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Основним  завданням  роботи  є  розробка  структури  електротехнічного 

комплексу  на  базі  сонячних  панелей,  системи  очистки  та  нахилу  сонячної 

панелі, розробка алгоритму роботи.

Електротехнічний комплекс сонячної електростанції – це електротехнічна 

установка, яка поєднує в собі ряди сонячних панелей, систему очистки панелей, 

систему  нахилу  та  інвертори.  Він  призначений  для  перетворення  сонячного 

випромінювання в електричну енергію.

У  магістерській  роботі  проведений  аналіз  стану  та  можливості 

впровадження сонячної електростанції на території залізорудних підприємств, 

що  розташовані  на  території  України.  Саме  тому  була  поставлена  задача 

розробки структури електротехнічного комплексу сонячної електростанцій на 

прикладі  ПАТ  «Полтавський  ГЗК».  Для  досягнення  поставленої  мети  було 

вирішено наступні питання: обрано місце розташування, розглянуто оточуюче 

середовище в місці розташування; провести аналіз можливих типів сонячних 

електростанцій;  проведено  аналіз  типів  фотоелектричних  перетворювачів  та 

визначити  їх  недоліки;  розроблено  алгоритм  роботи  електротехнічного 

комплексу, спроектовано систему нахилу та систему очистки сонячних панелей.

The main task of the work is to develop the structure of the electrical complex 

based  on solar  panels,  the  system of  cleaning  and inclination  of  the  solar  panel, 

developed algorithm of work, as well as with the modeling of the solar power plant.

The  electrotechnical  complex  of  the  solar  power  plant  is  an  electrical 

installation that combines solar panels, a panel cleaning system, a slope system, and 

inverters. It is intended for the conversion of solar radiation into electrical energy.

In  the  master's  thesis  the  analysis  of  the  status  and  possibilities  of  the 

implementation of a solar power plant on the territory of iron ore enterprises located 

on the territory of Ukraine was conducted. That is why the task of developing the 

structure  of  the  electrotechnical  complex  of  solar  power  plants  was  set  on  the 

example of PJSC "Poltavsky GOK". To achieve this goal, the following issues were 

solved: the location was selected, the environment in the location considered; to carry 

out  an  analysis  of  possible  types  of  solar  power  plants;  the  analysis  of  types  of 



photovoltaic  converters  is  carried  out  and  their  deficiencies  are  determined;  An 

algorithm for the operation of the electrotechnical complex was developed, a slope 

system and a system for cleaning solar panels were designed.
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