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Зміст
1. Зміст

2. Висхідна ситуація у сфері фотоелектричної енергетики в Німеччині й можливості її 
розвитку в Україні

1. Висхідна ситуація по землі

2. Фотоелектрична енергетика в Німеччині

3. Можливості розвитку в Україні

3. Основи фотовольтаїки

1. Основи

2. Мережеві фотоелектричні установки

4. Планування й монтаж фотоелектричних систем (сонячних електростанцій)

5. Технічне обслуговування й моніторинг фотоелектричних систем.

6. Вимірювання характеристичної кривої сонячного модуля, визначення точки MPP

7. Позиціонування (установка) фотоелектричної установки на конкретному прикладі



Sonnenland - Energie aus Bürgerhand

31.08.2020 Planung Photovoltaikanlage 3

Моніторинг / Контроль за роботою установки

1. Виробники інверторів пропонують контроль за роботою установки на 
базі інтернету

2. В залежності від виробника чи версії приладу можна скористатися 
різною інформацією

3. Мінімальна інформація: денна, річна, місячна і загальна характеристика 
видобутку на рівні інверторів

4. Додаткова інформація: видобуток на входів інверторів, опір ізоляції 
модульних блоків, дані по напрузі й струму на вході й виході інверторів.

5. Як правило, може здійснюватися регулювання роботи установок: можна 
попросити надіслати електронне повідомлення з даними по виробітку 
або ж застереження при нештатних подіях чи зупинці

6. Можливе порівняння/співставлення даних із використанням 
інструментів за допомогою датчика сонячного випромінювання
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Моніторинг: співставлення з прогнозом видобутку на 
прикладі SMA



Sonnenland - Energie aus Bürgerhand

31.08.2020 Planung Photovoltaikanlage 5

Моніторинг: співставлення з прогнозом видобутку

• З успіхом може використовуватися для спостереження за 
економічною ефективністю установки

• Мало придатний для співставлення показників щоденного 

видобутку через відсутність достатньої кількості даних по 

середньому щоденному видобутку.
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Моніторинг: щоденна характеристика роботи інверторів однаково 
направлених модульних блоків на прикладі SMA
Дані по денному видобутку нормовані по потужності
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Моніторинг: денна характеристика роботи інверторів з 
однаково направленими модульними блоками

• Дуже хороший метод контролю. Будь-яке відхилення відразу ж 
можна бачити

Недолік:

• Працює лише в разі наявності багатьох інверторів з однаково 
направленими модульними блоками.
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Моніторинг: співставлення за допомогою власного датчика 
випромінення на модульному рівні на прикладі Meteocontrol
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Моніторинг: співставлення за допомогою власного 
датчика випромінення на модульному рівні

• Відхилень не спостерігається, бо видобуток залежить, наприклад, 
і від температури модуля.
В цілому хороший метод для забезпечення правильного 
функціонування установки

Недоліки:

• Необхідна додаткова апаратура (датчик + прокладання)

• У випадку із SMA - відсутність позитивного досвіду надійності 
роботи датчика (постійні виходи з ладу)
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Моніторинг: співставлення з метеоданими
Наприклад: модуль виставлений на рівні 20° південний азимут, 
11км у співставленні з метеостанцією, розташованою на віддалі 11 
км, горизонтальне глобальне сонячне випромінення
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Моніторинг: співставлення з метеоданими

• Можна виявити тенденції

• Повинні бути в наявності дані по сонячному випроміненню на 
розташованих поблизу територіях

Недоліки:

• Частково суттєві відхилення через кут нахилу та відстань

• Дані доводиться систематизувати вручну або ж за допомогою 
розробленої самим програми
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Моніторинг: опір ізоляції модульного блока на прикладі
SMA
Вимірювання опору ізоляції на трьох інверторах: спочатку 
стабільні дані, потім трапився збій в роботі інвертора 2
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Моніторинг: опір ізоляції

• Важливий параметр для довгострокової надійної експлуатації 
модульного блока

• Економить вимірювання окремих стрінгів (див. також технічне 
обслуговування)

• Навіть за відсутності експліцитних даних всіх виробників 
інверторів, необхідних для зображення у вигляді діаграми, всі 
інвертори мають порогові показники експлуатації. Тобто інвертор 
в разі зниження значення порогової величини  відключається.
=> це ще один спосіб гарантування надійності в експлуатації
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Моніторинг: візуалізація сонячної електростанції за 
допомогою власного інструментарію (фрагмент)
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Моніторинг: інші приклади в режимі online на основі 
установок Sonnenland

• SMA

• Solarlog

• Meteocontrol

• Власний інструментарій
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Рекомендації з технічного обслуговування

1. Фотоелектрична установка вважається легкою в обслуговуванні 
(відсутність рухомих частин, зносостійкі компоненти)

2. Все ж потрібний систематичний контроль. Щорічний огляд всіх 
частин установки.

3. Щорічна перевірка вентиляційних решіток на інверторах

4. Штепсельні контакти

5. Контроль видобутку -> моніторинг

6. Контроль кріплень модульних блоків: через рік після установки -
ґрунтовно

7. Потім в залежності від результату 2 – 4 рази на рік
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Технічне обслуговування

8. Рекомендується вимірювати показники опору модульного блоку 
кожні 4 роки, однак вони можуть частково фіксуватися одночасно 
з вимірюваннями на інверторах, а тому можуть обліковуватися 
заодно під час моніторингу 

9. Кріплення блоку підключення до мережі змінного струму: через 1 
рік після монтажу

10.Блок підключення до AC – кожні 4 роки заміри опору

11.В будь-якому разі необхідно виконувати всі норми й вимоги, що 
діють у відповідній країні
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Зміст
1. Представлення 

2. Висхідна ситуація у галузі фотоелектричної енергетики у Німеччині й можливості її 
розвитку в Україні

1. Висхідна ситуація по землі

2. Фотовольтаїка в Німеччині

3. Можливості її розвитку в Україні

3. Основи фотовольтаїки

1. Основи

2. Мережеві фотоелектричні установки (сонячні електростанції)

4. Планування й монтаж фотоелектричних установок

5. Технічне обслуговування й моніторинг фотоелектричних систем

6. Вимірювання характеристичної кривої  сонячного модуля, визначення точки MPP 

7. Позиціонування фотоелектричної установки на конкретному прикладі
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Вимірювання характеристичної кривої сонячного 
модуля

Експериментальна конструкція:
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Вимірювання характеристичної кривої сонячного 
модуля

Експериментальне виконання:

1. Вимірювання напруги холостого ходу Uo

2. Занесення до діаграми характеристичної кривої
сила струму I versus напруга

3. Накладаємо вимірювальну таблицю

4. Накладаємо вимірювальну діаграму (Uo на осі x, I на осі y)
I макс. = I sc (Short circuit = струм короткого замикання згідно з 
заводською табличкою)

5. Включаємо регульований опір, а також амперметр у схему комутації.

6. Починаємо з максимального опору.
Увага: дотримуватися максимального навантаження опору й необхідної 
дистанції до порогового показника!
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Вимірювання характеристичної кривої сонячного 
модуля

Експериментальне виконання:

I. Модуль без покриття

II. Після першої спроби повторити всю процедуру повністю ще раз.
При цьому прикрити одну комірку папером. 

III. Прикрити увесь ряд

IV. Прикрити усю колонку

II.                                               III.                                           IV.
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Вимірювання характеристичної кривої сонячного 
модуля

Підсумкова оцінка:

1. Всі результати занести до діаграми

2. Де б відповідно знаходилася точка максимальної потужності?

3. Якою б орієнтовно була б ця потужність?

4. Які наслідки випливають із результатів для монтажу на даху / під 

відкритим небом?
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Позиціонування фотоелектричної системи на прикладі 
установки для даху

Опис завдання:

На будинку з орієнтацією схід-захід в Рівному має бути розміщена 
фотоелектрична установка.

• Орієнтація західного даху: AZ = 80°

• Нахил даху з обох боків: NP = 20°

• Східний і західний дах – однакового розміри й без надбудов

• l = 12m ; b = 9m

• Використовується модуль Trina Modul 

TSM-DE 06.08 II 330 W (або співставна з ним 

система) www.trinasolar.com
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Позиціонування фотоелектричної системи на прикладі 
установки для даху

1. Які розміри може мати фотоелектрична установка?
Опишіть стисло покриття даху

2. Яким був би видобуток згідно з PVGIS при коефіцієнті 
ефективності системи 8% з максимально можливим розміром?

3. Має бути використаний інвертор типу SMA STP 25000 TL-30. Як 
би Ви в такому разі здійснювали розміщення модульного блоку? 
Дайте короткий опис:
https://www.sma-ukraine.com/

4. Яка довжина стрінгів була б оптимальною?
Обґрунтуйте.

https://www.sma-ukraine.com/
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Позиціонування фотоелектричної системи на прикладі 
установки для даху

1. Які розміри може мати фотоелектрична установка?
Опишіть стисло покриття даху

2. Яким був би видобуток згідно з PVGIS при коефіцієнті
ефективності системи у 8% з максимально можливим розміром?

3. Має бути використаний інвертор типу SMA STP 25000 TL-30. Як 
би Ви в такому разі здійснювали розміщення модульного блоку? 
Дайте короткий опис:
https://www.sma-ukraine.com/

4. Яка довжина стрінгів була б оптимальною?
Обґрунтуйте.
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Позиціонування фотоелектричної системи на прикладі 
установки для даху

5. Зробіть ескіз/нарис стрінг-плану.

6. Як мають бути укомплектовані  входи на інверторах A й B?

7. Припущення: спорудження системи коштує 1.000 євро/кВт встановленої 
модульної потужності, тобто біля 27 000  гривень/кВт.
Яка премія за подачу струму в мережу потрібна для того, щоб установка 
окупила себе за 10 і 20 років?
На першому етапі не враховуються всі побічні витрати.

8. Оцінка побічних витрат: які побічні витрати необхідно врахувати? 
Складіть список.
Як ви оцінюєте величину щорічних побічних витрат згідно зі своїм 
списком?
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Позиціонування фотоелектричної системи на прикладі 
установки для даху

9. Яка премія за подачу струму в мережу потрібна для того, щоб
установка окупила себе за 10 і 20 років?
Порівняйте встановлену Вами премію за подачу струму в 
мережу з «зеленим» тарифом. Яких граничних умов необхідно 
дотриматися?
Чи може виправдати себе установка системи?
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Позиціонування фотоелектричної системи під 
відкритим небом

Для фотоелектричної установки надана у розпорядження квадратна 
рівна площа розміром 1 гектар, тобто 10.000 м². Потребу у площі для 
розміщення інших частин  системи, зокрема трансформаторної 
станції, огорожі тощо, можна не брати до уваги.

Мають бути використані модулі Trina, що використовувалися під час 
першої вправи.
У Вашому розпорядженні стаціонарні модульні столи, на які можуть 
кріпитися модулі по верхньому канту (вертикально) по 3 модулі один 
до одного або по бічному канту по 5 модулів один до одного.
Який варіант обрати? Обґрунтуйте свій вибір. 
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Позиціонування фотоелектричної системи під 
відкритим небом

2. Скільки модулів потрібно на один гектар?
Модулі повинні бути оптимально орієнтовані на південь.

A) Який кут нахилу модульних столів слід було б обрати для 
оптимального використання сонячного випромінення? 
Скористайтесь PVGIS.
B) Відстань між модульними столами має бути обрана так, що 
взимку (21.12.) при найвищому положенні сонця вдалося 
уникнути взаємного затінення. При якому куті це можливо
(PVGIS)?
C) Тепер на основі заданих умов обрахуйте максимальний 
варіант використання площі. На відстань по боках між модулями 
потрібно передбачити додатково 5%.
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Позиціонування фотоелектричної системи під 
відкритим небом

3. У Німеччині на 1 гектарі можна було б отримати брутто урожай
кукурудзи біля 70 тисяч кВт год. зеленої маси.

A) Яку кількість струму можна було б отримати з цієї маси в 
біогазовій установці?

B) Порівняйте цей видобуток з видобутком у фотоелектричній 
установці.


