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Метою  магістерської  роботи  є  дослідження  потенціалу  сонячної 

енергетики  в  умовах  помірно-континентального  клімату  на  прикладі 

Кременчуцького  району  Полтавської  області  та  можливості  використання 

енергії сонця для забезпечення потреб електропостачання споживачів (у тому 

числі  освітлювальних  пристроїв)  навчального  корпусу  вищого  навчального 

закладу.

В  процесі  виконання  роботи  розглянуто  стан  та  режими  роботи 

освітлювальних приладів у приміщеннях та навчальних аудиторіях навчального 

корпусу,  встановлено  невідповідність  фактичних  показників  освітленості 

наявних освітлюваних приладів нормативним. На основі  проведеного аналізу 

стану системи освітлення та особливостей функціонування сонячних панелей в 

даному  регіоні  запропоновано  використання  сонячних  панелей  в  якості 

альтернативного  джерела  електричної  енергії  для  потреб  електроживлення 

системи освітлення навчального корпусу.

Аналітична  робота  представляє  собою дослідження  режимів  роботи 

системи освітлення  навчального  корпусу,  впливу  кліматичних  умов  та  стану 

атмосферного  повітря  на  обсяг  генерації  електричної  енергії  сонячними 

панелями. 

Розрахунково-дослідницька  робота  полягає  у  розрахунках  обсягів 

генерації енергії сонячним панелями та встановленні їх відповідності обсягам 

споживання електричної енергії освітлювальними приладами протягом року.

The purpose of the master's thesis is to study the potential of solar energy in a 

temperate continental climate based on the example of the Kremenchug district of the 

Poltava region and the use of solar energy to meet the needs of electricity supply to 

consumers (including lighting devices) of the university's academic building.

In the process of the work, the state and modes of operation of luminaires in 

the rooms and classrooms of the educational building were examined, were found 

that  the actual illumination indices of the available illuminated instruments were not 

consistent with the normative ones. Based on the analysis of the state of the lighting 

system and  the  features  of  the  functioning  of  solar  panels  in  this  region,  it  was 



proposed to  use  solar  panels  as  an  alternative  source  of  electrical  energy for  the 

power supply needs of the lighting system of the educational building.

Analytical work is the study of operating modes of the lighting system of the 

educational building, the influence of climatic conditions and the state of atmospheric 

air on the volume of generation of electrical energy by solar panels. 

Calculation-research  work  consists  of  calculating  the  amount  of  energy 

generation by solar panels and their establishing correspondence to the volumes of 

electric energy consumption by lighting devices during the year.


