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Вступ
На порозі XXI століття людина все частіше стала замислюватися про
те, що стане основою його існування в новій ері. Енергія була і залишається
головною складовою життя людини. Людство пройшло шлях від першого
багаття до атомних електростанцій.
Існують «традиційні» види альтернативної енергії: енергія Сонця і
вітру, морських хвиль і гарячих джерел, припливів і відливів. На основі цих
природних ресурсів були створені електростанції: вітряні, приливні,
геотермальні, сонячні. У сучасному суспільстві важко знайти хоча б одну
область людської діяльності, яка не вимагала б - прямо або побічно - більше
енергії, ніж її можуть дати м'язи людини.
Споживання енергії - важливий показник життєвого рівня. У ті часи,
коли людина добував їжу, збираючи лісові плоди і полюючи на тварин, йому
було потрібно в добу близько 8 МДж енергії. Після оволодіння вогнем ця
величина зросла до 16 МДж: у примітивному сільськогосподарському
товаристві вона становила 50 МДж, а в більш розвинутій - 100 МДж. За час
існування нашої цивілізації багато разів відбувалася зміна традиційних
чджерел енергії на нові, більш досконалі. І не тому, що старе джерело було
вичерпано.
Сонце світило і обігрівало людину завжди: і тим не менше одного разу
люди приручили вогонь, почали палити деревину. Потім деревина
поступилася

місцем кам'яному вугіллю.

Запаси деревини

здавалися

безмежними, але парові машини вимагали більш калорійного «корму». Але і
це був лише етап. Вугілля незабаром поступається своїм лідерством на
енергетичному ринку нафти.
І ось новий виток. В наші дні провідними видами палива поки
залишаються нафта і газ. Але за кожним новим кубометром газу або тонною
нафти потрібно йти все далі на північ або схід, зариватися все глибше в
землю. Не дивно, що нафта і газ з кожним роком коштуватимуть нам все
дорожче.
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У гонитві за надлишком енергії чоловік все глибше занурювався в
стихійний світ природних явищ і до якоїсь пори не дуже замислювався про
наслідки своїх справ і вчинків. Але часи змінились. Зараз починається новий,
значний етап земної енергетики - з’явилась енергетика «щадна» - побудована
на те,щоб люди не рубали сук, на якому вони сидять, дбали про охорону вже
сильно ушкодженої біосфери. Безсумнівно, у майбутньому паралельно з
лінією

інтенсивного

розвитку

енергетики,

отримає

широкі

права

громадянства і лінія екстенсивна: розосереджені джерела енергії не дуже
великої потужності, але зате з високим ККД, екологічно чисті, зручні в
зверненні.
Енергетика дуже швидко акумулює, асимілює, вбирає в себе всі самі
новітні ідеї, винаходи, досягнення науки. Це й зрозуміло: енергетика
пов'язана буквально з усім, і все тягнеться до енергетики, залежить від неї.
Лабіринти енергетики – таємничі переходи, вузькі, звивисті стежки,
повні загадок, перешкод, несподіваних осяянь, криків суму і поразок, радості
і перемог. Тернистий, непростий енергетичний шлях людства. Але ми
віримо, що ми на шляху до Ери Енергетичного Достатку і що всі перепони,
перешкоди і труднощі будуть подолані.
Розповідь

про

енергію

може

бути

нескінченною,

незлічимі

альтернативні форми її використання за умови, що ми повинні розробити для
цього ефективні і економічні методи. Не так важливо, яка наша думка про
потреби енергетики, про джерела енергії, її якості, і собівартості. Нам, слід
лише погодитися з тим, що сказав вчений мудрець, ім'я якого залишилося
невідомим: «Немає простих рішень, є тільки розумний вибір».
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Альтернативні джерела електроенергії
Вітряні електростанції.
Людина завжди прагнула використати сили природи, розвиток
виробничих процесів зажадав переходу від застосування мускульної сили до
використання нових джерел енергії. Перш за все, людина звернулася до сили
води і вітру, які використовувалися в промисловому виробництві, але
головним чином у сільському господарстві.
Вперше енергія вітру була використана, мабуть, для пересування
вітрильних суден, а пізніше - також для підйому води і розмелювання зерна.
Перші вітряні двигуни, за припущенням
з вертикальною віссю обертання, були
побудовані

більше

тому. Вавилоняни

2

ще

до

тис.

років

нашої

ери

використовували їх для осушення болот;
в Єгипті, на Близькому Сході, в Персії
будували
Рисунок 1 Вітряна елеткростанція

вітряні

водопідйомники

і

млини. До теперішнього часу в деяких
країнах

басейну

Середземного

моря

можна зустріти вітряні млини з крилами, що мають поперечні вітрила.

Рисунок 2 Приливна електростанція
Принцип дії вітряних електростанцій простий: вітер крутить лопаті
вітряка, приводячи в рух вал електрогенератора. Генератор, в свою чергу,
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виробляє енергію електричну. Виходить, що вітроелектростанції працюють,
як іграшкові машини на батарейках, тільки принцип їх дії протилежний –
замість перетворення електричної енергії в механічну, енергія вітру
перетворюється в електричний струм.

Припливні електростанції.
Енергія припливів використовувалася людьми здавна у вигляді
припливних млинів на узбережжі Великобританії, Франції, Іспанії, Росії,
Канади, США та інших країн. Такі установки виконувалися шляхом
утворення

басейну

при

перекритті

греблями

невеликих

бухт,

де

розташовувалися колеса млинів, що оберталися під час відпливу (діаметри
коліс досягали 6м). У Великобританії подібна установка під арками
Лондонського мосту з 1580 р. на протязі 250 років качала прісну воду для
водопостачання.
Особливістю припливних електростанцій (ПЕС) є використання ними
природної відновлювальної енергії морських припливів, природа яких
пов’язана з припливо утворюючою силою, що виникає при гравітаційній
взаємодії Землі з Місяцем і Сонцем. Для водяної оболонки Землі практичне
значення має лише горизонтальна складова припливо утворюючої сили.
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Через близькість Місяця до Землі величина припливу під дією Місяця у 2,2
рази більша сонячної.
Для

вироблення

електроенергії

електростанції

такого

типу

використовують енергію припливу. Перша така електростанція (Паужетська)
потужністю 5 МВт була побудована на Камчатці. Для влаштування
найпростішої припливної електростанції (ПЕС) потрібен басейн - перекрита
греблею затока або гирло річки. У греблі є водопропускні отвори і
встановлені турбіни, які обертають генератор. Під час припливу вода
надходить у басейн. Коли рівні води в басейні і морі зрівняються, затвори
водопропускних отворів закриваються. З настанням відливу рівень води в
морі знижується, і, коли натиск стає достатнім, турбіни і сполучені з ним
електрогенератори починають працювати, а вода з басейну поступово йде.

Геотермальні електростанції.
Геотермальна енергія з успіхом використовується в Грузії, Ісландії,
США. Геотермальна енергія в Україні має значні потенційні ресурси.
Районами її можливого використання, Закарпаття, Прикарпаття, Донецька,
Запорізька, Полтавська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.
Станом на 2004 р. в Україні введено дев’ять геотермальних установок
загальною потужністю 10,6 МВт. Звичайно, в сукупному енергетичному
балансі геотермальна енергія не може відігравати значної ролі. Але для
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районів зі сприятливими умовами геотермальні станції можуть задовольнити
місцеві потреби в електроенергії. Вони доцільні в технологічних процесах
харчової та місцевої переробної промисловості, при виробництві будівельних
матеріалів тощо.

Електростанції такого типу перетворять внутрішнє тепло Землі
(енергію гарячих пароводяних джерел) в електрику. Перша геотермальна
електростанція була побудована на Камчатці. Існує декілька схем отримання
електроенергії на геотермальної електростанції. Пряма схема: природний пар
направляється по трубам в турбіни, з'єднані з електрогенераторами. Непряма
схема: пар попередньо (до того як потрапляє в турбіни) очищають від газів,
що викликають руйнування труб. Змішана схема: неочищений пара
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надходить у турбіни, а потім з води, що утворився в результаті конденсації,
видаляють не розчинилися в ній гази.
Сонячні електростанції.
В Україні річне надходження сонячного випромінювання перебуває на
одному рівні з країнами, які активно використовують сьогодні сонячні
колектори (Швеція, Німеччина, США тощо). Уся територія України придатна
для розвитку систем теплопостачання з використанням сонячної енергії.
Найперспективнішими регіонами країни для розвитку сонячної енергетики є
степова Україна. 23 грудня 2011 року поблизу села Перового завершено
будівництво найбільшої сонячної електростанції у світі. У СРСР перша
промислова сонячна електростанція СЕС-5 була побудована в Криму в
1985 р. близько міста Щолкіне. Вона мала потужність 5 МВт, тобто таку ж,
як і перший ядерний реактор. За 10 років роботи вона дала 2000000 кВт год.
електроенергії. В середині 90-х років її закрили.
В даний час будуються сонячні електростанції в основному двох типів:
сонячні

електростанції

баштового

типу

і

сонячні

електростанції

розподіленого (модульного) типу.

У баштових сонячних електростанціях використовується центральний
приймач з полем геліостатів, що забезпечує ступінь концентрації в кілька
тисяч. Система спостереження за Сонцем значно складна, тому що потрібно
обертання навколо двох осей. Управління системою здійснюється за
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допомогою

ЕОМ.

Як

робоче

тіло

в

тепловому

двигуні

зазвичай

використовується водяний пар з температурою до 550 ºС, повітря та інші гази
- до 1000 ºС, низько кип’ячі органічні рідини (у тому числі фреони) - до
100ºС, жидкометалевим теплоносії - до 800 ºС .
В сучасному світі – світі інноваційних технологій, не останнє місце
займає питання енергозбереження. Незважаючи на швидкий розвиток
альтернативної енергетики, традиційні джерела отримання електроенергії
залишають за собою першу чергу.
В часи занепаду економічного розвитку країни та підвищення тарифів
на споживання електроенергії, люди шукають шляхи зниження матеріальних
затрат не тільки на промисловому рівні, але й на більш близькому для
кожного з нас – побутовому рівні.
Існує багато способів заощадження електроенергії. Це і побутова
техніка класу А++, і установка датчиків руху.
Але,

спосіб,

який

хочемо

запропонувати

ми,

задля

економії

електроенергії в комп'ютерних аудиторіях нашого технікуму, полягає в заміні
старих ламп розжарювання та люмінесцентних ламп на нові сучасні LED –
лампи.
Студентами ІІ курсу було отримано завдання, згідно якому треба було
визначити потужність, яка споживається при освітленні комп'ютерних
аудиторій та потужність, яка споживається при роботі комп'ютерної техніки.
Загалом в технікумі дев'ять комп'ютерних аудиторій, які споживають
5,2 кВт·год на освітлення та 368 кВт·год витрачається на роботу комп'ютерної
техніки.
Отже, загальна споживаєма потужність комп'ютерних аудиторій 373,2
кВт·год. За рахунок заміни ламп розжарювання та люмінесцентних ламп
лампами нового покоління потужність, яка використовується на освітлення
аудиторій, можна зменшити в декілька раз.
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Таблиця - потужності, яку споживають комп’ютерні аудиторії

Пристрій

Час
Потужність, Кількість,
роботи,
Вт
шт
год/день

Всього, Всього по
кВт
ауд.,кВт

Системний блок
Монітор
Принтер
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Обігрівач
Плоттер
Принтер
Системний блок
Монітор
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Обігрівач

350
75
600
1000
350
120
1000
300
120
1000
350
120
1000
350
75
500
70
600
350
75
1000
350
75
1000

10
10
1
1
12
12
1
10
10
1
12
12
1
1
1
1
1
1
9
9
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

28,0
6,0
4,8
8,0
28,7
14,4
8,0
24,0
9,6
8,0
28,7
14,4
8,0
2,8
0,6
4,0
0,56
4,8
27,65
5,93
8,0
2,8
0,6
8,0

№68

Системний блок
Монітор
Обігрівач
Принтер

300
75
2000
600

16
16
1
1

8
8
8
8

38,4
9,6
16,0
4,8

68,8

№80

Системний блок 350
Монітор
70
Обігрівач
1000

11
11
1

8
8
8

28,35
6,16
8,0

42,51

№Аудиторії

№83

№84
№81
№82

№85

№78
№79

Всього, кВт

46,8

51,1

41,6

51,1

13,06

41,58

11,4

367,95
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Спираючись на ДСанПіН 5.5.2.008-01 а саме при проведенні занять в
комп’ютерних классах в нашій країні із вересня до травня необхідно
підвищувати рівень освітлення навчальних приміщень за допомогою
штучного освітлення. Для цього наведемо вимоги до освітлення таких
аудиторій.
1.

Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення.

2.

Природне освітлення повинно відповідати вимогам ДБН В 2.2-3-

97 "Будинки та споруди навчальних закладів". Зміна № 2
3.

Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватись

системою загального освітлення.
Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись
переважно люмінесцентні лампи.
4.

Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях в

кабінетах та класах з ПК освітленість не нижчу, а на екранах дисплеїв—не
вище приведених в таблиці 1.
Характеристика роботи

Робоча
поверхня

Площина

Освітле
ність, лк

Примітка

Робота переважно з

Екран

В

200

не вище

екранами дисплеїв ПК

Клавіатура

Г

400

не нижче

(50% робочого часу)

Стіл

г

400

не нижче

Робота переважно з доку-

Екран

в

200

не вище

ментами (з екранами

Клавіатура

г

400

не нижче

дисплеїв ПК менше 50%

Стіл

г

500

не нижче

робочого часу)

Дошка

в

500

не нижче

Проходи основні

Підлога

г

100

Таблиця 1 Норми освітленості в кабінетах і класах з ПК
Примітка: В – вертикальна площина, Г – горизонтальна площина.
5. Загальне освітлення повинно бути виконано у вигляді суцільних або
переривчастих ліній світильників.
6.

Для

загального

освітлення
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припустимо

застосування

світильників наступних класів світлорозподілу П (прямого світла), В
(переважно відбитого світла). Застосування світильників без розсіювачів та
екрануючих гратів заборонено.
7.

Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів

випромінювання від 50° до 90° з вертикаллю в поздовжній та поперечній
площинах повинна складати не більше 200 кд/кв. м, захисний кут
світильників повинен бути не менше 40.
8.

Коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальних установок загального

освітлення приймається рівним 1,4.
Використання світильників без розсіювачів та екрануючих решіток не
допускається.
З появою нових джерел освітлювання – LED ламп нами були
проведенні дослідження , що якість їх роботи дорівнює роботі люмінісентних
ламп. Ці дослідження полягали в розрахунку освітлювальності приміщень,
розташування освітлювальних приладів використовуючи спеціалізованні
програми : Diallux evo , Калькулятор освітлювальності приміщень. Для
роботи з цими програмами були проведенні заміри комп’ютерних класів з
використанням електронної рулетки. Підсумком нашої роботи можна
вважати, що кількість світильників залишаємо але їх слід замінити на
сучасні, які спроектовані для LED ламп. Слід звернути увагу, що при
встановленні таких ламп вони повинні давати світло натурального кольору,
білого кольору, холодно білого кольору, тепло - білого кольору і тоді
використання цих ламп не суперечить діючим нормам ДБН В 2.2-3-97.
В Україні із вересня до травня необхідно підвищувати рівень
освітлення навчальних приміщень за допомогою штучного освітлення
Штучне освітлення приміщень забезпечено люмінесцентними лампами
з відповідною арматурою, яка повинна давати розсіяне світло, бути
безпечною та надійною. Рівень штучного освітлення навчальних приміщень
шкіл при 300 лк при лампах люмінесцентних. Люмінесцентні світильники
повинні давати розсіяне світло. При штучному
13

освітленні навчальних

приміщень слід надавати

перевагу

люмінесцентним лампам ЛН

(люмінесцентні лампи натурального кольору), освітлення ЛБ (білого
кольору), ЛХБ (холодно білого кольору), ЛТПЦ (тепло - білого кольору). У
навчальних приміщеннях світильники слід розміщувати в 2 ряди паралельно
до лінії вікон на відстані 1,5 м від зовнішньої і внутрішньої стін, 1,2 м - від
класної дошки, 1,6 м – від задньої стіни. Відстань між рядами світильників
повинна бути 2,5-2,65 м. Питома потужність люмінесцентного освітлення
повинна бути 24-28 Вт/кв. м. (ДСанПіН 5.5.2.008-01)
Розрахунок норм освітлення в комп’ютерних аудиторіях згідно
санітарних умов
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15

Розрахунок кількості освітлювальних приладів за допомогою ПЗ
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«Ефективність

заміни

ламп

розжарювання

на

сучасні

–

світлодіодні»
Однією з основних тем, які гостро стоять перед усім світом – проблема
збереження навколишнього середовища. Вичерпність нафтових та газових
родовищ сприяє пошуку альтернативних джерел енергії та ефективного
використання вже існуючих.
Global Nest – це міжнародна асоціація вчених, технологів, інженерів та
інших зацікавлених груп, що беруть участь в усіх наукових і технологічних
аспектів навколишнього середовища, а також у застосуванні методів,
спрямованих на сталий розвиток. Головною метою організації є підтримка та
сприяння поширенню інформації про найсучасніших методів для поліпшення
якості життя на основі розробки і застосування технологій і політики,
дружньої до навколишнього середовища.
Розвиток

науково-технічного

прогресу

обумовлює

появу

нових

енергоощадних технологій, які в стані замінити вже застарілі, та не
ефективні. Нажаль в нашій країні ще велика кількість застарілих технологій,
яких дружніми до навколишнього середовища ні в якому разі не назвеш.
В даній роботі зосереджується особлива увага вже застарілим лампам
розжарювання, які ще й досі достатньо поширені у нашій країні.
У 1879 року американський винахідник Томас Едісон продемонстрував
свою лампу розжарювання з платиновою ниткою. Але Едісон цим не
обмежився. Він розробив та запатентував всю систему електроосвітлення.
Одночасно було продемонстровано небачений на той час термін життя
лампочки – 1200 годин. Якраз тоді Едісон сказав: «Ми зробимо електричне
освітлення настільки дешевим, що лише багатії будуть палити свічки».
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Останньою датою у створенні лампи є 1910 рік, коли Девід Кулідж
винайшов поліпшений метод виробництва вольфрамової нитки. З того часу
істотних змін в конструкцію не вносилось.
Розвиток

напівпровідникової

електроніки

обумовив

появу

світлодіодних ламп. Головною перевагою світлодіодних технологій перед
іншими типами ламп - це енергоефективність, в передових зразках до 90%
отриманої енергії перетворюється на світло.

Рисунок Зовнішній вигляд типів ламп які порівнюються
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Для більшої зручності порівняльні характеристики лам зображених на
рисунку зведені у таблицю

Порівняльні

Лампа

Люмінесцентна

Світлодіодна

Світлодіодна

параметри

розж.

лампа

лампа

стрічка

Споживна

75

15

10

10

Нагрів

сильний

середній

низький

низький

Міцність

дуже

крихка

міцна

міцна

конструкції

крихка

потужність

Термін служби,

1

7-10

30-50

50-80

тис. годин
Екологічність

добре

задовільно

відміно

відміно

Переваги світлодіодних ламп:
• При включенні відразу ж працюють на повній яскравості
• Надзвичайно низьке енергоспоживання
• Стійкість до перепадів напруги
• Екологічно чисті (не містять токсичних речовин, таких як ртуть)
• Тривалий термін служби (досягає 50000 годин)
• Стійкі до невеликих вібрацій, трясці і поштовхів (на відміну від ламп
інших типів)
• Великий термін гарантійного періоду (в середньому виробники дають
2-3 роки гарантії, протягом цього терміну, можна обміняти світлодіодну
лампу, якщо вона перестане працювати)

19

Мінуси світлодіодних ламп:
• Більш висока ціна, ніж у ламп інших типів
В даній роботі пропонується розрахувати економічний ефект заміни
ламп розжарювання на світлодіодні, та проаналізувати доцільність їх заміни.
Для

досягнення

поставленої

мети

необхідно

виконати

розрахунки

споживання електроенергії в аудиторіях до заміни ламп розжарювання та
після.
Нижче наведений алгоритм розрахунків споживання електроенергії для
освітлення в аудиторії № 68. Загальна кількість світильників 20, з них 18
лампи розжарювання та 2 люмінесцентні
Споживана потужність (за 1 год.) до заміни на світлодіоди складає:
P  18  100  2  15  1830 Вт

Споживана потужність після заміни на світлодіоди:
P  20  10  200 Вт

Середня тривалість освітлення в аудиторії з урахуванням пори року
становить 2 години (зимовий час 3 години, в весна - осінь 1 година)
Споживана потужність до заміни за навчальний рік:
P  1830  2  5  4  12  875733 Вт  875,7 кВт

Споживана потужність після заміни за навчальний рік:
P  200  2  5  4  12  96000 Вт  96 кВт

До заміни на лампи розжарювання споживання електроенергії складало
1830 Вт за одну годину. Після заміни на світлодіодні лампи споживання
електроенергії знизилось в 9 раз. Використавши даний алгоритм для
розрахунку кожного комп’ютерного класу ДЕТ; отримані данні занесені у
таблицю 2.
У результаті заміни всіх ламп на світлодіодні, при тій самій якості
освітлення, зменшення споживаної потужності складає 1446,9 кВт/рік, що в
свою чергу у грошовому еквіваленті 2257 грн /рік*
Врахувавши до увагу ринкову ціну на світлодіодні лампи, при такому
економічному ефекту отримуємо час окупності 2 роки.
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* - діючі тарифи на 01.04.2016р

Аудиторії Лампи Потужність
Л.Р. Ек. до заміни, Вт

Потужність Потужність

Потужність

до заміни

після заміни

(за рік) кВт

після заміни, Вт

(за рік) кВт

68

18

2

1830

875,7

200

96

78

2

6

290

139,2

80

38,4

12

180

86,4

120

57,6

79
80

4

4

460

220,8

80

38,4

81

6

2

650

312

80

38,4

82

8

120

57,6

80

38,4

83

8

200

96

80

38,4

1200

576

120

57,6

30

14,4

20

9,6

4960

1859,7

860

412,8

4100

1446,9

84

12

85

2

Загальна
споживана
потужність

Споживана потужність
зменшилась на

Виходячи з отриманих результатів можна зробити наступний висновок:
використання сучасних енергоощадних світлодіодних ламп значно зменшує
споживання електричної енергії, з урахування існуючих тарифів та ринкові
ціни на світлодіоні лампи, час окупності складає 2 роки, коли гарантійний
термін 3 роки; зменшення енергоспоживання також має позитивний вплив
при переході на альтернативні джерела живлення. Якщо наприклад
використовувати сонячні панелі або вітряні електростанції, то їх ціна суттєво
залежить від кількості енергії яку вони виробляють за одну годину.
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Проектування сонячної електростанції
Власна сонячна електростанція дозволяє економити на оплаті
електроенергії і бути незалежним від місцевих Обленерго. Але після вступу в
силу закону про «зелений» тариф для домогосподарств, власна сонячна
електростанція дає можливість ще й непогано заробити.
На даний момент зелений тариф в Україні один з найвищих у Європі і
дає можливість окупити вкладені інвестиції в сонячні установки за 4-5 років.
Будь-який бізнесмен шукає шляхи для економії щоденних витрат.
Сьогодні знизити витрати на електрику можна завдяки сонячним
електростанціям. Сонячні технології стали використовуватися практично в
будь-якій сфері людського життя – їх встановлюють в квартирах, будинках,
автомобілях, на заводах і в інших приміщеннях. Таке обладнання дозволяє
стати абсолютно незалежним і заощадити величезну кількість грошових
коштів, адже в середньому можна буде користуватися енергією близько
двадцяти років абсолютно безкоштовно.
Устаткування сонячних електростанцій та критерії їх вибору
В технікумі безліч приладів вимагають якісного і надійного електрики –
це комп'ютерне обладнання, освітлення аудиторій, і багато іншого. Сучасні
сонячні електростанції можуть з легкістю забезпечувати будь-яку техніку
якісним і надійним джерелом живлення. Що ж входить до складу такої
електростанції?
Позначимо основні складові:
• Сонячні батареї – пласкі панелі з фотоелектричними елементами;
• Акумуляторні батареї – накопичувачі енергії;
• Контролер заряду – контрольний пристрій, який захищає і управляє
зарядкою батарей;
• ДБЖ – пристрій, що відповідає за оптимальність струму;
• Інвертор – пристрій для перетворення енергії.
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Щоб правильно підібрати сонячну електростанцію, нам необхідно
розрахувати потужність, яка знадобитися для повного забезпечення.
Виконуються розрахунки необхідної потужності з урахуванням особливостей
будівлі, кількості техніки, особливостей району та інших важливих моментів.
Щоб зрозуміти доцільність придбання сонячної електростанції для
технікуму, потрібно виконати нескладні розрахунки. Безумовно, сонячні
панелі – це недешеве задоволення, але вони мають досить невеликий термін
окупності. У середньому він становить – 5-7 років, а термін придатності
всього обладнання – 30 років. Тобто близько двадцяти років ми зможемо
забезпечувати аудиторії якісним струмом абсолютно безкоштовно.
Перш за все, ми визначили, кількість енергії що знадобитися нам у
місяць, щоб вартість сонячної електростанції не стала фантастично високою,
по мірі можливості зменшити потреби.
Потім визначили, кількість сонячної енергії, яку можна отримати в
нашому регіоні, де буде працювати сонячна установка, за картою сонячного
випромінювання.

Карта сонячної активності в Україні
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Приблизні дані беремо в метеорологічних довідниках. Зазвичай рівень
сонячної інсоляції виражається у Ватах/м2 з розбивкою по місяцях. Причому
сезонні коливання можуть бути дуже значними.
Схема електрозабезпечення будівлі від сонячних батарей

Оцінка об'єкта на можливість монтажу сонячних панелей, пошук
оптимальної конфігурації і розташування


Панелі не повинні бути затінені в найсвітлішу пору дня, з 11 до
16 годин;



СЕС потужністю 10 кВт займає не менше 60 кв. метрів



Сонячні панелі повинні бути звернені на Південь з кутом нахилу
30 — 35 градусів. Допускається відхилення в 40 градусів на схід
чи захід, з невеликим падінням продуктивності.



Встановлення сонячних панелей можна ділити на дві або три
площини (круги) з різною орієнтацією, залежить від параметрів
інвертора.
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Для установки СЕС на 10 кВт потрібно: 36 — 40 сонячних
панелей потужністю 250 — 280 Вт. Відповідно, можна й інше
кількість, але їх сумарна потужність не повинна перевищувати
дозволену потужність за DC входу інвертора.

Вибір сонячних панелей
Поширеними
фотоелементи.

є

кремнієві

Монокристали

монокристалічні

продуктивні,

і

довговічні,

полікристалічні
але

дорожче.

Враховуючи час експлуатації станції слід мислити стратегічно. Виробників
багато, починаючи від невідомих китайських до якісних брендів-виробників з
Європи, Японії, США. Самі дешеві китайські купувати ризиковано — можуть
швидко деградувати. Оптимальне співвідношення ціна / якість — це «якісний
Китай»;

Як вибирати сонячну батарею?
Якщо передбачається використовувати сонячну електростанцію цілий
рік, розрахунок треба проводити по місяцях з найгіршими параметрами по
інсоляції (звичайно, якщо передбачається використовувати тільки сонячну
енергію). ККД сонячних батарей для розрахунків треба приймати не вище
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14% (а краще 12%), оскільки, незважаючи на ККД елементів 16 або навіть 17
% (а частіше використовуються елементи з ККД 14-15%), частина
випромінювання відіб'ється від поверхні скла закриває елементи (навіть якщо
використовується скло антивідблиску), частина випромінювання загаситься в
товщині скла, т. к. не вся поверхня сонячної батареї закрита кремнієвими
пластинами (між ними є проміжки 2-3 мм). Крім цього деякі елементи мають
обрізані кути, що також зменшує корисну площу. Деякі виробники наводять
приблизну вироблення енергії в місяць при різних рівнях сонячного
випромінювання.
Природно, розрахунок ведеться за якнайгірших параметрами по
інсоляції. Наприклад, установка буде експлуатуватися цілий рік, потреба в
енергії 100 кВт год/місяць, одна батарея з обраних вами зробить в грудні не
більше 2 кВт-год енергії, 100 : 2 = 50 батарей. При тих же умовах, але
невідомою продуктивності батареї, а відомої її площі 0,7 м2, визначаємо, що
за місяць буде вироблено приблизно 20 х 0,7 х 0,12(ККД) = 1,68 кВт-год
енергії (інсоляція в грудні становить приблизно 20 кВт-год/м2). Для
визначення кількості сонячних батарей необхідно розділити бажану кількість
енергії на вироблення однієї батареї: 100 : 1,68 =59,5 шт., округляємо в
більшу сторону 60 шт.
Слід зазначити, що всі ці розрахунки носять приблизний, орієнтовний
характер, оскільки кількість сонячних днів може сильно відрізнятися в різні
роки. Завжди треба враховувати, що запас тільки покращує параметри
системи.
Збільшення продуктивності сонячних батарей – це окрема велика тема.
Можна відзначити лише кілька способів збільшення продуктивності:
Вибір оптимального кута установки. Бажано, щоб поверхня сонячної
батареї

розташовувалася

перпендикулярно

до

променів

сонця,

з

максимальним відхиленням в ту або іншу сторону на не більш, ніж 15°. У
зв'язку з тим, що сонце протягом року постійно змінює висоту над
горизонтом, бажано встановлювати сонячні батареї під тим кутом, який
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забезпечує максимальний виграш по продуктивності в потрібний час.
Наприклад, якщо передбачається використовувати сонячну електростанцію
цілорічно, то батареї встановлюють під кутом + 15°, до широти місцевості, а
якщо тільки в літні місяці, то під кутом 15° від широти місцевості.
Поворот сонячної батареї слідом за сонцем протягом дня (застосуємо
тільки для невеликих систем), таким чином можна збільшити вироблення
енергії аж до 50% від виробітку в стаціонарному положенні тільки покращує
параметри системи.

Застосування контролера заряду з функцією ОТММ (Відстеження
Точки Максимальної Потужності, по-англійськи MPPT (Maximum Power Point
Tracking)).
Такий

контролер

при

наявності

достатньої

освітленості

не

перешкоджає надходженню енергії від сонячних батарей на акумулятори, а
при недоліку освітленості накопичує енергію і подає її на акумулятор
порціями з оптимальними значеннями струму та напруги.
Але, звичайно, якщо з таким трудом отриману енергію витрачати не
економно, то всі хитрощі щодо отримання додаткової енергії пропадуть
даремно. Найбільший виграш в автономних системах електропостачання
можна отримати, економлячи енергію. Заміна ламп розжарювання на
люмінесцентні або компактні люмінесцентні (енергозберігаючі), а там де
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треба отримувати великі світлові потоки, на металогалогенові дає зниження
витрат на освітлення приблизно в 4-5 разів.
Привести розрахунок ефективності заміни ламп розжарювання на
сучасні економні
Взагалі, питання енергозбереження, в умовах значного зростання цін на
енергоносії набуває першорядного значення.
Вибір акумуляторів
Ми вже пробували розрахувати необхідну кількість сонячних батарей,
тепер перейдемо до інших компонентів системи. Енергія, отримана від
сонячних батарей, направляється на зарядку акумуляторів. Це необхідно з
двох причин:
- згладжування нерівномірності надходження енергії, наприклад, у
хмарну погоду;
- реалізація потреби в електроенергії тоді, коли немає сонячного
випромінювання (вночі, і в похмурі дні).
Панелі виробляють постійну напругу, а нам потрібно змінну, ще й
якісну, стандартизовану. Для цього потрібен інвертор певної потужності, він
здійснює перетворення.
Інвертори діляться на 3 типи: мережеві, автономні та гібридні, що
поєднують властивості мережних і автономних.


Мережеві працюють тільки на генерацію в діючу мережу (цього

достатньо для створення СЕС під «зелений тариф».


Автономні поєднують роботу від різних джерел живлення

(сонячні, вітрові установки, акумуляторні батареї). Дані інвертори не
мають можливості генерації в мережу, вони нам не підходять.


Гібридні поєднують властивості перших двох типів, що

дозволяють побудувати автономну безперебійну систему живлення з
можливістю генерації в мережу, але вони відчутно дорожче.
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Вибирати тип інвертора слід виходячи з поставлених цілей.
З виробниками інверторів ситуація така ж, як і з панелями.
Оскільки інвертор — це високотехнологічна і дорога річ, то варто
купувати вироби перевірених виробників.
Взагалі, ідеальною конструкцією сонячної електростанції слід вважати
ту, де різні групи навантажень отримують живлення від різних інверторів, і
кількість і потужність інверторів відповідає кількості і потужності
автоматичних вимикачів в розподільчому щитку. Ці параметри вибираються
при конструюванні домашньої електромережі.
Наприклад, в розподільчому щитку - 4 автомата на 16 А (максимально
допустиме навантаження на побутові мережі: розетки, освітлення) і 2
автомата на 25 А (для живлення силової техніки). Ідеальним вважаємо
застосування 4 інверторів потужністю 16А х 220В=3520 Вт і двох інверторів
потужністю 25А х 220В=5500 Ват. Причому живлення ці інвертори можуть
отримувати від однієї групи акумуляторів, що заряджаються однією групою
сонячних батарей.
Зазвичай виробники вказують не потужність у Ватах, а пікову
потужність у вольт-амперах, оскільки цей параметр вище за значенням
приблизно на 20-30%. Багато фірм випускають інвертори з самими різними
властивостями. Вони можуть відрізнятися:


формою вихідного сигналу (найбільш прості і дешеві на виході

дають прямокутний сигнал, так званий «меандр»),


способом компенсації навантажень (за рахунок збереження

амплітуди напруги або площі кривої),


застосовуваним схемним рішенням (одне або два перетворення

напруги, імпульсних або аналоговим перетворенням сигналу).
Деякі інвертори мають вбудований зарядний пристрій від існуючої
мережі, інші можуть здійснювати підживлення мережі і направляти енергію,
отриману від сонця, в мережу. Взагалі, конструкція інвертора може бути
найрізноманітнішою.
29

Але в цілому якісний інвертор повинен:


видавати чистий синусоїдальний сигнал з спотвореннями менше

3 %, не змінювати значення амплітуди напруги при підключенні
навантаження більше 10 %,


здійснювати подвійне перетворення (перше - постійного струму,

друге – змінного),


мати аналогову частину вторинного перетворення з якісним

трансформатором,


мати значний запас по перевантаженню і набір захисних функцій

від

короткого

замикання

в

навантаженні,

від

неправильного

приєднання до акумуляторів, від перевантаження, від несправності
акумуляторів,


не допускати глибокого розряду акумуляторів.

Всі інші функції можуть бути, а можуть і бути відсутніми. Іноді зайві
сервісні функції ускладнюють користування подібним приладом, користувач
повинен в ідеалі включити прилад і забути про його існування.
Ще одне досить важливе питання, на який необхідно звернути увагу при
виборі сонячних систем, питання запасу параметрів. При використанні
сонячної енергії ми застосовуємо непередбачувані природні явища. Тому для
забезпечення стабільності електропостачання необхідно мати запас по
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джерелам енергії (сонячних батарей), за сховищ енергії (акумуляторів) та
перетворювачів енергії (інверторів). Природно, підходити до питання
надмірності треба розумно. Іноді буває краще і дешевше застосовувати
гібридну схему електропостачання з застосуванням інших джерел енергії:
різного роду генераторів, наявного підключення до електромережі і т. д.
Вибір автоматики: автоматика встановлюється в коло змінного і
постійного струму. Вона є уніфікованою та представлена багатьма
виробниками. Деякі виробники інверторів пропонують свою власну систему
автоматику захисту.
Вибір системи кріплень сонячних панелей: в залежності від типу
покриття даху або конструкції вибирається система кріплень сонячних
панелей. Найважливішим місцем системи кріплень є контакт з поверхнею
даху (якщо ви встановлюєте на даху), де неприпустимі протікання. Маса
панелей приблизно 20кг. Системне кріплення 100-200 кг, тобто в сумі до 1000
кг. Ця маса є рівномірно розподіленою, тому правильно розрахованої й
побудованої даху — це не велике навантаження в порівнянні, наприклад, зі
сніговими навантаженнями.
Можна зробити наступний висновок, що в умовах, коли традиційні
енергоносії з кожним роком дорожчають, а на горизонті виснаження
природних

ресурсів,

обґрунтованість

і

необхідність

альтернативних джерел електропостачання постійно зростає.
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