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Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни є  

підготовка фахівців із напрямку 6.040204 "Прикладна фізика" до вивчення 

фізичних та електродинамічних основ отримання та перетворювання 

сонячної енергії. 

Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, 

студенти мають досягти таких результатів навчання: 

Знати: Фізичні, електродинамічні та термодинамічні характеристики 

сонячної енергії; сучасні технології одержання, перетворення, зберігання та 

транспортування сонячної енергії; принцип роботи напівпровідникового 

сонячного елементу; новітні технології в сонячній енергетиці. 

Вміти: застосувати отримані знання про засоби виробництва, зберігання, 

транспортування енергії; застосувати отримані знання про робочі процеси в 

сонячних енергетичних установках з погляду термодинамічної та 

електродинамічної ефективності перетворення енергії та вирішення енерго-

екологічних проблем. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Розділ 1. Основні типи, принципи функціонування та характеристики 

сонячних фотоелектричних систем. 

Тема 1. Вступ до сонячної енергетики. Типи існуючих та 

перспективних фотоелектричних систем. 

Рівень сонячної радіації на поверхні Землі та в космосі. Загальні принципи 

функціонування сонячної фотоелектричної енергетичної установки. Типи 

фотоелектричних систем. Автономні фотоелектричні системи. Способи 

акумулювання сонячної енергії. Принцип дії та схема підключення 

контролеру заряду.  

Тема 2. Фотоелектричні системи, з’єднані з загальною 

електромережею.  

Основні компоненти фотоелектричних систем, з’єднаних з загальною 

електромережею. Схема функціонування фотоелектричної енергетичної 

установки при її інтеграції в електричну мережу. Принцип дії та схема 

підключення інвертора та лічильника електроенергії. Наземні 

фотоелектричні електростанції. Основні українські сонячні електростанції. 

Тема 3. Основні характеристики сонячного випромінювання. 

Потужність сонячного випромінювання на поверхні планети. Состав 

сонячного спектра випромінювання, розподіл за довжинами хвиль. 

Визначення сонячної сталої. Визначення щорічної сукупної інтенсивності 

сонячного випромінювання. Розподіл сукупної річної інтенсивності 

сонячного випромінювання на поверхні Землі.  

Тема 4. Пряме і розсіяне сонячне випромінювання.  

Повне сонячне випромінювання і його компоненти в різних погодних 

умовах. Співвідношення між прямим та розсіяним випромінюванням. 



Визначення кута сонцестояння.  Шлях Сонця по небосхилу в різні пори 

року. Параметр атмосферної маси. Поглинання сонячного випромінювання 

атмосферою. Визначення альбедо сонячного випромінювання. 

Тема 5. Принцип дії та основні фізико-технічні характеристики 

фотоелектричних елементів.  

Структура та принцип дії сонячного фотоелемента. Напівпровідникові 

матеріали, що застосовуються в сонячних фотоелементах. Кристалічна 

структура кремнію і власна провідність. Домішкова провідність в n- і р-

допованому кремнію. Структура і функціонування сонячних елементів з 

кристалічного кремнію. Типи сонячних елементів.  

Розділ 2. Фізико-технічні аспекти виробництва та функціонування 

сонячних фотоелектричних генераторів. 

Тема 6. Вимір рівня сонячної радіації та системи стеження за сонцем.   

Принцип роботи піранометру та фотоелектричних датчиків. Промислові 

вимірювачі інтенсивності сонячного випромінювання. Фотоелектричні 

батареї із системою стеження за сонцем. Пасивні та активні системи 

стеження за сонцем. Інженерні системи, що забезпечують одно- та двохосні 

системи стеження. Визначення рівня сонячного випромінювання з 

метеорологічних баз даних для заданого географічного положення сонячної 

батареї.  

Тема 7. Виробництво сонячних елементів з кристалічного та 

аморфного кремнію.  

Процес виробництва кристалічного та полікристалічного кремнію. Основні 

характеристики кристалічних кремнієвих сонячних елементів. 

Антивідбиваюче покриття на кристалічних кремнієвих сонячних 

елементах. Виробництво тонкоплівкових кремнієвих фотоелектричних 

елементів. Нанесення передніх та задніх електричних контактів. 

Багатошарові фотоелектричні елементи з високим ККД. 

Тема 8. Електричні властивості сонячних фотоелементів.  

Параметри і еквівалентні схеми фотоелектричних елементів. ВАХ 

фотоелементів  в умовах освітлення. Сила струму і напруга фотоелемента. 

Стандартні умови випробувань та європейські норми щодо визначення 

параметрів фотоелементів. Сила струму короткого замикання 

фотоелементу та напруга холостого хода. Розрахунок точки максимальної 

потужності. Коефіцієнт заповнення та спектральна чутливість. ККД 

сонячних фотоелементів та фотоелектричних модулів. 

Тема 9. Фотоелектричні модулі і компоненти фотоелектричних систем.  

З’єднання елементів в фотоелектричних модулях. Герметизація 

фотоелектричних елементів. Існуючи типи фотоелектричних модулів та 

нові концепції. Спеціальні та гнучкі модулі. Форми елементів, що 

застосовуються. Передні контакти та оборотна сторона фотоелементів. 

Температурні коефіцієнти для фотоелектричних модулів. Ефекти від 

затінення фотоелементів та використання шунтуючих діодів. 

Методи контролю результатів навчання 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 

1. Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 20) проводиться з метою

перевірки якості роботи студента на практичних заняттях в аудиторії. 

Тривалість експрес-контролю 5-10 хвилин. Кожен  експрес-контроль 

включає 2 простих завдання, за кожну правильну відповідь студент 

отримує 1 бал. Відсутність студента на занятті або невиконання експрес-

контролю приносить студенту 0 балів. 

2. Модульний контроль (загальний ваговий бал - 40) проводиться у

вигляді двох модульних контрольних робіт тривалістю 2 академічні години 

кожна. Кожна МКР складається з 5 задач, які оцінюються по 4 бали. 

Максимальна кількість балів за МКР 20*2=40 балів. 

3. Екзаменаційна робота (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску

студента до екзамену з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм 

семестрової атестації (позитивний рейтинг з МКР та експрес-контролю), 

але не менше 30 балів.  

Екзаменаційний білет  містить два теоретичних питання і одну задачу.  

Мова викладання.  

Українська, англійська 


