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ВСТУП 

 
 

Метою навчальної дисципліни «Розосереджена генерація в системах 
електропостачання» є формування  у студента знань в області розосередженої 
генерації з використанням відновлювальних джерел енерії, та вмінь 
розв’язувати комплексні задачі з організації функціонування розосереджених 
систем. 

Завдання вивчення дисципліни - визначення перспектив та ефективності 
використання енергосистем розосередженої генерації. 

В результаті вивчення курсу «Розосереджена генерація в системах 
електропостачання» студент повинен знати поняття розосередженої генерації,  
характеристики енергетичних установок малої потужності, фактори, що 
стимулюють розвиток розосередженої генерації. Також студен повинен вміти  
розв’язувати комплексні задачі з організації систем розосередженої генерації,  
розраховувати режими роботи систем розосередженої генерації при роботі в 
автономному режимі або паралельно з централізованою системою 
електропостачання, використовувати сучасні комп’ютерні технології та 
програми для розв’язання задач розподіленої електроенергетики. 

Тематика лабораторних робіт тісно пов’язана з лекціями, тому під час 
підготовки до лабораторної роботи необхідно ґрунтовно вивчити відповідний 
теоретичний матеріал. Крім того, готуючись до лабораторної роботи, студент 
має ознайомитися з методичними вказівками. Лабораторні роботи є 
взаємопов’язаними та передбачають розробку проекту обладнання приватного 
будинку сонячними панелями за здійсненням відповідного техніко-
економічного аналізу. Роботи виконується за допомогою програми System 
Advisor Model (SAM), що розроблена Національною лабораторією 
відновлювальної енергетики США (National Renewable Energy Laboratory, 
NREL).  

За результатами виконання кожної лабораторної роботи студент готує 
звіт згідно з вимогами, які наведені в кінці вказівок до кожної роботи. Студент 
має представити та захистити викладачеві звіт на наступному лабораторному 
занятті. Під час підготовки до захисту слід орієнтуватися на перелік 
контрольних запитань. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

Дослідження погодних умов в місці встановлення  

фотоелектричних модулів 

 

Мета: освоїти способи задавання погодних умов в системі System Advisor 
Model. 

Короткі теоретичні відомості 

 
При створенні нового проекту в системі System Advisor Model, який 

включає джерела сонячної або вітрової енергії, необхідно задавати погодні 
умови в місці встановлення генеруючих потужностей. Ці дані враховуються 
системою при розрахунку фактичної потужності сонячних панелей або 
вітрогенераторів. Погодні умови задаються на вкладці  Location and Resource 
(Природні ресурси в місці розміщення відновлюваного джерела), рис. 1.1.  

 

 
Рисунок 1.1 - Вікно налаштування погодних умов 

 

На вкладці Location and Resource необхідно вказати погодні умови в місці 
розташування нетрадиційного джерела електроенергії, що можна зробити за 
допомогою наступних розділів: 

- розділ Download a weather file from the NREL NSRDB - завантажити файл 
з даними погоди з Національної бази даних сонячного випромінювання 
(National Solar Radiation Database, NSRDB), що розроблена Національною 
лабораторією відновлювальної енергетики (NREL), або вказати місце 
розташування на інтерактивній карті (NSRDB map), цей спосіб підходить для 
США та деяких країн Азії; 

- розділ Choose a weather file from the solar resource library – обрати зі 
списку файл з бібліотеки погодних даних програми SAM (рис. 1.2); 
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- розділ Use a specific weather file on disk – вказати місце розташування 
файлу з погодними умовами на диску. 

 

 

Рисунок 1.2 - Вибір файлу з погодними умовами з бібліотеки програми SAM 

 
При виборі файлу з погодними даними з бібліотеки програми SAM (рис. 

1.2), в спеціальних полях відображаються основні дані, які перелічені в табл. 
1.1. 

 
Таблиця 1.1 - Основні параметри файлу погоди 

Назва параметру Опис 
City місто 
Country країна 
Time zone  часовий пояс 
Elevation висота над рівнем моря 
Data Source  джерело даних, скорочення IWEC позначає International Weather 

for Energy Calculations, бібліотека файлів з даними погоди 
Latitude широта 
Longitude довгота 
Station ID  ідентифікатор станції 
Annual Wether Data 

Summary 

стислі дані щодо погоди протягом року 
 

Global horizontal, 
kWh/m2/day  

скорочення від  Global horizontal irradiance (radiation) – сумарна 
енергія сонячного випромінювання на горизонтальну поверхню, 
кВт·год/м2/день, NaN – Not-a-Number – значення не визначено 

Direct normal (beam), 
kWh/m2/day 

енергія прямого сонячного випромінювання на перпендикулярну 
до променів поверхню (пучок паралельних променів, що виходять 
безпосередньо від сонця та білясонячної зони радіусом 5°), 
кВт·год/м2/день 

Diffuse horizontal, 
kWh/m2/day 

енергія розсіяного сонячного випромінювання на горизонтальну 
поверхню, кВт·год/м2/день 

Average temperature  середня температура 
Average wind speed  середня швидкість вітру 

 
Більш докладно з параметрами погоди можна ознайомитися за 

допомогою вікна перегляду файлу погоди (рис. 1.3), що відкривається при 
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натисканні кнопки View Data. Параметри, графіки яких можна 
побудувати в даному вікні, перелічені в табл. 1.2. 

 
Рисунок 1.3 - Вікно перегляду файлу погоди 

 
Таблиця 1.2 - Параметри погодних умов, для яких можна побудувати графіки 

Назва параметру Опис 
Global irradiance – GHI 
(W/m2) 

сумарна потужність сонячного випромінюванням на 
горизонтальну поверхню, Вт/м2 

Beam irradiance – DNI (W/m2) (Direct Normal Irradiance) - пряма потужність сонячного 
випромінювання на перпендикулярну до променів 
поверхню, Вт/м2 

Diffuse irradiance – DHI 

(W/m2) 
розсіяна потужність сонячного випромінювання на 
горизонтальну поверхню (з неба, але не напряму від 
сонця, причому потужність відбитих від землі сонячних 
променів не враховується), Вт/м2 

Plane of array irradiance – 

POA (W/m2) 
сумарна потужність сонячного випромінюванням, що 
досягає поверхні матриці фотоелементів, Вт/м2 

Wind speed (m/s) швидкість вітру, м/c 
Wind direction (deg) напрямок вітру, град. 
Dry bulb temp (C) температура сухого термометра, °С 
Wet bulb temp (C) температура вологого термометра, °С 
Dew point temp (C) температури точки роси, °С 
Relative humidity (%) відносна вологість, % 
Pressure (millibar) тиск, мбар 
Snow depth (cm) глибина снігу, см 
Albedo (fraction) альбедо, коефіцієнт дифузійного відбиття 

 
Перелічені в табл. 1.2 параметри можна відобразити на графіках 

наступних типів: 
Hourly – щогодинний; 
Daily – щоденний; 
Monthly – щомісячний; 
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Heat map – «теплова карта», за віссю абсцис - місяці, за віссю ординат 
– години доби; 

Profile – щоденні значення винесені на окремі графіки для кожного 
місяця;  

Statistics – таблиця статистичних характеристик; 
PDF / CDF – статистичні характеристики: PDF – probability density 

function – щільність випадкової величини; CDF - cumulative distribution function 
- функція розподілу ймовірностей; 

Duration curve – графік тривалості; 
Scatter – графік дозволяє обирати 

змінні за обома осями. 
 

Порядок виконання роботи 

 

1. Створити новий проект у 
програмі SAM для дослідження 
фотоелектричних модулів за 
деталізованою моделлю (типу Photovoltaic 

(detailed)) з фінансовою моделлю 
Residential (distributed), для чого 
натиснути Start a new project (рис. 1.4). 

2. Зберегти проект на диску, для 
чого обрати пункт меню File –> Save As. 

3. Обрати місто, де передбачається 
розташування відновлювального джерела, 
згідно з табл. 1.2.  

 
Таблиця 1.2 - Розташування відновлювального джерела 

№ Місто № Місто 
1 м. Київ (Kiev) 16 м. Ташкент (Tashkent) 
2 м. Одеса (Odessa) 17 м. Белфаст (Belfast) 
3 м. Варшава (Warsaw) 18 м. Веллінгтон (Wellington) 
4 м. Колобжег (Kolobrzeg) 19 м. Амстердам (Amsterdam) 
5 м. Женева (Geneva) 20 м. Піза (Pisa) 
6 м. Острава (Ostrava) 21 м. Арекіпа (Arequipa) 
7 м. Прага (Prague) 22 м. Дублін (Dublin) 
8 м. Братіслава (Bratislava) 23 м. Коїмбра (Coimbra) 
9 м. Кошице (Kosice) 24 м. Фару (Faro) 
10 м. Каунас (Kaunas) 25 м. Каннин (Kangnung) 
11 м. Констанца (Constanta) 26 м. Лос-Анжелес  (Los Angeles) 
12 м. Тімішоара (Timisoara) 27 м. Сан-Франциско (San Francisco) 
13 м. Белград (Belgrade) 28 м. Колумбус (Columbus) 
14 м. Подгориця (Podgorica) 29 м. Балтімор (Baltimore) 
15 м. Мадрид (Madrid) 30 м. Портленд (Portland) 

Рисунок 1.4 - Створення нового 
проекту типу Photovoltaic 

(detailed), Residential (distributed) 
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4. Навести у звіті наступні погодні умови у місці розташування 

відновлювального джерела: 
– сумарна енергія сонячного випромінювання на горизонтальну 

поверхню, кВт·год/м2/день; 
– енергія прямого сонячного випромінювання на перпендикулярну до 

променів поверхню, кВт·год/м2/день; 
– енергія розсіяного сонячного випромінювання на горизонтальну 

поверхню, кВт·год/м2/день; 
– середня температура, ºС; 
– середня швидкість вітру, м/c. 
5. Навести у звіті графіки зміни наступних параметрів: 
- пряма потужність сонячного випромінювання на перпендикулярну до 

променів поверхню, Вт/м2 (щогодинний графік зміни протягом року); 
- сумарна потужність сонячного випромінюванням, що досягає поверхні 

матриці фотоелементів, Вт/м2 (щомісячний графік зміни протягом року); 
- температура сухого термометра, °С (щоденний графік графік зміни 

протягом року, теплова карта) 
- швидкість вітру, м/c, (окремі графіки для кожного місяця).  
6. Проаналізувати погодні дані в місці розташування відновлювального 

джерела. 
 

Вміст звіту з лабораторної роботи 

 

1. Тема, мета роботи. 
2. Місто, в якому передбачається розташування відновлювального 

джерела відповідно до варіанта. 
3. Погодні умови у місці розташування відновлювального джерела. 
4. Графіки значень параметрів, що характеризують потенціал 

відновлювальної енергетики в заданому місці. 
5. Висновки. 
 

Контрольні запитання 

 

1. Для чого призначена система System Advisor Model? 
2. Які типи відновлювальних джерел енергії можна досліджувати за 

допомогою програми SAM? 
3. Яким чином в програмі SAM можна задати погодні умови в місці 

розташування нетрадиційного джерела електроенергії? 
4. Які основні параметри характеризують погодні умови в заданому 

місці? 
5. Які типи графіків дозволяє побудувати програма SAM для 

характеристики погодних умов? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

Вибір типу та моделювання фотоелектричних модулів 

 

Мета: освоїти порядок вибору та моделювання фотоелектричних 
модулів. 

 
Короткі теоретичні відомості 

 

Для аналізу фотоелектричних перетворювачів засобами програми SAM 
необхідно створити новий проект типу Photovoltaic (detailed) з фінансовою 
моделлю Residential (distributed), рис. 2.1, a. 

 

 
а) 

 
b) 

 
Рисунок 2.1 - Створення нового проекту типу Photovoltaic (detailed) з 

фінансовою моделлю Residential (distributed) (a)  
та вкладки налаштувань параметрів (b) 

 

Створений проект містить декілька вкладок, які дозволяють налаштувати 
параметри (рис. 2.1, b). 

Налаштувати значення параметрів фотоелектричних модулів дозволяє 
вкладка «Module». На кожному кроці моделювання обрана модель 
фотоелектричного модуля дозволяє обчислити постійну напругу на виході 
модуля на основі встановлених параметрів та сонячного випромінювання у 
конкретному місці (згідно налаштувань погоди на вкладці Location and 

Resource). У верхній частині вкладки є меню вибору типу моделі (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 - Меню вибору типу моделі сонячних модулів 

 
 
2.1 Модель «Simple Efficiency Module Model» - базова модель сонячного 

модуля (рис. 2.3). Є корисною при аналізі залежності між ефективністю моделя, 
показниками функціонування системи і вартістю електроенергії, оскільки 
дозволяє вказувати ефективність функціонування як вхідне значення.  

Базова модель сонячного модуля дозволяє обраховувати вихідну 
потужність на постійному струмі фотоелектричного модуля для кожної години 
протягом року, з урахуванням залежності ККД від сонячної радіації, яка 
задається таблицею, та залежності потужності модуля від температури. При 
цьому вихідна потужність модуля ( mpP , Вт) обраховується наступним чином: 

Tmp FηAEP ⋅⋅⋅= , 

де E  - поточне значення повної сонячної радіації, що надходить з підпрограми 
аналізу погоди, Вт/м2; A  - площа модуля, м2; η  - ККД модуля при поточному 
значення сонячної радіації, обчислюється шляхом інтерполяції значень з 
таблиці Module Efficiency; TF  - температурний поправковий коефіцієнт. 

Параметри моделі (рис. 2.3) перелічені в табл. 2.1.  
 
2.2 Модель «CEC Performance Model with Module Database» - інженерна 

модель з базою даних фотоелектричних модулів, розроблена Каліфорнійською 
енергетичною комісією (California Energy Commission, CEC). Така п’яти-
параметрична модель дозволяє обраховувати струм на напругу 
фотоелектричного модуля для заданих сонячних ресурсів (з використанням 
ВАХ), використовуючи заступну електричну схему, значення параметрів якої 
визначаються за п’яться вхідними величинами. Вказані п’ять величин, в свою 
чергу, визначаються за каталожними даними виробників модулів, або за 
даними незалежної лабораторії (наприклад, Arizona State University Photovoltaic 
Testing Laboratory). 

Для використання такої моделі необхідно на сторінці налаштування 
параметрів (рис. 2.4) обрати з переліку потрібний модуль. Програма 
відобразить значення параметрів та характеристики обраного модуля. 
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Таблиця 2.1 - Параметри базової моделі сонячного модуля 

Characteristics Характеристики 

Maximum power (Pmp), 
Wdc 

Максимальна потужність (Pmp), Вт  
Максимальна проектна потужність 
фотоелектричного модуля на постійному струмі. 

Temperature Coefficient 
(Pmp), %/C 
 

Температурний коефіцієнт (Pmp), %/C 
Максимальне проектне значення температурного 
коефіцієнта згідно технічної документації на 
модуль. 

Area, m2 
 

Площа, м2 
Площа модуля. Для обчислення необхідної площі 
для забезпечення номінальної потужності при 
рекомендованій освітленості, необхідно поділити 
номінальну потужність на ККД та рівень сонячної 
радіації. Наприклад, модуль номінальною 
потужністю 100 Вт при ККД 13,5% та рівні радіації 
1000 Вт/м2 потребує площі 100/(0,135·1000)=0,74 
м2. 

Maximum Power Voltage 
(Vmp) 

Номинальна напруга (напруга в точці 
максимальної потужності) (Vmp), В 

Open Circuit Voltage 
(Voc) 

Постійна напруга ненавантаженого режиму (Voc), 
В 

Module Structure and 
Mounting 

Структура модуля та спосіб кріплення 
Матеріали, з яких зібрано модуль (матеріал 
поверхні / сонячні елементи / основа) 

a, b 
 

a, b – параметри, що визначають конструкцією 
модуля та матеріалами, з яких він виготовлений 
(див.Sandia temperature correction algorithm) 

dT dT – різниця температур між фотоелементом та 
задньою поверхнею модуля при сонячному 
опроміненні 1000 Вт/м2

 

Module Efficiency ККД модуля 

Irradiance (W/m2) опромінення, Вт/м2 
Efficiency, % ККД, % 
Reference Condition  базове значення, що відповідає максимальній 

потужності 
Diffuse utilization factor коефіцієнт використання розсіяного світла; для 

більшості модулів використовується значення 1 
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Рисунок 2.3 - Вікно налаштування параметрів базової моделі  

сонячного модуля 
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Рисунок 2.4 - Вікно налаштування параметрів інженерної моделі з базою даних 

фотоелектричних модулів 
 
В таблиці фотоелектричних модулів відображаються значення наступних 

параметрів: 
I_mp_ref –  номинальний струм (струм в точці максимальної потужності), 

А; 
V_mp_ref – номинальна напруга (напруга в точці максимальної 

потужності), В; 
A_c – площа модуля, м2; 
N_S – кількість фотоелектричних елементів в модулі; 
I_sc_ref – струм короткого замикання, А; 
V_oc_ref – напруга при відсутності навантаження, В; 
gamma_r –  температурний коефіцієнт, % / °C; 
Technology - технологія виготовлення; 
BIPV -  Building-integrated photovoltaics – використання матеріалів з 

фотоелектричними властивостями в якості будівельних; 
PTC – номінальна потужність при умовах тестів PTC (Photovoltaics for 

Utility Scale Applications Test Conditions), Вт. 
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В розділі «Module Characteristics at Reference Conditions» (Характеристики 

модуля при заданих умовах) відображається ВАХ модуля для заданих в полі 
Reference Conditions умов. Також відображаються значення основних 
параметрів. 

В розділі «Temperature Correction» (Температурна корекція) доступні два 
методи врахування впливу температури на показники функціонування модулів: 

- Nominal operating cell temperature (NOCT) method – метод номінальної 
робочої температури фотоелементів. 

- Heat transfer model – модель, що враховує теплопередачу. 
Слід мати на увазі, що алгоритм температурної корекції використовує 

дані щодо швидкості вітру та температури навколишнього середовища з файлу 
погоди.  

При виборі конкретного метода активуються відповідні групи параметрів. 
Зокрема, для Nominal operating cell temperature (NOCT) method параметри 

моделі є наступними: 
1) Mounting standoff – зазор при кріпленні – зі списку необхідно обрати 

пункт, який найточніше описує спосіб кріплення модуля:  
a) Building-integrated (частина будівлі) – цей пункт відповідає 

інтеграції модуля у споруду. 
b) При розміщенні модуля на даху необхідно вказати зазор у 

дюймах (in.) між задньою стінкою модуля та дахом. 
с) Ground or rack mounted (розміщення на землі або на підставці) – 

цей пункт обирається, якщо є досить великий зазор між задньою 
стінкою модуля та поверхнею землі або дахом. 

2) Array height – висота модуля – необхідно обрати пункт з переліку, що 
визначає висоту розміщення модуля від землі: 

a) One story building height or lower – на висоті одноповерхової 
будівлі або нижче; 

b) Two story building height or higher – на висоті двоповерхової 
будівлі або вище. 

Для Heat transfer model параметри є наступними: 
1) Mounting Configuration – варіант кріплення – зі списку необхідно 

вибрати конкретний варіант: 
а) Rack – підставка – розміщення модуля на підставці дозволяє 

вуличному повітрю вільно обдувати модуль з обох боків; 
b) Flush – впритул – розміщення модуля впритул до даху або стіни 

не дозволяє повірю вільно обдувати задню стінку модуля; 
с) Integrated – вбудований – якщо модуль є частиною даху або 

стіни, то задня поверхня модуля контактує з повітрям всередині 
приміщення (при використанні таких інтегрованих конструкцій також 
необхідно вказувати температуру з тильної сторони модуля); 

d) Gap – зазор – для модулів, що закріплені із зазором між задньою 
стінкою модуля та поверхнею будівлі, кількість повітря, що контактує  
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з задньою стінкою модуля є обмеженою (при виборі цього варіанта 
необхідно вказати орієнтацію кріплень та величину зазору). 

2) Heat Transfer Dimensions – обсяги теплообміну – необхідно обрати 
спосіб розрахунку фотоелементів:  

а) Module Dimensions – в межах одного модуля; 
b) Array Dimensions – в межах установки (матриці модулів). 
В другому випадку передбачається, що модулі безпосередньо 

контактують один з одним, що призводить до збільшення 
розрахункової температури фотоелементів порівняно з випадком 
Module Dimensions. 

3) Mounting Structure Orientation – орієнтація кріпль модуля (параметр 
доступний тільки при виборі в Mounting Configuration пункту Gap) – необхідно 
вказати, чи заважає конструкція, на якій закріплено модуль, проходженню 
повітряного потоку:  

a) None – ні – кріплення модуля не заважають проходженню 
повітряного потоку з тильної сторони модуля; 

b) vertical supporting structures – вертикальні кріплення – кріплення з 
тильної сторони модуля перпендикулярні конику даху та 
перешкоджають проходженню повітря паралельно конику; 

c) horizontal supporting structures – горизонтальні кріплення – 
кріплення встановлені паралельно конику даху і перешкоджають 
проходженню повітря перпендикулярно конику. 

4) Module width – ширина модуля – розмір сторони модуля, що 
паралельна землі. 

5) Module length  –  довжина модуля – розраховується шляхом ділення 
площі модуля (з бібліотеки) на вказану ширину. 

6) Rows of modules in array – кількість рядів модулів у складі установки 
(вказується тільки при виборі в Heat Transfer Dimensions пункту Array 
Dimensions) – в припущенні про прямокутну установку (матрицю модулів), 
причому передбачається, що ряди паралельні лінії, що утворена шириною 
модуля, тобто паралельні землі. 

7) Columns of modules in array – кількість стовпців модулів у складі 
установки (вказується тільки при виборі в Heat Transfer Dimensions пункту 
Array Dimensions). 

8) Temperature behind the module – температура з тильної сторони модуля 
(вказується тільки при виборі в Mounting Configuration пункту Integrated) – 
вказується температура всередені приміщення для вбудовинаних в стіну або 
дах модулів. Передбачається, що ця температура незмінна. 

9) Space between module back and roof surface – зазор між тильною 
стороною модуля та поверхнею даху (вказується тільки при виборі в Mounting 
Configuration пункту Gap) – вказується відстань між тильною стороною модуля 
і поверхнею даху або стіни.  

В розділі «Physical Characteristics» відповідно до бази даних 
відображаються значення наступних параметрів: 
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1) Material – матеріал – опис напівпровідникової технології, що 

використана при виготовленні фотоелектричних елементів; 
2) Module area – площа модуля – загальна площа модуля, включаючи 

проміжки між фотоелементом та каркасом. 
3) Number of cells – кількість фотоелементів в одному модулі. 
В розділі «Additional Parameters» відповідно до бази даних 

відображаються значення наступних параметрів: 
1) T_noct – номінальна робоча температура фотоелемента. 
2) A_ref – поправковий коефіцієнт при базових умовах. 
3) I_L_ref – фотострум при базових умовах. 
4) I_o_ref – струм насичення при базових умовах. 
5) R_s – послідовний постійний резистор. 
6) R_sh_ref – шунтувальний резистор при базових умовах. 
2.3 Модель «CEC Performance Model with User Entered Specifications» - 

інженерна модель з даними користувача, розроблена Каліфорнійською 
енергетичною комісією (California Energy Commission, CEC). Дозволяє 
моделювати функціонування фотоелектричних модулів з використанням 
експериментальних даних виробника або незалежної випробувальної 
лабораторії, або каталожних даних. При використанні такої моделі в першу 
чергу вводяться значення параметрів, на основі яких розраховується набір 
коефіцієнтів модулі фотоелектричного модуля, які в подальшому 
використовуються під час моделювання. 

2.4 Модель «Sandia PV Array Performance Model with Module Database» - 
інженерна модель масиву фотоелектричних елементів з базою даних модулів, 
запропонована Сандійською національною лабораторією. Включає систему 
рівнянь, що дозволяють обчислити п’ять точок на ВАХ модуля, та базу даних 
коефіцієнтів рівнянь з Сандійської бібліотеки модулів. Коефіцієнти були 
визначені емпірично в реально функціонуючих системах. 

2.5 Модель «IEC61853 Single Diode Model» - деталізована модель для 
аналізу функціонування фотоелектричних модулів, що використовує дані 
експериментів, проведених згідно зі стандартом Міжнародної електротехнічної 
комісії IEC 61853 «Irradiance and Temperature Performance Measurements and 
Power Rating». 

 
Порядок виконання роботи 

 
1. У програмі SAM відкрити проект, що був створений при виконанні 

попередньої лабораторної роботи. 
2. Обрати вихідні дані згідно з табл. 2.2. Вихідними даними є:  
- тип даху (рис. 2.5), на якому передбачається розміщення 

фотоелектричних модулів; розглядаються дахи двох типів: односхилий та  
двосхилий; 

- розміри будівлі, які дозволяють обчислити площу схилу (схилів) даху: 
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А - ширина будинку; B - висота підйому; С - довжина звису; D - 
довжина будинку; 

- орієнтація за сторонами світу крайньої точки гребня даху; 
- бажана встановлена потужність фотоелектричної установки, кВт. 
 
Таблиця 2.2 - Вихідні дані для вибору типу та кількості фотоелектричних 

модулів 

В
ар

. №
 

Тип даху 

Розміри Бажана 
встановлена 
потужність 

установки insP , 

кВт 

А, м B, м C, м D, м 

1 Односхилий 4 3 0,5 8 5 
2 Двосхилий 6 2 0,3 10 8 
3 Односхилий 6 4 0,5 12 10 
4 Двосхилий 5 3 0,6 10 6 
5 Односхилий 5 3 0,4 8 8 
6 Двосхилий 6 4 0,8 11 6 
7 Односхилий 10 5 0,5 20 10 
8 Двосхилий 6 2,5 0,3 18 6 
9 Односхилий 8 3,5 0,5 16 7 
10 Двосхилий 5 2,5 0,6 10 8 
11 Односхилий 6 2 0,4 8 5 
12 Двосхилий 10 3 0,8 15 4 
13 Односхилий 6 2 0,6 20 5 
14 Двосхилий 8 1,5 0,5 18 6 
15 Односхилий 4 1 0,5 16 7 
16 Двосхилий 6 2 0,3 15 5 
17 Односхилий 6 2,5 0,5 13 4 
18 Двосхилий 5 1,5 0,6 14 6 
19 Односхилий 5 2 0,4 12 7 
20 Двосхилий 10 3 0,8 22 8 
21 Односхилий 8 2 0,5 16 9 
22 Двосхилий 9 3,5 0,3 17 8 
23 Односхилий 7 2 0,5 16 6 
24 Двосхилий 15 4 0,6 24 12 
25 Односхилий 5 1,5 0,4 11 6 
26 Двосхилий 5 2 0,8 12 5 
27 Односхилий 10 3 0,6 16 7 
27 Двосхилий 8 2 0,5 15 7 
29 Односхилий 5 1,5 0,6 11 6 
30 Двосхилий 5 2 0,4 12 5 
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а) b) 

Рисунок 2.5 - Типи дахів: а – односхилий; b - двосхилий 
 
3. Розрахувати площу даху для розміщення фотоелектричних модулів. 
4. Здійснити попередній вибір типу фотоелектричного модуля та 

кількості модулів, для чого на вкладці «Module» обрати модель «CEC 
Performance Model with Module Database», користуючись списком модулів, 
обрати сонячний модуль, при цьому мають виконуватися наступні умови: 

- добуток максимальної потужності одного модуля на кількість модулів 
має бути якомога близьким до бажаної встановленої потужності установки; 

- має забезпечуватися можливість фізичного розміщення модулів з 
обраними розмірами в обраній кількості на одному або двох схилах даху; 

- сумарна вартість модулів в обраній кількості має бути мінімальна. 
5. Зафіксувати у звіті основні параметри та характеристики 

фотоелектричного модуля попередньо обраного типу. 
6. Ввести на вкладці «Module» додаткові параметри обраного модуля 

(параметри температурної корекції та ін.). 
7. Зберегти проект у програмі SAM. 
 

Приклад попереднього вибору модуля 

Вихідні дані: 

В
ар

. №
 

Тип даху 

Розміри Бажана встановлена 
потужність фотоелект-

ричної установки insP , 

кВт 

А, м B, м C, м D, м 

31 Двосхилий 5 2,5 0,5 7 7 
 
Розміри одного схилу даху: 
сторона, паралельна землі  

D = 7 м; 
сторона, що знаходиться під кутом до землі  

=++=++
2222 )25(5250)2( /,,/ABC  4 м. 
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Оскільки в бібліотеці модулів програми SAM представлені дані по 
більш ніж 15000 сонячних модулів, необхідно спершу обирати виробника 
модулів, продукція якого представлений на вітчизняному ринку. Наприклад, в 
Україні широко реалізуються сонячні модулі фірми Perlight Solar (Китай,  
http://www.perlight.com/). В бібліотеці програми SAM наявні параметри модулів 
виробництва цієї компанії потужностями від 175 Вт до 350 Вт, розмірами від 
1х1,28 м, 1х1,64 м, 1х1,95 м та 1х2,14 м. В Україні модулі Perlight Solar можна 
купити у ріелторів: http://sunpower.com.ua/ (м. Київ), http://энергомаркет.com.ua/ 
(м. Київ), http://teplomarket.in.ua/ (м. Рівне) та багатьох інших.  

Сонячні модулі на даху можуть розміщуватися вертикально (менша 
сторона модуля паралельна землі) або горизонтально (більша сторона модуля 
паралельна землі). Відповідно до цього на даху зі заданими розмірами модулі 
конкретних габаритів можуть бути розміщені у різній кількості. В табл. 2.3 
наведено результати розрахунку максимальної кількості модулів, що можуть 
бути розміщені на даху із заданими розмірами. 

 
Таблиця 2.3 - Розрахунку максимальної кількості модулів, що можуть 

бути розміщені на даху 

Розміщення 
модулів 

Розміри 
модуля, м 

Кількість 
рядків 

матриці 
модулів на 

одному схилі 
даху 

Кількість 
стовпців 
матриці 

модулів на 
одному схилі 

даху 

Максимальна 
кількість 

модулів на 
одному схилі 

даху 

Максимальна 
кількість 

модулів на 
двох схилах 

даху 

вертикальне 

1х1,28 3 7 21 42 

1х1,64 2 7 14 28 
1х1,95 2 7 14 28 

1х2,14 1 7 7 14 

горизонтальне 

1х1,28 4 5 20 40 
1х1,64 4 4 16 32 

1х1,95 4 3 12 24 
1х2,14 4 3 12 24 

 
Аналіз даних табл. 2.3 дозволяє встановити максимальну кількість 

модулів кожного типорозміру, які можна розмістити на даху заданих габаритів, 
табл. 2.4. 

 
Таблиця 2.4 – Максимальна кількість модулів, що можуть бути розміщені 

на двосхилому даху 7х4 м. 

Розміри модуля, м Розміщення модулів Максимальна кількість 
модулів на двох схилах даху 

1х1,28 вертикальне 42 
1х1,64 горизонтальне 32 
1х1,95 вертикальне 28 
1х2,14 горизонтальне 24 
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В табл. 2.5 наведені результати розрахунку можливих варіантів 
розміщення сонячних модулів фірми Perlight Solar на даху заданих розмірів для 
забезпечення бажаної встановленої потужності фотоелектричної установки 

insP . 
 
Таблиця 2.5 – Результати розрахунку можливих варіантів розміщення 

сонячних модулів 

П
от

уж
ні

ст
ь 

од
но

го
 

м
од

ул
я,

 В
т 

О
рі

єн
то

вн
а 

ва
рт

іс
ть

 
од

но
го

 м
од

ул
я,

 у
.о

. 

Розміри 
модуля, 

м 

Макси-
мальна 

кількість 
модулів 
заданих 
розмірів 
на двох 
схилах 
даху 

Для забезпечення бажаної 
встановленої потужності 

фотоелектричної установки insP   Фактична 
встанов-

лена 
потуж-

ність, Вт 
кількість 
модулів 

можли-
вість 

розмі-
щення 
(+/-) 

вартість 
модулів, 

у.о. 

175 150 1х1,28 42 40 + 6000 7000 
185 160 1х1,28 42 38 + 6080 7030 
205 173 1х1,64 32 35 - 6055 7175 
210 180 1х1,64 32 34 - 6120 7140 
215 183 1х1,64 32 33 - 6039 7095 
220 185 1х1,64 32 32 + 5920 7040 
225 188 1х1,64 32 32 + 6016 7200 
230 190 1х1,64 32 31 + 5890 7130 
235 195 1х1,64 32 30 + 5850 7050 
240 200 1х1,64 32 30 + 6000 7200 
250 207 1х1,64 32 28 + 5796 7000 
255 220 1х1,64 32 28 + 6160 7140 
270 230 1х1,95 28 26 + 5980 7020 
275 233 1х1,95 28 26 + 6058 7150 
280 235 1х1,95 28 25 + 5875 7000 
285 237 1х1,95 28 25 + 5925 7125 
290 238 1х1,95 28 25 + 5950 7250 
295 240 1х1,95 28 24 + 5760 7080 
300 245 1х1,95 28 24 + 5880 7200 
305 250 1х1,95 28 23 + 5750 7015 
335 256 1х2,14 24 21 + 5376 - min 7035 

340 261 1х2,14 24 21 + 5481 7140 
345 266 1х2,14 24 21 + 5586 7245 
350 270 1х2,14 24 20 + 5400 7000 

 
В результаті аналізу даних табл. 2.5 можна встановити, що розміщення 21 

модуля потужністю 335 Вт кожний забезпечує найменшу вартість модулів – 
5376 у.о., порівняно із іншими варіантами, та характеризується встановленою 
потужністю 7035 Вт, яка відповідає бажаній встановленій потужності 7000 Вт. 
Модулі передбачається розміщувати на покрівлі горизонтально, тобто більша 
сторона модуля розміщується паралельно землі. На одній стороні покрівлі 
будуть розміщені 12 модулів, на іншій – 9 модулів. Для заданих розмірів 
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покрівлі та для розмірах модуля прийнятого типу схема розміщення 
модулів на обох схилах даху наведена на рис. 2.6. 
 

 
Рисунок 2.6 – Схема розміщення модулів на схилах даху: а – схил, де 

розміщуються 12 модулів; b – схил з 9 модулями 
 
Таким чином, попередньо обираємо сонячні модулі типу Perlight Solar 

PLM-335M-80US1. Обираємо модулі вказаного типу на вкладці «Module» 
проекту в програмі SAM. ВАХ обраних сонячних модулів наведено на рис. 2.7, 
а значення основних параметрів є наступними: 
Номінальний ККД, % …………………………………………….. 15,64 
Максимальна потужність (потужність в точці максимальної 
потужності), Pmp, Вт ……………………………………………. 

 
334,905 

Номинальна напруга (напруга в точці максимальної потужності), 
Vmp, В…………………………………………….. 

 
41,5 

Номинальний струм (струм в точці максимальної потужності), 
Imp, А………………………………………………………………. 

 
8,1 

Постійна напруга ненавантаженого режиму, Voc, В…………… 49,9 
Струм короткого замикання, Isc, А………………………………. 9,0 
Температурний коефіцієнт за потужністю, gamma_r, % / °C….. -0,51 

 
На вкладці «Module» встановлюємо додаткові параметри обраного 

модуля. В розділі «Temperature Correction» (Температурна корекція) необхідно 
обрати метод врахування впливу температури на показники функціонування 
модулів. Обираємо метод, що враховує теплопередачу - Heat transfer model. 
Встановлюємо наступні параметри даного методу: 

- варіант кріплення (Mounting Configuration); модулі передбачається 
закріплювати з зазором між задньою стінкою модуля та поверхнею будівлі, 
тому обираємо варіант кріплення Gap (зазор); 

а) 

b) 
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- передбачається, що модулі кріпляться безпосередньо один біля 
одного, тобто в пункті вибору обсягу теплообміну (Heat Transfer Dimensions) 
обираємо Array Dimensions – в межах установки (матриці модулів). 

- передбачається, кріплення модуля не заважають проходженню 
повітряного потоку з тильної сторони модуля, тому в пункті Mounting Structure 
Orientation вказуємо значення «Structures do not impede flow underneath module» 

- оскільки модулі передбачається розміщувати на покрівлі горизонтально, 
тобто більша сторона модуля розміщується паралельно землі, то значення 
ширини модуля (Module width, розмір сторони модуля, що паралельна землі) 
необхідно задати 2,14 м, при цьому значення довжини модуля (Module length) 
виставиться автоматично (розраховується шляхом ділення площі модуля (з 
бібліотеки) на вказану ширину); 

- на одній стороні даху модулі утворюють 4 рядки матриці, на іншій – 3, 
тому кількість рядів модулів у складі установки (Rows of modules in array) 
встановлюємо 7; 

- на обох сторонах даху модулі розміщені в 3 стопвця, тому кількість 
стовпців модулів у складі установки (Columns of modules in array) вказуємо 3;  

- зазор між тильною стороною модуля та поверхнею даху приймаємо 50 
мм, тобто значення параметру Space between module back and roof surface 
встановлюємо 0,05. 

Вигляд вкладки «Module» проекта після налаштувань параметрів 
попередньо обраного сонячного модуля ілюструє рис. 2.8. 

 

 
Рисунок 2.7 - Вольт-амперна характеристика фотоелектричного модуля типу 

Perlight Solar PLM-335M-80US1 
 

Вміст звіту з лабораторної роботи 

1. Тема, мета роботи. 
2. Вихідні дані згідно з табл. 2.2.  
3. Розрахунок площі даху, на якій можна розмістити фотоелектричні 

модулі. 
4. Попередній вибір типу фотоелектричного модуля та кількості модулів. 
5. Основні параметри та характеристики фотоелектричного модуля 

попередньо обраного типу. 
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6. Вигляд вкладки Module програми SAM з налаштованими 
параметрами обраного модуля.  

7. Висновки. 

 
Рисунок 2.8 – Вигляд вкладки Module програми SAM  

з налаштованими параметрами 
 

Контрольні запитання 

 
1. Чи залежить ефективність функціонування фотоелектричного модуля 

від його температури? 
2. Вказати на вольт-амперній характеристиці фотоелектричного модуля 

точки, що відповідають режимам холостого ходу, короткого замикання та 
максимальної потужності. 

3. Що показує значення температурного коефіцієнта за потужністю? 
4. В чому полягає принцип дії напівпровідникових фотоелементів? 
5. Які матеріали використовуються для виготовлення фотоелектричних 

елементів? 
6. В чому полягають відмінності монокристалічних та полікристалічних 

фотоелементів?  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

Вибір типу та моделювання інверторів 

 

Мета: освоїти методику вибору та моделювання інверторів для 
фотоелектричних систем. 
 

Короткі теоретичні відомості 

 
Інвертор є пристроєм, що дозволяє перетворювати постійний струм, 

отриманий від сонячних батарей, в змінний струм.  
Залежно від призначення інвертори можна розділити на три основні типи: 
- автономні (off grid) - інвертори, не підключені до зовнішньої 

електричної мережі, призначені для автономних фотоелектричних систем; 
- мережеві (grid-tied) - інвертори, що працюють синхронно з 

централізованою мережею електропостачання; цей тип інверторів підходить 
для сонячних систем без акумуляторних батарей, надлишок виробленої енергії 
віддається в загальну мережу за «зеленим тарифом»; 

- гібридні (hybrid) – призначений для функціонування за наявності 
одночасно акумуляторних батерей та підключення до загальної мережі. 

Фотоелектрична система може оснащуватися адним або декількома 
інверторами. 

Залежно від форми вихідної напруги інвертори бувають: 
- з синусоїдальною вихідною напругою (рис. 3.1, а), може живити будь-

яке навантаження змінного струм; 
- з квазісинусоїдальною (прямокутною) вихідною напругою (рис. 3.1, b), 

така форма вихідної напруги підходить для нагрівальних елементів, але є 
неприйнятною для асинхронних двигунів, трансформаторів, холодильників, 
насосів, пральних машини тощо. 
 

a)        b)   

Рисунок 3.1 – Форма вихідної напруги інвероторів:  
а – синусоїдальна; b - квазісинусоїдальна (прямокутна) 

 

Проект типу Photovoltaic (detailed) містить вкладку «Inverter», яка 
дозволяє обрати модель інвертора та налаштувати значення параметрів моделі. 
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В лівій верхній частні вкладки знаходиться меню, що дозволяє 
обрати спосіб введення моделі інвертора (рис. 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 - Меню вибора моделі інвертора 

 

1 «Inverter CEC Database» - модель інвертора, що використовує базу 
даних Каліфорнійської енергетичної комісії (California Energy Commission, 
CEC). Модель запропонована Сандійською національною лабораторією (Sandia 
inverter model, http://prod.sandia.gov/techlib/access-control.cgi/2007/075036.pdf), 
базується за емпіричних даних, адекватно відображає функціонування 
фотоелектричних модулів, що підключені до загальної системи 
електропостачання. Модель включає систему рівнянь, що використовуються 
для підрахунку вихідної потужності інвертора на змінному струмі, яка 
відповідає потужності від фотомодулів по постійному струму, а також 
емпіричні коефіцієнти, що відображають робочі характеристики інвертора. 

Вікно вибору інвертора з бази даних наведено на рис. 3.3, де в таблиці 
перелічені доступні типи інверторів, для кожного з яких відображаються 
значення наступних параметрів: 

Paco – Maximum AC power – максимальна вихідна потужність змінного 
струму в номінальному режимі; 

Vac – Nominal AC voltage – номінальна вихідна змінна напруга; 
Mppt_low – Minimum MPPT DC voltage – мінімальна постійна вхідна 

напруга, отримана при випробуваннях згідно з CEC-методикою; 
Mppt_high – Maximum MPPT DC voltage – максимальна постійна вхідна 

напруга, отримана при випробуваннях згідно з CEC-методикою; 
Vdco – Nominal DC voltage – середня величина постійної напруги з 

Minimum MPPT DC voltage та Maximum MPPT DC voltage, отримана при 
випробуваннях згідно з CEC-методикою; 

Vdcmax – Maximum DC voltage – максимально допустима вхідна постійна 
напруга. 

При виборі конкретного інвертора в розділі «Efficiency Curve and 
Characteristics» («Крива ККД та характеристики») будується графік залежності 
ККД інвертора (Efficiency, %) від відносного значення вихідної потужності (% 
Rated Output Power). Також відображаються значення наступних параметрів: 

CEC weighted efficiency – зважений ККД, рохрахований за методикою 
Каліфорнійської енергетичної комісії; 

European weighted efficiency  – зважений ККД, рохрахований за 
європейською методикою; 

Maximum AC power – максимальна вихідна потужність змінного струму в 
номінальному режимі; 
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Maximum DC power – вхідна потужність постійного струму, за якої 
на виході інвертора спостерігається максимальна вихідна потужність; 

Power consumption during operation – власне споживання потужності 
інвертором в робочому режимі; 

Nominal AC voltage – номінальна вихідна змінна напруга; 
Maximum DC voltage – максимально допустима вхідна постійна напруга; 
Maximum DC current – максимально допустимий вхідний постійний струм 

(зазвичай це значення близьке до струму в точці максимальної потужності 
фотомодулів); 

Minimum MPPT DC voltage – мінімальна постійна вхідна напруга, 
отримана при випробуваннях згідно з CEC-методикою (MPPT - maximum-
power-point-tracking); 

Nominal DC voltage – середня величина постійної напруги з Minimum 
MPPT DC voltage та Maximum MPPT DC voltage, отримана при випробуваннях 
відповідно до CEC-методиці; 

Maximum MPPT DC voltage – максимальна постійна вхідна напруга, 
отримана при випробуваннях згідно з CEC-методикою, має досягати принаймі 
80% від напруги ненавантаженого режиму фотомодулів; 

C0 – C3 – емпіричні коефіцієнти моделі інвертора. 
 

 
Рисунок 3.3 - Вікно вибору типу інвертора з бази CEC 

 
2 «Inverter Datasheet» – модель інвертора, ангалогічна попередній (Sandia 

inverter model), яка передбачає введення параметрів інвертора вручну, 
користуючись каталожними даними (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 - Вікно введення параметрів інверотора вручну (Inverter Datasheet) 

 
Розділ «Power Ratings» – параметри потужності: 

Maximum AC output power – максимальна вихідна потужність 
змінного струму в номінальному режимі; 

Weighted efficiency – зважений ККД; 
Manufacturer efficiency – ККД за даними виробника; 
Maximum DC input power – вхідна потужність постійного струму, за 

якої на виході інвертора спостерігається максимальна вихідна 
потужність, значення обраховується автоматично; 

Розділ «Operating Ranges» – робочий діапазон – включає параметри, що 
описані в п. 1.  

Розділ «Losses» – втрати – включає два параметри: 
Power consumption during operation – власне споживання потужності 

інвертором в робочому режимі; 
Power consumption at night – власне споживання потужності 

інвертором протягом ночі. 
Якщо значення цих параметрів невідомі, можна скористатися 

запропонованими програмою значеннями (Suggested value). 
Розділ «Save/Load Data» - збереження та завантаження даних – дозволяє 

зберегти введені дані до файлу або відкрити раніше збережений файл. 
 
3 «Inverter Part Load Curve» - модель інвертора, що базується на 

залежності ККД від рівня навантаження (рис. 3.5). Для використання такої 
моделі необхідно мати залежність (у табличній формі) ККД інвертора від 
відносного значення потужності. 

При виборі типу інвертору слід враховувати спосіб приєднання 
фотоелектричних модулів. В більшості випадків модулі під’єднують до 
інвертора (інверторів) наступним чином. 
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1. Декілька модулів з’єднуються послідовно (modules per string – 
модулів на рядок), що дозволяє збільшити постійну напругу, що подається на 
інвертор; отримуємо рядки (strings) послідовних модулів; фотоелектричні 
модулі мають розподілятися між рядками порівну, не може залишатися 
декілька «зайвих» модулів. Якщо модулі неможливо розподілити порівну, 
необхідно скоригувати їх попередньо обрану кількість, причому слідкувати, 
щоб модулі в новій кількості можна було розмістити на даху.   
 

 
Рисунок 3.5 - Вікно параметрів моделі інвертора «Inverter Part Load Curve»  

 
Кількість модулів у рядку ( msN ) визначає напругу всієї установки в 

ненавантаженому режимі ( socV ) при сонячному випромінюванні 1000 Вт/м2 та 
за температури фотоелементів 25°C: 

msocsoc NVV ⋅= ,                                        (3.1) 
де ocV  – напруга сонячного модуля в ненавантаженому режимі. 

При цьому має виконуватися умова: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

maxdcsoc VV < ,                                               (3.2) 
де maxdcV  – максимально допустима вхідна постійна напруга інвертора 
(Maximum DC voltage). 

Також кількість модулів у рядку ( msV ) визначає номінальну напругу 
(напругу в точці максимальної потужності) всієї установки ( smpV ): 

msmpsmp NVV ⋅= ,                                           (3.3) 

де mpV  – номинальна напруга сонячного модуля (напруга в точці максимальної 

потужності). 
Необхідно виконання умови:  

maxMPPTsmpminMPPT VVV << ,                            (3.4) 

де minMPPTV  – мінімальна постійна вхідна напруга інвертора, отримана при 
випробуваннях згідно з CEC-методикою (Minimum MPPT DC voltage);  
     maxMPPTV   – максимальна постійна вхідна напруга інвертора, отримана при 
випробуваннях згідно з CEC-методикою (Maximum MPPT DC voltage). 

Також величина smpV  має бути близькою до номінальної вхідної 

постійної напруги інвертора (Nominal DC voltage, dcoV ). 
2. Такі рядки модулів з’єднують паралельно (strings in parallel), що 

збільшує потужність установки. Це дозволяє сформувати матрицю (array) 
сонячних модулів. Кількість паралельних рядків (strings in parallel, mpN ) 

визначає номінальну потужність по постійному струму такої матриці (array's 
nameplate DC capacity, nadcP ): 

tmmpnadc NPP ⋅= ,                                      (3.5) 

де mpP  – максимальна потужність сонячного модуля (в точці максимальної 

потужності); 
     mpmstm NNN ⋅=  – загальна кількість модулів у матриці (total number of 

modules in the array). 
3. Установка може включати один або декілька інверторів (number of 

inverters, invN ). В програмі передбачається, що всі інвертори є одного типу. 
Загальна потужність інверторів у кількості invN  по змінному струму: 

invacotiac NPP ⋅= ,                                      (3.6) 
де acoP  – максимальна вихідна потужність інвертора по змінному струму в 
номінальному режимі (Maximum AC power). 

Загальна вхідна потужність постійного струму інверторів у кількості 

invN , за якої на виході інвертора спостерігається максимальна вихідна 
потужність: 

invidctidc NPP ⋅= ,                                        (3.7) 
де idcP  – вхідна потужність постійного струму, за якої на виході інвертора 
спостерігається максимальна вихідна потужність (Maximum DC power). 
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Потужність інвертора залежить від відношення  номінальної 
потужності сонячних батарей по стороні постійного струму nadcP  до 
максимальної потужності, що її може видавати інвертор (група паралельних 
інверторів) на стороні змінного струму tiacP . Цей параметр називається DC to 
AC ratio ( dcacK ) і визначається наступним чином: 

tiac

nadc
dcac

P

P
K = .                                             (3.8) 

Аналізуючи експлуатаційні характеристики перетворювачів можна 
побачити, що ефективність роботи інвертора знижується в нижньому діапазоні 
потужності. Явне зниження ефективності починається при навантаженні 
інвертора нижче 30% від номінальної потужності. Оскільки, щонайменше, 40% 
сонячного випромінювання потрапляє на сонячні батареї в діапазоні 100 - 400 
Вт/м²  (у діапазоні більшому 1000 Вт/м² не більше 10%), то завищення 
потужності інвертора може привести до істотного зниження ефективності 
перетворення струму. 

На підставі цього, рекомендується приймати значення DC to AC ratio 
( dcacK ) від 0,9 до 1,25. Для більшості систем підходить величина 1,1.  

Також при виборі інвертора слід враховувати його ККД.  У інверторів 
хорошої якості значення ККД може досягати 98%. Під час компонування 
сонячної системи слід уникати перетворювачі з ККД меншим від 92%. 

На додаток до навдених даних при виборі інвертора для сонячних батарей 
слід звернути увагу на наступні параметри: ціна, клас захисту IP, число виходів, 
наявність вбудованого сонячного контроллера MPPT, гарантійний термін 
експлуатації і так далі. Зараз на ринку представлена велика кількість 
перетворювачів, що відповідають усім можливим вимогам для ефективної 
роботи фотоелектричної системи будь-якого компонування. 

 
Порядок виконання роботи 

 
1. При виконанні даної лабораторної роботи слід користуватися  даними 

та файлом моделі у програмі SAM, що були отримані під час виконання 
лабораторної роботи №2 з налаштованими значеннями параметрів попередньо 
обраного фотоелектричного модуля та даними щодо кількості таких модулів. 

2. Провести необхідні розрахунки, обрати тип та кількість інверторів для 
підключення фотоелектричних модулів до системи електропостачання 
приватного будинку. 

3. Зафіксувати у звіті основні параметри та характеристики інвертора 
попередньо обраного типу. 

4. Зберегти проект у програмі SAM. 
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Приклад попереднього вибору інвертора 
 
Для умов прикладу, що розглядався в лабораторній роботі №2,  

попередньо обирано сонячні модулі типу Perlight Solar PLM-335M-80US1,  
значення основних параметрів є наступними: 

 
Максимальна потужність модуля mpP  = 335 Вт 

Номинальна напруга модуля mpV  = 41,5 В 

Постійна напруга ненавантаженого режиму ocV  = 49,9 В 
Попередньо обрана загальна кількість модулів  tmN  = 21 

 
1. Попередньо приймаємо типове значення відношення потужностей: 

dcacK =1,1. 
2.  Для попереденьо обраного типу та кількості модулів номінальна 

потужність матриці сонячних модулів становить: 

tmmpnadc NPP ⋅= =335·21=7035 Вт. 

3. Для попередньо обраного значення dcacK  визначаємо необхідну 
потужність інвертора (інверторів) на змінному струмі: 

6395
1,1

7035
===

dcac

nadc
tiac

K

P
P  Вт. 

4. Користуючись базою даних інверторів «Inverter CEC Database», 
попередньо обираємо тип інвертора, виходячи із наступних вимог: 

- номінальна вихідна змінна напруга (Nominal AC voltage, acV ) 
знаходиться в діапазоні від 210 В до 240 В; 

- максимальна вихідна потужність інвертора (Maximum AC power, acoP ) 
по змінному струму близька до обрахованого значення tiacP ; якщо підібрати 
інвертор необхідної потужності не вдається, розглядають випадок 
використання декількох однакових інверторів, тоді їх сукупна потужність має 
бути близькою до обрахованого значення tiacP . 

Для обрахованого значення попередньо обирається один інвертор 
( invN =1) типу  Kaco New Energy GmbH: Blueplanet 6400xi 240 V [CEC 2011] з 
наступними значеннями параметрів (рис. 3.6): 

ККД = 97%; 

acoP  = 6400 Вт; 

acV  = 240 B; 

minMPPTV  = 320 B;  

maxMPPTV   = 550 B; 

dcoV  = 402 B; 

maxdcV = 600 B. 
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5. Необхідна кількість сонячних модулів у рядку попередньо 
визначається наступним чином: 

107,9
5,41

402
≈===

mp

dco
ms

V

V
N . 

Для остаточного вибору значення msN  необхідно перевірити виконання 
умов: 

oc

maxdc
ms

V

V
N < ;  

949

600
10

,
< ;   10 < 12 – виконується; 

mp

MPPT
ms

mp

MPPT

V

V
N

V

V maxmin << ;   
5,41

550
10

5,41

320
<< ; 

7,7<10<13,2 - виконується; 
Остаточно приймаємо кількість сонячних модулів у рядку msN =10. 
 

 
Рисунок 3.6 – Параметри обраного інвертора 

  
6. Для визначення кількості паралельних рядків mpN  необхідно 

попередньо обрану загальну кількість модулів tmN  поділити на остаточну 
кількість модулів у рядку msN  і результат округлити до цілого значення: 

21,2
10

21
≈===

ms

tm
mp

N

N
N . 

Остаточно приймається кількості паралельних рядків при з’єднанні 
сонячних модулів  mpN  = 2. 

7. Остаточна загальна кількість сонячних модулів у матриці: 
20210 =⋅=⋅= mpmstm NNN . 
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Порівняно з попередньо обраним значенням (21 шт.) загальна кількість 

модулів зменшилася на 1 модуль, тому їх можна буде розмістити на даху 
заданого розміру. 

8. Остаточне значення номінальної потужність по постійному струму 
матриці сонячних модулів становить: 

670020335 =⋅=⋅= tmmpnadc NPP  Вт. 

9. Для попередньо обраного типу та кількості інверторів перевіримо 
значення відношення dcacK  при остаточному значенні номінальної потужність 
матриці сонячних модулів: 

05,1
16400

6700
=

⋅
=

⋅
==

invaco

nadc

tiac

nadc
dcac

NP

P

P

P
K . 

Фактичне значення dcacK  належить допустимому діапазону від 0,9 до 
1,25, тому остаточно приймається один інвертор ( invN =1) типу  Kaco New 

Energy GmbH: Blueplanet 6400xi 240 V [CEC 2011]. Загальний вигляд інвертора 
представлений на рис. 3.7. Вартість такого інвертора, згідно з даними сайта 
(http://www.ecodirect.com/Kaco-Blue-Planet-6400xi-6400W-208-240V-Inverter-
p/kaco-blueplanet-6400xi.htm) становить близько $2500.  

Технічні характеристики інвертора можна знайти на сайті виробника за 
посиланням: http://kaco-newenergy.com/fileadmin/data/downloads/products/USA/ 
Residential_Products/00xi/DTS_bp_6400xi_7600xi_en_Rev_08-05-13.pdf 

Іструкція з використання доступна на сайті: 
https://s3.amazonaws.com/ecodirect_docs/KACO/00xi_Manual.pdf 

Схему під’єднання модулів до інвертора ілюструє рис. 3.8. 

 
Рисунок 3.7 – Загальний вигляд інвертора Kaco New Energy GmbH: 

Blueplanet 6400xi 240 V 
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Висновки. В результаті розрахунку уточнена загальна 
кількість сонячних модулів системи - система має включати 20=tmN  сонячних 
модулів. Обрана схема з’єднань модулів - у два рядка ( mpN =2) по 10 модулів в 

кожному рядку ( msN =10). Встановлено, що підключення такої матриці 
фотоелектричних модулів до одного інвертора типу Kaco New Energy GmbH: 

Blueplanet 6400xi 240 V [CEC 2011] відповідає вимогам по напрузі та 
потужності. 

 
Рисунок 3.8 – Схема під’єднання сонячних модулів до інвертора 

 
Вміст звіту з лабораторної роботи 

1. Тема, мета роботи. 
2. Параметри попередньо обраних сонячних модулів. 
3. Попреденій та остаточний вибір інвертора та кількості 

фотоелектричних модулів (навести всі розрахунки). 
4. Вікно програми SAM з параметрами обраного інвертора. 
5. Загальний вигляд остаточно обраного інвертора. Посилання та Print 

Screen сторінки сайта з інтернета, де такий інвертор продається, його вартість. 
Посилання на сторінку з технічними характеристиками інвертора та 
інструкцією з використання. 

6. Схема під’єднання матриці сонячних модулів до інвертора. 
7. Висновки. 
 

Контрольні запитання 

1. Яке призначення інвертора в схемі фотоелектричної електростанції? 
2. Яким чином потужність інвертора має співвідноситися із встановленою 

потужність фотоелектричних модулів?  
3. На які типи поділяються інвертори за призначенням? 
4. Вихідну напругу якої форми можуть мати інвертори? 
5. Яким чином визначити загальну напругу фотоелектричних модулів 

одного типу при послідовному з’єднанні? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

Конфігурування фотоелектричної електростанції 

 

Мета: навчитися встановлювати параметри сонячної електростанції під 
час аналізу роботи з використанням програми SAM. 

 
Короткі теоретичні відомості 

 

Вкладка «System Design» 

Проект типу Photovoltaic (detailed) містить вкладку «System Design», яка 
дозволяє задати конфігурацію фотоелектричної електростанції (рис. 4.1). 
Параметри на цій вкладці розміщені у наступних розділах. 

 
Рисунок 4.1 - Вигляд владки System Design 

 
Розділ «System Sizing» - Вибір кількості елементів – включає дві опції: 
- Specify desired array size – Вказати бажані параметри системи. При 

виборі цієї опції необхідно вказати бажану потужність матриці сонячних 
модулів (Desired array size) та бажане значення DC to AC ratio. 

- Specify modules and inverters – Вказати кількість модулів і інверторів. 
При виборі цієї опції можливо явно вказати кількість модулів у рядку (Modules 
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per string), кількість паралельних рядків модулів (Strings in parallel) та 
кількість інверторів (Number of inverters). 

Розділ «Configuration at Reference Conditions» - Конфігурація при заданих 
умовах – носить інформативний характер. Відображаються основні параметри 
фотоелектричних модулів (Modules), інверторів (Inverters), а також, у полі 
Sizing messages, фактичне значення DC to AC ratio та інрмаційне повідомлення. 
Повідомлення не заважає проведенню моделювання, воно інформує про 
ефективність фотоелектричної системи та знаходження напруг у допустимих 
межах. 

Розділ «DC Subarrays» - підматриці фотоелектричних модулів – дозволяє 
аналізувати функціонування декількох груп (підматриць) модулів, що 
працюють паралельно, але для яких різні умови освітлення. Наприклад, якщо 
модулі розташовані на одному схилі даху, що всі вони утворюють матрицю, що 
включає тільки одну підматрицю (Subarray1). Якщо модулі розміщені на двох 
схилах даху, то вони по-різному освітлюються сонцем і, відповідно, загальна 
матриця модулів має включати дві підматриці (Subarray1 та Subarray2), які 
різнять умовами освітлення. 

Кількість підматриць задається в пункті String Configuration. Підматриця 
Subarray1  є активною постійно. Для використання також підматриці Subarray2 
необхідно відмітити пункт Subarray2 Enable. Всього матриця фотоелектричних 
модулів може включати до чотирьох підматриць. 

В пункті Tracking & Orientation (відслідковування сонця та орієнтація) 
задаються параметри розміщення модулів: 

- Fixed – модулі закріплені нерухомо; 
- 1 Axis – модулі можуть обертатися за однією віссю, слідкуючи за 

сонцем; 
- 2 Axis – модулі можуть обертатися за двома осями, слідкуючи за 

сонцем. 
- Tilt (deg) – кут встановлення (нахилу) модуля відносно горизонту, для 

використання сонячних модулів протягом всього року цей кут має співпадати з 
широтою, на якій використовується система, для цього необхідно встановити 
прапорець «Tilt = latitude»; 

- Azimuth (deg) – азімут – кут між напрямком на північ і орієнтацією 
фотомодуля (рис. 4.2, а). При орієнтації модуля на північ (N - north) азімут 
становить 0º, на схід (E - east) 90º, на південь (S - south) 180º, на захід (W - west) 
270º (рис. 4.2, б) Сонячні модулі рекомендують орієнтувати на південь, тому 
значення азімута для північної півкулі за замовчуванням 180º, а для південної 
півкулі значення азімута за замовчуванням - 0º. Для конкретного варіанта 
розміщення підматриці модулів треба вказати конкретне значення азімута. 

- Ground coverage ratio (GCR) – відношення площі сонячних модулів, які 
обертаються навколо однієї вісі, до загальної площі землі, що 
використовується. Це значення використовується для розрахунку взаємного 
затіненн сонячних модулів, які обертаються навколо однієї вісі, і ігнорується 
для нерухомо закріплених модулів та модулів, що можуть обертатися за двома 
осями. 
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а)  

б) 
Рисунок 4.2 – Орієнтація фотомодуля на південь при фіксованому куті нахилу 

(а) та позначення сторін світу (б) 
 

Вкладка «Shading and Snow» 

Проект типу Photovoltaic (detailed) містить вкладку «Shading and Snow», 
яка дозволяє задавати параметри затінення фотомодулів та зниження 
освітленості через випадіння снігу (рис. 4.3).  

 
Рисунок 4.3 - Вигляд владки Shading and Snow 

 
Існує можливість враховувати затінення зовнішніми об’єктами (External 

Shading), до яких відносяться високі дерева, інші будівлі, для чого 
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використовується спеціальний 3D калькулятор (3D Shade Calculator), або 
затінення одних модулів іншими (Self Shading). Також програма дозволяє 
враховувати затінення снігом у зимовий період (Snow Losses), для чого 
використовуються дані щодо глибини снігового покрову.  

 

Вкладка «Losses» 

Вкладка «Losses» дозволяє враховувати втрати сонячного 
випромінювання та електричної енергії різного роду (рис. 4.4). Вкладка містить 
наступні розділи. 

 

 
Рисунок 4.4 - Вигляд владки Losses 

 
Розділ «Irradiance Losses» - втрати на забруднення – дозволяє для кожної 

підматриці модулів врахувати зниження сонячного випромінювання, яке 
надходить на фотоелементи, через забруднення поверхні модулів пилом, 
брудом тощо. Втрати на забруднення модулів (у %) вводяться помісячно у 
діалоговому вікні (рис. 4.5), яке викликається натисненням кнопки «Edit 
Values…». Після введення помісячних втрат у полі «Average annual soiling loss» 
відображається середньорічна величина втрат. 

 

 

Рисунок 4.5 – Діалогове вікно введення 
помісячних втрат на забруднення поверхні 
фотомодулів 
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Розділ «DC Losses» дозволяє враховувати втрати електроенергії в колі 

постійного струму, враховуються втрати в діодах, з’єднаннях, проводах тощо. 
Розділ «AC Losses» дозволяє враховувати втрати електроенергії в колі 

змінного струму, зокрема враховуються втрати в проводах (AC wiring). 
Розділ «Curtailment and Availability» дозволяє відносити до втрат 

невироблену енергію під час простоїв установки через технічне обслуговування 
системи або з інших причин. 
 

Вкладка «Lifetime» 

Вкладку «Lifetime» дозволяє врахувати зменшення вироблення енергії 
через деградацію фотоелементів (Degradation rate), рис. 4.6. 

 

 
Рисунок 4.6 - Вигляд владки Lifetime 

 
Вкладка «Electrical Load» 

Проект типу Photovoltaic (detailed) містить вкладку «Electrical Load», яка 
дозволяє налаштувати параметри електричного навантаження, яке під’єднано 
до сонячної електростанції. В лівій верхній частні вкладки знаходиться меню, 
що дозволяє обрати спосіб введення даних щодо навантаження (рис. 4.7). 

 

 
Рисунок 4.7 - Меню вибора моделі інвертора 

 
1. No Load Data – Електричне навантаження відсутнє (рис. 4.8). Цей пункт 

обирається, якщо вся вироблена сонячними панелями електроенергія 
передається у загальну електромережу і продається електропостачальній 
організації. 
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Рисунок 4.8 – Вигляд владки Electrical Load при обраному пункті  

No Load Data 
 

2. Input Time Series Load Data – Введення щогодинних даних щодо 
навантаження (рис. 4.9). Цей пункт меню обирається, якщо відомі дані щодо 
потужності електричного навантаження, яке підключено до сонячних модулів, 
кожної години протягом року. Такі дані можуть бути введені безпосередньо, 
або завантажені з текстового файлу. Крок введення даних, який за 
замовчуванням становить одну годину, можу бути змінений.  

 
а) 

 
 

б) 
Рисунок 4.9 - Вигляд владки Electrical Load при обраному пункті Input Time 

Series Load Data (а) та діалогове вікно введення щогодинних даних щодо 
електричного навантаження протягом року (б), яке викликається натисканням 

кнопки Edit data 
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3. Calculate Load Data – Обчислити навантаження. Цей пункт дозволяє 

автоматично розрахувати електричне навантаження для будівлі за її місячним 
споживанням електроенергії (може бути визначений за рахунком за 
електроенергію) та енергетичним характеристикам будівлі. Відповідне 
діалогове вікно (рис. 4.10) містить наступні розділи. 

 

 
Рисунок 4.10 – Вигляд владки Electrical Load при обраному пункті  

Calculate Load Data 
 
Розділ «Building Characteristics» - характеристики будівлі - включає 

наступні параметри: 
Foot area, sq ft – площа будівлі, в квадратних футах;  
1 фут2=9,29·10-2 м2; 
Year built – рік будівництва; 
Number of stories – кількість поверхів; 
Number of occupants – кількість мешканців; 
Energy retrofitted - енергетична модернізація будівлі (утеплення 

тощо). 
Розділ «Electrical Appliances» - електропобутові прилади – необхідно 

вказати, які електропобутові прилади використовуються: Cooling system – 
система кондиціювання; Heating system – електрична опалювальна система; 
Range (stove) – кухонна електроплита; Refrigerator – холодильник; Dishwasher – 
посудомийна машина; Washing machine – пральна машина; Dryer – фен; Misc. 
electric loads – різні електричні навантаження. 
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Розділ «Temperature Settings» - уставки за температурою (бажана 

температура) – містить параметри, значення яких задаються у градусах за 
Фаренгейтом (ºF). Для перерахунку температури за шкалою Цельсія (tC) у 
температуру за шкалою Фаренгейта (tF) використовується співвідношення: 

32
5

9
+= CF tt . 

Для перерахунку температури за шкалою Фаренгейта (tF) у температуру 
за шкалою Цельсія (tC) використовується співвідношення: 

)32(
9

5
−= FС tt . 

Параметри розділу «Temperature Settings» наступні: Heating setpoint – 
нижня уставка за температурою, при досягненні якої необхідно вмикати 
систему опалення; Cooling setpoint – верхня уставка за температурою, при 
досягненні якої необхідно вмикати систему кондиціювання; Heating setback 
point – значення приймати тотожним Heating setpoint; Cooling setup point - 
значення приймати тотожним Cooling setpoint. 

Розділ «Monthly Load Data» - енергія, що споживається кожного місяця, 
кВт·год.   

 
Порядок виконання роботи 

 

1. При виконанні даної лабораторної роботи слід користуватися  даними 
та файлом моделі у програмі SAM, що були отримані під час виконання 
попередніх лабораторних робіт. 

2. Обрати додаткові вихідні дані згідно з табл. 4.1. 
3. Налаштувати параметри сонячної електростанції на вкладках «System 

Design», «Shading and Snow», «Losses», «Lifetime», «Electrical Load». 
4. Зберегти вигляд відповідних вкладок програми SAM з налаштованими 

параметрами. 
 

Вміст звіту з лабораторної роботи 

 

1. Тема, мета роботи. 
2. Вихідні дані. 
3. Схема розмішення даху будівлі за стороними світу. 
4. Необхідні розрахунки та обгрунтування. 
5. Вигляд відповідних вкладок програми SAM з налаштованими 

параметрами. 
6. Висновки. 
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Контрольні запитання 

 

1. Яким чином орієнтація за сторонами світу фотоелекричного модуля 
впливає на його продуктивність? 

2. Що таке азимут встановлення фотомодуля? Яке його оптимальне 
значення? 

3. Якщо сонячна електростанція складається з декількох груп модулів, які 
характеризуються різними параметрами освітлення, яким чином це можна 
врахувати в програмі SAM? 

4. Які втрати сонячного випромінювання та електричної енергії мають 
місце при функціонування сонячної електростанції? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

Дослідження ефективності використання  

фотоелектричної електростанції 

 

Мета: навчитися досліджувати техніко-економічну ефективність 
встановлення та експлуатації фотоелектричної електростанції. 

 

Короткі теоретичні відомості 

 
Для розрахунку техніко-економічної ефективності встановлення та 

експлуатації фотоелектричної електростанції для приватного домогосподарства 
необхідно у проекті типу Photovoltaic (detailed) з фінансовою моделлю 
Residential (distributed), налаштувати параметри на вкладках: 

- System Costs – вартість системи; 
- Financial Parameters – фінансові параметри; 
- Incentives - податкові пільги та грошові стимули; 
- Electrical Rates - тарифи на електроенергію. 
 

Вкладка «System Costs» 

 
Вкладка «System Costs» - вартість системи - дозволяє задати витрати на 

обладнання, монтаж та експлуатацію фотоелектричної електростанції (рис. 5.1). 
Параметри на цій вкладці розміщені у наступних розділах. 

Розділ «Direct Capital Costs» - Прямі капітальні витрати – включає поля 
для введення значень наступних параметрів: 

- питома вартість фотоелектричних модулів (біле поле у рядку Module на 
рис. 5.1), задається вартість одного Вт виробленої потужності на постійному 
струмі ($/Wdc), або вартість одного фотоелектричного модуля ($/Unit); 

- питома вартість інвертора (біле поле у рядку Inverter на рис. 5.1), де 
задається або вартість перетворення одного Вт по змінному струму ($/Wac), або 
по постійному струму ($/Wdc), або вартість одного інвертора; 

- Balance of system equipment – вартість іншого системного обладнання, 
окрім фотомодулів та інверторів; 

- Installation labor – вартість монтажних робіт; 
- Installer margin and overhead – витрати на налагодження та накладні 

витрати. 
Параметри трьох останніх груп можуть бути задані з використанням 

трьох одиниць вимірювання: $ - фіксована вартість у доларах; $/Wdc – доларів 
за 1Вт по постійній напрузі; $/m2 – доларів за 1м2 сонячних панелей. 
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Рисунок 5.1 – Вкладка «System Costs» 
 

 
Сума всіх перелічених витрат (Subtotal) доповнюється 

непередбачуваними витратами (Contingency), які виражаються у відсотках від 
Subtotal, що дозволяє обчислити загальні прямі витрати (Total Direct Cost). 

Розділ «Indirect Capital Costs» - Непрямі капітальні витрати – включає 
поля для введення значень наступних параметрів: 

- Permitting and environmental studies – дозволи та екологічні дослідження; 
- Engineering and developer overhead – витрати на інженерну та 

дослідницьку діяльність; 
- Grid interconnection – під’єднання до мережі загального користування. 
Параметри трьох наведених груп можуть бути задані з використанням 

трьох одиниць вимірювання: % of direct cost – відсотків від прямих витрат; 
$/Wdc – доларів за 1Вт по постійній напрузі; $ - фіксована вартість у доларах.  

Параметри «Land Costs» дозволяють задати вартість користування 
землею при розміщення модулів на спеціальній земельній ділянці. 

Sales Tax – податок на купівлю – задається у відсотках від прямих витрат. 
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Програма підраховує загальну суму непрямих витрат, яка 
відображається в полі Total Indirect Cost. 

В розділі «Total Installed Cost» відображається загальна вартість 
спорудження електростанції. 

Розділ «Operation and Maintenance Costs» дозволяє задати витрати на 
поточне утримування та технічне обслуговування електростанції трьома 
способами: 

- Fixed annual cost – фіксований платіж кожного року; 
- Fixed cost by capacity – фіксований платіж кожного року залежно від 

встановленої потужності (кВт); 
- Variable cost by generation – витрати залежать від виробництва 

електроенергії. 
 

Вкладка «Financial Parameters» 

 
Вкладка  Financial Parameters – фінансові параметри – дозволяє задавати 

параметри кредиту для улаштування сонячної електростанції та величину 
податків. Вкладка містить наступні розділи. 

 

 
Рисунок 5.2 - Вкладка «Financial Parameters» 

 
Розділ «Residential Loan Type» - тип кредиту для приватних 

домогосподарств – дозволяє обрати один з двох типів (рис. 5.2): 
- Standard Loan – стандартний кредит – відсоткові платежі по кредиту не 

оподатковуються; 
- Mortgage – іпотечний кредит – відсоткові платежі по кредиту 

оподатковуються. 
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Розділ «Loan Parameters» - параметри кредиту – дозволяє задавати 

наступні величини: 
- Debt Fraction – дебіторська заборгованість – вказується частка (у %) від 

капітальних витрат, яку передбачається взяти у кредит; 
- Loan Term – термін повернення кредиту в роках; 
- Loan Rate – річні відсотки, під які видається кредит. 
Також в цьому розділі відображаються значення наступних параметрів: 
- Net capital cost – чисті капітальні витрати; 
- Debt – заборгованість; 
- WACC (Weighted Average Cost of Capital) - Середньозважена вартість 

капіталу - визначається як мінімальний рівень прибутковості проекту, 
необхідний для покриття витрат на фінансування. 

Розділ «Analysis Parameters» - Аналізовані параметри – включає наступні 
параметри: 

- Analysis Period – аналізований період – кількість років, протягом яких 
проводиться аналіз, традиційно дорівнює тривалості існування проекту або 
тривалості інвестицій; 

- Inflation Rate – річний рівень інфляції; 
- Real Discount Rate – реальна ставка дисконтування - міра вартості 

грошей у часі, що виражається у вигляді річної ставки. 
Розділ «Tax and Insurance Rates» - Податкові та страхові тарифи – 

включає поля для налаштування наступних параметрів: 
- Federal Income Tax Rates – загальнодержавна ставка податку на 

прибуток; 
- State Income Tax Rates – обласна ставка податку на прибуток (для 

України вказується 0%); 
- Sales Tax – податок з продажів (сплачується одноразово), у відсотках від 

загальних прямих витрат; 
- Insurance Rate (Annual) – річна страхова ставка 
- Assessed Percent - оціночна вартість майна, з якої необхідно сплатити 

податок на майно; 
- Assessed Value Decline - щорічне зниження оціночної вартості 

нерухомості. 
- Property Tax – податок на власність. 
Розділ «Salvage Value» - ліквідаційна вартість – в програмі прийнято, що 

ліквідаційна вартість є доходністю проекту в останній рік руху грошових 
коштів, вона обраховується у відсотках від загальної вартості спорудження 
електростанції зі сторінки System Costs. В розділі є можливість встановлення 
величини чистої ліквідаційної вартості (Net Salvage Value). Також 
розраховується залишкова вартість на кінець періоду, що аналізується (End of 
Analysis Period Salvage Value). 
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Вкладка «Incentives» 

 
Вкладка «Incentives» - стимули – призначена для налаштування 

податкових пільг та грошових стимулів (рис. 5.3). Вкладка включає дві глави: 
- Tax Credits – податкові пільги; 
- Direct Cash Incentives – пряме грошове стимулювання. 
Глава Tax Credits включає наступні розділи. 
Розділ «Investment Tax Credit» - інвестиційний податковий кредит – 

дозволяє налаштувати зменшення податкового навантаження в перший рік 
існування проекту. 

Розділ «Production Tax Credit» - податковий кредит на виробництво -  
дозволяє налаштувати зменшення податкового навантаження в перший і 
наступні роки існування проекту. 

 

 
Рисунок 5.3 - Вкладка «Incentives» 

 

Вкладка «Electrical Rates» 

 
Вкладка «Electrical Rates» - тарифи на електроенергію – дозволяє 

визначити, яким чином приватне домогосподарство отримує компенсацію за 
електроенергію, що виробляється відновлювальними джерелами. Для 
приватних домогосподарств (фінансова модель Residential) передбачається, що 
електрика, вироблена сонячними панелями, частково або повністю компенсує 
потреби домогосподарства, а надлишок продається енергогенеруючій компанії. 
Фактичні значення «зеленого» тарифу на електроенергію в Україні 
встановлюються постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, 
http://www.nerc.gov.ua). Вкладка «Electrical Rates» містить декілька розділів для 
налаштування параметрів (рис. 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Вкладка Electrical Rates 

 
Розділ «Metering» - облік – дозволяє задати спосіб розрахунку щомісячної 

оплати за електроенергію. Може бути обраний один з наступних пунктів: 
- Single meter with monthly rollover credits in kWh – один лічильник, що 

враховує щомісячний надлишок генерації енергії (облік у кВт·год), обсяг якої 
зараховується на наступний місяць як зменшення споживання у кВт·год, ціна 
продажу електроенергії не враховуються; 

- Single meter with monthly rollover credits in $ - один лічильник, що 
враховує щомісячний надлишок генерації енергії (облік у грошових одиницях), 
обсяг якої зараховується на наступний місяць як зменшення споживання у 
грошовому еквіваленті, ціна продажу електроенергії не враховуються; 

- Single meter with no monthly rollover credits – один лічильник без обліку 
щомісячного надлишку електроенергії, надлишкова потужність системи 
відновлювальних джерел продається в мережу по тарифу, що діє протягом 
конкретної години доби. Якщо потужності відновлювальних джерел не 
вистачає для покриття потреб домогосподарства, енергія купується в 
електромережі за відповідним для цієї години тарифом; 

- Two meters with all generation sold and all load purchased – два 
лічильника, які враховують всю електроенергію, яка продається до 
електромережі, та всю енергію, яка купується у електромережі. Щогодинна 
вихідна потужність відновлювальних джерел продається в мережу за тарифами 
продажу, а щогодинна потужність електричного навантаження купується у 
електрогенеруючої компанії за відповідними для цієї години тарифами.  

Спосіб розрахунку щомісячної оплати за електроенергію необхідно 
обрати, користуючись чинним «Порядком продажу, обліку та розрахунків за 
вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами 
електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств». 
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Розділ «Monthly Charge» - щомісячна плата - дозволяє задати 
фіксовану щомісячну плату (Fixed monthly charge), що платить власник 
сонячної електростанції електрогенеруючій компанії, розмір якої не залежить 
від обсягу спожитої або генерованої енергії. 

Розділ «Minimum Charges» - мінімальна плата – мінімальна плата 
застосовується, коли щомісячний або річний платіж за електроенергію є 
меншим від мінімального значення, причому відповідні мінімальні значення 
вказуються у полях Monthly minimum charge та Annual minimum charge. 

Розділ «Annual Electricity Cost Escalation» - щорічне збільшення вартості 
електроенергії – дозволяє зазначити щорічний відсоток приросту вартості 
електроенергії (Electricity cost escalation rate), який застосовується до 
щомісячного рахунку за електроенергію, починаючи з другого та подальших 
років експлуатації сонячної електростанції. Цей відсоток додається до рівня 
інфляції. 

Також вкладка «Electrical Rates» включає три глави для налаштування  
параметрів: 

- Description and Applicability – опис та застосування – глава містить деякі 
параметри тарифів, значення яких не використовуються при моделювання, а 
застосовуються з метою інформування; 

- Energy Charges – витрати на електроенергію – глава дозволяє 
налаштувати плату за електроенергію, що споживається з енергосистеми; 

- Demand Charges – витрати за піковий попит – глава дозволяє 
налаштувати плату за пікові споживання електроенергії з мережі. 

Розглянемо налаштування параметрів глави «Energy Charges». Тарифи на 
споживання електроенергії з мережі та продаж виробленої енергії можуть 
задаватися з урахуванням години дня, місяця року, робочих (Weekday) та 
вихідних (Weekend) днів.  

Для тарифу, що не залежить від часових параметрів споживання та 
генерації, налаштування здійснюються наступним чином (рис. 5.5): 

- встановити один рядок в таблиці, для чого задати Number of entries=1 
(тарифна зона 1); 

- у полі «Buy» встановити тариф, за яким домогосподарство купує  
електроенергію у електрогенеруючої компанії; 

- у полі «Sell» вказується тариф, за яким домогосподарство продає 
вироблену відновлювальним джерелом електроенергію; 

- в таблицях застосування тарифних зон в залежності від години та місяця 
встановити номер 1 тарифної зони. 
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Рисунок 5.5 – Приклад налаштування тарифу, що не залежить від часових 

параметрів споживання та генерації 
 

Приклад налаштування тарифів на електроенергію, розмір яких залежить 
від величини споживання (Max. Usage), наведено на рис. 5.6. 
 
 

 
Рисунок 5.6 – Приклад налаштування тарифів, розмір яких залежить від 

величини споживання 
 

На рис. 5.7 наведено приклад налаштування тарифів, розмір яких 
залежить від часових параметрів споживання та генерації. 
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Рисунок 5.7 – Приклад налаштування тарифів, що залежать від часових 

параметрів споживання та генерації 
 

 

Результати моделювання 

 
Після налаштування значень параметрів на всіх вкладках проекту, 

необхідно його зберегти та натиснути кнопку  для проведення 
моделювання. Програма виконає моделювання і, за наявності помилок у 
введених значеннях параметрів, видасть відповідне повідомлення. Після 
усунення помилок будуть відображені результати розрахунку (рис. 5.8). 

В таблиці відображаються значення параметрів, що характеризують 
функціонування фотоелектричної станції, основні з яких наступні:  

Annual energy – річне виробництво енергії;  
Capacity factor – коефіцієнт завантаження;  
Energy yield – вихід енергії (кВт·год), віднесений до встановленої 

потужності фотомодулів (кВт); 
Electricity bill without system – рахунок за електроенергію за відсутності 

сонячної електростанції; 
Electricity bill with system – рахунок за електроенергію за наявності 

сонячної електростанції; 
Payback period – період окупності сонячної установки; 
Net capital cost – чисті капітальні витрати; 
Debt – заборгованість за кредитом для спорудження сонячної 

електростанції, тощо. 
Також програма будує графіки виробництва енергії по місяцях (Monthly 

Energy Production, рис. 5.9), втрат енергії (Energy Loss) та виробництва енергії 
по роках (Annual Energy Production), рис. 5.10. 
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Рисунок 5.8 – Вікно з результатами розрахунку 

 
 

 
Рисунок 5.9 – Графіки втрат енергії (Energy Loss) та виробництва енергії по 

роках (Annual Energy Production) 
 
У верхній частині вікна (рис. 5.8) можна обрати спосіб представлення 

результатів моделювання: 
Summary – зведення; 
Graphs – графіки; 
Data – дані; 
Time series – часові послідовності; 
Profiles – профілі; 
Statistics – статистика; 
Heat map – «теплова карта»; 
PDF / CDF – статистичні характеристики: PDF – probability density 

function – щільність випадкової величини; CDF - cumulative distribution function 
- функція розподілу ймовірностей 
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Notices – примітки. 
При позначенні параметрів широко використовуються наступні 

позначення: AC – alternating current – змінний струм; DC – direct current – 
постійний струм. 

Наприклад,є можливість отримати в табличні формі дані щодо руху 
коштів по всіх роках періоду, що аналізується (рис. 5.10). 
 

 
Рисунок 5.10 - Дані щодо руху коштів в табличній формі 

 
Також можна отримати графіки зміни у часі протігом року необхідних 

параметрів (рис. 5.11). 
 

 
Рисунок 5.11 - Представлення даних у вигляді часових послідовностей 
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Порядок виконання роботи 

 

1. При виконанні даної лабораторної роботи слід користуватися  даними 
та файлом моделі у програмі SAM, що були отримані під час виконання 
попередніх лабораторних робіт. 

2. Користуючись вимогами чинного законодавства України у сфері 
електроенергетики та чинними розмірами «зелених» тарифів, налаштувати 
техніко-економічні параметри сонячної електростанції на вкладках «System 
Costs», «Financial Parameters», «Incentives», «Electrical Rates». 

3. Зберегти вигляд відповідних вкладок програми SAM з налаштованими 
параметрами. 

4. Отримати результати моделювання функціонування сонячної 
електростанції та здійснити їх аналіз. 

 
Вміст звіту з лабораторної роботи 

 

1. Тема, мета роботи. 
2. Поточні «зелені» тарифи на електроенергію. 
3. Обґрунтування вибору конкретних значень параметрів. 
4. Вигляд вкладок «System Costs», «Financial Parameters», «Incentives», 

«Electrical Rates» програми SAM з налаштованими параметрами. 
5. Результати моделювання функціонування фотоелектричної 

електростанції та їх аналіз. 
6. Висновки. 
 

Контрольні запитання 

 

1. Які витрати включаються до прямих капітальних витрат при 
спорудженні сонячної електростанції? 

2. Що входить до непрямих капітальних витрат? 
3. Які способи розрахунку щомісячної оплати за електроенергію доступні 

у програмі SAM? 
4. За допомогою яких засобів задаються тарифи на споживання та продаж 

електроенергії з урахуванням години дня, місяця року, робочих та вихідних 
днів? 
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