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W proponowanym projekcie instalacji PV w domku jednorodzinnym produkcja energii wynosić będzie W proponowanym projekcie instalacji PV w domku jednorodzinnym produkcja energii wynosić będzie 4,163,7 [kWh]  4,163,7 [kWh]  w skali roku, z czego sprzedaż energii dystrybutorowi w skali roku, z czego sprzedaż energii dystrybutorowi   

w sieci w ciągu dwudziestu pięciu lat mieścić się będzie między 45 a 55% rocznej produkcji energii. Instalacja będzie pracowaw sieci w ciągu dwudziestu pięciu lat mieścić się będzie między 45 a 55% rocznej produkcji energii. Instalacja będzie pracowała ła w systemie w systemie ONON--GRID. GRID. W pracy przedstawiono zagadnienie W pracy przedstawiono zagadnienie   

w sposób kompleksowy. Wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej, doboru elementów, montażu w miejscu docelowym oraz określow sposób kompleksowy. Wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej, doboru elementów, montażu w miejscu docelowym oraz określono no wydajność i efektywność ekonomiczną.wydajność i efektywność ekonomiczną.  

                                                                                              Cel pracy :  

                                            Zasadniczym celem pracy jest wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej w domku  
                                            jednorodzinnym. Planowana moc instalacji to 4,19 [kW],  
                                            a energia w niej wytworzona w części zostanie sprzedana do sieci ENEA. 
 

                                                                                                                           Zakres pracy : 

                         1 - Sposoby wykorzystania energii ze słońca do wytwarzania energii elektrycznej.  

2 - Budowa urządzeń solarnych. 
3 - Strona prawna pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca. 
4 - Projekt instalacji fotowoltaicznej w domku jednorodzinnym. 
5 - Analiza efektywności technicznej i finansowej energetyki słonecznej. 

Moduł 

 

On-grid – system podłączony do sieci 
elektroenergetycznej z możliwością 
odsprzedaży do niej nadwyżki energii. 
Możliwa jest również opcja sprzedaży 
całej energii wytworzonej przez instala-
cję fotowoltaiczną. 

 

 

Ponieważ instalacja fotowoltaiczna została 
wykonana w Szczecinie, więc kąt nachyle-
nia modułów wynosi 35° do poziomu ziemi, 
a kąt odchylenia od południa wynosi -20°. 

Korzystając z tabeli nasłonecznienia na 
kąt paneli dla powierzchni horyzontalnej 
odczytujemy tak zwany współczynnik (Kor), 
który w tym przypadku wynosi 1,12. 

 

 
Natężenie promieniowania słonecznego w warunkach  
laboratoryjnych  STC – 1 [kW/m2]. 
Współczynnik wydajności (WW) - wskaźnik poziomu strat na instalacji foto-
woltaicznej.  
Straty na poszczególnych elementach instalacji PV: 
1. na falowniku – 3%, 
2. na przewodach i złączkach – 2%, 
3. przy zacienieniu i zabrudzeniu modułów – 5%, 
4. na modułach przy wysokiej temperaturze – 8%, 
5. przy pracy o niskim natężeniu promieniowania słonecznego – 3%, 
6. na diodach bocznikujących – 1%.  
W tym przypadku straty łącznie wynosić będą około 22%. 
Współczynnik WW = 0,78% = 0,78. 

 

 

Z powyższego wzoru można 
obliczyć szacunkową produkcję 
energii elektrycznej w skali mie-
siąca lub roku.  

    Dzięki nasłonecznieniu miesięcznemu można obliczyć średnie roczne nasłonecznienie w Szczecinie, które wynosi 1137,5 [KWh/m2]. 

    Produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej oblicza się za pomocą specjalnych programów komputerowych,  

    które niestety mają zbyt wysoką cenę dla rozwijających się firm instalatorskich.  

    Sposobem na wykonanie w miarę precyzyjnych obliczeń uzysku energii jest wzór:  

 

Jeżeli odejmiemy koszt montażu instalacji PV od zaoszczędzonej kwoty uzyskamy rzeczywisty zysk z produkcji ekologicznej energii elektrycznej  
po dwudziestym piątym roku pracy, który wynosić będzie 45994,8 złotych.  

Charakterystyka prądowo-napięciowa  ogniw fotowoltaicznych 

Wpływ temperatury na  
charakterystykę prądowo—napięciową 

Charakterystyka  
prądowo-napięciowa dla różnych  

wartości strumienia światła  

 

Schemat linii kablowej - 0,4 [kV] 
wykorzystanej do instalacji PV. 

 

Zużycie całkowite energii elek-
trycznej wynosi około  
4500 [kWh] na rok.  
Natomiast produkcja energii  
z instalacji PV wynosi około 
4163,7 [kWh].  

 

 

 

Całościowy dwudziestopięcioletni 
koszt energii elektrycznej  
zakupionej od ENEI w sytuacji braku 
instalacji PV (czerwony słupek) wyno-
si 147555 złotych. Z kolei koszt energii 
kupionej od ENEI przy pracy instalacji 
fotowoltaicznej (słupek niebieski) 
dochodzi do 88533 zł.  
Natomiast suma zaoszczędzona dzię-
ki produkcji mikro instalacji wynosi 
81994,8 złotych (słupek zielony).  
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