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Прогноз розвитку ВДЕ в Україні (помірний) 

Графік виробництва (споживання) електроенергії ОЕС України за 30.08.2021.

Структура собівартості 1кВт встановленої 
потужність невеликих (до 

100 кВт) фотоелектричних станцій від 2002 до 2018 
року



Дахові фотоелектричні станції у порівнянні із традиційними
Переваги                                                                                                      Недоліки

-Не займають додаткових площ                                                           - Обмежена площа для розміщення панелей, а 

-Використовують наявні електричні мережі                                        відповідно і потужність (для приватних 

-В першу чергу покривають власне енергоспоживання                         домогосподарств 5 кВт)

і тільки зайву електроенергію генерують у мережу                          - Складність маневрування потужністю    

-Зменшують втрати у мережах                                                                та диспетчеризації в ОЕС.

-Практично не потребують будівництва та охорони - Заміна лічильників на двонаправлені та

-Менше залежать від погоди, бо велика кількість станцій                  збільшення потужності підключення 

розташована на великій території                                                            мінімум до 5 кВт

-Можливість працювати на мережу домогосподарства

навіть за відсутності  загальної мережі



Вимоги до енергетичної комірки

• Модульна конструкція

• Можливість роботи модулів окремо

• Потужність від 1до 5кВт

• Робота в автономному, або мережевому режимах

• Підключення широкої гами відновлюваних джерел енергії різної потужності 
та напруги із забезпеченням режиму МРРТ

• Поєднання сучасної напівпровідникової силової перетворювальної техніки 
та смарт контролю від комп’ютерів, планшетів або смартфонів з новими 
типами високоефективних фотоелектричних панелей

• Зарядка та розрядка накопичуючого аккумулятора, у тому числі
електромобіля

• Мінімальна вартість та можливість виробляти та обслуговувати в Україні.
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Структура енергетичної комірки 1

ГК – генеруючі комірки у складі ВДЕ та

підвищуючого постійну напругу конвертора ПК

КЗЕ-комірка збереження енергії КЗЕ у складі

акумулятора та ПК;

КІ-комірка інвертора напруги ІН, підключеного до

мережі або автономного навантаження М.

Особливість - ВДЕ у ГК не зібрані послідовно в

однакові стрінги що паралельно з’єднані між

собою та ШПС (шиною постійного струму), а

через спеціальні ПК, що вирівнюють напругу ГК

до значення напруги ШПС та забезпечують режим

максимального відбору потужності (МPPT) для

кожної комірки.
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Підвищуючий постійну  напругу конвертор (ППКН)
ВДЕ або  акумуляторів  35-380В  у постійну    напругу 350-405В, що може бути підключена до автономного 
(мережевого) інвертора, або для зарядки акумулятора. При роботі від ВДЕ забезпечується режим МРРТ при 
кількості фотоелектричних панелей з’эднаних послідовно від 1 до 10, а при роботі від акумуляторів (зарядка, 
розрядка) обмеження струму до 10А.

Особливості:

ккд (85%-96% в залежності від вхідної напруги);

вхідна напруга (35-380В) постійного або (30-250В) змінного струму (мережа, ВДЕ, акумулятори);

вихідна напруга 350-405В постійного струму;        

режим МРРТ при кількості фотоелектричних панелей з’эднаних послідовно від 1 до 10 на вході перетворювача;

при живленні від акумулятора струм обмежено на рівні 10А; 

при зарядці акумулятора від мережі або ВДЕ струм обмежено на рівні 10А;

діапазон робочих температур – від -10°С до +40°С; ступінь захисту корпусу – IP55;

захист від перевищення (пониження) напруги, короткого замикання, перегріву;

індикація вхідних та вихідних параметрів (напруги, струму та аварійних ситуацій);

габаритні розміри (Ш х Д х В) – 160 х 160 х 100 мм;

відсутність охолоджуючого вентилятора, що значно знижує шуми від працюючого обладнання та підвищує надійність.
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Інвертор для перетворення електричної енергії постійної напруги ВДЕ, або акумуляторів 350-410В 
в однофазну    220В, 50Гц, що може працювати як в автономному режимі, так і на загальну мережу.

Особливості:

ккд (95%);

вхідна напруга (310…410В) постійного струму, із можливістю підключення до ВДЕ або 

акумуляторів через підвищуючий перетворювач, або напряму;

можливість працювати автономно, або но мережу;

вихідна напруга 220В +-5% 50Гц у автономному режимі та 220В +-15% 50Гц у мережевому;

максимальна вихідна потужність  4,0 кВт (20А, 220В, 50Гц) як в автономному, так і в 

мережевому режимах;

діапазон робочих температур – від -10°С до +40°С;

ступінь захисту корпусу – IP55;

захист від перевищення (пониження) напруги, короткого замикання, перегріву;

індикація вхідних та вихідних параметрів (напруги, струму, та аварійних ситуацій);

відсутність охолоджуючого вентилятора.
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Особливості: алгоритму керування

Вхідна напруга завжди більше або близька до амплітуди мережевої, що дозволяє використовувати той самий алгоритм у 

автономному режимі та мережевому режимах з урахуванням синхронізації фаз, та переходити з одного на інший.

Вихідний струм інвертора                                           Схема інвертора

Осцилограма синхронізації вихідної напруги інвертора з мережею



Дахова фотоелектрична станція гібридного типу потужністю 2 кВт у приватному 
домогосподарстві у с.Михайлівка Канівський район Черкаської області із живленням від 

чотирех монокристалічних фотоелектричних панелей типу RISEN RSM110-8-540m

7Електричні характеристики фотоелектричних панелей нового покоління RSM110-8-540m



Фактична генерація та вартість  станції

10.2021

кВт/год

11.2021

кВт/год

12.2021

кВт/год

1.2022

кВт/год

2.2022

кВт/год

3.2022

кВт/год

За пів року

кВт/год

203 176 145 141 134 152 951

Перелік обладнання і його вартість за умови серійного виробництва та 

встановлення (від 200 фотоелектричних станцій на місяць).

фактична генерація фотоелектричної станції з жовтня 2021 по березень 2022 

років у кіловат-годинах по місяцях. 

Генерація фотоелектричної станції за місяць з 6.04.2022 по 5.05.2022 у 

кіловат-годинах з використанням розробленої програми та wifi модуля

Найменування Інвертор Панелі 4

шт

Матеріали

+ робота

Загалом

Вартість (грн.) 3100 21000 3000 27100
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Проблеми та подальший розвиток 
досліджень

• Стимулювання виробництва та встановлення двонаправлених багатозонних
лічильників електроенергії в Україні

• Виробництво перетворювачів та програмного забезпечення в Україні

• Розробка вдосконаленого програмного забезпечення для платформ Android
MAC та ios диспетчеризації та дистанційного керування системи
енергетичних комірок для компенсації пікового споживання та заохочення
участі в ньому приватних домогосподарств та підприємств.


