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АНОТАЦІЯ 

  

Пояснювальна записка складається з 78 сторінок, на яких розміщено 17 

рисунків та 8 таблиць. У пояснювальній записці надається розробка структурної 

схеми, огляд сучасних рішень, конструкторський розрахунок, охорона праці. 

Тема випускної кваліфікаційної роботи «Cистема незалежного освітлення з 

використанням альтернативних джерел енергії ». В роботі розглянута система 

освітлення території .  

 Мета роботи: спроектувати раціональну систему освітлення території, з 

використанням альтернативних джерел енергії.  
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ANNOTATION 

The explanatory note consists of 78 pages containing 17 figures and 8 tables. The 

explanatory note provides the development of a structural scheme, an overview of 

modern solutions, design calculations, labor protection. 

Theme of final qualification work "Independent lighting system with the use of 

alternative energy sources". In the work the system of lighting of the territory is 

considered. 

  Purpose: to design a rational system of illumination of the territory, using clean 

energy. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

ККД – коефіцієнт корисної дії 

IP – International Protection (класифікація способу захисту ) 

АКБ – акумуляторна батарея 

ДБЖ – джерело безперебійного живлення 

КЗ – коротке замикання 

PWM (Pulse Width Modulation) – широтно імпульсна модуляція 

MPPT (Maximum Power Point Tracking) – відстеження точки максимальної 

потужності 

LED (Light-emitting diode) – світлодіод 

AGM (Absorbent Glass Mat) – технологія виготовлення свинцево-кислотних 

акумуляторів. 

PET (Polyethylene terephthalate) - вид термопластика 

  

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
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У наш час тема розвитку альтернативних способів отримання енергії 

надзвичайно актуальна. Традиційні джерела стрімко вичерпуються і вже через 

якихось п'ятдесят років можуть бути вичерпані. І вже зараз енергетичні ресурси 

досить дорогі і в значній мірі впливають на економіку багатьох держав. Все це 

змушує людей шукати нові способи отримання енергії. І одним з найбільш 

перспективних напрямків є отримання сонячної енергії. І це цілком природно. 

Адже саме Сонце дає життя нашій планеті і забезпечує нас теплом і світлом. 

Сонце обігріває всі куточки Землі, керує річками та вітром. Його промені 

вирощують не менше одного квадрильйона тонн всіляких рослин, які, в свою 

чергу, є їжею для тварин. Таким чином, ми вже використовуємо сонячну енергію в 

своїх потребах і всі традиційні джерела енергії (нафта, вугілля, торф) з'явилися на 

земній кулі завдяки Сонцю. 

Людина з найдавніших часів навчалась користуватися дарами Сонця. Навіть 

просте багаття, яке зігрівало наших предків тисячі років тому,  продовжує це 

робити і тепер, що є по суті справою використанням сонячної енергії, яку 

накопичила деревина. Але Сонце здатне задовольняти і більш масштабні потреби 

людини. За підрахунками вчених, людство потребує десятки мільярдів тонн 

палива. Якщо вирахувати кількість таких умовних тонн, які надаються Сонцем 

протягом року, ми отримаємо фантастичну суму - близько ста трильйонів тонн. 

Таким чином, люди отримують кількість енергії, що перевищує необхідні ресурси 

в десять разів. Потрібно тільки взяти це енергетичне багатство. Ось це питання і є 

вкрай актуальним для науки.  

Поновлювані джерела енергії важливі не тільки з точки зору диверсифікації 

технологічної бази електрогенерації. Сьогодні світова спільнота відчуває серйозну 

заклопотаність з приводу глобальної зміни клімату. 

Як показало дослідження, проведене компанією Exxon Mobile, світові 

енергетичні потреби щорічно зростають на 1.3% і до 2030 р збільшаться на 40% в 
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порівнянні з 2005 р 40% цього зростання припаде на енергогенеруючий сектор. 

Відповідно, викиди вуглекислого газу (CO2), пов'язані з сектором енергетики, теж 

зростуть. 

Важливою перевагою систем сонячної фотоенергетики є відсутність викидів 

вуглекислого газу в процесі роботи систем. Хоча непрямі викиди присутні на 

інших стадіях життєвого циклу системи, фотоелектричні технології генерують 

набагато менше викидів на ГВт енергії, що виробляється на протязі всього 

життєвого циклу, ніж технології, що використовують традиційні види палива. Як 

мінімум 89% викидів, пов'язаних з виробництвом енергії, можна було б запобігти, 

замінивши традиційні джерела енергії фотоелектричними. 

Результатом багаторічної роботи появився такий пристрій як сонячна 

батарея. 

Темою даного диплома є: «Система незалежного освітлення з 

використанням альтернативних джерел енергії». Тема передбачає розгляд 

можливості застосування даного методу та встановлення даної системи на 

дорогах і автостоянках, в парках, спортивних майданчиках для освітлення 

пішохідних доріжок, тротуарів, будівель і споруд тобто де немає прямого 

доступу електромережі. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАННИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГІЇ 

Чим далі рухається у своєму розвитку людство, тим більш актуальним стає 

використання альтернативних, відновлювальних джерел енергії. Розвиток 

альтернативної енергетики і пошук нових джерел енергії - головна світова 

тенденція нового тисячоліття. Причини цього - виснажені природні ресурси і 

можлива перспектива енергетичної кризи, негативний вплив традиційної 
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енергетики на навколишнє середовище і загроза екологічної катастрофи. 

Приручивши енергію землі, води, вітру і сонця, ми перестанемо забруднювати 

навколишнє середовище і заощадимо цінні копалини і ресурси. Замість 

традиційної енергетики, яка застосовує в якості джерел нафту, газ чи вугілля, 

сьогодні вчені розробляють, а енергетики впроваджують альтернативні 

енергетичні установки. Людство постійно відкриває все нові джерела енергії і 

винаходить нові способи її вироблення. Люди навчилися добувати енергію за 

допомогою океанських хвиль і течій, теплих підземних джерел, сонячних 

променів, поривів вітру. Енергію виробляють з рисового лушпиння, курячого 

посліду, бананової шкірки. Можна не сумніватися, що в майбутньому наші 

нащадки повністю перейдуть на альтернативні джерела енергії та енергетика стане 

екологічно чистою і абсолютно безпечною для природи і людини. Майбутнє 

енергетики - це чиста енергія поновлюваних природних ресурсів. 

 

ОСНОВНІ ВИДИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 

 

На сучасному етапі розвитку енергетики існують такі види відновлюваних 

джерел енергії:  

1. Сонячна енергія. Сонячна енергетика один з джерел отримання 

електроенергії не традиційним способом, тому відноситься до альтернативних 

джерел енергії. Сонячна енергетика використовує сонячне випромінювання і 

перетворює його в електрику або в інші види енергії. Сонячна енергія є не тільки 

екологічно чистим джерелом енергії, тому що при перетворенні сонячної енергії 

не виділяється шкідливих побічних продуктів, але ще енергія сонця 

самовідновлюється. 

2. Вітряна енергія. Джерело енергії у вітряній станції - поновлюване. Це 

вітер, який не потрібно де-небудь добувати і транспортувати на місце 
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розташування станції. Тому фінансовий ефект від роботи вітрогенераторів 

максимальний. Транспортувати електричну енергію доводиться тільки до джерела 

споживання. Практика показує, що споживач практично завжди знаходиться 

поряд, тому не доводиться витрачати великі гроші на будівництво комунікацій. 

Крім того, не відбувається втрат енергії під час транспортування, а вони іноді 

приносять дуже серйозні збитки компанії-власнику. Поблизу від вітряної 

електростанції не треба вибудовувати «мертву» зону, як близько інших станцій. 

Всі землі можна використовувати в сільськогосподарських цілях, адже 

вітрогенератори ніяк не шкодять навколишньому середовищу. Свідоме 

використання поновлюваних природою альтернативних джерел енергії стає 

популярним, але, як і раніше, переважають економічні пріоритети. Але в умовах 

заміського будинку або на дачі використання джерел альтернативної електрики і 

тепла може виявитися єдиним економічно вигідним варіантом отримання енергії, 

якщо проведення, підключення і установка ліній енергопостачання виявиться 

занадто дорогою витівкою.  

 

 

1. Сонячний елемент 

1.1 Історія створення сонячної батареї 

 

Фотоелектричні сонячні панелі являють собою тонкі кремнієві пластини, які 

перетворяють сонячне світло в електрику. Виробництво сонячних батарей 

сьогодні як ніколи актуально, тому що вони виступають в якості джерел енергії в 

широкому спектрі областей, в тому числі в телекомунікаційній, космічній галузях, 
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медицині, зв'язку, мікроелектроніці і т.п. Сонячні батареї у вигляді великих 

масивів використовуються в різних супутниках і сонячних електростанціях. 

Початковою точкою розвитку сонячних батарей є 1839 рік, коли був 

відкритий фотогальванічний ефект. Це відкриття було зроблено Олександром 

Едмоном Беккерелем. 

Наступним етапом в історії сонячних батарей стала діяльність Чарльза 

Фріттса. Через сорок чотири роки після відкриття Беккерелем, в 1883 році, Фріттс 

сконструював перший модуль з використанням сонячної енергії. Основою 

винаходу послужив селен, покритий тонким шаром золота. Дослідник дійшов 

висновку, що дане поєднання елементів дозволяє, нехай в мінімальному ступені 

(не більше одного відсотка), перетворювати сонячну енергію в електрику. 

Зрозуміло, до створення сучасних сонячних батарей було ще далеко. 

Протягом наступних десятиліть цей напрям наукових досліджень розвивався 

нестабільно. Періоди інтенсивної діяльності змінювалися різкими спадами. Багато 

хто схильний вважати, що історія сонячних батарей веде свій початок з діяльності 

Альберта Ейнштейна. Зокрема, великий учений отримав в 1921 році Нобелівську 

премію саме за вивчення особливостей зовнішнього фотоефекту, а не за 

обгрунтування знаменитої теорії відносності. 

У 30-их роках радянські фізики отримали електричний струм, 

використовуючи фотоефект. Зрозуміло, коефіцієнт корисної дії (ККД) тоді не 

вражав. Він не перевищував один відсоток, але і це було серйозним науковим 

кроком. 

Уже в 1954 році група американських вчених домоглася ККД, що досягає 

шести відсотків. Цього року світ побачила перша кремнієва сонячна батарея. 

У 1958 році сонячна батарея стала основним джерелом отримання 

електроенергії на космічних апаратах, як на радянських, так і на американських, 

але прилади продовжували вдосконалювати. 
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У сімдесятих роках ККД становив десять відсотків. Такі показники були 

цілком прийнятними для використання альтернативних пристроїв отримання 

енергії на космічних апаратах, але використовувати сонячні батареї на Землі не 

було сенсу. Та й коштували сонячні батареї досить дорого. Це пояснювалося 

дорожнечею матеріалу. Наприклад, ціна одного кілограма кремнію становила 

близько ста доларів. Тільки в дев'яностих роках намітилися певні позитивні 

зрушення в розвитку альтернативних джерел енергії та сонячних батарей зокрема. 

Успішне і стабільне виробництво було налагоджено лише в кінці 

вісімдесятих. Сьогодні випускаються сонячні батареї,  ККД яких трохи перевищує 

двадцять відсотків.  

1.2 Принцип дії сонячної батареї 

 

Перетворення енергії в фотоелектричному перетворювачі засноване на 

фотовольтаїчному ефекті (фотоефекті), який виникає в неоднорідних 

напівпровідникових структурах при впливі на них сонячного випромінювання. 

Фотоефект - це випускання електронів речовиною під дією світла (і, взагалі 

кажучи, будь-якого електромагнітного випромінювання). У конденсованих 

речовинах (твердих і рідких) виділяють зовнішній і внутрішній фотоефект. 

Зовнішнім фотоефектом (фотоелектронній емісією) називається випускання 

електронів речовиною під дією електромагнітних випромінювань. Електрони, що 

вилітають з речовини при зовнішньому фотоефекті, називаються 

фотоелектронами, а електричний струм, утворений ними при упорядкованому русі 

в зовнішньому електричному полі, називається фотострумом. Внутрішнім 

фотоефектом називається перерозподіл електронів по енергетичним станам в 

твердих і рідких напівпровідниках і діелектриках, що відбувається під дією 

випромінювань. Він проявляється в зміні концентрації носіїв зарядів в середовищі 

і призводить до виникнення фотопровідності або вентильного фотоефекту. 
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Риcунок 1.1 - Схема роботи фотоелемента 

Неоднорідність структури може бути отримана легуванням (додавання невеликих 

кількостей домішок з метою контрольованої зміни електричних властивостей 

напівпровідника, зокрема, його типу провідності) одного і того ж напівпровідника 

різними домішками (створення p - n-переходів) або шляхом з'єднання різних 

напівпровідників з неоднаковою шириною забороненої зони-енергії відриву 

електрона з атома (створення гетеропереходів), або ж за рахунок зміни хімічного 

складу напівпровідника, що приводить до появи градієнта ширини забороненої 

зони. Можливі також різні комбінації перерахованих способів. 

 

 

1.3 P-n перехід або електронно-дірковий перехід 

 

P-n перехід (n-negative - негативний, електронний, p-positive - позитивний, 

дірковий), або електронно-дірковий перехід - різновид гомопереходів. Зоною p-n 

переходу називається область напівпровідника, в якій має місце просторова зміна 

типу провідності від електронної n до діркової p. При контакті двох областей n- і 

p- типу через градієнт концентрації носіїв заряду виникає дифузія в області з 
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протилежним типом електропровідності. Дифузія (лат. Diffusio - поширення, 

розтікання, розсіювання) - процес перенесення матерії або енергії з області з 

високою концентрацією в область з низькою концентрацією. В p-області поблизу 

контакту після дифузії залишаються нескомпенсовані іонізовані акцептори 

(негативні нерухомі заряди), а в n-області - нескомпенсовані іонізовані донори 

(позитивні нерухомі заряди). Утворюється область просторового заряду, що 

складається з двох різнойменно заряджених шарів. Між нескомпенсованими 

різнойменними зарядами іонізованих домішок виникає електричне поле, 

спрямоване від n-області до p-області назване дифузійним електричним полем. 

Дане поле перешкоджає подальшій дифузії основних носіїв через контакт - 

встановлюється рівноважний стан (при цьому є невеликий струм основних носіїв 

через дифузію, і струм неосновних носіїв під дією контактного поля, ці струми 

компенсують один одного). Між n- і p-областями при цьому існує різниця 

потенціалів, яка називається контактною різницею потенціалів. Потенціал n-

області позитивний по відношенню до потенціалу p-області. Зазвичай контактна 

різниця потенціалів в даному випадку становить десяті частки вольта. Зовнішнє 

електричне поле змінює висоту бар'єру і порушує рівновагу потоків носіїв струму 

через бар'єр. Якщо позитивний потенціал прикладений до p-області, то 

потенційний бар'єр знижується (пряме зміщення), а область просторового заряду 

звужується. В цьому випадку із зростанням прикладеної напруги експоненціально 

зростає число основних носіїв, здатних подолати бар'єр. Як тільки ці носії минули 

p - n-перехід, вони стають неосновними. Тому концентрація неосновних носіїв по 

обидві сторони переходу збільшується (інжекція неосновних носіїв). Одночасно в 

p- і n-областях через контакти входять рівні кількості основних носіїв, що 

викликають компенсацію зарядів інжектованих носіїв. В результаті зростає 

швидкість рекомбінації і з'являється відмінний від нуля струм через перехід, який 

з ростом напруги експоненціально зростає. Додаток негативного потенціалу до p-
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області (зворотний зсув) приводить до підвищення потенційного бар'єру. Дифузія 

основних носіїв через перехід стає малою якою можна знехтувати. У той же час 

потоки неосновних носіїв не змінюються (для них бар'єру не існує). Неосновні 

носії заряду втягуються електричним полем в p - n-перехід і проходять через нього 

в сусідню область (екстракція неосновних носіїв). Потоки неосновних носіїв 

визначаються швидкістю теплової генерації електронно-діркових пар. Ці пари 

дифундують до бар'єру і розділяються його полем, в результаті чого через p - n-

перехід тече струм Is (струм насичення), який зазвичай малий і майже не залежить 

від напруги. Таким чином, вольт-амперна характеристика p - n-переходу має різко 

виражену нелінійність. При зміні знака U значення струму через перехід може 

змінюватися в 105 - 106 разів. Завдяки цьому p - n-перехід може 

використовуватися для випрямлення змінних струмів 

 

1.4 Гетероперехід 

Гетероперехідом називають контакт двох напівпровідників різного виду і 

різного типу провідності, наприклад, pGe - nGaAs. Відмінність гетероперехіду від 

звичайного p-n переходу полягає в тому, що в звичайних p-n переходах 

використовується один і той же вид напівпровідника, наприклад, pSi - nSi. 

Оскільки в гетероперехідах використовуються різні матеріали, необхідно, щоб у 

цих матеріалів з високою точністю збігалися два параметри: температурний 

коефіцієнт розширення і постійна решітки. 

Кількість матеріалів для гетеропереходів обмежена. Найбільш поширеними 

з них є германій Ge, арсенід галію GaAs, фосфід індію InP, чотирьохкомпонентний 

розчин InGaAsP. 
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1.5 Переваги і недоліки сонячних батарей 

1.5.1 Переваги 

1) головна перевага сонячних батарей - їх гранична конструктивна простота 

і повна відсутність рухомих деталей. 

2) сонячні батареї не потребують будь-якого палива і здатні працювати на 

внутрішніх ресурсах. Власнику не потрібно хвилюватися про збереження приладу 

і постійно підтримувати його збереження. Сонячні батареї практично не бояться 

механічного зносу та обслуговування їм не потрібно. 

3) невелика питома вага, невибагливість, максимально простий монтаж і 

мінімальні вимоги до обслуговування під час експлуатації (зазвичай досить лише 

протирати бруд з робочої поверхні). 

4) дані пристрої здатні прослужити не менше двадцяти п'яти років. 

5) не варто забувати і про екологічний чинник. Застосовувані технології і 

матеріали повністю відповідають найвищим екологічним нормам, сонячні батареї 

не виробляють викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище і абсолютно 

безпечні. 

6) отримання енергії з використанням сонячних батарей дозволяє заощадити 

чималі фінансові кошти. 

7) на відміну від традиційних джерел, цей тип ресурсів практично 

невичерпний. Отримання традиційних джерел енергії сьогодні стає все більш 

дорогим задоволенням і серйозно б'є як по кишені простих споживачів, так і по 

бюджетам багатьох держав. 

 

1.5.2 Недоліки 

 

1) невисокий ККД. Сонячні батареї перетворюють енергію вибірково - для 

робочого збудження атомів потрібні певні енергії фотонів (частоти 
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випромінювання), тому в одних смугах частот перетворення йде дуже ефективно, 

а інші частотні діапазони для них не приносять користі. Крім того, енергія 

уловлених ними фотонів використовується квантово - її «надлишки», що 

перевищують необхідний рівень, йдуть на шкідливий в даному випадку нагрів 

матеріалу фотоперетворювача. Багато в чому саме цим і пояснюється їх невисокий 

ККД. До речі, невдало вибравши матеріал захисного скла, можна помітно знизити 

ефективність роботи батареї. Справа ускладнюється тим, що звичайне скло досить 

добре поглинає високоенергетичну ультрафіолетову частину спектру, а для деяких 

типів фотоелементів  саме цей діапазон, - енергія інфрачервоних фотонів для них 

занадто мала. 

2) чутливість до забруднень. Навіть досить тонкий шар пилу на поверхні 

фотоелементів або захисного скла може поглинути істотну частку сонячного 

світла і помітно знизити вироблення енергії. У брудному місті це зажадає частого 

очищення поверхні сонячних батарей, встановлених горизонтально або похило. 

Безумовно, така ж процедура необхідна і після кожного снігопаду, і після пилової 

бурі. 

3) зменшення ефективності протягом терміну служби. Напівпровідникові 

пластини, з яких зазвичай складаються сонячні батареї, з часом деградують і 

втрачають свої властивості, в результаті і без того не надто високий ККД 

сонячних батарей стає ще менше. Тривала дія високих температур прискорює цей 

процес. Проте, сучасні фотоперетворювачів здатні зберігати свою ефективність 

протягом багатьох років. Вважається, що в середньому за 25 років ККД сонячної 

батареї зменшується на 10%. Так що зазвичай набагато важливіше вчасно 

протирати пил. 

4) Сонячні батареї неможливо використовувати в більшості районів нашої 

країни через погодні умови і недостатню кількість сонячних днів. 
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5) Чутливість до високої температури. З підвищенням температури 

ефективність роботи сонячних батарей, як і більшості інших напівпровідникових 

приладів, знижується. При температурах вище 100..150 ° С вони можуть 

тимчасово стати непрацездатними, а ще більший нагрів може привести до їх 

повного пошкодження акумулятора. Тому необхідно вживати всіх заходів для 

зниження нагріву, неминучого під палючими прямими сонячними променями. 

Додатково ускладнює ситуацію те, що чутлива поверхня досить тендітних 

фотоелементів часто закривається захисним склом або прозорим пластиком. В 

результаті утворюється своєрідний «парник», що збільшують перегрів. Правда, 

збільшивши відстань між захисним склом і поверхнею фотоелемента і з'єднавши 

зверху і знизу цю порожнину з атмосферою, можна організувати конвекційний 

потік повітря, природним чином охолоджуючий фотоелементи. Однак на 

яскравому сонці і при високій температурі зовнішнього повітря цього може 

виявитися недостатньо. Тому сонячна батарея навіть не дуже великих розмірів 

може зажадати спеціальної системи охолодження. Треба зауважити, що подібні 

системи зазвичай легко автоматизуються, а привід вентилятора або помпи 

споживає лише малу частку енергії, що виробляється. При відсутності яскравого 

сонця такого великого нагрівання немає і охолодження взагалі не потрібно, так що 

енергія, зекономлена на приводі системи охолодження, може бути використана 

для інших цілей. 

 

Таблица 1.1 -  Максимальні значення ККД, досягнуті в лабораторних умовах  

Тип Коефіцієнт фотоелектричного перетворення, % 

Кремнієві 

Si (кристалічний) 24,7 

Si (полікристалічний) 20,3 

Si (тонкоплівкова передача) 16,6 

Si (тонкоплівковий субмодуль) 10,4 

III-V 
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GaAs (кристалічний) 25,1 

GaAs (тонкоплівковий) 24,5 

GaAs (полікристалічний) 18,2 

InP (кристалічний) 21,9 

Тонкі плівки халькогенідів 

CIGS (фотоелемент) 19,9 

CIGS (субмодуль) 16,6 

CdTe (фотоелемент) 16,5 

Аморфний / Монокристалічний кремній 

Si (аморфний) 9,5 

Si (монокристалічний) 10,1 

Фотохімічні 

На базі органічних барвників 10,4 

На базі органічних барвників(субмодуль) 7,9 

GaInP/GaAs/Ge 32,0 

GaInP/GaAs 30,3 

 

2. Погодні умови і кількість сонячного випромінювання в місцях 

встановлення 

 

Сонячні батареї, в тому числі акумулятори чутливі до перепадів температури. Для 

визначення доцільності використання сонячних батарей в будь-якому краї 

потрібно знати: 

• Температурний режим, а саме визначення середніх мінімумів і 

абсолютного мінімуму. 

• Кількість сонячного випромінювання 

2.1 Погодні умови 

 

Який же температурний фон на території нашого країни можливий в нічні 

години  в середині зими або літа.  Цей фон можна охарактеризувати такими 
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основними параметрами як середній, абсолютний  мінімум і абсолютний, середній 

максимум. 

Середній мінімум температури повітря - це величина, отримана шляхом 

усереднення щоденного відліку за мінімальними показниками термометру, 

встановленому в психрометричній будці . Природно, що така температура може 

істотно відрізнятися від тієї, яку намагаються виміряти за вікном на балконі або 

ще десь на відкритому повітрі і при цьому звичайним, а не метеорологічним 

термометром. Середній мінімум температури повітря дає уявлення про переважну 

температуру протягом місяця в найбільш холодну частину доби і, як показує 

добовий хід, така температура тримається взимку в середньому кілька годин в 

кінці ночі і вранці. На цю температуру місцеві умови впливають в набагато 

більшому ступені, ніж на середньодобову. При одній і тій же висоті станції над 

рівнем моря в низинах і вузьких долинах, куди стікає і де застоюється холодне 

повітря, мінімальна температура може бути нижче, ніж на схилах або вершинах 

сопок. 

     У січні середні мінімальні температури повітря в Україні складають 4.8-5.8 °C, 

в горах до 15 ° C, в південних районах і на узбережжі, в основному  2.8 ° C морозу. 

Абсолютний мінімум реєструється зазвичай в тихі ясні морозні ночі при 

ослабленому турбулентному обміні, тому він ще більш залежний від місцевих 

умов. А ось на узбережжі така закономірність не спостерігається, тут найчастіше 

найлютіші морози реєструються при різкому похолоданні з посиленням вітру до 

штормового, тобто зниження температури здійснюється не за рахунок 

радіаційного фактора. Найчастіше абсолютний мінімум належить січню, але в 

окремі роки може відзначатися в лютому і ще рідше в грудні. 

Абсолютний мінімум досягає  32.2 ° C морозу в центрі країни,  у західних і 

місцями в південних районах 29.5 ° C морозу, а на узбережжі 28 ° C морозу. 

Абсолютний максимум досягає 39.4 ° C тепла, середній максимум 12.9 ° C тепла, 
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середня температура дорівнює 8 ° C вище нуля. З такими температурами 

навколишнього середовища можливе доцільне використання соняних елементів. 

 

2.2 Сонячне випромінювання 

 

У ясну погоду на 1м2 земної поверхні в середньому падає 1000 (Вт) 

світлової енергії сонця. Залежно від місцевості ділянки землі сонячна енергія 

надходить нерівномірно через хмарність в похмуру погоду, є місця, де сонце 

світить 320-350 днів на рік, а є такі місця, де сонця не буває взагалі. Виходячи з 

цього, перш ніж ставити сонячні батареї з метою вироблення електрики, необхідно 

визначити ефективність застосування даного методу. 

Як тільки Сонце починає схилятися до горизонту, шлях його променів крізь 

атмосферу починає збільшуватися, відповідно, зростають і втрати на цьому шляху. 

Однак і в середній смузі в літній полудень на кожен квадратний метр, 

орієнтований перпендикулярно сонячним променям, доводиться більше 1 кВт 

сонячної енергії. 

Загальна кількість сонячної енергії, що досягає поверхні Землі в 6,7 разів 

більше світового потенціалу ресурсів органічного палива. Місце розташування 

України дозволяє доцільно використовувати сонячну енергію для цілей 

енергозабезпечення.  

 

3. Системи автоматичного управління вуличним освітленням 

 

Системи автоматичного керування вуличним освітленням зазвичай працюють під 

управлінням зонального контролера або сервера. Залежно від алгоритму 

управління, контролер формує сигнал, наприклад, включення групи вуличних 
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ліхтарів. Для передачі цього сигналу на виконавчі пристрої (зазвичай електронні 

баласти ламп вуличних ліхтарів) використовуються наступні засоби: 

• слабкострумові сигнальні лінії (кручені пари, RS-485, Ethernet і т.д.); 

• радіоканал; 

• GSM-канал; 

• передача сигналу по силовому кабелю. 

 

3.1 Використання фотореле 

 

Фотореле призначене для включення і виключення освітлення при зміні 

інтенсивності денного освітлення. Широкий діапазон настройки чутливості 

дозволяє використовувати фотореле для керування вуличним освітленням. 

Світлочутливе фотореле використовується для економії електроенергії. 

Фотоелектронний датчик реагує на освітлення навколишнього середовища з 

настанням сутінків. Фотоблок  починає розігрів ламп з настанням сутінкового 

часу, і при зміні освітленості напруга на виході приладу збільшується. З 

настанням світанку напруга на виході падає, і прилад входить в режим очікування 

сутінкового часу. Не потребує регулювання освітленості. Мікропроцесорне 

управління дозволяє стабілізувати вихідну напругу, запобігаючи скачки змінного 

струму. 

Використання фотореле дозволяє організувати дешеву систему управління 

вуличним освітленням. Однак датчики, які використовуються в фотореле, чутливі 

до забруднення. Також вони вимагають дуже точного налаштування. Якщо 

неправильно розташувати датчик, то з заходом сонця він може бути закритим 

тінню дерев, будинків, рекламних щитів і так далі. У зв'язку з цим освітлення 

включиться передчасно. Важливо пам'ятати що  використання фотореле, з 

зовнішнім датчиком, можна на досить відкритій місцевості.  
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Переваги: невеликі розміри і маса приладу, низька споживана від мережі 

потужність, герметичний сенсор з проводом 2 метри. 

Недоліки: невисокий рівень захищеності приладу. 

Технічні характеристики: 

• номінальна напруга мережі - 220 Вольт (В); 

• номінальна частота - 50 Герц (Гц); 

• комутований струм не більше - 15 Ампер (А), на розмикання не більше - 5А; 

• затримка включення / вимикання 5/15 секунд; 

• потужність, споживана від мережі не більше - 0,4 Вт; 

• габаритні розміри - 18/65/90 міліметрів (мм); 

• ступінь захисту - IP 20; 

• маса - 90 грам (г); 

• інтервал робочих температур від -40 0С до +40 0С. 

 

4. Контролери заряду 

 

Контролер заряду батареї - є одним з найбільш важливих елементів сонячної 

енергосистеми. Контролери заряду використовуються в автономних сонячних 

енергосистемах для захисту акумуляторних батарей від глибокого розряду або 

перезаряду. Контролери заряду часто можуть бути вбудовані в інвертори або 

блоки безперебійного живлення. У ДБЖ зазвичай вбудовуються і зарядні пристрої 

від генератора або мережі. 
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Основними функціями контролерів заряду є: 

1. Регулювання і індикація процесів заряду і розряду сонячного модуля. 

2. Запобігання перезаряду АКБ. 

3. Запобігання глибокого розряду АКБ. 

4. Відключення / включення навантаження, якщо навантаження підключене через 

контролер. 

Використання контролерів заряду рекомендується в будь-якому випадку. Його 

використання забезпечить безпечні режими заряду / розряду для АКБ. Будь-яка 

правильно зібрана автономна сонячна енергосистема має в своєму складі 

контролер заряду. Процес контролю заряду / розряду АКБ, як правило досить 

простий. Більшість сучасних контролерів має світлодіодну індикацію. Потрібно 

слідкувати за індикацією  контролера заряду для визначення ступеня зарядженості 

АКБ. Більшість пропонованих на ринку контролерів має достатню кількість 

ступенів захисту: 

1. Захист від неправильної полярності підключення СП, АКБ і навантаження 

2. Захист від короткого замикання (КЗ) на вході СП; 

3. Захист від перегріву; 

4. Захист від КЗ в навантаженні; 

5. Захист від обриву в колі АКБ; 

6. Захист від блискавок варистором; 

7. Захист навантаження від перенапруження на вході; 

8. Електронний запобіжник; 

9. Запобігання розряду АКБ через СБ в нічний час. 

 

4.1 Контролери типу ON / OFF 
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У контролерах типу ON / OFF відключення сонячного модуля при повній зарядці 

АКБ відбувається шляхом його закорочення. Це обмежує область застосування 

подібних контролерів тільки сонячними модулями, які не бояться короткого 

замикання. Контролери даного типу просто відключають сонячний модуль при 

досягненні напруги на акумуляторній батареї близько 14,4 В (для АКБ 

номінальною напругою 12В). При зниженні напруги на АКБ до значень 12,5-13 В 

відбувається підключення яке становись становить 60-70%. При регулярному 

недозаряді відбувається сульфатація пластин і різке скорочення терміну служби 

АКБ. Даний тип контролерів практично не використовується в сучасних АСЕ, 

тому що на ринку з'явилися найбільш просунуті контролери PWM і MPPT.  

 

Рисунок 1.2  - Контролер заряду 

 

4.2 Контролери PWM (ШІМ) 

 

Контролери з технологією PWM (Pulse Width Modulation) на завершальній стадії 

заряду застосовують широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ) струму заряду. При 

використанні даної технології заряд АКБ досягає 100%. 

 



 
 

26 
 

 

Рисунок 1.3  – Процес зарядки акамулятора за допомогою 

Даний тип контролерів використовує 4 стадії заряду АКБ: 

1. Заряд максимальним струмом. АКБ отримує повністю весь струм сонячної 

батареї. 

2. ШІМ заряд. В процесі заряду, коли напруга на АКБ досягає певного рівня, 

контролер починає підтримувати постійну напругу за рахунок ШІМ струму 

заряду. Це запобігає перегріванню і газоутворення в акумуляторі. Сила струму 

поступово зменшується в міру заряду АКБ. 

3. Стадія вирівнювання. Більшість АКБ з рідким електролітом покращують свої 

властивості при періодичному заряді до газоутворення, при цьому вирівнюються 

напруги на різних банках АКБ при якому відбувається перемішування і очищення 

електроліту. 

4. Стадія підтримки заряду. При повному заряді АКБ, напруга від сонячного 

модуля зменшується для запобігання подальшого нагріву або газоутворення в 

АКБ. Відбувається підтримка напруги в АКБ. 

 

4.3 Контролери MPPT (Maximum Power Point Tracking) 

 

MPPT контролери (Maximum power point tracker (MPPT) - стеження за точкою 

максимальної потужності (ТММ) є останнім поколінням контролерів заряду з 
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удосконаленою технологією перетворення енергії, отриманої сонячними 

батареями. Ці контролери автоматично вибирають потрібне співвідношення 

напруги і сили струму, які видає фотомодулі. Даний клас контролерів знімає більш 

високу напругу з сонячних батарей і перетворює її в найбільш підходящу напругу 

необхідну для заряду АКБ. При розсіяному світлі, коли вихідна напруга з фото 

модулів нижче напруги АКБ і як наслідок відсутність заряду, МРРТ контролер 

збільшує цю напругу і зарядка акумуляторів все одно відбувається. 

Використання МРРТ контролерів дає можливість більш повно використовувати 

потенціал сонячних батарей і наслідок знімати на 15-30% більше електроенергії в 

порівнянні з іншими контролерами. 

MPPT контролери були розроблені ще в кінці 80-х років, однак вартість була 

висока і виконання занадто складне. Однак в зв'язку з широким розвитком 

процесорної техніки та інших компонентів всі пристойні контролери будуть з 

функцією MPPT.  

У звичайних контролерах сонячна батарея підключається до акумулятора 

безпосередньо і напруга їх стає однаковою. Насправді ж стандартна вихідна 

напруга сонячної батареї часто відрізняється від напруги на АКБ. Для звичайного 

12 В акумулятора необхідно подавати на клеми напругу 14,4 В протягом 2-4 

годин. Ця стадія має назва - стадія абсорбції (насичення). 

Якщо взяти до уваги стандартну вольт-амперну характеристику PV-панелі, то 

можна побачити, що отримана електроенергія може бути збільшена, якщо 

контролер заряду буде відслідковувати точку максимальної потужності 

фотомодуля. 
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Етапи зарядки МРРТ контролера ідентичні етапам зарядки контролера з ШІМ.

 

Рисунок 1.4 – Етапи зарядки контролера MPPT 

MPPT Контролер проводить моніторинг струму і напруги на сонячній батареї, 

робить обчислення і визначає при яких значеннях струму і напруги, потужність 

сонячної батареї максимальна. Блок управління стежить в якій стадії заряду 

знаходиться АКБ (наповнення, насичення, вирівнювання, підтримка) і на підставі 

показників змінює струм, що подається на АКБ. Всі оброблені дані можуть 

виводитися на дисплей (при наявності) і зберігати дані, і т.п. 

 

Існує кілька способів обчислення точки максимальної потужності. Як правило, 

контролер поступово зменшує напругу від точки холостого ходу до напруги на 

АКБ. У проміжку між цими значеннями і буде перебувати точка максимальної 

потужності. 

Освітленість, температура модуля, різнорідності використовуваних модулів, і т.д - 

це ряд факторів, які впливають на стан точки максимальної потужності. Пристрій 
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через певні інервали часу відхиляється від знайденої точки в обидві сторони, і 

якщо при цьому потужність збільшується, то прилад переключиться на роботу в 

новій точці. Втрати енергії на пошук ТММ дуже незначні в порівнянні з тією 

додатковою енергією, яку отримують при використанні MPPT контролер. 

      За допомогою безперервного перетворення напруг контролер підтримує різну 

напругу на вході і виході. Це нагадує роботу безступінчатої  коробки передач в 

автомобілі, яка підтримує оптимальні оберти двигуна при різній швидкості руху 

автомобіля. 

Основні переваги контролерів MPPT: 

1. Відсутність втрат при заряді АКБ. 

2. Оптимальна робота при затіненні частини площі сонячних панелей. 

3. Підвищена віддача при слабкому освітленні і при похмурій погоді. 

4. Можливо використовувати більш високу вхідну напругу. 

5. Дозволяє зменшити перетин кабелів. 

6. Дозволяє збільшити дистанцію від панелей до контролера. 

 

 

5. Інвертори напруги 

Інвертор перетворює постійний струм низької напруги в стандартний змінний (220 

В, 50 Гц). Інвертори напруги дозволяють усунути або принаймні послабити 

залежність роботи інформаційних систем від якості мереж змінного струму. Як і 

будь-який інший силовий пристрій, інвертор повинен мати високий ККД, володіти 

високою надійністю і мати прийнятні масо-габаритні характеристики.  

 

5.1 Мережеві інвертори 

 



 
 

30 
 

Найдоступнішими і найпоширенішими є інвертори мережевого типу. Вони не 

мають можливості підключення до них акумуляторних батарей. Також вони не 

зможуть працювати в будинку, в якому зник електричний струм, наприклад, з 

причини аварії в електромережі. Зроблено це для того, щоб убезпечити від 

ураження електричним струмом персонал, який буде займатися відновленням 

ліній електропередач. Тобто якщо потрібно, щоб при аварійному відключенні 

електроенергії  споживачі працювали від фотомодулів, то мережевий інвертор не 

підходить. Мережеві інвертори краще використовувати в тих випадках, де є 

стабільне безперебійне енергопостачання і коли планується підключення 

«Зеленого» тарифу, або ж для економії на електриці шляхом вироблення свого 

власного для своїх споживачів. Простіше кажучи, мережевий інвертор бере 

електроенергію, вироблену фотомодулем, і передає її споживачам. Якщо  

споживання менше, ніж виробляють фотомодулі, то надлишки (неспожитої) 

електроенергії будуть віддаватися в зовнішню мережу. Чи буде ця передача 

неспожитої електроенергії платна або безкоштовна, залежить від того, 

підключений  «Зелений» тариф чи ні. Ефективність перетворення інверторів 

становить 96%. 
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Рисунок 1.5 - Мережевий інвертор для сонячної електростанції Оn-grid 

 

Переваги рішення: 

- невисока ціна 

- максимально швидка синхронізація з зовнішньої енергомережею 

- мінімальні капіталовкладення на будівництво системи (в схемі не 

використовуються акумулятори) 

недоліки: 

- рішення прийнятно тільки для випадку оn-grid системи, коли напруга в 

зовнішній мережі є завжди і підключений «Зелений» тариф або хоча б 

двосторонній лічильник електроенергії. 

 

5.2 Автономні інвертори 

 

Наступний тип інверторів для фотоелектричних систем - автономні. Автономний 

інвертор у  системі означає обов'язкову наявність акумуляторних батарей. 

«Харчується» цей тип інверторів від них же, від акумуляторних батарей. Ці 

пристрої часто об'єднують в собі функції інвертора і контролера заряду від фото 

модулів. Деякі моделі автономних інверторів не мають вбудованого контролера 

заряду акумуляторних батарей - отже, його потрібно буде докупити окремо. 

Використання автономного інвертора буде відмінним рішенням для віддалених 

обєктів, де немає можливості підключення до зовнішньої електромережі або 

витрати на таке підключення перевищують вартість споруди власної сонячної 

електростанції. Ефективність перетворення енергії становить 93%. 
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Рисунок 1.6 -  Автономний інвертор для сонячної електростанції Off-grid 

Переваги рішення: 

- повна автономія і незалежність ні від кого і ні від чого 

- завжди рівна і чиста синусоїда в мережі 220V 

Недоліки: 

- висока вартість системи, обумовлена необхідністю придбання великого масиву 

акумуляторних батарей 

- витрати на періодичну заміну масиву акумуляторів (термін служби 6 ... 10 років) 

- активне використання акумуляторів скорочує їх термін служби. 

 

5.3 Гібридні інвертори 

 

Далі цікавіше - третім типом інверторів є так звані гібридні інвертори. Власне, їх 

«гібридність» полягає в тому, що вони вміють не тільки перетворювати постійний 

струм в змінний, але ще і заряджати Ваші акумулятори від мережі або від 

генератора. Гібридні інвертори дорожче і часто могутніше автономних. Також в 

більшості випадків вони мають вбудований контроллер заряду для підключення 

фотоелектричних модулів і вміють дистанційно запускати генератор. Дуже добре 
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підходять для ситуацій, коли часто відключають електрику. Також можуть 

використовуватися як джерела безперебійного живлення, але скажімо так: 

простим ДБЖ далеко до інверторів для фотоелектричних систем, тому що ДБЖ 

завжди, в першу чергу, працює від мережі змінного струму, а коли вже мережа 

пропадає, він переходить на роботу від акумуляторів. В інверторах для 

фотоелектричних систем ми можемо налаштовувати пріоритетність роботи: або, в 

першу чергу, від фотоелектричних модулів, або від мережі, або від акумуляторів. 

Ефективність перетворення становить 93%. 

 

 

Рисунок 1.7 - Гібридний інвертор для сонячної електростанції 

 

5.4 Мережеві інвертори з накопиченням 

 

(Іншими словами гібридні інвертори з можливістю віддачі надлишків 

електроенергії в мережу) 
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І найцікавіший тип інверторів - мережеві з накопиченням, які вміють не тільки 

заряджати акумулятори від мережі, але і віддавати в цю ж мережу вироблену 

електроенергію, тобто це мережевий і гібридний інвертор в одному корпусі. Якщо 

є підключення до «Зеленому» тарифу, то фотоелектричні панелі будуть віддавати 

зайву вироблену електроенергію в мережу. У разі ж аварії в мережі цей тип 

інвертора перейде в автономну роботу і буде живити  споживачі без участі мережі. 

Важливою перевагою є вбудований в цей тип інвертора контролер заряду MPPT 

(Maximum Power Point Tracking). Ефективність перетворення становить 95%. 

 

7. Світлодіодні світильники 

 

Різноманітні світлодіодні світильники є радикально новим типом 

освітлювальних приладів, які представляють собою фактично переорієнтацію від 

лампи як джерела світла до транзистора. Напівпровідниковий світлодіод в 

світлодіодних світильниках перетворює енергію електричного струму в світлову. 

Технологією майбутнього світлодіодні світильники називаються завдяки 

економічній витраті електроенергії. Один потужний світлодіодний світильник 

споживає 12-15 Вт. 

Завдяки високому ККД і відсутності інфрачервоного випромінювання будь-

які світлодіодні світильники під час роботи практично не нагріваються. Існуючі 

нині світлодіодні світильники складаються з десятків, а іноді із сотень 

світлодіодів. Якість кольорового світла - поки ще неперевершене з досягненням 

світлодіодних технологій. Принциповою відмінністю світлодіодних світильників 

від всіх інших є їх беспрецедентно великий термін служби (до 100 000 годин). 

Важливими параметрами LED є потужність, напруга живлення, стійкість до 

перепадів напруг, світловий потік, освітленість. 
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Світловий потік – (вимірюється в люменах (Лм) – це кількість світла яке 

випромінюється лампою або світильником. Звичайно, великим плюсом 

світлодіодних ламп є низьке енергоспоживання і при цьому великий світловий 

потік. Однак купуючи LED-лампу, важливо розуміти, що яскравість або, 

правильніше, світловий потік світлодіодів, визначається трохи по-іншому. 

Світлодіодні лампи характеризуються світловим потоком, що вимірюється в 

люменах (лм), і саме на це число рекомендується звертати увагу при покупці led-

ламп. Нижче наведена таблиця, що показує залежність між світловим потоком і 

енергоспоживанням лампочки розжарювання і світлодіодної лампи.  

 

 

Таблиця 1.2 – Залежність між світловим потоком і енергоспоживанням 

лампочки розжарування і світлодіодної лампи 

Світловий потік Лампа розжарювання LED 

1800 лм 150 Вт 15-20 Вт 

1100лм 100 Вт 12 Вт 

900 лм 75 Вт 10 Вт 

700 лм 60 Вт 6-8 Вт 

450 лм 40 Вт 3-5 Вт 

 

Даний параметр є найбільш важливим при виборі джерела світла, чим 

більше значення він має, тим світліше. Це параметр відповідає за рівень 

освітленості.  Він дуже важливий для  зору так як при низькому рівні освітленості 

висока ймовірність втомлюваності очей. 

 

7.1 Порівняння лампових і світлодіодних світильників 
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Таблиця 1.3 - Порівняння лампових і світлодіодних світильників 

Світильник 

Стандартний 

ламповий 

світильник з 

лампою ДРЛ-

250 

Енергозберігаючий 

світильник типа CD 

Споживча потужність, не більше 

Вт 
350 80 

Напруга живлення, B AC 220/10 % AC 220В(120-280В) 

Ресурс роботи в режимі міського 

освітлення 
1 рік до 25 років 

ККД 40% 90% 

Час виходу на робочий режим 

освітлення 
10-15 хвилин 1 секунда 

Стійкість до перепадів напруги мала не чутливий 

Наявність мерехтіння 

(стробоскопічний ефект) 
є немає 

Стабільність роботи при низьких 

температурах 
низька висока 

Екологічна безпека нет повна 

Витрати на обслуговування 

кожного світ. 
щорічні немає 

Вага, кг 15 9 

Освітленість в центральній точці 

з висоти 10м, лк 
23 20 

Кут освітлення 75х140 град  120 град  

Виконання IP23-IP54 IP 66-67 
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Робочі температури  від -40 до +40 від -60 до +50 

 

Для визначення кольору освітлення використовується поняття колірна 

температура, яка вимірюється в градусах Кельвіна. Чим менше значення, тим 

тепліший(жовтіший) колір. Звичайна лампа розжарювання має колірну 

температуру 2700К - 3500К. У LED-лампах колірна температура розподіляється 

наступним чином: теплий – 3000К, нейтрально-білий – 4000 - 4100К, холодний 

колір – 5000К і вище. 

Зокрема, всі LED лампи оснащені, розробленими спеціально для 

високонадійної світлотехніки, інноваційними ІС-драйверами, які захищають 

світло діоди і електроніки від перепадів напруги в діапазоні 160-260В, 

забезпечують оптимальний температурний режим роботи світлодіодів і усувають 

пульсації світла. 

Висновок: при початковою високою ціною світлодіодного світильника, 

світильники світлодіодні (СД) мають дуже короткий термін окупності. Це 

пов'язано, в першу чергу, з низьким електроспоживанням і довгим терміном 

служби енергозберігаючого світлодіодного світильника. Також світильники типу 

СД мають ряд інших переваг, у порівнянні зі звичайними ламповими 

світильниками, такі як стійкість до перепадів напруги і температури, хороший 

захист від попадання в світильник бруду або води, невелику вагу, відсутність 

витрат на обслуговування протягом всього терміну служби і інш. 

8. Акумулятори 

 

У системах безперебійного живлення можуть використовуватися чотири 

основні різновиди акумуляторів (АКБ): 
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1) Стартерні автомобільні малообслуговувані (перевірка рівня електроліту 

раз на рік і доливка дистильованої води при необхідності). Термін служби, при 

оптимальних умовах експлуатації 3 - 5 років. 

2) Стартерні автомобільні герметичні, що не обслуговуються. Термін 

служби, при оптимальних умовах експлуатації 3 - 6 років. 

3) Стаціонарні типу AGM. Стаціонарні акумулятори (АКБ) типу AGM, 

майже такі ж як стартерні, але мають адсорбований електроліт (він ніби не рідкий, 

тому що знаходиться в порах скловолоконних сепараторів) і термін їх служби при 

дотриманні вимог (наприклад, не залишати розрядженним більш 24 годин або 

заряджати не на 100% і т.п.) не 6, а 12 років. Термін служби, при оптимальних 

умовах експлуатації до 12 років. 

4) Стаціонарні типу GEL (гелієві). Стаціонарні АКБ типу GEL (гелієві), 

електроліт у них в особливих сепараторах, вони трохи дорожче ніж AGM, але  

вони дійсно в 1,5 – 2 рази стійкіші до глибоких розрядів, недозарядів і т.п. ніж 

AGM. Конструкція гелієвих акумуляторів зазвичай є модифікацією звичайного 

свинцево-кислотного автомобільного або корабельного акумулятора. До 

електроліту додається гелевий компонент для скорочення руху всередині 

акумулятора. У багатьох гелієвих акумуляторах також використовуються 

одноходові клапани замість відкритих повітряних клапанів, це сприяє тому, що 

гази які виділяються знову розчиняються у воді всередині акумулятора, що 

пригнічує газоутворення. В гелевих акумуляторах виключено пролиття навіть в 

разі поломки. Гелієві акумулятори глибокого циклу, рекомендується 

використовувати в сонячних системах електропостачання. Термін служби цих 

акумуляторів розрахований на експлуатацію в циклічному режимі. 
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9. Розрахунки проекту 

 

Для розрахунку необхідно перечислити все навантаження змінного струму, 

номінальну потужність і кількість годин роботи в тиждень. Для нашої системи 

виберемо LED лампу з світловим потоком 3300 лм, так як при такій величині буде 

нормальна  видимість в нічну пору доби. Такий світловий потік може забезпечити 

LED лампа потужністю  𝑃𝐿𝐸𝐷 =  30Вт  з  напругою живлення 𝑈𝐿𝐸𝐷 = 220В.  

В  зимовий період  ніч триває довше, тож освітлення працюватиме більшу 

кількість годин. В середньому в літній час система працюватиме 8 – 10 годин, в 

зимовий час 11-14 годин. 

Потужність яку споживатиме LED лампа на протязі 16 годин(14): 

𝑃лампи = Троб ∙ Р𝐿𝐸𝐷 = 12 год ∙ 30Вт = 360 Вт ∙ год 

де 𝑃лампи − потужність яку споживає лампа за добу 

Троб −  к– сть годин роботи лампи на добу 

Р𝐿𝐸𝐷 − потужність 𝐿𝐸𝐷 лампи 

   Далі необхідно підрахувати скільки енергії постійного струму потрібно. Для 

цього потрібно помножити отримане значення на коефіцієнт 1,2 враховуючи 

втрати в інверторі. 

𝑃заг = 𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝑃лампи = 1.2 ∙ 360 Вт ∙ год = 432 Вт ∙ год 

Де 𝑘𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟 − втрати в інверторі та контролері заряду 

𝑃заг − потужність з врахуванням втрат 
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Для вибору вхідної напруги інвертора скористаємось таблицею:  

Номінальна напруга 

постійного струму, В 

Типова номінальна 

потужність інвертора 

Особливості 

12 до 0.5 кВт, рідко до 1 

кВт 

Немає небезпеки 

враження електричним 

струмом 

24 від 0.5 до 2 кВт, 

рідко до 3 кВт 

Практично немає 

небезпеки враження 

електричним струмом 

48 від 2 кВт до 5 кВт, 

рідко до 10 кВт 

Є небезпека враження 

електричним струмом 

 

Для нашого випадку підійде значення напруги яке дорівнює 𝑈𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟 = 12 𝐵, так 

як потужність навантаження не перевищує 0.5 кВт. 

Знайдемо кількість Ампер-годин необхідних для покриття нашого навантаження 

змінного струму.(за добу) 

П =  
𝑃заг

𝑈𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟
= 36 А ∙ ч 

Де П − потреба в електичному струмі 

9.1 Розрахунок ємності акумулятора 

Для забезпечення оптимальної роботи системи необхідно розрахувати потрібну 

сумарну ємність акумуляторної батареї. Оптимальна ємність АКБ повинна 

задовольняти умову ЕАКБ = П. Якщо ємність буде більша, то фотоелектрична 

установка не буде встигати повністю заряджати акумулятори. Якщо ємність буде 

менше, то відповідно зменшиться час використання освітлення від АКБ. 
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Визначимо ємність АКБ в А ∙ ч і необхідну кількість акумуляторів для ефективної 

роботи системи освітлення: 

ЕАКБ =
П ∙ 𝑑

𝑘разр ∙ 𝑘темп
 

де ЕАКБ повна ємність батареї, А ∙ ч; 

П − повна потреба в електричному струмі, А ∙ ч/доба; 

𝑘разр − глибина розряду акумулятора. Щоб акумулятор прослужив 10 років, 

степінь регулярного розряду повинна бути набагато менше. Рахується що в 

«буферному » режимі роботи який забезпечує найбільшу довговічність 

акумулятора глибина розряду не повинна перевищувати 40% від номінальної 

ємкості. Таким чином  𝑘разрприймається рівним 0,4; 

𝑘темп − температурний коефіцієнт акумулятора. При умові розміщення їх в 

опалювальному приміщенні, де температура не буде 

опускатися нижче +10 ... +15 ° С, приймається рівним 98%. Якщо ж 

акумуляторні батареї будуть експлуатуватися у вуличних умовах і холодну 

погоду, то глибина розряду зменшується до 80% . 

номінальної ємності. В такому випадку 𝑘темп приймається рівним 0,8. 

ЕАКБ =
П

𝑘разр ∙ 𝑘темп
=  

36

0.3 ∙ 0.8
= 90 А ∙ ч 

 

9.2  Розрахунок кількості сонячних елементів і їх потужність 

Для нашої панелі ми будемо використовувати сонячний елемент з такими 

характеристиками: 

Таблиця 1.4 – Характеристики сонячного елемента 

Тип монокристалічний 

Потужність 4.3 Вт 
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Напруга холостого ходу 0.611В 

Робоча напруга 𝑈𝑐𝑒 =  0.505В 

Робочий струм 𝐼𝑐𝑒 = 8 А 

Струм короткого 

замикання 

8.3А 

ККД  

Фізичні характеристики 

Габарити 156×156мм 

 

Панель потрібна для зарядки акумулятора. Щоб заряджати акумулятор на протязі 

дня потрібно отримати на виході сонячної панелі  відповідний струм. Зазвичай 

струм заряду акумулятора вибирають 10%-20%  від ємкості акумулятора.  𝐼зар =

ЕАКБ ∙ 0.17 =  16 А  і напругу 𝑈зар = 12В. 

 Таблиця 1.5 - сонячної інсоляції в Україні , кВт/м2/год 

 С. Л. Б. К. Т. Ч. Л. С. В. Ж. Л. Г. 

Україна 1.2 1.9 2.9 3.9 5.2 5.4 5.5 5.4 3.8 2.1 1.3 1.04 

 

Для фотоелектричної установки потужність що виробляється буде залежати від 

добового приходу сонячної радіації, сумарної площі і ККД ФЕП, а також 

положення щодо горизонту. Щоб розрахувати, скільки виробить установка 

електроенергії в добу, слід скористатися такою формулою: 

 

𝑃ФЕП доб. = 𝐸 ∙ 𝑆 ∙ 𝑁ФЕП ∙ 𝑛ФЕП ∙ 𝑛ФЕП 

де 𝑃ФЕП доб. − кількість енергії виробленою системою, Вт ∙ ч в день; 
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𝐸 – середньомісячний прихід радіації,  Вт ∙ ч/м2; 

𝑆 − площа сонячного елемента, м2; 

𝑁ФЕП − число фотоелектричних модулів; 

𝑛ФЕП − коефіцієнт корисної дії фотоелектричного модуля; 

𝑛ТЕП − тепловий коефіцієнт фотоелектричного модуля, враховує втрати при 

нагріві ФЕП в денний час літом, приймається рівним 85%. В зимові місяці 1. 

З формули можна визначити кількість необхідних фотоелектричних 

перетворювачів, округляти до найближчого більшого цілого значення: 

𝑁ФЕП =  
𝑃ФЕП

𝐸 ∙ 𝑆 ∙ 𝑛ФЕП ∙ 𝑛ТЕП
;  

де 𝑃ФЕП = 𝑃ФЕП доб.  ∙ 1.2 – потужність що споживається системою освітлення, що 

враховує втрати на заряд-розряд акумуляторної батареї (зазвичай 20% при 

використанні спеціальних батарей), Вт · год / добу.  

Скориставшись таблицею сонячної інсоляції України виберемо місяць з самою 

меншою сонячною радіацією і розрахуємо кількість елементів: 

𝑁ФЕП =  
𝑃ФЕП

𝐸 ∙ 𝑆 ∙ 𝑛ФЕП ∙ 𝑛ТЕП
=  

504

1040 ∙ 0.024336 ∙ 0.17 ∙ 1
= 118 ≈ 120 ел. 

Отже, в зимові місяці потрібно збільшувати потужність в два рази. Цей не 

достаток ми  скомпенсуємо завдяки вітрогенератора. 

В літні і весняні місяці кількість елементів зменшиться до 60 елементів. 

𝑁ФЕП =  
𝑃ФЕП

𝐸 ∙ 𝑆 ∙ 𝑛ФЕП ∙ 𝑛ТЕП
=  

504

2900 ∙ 0.024336 ∙ 0.17 ∙ 0.75
= 56 ≈ 60 ел. 
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Для отримання потрібних значень струму і напруги потрібно 60 сонячних 

елементів. 30 сонячних елементів з’єднуємо послідовно, наступні 30 елементів 

також з’єднуємо послідовно. 

 

Рисунок 1.8 - Схема з’єднання сонячних елементів 

Для з’єднання сонячних елементів ми будемо використовувати мідну шину з 

відповідною шириною для кожного значення струму. 

Струм Ширина мідної шини Товщина шини 

8 A 1.5 мм – 2 мм 0.16 

16 A 5 мм 0.2 
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Рисунок 1.9  - Схема складання сонячної панелі 

Панель буде скаладатисть з таких деталей:  

1. Алюмінієва рамка. 

2. Стікло. 

3. Плівка  EVA. 

4. Елементи. 

5. Плівка EVA. 

6. Плівка PET. 

7. Розподільча коробка. 

Напруга при послідовному з’єднанню додається  𝑈пан = 30 ∙ 𝑈𝑐𝑒 = 30 ∙ 0.505В =

 15.15 В, а струм не змінюється. Ці дві групи елементів включаємо паралельно,  

для того щоб збільшити струм в два рази 𝐼пан = 𝐼𝑐𝑒 ∙ 2 = 16 𝐴. 

Для нашої панелі ми будемо використовувати сонячний елемент з такими 

характеристиками: 

Тип монокристалічний 

Потужність 4.3 Вт 

Напруга холостого ходу 0.611В 

Робоча напруга 𝑈𝑐𝑒 =  0.505В 

Робочий струм 𝐼𝑐𝑒 = 8 А 

Струм короткого 

замикання 

8.3А 

ККД  

Фізичні характеристики 

Габарити 156×156мм 
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Потужність яка виділяється:  

𝑃пан =  𝑈пан  ∙  𝐼пан = 16 ∙ 12 = 240 Вт 

 Вибір контролера заряду 

На виході нашої панелі величина струму рівна 16А, а напруги 12В 

 Отже, розглянувши контролери зарядів можна сказати, для нашого випадку 

найкраще підійде контролер типу PWM з вхідним струмом 20А, напругою до 50В 

з робочою температурою -30°С ∽ 60 °С. 

 

Вибір інвертора напруги 

Нам потрібний інвертор з вхідною напругою 12В,  до якого можна буде 

підключити LED лампу потужністю 30Вт. Виберемо інвертор потужністю 90Вт , з 

постійною вхідною напругою 12В. 

10. Розрахунок вітрогеенратора 

В зимовий період сонячна панель виробляє недостатнью кількість електроенергії. 

Потужність сонячної батереї падає в 2-8 раз. Для нашого випадку візьмем 4 раз. 

Сонячна панель в зимовий час зможе виробити(за день):  

𝑃ФЕП.зима =
240

4 рази
 ∙ 4 (максим. к − сть годин роботи) = 240 Вт  або 20 А ∙ год 

Вітрогенератор за день має виробляти 16 А ∙ год, так як 20 А ∙ год +  16 А ∙ год =

36 А . 

Для розрахунку нам потрібна карта вітрів України: 
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Рисунок  2 - Карта середньої швидкості вітру в Україні. 

Середня швидкість вітру коливається від 3 – 7 м/с. Припустимо, вітряк буде 

працювати 24 год на добу з мінімальною швидкістю 3 м/с. (це найгірші умови 

експлуатації). Для забезпечення електроенергією він має виробляти 16 А ∙ год в 

день, тобто 16 ∙ 12 = 192 Вт. Його потужність має становити 

𝑃вітроген =  
192 Вт

24 год
= 8  Вт; 
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Рисунок 2.1 – Величини які впливають 

Використаєм формулу для розрахунку потужності: 

𝑃вітроген = 𝜀 ∙  𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 0.5 ∙ 𝑉3 ∙ 𝑝 ∙ 𝑛ред ∙ 𝑛ген; 

де, 𝜀 − коефіцієнт використання енергії вітру; 

𝑅 − радіус ротора, м; 

𝑉 − швидкість повітряного потоку,
м

с
; 

𝑝 − густина повітря,
кг

м3
; 

𝑛ред − ККД редуктора, %; 

𝑛ген − ККД генератора, %; 

 

𝑃вітроген =  𝜀 ∙  𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 0.5 ∙ 𝑉3 ∙ 𝑝 ∙ 𝑛ред ∙ 𝑛ген

= 0.5 ∙ 3.14 ∙ 0.36 ∙  0.5 ∙ 27 ∙ 1.255 ∙ 0.9 ∙ 0.9

= 8.011 Вт

− потужність яка мінімально задовільняє поставлене завдання 
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𝑃вітроген =  𝜀 ∙  𝜋 ∙ 𝑅2 ∙ 0.5 ∙ 𝑉3 ∙ 𝑝 ∙ 𝑛ред ∙ 𝑛ген

= 0.5 ∙ 3.14 ∙ 0.36 ∙  0.5 ∙ 91.125 ∙ 1.255 ∙ 0.9 ∙ 0.9

= 26  Вт

− потужність яка виділяється при середній швидкості вітру. 

Щоб перекрити ці потреби доцільно буде використати вітрогенартор потужністю 

100 Вт і діаметром лопатей 1.2 м. 

11. Система стеження за сонцем 

 

Що таке сонячні трекери? 

Сонячна система стеження максимізує виробництво електроенергії вашої сонячної 

системи, переміщаючи ваші панелі, щоб стежити за сонцем протягом дня, що 

оптимізує кут, на якому ваші панелі отримують максимальне сонячне 

випромінювання. Коли сонячні панелі піддаються впливу сонячного світла, кут, на 

якому сонячні промені відповідають поверхні сонячної панелі (відомий як «кут 

падіння»), визначає, наскільки добре панель може перетворювати вхідний світло в 

електрику. Чим вужче кут падіння, тим більше енергії може призвести 

фотогальванічна панель. Сонячні трекери допомагають звести до мінімуму цей 

кут, працюючи для орієнтації панелей, щоб світло вдарило їх перпендикулярно їх 

поверхні. Переваги сонячних трекерів: найбільшою перевагою системи сонячного 

стеження є те, що вона стимулює виробництво електроенергії. Як правило, 

система сонячних панелей з встановленим одновісним сонячним трекером бачить 

приріст продуктивності від 30 до 35 відсотків.  

Сонячний трекер складається:  

1. Контролер 

2. Фотодатчик 

3. Блок управління 
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4. Двигун(актуатор) 

5. Поворотний механізм(металоконструкція). 

 

Рисунок 2.2 - Сонячний трекер 

Принци роботи: Сонячне випромінювання попадає на фотосенсор. Фотосенсор 

складається з чотирьох малих сонячних елементів направлених в чотири 

сторони, кут між кожним елементом становить 90 °. Принцип роботи поляє в 

тому, що коли сонце попадаючи під певним кутом на елементи, в одного 

елемента більша площа освітлення і тому більша напруга, а в елемента 

навпроти менше освітлення тому напруга менша. Напруги з цих двох елементів 

подаються на блок управління(контролер), який подає напругу на певний 

двигун який починає обертати сонячну батерею в певному напрямку, до тих пір 

поки напруга на двох елементах не вирівняється. 
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Рисунок 2.3 - Фотосенсор(справа) і блок управління 

 

Таблиця 1.5 – Характеристики актуатора 

12. Вибір обладнання 

 

Сонячний елемент: 

Тип монокристалічний 

Потужність 4.3 Вт 

Режим Лінійний привід 

Напруга 12 В 

Нагрузка 1500N 

Швидкість 5.7 мм/сек. 

Довжина ходу 6 дюймів 

Мінімальна відстань 10.24 дюйма 

Робочий цикл 25% 

Клас захисту IP65 
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Напруга холостого ходу 0.611В 

Робоча напруга 𝑈𝑐𝑒 =  0.505В 

Робочий струм 𝐼𝑐𝑒 = 8 А 

Струм короткого 

замикання 

8.3А 

ККД  

Фізичні характеристики 

Габарити 156×156мм 

 

Контролер заряду  

Для нашого проекту виберемо контролер моделі Juta CM2024.  

Технічні характеристики:  

Номінальний струм, А 20 A 

Напруга холостого ходу, В <50 B 

Системна напруга, В 12 В 

Захист вихода від перегрузки 23 А – відключення через 60 сек. 

29 А – відключення через 5 сек. 

Режим зарядки ШИМ ШИМ 

Рекомендований провід, мм  6 мм.кв 

Робоча температура   -25 °С ~ 70 °С 

Габарити  168мм ∙ 88мм ∙ 34мм 

Вага 275г 

 

Особливості: 

1. Світлодіодна індикація яка відображає, рівень заряду акумулятора, 

підзарядку і розряд. 
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2. Передбачений захист від перезаряду, пере розряду, від перегрузки, від 

короткого замикання і від неправильної полярності. 

3. Запобігає від повного заряду акумулятора вночі. 

Інвертор напруги 

 

Для нашого проекту оберемо інвертор моделі LUXEON IPS-300M: 

Номінальна потужність 100 Вт 

Вхідна напруга 10.5 – 15 В 

Вихідна напруга 220 В 

Частота 50 Гц 

ККД 90% 

Захист від повишеної напруги так 

Захист від пониженої напруги так 

Захист від перегріву так 

Захист від перегрузки так 

Матеріал корпуса Алюміній 

Габарити 55мм ∙ 175мм ∙ 130мм ∙ 

Вага 0.8 кг 

 

Вітрогенератор 

Особливості:  

1. Низька швидкість запуску, висока енергія вітру, красивий зовнішній вид, 

низька вібрація; 

2. Людський дизайн, простота установки, технічного обслуговування і ремонту. 

3. Точні інженерні лопасті, мають такі переваги: високе використання енергії 

вітру. 
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4. Генератори, які використовують постійний магнітний генератор ротора, з 

особливим видом конструкції stator, ефективно зменшує крутящий момент. 

 

 

Рисунок 2.4 Вітрогенератор 

 

Модель F – S3 - 200 

Номінальна потужність 100 Вт 

Максимальна потужність 110 Вт 

Номінальна напруга 12 В 

Довжина лопастей 550 мм 

Діаметро вітрового колеса 1.2 м 

Номінальна швидкість 13 м/с 

Запуск швидкості вітра  2 м/с 

Швидкість вітра 50 м/с 

Час експлатації Більше 20 років 

Робоча температура -40 °С ~ 80 °С 
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Контролер заряду вітрогенератора: 

Контролер підходить для трьохфазних вітрогенераторів змінного струму 

потужністю 200Вт 12В. Першим до контролеру заряду підключається акумулятор. 

Після підключається три дроти від трьох фазного генератора з будь-яким 

чергуванням трьох фаз.Тонкій дріт призначений для електричного гальма 

генератора - якщо в вітрогенераторі електро гальмо не передбачене то цей провід 

не підключається. Червоний індикатор загоряється коли на акумуляторі напруга 

перевищує 15В і припиняється зарядка. Зелений по середині індикатор блимає і 

сигналізує про інтенсивності зарядки. Крайній лівий зелений світлодіод горить 

при підключеній акумуляторній  батареї. 

 

  

Рисунок 2.5 -  Контролер заряду 

 

Світлодіодний консольний світильник Vela 30Вт 3300LM 

 

Вуличний світлодіодний світильник Vela 30Вт 3300LM при установці на 

висоті 5 -7 метрів створює зону вуличного освітлення довжиною 12 метрів в праву 

і ліву сторону від світлодіодного світильника і довжиною в 6 метрів вперед і 

назад. Для рівномірного вуличного освітлення території рекомендується 
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встановлювати світлодіодні світильники на відстані 20 - 25 метрів один від 

одного. 

Світлодіодний консольний вуличний світильник Vela монтується на опори, 

кронштейни, щогли або інші металоконструкції необхідної висоти, що 

застосовуються для створення системи вуличного освітлення. Світлодіодний 

світильник серії Vela ідеальний для вуличного освітлення пішохідних зон: дворів, 

тротуарів, алей, бульварів і парків. Енергозбереження, яке забезпечують 

світлодіодні світильники Vela 30Вт 3300LM, пояснюється значно меншою 

споживаною потужністю в порівнянні з аналогами. Майже дворазове зниження 

споживання особливо сильно вражає в промислових масштабах, і, з урахуванням 

інших експлуатаційних достоїнств світлодіодних світильників, можна говорити 

про окупність заміни вуличних світильників минулого покоління на світлодіодні 

вуличні світильники. Вуличний світлодіодний консольний світильник 30Вт 

3300LM характеризується стабільною роботою в широкому діапазоні робочих 

температур при будь-яких погодніх умовах. 

 

Таблиця 1.6 - Технічні характеристики 

Колір світіння 6000К (холодний білий) 

Споживана потужність 30 Вт  

Робоча напруга, частота 180-250 В, 50 Гц  

Коефіцієнт потужності  >0.98  

Ефективна потужність  90%  

ККД світильника >85%  

Робоча температура -45 °C - +50 °C 

Степінь захисту по ГОСТ 14254-80  IP 65  

Експлуатаційний ресурс 30000 годин 

Габаритні розміри, вага 773 х 385 х 138 мм 
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Колір корпуса Світло-сірий  

Матеріал корпуса  

литий алюміній з 

покриттям і 4-х 

міліметрове посилене 

безпечне скло 

Висота встановлення  5-7 метрів  

Частота встановлення 20-25 метрів 

Область освітлення в сторони ±12 метрів 

Маса 10кг 

 

Корпус вуличного світлодіодного світильника виготовлений з литого 

алюмінію з покриттям світло-сірого кольору і посиленого безпечного скла, що 

робить його зносостійким і антивандальним. На корпусі світлодіодного 

світильника передбачений радіатор для відведення тепла. Відведення тепла - одна 

з ключових завдань для всіх світлодіодних світильників. Нагрівання світлодіодів в 

світлодіодному світильнику призводить до їх передчасного старіння і згорянню. 

Консольний світильник оснащений лінзою з боросилікатного скла, завдяки якій 

забезпечується висока яскравість і освітлення великого простору, а також 

довговічність роботи LED. Боросилікатне скло дуже стійке з малим коефіцієнтом 

лінійного теплового розширення, що дозволяє склу не тріскатись при різких 

змінах температури (від -45 ° C до +50 ° C). Корпус світлодіодних світильників 

Vela 30Вт 3300LM вирішує цю задачу і дозволяє без проблем використовувати 

його для вуличного освітлення протягом всього терміну служби. 
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Акумулятор  

 

Мультигелевий акумулятор LOGICPOWER LP-MG 12V 100AH - не схильний до 

кліматичних впливів і заповнений губкою яка просочена загущеним електролітом, 

герметичний, може встановлюватися в горизонтальному і вертикальному 

положенні. Не вимагають обслуговування (не виділяють шкідливі випаровування). 

Добре переносять повні розряди. Ємність батареї LOGICPOWER LP-MG 100 

Ампер-годинах. Максимальний струм розряду 30 Ампера при низьких 

температурах.  

 

Рисунок 2.6 – Акумулятор 

Таблиця 1.7 - Технічні характеристики акамулятора 

Напруга зарядки 13.4 – 13.8 

Напруга акамулятора 12 В 

Струм зараядки 10 А 

Максимальний струм зарядки 20 А 

Термін служби  144 місяця 

Ємність акамулятора 100 А ∙ год 

Тип обслуговування  

Габарити  

Вага  
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13. Застосування спільно з технологією  Wi-Fi, LTE 

 

У нашому сучасному світі, де інформація та її доступність цінується все більше, 

величезне значення придбають бездротові технології. За якийсь маленький 

проміжок часу вони отримали колосальну популярність і повсюдне застосування. 

Тепер вже мало кого можна здивувати, поставив у себе вдома точку доступу. 

Wi-Fi - це технологія бездротової локальної мережі з пристроями на базі 

стандартів IEEE 802.11. Створивши безпровідну локальну мережу, можна 

позбутися від проводів, розведених по всім приміщенням квартири і серфінг в 

інтернеті з ноутбука, де тільки душа забажає, а не куди зміг дотянути кабель. Так 

само технологія Wi-Fi може використовуватися в офісах, в лікарнях, магазинах. 

Велике розповсюдження отримали так звані HotSpot - точки доступу з 

безкоштовним виходом в Інтернет, розташовані в громадських місцях, такі як 

вокзали, аеропорти або кафе. 

 

 

Рис. 2.7  Wi-fi на стовпах освітлення 

LTE - стандарт бездротової високошвидкісної передачі даних для мобільних 

телефонів та інших терміналів, що працюють з даними. Він оснований на 
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мережевих технологіях, збільшуючи пропускну здатність і швидкість за рахунок 

використання іншого радіоінтерфейсу разом з поліпшенням мережі ядра. 

Як видно, застосовуються ці технологія в досить широких кругах людської 

діяльності. Завдя авттономній системі освітлення точки доступу Wi-fi можна 

розгортати в парках, областях де неможливо провести кабель, так як передатчик 

буде живитись від сонячних батерей. 

Постійно зростаючий обсяг трафіку в мобільних мережах, змушує операторів і 

виробників обладнання знаходити нові рішення, що дозволяють збільшити 

пропускні спроможності мережі в тих місцях де це буде потрібно, і при цьому не 

витрачаючи сотні тисяч доларів на установки повноцінних базових станцій. 

Завдяки цьому світ побачили пристрої з назвою - мікросоти. 

Основне призначення пристрою - розвантаження мережі в місцях великого 

скупчення людей на малій території, а також поліпшення покриття в так званих 

мертвих зонах, де установка повноцінної базової станції буде занадто дорогим і 

невигідним рішенням. Є випадки коли такі пристрої встановлюють в торгових 

центрах, місцях проведення заходів - наприклад концертів, конференцій. Або 

скажімо можна використовувати автономні стовпи освітлення.  По суті це 

звичайна базова станція, тільки менш габаритна і менш продуктивніша. Але за 

допомогою автономності можна збільшити зону покриття там де не має доступу 

до електомережі. 
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14. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Даний розділ присвячений розробці заходів з охорони праці при розробці, 

виготовленні та експлуатації системи освітлення. В цьому розділі визначені 

основні потенційно шкідливі та небезпечні виробничі фактори при ручній пайці, а 

також запропоновані відповідні технічні рішення та організаційні заходи з 

електробезпеки, гігієни праці і виробничої санітарії, також визначені основні 

заходи з пожежної небезпеки та профілактика. 

14.1 Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів при ручній пайці. 

Для працівників найбільш небезпечними та шкідливими факторами, що 

виникають в процесі  проектування, виготовлення, налагодження та експлуатації 

приладу відносять: 

- підвищена загазованість повітря робочої зони парами шкідливих речовин 

(аерозолі свинцю тощо); 

- підвищена температура поверхні виробу, обладнання, інструменту, 

розплавів припоїв і солей; 

- підвищена температура повітря робочої зони; 

- небезпечний рівень напруги в електричній мережі; 

- підвищений рівень ультразвуку; 

- підвищений рівень ультрафіолетової радіації під час виконання пайки; 

- пожежонебезпека; 

- рухомі частини механізмів і машин; 

14.2 Технічні рішення та організаційні заходи з електробезпеки, гігієни 

праці і виробничої санітарії 
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14.2.1 Визначення концентрації аерозолю свинцю при проведенні 

технологічного процесу пайки ЕРЕ 

Ручна пайка супроводжується забрудненням повітряного середовища аерозолем 

припою. Знаходячись у запиленій атмосфері, робітники піддаються впливу пилу та 

пару. Шкідливі речовини осідають на шкірі, потрапляють на слизову оболонку 

порожнини рота, очей, верхніх дихальних шляхів, заковтуються в травневий 

тракт, вдихаються в легені, забруднюють робочу поверхню та одяг робітників. 

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати 

гранично допустимих концентрацій. У таблиці 6.1 приведено шкідливі речовини, 

їх вплив на організм людини і гранично допустимі концентрації їх у повітрі. 

Таблиця 6.1 – Вплив речовин на організм людини, клас 

небезпеки та ГДК 

 

Компоненти 

 

Характер токсичності 

 

Класс 

небезпеки 

ГДК у 

повітрі 

робочої 

зоги, мг/м3 

 

Олово 

Ураження бронхів, викликає 

пролітеративно-критичну реакцію 

в бронхах. При тривалому впливі 

можливий пневмоконіоз. 

3 10 – для 

окису 

олова 

 

Свинець 

При отруєнні спостерігається 

ураження нервової системи, крові, 

серцево-судинної системи, 

шлунково-кишкового тракту, 

1 0,01 
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статевої системи 

Каніфоль 

соснова 

Має дратівну дію. При тривалому 

впливі на шкіру викликає 

дерматит. 

–  – 

Спирт 

етиловий 

Має наркотичну та дратівливу 

дію. Викликає зміни в печінці, 

серцево-судинній системі, сухість 

шкіри при тривалому контакті. 

4 1000 

Бензин Діє як дратівник та наркотик. 

Фунціональні нервові розлади, що 

супроводжуються м’язовою 

слабкістю, млявістю чи 

сонливістю, безсонням. Розлад 

травлення, печінки, тремтіння 

пальців та мови, ураження шкіри. 

Характерний розвиток судом, 

зниження кров’яного тиску, 

сповільнення пульсу. 

4 300 

 

Як видно з табл. 6.1 найбільш небезпечною речовиною є свинець. Оскільки у 

технологічному процесі виробництва застосовується припій  ПОС-61 ГОСТ1499-

79, до складу якого входить 40% свинцю, то необхідно визначити його 

концентрацію в атмосфері в процесі ручної пайки. Для цього скористаємось 

наступною формулою: 

С = 0.6 ∙ 𝑦 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡 ∙
𝑁

𝑉
 , 
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де        С – концентрація; 

            y – питоме утворення аерозолю свинцю; 

            n – кількість пайок за хвилину; 

            t – тривалість зміни, год; 

            N – кількість робочих місць; 

            V – об’єм приміщення. 

Питоме утворення аерозолю свинцю при пайці електропаяльником складає 0,02 

мг/100 пайок. Кількість пайок за хвилину 1(60 за годину), тривалість зміни 6 

годин, об’єм приміщення 410 м3, а кількість робочих місці дорівнює 1. Виходячи з 

таких даних ми можемо визначити концентрацію аерозолю свинцю: 

С = 0,6 ∙ 0,02 ∙ 20 ∙ 6 ∙
1

410
= 0,0035 мг

м3⁄  

Згідно ГОСТ 12.1.005-88 та таблиці 6.1, гранично допустима концентрація 

аерозолю свинцю дорівнює 0,01 мг/м³. Таким чином концентрація аерозолю 

свинцю не перевищує рівень ГДК 

14.3 Електробезпека 

Спроектована система має перший клас за електробезпекою(Uж=220В) згідно з 

ГОСТ 12.2.007.0-75. Все інше електрообладнання у приміщенні І клас за 

електрозахистом(вимірювальна апаратура), а також І клас(системні блоки ПЕОМ) 

та ІІ клас(ВДТ ПЕОМ). 

Робоче приміщення, згідно ПУЕ та ГОСТ 12.1.013-78, за ступенем небезпеки 

ураження людей електричним струмом можна віднести до приміщень без 

підвищеної небезпеки, так як: 
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- Відносна вологість повітря не перевищує 75%; 

- Матеріал підлоги (паркет) є діелектриком; 

- Температура повітря не досягає значень, більших 35ºС; 

- Відсутня можливість одночасного торкання людини до елементів 

металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів, що 

мають з’єднання з землею, з одного боку і до металевих корпусів 

електрообладнання з іншого. 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від ураження 

електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруги дотику та 

струмів, що проходять через тіло людини. 

При нормальному (неаварійному) режимі роботи електрообладнання, гранично 

допустимі рівні напруг дотику і струмів через людину не повинні перевищувати 

значень, які приведені в таблиці 6.2 з ГОСТ 12.1.038-88 ССБТ. 

Таблиця 6.2 – Граничні значення напруги при нормальному режимі 

Рід струму Uдот, В Iл, мА 

Не більше 

Змінний, 50 Гц 2,0 0,3 

Змінний, 400 Гц 3,0 0,4 

Постійний  8,0 1,0 

При чому  напруги дотику й струми наведені при тривалості впливів не 

більше 11 хв за добу й установлені, виходячи з реакції відчуття. Для  осіб, що 

виконують роботу в умовах високих температур (вище 25ºС) і вологості (відносна 

вологість більше 75%), напруги дотику й струми повинні бути зменшені в три 

рази. 
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При виникненні аварійного режиму роботи електрообладнання, напруги дотику і 

струми, що протікають через людину, не повинні перевищувати значень, які 

приведені в таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3 – Гранично допустимі значення напруги та сили струму, що 

проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки 

Струм  Нормова

на 

величин

а 

Гранично допустимі струми, мА і напруги, В при 

тривалості дії, с 

0,01

-

0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 >1 

Змінний 

50 Гц 

Iд 650 50

0 

25

0 

16

5 

12

5 

10

0 

85 70 65 55 50 8 

Uд 650 50

0 

25

0 

16

5 

12

5 

10

0 

85 70 65 55 50 36 

Постійн

ий  

Iд 650 60

0 

50

0 

33

0 

25

0 

20

0 

17

0 

14

0 

13

0 

11

0 

10

0 

8 

Uд 650 60

0 

50

0 

33

0 

25

0 

20

0 

17

0 

14

0 

13

0 

11

0 

10

0 

36 

В робочому приміщені передбачене захисне відключення напруги живлення 

мережі при аварійному режимі роботи обладнання. Для зменшення значення 

напруги дотику і відповідних їй величин струмів при нормальному і аварійному 

режимах роботи електрообладнання необхідно виконати повторне захисне 

заземлення нульового дроту. 
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14.4 Розрахунок захисного відключення електромережі при аварійному 

режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу при 

короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅0 + 𝑅Ф +
𝑍ТР

3

=
220

4 + 8 + 0,2
= 18,032  А 

де 𝑈Ф = 220 В - напруга фазного проводу; 

𝑅0 = 4 Ом - опір нульового проводу; 

𝑅Ф = 8 Ом - опір фазного проводу; 

𝑍ТР

3
≅  0,2 Ом - еквівалентний опір трансформатора. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту з електромагнітним 

розпилювачем струм спрацьовування повинен бути в 1,4 рази менше струму 

короткого замикання при струмі до 100 А. 

𝐼СПР =
18.032

1,4
= 12,88  А 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 12,88 А. 

Автомати максимально струмового захисту, встановлені у науково-дослідницькій 

лабораторії задовольняють цим умовам (𝐼СПР< 12,88 А,𝑇СПР< 0,8 с.). 

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при короткому 

замиканні: 

𝑈ДОТ=𝐼КЗ𝑅0 = 12,88 ∙ 3 = 38.64  В 
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Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для людини, 

необхідно використовувати автомати максимально струмового захисту у яких час 

спрацьовування менше 0,8с. 

Можна зробити висновок, що у науково-дослідницькій лабораторії основним 

захистом від поразки електричним струмом є занулення та застосування пристроїв 

максимального струмового захисту. 

14.4 Вимоги до вентиляції виробничих приміщень 

Відповідно до ДБН В.2.5-67:2013»Опалення вентиляції та кондиціонування 

повітря»: 

- виробничі приміщення, в яких знаходяться ділянки пайки, повинні бути 

обладнані постійно діючою загальнообмінної та місцевої припливно витяжною 

вентиляцією з розводкою припливу в робочу зону; 

- на ділянках, де застосовуються речовини першого класу небезпеки 

(олов‘яно свинцеві припої, берилій і його сплави, флюси та інші сполуки), системи 

місцевих відсмоктувачів повинні включатися до початку робіт і вимикатися після 

їх закінчення. Робота вентиляційних установок повинна контролюватися за 

допомогою світлової та звукової сигналізації, автоматично включатися при 

зупинці вентиляції; 

- приймачі повітря повинні кріпитися на гнучких або телескопічних 

повітроводах, здатних переміщатися в процесі монтажних  робіт для 

максимального наближення до місця пайки, при цьому повинна бути надійна 

фіксація положення приймачів повітря; 

- повітря, що видаляється витяжними установками з виробничих приміщень 

і від устаткування, що містить токсичні гази і пил, повинне перед викидом в 

атмосферу проходити очищення через фільтри вловлювачі; 
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- внутрішні поверхні повітроводів витяжних систем і вентилятори повинні 

періодично очищатися від флюсу, забрудненого свинцем; 

- аналіз повітряного середовища повинен проводитися за графіком, що 

затверджується роботодавцем, не менше 1 разу на місяць. 

14.5 Мікроклімат робочої зони 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними параметрами: 

температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху повітря й 

інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці. У таблиці 6.4 

наведені параметри мікроклімату виробничих приміщень 

        Таблиця 6.4 – Норми клімату виробничих приміщень 

Параметри Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура, ºС 22-24 21-25 23-25 22-28 

Відносна вологість, % 40-60 80 40-60 75 

Швидкість руху повітря, 

м/с 

0,1 0,1 0,1 0,1-0,2 

У приміщенні використовуються батареї центрального опалення для підтримки 

нормальної температури повітря в холодну пору року. Температура в ділянці 

приміщення, де використовується пайка, може перевищувати границю 

припустимої норми. Для видалення надлишків тепла використовується місцева 

механічна вентиляція. Виконана теплоізоляція вікон. Для підтримки необхідних 

параметрів повітря в приміщенні використовується природна вентиляція. У 

приміщенні є два вікна, які можна відкривати, якщо буде потреба в теплий період. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають приведеним вище 

нормам ДСН 3.3.6.042-99. 

14.6 Освітлення робочих місць 
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Штучне освітлення при тривалому впливі призводить до недостачі ультрафіолету, 

після чого знижується імунітет. 

Істотне значення для збереження тривалої працездатності, підвищення 

продуктивності праці має забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами ДБН В.2.5-28-2006. Робоче 

приміщення, що розглядається в даному розділі належить до I групи – 

приміщення, у яких розрізнення об’єктів зорової роботи здійснюється при 

фіксованому напрямку лінії зору працюючих на робочу поверхню. Нормування 

штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН В.2.5-28-2006. Загальне 

штучне освітлення на робочому місці забезпечується за допомогою світильників з 

лампами денного світла ЛБ-40, потужністю 40 Вт, а місцеве за допомогою 

настільних світильників з лампами накалювання потужністю 75 Вт. 

Для розрахунку загального штучного освітлення в робочому приміщені 

використовується метод коефіцієнта використання світлового потоку. При цьому в 

розрахунках враховується пряме та відбите світло. Фактичне освітлення робочих 

місць штучним освітленням визначається за формулою: 

𝛷 =
𝐸 ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

𝑁 ∙ 𝐶
 

де N – кількість світильників; 𝛷 – світловий потік; S – площа приміщення;    К – 

коефіцієнт запасу; Z – коефіцієнт нерівномірності висвітлення; Е – нормоване 

значення світлового потоку лампи; С – коефіцієнт використання випромінюваного 

світильниками світлового потоку. 

Визначимо норму освітленості згідно ДБН В.2.5-28-2006: 

𝐸 =  300 лк;  𝐾 =  1,5;  𝑆 =  120 м2;  𝑍 =  1,2 
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Тоді кількість ламп визначається по формулі  

𝑁 =
𝐸 ∙ 𝐾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑍

𝛷 ∙ 𝐶
 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД (денного 

світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи     ЛД-40 дорівнює 

𝛷 =  2340 лм. Коефіцієнт використання світлового потоку 𝐶 =  0,3. Величиною 

i, індексом приміщення можна встановити залежність від площі приміщення й 

висоти підвісу: 

𝑖 =  
𝑙 · 𝑏

ℎ · (𝑙 + 𝑏)
 

Де l – довжина приміщення, м, l = 10; 

b – ширина приміщення, м, b = 12; 

h – висота підвісу світильників, м, h = 2,6. 

𝑖 =  
10 · 12

2,6 · (10 + 12)
= 2,1 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі 𝐶 =  0,3. У 

підсумку число світильників вийде рівним: 

𝑁 =
300 ∙ 1,5 ∙ 50 ∙ 1,2

2340 ∙ 0,3
= 39 

Отже, для штучного освітлення в робочому приміщенні буде достатньо і 10 ламп з 

4 патронами. Лампи типу ЛД-40 зі світловим потоком 2340лм кожна. За таких 

умов штучне освітлення на робочому місці відповідає вимогам ДБН В.2.5-28-2006. 

14.7 Пожежна безпека та профілактика 

Згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 приміщення, де виконуються  роботи, по рівню 

пожежної безпеки та вибухонебезпеки належать до категорії 

В(пожежонебезпечні). В приміщенні знаходяться тверді горючі речовини, тому 
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робочі зони приміщення згідно з НПАОП 40.1-32-01по пожежонебезпеці належать 

до классу ІІ-ІІа.  

За вогнестійкістю виробнича будівля відноситься до ІІ ступеню (ГОСТ 12.1.004-

76) тобто механічні конструкції, стіни виконані, з негорючих матеріалів, 

найменша межа вогнестійкості яких складає 2 години. 

Пожежні показники деяких речовин та матеріалів приведені у табл. 8.6. 

Таблиця 6.5— Пожежні показники деяких матеріалів 

Найменув

ання 

речовин та 

матеріалів 

Температу

ра спалаху, 

ºС 

Температура 

самозагоран

ня, ºС 

Межа вибуху 
Засоби 

пожежогасін

ня 

 

нижня 

 

верхня 

 

 

 

Каніфоль 

 

 

 

      - 

 

 

 

       850 

 

 

12,6 

г/м
3
 

 

 

 

- 

Хімічна і 

повітряноме

ханічна піна, 

розпилена 

вода 

 

Спирт 

етиловий 

 

 

18 

 

 

404 

 

3,6 % 

68 г/м
3
 

19 % 

340 

г/м
3
 

Хімічна піна, 

вода, водяний 

пар, інертні 

гази 

 

На випадок виникнення пожежі  повинна бути  забезпечена  можливість безпечної 

евакуації людей через евакуаційні виходи. Їх кількість з будівель, з кожного 

поверху та приміщень необхідно приймати згідно з СНиП 2.01.02-85, але не 

менше двох. Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого 



 
 

73 
 

евакуаційного виходу з приміщення безпосередньо на зовні або на сходову клітку 

не повинна перевищувати значення, що регламентуються  

СНиП 2.09.02-85 та ДБНВ 1.1-7-2002.. 

У даному випадку: 

- об'єм приміщення – 370 м
3

; 

- категорія приміщення – В; 

- ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ. 

Отже, відстань, при щільності людського потоку в загальному проході від 1 до 3 

осіб, повинна бути не більше ніж 60 м. 

Для запобігання пожежі та пожежного захисту на підприємстві згідно з нормами 

ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту застосовується електрична 

пожежна сигналізація (ЕПС). Вона служить для швидкого повідомлення службі 

пожежної безпеки про виникнення пожежі в одному з приміщень чи споруд 

підприємства. 

Установка ЕПС складається з наступних основних частин: 

- пожежні сповіщувачі; 

- блоки живлення від електромережі; 

- системи переключення з одного живлення на інше; 

- електропровідної мережі, що з'єднує пожежні оповіщувачі з 

приймально-контрольним приладом. Приймально-контрольні прилади 

встановлюються в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового 

персоналу, що знаходиться на першому поверсі. 

В якості пожежних оповіщувачів у приміщенях пайки необхідно використовувати 

автоматичний пожежний оповіщувач димовий ДПС038, тому що немає джерел 

відкритого полум’я і процес загоряння  розпочинається з виділення диму 
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(наприклад, загорання при короткому замиканні, оплавлення ізоляції і т.п.), а 

матеріали, що використовуються в монтажному цеху, виділяють велику кількість 

тепла. 

У разі, виникнення пожеж, необхідно мати первинні засоби пожежогасіння. 

Відповідно до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-77 в робочому приміщені необхідно 

встановити вуглекислотні вогнегасники марки ВВ-2, ВВ-5 чи ВВ-8, тому що вони 

застосовуються для гасіння електроустановок і електромереж, що знаходяться під 

напругою до 1000 В (клас пожежі „Е”). 

Також в пожежний інвентар, що знаходиться на території об'єкту, входить: 

- пожежне покривало розміром 2x2 м – 1 шт; 

- гаки – 2 шт.; 

- лопати –3 шт.; 

- сокири – 3 шт.; 

- ящик з піском не менше 0,1 м
3  

– 1 шт. 

Наведені норми і правила потрібно дотримуватися для зменшення впливу 

небезпечних чинників на організм особи, що займається виготовленням 

апаратури. 

14.8 Вимоги при експлуатації акумуляторів 

При експлуатації стаціонарних свинцевих акумуляторних батарей наявні такі 

небезпечні фактори: 

1. можливість ураження електричним струмом (напруга між струмопровідними 

частинами акумуляторів під час нормальної роботи може змінюватися від 65 до 

250 В); 

2. можливість хімічних опіків при потраплянні сірчаної кислоти на відкриті 

частини тіла людини; 
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3. можливість термічних опіків (при зіткненні концентрованої сірчаної кислоти з 

водою виникає бурхлива реакція з виділенням тепла, пари та газів); 

4. можливість отруєння свинцем і парами сірчаної кислоти. 

Обов’язкові вимоги до персоналу, що обслуговує стаціонарні 

свинцеві акумуляторні батареї: 

1. До робіт з монтажу та експлуатації акумуляторних установок електрозв’язку 

допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці з позитивним результатом, одержали відповідне 

посвідчення, ознайомлені з експлуатаційними інструкціями, технічними 

особливостями роботи з акумуляторами та мають кваліфікаційну групу з 

електробезпеки не нижче III. 

2. До монтажу акумуляторів у батареї допускаються працівники, що пройшли 

спеціальний інструктаж з такелажних робіт, а також ознайомлені з правилами 

паяння свинцевих сплавів газовим паяльником. 

 Персонал, що обслуговує стаціонарні свинцеві акумуляторні батареї, повинен 

знати: 

- заходи надання першої допомоги потерпілим; 

- типову (або розроблену на підприємстві на підставі типової) інструкцію по 

охороні праці при обслуговуванні стаціонарних свинцевих акумуляторних батарей 

на підприємстві. 

 

 

 

 

 



 
 

76 
 

ВИСНОВОК 

 

Використання сонячних батарей в даний час активно застосовується в 

багатьох країнах світу. Тема даного диплома, в першу чергу має на увазі 

можливості використання сонячних батарей і організацію освітлення в містах 

України, зонах де немає доступу до електромережі, місцях де неможливо 

отримати дозвіл для прокладки мережевого кабелю. 

       У ході виконання випускної кваліфікаційної роботи було вивчено різні 

інформаційні джерела, маючи відношення до альтернативної енергетики, 

проведено аналіз погодніх умов, а також визначено кількість сонячних днів.  За 

допомогою отриманої інформації була написана актуальність використання всіх 

видів енергії для території, була спроектована комбінована система освітлення 

території на основі сонячних елементів,  вітрогенераторної установки та 

сонячного трекера. Вибрані і представленні найбільш оптимальні рішення 

пристроїв. Даний проект має високу степінь актуальності, так як в наш час все 

частіше виникають питання про екологічно чисті установки, призначені для різних 

потреб людства. 

 

. 
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