
Назва дисципліни  
Фізичні основи вживання низькопотенціальних джерел 

енергії 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна викладається студентам фізико-енергетичного 

факультету Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Лекційні та практичні заняття проводить професор кафедри 

теплофізики та молекулярної фізики, доктор технічних наук 

Гакал Павло Григорович. 

Тел. (057) 788-42-05 

Ел. адреса – p.gakal@khai.edu  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення курсу необхідні знання з технічної 

термодинаміки, тепломасообміну, економіки, будівельної 

теплотехніки. 

Опис 

Мета дисципліни.  
Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання 

студентами знань щодо теплонасосних установок та 

методів, що застосовуються при їх проектуванні. 

 

Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: методи термодинамічних та теплових розрахунків 

та здатність їх використовувати при аналізі процесів в 

теплонасосних установках. 

вміти:  
 Розробляти математичні моделі термодинамічних та 

теплових процесів в теплонасосному устаткуванні; 

 Визначати найбільш доцільні сфери застосування 

теплонасосного устаткування; 

 Виконувати проектувальні розрахунки 

теплонасосного устаткування. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

ТЕМА .1 Термодинамічні основи роботи теплових 

насосів.Термодинамічні цикли та їх енергетичні показники. 

Цикл Карно і його використання для теплових насосів (ТН). 

Парокомпресійні ТН. Абсорбційні ТН.  

ТЕМА 2. Низькопотенційні джерела теплоти для 

теплових насосів. Теплота атмосферного повітря. Теплота 

вентиляційних викидів. Теплота поверхневих природних, 

ґрунтових та стічних вод. Енергія сонячного 

випромінювання. Теплота ґрунту. Теплота кристалізації 

води. Технічно досяжний потенціал низько потенційних 

джерел теплоти.  

ТЕМА 3. Оптимальні умови роботи ТН. Аналіз питомих 

затрат зовнішньої енергії з використанням різних джерел 

енергії. Схема з використанням теплоти атмосферного 

повітря. Схема з використанням теплоти вентиляційних 

викидів. Схема з використанням теплоти природної або 

скидної води. Схема з використанням теплоти ґрунту.    



ТЕМА 4. Енергетична ефективність теплонасосних 

систем теплопостачання. Низькотемпературне водяне 

опалення. Теплонасосні схеми вентиляції з рекуператором 

теплоти та рециркуляцією відпрацьованого повітря. 

Низькотемпературні системи повітряного опалення. 

Комбіновані тепло насосні системи водяного опалення та 

вентиляції. 

ТЕМА 5. Обладнання компресійних ТН. Компресори. 

Приводні двигуни. Теплообмінники. Холодоагенти для ТН.  

ТЕМА 6. Проектувальний розрахунок теплонасосного 

обладнання.  Розрахунок циклу теплонасосного 

обладнання. Розрахунок теплообмінного обладнання. Вибір 

компресора.    

Методи контролю результатів навчання 
Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 

1. Експрес-контроль (ваговий бал - 48 ) проводиться з 

метою перевірки якості роботи студента на практичних 

заняттях в аудиторії. Тривалість експрес-контролю 5-10 хвилин. 

Кожен  експрес-контроль включає 2 завдання.  

Кількість балів за експрес контрольні роботи: 

 Нульова експрес контрольна робота (тести)  – 4 бали; 

 Експрес контрольна робота №1 (теми 1-2) – 6 балів; 

 Експрес контрольна робота №2 (теми 3-4) – 10 балів; 

 Експрес контрольна робота №3 (тема 5) – 8 балів; 

 Експрес контрольна робота №4 (теми 6) – 20 балів; 

2. Модульний контроль (ваговий бал - 52) проводиться у 

вигляді двох модульних контрольних робіт тривалістю 2 

академічні години кожна. Кожна МКР складається з двох  

задач, які оцінюються по 26 балів. Максимальна кількість 

балів за МКР 26х2=52 бали. 

Критерії оцінювання: 

 Теоретичні питання оцінюються в 25 балів кожен, при 

неповній або частково помилковій відповіді – 20 балів, при 

відсутності відповіді – 0 балів; 

 Повністю розв’язана задача оцінюється в 50 балів; 

 Задача, розв’язана з несуттєвими помилками (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках) оцінюється в 30 

балів; 

 Частково розв’язана задача оцінюється в 20 балів (правильно 

обрана логіка рішення, закони та рівняння, але є грубі 

помилки в розрахунках); 

 Частково розв’язана задача оцінюється в 10 балів (правильно 

обрана логіка рішення, основні закони та рівняння, та зовсім 

відсутні розрахунки); 

 Нерозв’язана задача оцінюється в 0 балів.     
Разом за семестр студент має можливість отримати 100 

балів. Форма підсумкового контролю знань – екзамен.  

 

Мова викладання – російська  

 


