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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Регуляризація нетрадиційних систем енергетики» складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 
 

перший, бакалавр 
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за освітньою програмою 
«Прикладна фізика енергетичних систем» 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з методами 
керування енергетичними потоками та регуляризації систем з нетрадиційними джерелами 
енергії. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 
 Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення формування у студентів 
знань щодо методики оцінювання ресурсів альтернативних джерел енергії та рішення 
завдання регуляризації матеріальних і енергетичних потоків систем з нетрадиційними 
джерелами енергії. 
 

 1.3. Кількість кредитів – 5. 
 

1.4. Загальна кількість годин – 150. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 

Вид кінцевого контролю – залікова робота 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й - 

Семестр 
7-й - 

Лекції 
32 год. - 

Практичні заняття 
32 год. - 

Лабораторні заняття 
- - 

Самостійна робота 
86 год. - 

у тому числі індивідуальні завдання 
- 

 
 
 



1.6. Заплановані результати навчання 
 

 Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
знати основні характеристики та принципи розподілу енергетичних потоків в системах 

з нетрадиційними джерелами енергії та характеристики систем акумулювання теплової та 
електричної енергії; 

вміти застосувати отримані знання для виконання розрахунків систем з 
поновлюваними джерелами енергії при змінному навантаженні та систем акумулювання 
енергії. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Розподіл енергетичних потоків в системах з нетрадиційними енергоносіями. 
Тема 1. Енергетичні системи з сонячними джерелами енергії. 
Джерело сонячного випромінювання, його інтенсивність і визначення потенціалу 

використання. Класифікація сонячних енергетичних установок. Основні технічні вимоги до 
сонячних енергосистем. Термодинамічні сонячні електростанції та режими їх роботи. 
Сонячні водонагрівальні й опалювальні установки. Застосування водонагрівальних установок 
в системах опалення та гарячого водопостачання. Охолодження за рахунок сонячної енергії.  

Тема 2. Енергетичні системи з використанням енергії вітру. 
 Оцінювання природних вітрових ресурси. Визначення потенціальної потужності 
вітрової енергетичної установки. Електричні концепції вітроенергетичних установок. 
Підключення вітроенергетичних установок до енергосистеми. 
 Тема 3. Енергетичні системи з біопаливними джерелами енергії. 
 Системи опалення з використанням біопалива. Електростанції на біомасі. Планування 
використання твердого біопалива в централізованому та місцевому теплопостачанні. Основні 
техніко-економічні показники роботи біопаливних установок та оцінка потенційних 
можливостей їх використання в малих енергетичних комплексах. 
Розділ 2. Системи акумулювання енергії та регуляризація енергетичних потоків. 
 Тема 1. Системи накопичування та регулювання енергії. 
Необхідність процесів акумулювання енергії. Теплові акумулятори. Повітряні акумулятори. 
Надпровідні індуктивні накопичувачі. Ємнісні накопичувачі. Акумулювання електроенергії. 
Механічне акумулювання. Гідроакумулюючі електростанції.  
 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Розподіл енергетичних потоків в системах з нетрадиційними енергоносіями. 

Тема 1. Енергетичні 
системи з сонячними 
джерелами енергії 

38 8 10   20       

Тема 2. Енергетичні 
системи з використан-
ням енергії вітру 

38 8 10   20       

Тема 3. Енергетичні 
системи з біопаливни-
ми джерелами енергії 

34 8 6   20       

Разом за розділом 1 110 24 26   60       



Розділ 2. Системи акумулювання енергії та регуляризація енергетичних потоків 
Тема 1. Системи 
накопичування та 
регулювання енергії 

40 8 6   26       

Разом за розділом 2 40 8 6   26       
Усього годин 150 32 32   86       

 
4. Теми практичних занять 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1-5 Розрахунки систем електропостачання, опалення та гарячого 
водопостачання з геліоколекторами 10 

6-10 Розрахунки вітроенергетичних систем та їх інтеграція в існуючи 
енергомережі 10 

11-13 Застосування біопаливних енергетичних установок в системах 
опалення  6 

14-16 Розрахунок систем накопичення енергії. 6 
 

 Разом 32 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 
1 Знати: Планування та визначення параметрів геліосистем 20 
2 Знати: Схеми приєднання вітроенергетичних установок до 

електричної мережі. Електричні концепції вітроустановок 20 

3 Проаналізувати: Перспективи використання біопаливних 
технологій в Україні. Фактори для оцінювання економічної 
ефективності біопаливних проектів 

20 

4 Знати: Методи автоматичного регулювання потужності в 
енергосистемах 26 

 Разом  86 
 

 
 
 

6. Індивідуальні завдання 
 
 

7. Методи навчання 

Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний методи. 
 

8. Методи контролю 

Для оцінювання результатів навчання використовуються такі види та методи контролю: 
поточний контроль протягом семестру – розв’язання задач на практичних заняттях, виступи 
студентів при обговоренні теоретичних положень дисципліни та контрольна робота.  

Поточний контроль на практичних заняттях (лекціях), включаючи експрес-контроль, 
що проводиться на практичних заняттях: відповідь при усному опитуванні – 0,10; виступ при 
обговоренні теоретичного питання – 0,25; розв’язання задачі на дошці – 0,25; задачі 
початкового рівня – 0,2; задачі середнього рівня – 0,35; задачі підвищеного рівня – 0,5. 
Загалом за поточним контролем – до 80 балів за усіма розділами. Контрольна робота  



складається з практичного завдання, яке оцінюється в 20 балів.  
Самостійна робота студентів – виступи з доповідями, вирішення завдань за темами 

самостійної роботи. За бажанням студента можуть нараховуватися до 4-х заохочувальних 
балів за  коментар в усній формі та відповіді на додаткові запитання.  

 

9. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 
завдання 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 

планом 

Індивідуальне 
завдання 

 

Т1 Т2 Т3 Т1    
15 25 15 25 20  100 

 
 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 
 
Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 

критеріями: 
90-100 балів – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок; 

70-89 балів – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає його; 
має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при 
аналізі практичного; 

50-69 балів – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 
відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; 
відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях; 

1-49 балів – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 
наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, практичні навички майже не сформовані. 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 
для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 
оцінювання 

90-100 відмінно   
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 

 
 



10. Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Альтернативна енергетика: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Мельничук 

М.Д., Дубровін В.О., Мироненко В.Г. та ін. – К: Аграр Медіа Груп, 2011. – 612 с. 
2. Васюкова Г.Т. Альтернативні джерела енергії [Електр. ресурс] / Г.Т. Васюкова,  

І.О. Грошева. – Екологія. – К.: Кондор, 2009. – 524 с.  
3. Системы возобновляемых источников энергии : учебник / Ф.Куашнинг. – Астана, 

Фолиант, 2013. – 432 с. 
4. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: метод. указания для 

выполнения контр. задания / Сост. Ю.Н. Кобякова. – Томск: Изд-во Томского гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. – 26 с. 

 
 

Допоміжна література 
1. Методические указанияпо выполнению графо-расчѐтной работы по дисциплине 

«Возобновляемые источники энергии» // Цопанов Н.Е., Есенов И.Х., Кокоев Х.П. и др. – 
Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО, 2005. – 37 с. 

2. Состояние развития биогазовых технологий, рекомендации к улучшению 
нормативно-правового поля для их развития в Украине на основе опыта Германии и 
Европейского Союза // Г. Гелетуха, П. Кучерук, Ю. Матвеев. – Киев: НТЦ «Биомасса», 2013.  
77 с. 

3. Задача многокритериальной регуляризации потоков энергии и теплоносителя в 
энергетических системах сложной структуры / Г.В. Ледуховский, В.П. Жуков, Е.В. Барочкин 
[и др.] // Вестник ИГЭУ –  2013. –  Вып. 6. – С. 5-10. 

4. Хахалева Л. В. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Пособие для 
проведения практ. занятий. /Сост. Хахалева  Л. В. – Ульяновск, 2008. – 32 с. 

5. Малые энергоэкономичные комплексы с возобновляемыми источниками энергии   / 
Н.Д. Шишкин. – М.: Готика, 2000. – 236 с. 

 
 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr. Бібліотека ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до робочої програми навчальної дисципліни Регуляризація нетрадиційних систем 
енергетики 
 
Дію робочої програми продовжено: на 20_____/20_____ н. р. 
 
Заступник декана _____________ факультету з навчальної роботи  
 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

«____» __________ 20___ р.  
 
Голова методичної комісії  _____________ факультету  
 
___________________        _______________________                                  

(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «____» __________ 20___ р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План практичних занять з дисципліни 
Регуляризація нетрадиційних систем енергетики 

 
 

 Заняття 1-5. Розрахунки систем електропостачання, опалення та гарячого 
водопостачання з геліоколекторами (10 годин). 

 Задача 1. Розрахувати систему гарячого водопостачання потужністю 250 л на добу, 
що забезпечує також підтримку опалення з розрахунку 10 кВт тепловтрат для будинку 
площиною 125 м2 (теплові втрати в приміщенні 80 Вт на 1 м2). 

 Задача 2. Вибрати елементи автономної системи електропостачання із сонячними 
батареями потужністю 3000 Вт. 

 Задача 3. На сонячній електростанції баштового типу встановлене n = 313 геліостатів, 
кожний з яких має поверхню Fг = 43 м2. Геліостати відбивають сонячні промені на приймач, 
на поверхні якого зареєстрована максимальна енергетична  освітленість Епр = 2,5 МВт/м2. 
Коефіцієнт відбиття геліостата Rг = 0,8; коефіцієнт поглинання приймача Апр = 0,95. 
Максимальне опромінення дзеркала геліостата Ег= 600 Вт/м2. Визначити площу поверхні 
приймача Fпр і теплові втрати в ньому, викликані випромінюванням і конвекцією, якщо 
робоча температура теплоносія становить t = 550 °С. Ступінь чорності приймача εпр = 0,95. 
Конвективні втрати вдвічі менше втрат від випромінювання. 

Задача 4. Встановлено плоский пластинчастий нагрівач із розмірами  
2х0,8 м. Температура поверхні приймача колектора tпр збільшується на 20 °С у порівнянні з 
температурою навколишнього повітря tос. 

Опір тепловтратам становить Rt = 0,22 (м2·К)/Вт – для двошарового скла, 0,4 (м2 К)/Вт 
– для селективного скла; коефіцієнт пропущення сонячного випромінювання прозорим 
покриттям kп = 0,8 – для подвійного, kп = 0,81 – для селективного скляного покриття; α – 
коефіцієнт поглинання прийомною поверхнею колектора сонячного випромінювання 
приймається рівним 0,9 - для подвійного скляного покриття, 0,91 – для селективного скла. 
Опромінення поверхні сонячного колектора Е = 600 Вт/м2. Початкова температура води  
tн = 20 °С; кінцева температура води tк = 50 °С, густина води – 993 кг/м3;  
теплоємність води – 4180 Дж/(кг·К).  

Визначити об'ємну витрату води V, м3/с через колектор для забезпечення заданої 
температури нагрівання води Тн. Яка повинна бути загальна площа колекторів FскΣ та їх 
кількість nк, щоб забезпечити  водопостачання котеджу, у якому проживають 5 чоловік з 
умови 90 літрів (0,09 м3) на людину за добу? Як зміниться витрата води, якщо використати 
селективне скло? 

Заняття 6-10. Розрахунки вітроенергетичних систем та їх інтеграція в існуючи 
енергомережі (10 год.). 

Задача 1. Спроектувати вітроенергетичну установку для заміщення електричної 
потужності споживачів котельної. Дані щодо електричних споживачів наведені в таблиці.  

 
 

Обладнання 
Потужність 

електродвигунів, 
кВт 

Коеф. 
попиту, Кс 

Насос 
мережевий 

18 0,7 
15 0,7 
75 0,7 
45 0,7 

Насос 
живильний 

7,5 0,7 
4 0,7 

5,5 0,7 



Дуттьовий 
вентилятор 

2,2 0,7 
4,5 0,7 
7,5 0,7 

 

Найменування Кількість n, 
шт. 

Потужність 
Росв, кВт 

Освітлювальний 
максимум, год. 

Лампа денного світла  35 0,058 5800 
 

 Задача 2. Розрахунок параметрів автономної вітроенергетичної установки . Час роботи 
установки 30 діб/добу. Середня швидкість вітру 4,9 м/с. Розрахункова швидкість вітру 8 м/с. 
Коефіцієнт потужності ВЕУ 0,37. Річна потреба в електроенергії 64800 кВт·год/рік. 

Задача 3. Вибрати необхідна кількість вітроустановок АВЕУ6-М і WE8000 для 
гарячого водопостачання. Необхідна кількість енергії для підігріву води Qн=1600 МДж. 
Надлишкова енергія продається по «зеленому» тарифі. 

Завдання 1.8-1.9 [2]. 
 
Заняття 11-13. Застосування біопаливних енергетичних установок в системах 

опалення (6 год.) 
Задача 1. Визначити об’єм біогазогенератора Vб і добовий вихід біогазу Vr в установці, 

що утилізує гніт від корів. Всього голів Nг =80 корів, з них 3 – 5 років – 60%; 1,0 – 1,5 років – 
20%; < 1 року – 20 %. Температура зброджування – 30 ºС. Тривалість зброджування – 14 діб. 
Температура біомаси – 16 ºС; температура навколишнього середовища tо.с=5 °С. Режим 
процесу – циклічний. Теплота згоряння біогазу при нормальних умовах Qhр = 25 МДж/м3. 

Задача 2. Провести	 порівняльний	 аналіз	 ефективності	 використання	 біопалива	
для	 опалення	 теплиці	 при	 використанні	 різних	 матеріалів	 огородження	 теплиці.	
Теплиця	блокова:1	блок	 -	9,6	х	50	м.	Основні	будівельні	показники	1	блоку:	площа	Fбл	
=480	 м2.	 Кiлькiсть	 блоків	 –	 n	 =18.	 Тривалiсть	 опалювального	 сезону	 –	 m	 =	 166	 діб.	
Температурний	режим:	tвн	=	25	оC	–	температура	всередині	теплицi;	tзов=	-31	оС	–	середня	
температура	 зовнішнього	 повітря	 найбiльш	 холодної	 доби;	 tср.оп	 =	 -3,42	 оС	 –	 середня	
зовнішня	температура	за	опалювальний	перiод.	Матеріал	огородження	теплиці:	стекло	
4	мм	(коефіцієнт	теплопередачі	Кт	=	6,4	Вт/(м·°С)),	двошарова	поліетиленова	плівка	–	Кт	
=	4,6	Вт/(м·°С)	;	стільниковий	полікарбонат	6	мм	–	Кт	=	3,7	Вт/(м·°С).	

Паровий	 котел	 продуктивністю	 D	 =	 50	 т/год	 працює	 на	 природному	 газі	 з	
теплотою	згоряння	35590	кДж/м3.	При	реконструкції	передбачається	замінити	частина	
природного	газу	на	біогаз.	

Визначити	 вихід	 біогазу	 з	 установки,	 що	 працює	 на	 відходах	 цукрового	
виробництва,	 а	 також	необхідну	 частку	 природного	 газу,	 якщо	 параметри	й	 кількість	
пари	не	зміниться.	

	
Задача	 3.	 Тиск	 перегрітої	 пари	 .	 Температура	 перегрітої	 пари		
	°С.		 Продувка	 складає	 5	 %	 від	 паровидатності.	 Температура	 живильної	 води	
	°С.	КПД	котла	ηк	=	90,6	%.	Додаткове	паливо	–	біогаз	наступного	скоалу	СН4	=	54	

%;	СО2	=	49	%;	Н2	=	0,9	%;	Н2S	=	0,1	%.	Кількість	сировини	для	одержання	биогаза:	гніт	–	
600	кг/добу;	бодилля	–	18	т/добу	;	меляса	–	10,3	т/добу.	

	
Заняття 14-16. Розрахунок систем накопичення енергії (6 годин). 
Задача 1. Для опалення будинку протягом  доби буде потрібно Q = 0,6 ГДж теплоти. 

При використанні для цієї мети сонячної енергії теплова енергія може бути запасена у 

МПаPПП 0,4=
450=ППt
120=ПВt



водяному акумуляторі. Температура гарячої води  (теплоносія) t1 = 54 °С. Яка повинна бути 
ємність бака акумулятора V, м 3, якщо теплова енергія може використатися в опалювальних 
цілях доти  , поки температура води не понизиться до t2 = 29 °C? Величини теплоємності й 
щільності води взяти з довідкової літератури. 

Задача 2. Газгольдер (див. рис.) має діаметр D = 4 м, висоту 3 м. Визначити масу 
газгольдера і газу, якщо перепад рівнів води в ємності і під нею h = \50 мм. Газова стала 
біогазу – 245 Дж/(кг·°С), температура біогазу 40°С. 

 Завдання 4.2 [1]; 3.2.5-3.2.8 [2]. 
 
 

 Список літератури 
  

1. Методические указания по выполнению графо-расчѐтной работы по дисциплине 
«Возобновляемые источники энергии» // Цопанов Н.Е., Есенов И.Х., Кокоев Х.П. и др. – 
Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВПО, 2005. – 37 с. 

2. Хахалева Л. В. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Пособие для 
проведения практ. занятий. /Сост. Хахалева  Л. В. – Ульяновск, 2008. – 32 с. 
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 1. Куашнинг Ф. Системы возобновляемых источников энергии / Ф. Куашнинг. – 
Астана: Фолиант, 2013. – 280 с. 
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3. Состояние развития биогазовых технологий, рекомендации к улучшению 
нормативно-правового поля для их развития в Украине на основе опыта Германии и 
Европейского Союза // Г. Гелетуха, П. Кучерук, Ю. Матвеев. – Киев: НТЦ «Биомасса», 2013.  
77 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількіст
ь годин 

Джерело, 
параграф 

1 

Планування та визначення параметрів геліосистем. 
Знати: Особливості застосування автономних геліосистем. 
Способи підключення геліосистем до мережі 20 

[1] 5.10 

[2] 2.7, 2.8, 

2.11 

2 

Схеми приєднання вітроенергетичних установок до 
електричної мережі. Електричні концепції вітроустановок. 
Знати: Схеми з синхронними та асинхронними 
електрогенераторами. Установки з ізольованою нейтраллю.  
 

20 

[1] 6.4.2.3, 

6.4.2.4; 

[2] 3.15, 

3.16 

3 

Перспективи використання біопаливних технологій в 
Україні. Фактори для оцінювання економічної ефективності 
біопаливних проектів. 
Проаналізувати: Підвищення ефективності біогазових 
установок для автономного тепло-, газо- та 
електропостачання. Розрахунки рентабельності біогазових 
установок 

20 

[1] 11.2.1, 

11.2.2; 

[3] 7 

4 

Методи автоматичного регулювання потужності в 
енергосистемах 
Знати: структурно-функціональні моделі енергоекономічних 
комплексів з поновлюваними джерелами енергії 

26 

[2] 5 

 Разом  86  
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Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики 
Спеціальність105 Прикладна фізика та наноматеріали                         Семестр 7 
Навчальна дисципліна: Регуляризація нетрадиційних систем енергетики 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №1  

 1. В геліосистемі вода подається в геліоколектор при температурі 40 °С, нагрівається 
на 25 °С та без втрат тепла переміщається наверх в опалювальну систему. Геліоколектор 
складається з десяті паралельних трубок діаметром 9 мм і довжиною 2 м. Коефіцієнт 
температурного розширення води β = 3,5·10-4 °С, коефіцієнт кінематичної в’язкості  
ν = 0,7·10-6 м2/с. Визначити кількість теплоти, що передається споживачеві. Уважати, що 
втрати тиску існують тільки в геліоколекторі (20 балів). 
 
Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №2 

 1. Визначити об'єм біогазогенератора Vбг, добовий вихід біогазу Vг, основні габарити 
(діаметр та висоту) установки, що утилізує гній від 200 корів, а також забезпечувану нею 
теплову потужність N, кВт. Час циклу зброджування  τ = 14 діб при температурі t = 20°С; 
подача сухого зброджуваного матеріалу від однієї тварини йде із швидкістю W = 2 кг/добу; 
вихід біогазу з сухої маси νг= 0,24 м3 /кг. Вміст метану в біогазі складає 70 %. ККД котла  
η = 86 %. Густина сухого матеріалу, розподіленого в масі біогазогенератора ρ = 50 кг/м3. 
Теплота згорання метану за нормальних фізичних умов Qнр = 28 МДж/м3 (20 балів). 
 
Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №3  

 1. Побудуйте залежність потужності вітротурбіни 1) від діаметра турбіни D = 50; 70; 
90; 120 м. Прийняти швидкість вітру V = 9 м/с; коефіцієнт використання ξ = 0,32; густина  
ρ = 1,23 кг/м3; 2) від швидкості вітру ν = 6; 8; 10; 12 м/с. Діаметр вітроколеса 50 м; коефіцієнт 
використання ξ = 0,35; густина ρ = 1,23 кг/м3 (20 балів). 
 
Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №4 

 1. В геліосистемі вода подається в геліоколектор при температурі 30 °С, нагрівається 
на 20 °С та без втрат тепла переміщається наверх в опалювальну систему. Геліоколектор 
складається з десяті паралельних трубок діаметром 10 мм і довжиною 1,8 м. Коефіцієнт 
температурного розширення води β = 3,5·10-4 °С, коефіцієнт кінематичної в’язкості  
ν = 0,7·10-6 м2/с. Визначити кількість теплоти, що передається споживачеві. Уважати, що 
втрати тиску існують тільки в геліоколекторі (20 балів). 
 
Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №5 

1. Визначити об'єм біогазогенератора Vбг, добовий вихід біогазу Vг , основні габарити 
(діаметр та висоту) установки, що утилізує гній від 200 корів, а також забезпечувану нею 
теплову потужність N, кВт. Час циклу зброджування  τ = 14 діб при температурі t = 20°С; 
подача сухого зброджуваного матеріалу від однієї тварини йде із швидкістю W = 2 кг/добу; 
вихід біогазу з сухої маси νг= 0,24 м3 /кг. Вміст метану в біогазі складає 70 %. ККД котла  
η = 86 %. Густина сухого матеріалу, розподіленого в масі біогазогенератора ρ = 50 кг/м3. 
Теплота згорання метану за нормальних фізичних умов Qнр = 28 МДж/м3 (20 балів). 
 
Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №6 

 1 Побудуйте залежність потужності вітротурбіни 1) від діаметра турбіни D = 20; 30; 
60; 90 м. Прийняти швидкість вітру V = 11 м/с; коефіцієнт використання ξ = 0,32; густина  
ρ = 1,23 кг/м3; 2) від швидкості вітру ν = 10; 12; 14; 16 м/с. Діаметр вітроколеса 25 м; 
коефіцієнт використання ξ = 0,35; густина ρ = 1,23 кг/м3 (20 балів). 
 

Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №7 

 1. В геліосистемі вода подається в геліоколектор при температурі 25 °С, нагрівається 
на 30 °С та без втрат тепла переміщається наверх в опалювальну систему. Геліоколектор 
складається з десяті паралельних трубок діаметром 10 мм і довжиною 1,9 м. Коефіцієнт 
температурного розширення води β = 3,5·10-4 °С, коефіцієнт кінематичної в’язкості  
ν = 0,7·10-6 м2/с. Визначити кількість теплоти, що передається споживачеві. Уважати, що 
втрати тиску існують тільки в геліоколекторі (20 балів). 
 
Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №8 

1. Визначити об'єм біогазогенератора Vбг, добовий вихід біогазу Vг , основні габарити 
(діаметр та висоту) установки, що утилізує гній від 200 корів, а також забезпечувану нею 
теплову потужність N, кВт. Час циклу зброджування  τ = 14 діб при температурі t = 20°С; 
подача сухого зброджуваного матеріалу від однієї тварини йде із швидкістю W = 2 кг/добу; 
вихід біогазу з сухої маси νг= 0,24 м3 /кг. Вміст метану в біогазі складає 70 %. ККД котла  
η = 86 %. Густина сухого матеріалу, розподіленого в масі біогазогенератора ρ = 50 кг/м3. 
Теплота згорання метану за нормальних фізичних умов Qнр = 28 МДж/м3 (20 балів). 
 
Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1 
ВАРІАНТ №9 

 1. Побудуйте залежність потужності вітротурбіни 1) від діаметра турбіни D = 15; 30; 
50; 100 м. Прийняти швидкість вітру V = 12 м/с; коефіцієнт використання ξ = 0,3; густина  
ρ = 1,2 кг/м3; 2) від швидкості вітру ν = 8; 10; 12; 14 м/с. Діаметр вітроколеса 15 м; коефіцієнт 
використання ξ = 0,3; густина ρ = 1,2 кг/м3 (20 балів). 
 
Викладач    _______________________ (О.В. Кошельнік) 
    підпис 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
Варіант Х 

 
Розрахувати об'єм біогазового генератора Vб і добовий вихід біогазу Vг в 

установці, що утилізує гній від 250 корів, а також теплову потужність N (Вт), що вона 

забезпечує. Час циклу зброджування τ = 14 діб при температурі  

t = 25 °С; подача сухого зброджуваного матеріалу від однієї тварини йде зі швидкістю 

W = 2 кг/лобу. Вихід біогазу з сухої маси vгс = 0,24 м3/кг. Вміст метану в біогазу 

складає fм. ККД пальника для спалювання біогазу η. Густина сухою матеріалу, 

розподіленого в масі біогазогенератора ρс = 50 кг/м3. Теплота згоряння метану за 

нормальних фізичних умов Qнp =28 МДж/м3. 

 
 Розв’язання. Якщо позначити через m0 (кг/добу) подачу сухого зброджуваного 

матеріалу, то добовий об'єм рідкої маси, що поступає в біогазогенерагор (м3/добу) 

можна визначити по формулі: 

Vг = m0 / ρс, 

 де m0 = W·n. 

 Об'єм біогазогенераторів, необхідних для ферми, м3,: 

Vб = τ Vг 

 Добовий вихід біогазу, м3/добу: 

Vг = m0·vгс, 

 Теплова потужність пристрою, що використовує біогаз, МДж/добу: 

Ν = η Qнp Vг / fм, 

або, кВт: 

Ν = η Qнp Vг / (fм·3,6·24), 

 де fм – об'ємна доля метану в біогазі; η – ККД пальникового пристрою. 
 
 
 
 
 
 
 



КРИТЕРІЇ 
оцінювання завдань контрольних робіт 

з дисципліни «Регуляризація нетрадиційних систем енергетики» 
 

Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за такими 
критеріями: 
- 4 бали – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 
навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої 
літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання 
при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 
демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 
– 3 бали – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 
першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має практичні 
навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається 
певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 
практичного; 
– 2 бали – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, 
плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних 
знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не 
вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 
– 1 бал – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 
фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 
відсутнє наукове мислення, практичні навички майже не сформовані. 
- 0 балів – знання як з теоретичної, так і з практичної підготовки за даним завданням виявити 
не вдається, невиконання завдання у разі відсутності на заняттях або під час СРС. 

Вагові коефіцієнти для різних завдань контрольної роботи розподіляються наступним 
чином. 

 
Контрольна робота № 1  

Контрольна робота (1 завдання за темами розділу 1 – до 20 балів):  
Варіант Х 
задача 1 – 1·5 = 5;  
Разом: ваговий коефіцієнт роботи складає 4. 
У випадку бездоганного виконання усіх завдань з оцінюванням у 5 балів студент отримує: 
5·4 = 20 балів. 
 


