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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Przedmiot obejmuje tematykę podstaw fizycznych konwersji fotowoltaicznej oraz projektowania
systemów fotowoltaicznych, także z wykorzystaniem dostępnych komputerowych narzędzi
projektowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć
zna i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Aktywność na zajęciach

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Student zna metody określania
natężenia promieniowania
słonecznego całkowitego
padającego na powierzchnię o
znanej orientacji i lokalizacji.

MBM2A_W02

M_W002

Student zna podstawy fizyczne
konwersji fotowoltaicznej. Zna
podstawowe parametry techniczne
ogniw i modułów fotowoltaicznych
oraz sposoby i zasady ich łączenia.

MBM2A_W14

M_W003

W oparciu o informacje katalogowe
oraz obliczoną produkcję energii
elektrycznej student potrafi ocenić
efektywność ekonomiczną
zaprojektowanej instalacji
fotowoltaicznej.

MBM2A_W02
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Umiejętności: potrafi
M_U001

Dla zadanej lokalizacji oraz typu
paneli PV student umie obliczyć
roczną produkcję energii
elektrycznej z projektowanej
instalacji.

MBM2A_U05,
MBM2A_U09,
MBM2A_U17

Sprawozdanie

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

28

14

0

0

14

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

+
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-

+

-

-

-

-

-

-
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M_W002

Student zna podstawy fizyczne
konwersji fotowoltaicznej. Zna
podstawowe parametry
techniczne ogniw i modułów
fotowoltaicznych oraz sposoby i
zasady ich łączenia.
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-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

W oparciu o informacje
katalogowe oraz obliczoną
produkcję energii elektrycznej
student potrafi ocenić
efektywność ekonomiczną
zaprojektowanej instalacji
fotowoltaicznej.
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-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Student zna metody określania
natężenia promieniowania
słonecznego całkowitego
padającego na powierzchnię o
znanej orientacji i lokalizacji.

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie

Umiejętności: potrafi
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M_U001

Dla zadanej lokalizacji oraz typu
paneli PV student umie obliczyć
roczną produkcję energii
elektrycznej z projektowanej
instalacji.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

28 godz

Przygotowanie do zajęć

4 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

14 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

2 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

2 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

50 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
Tematyka wykładów.

1. Słońce jako źródło energii. Charakterystyka fizyczna, stała słoneczna, zmienność
natężenia promieniowania słonecznego na zewnętrznej warstwie atmosfery ziemskiej.
2. Widmo promieniowania słonecznego, rozpraszanie promieniowania w atmosferze
ziemskiej.
3. Składowe promieniowania słonecznego (bezpośrednia, rozproszona i odbita)
4. Pomiary aktynometryczne promieniowania słonecznego. Przyrządy i metody
pomiarowe, sieć aktynometryczna w Polsce. Terminologia związana z energetyką
słoneczną – norma PN-EN ISO 9488.
5. Geometria słoneczna: deklinacja słoneczna, azymut, zenit, kąt godzinny.
6. Modele izotropowe i anizotropowe promieniowania słonecznego na dowolnie
zorientowaną powierzchnię pochyloną. Obliczanie natężenia godzinowego
promieniowania słonecznego dla danej lokalizacji i orientacji.
7. Podstawy fizyczne konwersji fotowoltaicznej. Budowa i zasada działania ogniwa
fotowoltaicznego. Charakterystyki elektryczne ogniw fotowoltaicznych. Punkt mocy
maksymalnej.
8. Ogniwo PV a panel PV. Łączenie ogniw i paneli.
9. Parametry techniczne paneli PV. Charakterystyki katalogowe. Wpływ temperatury i
natężenia promieniowania słonecznego na zmiany charakterystyk i sprawność paneli
fotowoltaicznych.
10. Elementy składowe instalacji PV. Instalacje autonomiczne (off-grid) oraz sieciowe
(on-grid). Przyłączanie isntalacji PV do sieci.
3/5

Karta modułu - Fotowoltaiczne systemy konwersji energii

11. Eksploatacja paneli PV: trwałość, starzenie, spadek sprawności, wpływ
zabrudzenia, itp.
12. Obliczanie rocznej wydajności instalacji PV.
13. Ocena ekonomiczna projektów fotowoltaicznych.
14. Podsumowanie, zaliczenie przedmiotu.
Ćwiczenia projektowe
Tematyka zajęć projektowych

Tematyka zajęć projektowych pokrywa się z wykładem. Studenci w oparciu o
wiadomości z wykładu wykonują ćwiczenia obliczeniowe, które są podstawą do
realizacji samodzielnego zadania projektowego. Jest to projekt instalacji
fotowoltaicznej o danej lokalizacji i wymaganiach określonych przez odbiorcę (np. dom
jednorodzinny, zakład rzemieślniczy, itp.).

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym.
Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji
prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności
za podejmowane decyzje.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Dopuszczenie do egzaminu po zaliczeniu projektu przed rozpoczęciem sesji (termin ustalany i
podawany na wykładzie przez osobę prowadzącą).

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie
kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt
końcowy.

Sposób obliczania oceny końcowej
Średnia ważona z ocen cząstkowych (0,4) i z projektu (0,6).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
studenta na zajęciach:
W porozumieniu z prowadzącym wykład.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Znajomość podstaw fizyki (promieniowanie) i elektrotechniki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe
1. J. Zimny, Odnawialne źródła energii w budownictwie niskoenergetycznym. 2010
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Informacje dodatkowe
Brak
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