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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elektrownie słoneczne, PG_00042163

Kierunek studiów Energetyka, Energetyka, Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski
Polski lub angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Piotr Kołodziejek
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0
Dodatkowe informacje:
Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne w Laboratorium Systemów Sterowania w Energetyce Odnawialnej, 
wyjazdy do firm zajmujących się produkcją komponentów do systemów fotowoltaicznych oraz 
komercjalizujących wyniki badań naukowych w obszarze elektrowni słonecznych

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 5.0 25.0 75

Cel przedmiotu Nabycie kompetencji w obszarze elektrowni słonecznych: zjawiska fizyczne, technologie wytwarzania i 
podstawowe właściwości ogniw fotowoltaicznych. Właściwości statyczne i dynamiczne ogniw. Model ogniwa 
PV i wyznaczanie parametrów schematu zastępczego. Systemy fotowoltaiczne: praca na sieć, praca 
wyspowa i układy hybrydowe. Układy przetwarzania energii słonecznej. Sterowanie baterią słoneczną. 
Optymalna orientacja i systemy śledzenia słońca. Punkt pracy optymalnej (maksymalnej mocy) baterii i 
algorytmy sterowania ekstremalnego (MPP).
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W08] ma podstawową wiedzę 
w zakresie ochrony własności 
intelektualnej i prawa 
patentowego, zna i rozumie 
podstawowe procesy wytwarzania 
i użytkowania energii,  zna i 
rozumie zasady funkcjonowania 
współczesnych systemów 
ciepłowniczych i 
elektroenergetycznych

zna podstawy automatyki oraz 
układy regulacji automatycznej, 
ma podstawową wiedzę w 
zakresie teorii sygnałów i metod 
ich przetwarzania

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U04] potrafi zaprojektować  
konstrukcję prostego  urządzenia i 
wykonać towarzyszącą temu 
dokumentację techniczną, 
przeprowadzić podstawową 
analizę techniczno-ekonomiczną 
układów energetycznych, w tym 
technologii wykorzystujących 
odnawialne i proekologiczne 
źródła energii oraz energię 
konwencjonalną i jądrową, 
projektować dla nich instalacje 
energetyczne i ich podstawowe  
elementy (w tym oświetlenie 
elektryczne); dobrać, obsługiwać i 
kontrolować   najczęściej   
stosowane urządzenia elektryczne 
i układy napędowe.

potrafi zaprojektować, połączyć i 
uruchomić układ sterowania 
elektrownią słoneczną

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W05] ma uporządkowaną 
wiedzę z zakresu elektrotechniki i 
elektroniki, niezbędną do 
rozumienia podstaw działania oraz 
doboru maszyn elektrycznych, 
układów przesyłu energii 
elektrycznej i urządzeń 
energoelektronicznych

ma uporządkowaną wiedzę z 
zakresu pomiarów elektrycznych, 
dokumentowania ich wyników i 
obliczania niepewności pomiaru

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu Wykład:

 

Elektrownie słoneczne: zjawiska fizyczne, technologie wytwarzania i podstawowe właściwości ogniw 
fotowoltaicznych. Właściwości  statyczne i dynamiczne  ogniw. Model  ogniwa PV i wyznaczanie 
parametrów schematu zastępczego. Systemy fotowoltaiczne: pra-ca na sieć, praca wyspowa i układy 
hybrydowe. Układy przetwarzania energii słonecznej. Sterowanie baterią słoneczną. Badanie zasobów 
energii promieniowania słonecznego. Optymalna orientacja i systemy śledzenia słońca. Punkt pracy 
optymalnej  (maksymalnej mocy)  baterii i  algorytmy sterowania ekstremalnego (MPP). Przekształtniki 
energoelektroniczne dla elektrowni słonecznych.

Laboratorium:

1. Model symulacyjny elektrowni słonecznej

2. Model symulacyjny układu sterowania optymalnego elektrownią słoneczną

3. Badanie układu sterowania hybrydowego elektrownią słoneczną słoneczną w warunkach częściowego 
przesłonięcia.

 

4. Układy śledzenia położenia słońca

5. Ocena zasobów energetycznych słońca z wykorzystaniem pomiarów stacji metorologicznej.

6. Badanie charakterystyk i układu sterowania mikrosieci wydzielonej z elektrownią słoneczną.

 

 

7. Badanie charakterystyk  i parametrów ogniwa fotowoltaicznego.

8. Badanie jakości i sprawności przetwarzania energii z elektrowni słonecznej w falowniku sieciowym.

Badanie układu sterowania hybrydowego elektrownią

słoneczną w warunkach częściowego przesłonięcia.

4. Układy śledzenia położenia słońca

5. Ocena zasobów energetycznych słońca i wiatru

6. Badanie charakterystyk i układu sterowania

mikroelektrowni wiatrowej.

7. Badanie charakterystyk  i parametrów ogniwa fotowoltaicznegoSystemy 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawy teorii obwodów elektrycznych, podstawy fizyki
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test z wykładu 50.0% 50.0%
Sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych

100.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Haitham Abu-Rub, Mariusz Malinowski, Kamal Al-
HaddHaddHaddad, Power Electronics for Renewable Energy 
Systems, Wiley 2014.

2. Elżbieta Bogalecka, Piotr Kołodziejek, Marcin Licznerski 
Sterowanie elektrownią wiatrową w warunkach częściowego 
przesłonięcia, Przegląd Elektrotechniczny 2012.

3. Publikacje IEEE udostępnione do zajęć dydaktycznych.
4. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Uzupełniająca lista lektur [1] Jastrzębska G.: Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i 
zastosowanie.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Charakterystyka modułu fotowoltaicznego, wpływ temperatury, natężenia promieniowania, efekty 
rezystancji wewnętrznej i zacienienia.

 

2. Charakterystyka, struktury algorytmów systemu sterowania śledzeniem punktu maksymalnej mocy.

3. Algorytmy śledzenia punktu maksymalnej mocy dla systemu sterowania elektrownią słoneczną.

4. Zastosowanie hybrydowych układów sterowania ekstremalnego w elektorwniach słonecznych.

5. Bezczujnikowe i oparte na pomiarach systemy sterowania położeniem ogniwa względem słońca (układy 
nadążne).

6. Odporne na awarie sterowanie elektrownią słoneczną.

8. Wydajność i jakość przetwarzania energii słonecznej w falowniku sieciowym.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Ćwiczenia terenowe


