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1. АНОТАЦ1Я (до 5 рядк!в)
Основна 1дея проекту полягае в розробц! конструктивного р1шення пбридно'1

фотоенергетично'1 установки, оснащено! тонкопшвковою сонячною батареею, та
штелектуальною системою в^дбору 1 накопичення електрично! енергй, що забезпечить
загальну потужн1сть за опаленням до 50 м2, гарячою водою до 150 л/добу та електричною
енерг1ею на р!вш 350 Вт для автономного опалення та тд1гр1ву води 1 забезпечення
елекгроенерпею рад1оеле(сгронно1 апаратури.
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ1ДЖЕННЯ ТА П АКТУАЛЫПСТЬ (до 10 рядив)
Шдвищення ефективносп роботи пбридно! фотоенергетично! установки та зменшення
соб!вартост1 вироблено! електрично! та низькопотенцшно! теплово: енерп! за рахунок:
розробки загально! розрахунково! моделх тепло- та електрогенеруючого блоку та и
моделювання у програмному середовищ! в залежносп в!д вар!ативних робочих параметр1в
установки для оптим1зац!1 теплових процеив та вдосконалення техн!чного р!шення, а також
використання орипнальних алгоритм1в вщбору потужност! та накопичувача електрично'1
енергп на основ! л!т!евих батарей.
3. МЕТА ТА ОСНОВН1ЗАВДАННЯ (до 10 рядив)
Мета проекту - розробка та оптим1зац1я конструктивних та схемних р!шень пбридно!
фотоенергетично! установки з 1нтелектуальною системою вщбору потужносп.
Завдання, на вир!шення яких спрямовано проект:
- створення схемотехн!чного ршення дослщного зразка тепло та електрогенеруючого блоку
пбридноТ фотоенергетично! установки;
- оптим1защя процесу 1нтеграцп батаре'1 гнучких сонячних елемент!в на основ! телуриду
кадм!ю у фотоприймальну поверхню сонячного теплового колектора;



- формування 1мггащйно-математично1 модел! тепло та електрогенеруючого блоку для
створення на п основ! техшчного р!шення блоку та його оптим!зацн у програмному
середовищ! 8о1к) Шогкз Р1о\у 8шш1а1юп;
- створення 1М1тацшних моделей сервизного та узгоджуючого нашвпров!дникових
перетворювач1в у програмному середовищ! Ма1Ы.аЪ ЗшиНпЬ Ь подальшим визначенням та
оптишзащею основних критерйв ефективносп к роботи та реал1защею оптимального
схемного решения.
-розробка 1нтелектуально1 системи в!дбору потужност! Ь реатзащею алгоритшв пошуку
точки максимально! потужносп сонячно"! батаре*;
- проведения патентного захисту технолопчних новацш розроблених при виконанш проекту;
4. ОЧПСУВАШ РЕЗУЛЬТАТЕ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА IX НАУКОВА НОВИЗНА
(до 10 рядив)

За результатами виконання проекту буде створено загальний теоретичний опис, комплексн!
фЬичш та математичн! модел!, з урахуванням багатьох фЬичних та техн!чних параметр1в, як!
в подальшому допоможуть у розробщ схемотехн!чних р!шень для систем з заданими
параметрами, зпдно конструкторських потреб та необх1дних вих!дних параметр!в, що значно
спрощуе оптим1зац1Ю параметр!в колектора, та дозволить створити алгоритм
штелектуального керування вих1дними параметрами. Буде розроблено та створено
оптимальш р1шення термо1нтерфейс!в для 1нтеграци сонячних елемент!в у поверхню
теплового колектора, особлив1стю яких буде максимальне значения теплопередач!, що
дозволить утримувати температуру сонячних елеменпв на оптимальному значенн!. Також
буде запропоновано ун!кальне р1шення системи вщбору та збер!гання електричноТ енергп,
що входить до складу запропоновано! установки. Розробка зазначених вище р!шень разом 1з
попередн!м доробком дозволять створити завершене ршення автономно"! пбридно!
фотоенергетично! установки з високою ефектившстю перетворення соячно! енерга.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦШШСТЬ РЕЗУЛЬТАТШ (до 10 рядив)
3 урахуванням вшськово-полггично! обстановки в Украш! для забезпечення життед1яльност1
П1дроздш1в збройних сил, вшськових польових медичних пункт1в, розташованих у степних
районах важливим е автономне забезпечення к електроенерпею та теплопостачанням I
пщ1гр!вом води, що може бути реал!зовано шляхом використання пбридноТ
фотоенергетично! установки з покращеними техтко-економ!чними показниками.
Актуальн1сть проблеми також полягае в п!двищенш енергонезалежносп Укра'ши за рахунок
зменшення споживання викопних видав палива для виробниитва теплово! енергп та
створення конкурентоспроможно! на свгговому ринку наукоемноТ продукцп. Доц1льн!сть
широкого використання комбшованих установок зумовлена тим, що сонячна енерпя на
територи нашо'1 краКни в своему надходженш за рк перевищуе енерпго вах запасов викопних
вид1в палив.
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