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ВСТУП 

  

Вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні розділи енергетики, 

нетрадиційна та відновлювальна енергетика» зумовлено необхідністю 

опанування існуючих і нових альтернативних видів енергії, поширеного 

використання нетрадиційних видів енергії, тому вивчення цієї навчальної 

дисципліни є актуальним у наш час.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань про сучасні 

способи освоєння нових нетрадиційних джерел енергії, упровадження і 

використання в промисловості та побуті вже відомих альтернативних джерел 

енергії, які практично невичерпні та екологічно чисті. 

Ці методичні вказівки присвячені найважливішим розділам навчальної 

дисципліни і містять задачі з розділів енергетики, а також методичні 

рекомендації щодо їх виконання, приклади розв’язання задач, перелік основної 

літератури і довідникові матеріали.  

Згідно з освтньо-професійною програмою студент повинен: 

знати:  

– методи розрахунку гідроенергетичних установок; 

– методи розрахунку вітроенергетичних установок; 

– методи розрахунку сонячних енергетичних установок; 

уміти: 

– застосовувати різні способи розрахунку для генеруючих установок, що 

використовують існуючі або альтернативні джерела енергії; 

– аналізувати отримані розраховані дані та робити відповідні висновки. 

Виконання розроблених і запропонованих у методичних вказівках 

завдань для самостійної роботи дозволить студентам засвоїти ряд загальних 

методологічних підходів, які широко використовуються під час розв’язування 

інженерних задач, і буде сприяти розвитку необхідних практичних навичок. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Розрахунок енергозбереження під час передачі (розподілі) 

електроенергії 

Мета: набути навичок розрахунку енергозбереження під час передачі 

(розподілі) електроенергії. 

Короткі теоретичні відомості 

Електроенергетична система містить електричну частину електростанцій і 

споживачів енергії, які пов’язані між собою за допомогою електричних мереж. 

Розподіл і передача електричної енергії здійснюються електричними 

мережами, що містять трансформаторні та перетворювальні підстанції, 

розподільні пристрої й повітряні або кабельні лінії електропередачі (ЛЕП). 

Передачу електроенергії можна здійснювати з напругою, що 

виробляється джерелом, узгодженим із споживачем, або змінюючи напругу в 

ЛЕП за допомогою трансформаторів (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Система передачі електроенергії без підвищення напруги: а) з 

підвищенням напруги; б) в лінії електропередачі 

 

Розглянемо обидва випадки передачі електроенергії, вважаючи, що 

корисне навантаження P, обумовлене опором навантаження Rн, залишається 

постійним і передається у разі опору кола R = const. 

В основу аналізу покладено закон Ома і формулу для розрахунку 

потужності ділянки кола: 
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/I U R= ,                                                         (1.1) 

Р IU= .                                                           (1.2) 

У разі прийнятих припущень корисна потужність, що передається 

джерелом споживачеві, дорівнює: 

1 1Р I U= ,                                                           (1.3) 

2 2Р I U= .                                                          (1.4) 

де індекси 1 і 2 відповідно до схем a) і б) на рис. 1.1. 

Втрати енергії в обох схемах, навпаки, відрізняються: 

" 2
1Р I R= ,                                                          (1.5) 

" 2
2Р I R= .                                                          (1.6) 

Відносна величина втрат: 

" " 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2/ / /Р Р I R I R I I= = .                                       (1.7) 

З урахуванням (1.3) і (1.4): 

( ) ( )
2 2" " 2 2

1 2 1 2 2 1/ / / / /Р Р P U P U U U= = .                              (1.7) 

Отже, втрати під час передачі електроенергії обернено пропорційні 

квадрату напруги. З цієї причини в лініях електропередачі використовуються 

високі напруги, які в певний час досягають 750 – 1150 кВ. Це дозволяє без 

істотних втрат передавати електроенергію на великі відстані по дротах 

невеликого перерізу, що також призводить до непрямої економії енергії за 

рахунок зниження матеріаломісткості ЛЕП. 

Наявність трансформаторів у передавальних і розподільних системах 

змінного струму призводить до виникнення додаткового індуктивного опору XL 

і додаткових втрат за рахунок реактивної потужності Q. 

Паразитну реактивну потужність можна зменшити, послідовно 

включивши в коло ємнісний опір ХС у вигляді батареї конденсаторів. Це 

випливає з векторного характеру розглянутих параметрів. 

Повна потужність S залежить від коефіцієнта (косинуса кута φ), що 

показує ступінь запізнювання струму від напруги: 
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, cos
cos

P P R
S

S Z
j

j
= = = .                                           (1.9) 

Споживачами реактивної потужності поряд з активною крім 

трансформаторів є електродвигуни, зварювальні апарати, індукційні 

електропечі, флюоресцентні лампи й інше електротехнічне обладнання. 

Складова реактивної потужності завжди присутня в колах змінного 

струму, що містять котушки або обмотки, за рахунок ЕРС самоіндукції. Як і в 

розглянутому випадку з трансформатором, її можна зменшити введенням 

ємнісного опору. 

Приклад розрахунку 

Електричне коло змінного струму містить послідовно включений 

активний опір R = 80 Ом та індуктивний опір ХL = 100 Ом. Для компенсації 

реактивної потужності в ланцюг додано ємнісний опір ХС = 40 Ом. Напруга в 

колі залишила без зміни і дорівнює U = 110 В. 

Визначити, на яку величину змінилася споживана потужність. 

Розв’язання 

Опір кола з активним та індуктивним опором: 

2 2 2 2
1 80 100 128,1LZ R X Ом= + = + = . 

Опір кола з активним, індуктивним і ємнісним опором: 

( ) ( )2 2 2 2 2 2
2 80 100 40 100L C CZ R X X Ом= + - = + - = . 

Споживана повна потужність визначається за формулою (7.9): 

( )( )

( )( )

2
1

2
2

110 / 80 128,1 / 80 242,2

110 / 80 100 / 80 189,1

S Вт

S Вт

= =

= =
. 

Початкова споживана потужність дорівнює 242,2 Вт, а після установки 

ємнісного опору – 189,1 Вт. Отже, споживана потужність зменшилася на     

53,1 Вт. 

Активна, реактивна і повна потужності пов’язані з відповідними 

напругами і струмом в електричному колі: 

; ;a rP U I P U I S UI= = = , 
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де Ua – активне падіння напруги; Ur – реактивне падіння напруги; U – повне 

падіння напруги в колі. 

Зниження втрат у лініях електропередачі може бути також досягнуто 

використанням постійного струму або надпровідників. У першому випадку 

потрібні потужні перетворювачі напруги. Експлуатація таких ліній показала їх 

високу вартість і нерентабельність порівнянно з традиційними системами 

передачі електроенергії. У другому випадку експлуатація надпровідників ЛЕП 

вимагає кріогенних систем, що ще вище за вартістю. 

Завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Електричне коло змінного струму містить послідовно 

включені: активний опір R = 80 Ом і ємнісний опір ХС = 100 Ом. Для 

компенсації реактивної потужності в колі додано ємнісний опір ХL = 50 Ом. 

Напруга в колі залишилася без зміни, U = 220 В. Визначити, на яку величину 

змінилася споживана потужність.  

Завдання 2. Електричне коло змінного струму містить послідовно 

включені: активний опір R = 80 Ом, індуктивний опір ХL = 80 Ом і ємнісний 

опір ХС = 40 Ом. Визначити необхідний характер і величину компенсаційного 

опору за якого напруга кола залишиться без змін. 

Контрольні питання 

1. З яких причин під час передачі електроенергії використовують високі 

напруги? 

2. З яких елементів складаються електричні мережі? 

3. Яким чином відбувається компенсація реактивної потужності? 

4. Напишіть формули для знаходження активної, реактивної та повної 

потужності. 

5. Які електроустановки є споживачами реактивної потужності? 

Література: [1, с. 17–20]. 
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Практичне заняття № 2 

Тема. Розрахунок основних параметрів водяних турбін 

Мета: отримати знання щодо конструктивних особливостей водяних 

турбін, навчитися розраховувати основні параметри вільнопотокових 

установок. 

Короткі теоретичні відомості 

Водяні турбіни належать до досконаліших гідравлічних двигунів. Вони 

менш громіздкі та більш швидкохідні, ніж водяні колеса. Маючи високий ККД 

(від 0,75 до 0,9), водяні турбіни забезпечують загальний ККД усієї гідросилової 

установки від 0,63 до 0,85. 

Для вільнопотокових установок застосовують пропелерні турбіни. Робоче 

колесо пропелерної турбіни (рис. 2.1) має декілька зігнутих лопатей, які 

зроблені на зразок лопатей гребного гвинта пароплава. У поперечному розрізі 

кожна лопать має обтічний профіль, тобто передню заокруглену кромку і задню 

– загострену. Завдяки плавному обтіканню струменем така лопать чинить 

порівняно невеликий опір струменю і цим забезпечує високий ККД двигуна 

порядка 0,75–0,9. 

 

Рисунок 2.1– Пропелерна гідротурбіна: а) схема робочого колеса з чотирма 

лопатями; б) вільнопотокова гідроелектростанція з пропелерною турбіною 
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Роторна турбіна утворюється двома півциліндричними лопатями, між 

якими проходить крізний канал. Струмінь води, що проходить через цей канал, 

віддає свою енергію двічі: перший раз біля входу в канал, де вона ударяється об 

зігнуту стінку першої частини лопаті та тисне на неї, і другий раз – біля виходу 

з каналу, де вона чинить тиск (віддачу) на зігнуту стінку другої лопаті. 

Проходячи по внутрішній поверхні першої півциліндричної лопаті, 

струмінь води змінює свій напрямок на 180°. Інакше кажучи, її первинний 

напрямок змінюється на зворотний, тобто вода нібито слідує подвійній 

кривизні. Далі, потрапляючи на внутрішню поверхню другої лопаті, вода знову 

змінює свій тільки що набутий напрямок на 180°, тобто вона ще раз слідує 

подвійній кривизні. Як уперше, так і вдруге, окрім прямого тиску, вода чинить 

на лопать додатковий протитиск, що подвоює силу прямого тиску. 

Роторна турбіна є найбільш простою за своєю конструкцією і достатньо 

відповідною для обладнання пристрою річкової безгребельної гідросилової 

установки. 

Для річок з підвищеними швидкостями течії застосування роторної 

турбіни є заходом «поза конкуренцією». Вільнопотокові силові установки з 

декількома гідророторами, установленими послідовно один за одним у вигляді 

груп або батарей, що складаються з декількох роторів на одній парі поплавців, 

можуть працювати для електрифікації пристаней, несамохідних суден, барж, 

плотів, забезпечувати електроенергією сільськогосподарські роботи в 

прибережній смузі, електрифікацію копальневих, дослідницьких робіт, 

експедиційних обстежень. 

Найважливішим висновком є встановлення того факту, що перенесення 

роторного вітродвигуна з повітряного середовища у водяне виявило переваги 

для нього з огляду на те, що густина води (ρ1 = 102 кг-с2/м4) у 846 разів більша 

за густину повітря (р2 = 0,121 кг·сек2/м4), у стільки ж разів площа вертикальної 

проекції водяного ротора може бути меншою, ніж площа рівновеликого за 

потужністю повітряного ротора за однієї і тієї самої швидкості водяного і 
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повітряного потоків. Для гідросилових установок малої потужності, якими є 

вільнопотокові гідростанції, цей факт має дуже велике значення. 

Визначення потужності потоку. Енергією водяного потоку називається 

його здатність виконувати ту або іншу роботу. Якщо вода знаходиться в ставку, 

озері, басейні, резервуарі або баку і нікуди не виливається, то це означає, що 

вона не здійснює роботи. Вона має приховану енергію положення або, як то 

кажуть, потенційну енергію. 

Вода, що протікає в струмку, річці або великій річці, здатна проводити 

роботу, тому що вона тече (падає) з вищих місць у місця нижчі. Вода тече 

(падає) вниз завдяки своїй тяжкості, тобто під впливом сили земного тяжіння. 

Чим більшу кількість води містить потік, чим нижче і швидше він тече або 

падає, тим більшу кількість енергії руху (кінетичної енергії) він містить. Це 

означає, що енергія водотоку залежить не тільки від кількості води або, як 

говорять у гідротехніці, від витрат, але і від швидкості її течії та висоти 

перепаду, яку в гідротехніці називають напором (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Схема переміщення потоку води з висоти Н та надходження до 

турбіни 

 

Перепад (напір) може бути створений природою (наприклад, водопад),  

але можна створити його і штучно, наприклад, улаштування дамби. 

Потужність вільнопотокового водяного двигуна залежить від трьох 

величин: 1) витрати води, тобто кількості води, що протікає через робоче 
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колесо двигуна за кожну секунду часу; 2) динамічного напору, який визначає 

силу рухомого діючого потоку; 3) технічної якості робочого колеса двигуна, що 

характеризується величиною ККД. 

Якщо відкрити отвір у дамбі, за якою скупчилася вода, то вода вільно 

спадатиме з деякої висоти Н метрів. Висота Н і називається напором. У міру 

падіння вода набуває швидкості v, м/с. Величину швидкості v можна визначити, 

користуючись відомим з фізики рівнянням: 

2gHn = , 

де g = 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння. 

Звідси напір або швидкісний напір рівний: 

2

2
H

g

n
= . 

Робота, віднесена до одиниці часу (секунди), називається потужністю N. 

Потужність виражається в кілограмометрах за секунду (N, кгм/с). У техніці 

визначають потужність двигуна в кінських силах (к. с.). Кінською силою 

прийнято називати потужність, рівну 75 кгм/с. 

Якщо вагу падаючої води за час 1 с вимірюють у кілограмах, позначивши 

її буквою В, то вираз потужності (к. с.) можна написати: 

75

B H
N

Ч
= .                                                      (2.1) 

Ураховуючи, що вага 1 м води рівна 1 000 кг, то можна вагу падаючої 

води В виразити через витрату Q: 

1000В Q= Ч . 

Тоді потужність потоку (к. с.) з подібною витратою води буде: 

1000
13,33

75

Q H
N Q H

Ч Ч
= Ч .                                         (2.2) 

В електротехніці потужність прийнято визначати в кіловатах (кВт),          

1 к. с. = 736 Вт = 0,736 кВт. Отже, виражена в кіловатах потужність потоку 

дорівнює: 

13,33 0,736 9,81N Q H Q H= Ч Ч = Ч Ч .                                   (2.3) 
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Визначення потужності двигуна. Потрібно знати не стільки потужність 

потоку, скільки потужність вільнопотокового двигуна – гідротурбіни. Для 

визначення потужності гідротурбіни можна користуватися формулами (2.2) і 

(2.3), але за умови, що Q позначає секундну витрату води, що використовується 

робочим колесом гідротурбіни, і що до формули буде включений ККД 

гідротурбіни, який позначається буквою η і має для різних турбін змінне 

значення від 0,75 до 0,9. 

Під витратою води Q у цьому випадку слід розуміти кількість води, що 

протікає зі швидкістю потоку через площу, яку займають контури робочого 

колеса гідротурбіни, або, як то кажуть, через площу проекції колеса. Для 

пропелерної турбіни це буде площа круга, окресленого діаметром, рівним 

діаметру робочого колеса турбіни. Для роторної турбіни це є площа 

прямокутника, довжина якого рівна довжині ротора, а ширина рівна розмаху 

лопатей ротора. Отже, витрата визначається за формулою: 

3 /Q F м сй щ= Чn к ъл ы,                                                  (2.4) 

де F – площа проекції робочого колеса, м2; v – швидкість потоку, м/с. 

Приклад розрахунку 

Нехай швидкість течії води в річці v = 2 м/с, площа проекції робочого 

колеса турбіни, зануреного повністю у воду, F = 1,2 м2; його ККД η = 0,5. 

Потрібно розрахувати потужність гідротурбіни. 

Визначаємо витрати: 

31,2 2 2,4 /Q м с= Ч = . 

Швидкісний напір: 

22 4
0,2

2 9,81 19,62
H м= = =

Ч
. 

Тоді, потужність вільнопотокової гідротурбіни буде: 

9,81 2,4 0,2 0,5 2,354N кВт= Ч Ч Ч = . 

Звідси ми бачимо, яке велике значення має швидкість v потоку. Тому до 

визначення швидкості v треба підходити з особливою ретельністю. У формулі 
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для визначення витрати Q швидкість v має лінійну розмірність, а у визначенні 

швидкісного напору H її підносять до квадрату. Оскільки потужність турбіни 

залежить від добутку Q на H, значить вона (потужність) залежить від v2, тобто 

вона пропорційна кубу швидкості води. От чому зі зменшенням швидкості течії 

різко знижується потужність вільнопотокової установки. З іншого боку, чим 

швидкість потоку вища, тим більшу потужність може показати водяний двигун, 

що використовує живу силу потоку. 

У більшості рівнинних місцевостей швидкість середніх струменів течії 

великих річок буває від 0,8 (для глибоких місць) до 1,6 м/с – на перекатах і 

бистрині, де якраз глибина менша. Наприклад, швидкість р. Дніпро 0,3–1,2 м/с, 

Північного Дінця – 0,14–1,41 м/с, р. Південного Бугу – 0,3–1,5 м/с. Лише у 

деяких ріках Карпат швидкість течії підвищується, наприклад, р. Черемош –             

2,2–5,6 м/с, але використовувати турбіни в таких річках недоцільно через малу 

глибину. 

Завдання для самостійної роботи 

Розрахувати потужність вільнопотокової установки, якщо в басейні річки 

встановлена пропелерна турбіна з радіусом робочого колеса турбіни, 

зануреного повністю у воду R = 0,8 м. Швидкість течії води в річці v = 2 м/с. 

ККД установки η = 0,5. Яким чином буде змінюватися потужність тієї самої 

установки, якщо її встановлювати у басейни річок з різними швидкостями? 

Зміни потужності установки відобразити на графіку. 

Таблиця 2.1 – Зміни потужності установок турбіни з різними 

швидкостями течії 

№ Назва річки Швидкість течії води, м/с Потужність установки, кВт 

1 Дніпро 0,8  
2 Південний Буг 0,3  
3 Волга 2,7  
4 Амур 3  
5 Псел 0,5  
6 Дунай 5  
7 Москва 1,2  
8 Амазонка 7  
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Контрольні питання 

1. Яку будову має вільнопотокова установка? 

2. Яким чином можна визначити потужність потоку? 

3. Від чого залежить швидкість течії води у водоймах? 

4. Як визначається потужність гідротурбіни? Від яких параметрів вона  

залежить? 

5. Яким чином можна збільшити ефективність гідротурбіни?  

Література: [2, с. 66–72; 4, с. 228–359; 7, с. 115–136].  

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Розрахунок генеруючої потужності ГЕС з системою деривації 

Мета: набути навичок розрахунку потужності ГЕС, що виробляється 

генераторами. 

Короткі теоретичні відомості 

Деривація в гідротехніці – відведення води від русла річки з різною 

метою каналом або системою водоводів. У більш широкому розумінні під 

деривацією розуміють сукупність гідротехнічних споруд, що відводять воду з 

річки, водосховища або іншої водойми і підводять її до інших гідротехнічних 

споруд. 

Розрізняють такі типи дериваційних споруд – безнапірні (канал, тунель, 

лоток) і напірні (трубопровід, напірний тунель). Напірний тип застосовується в 

тому разі, якщо є істотні (більше кількох метрів) сезонні або тимчасові 

коливання рівня води в місці її забору. 

Сучасні дериваційні канали і водотоки мають у довжину десятки 

кілометрів і пропускну здатність кілька тисяч м?/с. 

Разом з греблями, особливо в горах, часто використовуються системи 

деривації. З ними набагато простіше створити напір. Дериваційні вузли 

забезпечують витрату за рахунок того, що верхній басейн річки забирається 

повністю або частково. Перекидається він у нижній басейн, причому проводити 

це можуть за допомогою каналів або за допомогою спеціальних водовідводів. 
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У результаті може існувати як відкрита, так і закрита система деривації. 

Відкрита – це використання каналів, які відкриті атмосферному повітрю. Тунелі 

використовуються в системі закритого типу. Напір створюється за допомогою 

різниці рівнів. Басейн, з якого береться вода, і нижня частина після ГЕС 

знаходяться на дуже різних рівнях. Зазвичай перед тим, як проводиться 

водозабір вузла, гребля теж зводиться. Ось тільки вона зазвичай не буває 

великої висоти. Це забезпечує частину напірної сили. 

До складу такого типу вузла входять кілька систем. Це: 

– сама будівля ГЕС, що завжди розташована не поперек русла річки, а 

обов’язково вздовж нього; 

– канал або тунелі, що підводять до будівлі станції; 

– головний вузол, що завжди розташований там, де знаходиться верхня 

частина каналу; 

– скидання для води, виконано зазвичай у вигляді типової греблі, злив у 

якій здійснюється за допомогою гравітації з повністю глухими секціями 

близько до берега. 

Порядок розрахунку. Площа живого перетину лотка на безнапірній 

ділянці (рис. 3.1): 

/н бS Q V= . 

Сторона намоченої поверхні (рис. 1): 

a S= . 

Намочений периметр: 

3ac = . 

Гідравлічний радіус безнапірної ділянки водоводу: 

/R S= c . 

Для визначення втрат на тертя на безнапірній ділянці визначається 

коефіцієнт Шезі: 

( )0,15 /C R п= , 
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де n – коефіцієнт шорсткості, який для бетонних лотків можна прийняти з 

діапазону 0,012–0,014. 

Необхідний ухил на безнапірній ділянці визначають за формулою Шезі: 

( )2 2/бi V C R= . 

Втрати напору на безнапірній ділянці водоводу: 

бh i LD = Ч , 

де L – довжина без напору ділянки водоводу. 

Довжина напірної ділянки водоводу: 

( )2 1 / cosнL Z Z= - a . 

Втрати напору на напірній ділянці водоводу: 

( )2 50,083 /н н нh L Q dD = Чl Ч Ч . 

де λ – коефіцієнт тертя води об стінки труб, приймається рівним 0,02–0,03; Qн – 

дійсна витрата на напірній ділянці без урахування втрат на випаровування води 

на ділянці деривації; d – діаметр трубопроводу. 

Потужність потоку води на рівні Z2 без урахування втрат напору на 

заокругленні водоводу: 

( )2 1н б нР Q g Z Z h h= Чr Ч Ч - - D - D , 

де g – прискорення вільного падіння; ρ = 1000 кг/м3 – щільність води. 

Механічна потужність на валу турбіни: 

мех ТР Р= Чh . 

Електрична потужність генераторів дериваційної ГЕС: 

ел ГР Р= Чh . 

Приклад розрахунків 

Визначити потужність, що виробляється генераторами ГЕС з системою 

деривації (рис. 3.1) за умови, що глибина потоку і ширина в безнапірній ділянці 

водоводу однакові, за заданими параметрами. 

Таблиця 3.1 – Вихідні дані для розрахунку 

Qн, м
3/с Z1, м Z2, м L. м Vб, м/с Vн, м/с α, 0 d, м ηТ ηГ 

0,47 90 179 93 0,28 1,3 16 0,68 0,89 0,87 
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Розв’язання 

Площа живого перетину лотка на безнапірній ділянці: 

20,47 / 0,28 1,68S м= = . 

Сторона намоченої поверхні: 

1,68 1,3a м= = . 

Намочений периметр: 

3 1,3 3,88 мc = Ч = . 

Гідравлічний радіус безнапірної ділянки водоводу: 

1,68 / 3,88 0,433R м= = . 

Визначається коефіцієнт Шезі: 

( )0,433 0,15 / 0,013 4,99C = Ч = , 

Необхідний ухил на безнапірній ділянці: 

( )2 20,28 / 4,99 0,433 0,0073i = Ч = . 

Втрати напору на безнапірній ділянці водоводу: 

0,0073 93 0,679бh i LD = Ч = Ч = , 

Довжина напірної ділянки водоводу: 

( ) ( )0179 90 / cos 16 92,58нL м= - = . 

Втрати напору на напірній ділянці водоводу: 

( )2 50,083 0,02 92,58 0,47 / 0,68 0,23нhD = Ч Ч Ч = . 

Потужність потоку води на рівні Z2 без урахування втрат напору на 

заокругленні водоводу: 

( )0,47 1000 9,8 179 90 0,679 0,23 405747,15 /Р кгс м с= Ч Ч Ч - - - = Ч . 

Як відомо, 1 кВт = 102 кгс·м/с, то потужність потоку води в кВт буде: 

405747,15 /102 3977,9Р кВт= = . 

Механічна потужність на валу турбіни: 

3977,9 0,89 3540,33мехР кВт= Ч = . 

Електрична потужність генераторів дериваційної ГЕС: 
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3977,9 0,87 3460,77елР кВт= Ч = . 

Завдання для самоконтролю 

Визначити потужність, що виробляється генераторами ГЕС з системою 

деривації (рис. 3.1) за умови, що глибина потоку і ширина в безнапірній ділянці 

водоводу однакові, за заданими параметрами. 

 

Рисунок 3.1 – Схема ГЕС з системою деривації: 1 – водозабірний пристрій; 2 – 

безнапірна ділянка водоводу (лоток); 3 – опорна конструкція водоводу; 4 – 

напірна ділянка водоводу; 5 – будівля ГЕС; 6 – поперечний переріз безнапірної 

ділянки водоводу 

 

Вихідні дані для розрахунку вибрати за варіантами в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Вихідні дані для розрахунку за варіантами 

№ 
вар. 

Qн, 
м3/с 

Z1, м Z2, м L. м Vб, 
м/с 

Vн, 
м/с 

α, 
град. 

d, м ηТ ηГ 

1 0,91 34 54 108 0,16 1,6 34 0,85 0,8 0,89 
2 0,91 98 143 58 0,52 2,4 23 0,69 0,8 0,81 
3 0,48 3 60 74 0,72 2,3 75 0,52 0,88 0,83 
4 0,88 9 89 99 0,2 2,3 23 0,7 0,9 0,88 
5 0,65 0 63 68 0,68 2,7 40 0,55 0,85 0,89 
6 0,13 75 78 115 0,16 2,1 24 0,28 0,87 0,88 
7 0,54 84 182 17 0,32 2,5 65 0,52 0,81 0,83 
8 0,68 72 173 61 0,72 1,9 51 0,68 0,87 0,89 
9 0,71 4 39 53 0,6 2,2 76 0,64 0,83 0,89 
10 0,97 22 117 54 0,28 0,4 22 1,76 0,88 0,83 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть види гідравлічних турбін для гідроелектростанцій. 

2. Який склад і компонування основних споруд ГЕС? 

3. Як здійснюється регулювання річкового стоку з використанням ГЕС? 

4. Розкажіть принцип роботи ГЕС. 

5. Який відсоток усієї електроенергії України виробляють ГЕС? 

Література: [10]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Розрахунок параметрів сонячної установки  

Мета: ознайомитися з конструкцією сонячних батарей, вивчити їх 

особливості та провести розрахунок сонячних батарей. 

Короткі теоретичні відомості 

Існують два способи перетворення сонячної енергії: фототермічний і 

фотоелектричний. У першому теплоносій нагрівається в сонячному колекторі 

до високої температури і використовується для гарячого водопостачання або 

опалювання приміщень. У другому пряме перетворення сонячного 

випромінювання на електричний струм за допомогою напівпровідникових 

фотоелементів – сонячних батарей. 

Дія сонячних елементів основана на використанні явища внутрішнього 
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фотоефекту. Перші сонячні елементи з практично прийнятним ККД 

перетворення (~6 %) були розроблені Р. Пірсоном, К. Фуллером і Д. Чапіним 

(США) в 1953–54 рр. 

Сонячні батареї будуються з модулів (рис. 4.1), зроблених на основі 

кристалів кремнію. Сонячні батареї діляться на декілька видів, залежно від 

способу виготовлення сонячних модулів: полікристалічні, монокристалічні й 

аморфні. 

Полікристалічні сонячні модулі. Сонячні елементи з полікристалічного 

кремнію – це один з найпоширеніших типів модулів для сонячних батарей. 

ККД сонячної батареї на цій основі складає 10–12 %. Внутрішність 

полікристалічного кремнію має ділянки, відокремлені зернистими межами, і це 

впливає на ефективність елементів. 

 

Рисунок 4.1 – а) сонячний елемент; б) сонячний модуль; в) сонячна батарея; г) 

зовнішній вигляд монокристалічної сонячної батареї ФЕМ (Квазар) 

 



22 

Монокристалічні сонячні модулі складаються з монокристалічного 

кремнію і мають найкращі показники ефективності, термін їх служби складає 

більше З0 років. ККД сонячної батареї на основі монокристалічного кремнію 

складає 14–17 %. Сонячні монокристалічні модулі зроблені з цілісного злитка 

кремнію, і завдяки цьому досягається їх висока ефективність перетворення 

енергії. 

Термін служби фотоелементів обох типів більше 20 років. Навіть після 

десятиліть фотоелементи сонячної панелі продовжують виробляти 

електроенергію. З часом лише зменшується їх ККД (через 10 років приблизно 

на 10 %, через 25 років – на 20 % тощо). 

Сонячна батарея або сонячна панель (електричний перетворювач) – це 

пристрій, що складається з групи фотоелементів, сполучених між собою і 

виконаних в одному корпусі (рис. 4.1). Перетворена сонячна енергія надходить 

на вихід батареї у вигляді постійного електричного струму. З огляду на те, що 

одна сонячна панель може проводити обмежену кількість електричної енергії, 

часто використовуються системи, що складаються з декількох панелей. 

Параметри вузлів системи підбирають індивідуально, виходячи з 

потужності, яку необхідно отримати. Окрім того, досить часто 

використовуються гібридні вітро-сонячні установки, що знижують залежність 

від одного виду енергії. 

Розрахунок сонячних батарей. Стандартна сонячна система 

електропостачання наведена на рис. 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Структурна схема стандартної сонячної системи 
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Напруга на виході сонячної батареї постійно змінюється і залежить від 

інтенсивності сонячного освітлення. У темний час доби система не виробляє 

електрику. Тому, крім панелей, сонячна електростанція містить такі вузли: 

– регулятор заряду-розряду – пристрій захисту батареї акумулятора від 

надмірного заряду і розряду. У першому випадку пристрій відключає 

навантаження у разі зниження напруги батареї акумулятора нижче напруги 

відключення. У другому – обмежує зарядний струм, досягши напруги 

завершення зарядки; 

– акумулятор – накопичувач виробленої електроенергії, що дозволяє 

функціонувати пристроям (споживачам), навіть у разі нульового рівня 

випромінювання сонячної батареї. Варто зазначити, що для гарантованого 

безперебійного електропостачання бажаним є введення в систему 

альтернативного джерела електроживлення (наприклад, стандартного 

дизельного генератора); 

– інвертор – пристрій перетворювач постійного електричного струму у 

струм змінний. 

Для розрахунку сонячних систем електропостачання потрібно визначити 

необхідну потужність і кількість фотоелементів сонячної батареї, ємність 

акумуляторних батарей і потужності контролера заряду-розряду, її інвертора 

(якщо він є в структурі системи електропостачання). 

Спершу визначається сумарна потужність усіх пристроїв споживачів, що 

підключаються: 

1 2 ...сум пР Р Р Р= + + + ,                                               (4.1) 

де Р1, Р2, Рп – паспортна потужність кожного з числа п пристроїв (споживачів). 

У випадку, якщо споживач електроенергії живиться змінним струмом, 

наступним кроком є вибір потужності інвертора (Рінв). Вона повинна 

відповідати такому виразу: 

1,25інв сумР Р= Ч ,                                                   (4.2) 
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Таблиця 4.1 – Приклад споживання електроенергії побутових 

електроприладів 

№ Споживач Потужність, 
Вт 

Кількість, 
шт. 

Час роботи 
за добу, 

год 

Енергоспожив
ання за добу, 

Вт/год 

1 Мікрохвильова 
піч 

1500 1 0,5 750 

2 Телевізор 60 1 3 180 
3 Електронасос 600 1 1/2 300 
4 Електрочайник 1500 1 1/3 500 
5 Холодильник 100 1 24 2400 
6 Електрична 

праска 
1500 1 1/2 750 

7 Комп'ютер 350 1 4 1400 
8 Пилосос 700 1 5 хв 58 
9 Лампа 

розжарювання 
60 5 3 900 

10 Енергозберігаюча 
лампа 

11 5 3 165 

 Усього    7403 
 

Далі обчислюється необхідне значення зарядної ємності акумуляторних 

батарей (Фак), А·год: 

сум д

ак ак

ак

Р T
Ф h

U

Ч
= Ч ,                                                     (4.3) 

де Uак – напруга акумуляторних батарей, В; hак – глибина розряду 

акумуляторної батареї (30–40 %); Тд – час роботи споживачів за добу, год. 

На завершення визначається необхідна потужність і кількість 

фотоелементів. Для цього необхідно дізнатися значення сонячної радіації в 

період роботи системи електропостачання. Середньомісячні значення цього 

показника наведені в табл. 4.2. Узявши з таблиці значення, необхідно множити 

його на кількість днів у певному місяці, а потім поділити на 1000. Таким чином 

ми отримаємо деяку умовну величину, що визначає кількість пікових годин – 

час, протягом якого електромагнітне випромінювання сонця має інтенсивність 

1000 Вт/м2 (так, узявши для Полтави травневе значення сонячної радіації, 
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отримаємо значення кількості пікових годин N = 5,4·103·31/1000 = 167,4). 

Таблиця 4.2 – Середній денний рівень сонячної радіації в деяких містах 

України, кВч/м2 за день (за даними NASA) 

Регіони / Місяці січ лют бер квіт трав черв лип серп вер жовт лист груд Сер. 

Сімферополь 1,27 2,06 3,05 4,30 5,44 5,84 6,20 5,34 4,07 2,67 1,55 1,07 3,58 
Дніпро 1,21 1,99 2,98 4,05 5,55 5,57 5,70 5,08 3,66 2,27 1,20 0,96 3,36 
Житомир 1,01 1,82 2,87 3,88 5,16 5,19 5,04 4,66 3,06 1,87 1,04 0,83 3,04 
Запоріжжя 1,21 2,00 2,91 4,20 5,62 5,72 5,88 5,18 3,87 2,44 1,25 0,95 3,44 
Івано-Франківськ 1,19 1,93 2,84 3,68 4,54 4,75 4,76 4,40 3,06 2,00 1,20 0,94 2,94 
Київ 1,07 1,87 2,95 3,96 5,25 5,22 5,25 4,67 3,12 1,94 1,02 0,86 3,10 
Львів 1,08 1,83 2,82 3,78 4,67 4,83 4,83 4,45 3,00 1,85 1,06 0,83 2,92 
Одеса 1,25 2,11 3,08 4,38 5,65 5,85 6,04 5,33 3,93 2,52 1,36 1,04 3,55 
Полтава 1,18 1,96 3,05 4,00 5,40 5,44 5,51 4,87 3,42 2,11 1,15 0,91 3,25 
Херсон 1,30 2,13 3,08 4,36 5,68 5,76 6,00 5,29 4,00 2,57 1,36 1,04 3,55 
Чернігів 0,99 1,80 2,92 3,96 5,17 5,19 5,12 4,54 3,00 1,86 0,98 0,75 3,03 

 

Фотоелемент потужністю Ре за контрольний період виробляє наступну 

кількість енергії (Ефе): 

фе eE k P N= Ч Ч
,                                                     (4.4) 

де k – поправковий коефіцієнт, що враховує зниження (залежно від кута 

падіння випромінювання) рівня опромінювання сонячної батареї та падіння 

потужності фотоелементів у результаті нагрівання (улітку беруть рівним 0,5, 

узимку – 0,7, оскільки елементи нагріваються у меншій мірі). 

Сумарна енергія фотоелементів повинна бути не менша сумарного 

споживання енергії пристроями (споживачами): 

сум сум спожE Р k N E= Ч Ч > ,                                      (4.5) 

Поділивши значення необхідної сумарної енергії фотоелементів Есум на 

значення тієї енергії, що виробляється одним фотоелементом Ефе, отримаємо 

кількість сонячних батарей (панелей), необхідну для створення працездатної 

сонячної системи електропостачання: 

/сум феn E E= ,                                                      (4.6) 

Приклад розрахунку 

Виконати розрахунок сонячної системи електропостачання. Дані 

споживачів наведені у табл. 4.1. Середній денний рівень сонячної радіації 
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вибрати за травень для міста Полтави у табл. 4.2. Напруга акумуляторної 

батареї складає12 В. Потужність одного фотоелемента 160 Вт. 

Розв’язання 

 Визначають сумарну потужність споживачів: 

1500 60 600 1500 100 1500 350 700 60 11 6381сумР Вт= + + + + + + + + + = . 

Визначають потужність інвертора: 

1,25 6381 7976,25сумР Вт= Ч = . 

Обчислюють необхідне значення зарядної ємності акумуляторних 

батарей: 

7403
40 24676,6

12
акФ А год= Ч = Ч . 

Узявши для Полтави травневе значення сонячної радіації, отримаємо 

значення кількості пікових годин N = 5,4·103·31/1000 = 167,4 год. 

Фотоелемент потужністю Ре за контрольний період виробляє таку 

кількість енергії: 

0,5 160 167,4 13392феE Вт год= Ч Ч = Ч
. 

Сумарна енергія фотоелементів: 

6381 0,5 167,4 534089,7сумE Вт год= Ч Ч = Ч . 

Сумарна енергія споживачів: 

7403 31 229493спожE Вт год= Ч = Ч . 

Сумарна енергія фотоелементів більша за сумарну енергію споживачів 

Есум>Eспож, тобто рівність (4.5) виконується. 

Кількість сонячних батарей (панелей) для створення працездатної 

сонячної системи електропостачання: 

534089,7 /13392 38,88 40n шт= = » . 

Завдання для самостійної роботи 

Виконати розрахунок сонячної системи електропостачання. Дані 

споживачів наведені у табл. 4.1. Середній денний рівень сонячної радіації для 

вашого міста та місяця, напругу акумуляторної батареї, потужність одного 
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фотоелемента вибрати за варіантами у табл. 4.3. Результати розрахунків занести 

до табл. 4.4. 

Таблиця 4.3 – Вихідні дані за варіантами 

№ 
вар. 

Напруга 
акумулятора, В 

Потужність одного 
фотоелемента, Вт 

Місто та місяць 

1 12 180 Київ, січень 
2 24 200 Одеса, липень 
3 36 120 Львів, березень 
4 12 140 Полтава, серпень 
5 24 240 Херсон, червень 
6 12 200 Чернігів, листопад 
7 12 160 Харків, вересень 
8 100 160 Дніпро, жовтень 
9 50 125 Житомир, травень 
10 24 140 Сімферополь, липень 
 

Таблиця 4.4 – Результати розрахунків 

Назва параметра Рсум Рінв Фак Есум п 

Числове значення      

 

Контрольні питання 

1. Провести аналіз конструкції установки для отримання електроенергії 

на сонячних батареях. 

2. Яким чином здійснюється контроль заряду батареї? 

3. Що таке сонячна батарея?  

4. Які типи фотоелементів ви знаєте? 

5. Які параметри визначають кількість сонячних батарей у конструкції 

установки для отримання електроенергії? 

Література: [3, с. 118–125; 6, с. 256–270; 8, с. 39–42]. 
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Практичне заняття № 5 

Тема. Розрахунок виробленої електроенергії вітроенергетичною 

установкою 

Мета: набути навичок розрахунку виробленої електроенергії 

вітроенергетичною установкою 

Короткі теоретичні відомості 

Вітроенергетична установка (ВЕУ) – це комплекс взаємопов’язаного 

обладнання та споруд, призначений для перетворення енергії вітру на інші види 

енергії (механічну, теплову, електричну і т. д.). Тому вітроенергетичні 

установки за призначенням можна поділити на: 

– вітро-механічні, що забезпечують привід механізмів; 

– вітро-теплові, що виробляють тепло; 

– вітро-електричні, що слугують для виробництва електроенергії. 

Переважне значення в промисловій вітроенергетиці мають 

вітроелектричні установки, у результаті чого абревіатура ВЕУ віднесена в 

основному до вітроелектричних установок. 

Використовують ВЕУ для приводу насосів, компресорів, генераторів і     

т. д., а також для акумулювання перетвореної енергії вітру в теплових 

акумуляторах, ресиверах, хімічних акумуляторах і т. д. 

ВЕУ класифікують за такими ознаками: 

– потужності: малі, середні, великі, надвеликі; 

– числам лопастей робочого колеса: одно-, двох-, трьох- і 

багатолопастеві; 

– відношенням робочого колеса до напрямку повітряного потоку: з 

горизонтальною віссю обертання, паралельною або перпендикулярною вектору 

швидкості. 

У разі автономної роботи ВЕУ акумулятор стає невід’ємною частиною 

вітроенергетичної системи і робить можливим використання перетвореної 

енергії вітру навіть у безвітряну погоду. А під час роботи ВЕУ уможливлює 
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короткочасне використання перетвореної енергії більшої потужності, ніж 

потужність ВЕУ. 

Термін служби вітрогенераторів зазвичай не менше 15–20 років, а їх 

вартість коливається від 1000 до 1500 дол. США за 1 кВт проектної 

потужності. 

Потужність вітрового потоку, що діє на вітроколесо, визначається за 

формулою: 

3
0

0
2

р

А V
Р С

rж цЧ Ч чз ч= з чз чи ш
, 

де А = (πD2)/4 – площа, що охвачується вітроколесом (ВК); d – діаметр ВК; V0 – 

швидкість вітрового потоку; Cp – коефіцієнт відбору потужності, залежить від 

конструкції вітроколеса і швидкості вітру (0,35–0,5); ρ – щільність потоку 

повітря на рівні моря 1,2 кг/м3. 

Теоретично з 1 м2 залежно від швидкості вітру і типу вітроколеса може 

бути використано близько 57 % вітрової енергії, практично – не більше  33 %. 

Частку потужності вітрового потоку, яку може використовувати ВК і показує 

коефіцієнт відбору потужності Ср. 

Для практичних розрахунків, якщо відома середньорічна швидкість вітру 

VCP, рекомендується наступна формула, у якій враховано відповідний 

підвищувальний коефіцієнт (близько 1,91): 

3
0 01,17 cpР А V= Ч Ч . 

Сучасні ВЕУ відповідно до фізичних уявлень про перетворення енергії 

вітрового потоку на енергію обертання ВК спочатку можуть використовувати 

тільки частину вітрової енергії (критерій Бетца, близько 0,59 від загальної 

енергії). Окрім цього, треба враховувати і конструктивне виконання ВЕУ, що 

позначається, наприклад, на величині початкової (стартової) швидкості вітру 

(зазвичай 3-4 м/с), за якої вітроколесо починає обертатися і відповідно ВЕУ 

починає виробляти електроенергію. 

У загальному випадку кількість електроенергії, що виробляється ВЕУ, 

залежить від ККД генератора і редуктора, а під час визначення кількості 
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електроенергії, що подається споживачу від ВЕУ, слід ураховувати також 

втрати енергії в підвідному кабелі, інверторі її акумуляторної батареї. 

Середню потужність, що виробляється ВЕУ і відповідає запитам 

споживача, рекомендується розраховувати за формулою: 

31,17ВЕУ ВЕУ
П р ВК срР С А V= Ч Ч Ч , 

де АВК – площа вітрового потоку, що омітається ВК; Vср – середня швидкість 

вітру за розрахунковий період, м/с (визначається географічним положенням 

місця установки ВЕУ). 

Потужність зазвичай істотно відрізняється від так званої встановленої 

потужності ВЕУ. Під встановленою потужністю зазвичай розуміється 

номінальна потужність, що забезпечується генератором за деякої розрахункової 

швидкості вітру (для сучасних ВЕУ). Тому для обчислення встановленої 

потужності ВЕУ (номінальної потужності генератора), слід використовувати 

залежність: 

31

2
ВЕУ
вст р Г р ВК рР С А Vr h h= Ч Ч Ч Ч Ч Ч , 

де ɳГ – ККД генератора; ɳр – ККД редуктора. 

Встановлена потужність або номінальна потужність, що забезпечується 

генератором, обчислюється для того, щоб відповідно до отриманих результатів 

вибрати марку ВЕУ, яка випускається промисловістю. Сучасні ВЕУ здатні 

перетворювати тільки близько 25 % повної потужності повітряного потоку на 

корисну потужність, тому: 

30,25 1,17ВЕУ ВК рР А V= Ч Ч Ч , 

де РВЕУ – потужність на виході вітроагрегату, Вт; АВК – площа поверхні, 

захоплюваної вітроколесом, м2; Vср – середня швидкість вітру на рівні 

вітроколеса, м/с. 

Кількість енергії, яку виробляє вітроагрегат за розрахунковий період 

часу, можна визначити так: 

1000
ВЕУР Т

W
Ч

= , 
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де W – кількість виробленої енергії, кВт·год; T – розрахунковий час роботи 

вітроагрегата, год. 

Середня кількість енергії, яку вітроагрегат виробить за рік, знаходиться за 

формулою: 

324 365
2,56

1000
ВЕУ

СР ВК CP

Р
W А V

Ч Ч
= = Ч Ч , 

де WСР – середньорічне вироблення енергії вітроагрегатом, кВт·год/рік; VСР – 

середньорічна швидкість вітру, м/с. 

Отже, для вітроагрегата середньорічне вироблення електроенергії 

залежить від діаметра вітроколеса і середньорічної швидкості вітру. 

Приклад розрахунку 

Завдання 1. Визначити середньорічне вироблення електроенергії 

вітроагрегатом. Діаметр вітроколеса dк = 2,2 м. Середньорічна швидкість вітру 

Vср = 5 м/с. Визначити середньорічне вироблення електроенергії вітроагрегатом. 

Розв’язання 

Визначають площу, що покривається вітроколесом: 

2 2
23,14 2,2

3,8
4 4

К
К

d
А м

p Ч Ч
= = = . 

Визначимо середньорічне вироблення електроенергії вітроагрегатом: 

( )2,56 3,8 125 1216 /срW кВт год рік= Ч Ч = Ч . 

Завдання 2. Вихідні дані: 

– кількість споживачів електроенергії в населеному пункті:                     

МП = 18 споживчів; 

– норма вироблення електроенергії в розрахунку на одного споживача в 

рік: пП = 3600 кВт·год за рік; 

– час роботи ВЕУ протягом року (τ), доба: τ = 320 діб у році; 

– середня швидкість вітру за час роботи ВЕУ Vср = 4,9 м/с; 

– розрахункова швидкість вітру, за якої забезпечується встановлена 

потужність ВЕУ: Vр = 8 м/с; 

– коефіцієнт потужності ВК, Cp = 0,37; 
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– питомі капітальні вкладення в 1 кВт встановленої потужності ВЕУ: 

1000 . /ВЕУ
nk дол кВт= . 

Визначити: річну потребу електроенергії для споживачів населеного 

пункту; кількість генерованої електроенергії ВЕУ; середню потужність ВЕУ; 

площу, що охвачує ВК; висоту башти ВЕУ; річну економію умовного палива. 

Розв’язання 

Річна потреба в електроенергії ( П
СЕ ) для всіх споживачів населеного 

пункту: 18 3600 64800П
С П ПЕ М п кВт г= Ч = Ч = Ч  за рік. 

Кількість електроенергії ( ВЕУ
СЕ ), яке має надійти від ВЕУ за час τ: 

64800 320
56811

365 365

ВЕУ
ВЕУ С
С

Е
Е кВт г

tЧ Ч
= = = Ч . 

Середня потужність, що розвивається ВЕУ ( ВЕУ
ПР ): 

56811
8,65

24 24 320 0,95 0,9

ВЕУ
ВЕУ С
П

Г р

Е
Р кВт

t h h
= = =

Ч Ч Ч Ч Ч Ч
. 

Необхідна потужність повітряного потоку (Р0): 

0

8,65
23,4

0,37

ВЕУ
П

p

N
Р кВт

C
= = =  

Радіус R ВК (якщо 1 кВт = 103 кг·м2/d3): 

3

3 3

23,4 10
7,4

1,17 1,17 320 4,9
C

cp

N
R м

Vt

Ч
= = =

Ч Ч Ч Ч
. 

Площа, що охвачується ВК: 

2 2
23,14 14,8

172
4 4

ВК

D
А м

p Ч Ч
= = = . 

Висота (H) вежі ВЕУ: 

( )1,3...1,7 1,5 14,8 22,2Н D м= = Ч = . 

Встановлена потужність ВЕУ ( ВЕУ
встР ) за заданої розрахункової швидкості 

вітру Vp = 8 м/с: 
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3 3

3 3

1
10

2

1
1,225 0,37 0,95 0,9 172 8 10 17,1

2

ВЕУ
вст р Г р ВК рР С А V

кВт

r h h -

-

= Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч =

= Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч =

. 

Об’єм запобігання емісії вуглекислого газу ( ВЕУ
утV ), якщо вироблення        

1 кВт·год електричної енергії на органічному паливі супроводжується викидом 

0,5 кг СО2: 

0,5 0,5 56811 28400 20,4ВЕУ ВЕУ
ут СV E кг т= Ч = Ч = = . 

Перерахунок електроенергії, вироблюваної ВЕУ, у теплову енергію 

(QВЕУ), якщо 1 кВт·год = 860 ккал: 

4860 56811 860 48,9 10ВЕУ ВЕУ
С

ккал
Q Е

год
= Ч = Ч = Ч . 

Річна економія умовного палива ВВЕУ: 

648,9 10
19960 . . 20 . .

7000 0,35

ВЕУ
ВЕУ

n
p ГЕС

Q
В кг у п т у п

Q

Ч
= = = »

Ч Чh
 

де 7000n
pQ =  ккал/кг у. п. – нижча робоча теплота згоряння умовного палива, 

Завдання для самостійної роботи 

Завдання 1. Визначити середньорічне вироблення електроенергії 

вітроагрегатом. Діаметр вітроколеса dк та середньорічну швидкість вітру Vср 

вибрати за варіантом у табл. 5.1. Визначити середньорічне вироблення 

електроенергії вітроагрегатом. 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані за варіантами 

№ вар. dк, м Vcp, м/с 
1 9 4,2 
2 11 4,4 
3 6 3,8 
4 12 5,5 
5 3 3,2 
6 4 4,8 
7 8 4,1 
8 7 7 
9 10 6,5 
10 5 5,2 
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Завдання 2. Визначити: річну потребу електроенергії для споживачів 

населеного пункту; кількість генерованої електроенергії ВЕУ; середню 

потужність ВЕУ; площу, що охвачує ВК; висоту башти ВЕУ; річну економію 

умовного палива. Вихідні дані за варіантами наведені у табл. 5.2. Час роботи 

ВЕУ протягом року τ = 320 діб за рік; розрахункова швидкість вітру, за якої 

забезпечується встановлена потужність ВЕУ Vр = 8 м/с; коефіцієнт потужності 

ВК Cp = 0,37; питомі капітальні вкладення в 1 кВт встановленої потужності 

ВЕУ: 1000 . /ВЕУ
nk дол кВт= . 

Таблиця 5.2 – Вихідні дані за варіантами 

№ вар. МП, спож. пП, кВт·год Vср, м/с ɳГ ɳр 
1 17 3500 4,5 0,96 0,91 
2 16 3700 4,7 0,94 0,92 
3 20 4000 4,8 0,95 0,93 
4 22 4200 4,9 0,97 0,94 
5 25 3800 4,4 0,9 0,89 
6 19 3900 4,2 0,91 0,88 
7 15 3400 4 0,93 0,87 
8 16 3300 4,1 0,94 0,9 
9 21 3200 5 0,96 0,89 
10 23 4100 5,1 0,95 0,92 

 

Контрольні питання 

1. Що таке ВЕУ? 

2. Назвіть принципи реалізації ВЕУ. 

3. Наведіть класифікацію ВЕУ. 

4. Назвіть термін служби ВЕУ.. 

5. Які типи генераторів використовуються у ВЕУ? 

Література: [11]. 
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Практичне заняття № 6 

Тема. Розрахунок енергетичних показників гібридної сонячно-вітрової 

установки  

Мета: провести та проаналізувати розрахунок енергетичних показників 

роботи сонячно-вітрової установки 

Короткі теоретичні відомості 

Гібридна сонячно-вітрова енергетична установка (СВЕУ), структурна 

схема якої зображена на рис. 6.1, призначена для електропостачання 

автономних споживачів, що не мають централізованого енергопостачання. 

 

Рисунок 6.1 – Структурна схема гібридної СВЕУ для автономного 

електропостачання: ВЕА – вітроелектричний агрегат, ФЕБ – фотоелектрична 

батарея, БУ – блок управління, АБ – акумуляторна батарея, І – інвертор 

 

Прихід сонячної радіації та потенціал вітрової енергії дуже залежать від 

місцевих кліматичних характеристик і мають яскраво виражений сезонний 

характер. Використання в одній установці двох енергоджерел (сонце і вітер) 

істотно підвищує забезпеченість електропостачання автономного споживача. 

Основними показниками, за якими оцінюється ефективність СВЕУ, є 

встановлена потужність і максимальне вироблення електроенергії за рік. 

Початкові дані, необхідні для виконання практичної роботи, наведені в 

таблиці 6.1 та додатку А. 
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Таблиця 6.1 – Вихідні дані щодо вітроелектричного агрегата (ВЕА) і 

фотоелектричної батареї (ФЕБ) 

Показники, од. вим. Поз-
нач. 

№ вар. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Діаметр вітроколеса, м D 2,5 3 5 6 8 10 12 15 20 25 
Розрахункова 
швидкість вітру, м/с 

θp 8 8 8 9 9 10 10 12 12 12 

Робочий діапазон 
швидкостей вітру, м/с 

θp-θmax 3-20 3,5-
22 

3,5-
25 

4- 
25 

4- 
25 

4,5- 
25 

4,5-
25 

5-30 5-30 5-30 

Висота осі вітроколеса, 
м 

H 12 12 15 15 15 18 18 24 24 ЗО 

Пікова потужність 
фотомодуля, Вт 

p 25 ЗО 35 40 45 50 60 70 80 90 

Число, шт n 6 10 16 20 24 ЗО 40 40 50 50 

  

Розрахункова потужність визначається з виразу: 

3 310
2

р р p M ГР c -r
= Чq Ч Чh Чh Ч ,                                   (6.1) 

де ρ = 1,226 кг/м3 – густина повітря; θр – розрахункова швидкість вітру, м/с; ср = 

0,4-0,45 – коефіцієнт використання енергії вітру; ηМ = 0,85-0,9 – ККД 

мультиплікатора; ηГ = 0,7-0,95 – ККД генератора. 

Значення D і θр вибираються з таблиці 6.1. 

Менші значення ср, ηМ і ηГ приймаються для ВЕА з D<8 м, а великі – для 

D>8 м. 

Потужнісна характеристика ВЕА визначається розрахунком: 

3 310
2

ВЕА p M ГN F c -r
= Ч Ч Чh Чh Чq Ч .                              (6.2) 

де F = лD2 /4 – площа вітроколеса, м2; θ – швидкість вітру. 

Причому необхідно враховувати специфіку роботи ВЕУ, яка полягає в 

тому, що при: 

max

max

0 0,

;

0.

н ВЕА

p ВЕА p

ВЕА

N

N N

N

< qЈ q ® =

q < qЈ q ® =

q< q ® »
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За виразом (6.2) проводиться обчислення NВЕА заповнюється таблиця 6.2 і 

будується графік розрахункової потужнісної характеристики виду NВЕА = f(θ) 

(рис. 6.2). 

Таблиця 6.2 – Значення NВЕА залежно від швидкості вітру 

θ, м/с 0 2 4 6 8 10 12 14 

NВЕА, кВт         

θ, м/с 16 18 20 22 24 26 28 З0 

NВЕА, кВт         
 

 

Рисунок 6.2 – Вид потужнісної характеристики ВЕА 

 

Розрахункова потужність фотоелектричної батареї (ФЕБ). 

Розрахункова (пікова) потужність ФЕБ визначається з виразу: 

1000
пік

ФЕБ

n P
N

Ч
= ,                                                     (6.3) 

де n – число фотомодулів у ФЕБ; Рпік – пікова потужність фотомодулів, Вт.  

Числове значення n і Рпік вибирають з табл. 6.1. 

Розрахунок річного вироблення електроенергії гібридної СВЕУ. 

Середньорічне вироблення електроенергії гібридної СВЕУ визначається як 

сума виробленої електроенергії за місяцями від двох незалежних енергоджерел 

ВЕА і ФЕБ. Тому завдання зводиться до визначення середньомісячного 

вироблення електроенергії кожним джерелом з подальшим підсумовуванням 
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результату для отримання вірогідного значення річного вироблення 

електроенергії автономної СВЕУ. 

Річне вироблення електроенергії ВЕА. Для розрахунку річного 

вироблення електроенергії потрібно мати потужнісну характеристику ВЕА 

(рис. 6.2) і диференціальну повторюваність швидкостей вітру вигляду: 

( ), 1..i it i nq = . 

Середньоперіодні швидкості вітру (табл. 6.2) повинні бути перераховані 

на задану висоту ВЕА (Н) за формулою: 

m

H н

H

h

ж цчзq = q чз чзи ш
,                                                    (6.4) 

де ( )
0,77

0,6m
-

= q , q  – середньоперіодна швидкість вітру на висоті флюгера (h). 

Значення ti(θi) беруть з умови розподілу Вейбулла залежно від значення 

параметра (γ) (див. додаток А-В). 

Середньоперіодні швидкості вітру (середньомісячні та середньорічні) та 

параметр (γ) наведені в табл. 6.2, їх беруть згідно з варіантами завдання. 

З розрахункової потужнісної характеристики ВЕА (рис. 6.2) виходить, що 

в діапазоні швидкостей вітру θн ≥ θi ≥ θтах і θн ≥ θi ≥ θтах його потужність 

рівна нулю. 

Власне вироблення ВЕА протягом кожного місяця (NВЕА
МІС) і року 

(NВЕА
РІК) за формулами: 

( ) ( )
1

k
міс

ВЕА ВЕА i i i міс
i

W N V t V T
=

= Ч Че ,                                   (6.5) 

де Тміс – число годин у розрахунковому місяці: 

1

k
рік міс

ВЕА ВЕА
i

W W
-

= е ,                                                 (6.6) 

або: 

( ) ( )
1

k
рік

ВЕА ВЕА i i i рік
i

W N V t V T
=

= Ч Че ,                                   (6.7) 

де Трік = 8760 годин. 
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На підставі даних таблиці додатку Б визначимо число годин простою 

ВЕА за рік (tпр), число годин роботи ВЕА (tроб) і число годин використання 

встановленої потужності (tуст): 

( ) ( )
max

1 25

H

пр i i i i годt t t T
n> nnЈ n

n= n=

ж цчз ч= n + nз чз чзи ш
е е ,                                    (6.8) 

роб рік прt Т t= - ,                                                 (6.9) 

рік
ВЕА

ус

уст

W
t

N
= ,                                                 (6.10) 

Отримані результати розрахунку WВЕА
МІС і  WВЕА

РІК занести до таблиці 6.3. 

Таблиця 6.3 – Вироблення електроенергії гібридною вітро-сонячною 

установкою 

Енергоджерело Розмір- 
ність 

Місяці Рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вітроагрегат кВт·год              
Фотобатарея кВт·год              
Уся установка кВт·год              

 

Щомісячне і річне вироблення електроенергії сонячною 

фотоелектричною батареєю. Кількість електричної енергії, виробленої 

сонячною фотоелектричною батареєю: 

.

с
ФЕБ пік

ет с пік

Е
Е Р

Р

h Ч
= Ч

h Ч
,                                             (6.11) 

де РПІК – пікова потужність ФЕБ; Рс.пік = 1000 Вт/м – пікова потужність 

сонячної радіації за стандартних умов; η – еквівалентна середня ефективність 

перетворення сонячної енергії; ηет – ККД еталонного фотоелектричного 

модуля; Ес – середньоперіодна сумарна енергетична освітленість у площині 

фотоелектричного модуля визначається з додатку А. 

Якщо позначити: 
.

с
сон

с пік

Е
Т

Р
=

 
– число пікових сонце-годин; 

0,5 0,7р

ет

К
h

= = ё
h

– коефіцієнт перетворення, тоді: 
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ФЕБ р сон пікЕ К Т Р= Ч Ч .                                          (6.12) 

Великі значення Кр відповідають роботі ФЕБ в умовах гірської місцевості 

і за великих значень енергетичної освітленості Ес. 

Провести обчислення, заповнити таблицю 5.3, указавши щомісячне і 

середньорічне вироблення електроенергії гібридною вітро-сонячною 

установкою і побудувати гістограму вироблення електроенергії за місяцями 

протягом року (рис. 6.3): 

СВЕУ ВЕА ФЕБW W Е= + .                                            (6.13) 

 

Рисунок 6.3 – Гістограма вироблення електроенергії за місяцями протягом року 

 

Завдання для самостійного контролю 

Провести розрахунок гібридної сонячно-вітрової установки: 

1.  Відповідно до варіантів вибираємо вихідні дані для розрахунку у   

табл. 6.1 та додатку А. 

2. Розрахунок проводимо відповідно до формул (6.1)–(6.12). 

3. Розрахувати потужнісну характеристику ВЕА (NВЕА) за формулою (6.2), 

заповнити табл. 6.2 та побудувати потужнісну характеристику ВЕА залежно від 

швидкості вітру згідно з рис. 6.2. 
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4. Заповнити табл. 6.3 вироблення гібридною вітро-сонячною установкою 

електроенергії. 

5. Побудувати гістограму вироблення електроенергії за місяцями 

протягом року для СВЕУ. 

Контрольні питання 

1. Що називають гібридними енергетичними установками? 

2. З якою метою використовують в енергетичних установках декілька 

джерел енергії? 

3. Які переваги та недоліки гібридних енергетичних установок? 

4. Яким чином можна збільшити потужність вітроенергетичної 

установки? 

5. Які чинники впливають на потужність і кількість виробленої енергії 

сонячно-вітрової енергетичної установки? 

Література: [2, с. 56–68; 5, с. 86–98; 6, с. 103–115; 7, с. 65–77]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

Вид 
контролю 

Бали  

1 2 

Лекції 

Оцінювання аудиторної роботи студента на лекції здійснюється 
за формулою: 

1 2

3 1
0,5

L L
fact akt L

L konspL
NP

K K
B K B

G

 
 

  
    
   

,                   (1) 

де L
factK  – кількість відвіданих лекцій; L

aлtK  – кількість лекцій, на 

яких студент виявляв доцільну активність;  KL
consp = 0…1 – 

коефіцієнт, який ураховує повноту роботи студента з 
конспектом, причому 1 відповідає повному якісному 
конспекту; L

NPG – кількість годин, які відводяться на лекцію, 

передбачена навчальним планом; BΣ1=10 – максимальна 
кількість балів, яку студент може отримати за 
накопичувальною системою за цією формою оцінювання 
роботи α1, α2, α3, – коефіцієнти, які враховують значущість 
чинників відвідування лекції студентом, доцільної активності 
на занятті та наявності конспекту. При цьому необхідне 
дотримання умови α1+α2+α3 = 1. 
Усього: 10 балів 

Практичні 
 заняття 

Аудиторна робота студента на практичних заняттях оцінюється 
за формулою (2): 

 
1 2

1 2
0,5

PZ PZ
fact akt

PZ PZ LR SEM
NP NP NP

K K
B B

G G G

 
 

 
  

   

,                        (2) 

де PZ
factK  – кількість відвіданих практичних занять; PZ

aktK  – 

кількість занять, на яких студент виявляв доцільну активність; 
PZ
NPG – кількість годин, які відводяться на практичні заняття 

відповідно, передбачена навчальним планом; BΣ2 = 20 – 
максимальна кількість балів, яку студент може отримати згідно 
з накопичувальною системою за цією формою оцінювання 
роботи; β1 – коефіцієнт, що враховує значущість чинників 
відвідування студентом занять цієї форми; β2 – коефіцієнт, що 
враховує факт доцільної активності на занятті. При цьому 
необхідне дотримання умови: β1+β2 = 1. 
Усього: 20 балів 

Поточний   
контроль 

На оцінювання поточної успішності та підсумкового контролю 
відводять BΣ3 = 50 балів (за формою контролю «залік» BΣ3 = 70). 
До цієї форми контролю належать: 
– оцінювання самостійних (контрольних) робіт (поточний 
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контроль); 
– оцінювання за змістовий модуль (проміжний контроль). 
Сумарне оцінювання здійснюють за формулою (3): 

 2 4 3

1

5
kontr KRR TMKB O O B    ,                         (3) 

де λ2, λ4 – вагові коефіцієнти форм контролю, причому λ2+λ4 = 1; 
OKRR, OTMK – середньоарифметичне значення, отримане в 
результаті оцінювання виконання контрольних (самостійних) 
робіт, точок змістовно-модульного контролю. Сумарна оцінка 
приведена до максимальної оцінки класичної шкали. 
Оцінювання поточного контролю здійснюють за національною 
(чотирибальною системою) 

Поточний 
контроль 

Розрахунок середньоарифметичних оцінок за кожен з названих 
показників здійснюється за формулами: 

1

KRRN
KRR
i

i
KRR

KRR

O

O
N



, 1

TMKN
TMK
i

i
TMK

TMK

O

O
N



. 

Тут KRR
iO , TMK

iO  – оцінки за виконану і–ту  контрольну 

(самостійну) роботу, точку модульного контролю; NKRR, NTMK – 
кількість контрольних робіт, точок модульного контролю, які 
передбачено навчальною програмою навчальної дисципліни. 
Усього: 50 (70) балів 

Підсумковий  
контроль 

У результаті сумарно за семестр студент акумулює оцінку AB , 

яка обчислюється за формулою (4): 

A L PZ kontrB B B B   .                                       (4) 

Підсумкова оцінка розраховується з урахуванням результату 
складання іспиту за формулою: 

5

I

A A

O
B B B   ,                                         (5) 

де OI – оцінка, отримана студентом у результаті іспиту; BΣ4 = 20 
– максимальна оцінка, передбачена розподілом балів. При 
цьому для зменшення дискретності оцінювання OI може 
набувати значення 0; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 що відповідає оцінкам 
«незадовільно», «достатньо», «задовільно», «добре», «дуже 
добре», «відмінно».  
У разі повторного складання іспиту сумарна оцінка 
розраховується за формулою (5) без урахування балів, 
отриманих на попередніх іспитах. 
Усього: 20 балів 

Разом 100 балів 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 
проекту (роботи), 

практики 
Для заліку 

90–100 А Відмінно    
 

Зараховано 
82–89 В 

Добре  
74–81 С 
64–73 D 

Задовільно  
60–63 Е  

35–59 FX 
Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
навчальної 
дисципліни 
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Додаток А 

Кліматичні характеристики для місця розташування гібридної установки 

№ 
вар. 

γ Кліматичні 
хар-ки 

Розмірність Місяць Рік Висота 
флюгера h, м 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1,5 Vсp м/с 5,2 5,4 5,7 5,6 5,5 4,9 4,2 4,1 4,3 4,5 5,0 5,0 5,0 11,0 
Ес кВт·тод/м2 56,1 77,9 122,5 161,6 187,8 197,7 184,5 189,9 164,0 124,7 80,2 46,9 1593,6 - 

2 1,25 Vсp м/с 7,0 6,5 6,4 4,1 3,7 3,6 3,8 3,8 4,4 5,2 5,8 7,2 5,1 11,0 
Ес кВт·тод/м2 62,0 80,2 103,5 125,0 163,0 184,9 198,1 197,0 161,6 141,7 92,8 61,7 1571,4 - 

3 1,75 Vсp м/с 5,2 5,3 5,0 4,6 4,2 3,7 3,5 3,4 3,9 4,5 5,2 5,3 4,5 11,0 

Ес кВт·тод/м2 20,6 53,0 108,4 127,6 166,3 163,0 167,7 145,0 104,6 60,7 34,8 22,0 1173,7 - 

4 1,25 Vсp м/с 5,9 6,3 5,7 5,5 5,0 4,5 4,1 4,4 4,4 5,0 6,5 5,5 5,2 10,0 

Ес кВт·тод/м2 31,4 46,5 96,5 132,6 186,1 197,7 187,3 172,2 117,4 69,8 36 21 1294,5 - 

5 1,5 Vсp м/с 6,8 6,1 6,2 6,9 6,3 4,6 4,3 4,4 5,8 6,8 6,7 5,5 6,0 16,0 

Ес кВт·тод/м2 102,2 132,7 175,4 149,1 153,7 142,2 136,6 131,5 130,4 124,2 94,8 87,2 1560,2 - 

6 1,25 Vсp м/с 6,2 6,5 6,6 6,7 6,0 5,4 5,1 5,6 5,6 5,8 6,6 6,2 6,0 12,0 

Ес кВт·тод/м2 32,1 45,1 67,5 86,0 100,1 106,1 100,1 87,1 68,5 52,0 37,0 27,7 809,3 - 

7 1,25 Vсp м/с 4,0 3,8 4,0 3,7 3,6 3,5 3,2 3,1 3,5 4,0 4,1 4,1 3,7 11,0 

Ес кВт·тод/м2 16,8 36,9 116,4 127,7 148,1 166,3 163,7 128,6 77,3 36,7 13,5 2,8 1034,6 - 
8 1,5 Vсp м/с 5,0 4,6 4,3 3,9 3,7 3,5 3,0 3,0 3,8 4,1 4,3 4,7 4,0 10,8 

Ес кВт-год/м2 169,0 171,8 173,0 138,1 127,7 109,6 109,1 121,7 144,1 147,5 130,3 139,5 1681,3 - 

9 1,25 Vсp м/с 9,1 8,4 9,1 7,6 5,7 4,6 4,7 4,2 5,5 7,6 8,2 9,4 7,0 10,0 

Ес кВт-год/м2 70,6 95,9 142,3 148,1 147,4 142,5 137,6 140,9 120,2 118,0 81,6 69,8 1414,9 - 

10 1,5 Vсp м/с 6,5 7,0 6,8 6,4 5,6 4,6 4,3 4,2 4,4 5,4 7,0 7,0 5,8 13,0 
Ес кВт-год/м2 31,8 47,2 98,0 134,6 189,0 200,8 190,2 174,9 119,2 70,8 36,5 21,4 1314,4 - 
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Спеціальні розділи енергетики, нетрадиційна та відновлювальна 

енергетика» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 

– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого 

(бакалаврського) рівня 
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