
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ТРАНСПОРТУ 
(назва факультету) 

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ І ФІЗИКИ 
(повна назва кафедри) 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи магістра 

________другого (магістерського) рівня освіти_______ 
(рівень вищої освіти) 

на тему «Моделювання системи сонячного гарячого водопостачання з 

електродублером в Matlab/Simulink» 

 

 

 

Виконав:            студент 2 курсу групи 6зЕЛ 

спеціальності 141. Електроенергетика,                  l 

електротехніка та електромеханіка 
(код і назва спеціальності) 

освітньо- 

професійної  

програми 

    Нетрадиційні та відновлювані      

l 

                   джерела енергії              . 
(назва ОПП) 

 

                                Андронова О.В.                            . 
(прізвище та ініціали) 

Керівник Дон Н.Л.                                          . 
(прізвище та ініціали) 

Рецензент Новіков В.О.                                    . 
(прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Херсон – 2020 р. 



РЕФЕРАТ 

 

Кваліфікаційна робота магістра на тему «Моделювання системи 

сонячного гарячого водопостачання з електричним дублером в 

Matlab/Simulink» включає в себе пояснювальну записку та графічну частину. 

Пояснювальна записка містить 103 сторінки формату А4, 25 рисунків, 15 

таблиць, 53 використані джерела, 17 слайдів електронної презентації, 2 

додатки. 

Ключові слова: сонячний колектор, система гарячого водопостачання, 

дублер, ефективність, моделювання. 

В кваліфікаційній роботі з використанням програмного середовища 

Matlab/Simulink розроблено комп’ютерну модель плаского сонячного 

колектора та триконтурної системи гарячого водопостачання на його основі з 

електричним дублером. Проведено імітаційне моделювання енергетичних 

характеристик цієї системи. Вивчено вплив режиму споживання гарячої 

води, об’єму ємнісного водонагрівача на вироблення енергії сонячною 

системою, здійснено порівняння енергетичних характеристик систем 

сонячного гарячого водопостачання з паралельним та послідовно-

паралельним з’єднанням сонячних колекторів. Показано, що система з 

п’ятьма паралельно включеними сонячними колекторами в характерний день 

липня здатна забезпечити за рахунок сонячної енергії близько 98 % 

навантаження на гаряче водопостачання житлового будинку на 10 осіб.   

У розділі «Економічна частина» представлено розрахунок витрат на 

проведення наукових досліджень та економічного ефекту від розробки 

комп’ютерної моделі, визначено економічну доцільність впровадження 

системи сонячного гарячого водопостачання з електричним дублером. 

У розділі «Охорона праці» проведено аналіз умов праці на робочому місці, 

виявлено шкідливі фактори, що впливають на здоров’я людини, 

запропоновано заходи щодо покращення умов праці, визначено витрати на їх 

впровадження. 
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