
 





1. Мета навчальної дисципліни: Метою даного курсу є формування у студентів професійних 
знань з правил конструювання сонячних елементів і батарей на основі електричних переходів у 
напівпровідниках. Уміння проведення розрахунку сонячних батарей, аналізу роботи сонячних елементів, 
з’ясування конструктивних заходів для підвищення ефективності роботи приладів є професійною потребою 
фахівців у галузі сучасної фотовольтаїчної енергетики.  

1. Результати навчання  
Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв 

автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення  відповідних  вимірювань  
і  використання  зазначених  пристроїв  для  вирішення професійних завдань. 

Здійснювати  аналіз  процесів  в  електроенергетичному,  електротехнічному  та електромеханічному 
обладнанні, відповідних комплексах і системах.   

Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу і синтезу електромеханічних та 
електроенергетичних систем із заданими показниками.   

Уміти  оцінювати  енергоефективність  та  надійність  роботи  електроенергетичних,електротехнічних 
та електромеханічних систем. 

Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного обслуговування 
електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж. 

Застосовувати  придатні  емпіричні  і  теоретичні  методи  для  зменшення  втрат електричної енергії 
при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.   

 
3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 
Назва навчальної дисципліни Конструювання, виробництво та дослідженя сонячних 

елементів (Ч.1) 
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі 
усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 
занять 

Змістовий модуль 1. Основні фізичні явища, які враховуються при 
конструюванні сонячних елементів 

Тема 1. Електричні 
характеристики та 
параметри сонячних  
елементів 

 12  2  1      9             

Тема 2. Розподіл 
генерованих елек-
трон-діркових пар з 
глибиною проник-
нення світла у 
сонячний елемент 

 15  2  2      11             



Тема 3. Вплив фізич-
них і геометричних 
параметрів сонячного 
елемента на 
фотострум 

14 2 2 
  

10 
      

Тема 4. Складові 
послідовного опору 
сонячного елемента 

14 2 2 
  

10 
      

Тема 5. Моделі 
сонячних елементів із 
зосередженими та 
розподіленими 
параметрами 

12 2 
   

10 
      

Тема 6. Перехідний 
опір контактів у 
сонячних елементах 

14 2 2 
  

10 
      

Тема 7. 
Просвітлюючі 
покриття фотоперет-
ворювачів 

14 2 2 
  

10 
      

Разом за  ЗМ1  95  14  11      70             
Теми лекційних 

занять Змістовий модуль 2. Кремнієві сонячні елементи 

Тема 1. Технологія 
одержання полі-
кристалічного крем-
нію для сонячних 
елементів 

 12  2        10             

Тема 2. Основні 
етапи виготовлення 
крем-нієвих сонячних 
елементів 

 12  2        10             

Тема 3. Обробка 
поверхні пластин 
кремнію 

12 2 
   

10 
      

Тема 4. Виготовлення 
p-n-переходу 
методом високо-
температурної 
дифузії домішок 

14 2 2 
  

13 
      

Тема 5. Трафаретний 
друк зовнішніх 
контактів сонячних  
елементів 

12 2 
   

10 
      

Тема 6. Вплив конс-
трукції кремнієвих 
сонячних елементів  
на їх ефективність 

14 2 2 
  

10 
      

Тема 7. Сонячні 
елементи з пасиво-
ваним фронтальним 
шаром 

12 2 
   

10 
      

Тема 8. Застосування 
a-Si:H у конструкціях 
сонячних елементів 

12 2 
   

10 
      

Разом за ЗМ 2  103  16  4      83             



Теми лабораторних 
занять Змістовий модуль 3. Лабораторний практикум 

Тема.1. Визначення 
електрофізичних 
параметрів кремнієвих 
пластин. 

5 
  

4 
 

4 
      

Тема 2. Методи 
обробки кремнієвих 
пластин у процесі 
виготовлення соняч-
них елементів. 

10 
  

6 
 

4 
      

Тема 3. Одержання 
плівок SnO2 методом 
спрей-піролізу. 

10 
  

6 
 

4 
      

Тема 4. Дослідження 
товщини плівок для 
сонячних елементів. 

10 
  

4 
 

4 
      

Тема 5. Виготовлення 
контактів для крем-
нієвих сонячних еле-
ментів. 

12 
  

8 
 

4 
      

Тема 6. Дослідження 
впливу послідовного 
опору на ВАХ 
фотоперетворювачів.  

6 
  

2 
 

4 
      

Разом за ЗМ 3 54 
  

30 
 

24 
      

Усього годин   252  30  15  30    177             
 
 

3.3. Теми практичних занять 
 

1. Залежність фотоструму від фізичних та геометричних параметрів сонячного елемента. 
2. Визначення параметрів бар′єрної області p-n переходу. 
3. Зв′язок між напругою холостого ходу фотоперетворювача та параметрами 

напівпровідникових матеріалів. 
4. Аналіз втрат вихідної потужності на послідовному і шунтуючому опорах сонячного 

елемента. 
5. Розрахунок втрат потужності на опорі розтікання. 
6. Визначення електричних характеристик фотоперетворювачів із тягнучими електричними 

полями. 
7. Розрахунок просвітлюючого покриття сонячного елемента. 
8. Розрахунок профілю навантаження сонячної батареї. 
9. Визначення профілю освітленості сонячної батареї. 
10. Попереднє визначення параметрів сонячної батареї з врахуванням коефіцієнта корисної 

дії і потужності сонячних елементів. 
 

3.4. Теми курсових проектів 
 

1. Визначення властивостей електричного переходу за параметрами напівпровідникових 
матеріалів, які його утворюють. 

2. Зворотній струм насичення у приладах з тонкою та товстою базами. 
3. Залежність електрофізичних параметрів сонячних елементів від температури. 
4. Вплив товщини електричного переходу на ефективність перетворення енергії. 
5. Зв’язок між основними параметрами вольт-амперної характеритсики сонячного 

елемента. 



6. Вплив рекомбінації біля поверхні сонячного елемента на ефективність перетво-рення 
енергії. 

7. Розрахунок густини потоку сонячного випромінювання в наземних умовах. 
8. Визначення корисної потужності сонячної батареї протягом заданого інтервалу часу. 
9. Розрахунок концентраторів сонячного випромінювання. 
10. Визначення параметрів сонячної батареї з концетраторами випромінювання. 
11. Оцінка експлуатаційних можливостей сонячних елементів на основі різноманітних 

напівпровідникових матеріалів. 
12. Аналіз втрат вихідної потужності на послідовному і шунтуючому опорах сонячного 

елемента. 
13. Розрахунок втрат потужності на опорі розтікання. 
14. Визначення електричних характеристик фотоперетворювачів із тягнучими 

електричними полями. 
15. Розрахунок просвітлюючого покриття сонячного елемента. 
16. Розрахунок профілю навантаження сонячної батареї. 
17. Визначення профілю освітленості сонячної батареї. 
18. Попереднє визначення параметрів сонячної батареї з врахуванням коефіцієнта 

корисної дії і потужності сонячних елементів. 
 

3.5. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Визначення електрофізичних параметрів кремнієвих пластин. 6 
2 Методи обробки кремнієвих пластин у процесі виготовлення 

сонячних елементів. 
4 

3 Одержання плівок SnO2 методом пульверизації з наступним 
піролізом. 

4 

4 Виготовлення контактів для кремнієвих сонячних елементів. 6 
5 Вивчення впливу технології на вольт-амперні характеристики 

фотоперетворювачів. 
4 

6 Дослідження ефективності роботи кремнієвого сонячного елемента. 
Розрахунок та виготовлення контактів сонячних елементів. 

4 

7 Дослідження впливу конфігурації контактної сітки на ефективність 
роботи сонячних елементів. 

6 

 
3.6. Зміст завдань для самостійної роботи  

 
№ 
  

Назва теми 

1 Характеристики наземного сонячного випромінювання  
2 Оптимальна ширина забороненої зони напівпровідникових матеріалів 

для сонячних елементів  
3 Вплив параметрів напівпровідникових матеріалів на напругу холостого 

ходу сонячного елемента  
4 Вплив фізичних і геометричних параметрів сонячного елемента на 

фотострум 
5 Складові послідовного опору сонячного елемента 
6 Вплив на ВАХ сонячного елемента послідовного опору 
7 Вплив на ВАХ фотоперетворювача паралельного (шунтуючого) опору 
8 Опір фронтального шару для елементарної конфігурації контактної сітки 
9 Опір фронтальних металевих контактів 
10 Опір базової області фотоперетворювача 



11 Методи вимірювання опору контактів фотоперетворювачів 

12 Електричні поля в емітерній та базовій областях сонячних елементів 
13 Сонячні елементи з електричним полем біля тилової поверхні 
14 Структурні типи кристалічного кремнію для фотоперетворювачів 

15 Текстурована поверхня кремнієвих сонячних елементів 
16 Виготовлення просвітлюючого покриття сонячного елемента 
17 Формування контактної сітки сонячних елементів методом 

фотолітографії 

18 Сонячні елементи з пасивованим тиловим контактом 
19 Особливості властивостей плівок аморфного кремнію 
20 Технологія одержання плівок гідрогенізованого аморфного кремнію 

 
4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Результати заліку оцінюються відповідно до прийнятої уніфікованої університетської шкали: 
40 балів від загальної 100-бальної, при цьому: 
0-13 балів. Студент виявляє слабке уявлення про будову, конструктивні особливості спосіб 
виготовлення і методи вимірювання і контролю параметрів сонячних елементів.  
14-19 балів. Студент може навести основні фрагментарні уявлення з предмету вивчення і 
може відтворити окремі його частини. Знає основні елементи конструкції, елементи етапів 
виготовлення і методи вимірювання і контролю параметрів фотоперетворювачів. 
20-27 балів. Студент знає окремі етапи виготовлення фотоперетворювачів, може навести 
конструкцію сонячного елемента без детального аналізу, пояснення і аргументації 
використаних складових елементів конструкції фотоперетворювача, знати вигляд основних 
характеристик сонячного елемента, які отримуються у процесі вимірювання параметрів без 
їх аналізу і пояснення. 
28-29 балів. Студент за допомогою викладача відтворює процеси виготовлення 
фотоперетворювачів, аналізує конструкцію сонячного елемента, пояснює і частково 
аргументує необхідність складових елементів конструкції фотоперетворювача, знає основні 
характеристики сонячного елемента, які отримуються у процесі вимірювання параметрів і 
вміє їх аналізувати. 
30-32 бала. Студент самостійно відтворює процеси виготовлення фотоперетворювачів, 
аналізує конструкції фотоперетворювачів, пояснює призначення функціональних елементів 
конструкції фотоперетворювачів, знає основні характеристики сонячних елементів, які 
отримуються у процесі вимірювання параметрів і вміє їх аналізувати з деякими 
неточностями. 
33-35 балів. Студент самостійно приводить процеси виготовлення фотоперетворювачів, 
аналізує конструкції фотоперетворювачів, пояснює їх призначення, знає досконало 
характеристики сонячних елементів, які отримуються у процесі вимірювання параметрів і 
вміє їх аналізувати з деякими неточностями. 
36-40 балів. Студент вільно володіє засвоєними знаннями процесів виготовлення 
фотоперетворювачів, аналізує конструкції і роботу фотоперетворювачів, , знає досконало 
характеристики сонячних елементів, які отримуються у процесі вимірювання параметрів і 
вміє їх грамотно аналізувати, має системні знання з предмета, аргументовано використовує 
їх; аналізує додаткову інформацію. 
У відомість обліку успішності та залікову книжку (індивідуальний навчальний план) 
студента заноситься сумарна кількість балів поточного (0-60 балів) та підсумкового контролю 
(іспит; 0-40 балів) згідно такої таблиці 



Університетська 
100-бальна 

шкала 

Оцінка 
за 

шкалою 
ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А “відмінно” 
80-89 В “добре” 
70-79 С “добре” 
60-69 D “задовільно” 
50-59 Е “задовільно” 

35-49 Fх 
“незадовільно”, з 
можливістю повторного складання іспиту 

1-34 F “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом 
 

5. Засоби оцінювання 
Усне опитування, тести, контрольні роботи, захист лабораторних робіт, захист 

курсового проекту, залік, екзамен. 
 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  
Поточний контроль - тестування, відповідь студента на семінарських заняттях.  

Підсумковий  контроль - екзамен. 
Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та 
самостійна робота) 

Лабораторний 
практикум Кількість 

балів 
(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів Змістовий  

модуль №1 
Змістовий 

модуль № 2 
Змістовий 
модуль №3 

Т1 
Т2 

Т3 
Т4 

Т5 
 

Т6 
 

Т7, 
Т8 

Т1 
Т2 

Т3 
 

Т4 
Т5 

Т6 
Т7 

Т1 Т2 
Т3 

Т4 Т5 Т6 

40  100 
 4  4 4 4 4  5  5 5  5  4 5 4 4 3 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
Курсовий проєкт 

Виклад та розуміння основних 
положень змісту роботи  

Презентація змісту 
роботи 

Захист роботи Сумарна  
к-ть балів 

до 20.11 до 01.12 до 15.12 100 
 

 
7. Рекомендована література  

1. Handbook of photovoltaic science and engineering / Edited by A.Luque and S. Hegedus. – 2nd ed. – 
John Wiley & Sons, Ltd., 2011. – 1132p.  

2. Solar cells: materials, manufacture and operation / Edited by A.McEvoy, T. Markvart, L. Castaner. – 
2nd ed. – Waltham, Mass.: Academic Press, 2013. – 461p. 

3. Solar Cell Materials: Developing Technologies / Edited by Gavin J. Conibeer, A. Willoughby. –  John 
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