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РЕФЕРАТ 

Пояснювалъна записка: 80 с, 24 рис, 18 табл.,1 додаток, 31 джерело. 

Тема: Розробка електричної частини сонячної станції потужністю 2 МВт з 

двосторонніми фотоелектричними модулями. 

Об’ект розроблення – сонячна станція потужністю 2 МВт. 

У вступі надається короткий опис актуальності використання технології 

двосторонніх ФЕМ. 

У технологічному розділі розглядаються загальні технології, які 

викриствуються в Україні і світі щодо зеленої енергетики. 

У спеціальному розділі проводиться розрахунок та вибір основного та 

допомжного обладнання СЕС, розрахунок режиму КЗ та загальні економічні 

показники. 

У економічному розділі був здійснений розрахунок техніко-економічних 

показників проекту. 

Результати – за результатами розрахунків, було доведено доцільність 

використання двосторонніх ФЕМ з економічної та практичної точки зору. 
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ВСТУП 

З початку широкого використання сонячних панелей з кожним роком їх 

ефективність неухильно зростала. Цього вдалося досягти завдяки впровадженню 

нових технологій та оптимізації виробничих процесів. При цьому видно що у 

останні роки підвищення питомого ККД ФЕМ значно загальмувалось з причини 

досягнення плато у відношенні доцільність впровадження нових технологій – 

вартість виробництва одиниці  продукції.  

Це змусило ключових виробників радикально переглянути саму концепцію 

використання панелей. І виявилося, що рішення було дуже близьким. Для 

більшого захоплення сонячного світла також можна було використовувати 

задню сторону панелі. За допомогою цього, генерація електроенергії від 

розсіяного світла під столом фотомодулів може підвищити рівень загальної 

генерації СЕС до 30%. 

У даному дипломному проекті запропоновано рішення використання 

двосторонніх ФЕМ при будівництві СЕС встановленою потужністю 2 МВт, що 

включає в себе технічний та економічний розрахунки, а також аналіз доцільності 

впровадження такої технології. 
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ВИСНОВКИ 

У даній  кваліфікаційній роботі було розроблено проект електричної 

частини сонячної станції потужністю 2 МВт з використанням  двосторонніх 

фотоелектричних модулів.  

Було обрано усе основне обладнання для злагодженої роботи усіх систем 

сонячної станії, а саме: 

а) Вибір типу і параметрів інверторного обладнання 

б) Вибір типу і параметрів сонячних модулв 

в) Обрано місце розташування та приєднання СЕС до мережі 

г) Обрано комутаційне обладнання 

д) Обрані кабельні лінії з урахуванням усих норм 

У розділі охорона праці приведено розрахунок освітлення та викладені 

норми щодо безпеки на об’єкті. 

У розділі техніко-економічного обґрунтування кваліфікаційної роботи 

отримано, скільки складуть капітальні витрати та експлуатаційні (див. п.4) на 

реалізацію проекту. 

Усі ключові рішення які були прийняті в проекті, відповідають 

нормативним документам та правилам що забезпечують якість та надйність 

електроенергії. 
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