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Лабораторна робота №1 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ СОНЯЧНОЇ 

ЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРАБОЛІЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА 

 

МЕТА РОБОТИ: вивчити конструкцію та принцип роботи параболічного 

концентратора. Дослідити розподіл температур по діаметру параболічного кон-

центратора та  максимальну температуру у фокальній плямі. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

Основне функціональне призначення будь-якої концентрувальної системи 

сонячного випромінювання (далі – концентратор) – підвищення густини потоку 

сонячного випромінювання до рівня, який забезпечує його ефективне й      

економічне перетворення в енергію необхідного виду. Основною характерис-

тикою концентрувальних систем є ступінь концентрації Е, який дорівнює 

відношенню густини сконцентрованого потоку на приймачі до поверхневої 

густини сонячного випромінювання в площині, перпендикулярній до 

напрямку його поширення. 

Вимоги до розподілу густини сконцентрованого випромінювання суттєво 

залежать від типу перетворювача, особливостей організації робочих процесів у 

його елементах і їх конструкції. В сонячних фотоелектричних установках, які 

містять велику кількість послідовно і паралельно з’єднаних сонячних елементів 

(СЕ), які повинні працювати в однакових умовах, з метою зменшення схемних 

втрат необхідно забезпечити рівномірне опромінення всіх елементів, тобто 

E const . Якщо ж сонячна фотоелектрична установка складається із окремих 

модулів, кожен з яких має один СЕ, з’єднаний з концентратором, вимога 

рівномірності опромінення СЕ не є обов’язковою. Відповідно різною буде і 

чутливість характеристик сонячних фотоелектричних установок цих двох типів 

до зміни розподілу опроміненості на СЕ в процесі експлуатації установки через 

неточну орієнтацію концентраторів на Сонце, дії на них різноманітних 
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навантажень: вітрових, інерційних та інших факторів. Усі ці обставини повинні 

бути враховані в комплексі при виборі типу і параметрів концентратора. 

Концентратори можуть забезпечити не лише інтегральний, але і 

спектральний перерозподіл сонячного випромінювання в просторі при 

нанесенні на їх поверхні відповідних оптичних покриттів. Тут йде мова про так 

звані селективні й диспергуючі концентратори. Селективні концентратори 

забезпечують вибіркове концентрування випромінювання, яке відносить до 

одного або кількох ділянок сонячного спектра. Диспергуючі концентратори 

концентрують весь потік сонячного випромінювання, який на них падає, але 

одночасно розкладають його на спектральні складові. Вимоги до характеристик 

розподілу сконцентрованого випромінювання в даному випадку залежать від 

спектральної чутливості перетворювачів сонячної енергії, які використовують-

ся. 

Варто зазначити, що концентрувальні системи сонячного випромінюван-

ня відносяться до класу оптичних систем, але за призначенням відрізняються 

від оптико-інформаційних систем цього класу. Останні служать для отримання 

якісного зображення об’єктів спостереження.  

 

Класифікація концентрувальних систем 

 

На сьогодні відомо досить багато різноманітних концентраторів, які 

використовуються або можуть бути використані в сонячних фотоелектричних 

установках. Існують моделі й методи розрахунку, які дозволяють визначати їх 

інтегральні та локальні енергетичні характеристики з урахуванням впливу 

різноманітних конструктивно-технологічних і експлуатаційних факторів. 

Систематизуємо класифікацію концентраторів за такими ознаками: 

1) розміщення приймача – зустрічне або прохідне відносно сонячного 

потоку (в першому випадку приймач опромінюється не тільки відбитими, але й 

прямими променями); 
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2) форма твірної відбиваючої поверхні (пряма, ламана, ступінчаста або 

крива 2-го порядку); 

3) кратність відбивання випромінювання від елементів концентрувальної 

системи (з одно- і багатократним відбиванням); 

4) форма в плані (лінійна, багатогранна, кругла). 

Відповідна класифікація дзеркальних концентрувальних систем наведена 

на рис.1.1. В неї не включені системи, які складаються з двох концентраторів 

різної форми (так звані дводзеркальні концентрувальні системи). 

За рівнем підвищення густини сонячного випромінювання чи ступеня 

його концентрації концентратори умовно можна поділити на слабоконцен-

трувальні ( 100E  ) і сильноконцентрувальні ( 100E  ). 

За характером взаємодії випромінювання з оптичними елементами 

концентатори поділяють на відбиваючі та заломлюючі (лінзові). 

За впливом на спектральні характеристики випромінювання розрізняють 

селективні та неселективні системи. 

За числом оптичних елементів, які послідовно беруть участь у процесі 

концентрації випромінювання, концентратори можна поділити на одно- і 

багатоелементні. 

Слабоконцентрувальні системи використовуються в основному для 

підвищення освітленості модулів (груп) або панелей СЕ. У зв’язку з цим 

важливою вимогою до їх вихідних енергетичних характеристик є забезпечення 

рівномірного розподілу густини світлового потоку на приймальній поверхні. З 

даної точки зору досить привабливими є концентратори з плоскими відбиваю-

чими поверхнями. У групі систем із розміщенням приймача в прохідному 

потоці й прямолінійними твірними до їх числа відносяться двогранні 

концентратори, які отримали назву плоских фоклінів (рис.1.1 а) і багатогранні 

(зазвичай чотиригранні) системи. 
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Рис. 1.1. Класифікаційна схема дзеркальних концентрувальних систем 
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Якщо твірна концентраторів є прямою лінією, їх називають одно-

секційним (рис. 1.1 а, б), а якщо ламаною – багатосекційним (рис. 1.1 г, д). 

Односекційні плоскі системи дозволяють концентрувати сонячну енергію 

в 2-10 разів при прийнятних малогабаритних показниках і забезпечити точно 

рівномірний розподіл потоку променів на приймачі при неточній орієнтації 

концентратора на Сонце і деформації його відбиваючих поверхонь. Ці важливі 

переваги і визначають зростаючий інтерес до них як до концентраторів для 

наземних і космічних сонячних фотоелектричних установок. Один із основних 

недоліків односекційних плоских концентраторів стосується досягнення більш, 

ніж трикратної концентрації. Для цього використовується багатократне відбиван-

ня, при якому суттєво зростають втрати на поглинання і відповідно 

збільшується необхідна висота (глибина) концентраторів. Ефективнішими з цієї 

точки зору є багатосекційні плоскі концентратори, твірна яких є ламаною 

лінією (рис. 1.1 г), де кожен відрізок ламаної відповідає одній із секцій бокової 

грані. Кут нахилу і ширину секцій вибирають таким чином, щоб відбиті від 

секцій промені потрапляли на поверхню приймача після однократного 

відбивання і рівномірно освітлювали його.  

До концентраторів з прямолінійними твірними і розміщенням приймача в 

прохідному потоці сконцентрованого випромінювання відносять також конічні 

концентратори (рис. 1.1 в). Однак на відміну від плоских концентраторів конус 

не забезпечує рівномірного розподілу густини потоку променів на приймачі. 

Очевидно, що використання конічних концентраторів разом із багато-

елементними фотоелектричними перетворювачами недоцільно через великі 

значення схемних втрат. У такому випадку мова може йти про окремі 

концентратори для кожного СЕ. 

Недоліки, характерні для конічних концентраторів, властиві також для 

концентраторів з криволінійними твірними і розміщенням приймача в прохід-

ному потоці. До числа таких відносяться в першу чергу параболоциліндричні 

фокліни та параболічні фокусуючі конуси – фокони (рис. 1.1 ж, з). 
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Фокони і фокліни володіють двома основними позитивними власти-

востями: не потребують високої точності виготовлення дзеркальної поверхні 

відбивача і, що особливо важливо, зберігають вихідне значення середнього 

коефіцієнта концентрації при невисокій точності орієнтації на Сонце. У 

стаціонарних умовах можуть ефективно працювати, залишаючись нерухомими 

протягом тривалого часу відносно напрямку сонячного випромінювання. 

Основним недоліком фоконів і фоклінів з параболічною твірною є 

значна нерівномірність розподілу густини сконцентрованого випромінювання, 

яка посилюється при неточній орієнтації відбивача на Сонце. 

Раціональнішими для використання у сонячних фотоелектричних 

установках є фокліни  з багатократним відбиванням, які забезпечують рівно-

мірне опромінення приймачів при неточній орієнтації і деформаціях відбиваю-

чих поверхонь та мають допустимі розміри. 

Слабоконцентрувальні системи, які освітлюють приймач тільки відбитим 

випромінюванням, для забезпечення рівномірного розподілу густини потоку 

променів на приймачі також повинні мати плоскі відбивні поверхні і можуть 

бути як односекційними (рис.1.1 и, к), так і багатосекційними (рис.1.1 м, н). 

При розміщенні елементів концентрувальних систем з прямолінійними 

твірними відбивальних поверхонь по кільцевих поясах (рис.1.1 л, о) можна 

досягти значно вищого ступеня концентрації. До цієї групи відносять лінзи 

Френеля (рис.1.1 о). 

До групи сильноконцентрувальних систем відносять концентратори, в 

яких твірна відбивальної поверхні є кривою другого порядку, наприклад, пара-

бола (рис.1.1 п, р). 

Наведені вище ознаки класифікації стосуються властивостей оптичних 

елементів концентрувальних систем сонячного випромінювання. Проте до 

складу концентраторів входять також різноманітні силові елементи, юстувальні 

пристрої і т.п. Їх конструктивні відмінності поширюють різноманітність 

можливих варіантів концентрувальних систем. Попередній вибір найкращої 

системи у кожному конкретному випадку визначається ступенем її відповід-
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ності комплексу функціональних, конструктивних та експлуатаційних 

вимог, найважливішими з яких є: мінімальні втрати енергії при концентру-

ванні випромінювання; здатність стійкого забезпечення розподілу густини на 

СЕ; технологічність виготовлення і монтажу; стійкість до дії зовнішніх 

факторів; зручність і простота експлуатації; можливість ремонту і заміни 

окремих елементів; низька вартість та ін. 

 

Параболічний концентратор 

 

Ідеальний параболічний концентратор фокусує паралельний пучок 

променів у точку F (рис.1.2), що відповідає нескінченно високому ступеню 

концентрації. Точку F називають фокусом параболічного дзеркала. 

 

 

Рис. 1.2. Схема параболічного дзеркала 

 

Геометрію параболічного відбивача характеризують двома незалежними 

параметрами (рис. 1.3): діаметром 2  D r і фокусною відстанню f . Кут роз-

криття  визначають за формулою 

2 ( )
4

D
arctg

f
  , (1.1)

де    – кут розкриття, град; 

     D  – діаметр параболічного дзеркала, мм; 

     f  – фокусна відстань, мм. 
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Ступінь концентрації системи характеризує відношення середнього зна-

чення густини сконцентрованого потоку променів на приймачі до поверхневої 

густини в площині, перпендикулярній напряму поширення променів. 

Існує оптимальне значення кута розкриття, при якому ступінь 

концентрації максимальний. Аналітично визначено, що 45î ï ò   , а max 11300E  . 

Реальні параболічні концентратори не забезпечують таких високих 

значень E , оскільки локальні геометричні неточності дзеркал завжди присутні. 

 

 

Рис.1.3. Геометричні параметри параболічного концентратора 

 

Ступінь концентрації визначається таким чином: 

2
1 cos

2
E

   
 

, (1.2)

де E  – ступінь концентрації енергії. 

З урахуванням похибок параболічних дзеркал їх оптимальний кут 

розкриття характеризується значенням 60î ï ò   . 

Втрата енергії при концентруванні сонячного випромінювання пов’язана 

з відхиленням променів від того напрямку, по якому вони прямували б в 

ідеальній оптичній системі. Тобто не всі падаючі промені після відбивання 
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потрапляють у точку фокуса – існує розмиття (звідси і термін «фокальна 

пляма», замість «точки фокуса»). На якість відбивання променів впливає глад-

кість і форма поверхні дзеркала, кут падіння променя до осі дзеркала. 

Характеризують параболічний концентратор такі величини: фокальна 

пляма, максимальна температура у фокальній плямі, ККД параболічного 

концентратора. 

Діаметр фокальної плями визначають за формулою 

sin(16')

f
d  , (1.3)

де d  – діаметр фокальної плями, мм. 

     Максимальну температуру можна обчислити за формулою 

0,25

310
5,735

mE
T

   
 

, (1.4)

де T  – максимальна температура у фокальній плямі; 

0,34 sin

(16 ')mE
tg


  . 

Коефіцієнт корисної дії концентратора визначають за формулою 

Q

I F
 


, (1.5)

де  Q  – енергія у фокусі дзеркала, 2/Âò ì ; 

I  – густина світлового потоку, 2/Âò ì ; 

F  – проекція відбиваючої поверхні дзеркала на площину, перпендику-

лярну до падаючих променів, 
2ì . 

 
Застосування концентраторів 

 
Сконцентрована сонячна енергія подається на різні приймачі - поглиначі 

для використання. Для ефективнішого використання концентратів протягом 

усього світлового дня їх оснащують системами керування за двома координа-

тами для стеження за Сонцем. 
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За допомогою низькотемпературних  концентраторів і фокусуючих колек-

торів можна забезпечити гаряче водопостачання та опалення житлових будин-

ків, тепло для технологічних процесів на підприємствах, ефективне сушіння 

матеріалів, роботу насосів періодичної дії для підйому води зі свердловин, 

опріснення води, приготування їжі і т.п. 

Високотемпературні концентратори дозволяють отримати у фокусі дуже 

високу температуру, що стає підставою для використання їх в якості 

екологічної і технічно чистої енергії. Наприклад, для створення сонячних печей 

з температурою до 4000 °С. У порівнянні з класичними сонячні мають низку 

суттєвих переваг, а саме:  

а) дають змогу отримувати раптовий стрибок температури; 

б) швидкість «теплового удару» перевищує 1000 °С/сек; 

в) розплавлена речовина не контактує з традиційним паливом і не забруд-

нюється.  

Усе це важливо для отримання особливо чистих металів, сплавів, скла та 

інших тугоплавких матеріалів. 

 
ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

 

 

Рис.1.4. Схема параболічного концентратора: 

1 – параболічний концентратор; 2 – освітлювальний прилад; 3 – рухомий 

вимірювальний елемент;  4 – термопара; 5 – умовна область утворення фокальної 

плями; 6 – цифровий індикатор температури. 
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ЗАВДАННЯ 
 

А. Виконувати при підготовці до роботи 

Кожній бригаді згідно з вихідними даними (див. табл. 1.1) побудувати 

параболу за заданим параметром p . 

Таблиця 1.1 
Вихідні дані для виконання домашнього завдання 

 

Номер бригади 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
,p ñì

, см 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

 
Б. Виконувати в лабораторії 

1. Виміряти діаметр параболічного дзеркала. 

2. Увімкнути параболічний концентратор у мережу. 

3. Переміщаючи вимірювальний елемент у поздовжньому напрямку на 1 

см, а в поперечному – з кроком 1l   см, виявити область максимальної 

температури на дзеркалі параболічного концентратора, записати максимальну 

температуру у фокальній плямі ,t  ºC, дані записати в таблицю 1.2. 

4. Виміряти діаметр фокальної плями d  і фокусну відстань f . 

 
ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 
1. Обчислити ступінь концентрації Е. 

2. Обчислити за формулами максимальну температуру T  і діаметр d  

фокальної плями. 

3. Порівняти обчислені значення з отриманими експериментально. Зроби-

ти висновок. 

ЗМІСТ ЗВІТУ 
 

1. Тема і мета роботи. 
2. Схема лабораторної установки з послідовністю виконання роботи. 
3. Таблиця результатів досліджень. 
4. Виконане домашнє завдання. 
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Таблиця 1.2 

Результати проведення досліджень 
Виміряні величини Обчислені величини 

,t  ºC 

D, 
мм 

d,  
мм 

f,  
мм 

Е 
d пл,  
мм 

,T  ºC      Поперечний  напрямок 

П
оз

до
вж

ні
й 

на
пр

ям
ок

 

,l  

см 
1 2 3 4 5 

1      

      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Яке призначення концентрувальних систем? 

2. Які обставини повинні бути враховані в комплексі при виборі типу і 

параметрів концентрувальної системи сонячного випромінювання? 

3. Дати визначення ступеня концентрації світлового потоку. Який ступінь 

концентрації в односекційних системах? 

4. Коли вимога щодо рівномірності опромінення сонячною енергією не є 

обов’язковою? 

5. Чим відрізняються селективні концентратори від диспергуючих? 
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6. Чим оптико-інформаційні концентрувальні системи відрізняються від 

оптико-енергетичних? 

7. За якими ознаками здійснюється класифікація концентраторів сонячної 

енергії? 

8. Яка відмінність між слабо- і сильноконцентрувальними системами? 

9. Які бувають концентратори за характером взаємодії випромінювання з 

оптичними елементами? 

10. Нарисуйте односекційні та багатосекційні концентратори. Обгрунтуйте 

які з них кращі. 

11. Які концентратори кращі – конічні чи плоскі? Чому? 

12. Чим фокони відрізняються від фоклінів? Недоліки, переваги. 

13. Зобразіть односекційні та багатосекційні слабоконцентрувальні систе-

ми відбитого випромінювання. Які в них недоліки і переваги? 

14. Яким вимогам повинна відповідати найкраща концентрувальна систе-

ма? 

15. Дайте визначення оптимальному куту розкриття параболічного 

концентратора. 

16. Для яких цілей призначені концентратори сонячної енергії? 

17. Як поділяють концентратори за характером взаємодії випромінювання 

з оптичними елементами? 

18. Як поділяють концентратори за рівнем підвищення густини сонячного 

випромінювання? 

19. Як поділяють концентратори за впливом на спектральні характерис-

тики випромінювання? 

20. Як поділяють концентратори за числом оптичних елементів? 

21. Які концентратори найкраще відповідають вимогам космічних 

сонячних фотоелектричних установок? Які це вимоги? 

22. Для чого роблять концентратор сонячного випромінювання у вигляді 

параболічного дзеркала? 

23. Що таке фокус параболічного дзеркала? 
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24. Що таке фокальна пляма? 

25. Що таке кут розкриття? Яке його оптимальне значення? 

26. Яким чином можна використати сконцентроване сонячне випроміню-

вання? 

27. Які є втрати енергії при концентруванні сонячного випромінювання за 

допомогою параболічного концентратора? Їх причини. 
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ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

 
1. Проводимо вісь симетрії параболи і відкладаємо на ній відрізок KF=p. 

2. Через точку К перпендикулярно до осі симетрії проводимо директрису 

DD1. 

3. Відрізок KF ділимо навпіл, отримавши вершину параболи 0. 

4. Від вершини відміряємо ряд довільних точок 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

5. Через ці точки проводимо допоміжні прямі, перпендикулярні осі пара-

боли. 

6. На допоміжних прямих, перпендикулярних осі параболи, робимо засіч-

ки радіусом, що дорівнює відстані від точки перетину прямої з віссю симетрії 

до директриси. 

7. З’єднуємо отримані точки плавною кривою. 

 

 
Рис. 1.5. Приклад побудови параболи за заданою величиною p 
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Лабораторна робота №2 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ТЕПЛОВОЇ ПОМПОВОЇ УСТАНОВКИ 
 

МЕТА РОБОТИ: вивчити будову і цикл роботи теплової помпи. 

Ознайомитися з перспективами використання теплових помпових установок, їх 

типами та конструктивними елементами.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ  

Стратегічним завданням України є зниження енергетичної залежності від 

поставок органічного палива, яка на сьогодні перевищує 60 %. За структурою 

споживання первинної енергії перше місце займає природний газ, ціна якого за 

останні п’ять років зросла в п’ять разів (ціна на 2010 р. за 1000 м3 для населення 

при наявності газових лічильників становить 483 грн. при річному об’ємі 

споживання до 2500 м3; 732 грн. – до 6000 м3; 1498 грн. – до 12000 м3 і 1790 грн. – 

понад 12000 м3). Перспективним напрямом до енергетичної незалежності є 

застосування альтернативних джерел енергії – теплових помпових установок 

(ТПУ) та створення комплексних систем тепло - і холодопостачання. 

Застосування теплових помп (ТП) для опалення та гарячого водопостачання є 

альтернативою спалюванню органічного палива, яке найпоширеніше при 

індивідуальному та централізованому теплопостачанні (паровому та водяному). 

Теплова помпа – це екологічно чиста установка, що дозволяє отримувати 

теплоту для опалення та гарячого водопостачання за рахунок перетворення 

низькопотенціальної теплоти в енергію вищого температурного потенціалу. По 

суті, ТП – це холодильна машина, але принципової різниці між холодильною 

машиною і ТП немає. Вони відрізняються лише метою здійснення роботи, а 

також інтервалами температур, між якими здійснюється цикл. У 1824 р Санді 

Карно вперше запропонував ідеальний цикл, який залишається фундаменталь-

ною основою для порівняння з іншими циклами й оцінювання ефективності 

ТП. 

Розглянемо прямий цикл Карно, який складається з чотирьох процесів: 
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двох ізотермічних і двох адіабатичних (рис. 2.1). Розглянемо всі чотири 

процеси, що утворюють цикл Карно. 

Уявимо собі чотири ідеальних пристрої, без яких неможливо розглянути 

цей цикл: 

1) робочий циліндр з ідеальним газом й ідеально підігнаним 

навантаженим поршнем, що дозволяє йому рухатися без тертя. Поршень і 

стінки циліндра зовсім не проводять тепла, а дно циліндра, навпаки, – 

ідеальний провідник; 

2) нагрівач, або «котел» – тіло з необмеженим запасом внутрішньої 

енергії, передача частини енергії не призводить до зниження початкової 

температури тіла Т1, К; 

3) адіабатична підставка – тіло з ідеальними теплоізолюючими  

властивостями, яке не приймає на себе внутрішньої енергії іншого тіла при 

контакті з ним («адіабатос» – з грецької «непрохідний» ); 

4) холодильник – тіло, яке може прийняти в себе необмежену кількість 

енергії без підвищення температури Т2, К. 

 

 

Рис. 2.1. Схема ідеального прямого циклу Карно 

 
Поставимо циліндр на нагрівач (рис. 2.1 а), і зменшимо тиск, знявши з 

поршня навантаження (гирьку) (розширення). Якщо б не енергія від нагрівача, 
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то розширення супроводжувалося б зниженням температури. Але через дно 

циліндра надходить така кількість теплоти 1q , щоб температура газу не 

змінювалась і дорівнювала 1T , К – це ізотермічний процес розширення, крива 

1 2 . Таким чином, внутрішня енергія газу не змінюється, тому що енергія від 

нагрівача компенсує лише втрату її на здійснення роботи підняття поршня. 

Після цього циліндр швидко переставляємо на адіабатичну підставку 

(рис. 2.1 б) і знову розвантажуємо поршень, знявши наступну гирьку. Газ 

розшириться і, не отримуючи поповнення внутрішньої енергії ззовні, буде 

витрачати на роботу розширення свою власну енергію, охолоджуючись до 

температури 2T  (у градусах Кельвіна). Таке розширення називається – 

адіабатним, на рис. 2.1 – це ділянка 2 3 . 

Знову циліндр швидко переставляємо з адіабатичної підставки на 

холодильник (рис. 2.1 в) і навантажуємо попередньо знятою гирькою. Газ 

стискається, виділяючи певну кількість теплоти 2q , яку негайно забирає на себе 

холодильник. У результаті температура не змінюється і залишається рівною 2T . 

Такий процес називається – ізотермічним стисканням, на рис. 2.1 – це ділянка 

3 4 .   

Нарешті, циліндр знову розміщуємо на адіабатичну підставку (рис. 2.1 г) 

та навантажуємо поршень доставлянням гирьки, газ додатково стискається. 

Робота цього додаткового стискання йде на збільшення внутрішньої енергії 

газу, температура газу зростає до початкового значення 1T , це процес – 

адіабатне стискання, на рис. 2.1 – крива 4 1 . 

На рис. 2.2 графічно зображено цикл Карно в координатах p    і T s . 

Початковий стан системи визначається точкою 1 з параметрами 1 1 1, ,p T . На 

діаграмі цикл Карно зображується замкненою кривою 1 2 3 4 1    . При 

цьому здійснюється питома робота öl , яка чисельно дорівнює площі, обмеженій 

кривою (рис. 2.2 а).  

На T s  діаграмі (рис. 2.2 б) площа 1 2 3 4 1     чисельно дорівнює 

кількості питомої теплоти, перетвореної на корисну питому роботу циклу 
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Карно. Площі на обох діаграмах мають бути однаковими.  

 

Рис. 2.2. Цикл Карно на p    і T s  діаграмах 

 
На тепловій діаграмі T s  (рис. 2.2 б) цикл Карно зображений 

прямокутником 1 2 3 4   . Підведення теплоти 1q  в ізотермічному процесі 

відбувається при температурі 1T . Кількість підведеної теплоти відповідає площі 

2 11 2 1s s     або може бути обчислена за формулою 

1 2 1 1( )q s s T   . (2.1) 

В адіабатичному процесі 2 3  температура тіла знижується до 

температури 2T . Кількість теплоти, що віддає робоче тіло в ізотермічному 

процесі стискання, еквівалентна площі 1 23 4 3s s     або може бути 

обчислена за формулою 
 

2 1 2 2 2 1 2( ) ( ) 0q s s T s s T        . (2.2) 
 

Робота, що витрачається на адіабатичне стискання 4 1 , збільшує 

внутрішню енергію робочого тіла і його температура підвищується до 1T . 

Різниця теплоти 1 2q q , що перетворилася в роботу, зображується 

площею циклу 1 2 3 4    на тепловій діаграмі. 
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Термічний ККД циклу Карно, як і будь-якого теплового циклу, 

визначається також за формулою 

1 2 2

1 1 1

1 ö
t

q q q

q q q


    


. (2.3) 

 

Підведена і відведена кількість теплоти в ізотермічних процесах для 

ідеального газу визначається за формулою 

2 3
1 1 2 2

1 4

ln ; lnq R T q R T
 

   
 

, (2.4) 

де  – питомий об’єм; 

R – питома газова стала. 

Тоді 

2 3
1 2

1 4

2
1

1

ln ln
.

ln
t

T T

T

 
 

 



 (2.5) 

 

Щоб цикл був замкненим, точки 1 і 4 повинні розміщуватися на одній і 

тій самій адіабаті. Використавши рівняння адіабати kp const   і рівняння 

Менделєєва – Клапейрона p RT , можна записати 

1 1
1 1 2 4 ,k kT T     (2.6) 

 

де  k – показник адіабати 

,pc
k

c
   

де  ,pc c– питомі теплоємності при p const , const ; 

p v

R
c c R   


– питома газова стала; 

R – універсальна газова стала ( 8,31
Äæ

R
ì î ëü Ê  

); 

 – молярна маса, /êã ì î ëü. 
 

Подібне рівняння запишемо для станів 2 і 3:  
1 1

1 2 2 3 .k kT T     (2.7) 
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Поділивши рівняння (2.6) на (2.7), отримаємо 

2 3

1 4

.
 


 

 (2.8) 

 

Рівняння (2.8) є умовою замкненості циклу. Підставивши цей вираз у рів-

няння (2.5), отримаємо 

1 2 2

1 1

1 .t

T T T

T T


     (2.9) 

 

Чим більше значення t , тим досконаліший цикл, тим більше теплоти 

перетворюється в роботу. 

Відмінні особливості холодильного циклу від теплового полягають у 

тому, що в першому випадку тепло переноситься від охолоджуваного тіла до 

навколишнього середовища, у другому – від навколишнього середовища до тіла 

з вищою температурою.  

На діаграмах реальні цикли зображують також замкненою лінією. Зам-

кнені термодинамічні процеси знайшли широке практичне застосування в 

теплових машинах, оскільки вони дають можливість безперервно 

перетворювати теплоту в роботу або переводити теплоту на вищий потенціаль-

ний рівень. 

 Залежно від призначення цикли бувають прямими або зворотними (рис. 

2.3).  

Прямими називають цикли, які застосовуються для отримання роботи за 

рахунок теплоти. За цими циклами працюють усі теплові машини.  

Зворотні цикли призначені для перенесення теплоти від холодніших до 

гарячіших тіл. За такими циклами працюють холодильні машини і ТП.  

У зворотних циклах змінюється напрямок переходу теплоти. Теплота 2q  

підводиться до робочого тіла від холодного джерела при низьких темпера-

турах. При цьому витрачається деяка зовнішня робота ö , що перетворюється у 

внутрішню енергію робочого тіла і підвищує його температуру. 
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Рис. 2.3. T s діаграми циклів Карно: 

а – прямий (тепловий); б – зворотний (холодильний) 
 

Максимальна ефективність циклу досягається тоді, коли всі процеси 

будуть оборотними. На рис. 2.4 зображено зворотний цикл Карно. 

Рис. 2.4. Зворотний цикл Карно на p    і T s  діаграмах 

 

Сумарна енергія робочого тіла віддається гарячому джерелу (навколиш-

ньому середовищу) при вищій температурі. Отже, в циклі здійснюється 
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передавання теплоти 2q  від менш  нагрітого до більш нагрітого тіла. Тоді із 

закону збереження енергії 
 

 1 2 .öq q    (2.10) 
 

Ефективність такого циклу визначається холодильним коефіцієнтом  , 

який чисельно дорівнює відношенню кількості теплоти, яка відбирається від  

холодного джерела 2q , до витраченої роботи ö  

2 2

1 2ц

q q

q q
  


 (2.11) 

або через термічний ККД (див.2.3) 
1

1 1.
t

   


 (2.12) 

 

Використавши вираз (2.12) і рівняння (2.1), (2.2) можемо записати 

2 2 1 2

1 2 1 2 2 1 1 2

( )
.

( ) ( )

 
  

     
T s s T

T s s T s s T T
 (2.13) 

 

Ефективність роботи ТП визначається також коефіцієнтом перетворення 

теплоти або опалювальним коефіцієнтом   

21 1.ö

ö ö

qq 
     


 

 (2.14) 

 

Як бачимо, опалювальний коефіцієнт завжди більше одиниці. Якщо ТП 

працює за циклом Карно, то   буде максимальним. Наприклад, при температурі 

повітря опалювального приміщення 1 25t   ºС і температурі навколишнього 

середовища 2 0t   ºС опалювальний коефіцієнт   буде дорівнювати: 

2

1 2

273
1 1 11,9,

298 273

T

T T
     

 
  

 

тобто в опалювальне приміщення передається в 11,9 раза більше енергії, ніж 

витрачено при роботі компресора. В реальних циклах завдяки втратам і не- 

оборотності процесів опалювальний коефіцієнт   становить 3...5. 

Як і для холодильної установки, ефективність роботи ТП залежить від 

різниці температур ( 1 2T T ). Чим менша різниця, тим вище  , тобто тим вища 
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ефективність роботи ТП. Принцип роботи ТП проілюстрований на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Схема для пояснення принципу роботи ТПУ 

 

У випаровувачі знаходиться рідка робоча речовина з дуже низькою 

температурою кипіння – так званий холодоагент. Робоча речовина знаходиться 

під низьким тиском, а її температура нижча, ніж температура джерела тепла, 

наприклад, тепла водойм, ґрунтових вод чи повітря. Тому тепло через 

теплообмінник передається робочій речовині, яка нагрівається до своєї 

температури закипання, випаровується і засмоктується компресором. 

В компресорі підвищується тиск робочої речовини, за рахунок чого 

пароподібна речовина ще більше нагрівається; крім того, енергія привода 

компресора перетворюється в тепло і також передається робочій речовині. 

Після досягнення відповідного тиску і температури холодоагент тече далі в 

конденсатор. У конденсаторі гаряча пароподібна робоча речовина віддає тепло, 

отримане від джерела тепла, а також теплову енергію привода компресора в 

холоднішу систему опалення, наприклад, у будинок до опалювальних батарей. 

При конденсації температура робочої речовини падає нижче точки її роси, і 
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речовина знову перетворюється на рідину; рідкий холодоагент, який все ще 

знаходиться під високим тиском, подається до дросельного клапана. 

Дросельний клапан забезпечує декомпресію (зменшення тиску) робочої 

речовини перед тим, як вона знову потрапить у випаровувач і знову почне 

отримувати тепло від низькотемпературного джерела тепла. 

Головне застосування ТП у даний час – нагрівання теплоносія для систем 

опалення, вентиляції і гарячого водопостачання будівель. Проте їх можна 

використовувати і для технологічних цілей.  

ТП розрізняють перш за все за способом, який застосовується для 

перетворення теплоти. Оскільки теплові помпи та холодильні установки мають 

однаковий принцип дії, то типи теплових помп збігаються з типами 

холодильних установок. Застосовують парокомпресійні, газокомпресійні, 

сорбційні, пароежекторні та термоелектричні ТП.  

Інший важливий вид класифікації ТП – за типом джерела енергії, яке 

використовується для перетворення теплоти. Це може бути електродвигун, 

газова турбіна, двигуни внутрішнього згорання, механічна енергія пари і т.п. 

Часто ТП поділяють за видом робочого агента і типом теплоносіїв, що віддають 

і сприймають теплоту (повітря – повітря, вода – повітря, вода – вода і т.п.). 

ТП і холодильні установки класифікують за властивостями робочого 

агента на газові й парові. До першої групи відносять повітряні ТП і холодильні 

установки, до другої – парокомпресійні, робочим тілом  яких є пари різних 

речовин з температурою кипіння при атмосферному тиску 0 ºС ( аміак 3NH , 

вуглекислота 2CO , фреони і т.п.), що дає можливість позбутися необхідності 

підтримувати розрідження у випарнику. Як вже згадувалося, робочу речовину 

парокомпресійних ТП називають холодоагентами або хладонами, найпоширені-

ші аміак і фреони. Фреони – це фторохлоропохідні вуглеводню, широкого 

розповсюдження набули фреон-12 ( за міжнародним стандартом позначається 

через R - 12),  фреон - 22 (R - 134а) та ін.  Температура кипіння фреонів залежить 

від їх складу. Для R - 12 при атмосферному тиску 29,8êt    ºС для R - 22 

40,8êt    ºС. У земних умовах фреони не токсичні, не утворюють 
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вибухонебезпечних сумішей, нейтральні відносно металів.  

Аміак ( позначається R - 717 ) широко використовується у промислових 

умовах, але він токсично діє на організм людини. Температура кипіння аміаку 

при 0,1p   МПа  33,4êt    ºС. Аміак має приблизно однакові з фреоном R -12 

термодинамічні властивості, але більшу теплоту пароутворення. Це підвищує 

ефективність відбору теплоти від джерела тепла (холоду) і зменшує витрати 

аміаку порівняно з фреоном R -12. 

 Теплові, енергетичні й економічні характеристики ТП суттєво залежать 

від характеристик низькотемпературних джерел теплоти. Ідеальне джерело 

теплоти повинно підтримувати високу температуру протягом тривалого часу, 

бути відновлюваним і не забруднювати оточуюче середовище, мати потрібні 

теплофізичні властивості та низькі експлуатаційні витрати. В табл. 2.1 наведено 

температурні показники найбільш розповсюджених джерел теплоти. 
 

Таблиця 2.1  

Температурний рівень, характерний для основних джерел теплоти, які 

використовуються в системах на основі теплових помп 

Джерело теплоти Температурний діапазон, ºС 

Грунт 0…+10 

Озерна та річкова вода 0…+10 

Морська вода +3…+8 

Ґрунтові води +7…+12 

Геотермальна вода +20…+50 

Зовнішнє повітря  -10…+15 
 

Ґрунт – це найуніверсальніше джерело розсіяного тепла. Він акумулює 

сонячну енергію та цілий рік підігрівається від земного ядра. При цьому є 

завжди «під ногами» та здатен віддавати тепло незалежно від погоди. Адже вже 

на глибині 5-7 м температура практично постійна протягом усього року. Для 

більшої території України вона складає + 8 … +12 °С. Це добрі умови для 

роботи ТП. Більше того, у верхніх шарах землі мінімум температури 

досягається на кілька місяців пізніше від піків морозів, потреба в інтенсивному 
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обігріванні до того часу зменшується. В цілому ж ґрунт достатньо надійно 

постачає калорії. Необхідна енергія збирається теплообмінником, заглибленим 

у землю, та акумулюється в теплоносії, який потім подається у випарник ТП та 

повертається назад за новою порцією тепла. В якості такого носія 

використовується незамерзаюча, екологічно безпечна рідина (її ще також 

називають «розсолом» чи антифризом). У більшості систем використовується 

розчин етиленгліколю чи пропіленгліколю. 

Ґрунтовий горизонтальний колектор це довга труба, горизонтально або 

вертикально вкладена під шаром ґрунту (рис. 2.6). Головна перевага – 

універсальність та простота монтажу. Недолік – потрібна велика площа під 

колектор: 25 - 50 м2 на 1 кВт потужності. Є багато схем та видів прокладання 

труби (рис. 2.6): петля, змійка, зигзаг, плоскі та гвинтові спіралі різних форм, 

так званий спосіб «Slinky» та ін. Вибір способу визначається теплопровідністю 

ґрунту та геометрією ділянки.  

 

Рис. 2.6. Схеми прокладання горизонтальних грунтових теплообмінників: 

а – теплообмінник з послідовним з’єднанням труб; б – теплообмінник з 

паралельно з’єднаних труб; в – горизонтальний колектор, вкладений у траншеї; 

г  –  теплообмінник у формі петлі; д – теплообмінник у формі спіралі, розташова-

ний горизонтально (так званий «Slinky» - колектор); е – теплообмінник у формі 

спіралі, розташований вертикально 
 

Ґрунтовий вертикальний колектор (рис. 2.7) – це система довгих труб, 

які опущені в глибоку свердловину 40 - 150 м. Для такої системи потрібен лише 

клаптик землі, але потрібні затратні роботи по бурінню свердловин. На глибині 
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завжди однакова температура – близько 10 °С, тому зонди потужніші від 

горизонтальних колекторів.  

Один метр довжини вертикального ґрунтового колектора постачає від 30 

до 100 Вт теплової енергії залежно від типу ґрунту. Відомо близько десяти 

різних конструкцій зондів, навіть досить незвичайних (наприклад, у вигляді 

труб, забетонованих у фундамент будинку), але найбільше використовують дві 

конструкції: труба в трубі та U-подібна (рис. 2.8). По одній лінії «розсіл» 

подається циркуляційним насосом вниз, а по іншій ним же піднімається вгору, 

до випарника.  

 

 

Рис. 2.7. Вертикальний грунтовий колектор 

 

 
 

а) б) 

Рис. 2.8. Січення різних типів вертикальних грунтових теплообмінників: 

а – U- подібний теплообмінник; б – простий коаксіальний теплообмінник 

Корисне тепло і відповідно площа необхідної поверхні теплообмінника 

значною мірою залежить від теплофізичних властивостей ґрунту й інсоляції 

(притоку сонячної енергії на одиницю площі горизонтальної поверхні за 
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одиницю часу), тобто кліматичних умов. Термічні властивості ґрунту, такі, як 

теплоємність і теплопровідність, сильно залежать від його структури. 

Теплоакумуляційні властивості й теплопровідність тим вищі, чим вища доля 

мінеральних складових у ґрунті й менший вміст повітряних порожнин. Кіль-

кість теплоти, яку сприймає одиниця (маси, об’єму) ґрунту, залежить від самого 

ґрунту й, особливо, ступеня вологості: чим він вологіший, тим більше такий 

ґрунт може накопичити теплоти. 

Питомі теплові потоки від різних типів ґрунтів такі:  

а) сухий піщаний 210 - 15 Âò/ì ;åq    

б) вологий піщаний 215 - 20 Âò/ì ;åq   

в) сухий глинястий 220 - 25 Âò/ì ;åq   

г) вологий глинястий 225 - 30 Âò/ì ;åq   

д) водоносний шар 2=30 - 35 Âò/ì .åq  

Теплові помпи «вода – вода» використовують тепло ґрунтових вод, 

відкритих водойм, а також технологічну охолоджуючу воду. Ґрунтові води 

мають стабільну температуру в діапазоні від +7 до +12 °С. У порівнянні з 

іншими низькотемпературними джерелами тепла вода забезпечує найменшу 

різницю температур ( 1 2T T ) і відповідно найвищий опалювальний коефіцієнт 

 . У системах «вода – вода» в основному застосовуються штучно створені 

колодязі й ґрунтові свердловини: подаючі та приймаючі. В подаючих 

свердловинах розташовані одно-чи багатоступінчасті помпи, які подають воду 

до випаровувача парокомпресійного ТП. Охолоджена вода від випаровувача 

повертається через приймаючі свердловини, відбір і повернення води 

здійснюється в напрямку підземного руху ґрунтових вод (див. рис. 2.9 Е). 

Кількість подаючих і приймаючих свердловин може бути від однієї до десятків. 

Річкова чи озерна вода, з теоретичної точки зору, є привабливим джерелом 

тепла для ТП типу «вода – вода», але має один суттєвий недолік – надзвичайно 

низьку температуру в зимовий період (вона може опускатись до рівня 0 °С). 
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Тому при проектуванні таких систем особливу увагу потрібно звертати на 

недопускання обмерзання випаровувача ТП. 

Морська вода в деяких випадках є добрим джерелом тепла і використо-

вується в основному в середніх і великих системах. На глибині від 25 до 50 м 

морська вода має постійну температуру від +3 до +8 °С і, як правило, проблем з 

утворенням льоду не виникає, оскільки точка замерзання тут від -10 до -2 °С. 

На рис. 2.9 зображена система «вода – вода» для підлогового опалення 

приватного будинку. 

 

 

Рис. 2.9. Система опалення «вода – вода» з парокомпресійною ТП: 

А – приймаюча свердловина; В – подаюча свердловина; С – тепловий 

насос; D – підлогове опалення; E – напрямок потоку ґрунтових вод 

 
Повітря особливо легко використовувати в якості джерела тепла, оскільки 

воно є всюди та в необмеженій кількості. Але ТП, які використовують повітря, 

мають вагомий недолік – фактор сезонного навантаження. В середньому 

опалювальний коефіцієнт у системах «повітря – повітря» на 10-30 % нижчий у 

порівнянні з водяними ТП.  

Це пояснюється такими причинами: а) швидкою втратою потужності при 

різкому падінні температури навколишнього середовища; б) відносно великою 

різницею температур конденсації й випаровування в період мінімальних 

зимових температур, що в цілому знижує ефективність процесу;  в) енергетич-
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ними витратами на розморожування випаровувача і роботу вентилятора. 

В умовах теплого й вологого клімату в діапазоні температур від 0 до + 

6 °С на поверхні випаровувача буде утворюватися «снігова шуба», що призведе 

до зниження потужності й продуктивності ТП, збільшення енергоспоживання. 

Ще одним джерелом тепла в житлових і торгово-адміністративних 

будівлях є вентиляційне повітря. На рис. 2.10 зображено роботу ТП типу 

«повітря – повітря» як кондиціонера в літній період і системи опалення –  в 

зимовий. 

  

а) б) 
Рис. 2.10. Робота ТП типу «повітря – повітря»: 

а) у зимовий період: б) у літній період: 

1 – відбір тепла від оточуючого 

середовища;  

2 – передавання тепла парами 

фреону до конденсатора в приміщення; 

3 – передавання тепла   повітрю  

приміщення 

1 – відбір теплого повітря з примі-

щення;  

2 – передавання тепла; 

3 – відбір тепла зовнішнім повітрям 

 

У таких системах ТП регенерує тепло з вентиляційного повітря і 

забезпечує теплом систему опалення. В цьому випадку потрібно забезпечити 

постійну вентиляцію протягом усього опалювального сезону чи протягом 

всього року, якщо передбачено кондиціонування приміщень у літній період. 
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ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

 

Всі необхідні для виконання лабораторної роботи прилади (компресор, 

манометри високого та низького тиску, термометри) змонтовані на лаборатор-

ному стенді і є його невід’ємною частиною. Загальний вигляд дослідної лабора-

торної роботи зображено на рис. 2.11.  

 

 

Рис. 2.11. Загальний вигляд лабораторної установки: 

1 – випаровувач; 2 – конденсатор; 3 – компресор; 4 – манометр високого 

тиску; 5 – покажчик стану холодоагента; 6 – дросельний клапан; 7 – мано-

метр низького тиску; 8 – цифровий індикатор температури 

 

 

ЗАВДАННЯ 

 
А. Виконувати при підготовці до роботи 

 

Кожній бригаді, спираючись на дані таблиці 2.2, розрахувати кількість 

теплоти від ТП (за одну годину) для опалення будинку.  
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Таблиця 2.2 

Вихідні дані для виконання домашнього завдання 
№ 

бригади 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1,t Ñ  70 65 60 55 50 45 45 50 55 60 65 70 70 65 60 

2,t Ñ  6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 3 4 5 

,N êÂò  15 12 10 8 6 4 14 11 9 7 5 3 6 9 12 

 

Прийняти, що ТП працює за циклом, зображеним на рис. 2.12. Визначити 

ефективність роботи ТП за величиною опалювального коефіцієнта  . 

 

Б. Виконувати в лабораторії 

 
1. Визначити об’єм рідини   в посудинах з випаровувачем 1  і конденса-

тором 2.  

2. Цифровим індикатором температури 8 виміряти і записати початкову 

температуру води в посудинах з випаровувачем 1 .,ï î ÷àòt Ñ  і з конденсатором 

2 .,ï î ÷àòt Ñ . 

3. За манометрами 4 та 7 записати початкові значення тиску. 

4. Увімкнути штепсель лабораторної установки в електромережу. 

5. Через кожні 15 хв записувати температуру води в обох посудинах і 

тиск, тривалість досліду 1 година. Дані записати в табл. 2.3. 

6. Після завершення роботи вимкнути установку з електромережі. 

 

Таблиця 2.3 

Результати проведення досліджень 
Тривалість роботи, хв 15 30 45 60 

1,t Ñ      

2 ,t Ñ      
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ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

1. За експериментальними даними визначити кількість теплоти, яку 

передає теплова помпа за одну годину. 

2. Визначити ефективність роботи теплової помпи. 

3. Зробити висновки. 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ 

 

1. Тема і мета роботи. 

2. Схема лабораторної установки з послідовністю виконання роботи. 

3. Таблиця результатів досліджень. 

4. Виконане домашнє завдання. 

5. Висновки. 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Що таке теплова помпа, де її можна застосовувати? 

2. Які відмінності між холодильною машиною і тепловою помповою уста-

новкою, що спільного між ними і чим вони відрізняються? 

3. Що таке коловий процес або цикл? Який цикл називається прямим і 

який зворотним? 

4. Які процеси утворюють прямий цикл Карно? Наведіть схему ідеаль-

ного прямого циклу Карно і проаналізуйте її. 

5. Наведіть ідеальний цикл Карно на p    і T s  діаграмах. Запишіть 

формули визначення термічного ККД  для прямого і   – для зворотного циклів. 

6. Як впливає різниця температур 1 2T T  на ефективність роботи ТП? 

7. Наведіть принципову схему роботи ТП та розкажіть принцип її роботи? 

8. Дайте класифікацію ТП за типом теплоносіїв, що віддають і 

сприймають теплоту? 
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9. Які робочі речовини використовуються в парокомпресійних ТП? Їх 

основні характеристики. 

10. Що таке ідеальне джерело теплоти? Дайте характеристику основним 

низькотемпературним джерелам теплоти та наведіть їх температурний діапазон.  

11. Яке джерело розсіяного тепла вважають найуніверсальнішим? Від 

чого залежать його термічні та теплоакумуляційні властивості? 

12. Які типи ґрунтових колекторів вам відомі? Їх характеристики. 

13. Від чого залежить кількість теплоти, яку сприймає одиниця маси 

об’єму ґрунту ? Наведіть теплові потоки від різних типів ґрунтів. 

14. Яке джерело тепла використовують для ТП типу «вода – вода»? 

Назвіть його переваги та недоліки. 

15. Наведіть схему  роботи ТП типу «вода – вода» з використанням 

штучно створених колодязів чи свердловин та розкажіть принцип її роботи. 

16. Чому повітря легко використовувати в якості джерела тепла? Назвіть 

його переваги та недоліки. 

17. Які типи ТП «повітря – повітря» ви знаєте? Їх основні характеристики. 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Рей М. Тепловые насосы / М. Рей, Д. Макмайкл; пер.с англ. В. Сычева .–

М.: Энергоиздат, 1982. – 224 с. 

2. Мааке В. Учебник по холодильной технике / В. Мааке., Г.-Ю. Эккерт, 

Ж.-Л. Кошпен.– Издательство Московського университета, 1998. – 1160 с. 

3.Черняк О.В. Основи теплотехніки і гідравліки / О.В. Черняк, 

Г.Б. Рибчинська. – К.: Вища школа, 1982. – 223 с. 

4. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка / О.Ф. Буляндра . – К.: Техніка,  

2006. – 315 с. 

5. Теплотехніка : підручн. для студ. енерг. спец. вищ. навч. закл. / 

Б.Х. Драганов, А.А. Долінський, А.В. Міщенко, Є.М. Письменний – К.: 

«ІНКОС», 2005. – 504 с. 

6. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах 



 

– 39 – 

теплопостачання: монографія / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко. – Вінниця: 

ВНТУ, 2009. – 176 с. 

7. Що таке тепловий насос [Електронний ресурс] / Компанія ЕСО. Режим  

доступу : www / URL: http://www.frankeko.com.ua/index.php?page=tn&subpage=t

n – 07.04. 2010 р. – Назва з титул. екрану. 

8. Теплові насоси Thermia [Електронний ресурс] / Компанія РомБудТрейд

. – Режим доступу : www / URL: http://teplo.lviv.ua/component/option,com_ 

frontpage/Itemid,1/  – 27.06. 2012 р. – Назва з титул. екрану. 

9. Тепловые насосы [Електронний ресурс] / Компанія  «GMAR». Режим  

доступу : www / URL: http://www.g-mar.ru/Statyi6.htm – 07.04. 2010 р.  Назва з 

титул. екрану. 

 

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

 

РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТЕПЛОТИ ВІД ТП ЗА ЗАДАНИМ ЦИКЛОМ РОБОТИ 

 

Рис. 2.12. T s  діаграма роботи ідеальної ТП, яка працює за циклом Карно 
 

1. Визначаємо роботу компресора: 

1 2.öL Q Q   

2. Тоді потужність компресора за одиницю часу дорівнюватиме 

1 2, .цL
N q q Вт
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3. З діаграми визначаємо кількість підведеної і відведеної теплоти 

1 1 2 1

2 2 2 1

( )

( ).

q T s s

q T s s

  
  

 

4. Поділивши останні рівняння, отримаємо 

1 1

2 2

.
q T

q T
  

5. Запишемо систему рівнянь 

1 2

1 1

2 2

q q N

q T

q T

 

 

, 

звідки отримаємо 

1
1

1 2

, .
N T

q Вт
T T





 

6. Визначимо опалювальний коефіцієнт 

2

1 2

1.
T

T T
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Лабораторна робота №3 

 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПУ РОБОТИ СОНЯЧНОГО 

СТАВКА 

 

МЕТА РОБОТИ: вивчити конструкцію сонячної водойми. Дослідити 

ефективність  накопичення теплоти сонячними водоймами.  

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

Сонце – гігантське світило з діаметром 11392 тис. км, його маса у 333 тис. 

раз перевищує масу Землі, а об’єм у 1,3 млн. раз більший, аніж у Землі. 

Хімічний склад Сонця: 81,76 % – водню (Н2) 18,14 % – гелію (Не) і 0,1 % азоту 

(N2). Середня густина речовини сонця приблизно дорівнює 1400 кг/м3. 

Всередині сонця відбуваються термоядерні реакції перетворення водню в 

гелій і щомиті 4 млрд. кг матерії перетворюється в енергію. 

Верхньої межі атмосфери за рік досягає потік сонячної енергії в 5,41018 

МДж. Атмосфера відбиває близько 35  % цієї енергії назад у космос, а інша 

витрачається на нагрівання земної поверхні, випарно-опадовий цикл, утворення 

хвиль у морях і океанах, повітряних і океанських  приливів та вітру. 

Середньорічна кількість сонячної енергії, що надходить за 1 день на 1 м2  

поверхні землі коливається від 7,2 МДж/м2 – на півночі до 21,4 МДж/м2 –  у 

пустелях і тропіках. 

Підраховано, що площина в 1 см2, розташована перпендикулярно 

сонячним променям за межами земної поверхні, отримує за 1 сек кількість 

теплоти, що дорівнює 8,1 Дж. Це так звана Сонячна стала, яка не залежить 

від пори року. 

В теперішній час енергію сонця використовують як для обігрівання 

будинків та гарячого водопостачання, так і для безпосереднього виробництва 

електричної енергії. В даній роботі ми розглянемо один із способів 
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забезпечення житлових приміщень гарячою водою й теплом шляхом застосу-

вання сонячних водойм. 

Сонячна водойма (або сонячний ставок) – це різновид сонячного 

колектора, суміщеного з тепловим акумулятором сонячної енергії. Ідею 

створення такого пристрою підказала сама природа. Як відомо, в країнах, де 

сезонні коливання сонячної радіації незначні, можна спостерігати таке: в 

неглибоких природних водоймах (з прісною водою) у сонячні дні температура 

води  біля дна вища, ніж біля поверхні. Ще в 1902 р. А. Калечицький встановив, 

що на дні невеликого солоного озера Мадве в Трансільванії вода в сонячний 

день нагрівається до температури 70 ºС. Цим феноменом зацікавились спів- 

робітники Національної фізичної лабораторії Ізраїлю, що розробили й провели 

дослідження штучного аналога природної водойми, яку й назвали сонячною 

водоймою. На підставі отриманих даних у м. Ейн Бореке на березі Мертвого 

моря був створений перший штучний сонячний басейн площею 1500 м2. 

У сонячному ставі сонячну радіацію поглинає безпосередньо дзеркало 

водяного басейну. Під дією сонячної радіації температура води підвищується як 

за рахунок безпосереднього поглинання водою фотонів енергії, так і за рахунок 

теплообміну між поглинаючим випромінювання дном басейна (водойми) і 

водою.   

У природних прісних водоймах сонячна радіація нагріває шар води, який 

знаходиться на деякій глибині. Нагріта вода піднімається під дією 

конвективних потоків на поверхню і у водоймі встановлюється температура, 

яка не перевищує середню температуру оточуючого середовища. Вода 

сонячних ставків, насичених сіллю, концентрація якої зростає зі збільшенням 

глибини, характеризується густиною, яка зростає в напрямку до дна, зазвичай 

затемненого. Сонячне випромінювання проникає на дно і нагріває воду нижніх 

шарів. Будь-які конвективні втрати незначні завдяки наявності градієнта 

густини. Теплові втрати з поверхні менші, аніж у природній водоймі, і 

температура води поблизу дна підвищується. Незважаючи на наявність добових 

коливань температури як в оточуючому середовищі, так і у верхніх шарах води, 
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температура нижніх шарів залишається постійною навіть при відборі тепла. 

Сонячна водойма має ряд переваг перед колекторами інших типів. Це 

найдешевший приймач великої кількості енергії; завдяки високій теплоємності 

води їй притаманні широкі можливості збереження внутрішньої енергії. В 

сонячних водоймах малого розміру теплообмін між водою і оточуючим 

середовищем, а також близько розташованими шарами землі протікає 

інтенсивніше, ніж у великих. Тому найефективніші у використанні водойми 

площею до 50 м2. У водоймах більших розмірів хвилі, які виникають під дією 

вітру, приводять до порушення стійкості в розподіленні температури й 

концентрації солі у воді, тому в них необхідно встановлювати спеціальні 

захисні бар’єри. 

Області можливого застосування сонячних водойм постійно 

розширюються, особливо при використанні прозорих мембран, які розташо-

вують поблизу поверхні водойми. В її верхній частині створюється шар солоної 

води, в якому відсутня конвекція. Відокремлення його від розташованої під ним 

зони перемішування полегшує акумулювання і відбирання тепла. 

З викладеного випливає, що принцип перетворення сонячної енергії у 

теплову є однаковим для всіх типів сонячних колекторів. Він ґрунтується на 

використанні теплових властивостей «чорного» покриття. Для гарячого 

водопостачання найчастіше застосовують плоскі колектори. Вони складаються 

із шару прозорої ізоляції (спеціальне або звичайне скло, 1 – 2 шари), адсорбера 

–  металевої чорної пластини, рідинних трубопроводів, прикріплених до айсор-

бера, теплоізоляції під адсорбером та корпусу. Найновішими, але і найдорожчи-

ми на сьогодні є трубчасті вакуумні колектори. Вони складаються з скляних 

труб із високим ступенем вакууму всередині. У кожну вакуумну трубу 

вмонтований адсорбер із прикріпленою трубкою, в якій нагрівається робоче 

середовище. Вакуум забезпечує мінімум зовнішніх тепловтрат. Вакуумний 

трубчастий сонячний колектор має вигляд панелі, на якій розміщені трубки 

Девара. Це двостінні скляні трубки (одна в одній), в просторі між якими  – 

вакуум. Внутрішня скляна трубка має селективну оболонку – поглинач. Тут 



 

– 44 – 

акумулюється теплова енергія. Теплоносій – незамерзаюча рідина на основі 

гліколю (витримує до мінус 40 ºС). Ним заповнений перший контур сонячної 

установки, який з’єднує сонячний колектор  з водяним теплообмінником у 

випадку, коли температура води в ємності стає нижчою від температури 

теплоносія ( рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1.  Переріз труби вакуумного колектора: 

1 – зовнішня скляна трубка; 2 – вихід теплоносія; 3 – вакуум; 4 – 

внутрішня скляна трубка; 5 – теплопровідна поверхня (із бляхи); 6 – поверхня 

адсо-рбера; 7 – вхід теплоносія. 

 

Такий тип колектора забезпечує приблизно 60 % потреб індивідуального 

будинку в теплій воді, що складає в середньому 150 л води температурою 45- 

50 ºС за добу. Сонячні колектори можна встановлювати на даху будинку, на 

стіні, а також на поверхні землі, бажано в південному напрямку під кутом 45º. 

До складу сонячної установки входять також теплообмінник необхідного 

об’єму, помпова група, пульт керування, регулятор температури й елементи 
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з’єднання.   

Сонячні енергетичні системи (СЕС) на базі сонячних водойм значно 

дешевші СЕС інших типів, тому що вони не вимагають дзеркальних відбивачів 

зі складною орієнтацією, але споруджувати їх можна тільки в районах із 

жарким кліматом. У сонячній водоймі відбувається одночасне вловлювання і 

накопичення сонячної енергії у великому об’ємі рідини (див. рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема сонячної водойми: 

1 – прісна вода; 2 – ізолюючий шар, в якому концентрація солі зростає в 

напрямку дна; 3 – шар гарячого розчину; 4 – теплообмінник; 5 – чорне дно. 

 

Виявлено, що в деяких солоних озерах температура води дна може сягати 

70-100 ºС. Це зумовлено високою концентрацією солі. У звичайній водоймі 

сонячна енергія, що поглинається, нагріває, в основному, поверхневий шар 

води. Ця теплота досить швидко губиться, особливо вночі чи при холодній 

погоді через випаровування води та теплообміну з навколишнім повітрям. 

Сонячна енергія, що проникає через усю масу рідини в сонячній водоймі, 

поглинається забарвленим у чорний колір дном і нагріває прилеглі шари 

рідини, в результаті чого температура може досягти 90-100 ºС, у той час як 

температура поверхневого шару залишається на рівні 20 ºС. Завдяки високій 

теплоємності води в сонячній водоймі за літній сезон накопичується велика 

кількість теплоти, і внаслідок низьких теплових втрат спад температури у 
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цьому шарі в холодний період року відбувається повільно. Таким чином 

сонячна водойма може виступати в ролі сезонного акумулятора енергії. 

Теплота до споживача відбирається з нижньої зони водойми. Як правило, 

глибина водойми складає 1-3 м. На 1 м2 площі водойми потрібно 500-1000 кг 

солі або хлориду магнію. 

Найближче з існуючих сонячних водойм знаходиться в містечку Бейт-Ха-

Арава в Ізраїлі. Його площа 250 тис. м2 і використовується він для виробництва 

електроенергії. Електрична потужність (цикл Ренкіна) дорівнює 5 МВт.  

Описаний ефект досягається завдяки тому, що по глибині сонячної 

водойми підтримується градієнт солоності солі, спрямований згори – до низу, 

тобто весь об’єм рідини немов розділений на три зони. Концентрація солі по 

глибині поступово зростає і досягає максимуму на нижньому рівні. Товщина 

цього шару складає 2/3 загальної глибини водойми. В цьому шарі будь-які 

конвективні втрати приглушуються завдяки наявності градієнта густини. У 

нижньому конвективному шарі концентрація солі (NaCl) максимальна і 

рівномірно розподілена в об’ємі рідини. Отже, щільність рідини максимальна 

біля дна водойми і мінімальна на поверхні відповідно до розподілу 

концентрації солі. Сонячна водойма служить одночасно колектором і 

акумулятором теплоти  і відрізняється низькою вартістю  в порівнянні зі 

звичайними колекторами сонячної енергії. Відведення тепла із сонячної 

водойми може здійснюватись або за допомогою змійовика, розміщеного в 

нижньому шарі рідини, або шляхом відведення рідини з шару теплообмінника, 

у якому циркулює теплоносій. При першому способі менше порушується 

температурне розшарування рідини в ставку, але другий спосіб технологічно 

ефективніший і економічніший. 

Розглянемо будову сонячного ставка для підігрівання морської води, який 

успішно може використовуватись на узбережжі Азовського та Чорного морів. 

На рис. 3.3, зображено загальний вигляд сонячного ставка, який може не тільки 

забезпечити споживача теплою водою, але, що більш важливо для прибережних 
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районів виробляти  прісну воду з розрахунку 4–6 літрів прісної води з 1 м2 

заскленої поверхні установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Сонячний ставок: 

1 – резервуар; 2 – бокові стінки; 3 – дно; 4 – кришка; 5 – перегородка;6 – 

ємність прісної води; 7 – ємність солоної води; 8 – нижня кромка перегородки; 

9 – верхня кромка перегородки; 10 – трубопровід; 11 – нижня частина 

трубопроводу; 12 – верхня частина трубопроводу; 13 – чорне покриття. 

Сонячний ставок складається з заповненого водою резервуара 1 із 

боковими стінками 2 і дном 3, яке примикає до акумулюючого шару води, 

похилої кришки 4 для конденсації парів води. В резервуарі 1 встановлена 

вертикальна перегородка 5, що призводить до  утворення двох ємкостей 6 і 7 

відповідно прісної  і солоної води. При цьому нижня кромка 8 перегородки 5 

з’єднана з дном 3, а верхня кромка 9 розташована вище рівня води. Ємкості 6 і 

7  сполучені між собою трубопроводом 10, один кінець 11 якого під’єднаний до 

нижньої частини ємкості 6 прісної води, а другий кінець 12 розташований на 

рівні конвективного шару солоної води ємкості 7. На дні 3 укладене  

селективне затемнене покриття 13.  

Сонячний ставок працює наступним чином. Резервуар 1 заповнюють 
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солоною водою. Під дією сонячної радіації, яка надходить через кришку 4, 

солона вода починає випаровуватись і  конденсуватися на похилій поверхні 4 

після чого стікає в ємність 6 прісної води. Процес запуску сонячного ставка 

продовжується до тих пір, поки в ємкості 7 не буде створена потрібна 

концентрація соляного розчину. Об’єм ємкості 6 для прісної води вибирається 

таким чином, щоб забезпечити необхідну концентрацію розчину. В міру 

випаровування води в ємність 7 подають додаткову воду з джерела солоної 

води (геотермальної або морської), підтримуючи необхідний рівень води. Після 

того, як концентрація солі в ємкості 7 стане необхідною, починається робота 

сонячного ставка.  

Виведений на робочий режим сонячний ставок характеризується тим, що 

в ємності 7 у приповерхневій його частині знаходиться конвективний шар 

прісної води, а в глибинній частині – солоної води. Схематично цей процес 

зображено на рис. 3.4. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Схематичне зображення шарів води з різною концентрацією 

солі в сонячній водоймі: 

 1 – резервуар;  2 – бокові стінки; 3 – дно; 

 а – акумулюючий шар води; n – конвективний шар води 
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ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 
 

Конструкція лабораторної установки зображена на рис. 3.5. 
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Рис. 3.5.  Конструкція лабораторної установки: 

1 – електронний вимірювач опору; 2 – лампа - нагрівник; 3 – перемикач; 4 –

терморезистори; 5 – ЛАТР; 6 – чорне дно сонячного ставка; 7 – електричний 

нагрівник ТЕН; 8 – металевий теплообмінник відбору тепла; 9 – насос; 10 – 

теплообмінник віддачі тепла; 11 – бак з водою; 12 – утеплювач (пінопласт);  

13 – азбестоцементна труба 

 

Азбестоцементна труба 13 обгорнена теплоізоляцією 12, у верхній частині 

труби розміщено лампу-нагрівник 2, яка імітує сонячне випромінювання. По 

довжині труби через кожні 15 см встановлено терморезистори 4, виходи яких 

через перемикач 3 з'єднані з електронним вимірювачем опору 1. У нижній 

частині труби розташовано теплообмінник 6, через який пропускається 

протічна водопровідна вода, яка при цьому нагрівається, чим імітується 

тепловий споживач накопиченої теплоти в сонячному ставку. У верхню 

частину труби 13 заливають, крім солоної води, шар прісної води товщиною 1–

2 см. Усі решта позначень на рисунку є допоміжними. 
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ЗАВДАННЯ 

 

А. Виконувати при підготовці до роботи 
 

Визначити кількість теплоти (Q), яка буде накопичена в сонячній водоймі 

розмірами a×b×h. Якщо температура протягом дня в ній підніметься від 

значення Т1 до Т2, користуючись даними табл. 3.1. Питома теплоємність води 

Ср = 4,19 Дж/кгК; 

Таблиця 3.1 

Вихідні дані для визначення кількості теплоти, яка буде накопичена у водоймі 

№ 
брига-

ди 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

а, м 5 5 8 4 3 4 3 10 8 7 5 10 12 14 15 3 

b, м 10 5 7 8 15 9 3 15 10 15 20 10 12 14 15 5 

h, м 1 1,5 2 2 1 1,5 2 1 1 2 1 2 1 1,5 2 3 

Т1, К 293 273 283 283 273 278 288 293 273 283 293 273 283 273 283 273

Т2, К 373 333 353 373 353 343 333 325 345 350 342 337 347 345 382 363

  

Б. Виконувати в лабораторії 

 

1. Увімкнути лампу - нагрівник у мережу 220 В (імітується нагрівання 

солоної води сонячним випромінюванням). 

2. Спершу (t= 0 хв) виміряємо початковий опір Rn (температуру Tn) солоної 

води  в азбестоцементній трубі за його висотою. 

3. Виміряємо температуру в азбестоцементній трубі за його висотою пос-

лідовним підключенням терморезисторів через перемикач до електронного 

вимірювача опору.  

4. Повторюємо дослід три рази через кожні 20 хв.  

5. Отримані результати записуємо в таблицю 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Результати проведення досліджень 
Номер терморезистора , n 1 2 3 4 5 6 7 

Опір R 
терморезистора n  

через час t, Ом  

t= 0 хв        

t=         хв        

t=         хв        

Температура Т 
терморезистора n 

через час t, оС 

t= 0 хв        

t=         хв        

t=         хв        

 

ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

1. Побудувати графік залежності температури води в азбестоцементній 

трубі за її висотою. Необхідно побудувати три графіки – на початку лаборатор-

ної роботи, в середині та в кінці. 

2. Визначити кількість акумульованого тепла за формулою 

Q = G ∙ Cp ∙ (T2 – T1),  кДж,   

де G – кількість води в  диференційному елементі 1, кг;  

Cp – теплоємність води, Ср = 4,19 кДж /(кг °С);  

T2, T1 – початкова і кінцева температури води в трубі у кожній з частині 

стовпа, по висоті, протягом всієї лабораторної роботи,°С.  

 

ЗМІСТ ЗВІТУ 
 

1. Тема і мета роботи. 

2. Схема лабораторної установки з послідовністю виконання роботи. 

3. Таблиця результатів досліджень. 

4. Виконане домашнє завдання. 

5. Графіки залежності температури води в азбестоцементній трубі за її 

висотою. 

6. Висновки. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1.  Що таке «сонячний ставок»? 

2.  Для чого необхідно робити зачорнене дно у «сонячному ставку»? 

3.  Які основні конструктивні елементи «сонячного ставка»? 

4.  До якої температури можна нагріти воду в «сонячному ставку»? 

5. Дати характеристику енергетичним та геометричним параметрам 

Сонця? 

6. Дати визначення Сонячної сталої? 

7. Яка різниця між водоймами з прісною та солоною водою з точки зору 

поглинання сонячної енергії? 

8. Які сонячні водойми за площею найефективніші з точки зору 

поглинання,  накопичення й збереження енергії? 

9. Розповісти про будову й принцип дії вакуумного трубчастого сонячно-

го колектора (трубки Девера). 

10. Розповісти про будову і принцип дії сонячної водойми із солоною 

водою? 

11. Чому в сонячній водоймі майже відсутні конвекційні процеси? 

12. Яким чином можна відбирати теплову енергію від сонячних водойм? 

13. Де побудовані й функціонують сонячні водойми? 

14. Розповісти будову і принцип дії сонячного ставка, який не тільки 

здатен накопичувати сонячну енергію, але й виробляти прісну воду. 
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Лабораторна робота №4 

 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА ПРИНЦИПУ РОБОТИ ТЕПЛОВИХ 

АКУМУЛЯТОРІВ 

 

МЕТА РОБОТИ: вивчити конструкцію та принцип роботи теплових 

акумуляторів. Дослідити конфігурацію об’ємного температурного поля цилін-

дричного ґрунтового акумулятора при центральному розташуванні U - подіб-

ного теплового нагрівального елемента. 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

Теплове акумулювання – це фізичні або хімічні процеси, за допомогою 

яких проходить накопичення тепла в тепловому акумуляторі енергії. 

Акумуляція енергії може здійснюватися в результаті зміни:  

а) питомої внутрішньої енергії;  

б) питомої потенційної енергії;  

в) питомої кінетичної енергії; 

г) маси системи.  

Акумулююча система характеризується способами, якими енергія для 

заряджання акумулятора відбирається від джерела, трансформується в необхід-

ний вид енергії і віддається споживачеві. 

Акумулююче і теплообмінне середовища можуть бути твердими, рідки-

ми, газоподібними або двофазними (рідина плюс газ). 

Тепловий акумулятор – призначений для акумулювання та зберігання 

теплової енергії в періоди часу, коли є її надлишок і ціна на неї низька, з 

подальшою віддачею теплоти споживачеві. Акумульована теплова енергія 

може відаватись з допомогою води, повітря або за рахунок теплопровідності. 

Акумулятори можна класифікувати за характером фізико-хімічних 

процесів, що протікають у теплоакумулюючих матеріалах (ТАМ) і, відповідно,  
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конструкцією, що відповідає способу накопичення теплоти: 

 акумулятори ємнісного типу, в яких використовується теплоємність 

акумулюючого матеріалу, що нагрівається (охолоджується) без зміни його 

агрегатного стану (природний камінь, ґрунт, галька, вода, водяні розчини солей 

та ін.); 

 акумулятори фазового переходу речовини, в яких використовується 

теплота плавлення (затвердівання) речовини; 

 акумулятори енергії, засновані на виділенні та поглинанні теплоти при 

зворотних хімічних і фотохімічних реакціях. 

ТАМ, з допомогою яких у тепловому акумуляторі накопичується теплова 

енергія повинні відповідати таким вимогам: високій теплоємності, низькій 

вартості, наявності матеріалу в продажу, низькій корозійній активності, 

відсутності токсичності, простоті в експлуатації. 

Серед великого різноманіття видів і конструкцій теплових акумуляторів 

із різними видами ТАМ можна виділити такі: 

- теплові акумулятори з твердим ТАМ, рис. 4.1  (оксиди металів при 

температурах нижче температури плавлення); 

- теплові акумулятори з плавким ТАМ (поліетиленгліколь, парафін і т.п); 

- рідинні акумулятори тепла (вода чи водні розчини етиленгліколю, 

пропіленгліколю, гліцерину, аміаку, калію, кальцію, магнію і т.п); 

- парові акумулятори тепла (нагріта пара чи газ); 

- термохімічні акумулятори (фториди, хлориди, броміди, вольфраміти, 

сульфати лужних і лужноземельних металів); 

- теплові акумулятори з електронагрівальним елементом (перегріта пара 

під тиском). 

Структуру телпоакумулюючого матеріалу називають матрицею. 

Акумулятори з пористою матрицею (напр. щебінь) застосовують, як 

правило, в системах сонячного теплопостачання. Такі теплові акумулятори 

проектують з мінімальним гідравлічним опором, що дозволяє використовувати 

принцип вільноконвективного перенесення.  
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а) б) 

Рис. 4.1. Типи канальних теплових акумуляторів з твердим ТАМ: 

а – з горизонтальними каналами; б – підземні з вертикальними каналами. 

1 – вхід теплоносія; 2 – вихід теплоносія; 3 – ТАМ. 

 

Канальні теплові акумулятори з горизонтальними каналами (рис.4.1 а) 

широко застосовують в системах електротеплопостачання, використовуючи не 

пікову енергію. ТАМ (шамот, вогнетривка цегла і т. п.) нагрівається в періоди 

мінімального споживання електроенергії, що дозволяє вирівнювати графіки 

завантаження електростанцій. Пропускаючи холодне повітря через матрицю 

можна, здійснювати обігрів приміщень. 

Особливим типом горизонтальних канальних теплових акумуляторів з 

твердим ТАМ є теплові графітові акумулятори, які заряджаються енергією 

автономних енергоустановок, наприклад вітроенергетичних (ВЕУ), темпера-

тура їх нагрівання може сягати 3500 ºС, що зумовлює їх компактність. 

Підземні акумулятори тепла з вертикальними каналами (рис.4.1 б) 

використовуються, як правило, для акумуляції сезонного тепла. Довжина одно-

го каналу таких акумуляторів може досягати ста метрів, а загальна енерго-

ємність – тисяч кіловат.  

Найбільш поширеними і простими у застосуванні є акумулятори ємнісного 

типу, в яких використовується теплоємність речовини, що нагрівається без 

зміни її агрегатного стану. Найчастіше використовується вода (дешево і 

зручно), рідше – водні розчини солей, а також камінь, галька. Теплоакумулю-

ючу здатність або кількість теплоти, яка може бути накопичена в тепловому  
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акумуляторі ємнісного типу визначають за формулою 

 p ê ïQ m C t t    , ,кДж  (4.1) 
 

де ,ê ït t – середнє значення кінцевої та початкової температури тепло-

акумулюючої речовини відповідно, Ê ; 

m – маса теплоакумулюючої речовини, êã; 

Ср – питома теплоємність речовини,  /êÄæ êã Ê . 

Кількість теплової енергії, яку випромінює поверхня S теплового 

акумуля-тора за час τо, розраховують за формулою 

 0 -âò ðàò ç î ñQ S t t     , ,Дж  (4.2) 

де tз – зовнішня температура теплового акумулятора, 0Ñ ;  

tос – температура оточуючого середовища, 0Ñ ; 

τо – тривалість випромінювання теплового акумулятора, ñ ; 

α – коефіцієнт тепловіддачі від поверхні теплового акумулятора в 

оточуюче середовище,  2 0/Âò ì Ñ .  

Прикладом використання теплоємнісних властивостей речовини є ґрунто-

вий тепловий акумулятор (рис. 4.2).  

 

Рис. 4.2. Загальний вигляд ґрунтового теплового акумулятора: 

1 – кришка; 2 – бак-бункер; 3 – бетонний блок; 4 – теплоізоляція; 5 – 

ґрунт (галька) 
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Зазвичай ґрунт в якості  ТАМ використовують в опалювальних системах з 

сонячними колекторами. Основним їх недоліком  є великі розміри, а перевагою 

– можливість розміщення безпосередньо біля чи на об’єкті обігріву, наприклад 

під підлогою  приміщення. Якщо раціонально використати підпідлоговий 

простір, то можна знайти достатньо місця для розміщення теплового 

акумулятора і забезпечити ефективне обігрівання приміщення від підлоги. 

Правда, в такому випадку виникає значний опір повітряному потоку, тому 

необхідно в кожному конкретному випадку забезпечувати рівномірність 

циркуляції повітря. 

Кількісною характеристикою запасів тепла для ґрунтових акумуляторів  є 

залежність розподілу температури  в ґрунтовому масиві від глибини закладання 

ґрунтового акумулятора та періоду року. Динаміка зміни температури ґрунту на 

різних глибинах, а також максимальні та мінімальні значення температур 

ґрунту на його поверхні дозволяють у подальшому визначити об’єм 

акумулятора. 

 Кількість теплоти, яку сприймає одиниця (маси, об’єму) ґрунту, залежить від 

самого ґрунту і, особливо, ступеня його вологості: чим він вологіший, тим 

більше такий ґрунт може накопичити теплоти.  

Якщо до розташованого під підлогою ґрунтового теплового акумулятора 

підвести систему труб з циркулюючою водою і встановити простий бак-

накопичувач гарячої води, то взимку, коли спостерігається максимальна 

потреба в гарячій воді, цю систему можна застосовувати для попереднього 

підігрівання води в системі гарячого водопостачання. 

Ґрунтові акумулятори можна використовувати і влітку в системах 

кондиціонування, проте при цьому існує небезпека замерзання ТАМ.  

 

ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

 

 На рис. 4.3 зображена схема  циліндричного ґрунтового теплового акумуля-

тора. 
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Рис. 4.3. Схема циліндричного ґрунтового теплового акумулятора: 

1 – корпус бака теплового акумулятора; 2 – тепловий акумулюючий матеріал 

(сухий пісок); 3 – електричний шнур з вилкою; 4 – тепловий електричний нагрівач 

(ТЕН);  5 – термощуп; 6 – термопара; 7 – термоелектричний цифровий індикатор 

 

ЗАВДАННЯ 
 

А. Виконувати при підготовці до роботи 

 

Кожній бригаді згідно з варіантом (див. табл. 4.1), визначити кількість 

теплоти, яка була накопичена в тепловому акумуляторі. Значення питомих 

теплоєностей та густин деяких матеріалів взяти з табл. 4.2.  
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Таблиця 4.1 

Вихідні дані для виконання домашнього завдання 

 

Варіанти 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

М
ат
ер
іа
л 

гл
ин
а 

кр
ей
да

 

па
ра
ф
ін

 

во
да

 

гр
ан
іт

 

гл
ин
а 

кр
ей
да

 

па
ра
ф
ін

 

во
да

 

гр
ан
іт

 

гл
ин
а 

кр
ей
да

 

па
ра
ф
ін

 

во
да

 

гр
ан
іт

 

r, м 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 

L, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

tп, оС 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

tк, оС 17 20 25 21 23 27 28 25 30 26 31 33 30 35 33 

 

r – радіус циліндричного теплового акумулятора; 

L – висота циліндричного теплового акумулятора; 

,ê ït t – середнє значення кінцевої та початкової температури тепло-

акумулюючої речовини відповідно. 

Таблиця 4.2 

Питома теплоємність та густина деяких матеріалів 
Матеріал Питома теплоємність, кДж/(кг К) Густина, кг/м3 

Глина 0,92 1500 

Крейда 0,88 2710 

Парафін 2,89 905 

Вода 4,218 1000 

Пісок(сухий) 0,8 1300 

Граніт 0,84 2600 

 
Б. Виконувати в лабораторії 

 

1. Виміряти і записати температуру оточуючого середовища навколо бака  

теплового акумулятора oct . 

2. Заміряти розміри бака циліндричного теплового акумулятора та визна-

чити об’єм ТАМ,  який знаходиться в баці. 
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3.  Виміряти початкову температуру ТАМ циліндричного теплового аку-

мулятора за схемою: 

а) на глибині 1 5l ñì  заміряти температурне поле за діаметром 

(віддаляючись від центра теплового акумулятора на відстань 10 см 

дискретно). Кількість замірів  повинна бути не менше восьми точок для 

кожного із діаметрів ( 1 2 320 , 40 , 60d ñì d ñì d ñì   ); 

б) аналогічно провести вимірювання температурного поля на глибинах 

2 10 ,l ñì  3 15 .l ñì  

 в) усі дані записати в табл. 4.3. 

4. Увімкнути штепсель 4 в розетку електромережі, почнеться нагрівання 

ТЕН теплового акумулятора. 

5. Провести заміри розігрітого ТАМ через 10, 20 та 30 хв після ввімкнен-

ня ТЕН в електромережу за схемою описаною в пункті 3. Дані записати в табл. 

4.3. 

6. Вимнути ТЕН з електромережі. 

7. Через 10 хв після вимкнення провести заміри остигаючого ТАМ за тією 

ж схемою.  

8. Термощупом виміряти температуру зовнішньої стінки бака теплового 

акумулятора çt . 

 Таблиця 4.3  

Результати проведення досліджень 
L, см 10 20 30 

 1,t C  2 ,t C  ,nt C  1,t C 2 ,t C ,nt C 1,t C  2 ,t C  ,nt C

1d , см          

2d , см          

3d , см          

4d , см          

 

ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

1. Визначити кількість теплоти, яку віддає зовнішня поверхня теплового 
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акумулятора оточуючому середовищу за формулою 4.2 при  2 06 /Âò ì Ñ   . 

Тривалість розігріву τо задає викладач.  

2. Розрахувати  кількість теплової енергії, яку випромінює зовнішня 

поверхня теплового акумулятора. 

3. За отриманими експериментальним даними побудувати ізотерми по 

висоті теплового акумулятора. Зробити висновки. 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ 

 

1. Тема і мета роботи. 

2. Схема лабораторної установки з послідовністю виконання роботи. 

3. Виконане домашнє завдання. 

4. Таблиці результатів вимірювань. 

5. Висновки. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. На які типи поділяють акумулятори за характером фізико-хімічних 

процесів? 

2. В яких цілях застосовують теплові акумулятори? 

3. Які є основні типи теплових акумуляторів? 

4. Запишіть формулу для визначення накопиченої кількості теплоти в 

тепловому акумуляторі. 

5. За якою формулою визначають тепло, втрачене поверхнею теплового 

акумулятора? 

6. Які є види систем використання низькопотенціальної теплової енергії 

землі? 

7. Які є види горизонтальних ґрунтових теплообмінників? 

8. Характеристика горизонтальних ґрунтових теплообмінників. 

9. Характеристика вертикальних ґрунтових теплообмінників. 
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10. З яких елементів складається ґрунтовий тепловий акумулятор? 

11. На якому принципі побудована робота ґрунтового теплового акумуля-

тора? 

12. Які матеріали використовують в якості ТАМ? 

13. Умови здійсненна акумуляції енергії. 

14. Якими параметрами характеризується теплове акумулювання? 
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ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 
 

1. Визначити кількість теплоти, яка була накопичена в тепловому акуму-

ляторі циліндричної форми висотою 2L ì і діаметром 2,2d ì . Тепловий 

акумулятор заповнений парафіновим ТАМ, густина якого 3905 /q êã ì ,  а 

питома теплоємність  2,89 /pC êÄæ êã Ê  , середні значення кінцевої та 

початкової температури теплоакумулюючої речовини дорівнюють 30êt C  , 

27ït C   відповідно. 

Розв’язок 
 

Знаходимо масу теплоакумулюючої речовини за формулою  

,
q

m
V
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де V – об’єм ТАМ у тепловому акумуляторі, який визначаємо 

2 2 33,14 1,1 2 7,6 .V r L ì      
 

905
119 .

7,6
m êã   

Визначаємо кількість теплоти, яка була накопичена в тепловому акумуля-

торі 

  119 2,89 (303 300) 1032 .p ê ïQ m C t t êÄæ        
 

2. Розрахувати  кількість теплоти, що була витрачена зовнішньою 

поверхнею теплового акумулятора висотою 3,5L ì  і діаметром 1,2d ì . 

Зовнішня температура теплового акумулятора 3 40t C  , температура ото-

чуючого середовища 20î ñt C  , коефіцієнт тепловіддачі від поверхні тепло-

вого акумулятора  2 06 /Âò ì Ñ   , час випромінювання акумулятора 

0 45 õâ  .  

Знаходимо площу зовнішньої поверхні теплового акумулятора 

22 2 3,14 0,6 3,5 13,19 .S r L ì         

 0 - 13,19 6 2700 (40 20) 4273,6 .втрат з осQ S t t кДж            
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Лабораторна робота №5 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СОНЯЧНИХ 

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ 

 
МЕТА РОБОТИ: вивчити будову та принцип роботи сонячного 

елемента. Дослідити вольт-амперні характеристики сонячного модуля при 

різних кутах падіння світла. 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ  

 
Усі енергетичні ресурси на Землі, що є продуктами безперервної 

діяльності Сонця, можна поділити на дві основні групи: акумульовані 

природою і у більшості випадків непоновлювальні та неакумульовані і 

постійно поновлювані. До першої групи належать запаси паливних копалин: 

нафта, кам’яне вугілля, торф і підземні гази, а також термоядерна і ядерна 

енергія. До другої групи належать сонячне випромінювання, вітер, потоки рік, 

морські хвилі та внутрішнє тепло Землі. 

Поновлювальними джерелами  енергії (ПДЕ) називають ресурси енергії, 

що постійно циклічно поновлюють енергетичну цінність і можуть бути 

перетворені на корисну роботу. Іншими словами, поновлювальні джерела 

енергії поновлюються постійно, без часових обмежень, тоді як використання 

традиційного палива обмежене наявними запасами. 

Переваги ПДЕ  порівняно з традиційними такі: 

– вони практично є невичерпними; 

– не забруднюється довкілля; 

– відпадає необхідність у добуванні, переробці та доставці палива; 

– немає продуктів розпаду; 

– немає необхідності у дефіцитних високотемпературних матеріалах, за 

винятком сонячних концентраторів теплоти; 
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– немає потреби в транспортуванні палива. 

Основними факторами, що обмежують використання ПДЕ, є: 

– мала густина енергетичного потоку; 

– значна нерівномірність можливості вироблення енергії залежно від пори 

року і навіть доби; 

– нерівномірне розміщення можливих місць вироблення енергії і 

концентрованих місць використання енергії; 

– висока капіталоємність енергетичних установок і споруд; 

– автономна енергоустановка з ПДЕ повинна мати або акумулятори, або 

установку-дублера, що працює на традиційному паливі.  

Сонячне випромінювання є одним з невичерпних і екологічно чистих 

ПДЕ. Інтенсивність сонячних променів на поверхні Землі знаходиться в межах від

 27,2 Ì Äæ/ì  ( 22 êÂò ·ãî ä/ì ) на день на півночі Європи до 221,6 Ì Äæ/ì ( 6 кВт· 

год/м2 ) – південних посушливих районах. 

Величина енергії, яка надходить на Землю від Сонця близько 

16 66,8 10 кВт год   на рік (потік сонячної енергії, який досягає земної поверхні 

(інсоляція), у 13 тис. разів більший від сумарної енергії, яка виробляється сьо-

годні в світі). 

Енергія, що йде від Сонця, розповсюджується у вигляді електромагніт-

ного випромінювання в діапазоні від коротких радіохвиль довжиною 30 м до 

рентгенівських променів довжиною хвилі 10-10 м. Частина електромагнітних 

коливань відбивається і (або) поглинається атмосферою, хмарами, а частина – 

досягає поверхні Землі, її називають сонячною радіацією. 

Сонячна радіація – це електромагнітне випромінювання, зосереджене в 

діапазоні хвиль довжиною 0,28  3,0 ì êì .  Потужність сонячної радіації, що 

попадає на 21 ì  поверхні Землі, дорівнює 21359 Âò/ì , її називають сонячною 

сталою. При розрахунках слід враховувати, що приблизно 30…35 % цієї 

енергії відбивається назад у космос. 
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Є різні шляхи використання енергії сонця: безпосереднє перетворення в 

теплоту (сонячна теплоенергетика) чи електричну енергію (сонячна фото-

енергетика). 

Сонячна фотоенергетика – це пряме перетворення сонячної радіації в 

електричну енергію. 

Останнім часом у світі підвищився інтерес до установок, що безпосеред-

ньо перетворюють сонячну радіацію в електроенергію за допомогою напівпро-

відникових фотоелектроперетворювачів (фотоелементів). Метод прямого 

перетворення сонячного випромінювання в електрику є, по-перше, найзручні-

шим для споживача, оскільки отримується найбільш вживаний вид енергії, і, по-

друге, такий метод вважається екологічно чистим засобом отримання 

електроенергії на відміну від інших, які використовують органічне паливо, 

ядерну сировину чи гідроресурси. 

Принцип дії фотоелектричного перетворювача ґрунтується на застосуван-

ні явища фотоефекту.  

Явище зовнішнього фотоефекту відкрив  Г. Герц, дослідив  А. Столєтов, а 

пояснив Ейнштейн. У 1887 році Г. Герц спостерігав явище, яке згодом стало 

поштовхом у розвитку квантових уявлень про природу світла. Під час опромінення 

ультрафіолетовим світлом від’ємно зарядженої пластинки відбувався сильніший 

електричний розряд, ніж за відсутності такого опромінення. Як з’ясувалося пізніше, 

це було проявом явища фотоефекту – виходу електронів з тіла в інше середовище 

або вакуум під дією електромагнітного випромінювання. Цей вид фотоефекту 

називають зовнішнім, або фотоелектронною емісією (рис. 5.1). 
 

 

Рис. 5.1. Ілюстрація вибивання фотоелектронів із металевої пластини 
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Розрізняють фотоефект зовнішній, внутрішній і вентильний. 

Вентильний фотоефект – виникнення електрорушійної сили (фото 

е.р.с.) при освітленні контакту двох напівпровідників або напівпровідника і 

металу за відсутності зовнішнього електричного поля. Вентильний фотоефект 

дозволяє безпосередньо перетворювати сонячну енергію в електричну. 

Явище вентильного фотоефекту практично було застосоване в пристроях 

для прямого перетворення світлової або сонячної енергії в електроенергію, які 

називають фотоелементами (від грецького photos – світло). 

Історія фотоелементів бере початок з 1839 року, коли французький фізик 

Едмон Беккерель відкрив фотогальванічний ефект (з англійської Photo-

voltaics).  

 Винахід був широко впроваджений в життя після відкриття напів-

провідників. Як світлочутливу зону фотоелементів використовують селен (Se), 

кристалічний кремній (Si), аморфний кремній (SiGe) та інші речовини. Будову 

кремнієвого фотоелемента зображено на рис. 5.2.  

 

 

Рис. 5.2. Будова кремнієвого фотоелемента 

 

Чутливість фотоелемента залежить від довжини хвилі падаючого світла і 

прозорості верхнього шару елемента. В ясну погоду кремнієві фотоелементи 

виробляють приблизно 0,5 В і 25 мА на 1 см2 площі елемента, або 12-13 

мВт/см2 . 

Найбільш розповсюдженими є кремнієві фотоелементи. Вони бувають 

монокристалічними і полікристалічними. Різниця між цими матеріалами 

полягає у специфіці отримання початкових кремнієвих заготовок при їх 
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вирощуванні. Монокристалічна заготовка більш однорідна, але й дорожча. 

Полікристалічна – менш однорідна, але має меншу вартість, що може бути 

вирішальним фактором, коли мова йде про виготовлення фотоелементів. 

Теоретична ефективність кремнієвих елементів становить приблизно 28 %, а 

практична – від 14 до 16 %. 

На противагу розповсюдженій помилковій думці насправді фото-

елементи виробляють більше енергії при низьких температурах. Це пояснюєть-

ся тим, що фотоелементи – це електронні пристрої і виробляють енергію під 

дією світла, а не від тепла, тобто працюють ефективніше за холодних умов, ніж 

при високих температурах. А в зимовий час вони виробляють менше енергії 

лише за рахунок скорочення світлового дня, тому що кут падіння сонячного 

світла в цей період менший, а хмарність більша. 

Сонячні фотоелементи (Е) послідовно з’єднують у сонячні модулі (М), 

які, в  свою чергу, за допомогою послідовно-паралельних електричних з’єднань 

об’єднують у сонячну (фотоелектричну) батарею (Б) в герметичному корпусі. 

Така послідовність зображена на рис. 5.3. 

 

Е М Б 

Рис. 5.3. Принцип утворення сонячної батареї: 

Е – сонячний елемент; М – сонячний модуль; Б – сонячна батарея 

 

Потужність сонячних батарей, які серійно випускає промисловість, 

становить 50 - 200 Вт.  

Ціни на фотоелементи визначаються, виходячи із ціни одного вата 

потужності, яку видає сонячна батарея. Наприклад, ціна 100-ватної сонячної 
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батареї складає в середньому близько 500 доларів США. Тобто 1 Вт коштує 5-6 

доларів.  

Ціни на кремнієві фотоелектричні батареї знизилися за останні 25 років у 

20-30 разів, з 70-100 доларів за Вт до 5 доларів за Вт в 2011 році й продовжують 

знижуватися далі. 

Для розрахунку кількості сонячної енергії на певній місцевості необхідно 

знати кути падіння сонячних променів на похилу чи горизонтальну поверхні, 

котрі поглинають світло. Інтенсивність сонячної енергії на поверхні Землі, а 

саме в деякій точці А,  для заданого моменту часу визначається трьома 

основними кутами: 

1) схиленням   –  це кут між лінією, яка з’єднує центри Землі і Сонця, і 

її проекцією на площину екватора ( BOB ) рис. 5.4 визначає місцезнаходження 

Сонця у сонячний полудень відносно площини екватора і сезонні зміни;  

2) широтою місцевості φ – це кут між лінією, яка з’єднує точку А з 

центром Землі О і її проекцією на площину екватора ( AOA ), як показано на 

рис. 5.4; 

 

 

Рис. 5.4. Схема положення Сонця відносно точки на поверхні Землі 

 

3) годинним кутом  ω – це кут, що визначається в екваторіальній пло- 
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щині між проекціями на неї лінії ОА й лінії, що з’єднує центри Землі і Сонця 

ОВ ( A OB  ), рис. 5.4. 

Годинний кут дорівнює нулю у сонячний полудень, 1 годині відповідає 

кут 15°. Відлік годинного кута зі знаком «+» до полудня, а після полудня – зі 

знаком «-» (наприклад 15     в 11 год. і 37,5   в 14 год 30 хв). Величину 

кута визначають за формулою 15 (12 )    , де   – добове значення години. 

 Схилення   визначають за співвідношенням (табл. 5.1) 

284
sin (360 ),

365о

n  
    (5.1) 

де n – порядковий день року: 1n   для першого січня. 

о  – кут нахилу Земної осі у просторі відносно нормалі до площини 

обертання, 23,5о   , див.рис.5.5. 

Таблиця 5.1  

Значення схилення   у різні дні року 
n  17 47 75 105 135 162 198 228 258 288 318 344 

  -22,9 -13 -2,4 9,4 18,8 23,1 21,2 13,5 2,2 -9,6 -18,9 -23 
 

Для північної півкулі значення о  змінюється від -23,5° (22 грудня) до 

+23,5° (22 червня), тобто він додатний для літа (від весняного до осіннього 

рівнодення), а в інший період – від’ємний, як показано на рис. 5.5. 

 

Рис. 5.5. Схема освітлення поверхні Землі сонячними променями у 

різні пори року 

На рис. 5.5 стрілками позначений потік сонячного випромінювання. 
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Енергію сонячного випромінювання, котра надходить на одиницю площі 

поверхні за день, називають добовим опроміненням дE . 

Влітку 225МДж/мдE   вдень на всіх широтах, взимку на високих 

широтах дE  набагато менше внаслідок коротшого дня, косого падіння променів 

і великого послаблення атмосферою.  

Поряд з трьома основними кутами  ,  ,   для розрахунків сонячного 

випромінювання використовують також зенітний кут Z , кут висоти Сонця h  та 

азимут Сонця  . 

Максимальний кут висоти Сонця настає в полудень, коли 0 ,    а 

90 .Z h    Його можна визначити за формулою 

90 .h      (5.2) 

 

Якщо висота Сонця над горизонтом 5h   , інтенсивністю сонячного 

випромінювання нехтують. Для значень 5h    інтенсивність дії прямої 

сонячної енергії на поверхню, перпендикулярну до напрямку променів, 

наближено визначають за формулою 

1360 sin / sin (1 ) /пр пр прE h h P P      , Вт/м2, (5.3) 
 

де прP – коефіцієнт прозорості атмосфери (0,7... 0,8). 

Інтенсивність повної сонячної енергії визначають як суму інтенсивностей 

прямої Eпр  і розсіяної Eр  радіації. Залежність інтенсивності розсіяної соняч-

ної радіації у безхмарному небі, яка діє на горизонтальну поверхню, від висоти 

Сонця h наведена в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2  

Інтенсивність розсіяної сонячної радіації 

h  10 20 30 40 50 60 70 

Eр , Вт/м2 31,4 43,1 52,4 60,5 65,2 67,5 68,6 
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ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ  

 

Усі необхідні для виконання лабораторної роботи прилади (коректор 

положення сонячної батареї; цифрові мультиметри вимірювання напруги і 

струму; регулятори діапазонів і режимів) змонтовано на лабораторному стенді і 

є його невід’ємною частиною. Загальний вигляд дослідної лабораторної 

установки зображено на рис. 5.6.  

 

Рис. 5.6. Загальний вигляд панелі керування лабораторної установки  

(вигляд згори): 

1 – коректор положення сонячної батареї; 2 – мультиметр вимірювання 

напруги; 3 – мультиметр вимірювання струму сонячного модуля; 4, 5 – 

перемикачі діапазонів активного навантаження; 6 – перемикач режимів 

(автоматичного чи ручного); 7 – регулятор активного навантаження сонячної 

батареї; 8 – вимикач живлення 

 

ЗАВДАННЯ 
 

А. Виконувати при підготовці до роботи 
 

Кожній бригаді, спираючись на дані табл. 5.3, визначити сумарну 

кількість енергії n - го дня 2012 року о 12 годині, яка надходить на горизонталь-
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ну поверхню, розташовану на місцевості з північною широтою  . 

Таблиця 5.3 

Вихідні дані для виконання домашнього завдання 
№ 

бригади 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

,   50 48 48 51 51 49 49 47 47 51 

n  75 105 135 162 198 228 258 288 318 344 

 

Б. Виконувати в лабораторії 
 

1. Встановити регулятор активного навантаження сонячної батареї 7 в 

крайнє ліве положення, а коректор положення сонячної батареї 1 – на нульову 

позначку крайнє праве положення. 

2. Встановити ручний режим, перемикач 6. 

3. Вимикачем 8 подати живлення. Мультиметр вимірювання напруги 2 

перевести в положення DCV 20 В, а мультиметр вимірювання струму 3 – в 

положення DCA 200 mA. 

4. Провести вимірювання вольт - амперних характеристик (ВАХ) 

сонячного модуля при куті падіння світла 0   . При цьому змінну активного 

навантаження модуля здійснювати регулятором 7. Досліди слід проводити із 

кроком напруги 0,5 В, а результати записати в таблицю 5.4. 

Таблиця 5.4 

Результати проведення досліджень 
№ 
зп 

0    15    30    45    60    

, ВU  , АІ  , ВтР , ВU  , АІ  , ВтР , ВU , АІ , ВтР , ВU , АІ , ВтР  , ВU  , АІ , ВтР

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
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5. Змінити кут падіння коректором 1 на 15 ,   перевести ручку 7 в 

початкове положення і повторити вимірювання аналогічно до пункту 4. 

6. Провести вимірювання ВАХ згідно з пунктом 4 для кутів 30   , 

45   , 60   . Результати записати в таблицю 5.4. 

7. За даними експериментальних вимірювань обчислити потужність 

сонячного фотоелектричного модуля.  
 

ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

1. Побудувати графічні залежності струму та потужності модуля від 

наруги. На отриманих залежностях позначити максимальне значення потуж-

ності сонячного модуля. 

2. За результатами досліджень зробити висновки. 
 

ЗМІСТ ЗВІТУ 
 

1. Тема і мета роботи. 

2. Схема лабораторної установки з послідовністю виконання роботи. 

3. Таблиця результатів досліджень. 

4. Виконане домашнє завдання. 

5. Висновок. 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
 

1. Що розуміють під поновлюваними джерелами енергії? 

2. Які переваги та основні фактори обмеження використання поновлю-

ваних джерел енергії? 

3. Що таке сонячне випромінювання і яка його інтенсивність на поверхні 

Землі? 

4. Яка величина енергії надходить на Землю від Сонця? 

5. Що таке сонячна радіація і як вона потрапляє на Землю? 

6. Що називають сонячною сталою і яка її величина? 

7. Які основні шляхи використання енергії Сонця? 
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8. Що таке сонячна фотоенергетика? 

9. Назвіть, за допомогою чого перетворюють сонячну радіацію в електро-

енергію?  

10. На чому ґрунтується метод прямого перетворення сонячного 

випромінювання в електрику? 

11. Охарактеризуйте явище фотоефекту та назвіть його основні види. 

12. Як практично можна застосувати явище внутрішнього фотоефекту? 

13. Наведіть будову кремнієвого фотоелемента і від яких параметрів 

залежить його чутливість. 

14. З яких матеріалів виготовляють кремнієві фотоелементи і яка між ними 

різниця? 

15. Наведіть основні елементи сонячної батареї й послідовність їх з’єднання?  

16. Якої потужності виготовляють сонячні батареї і що визначає їх ціну? 

17. Що потрібно знати для розрахунку кількості сонячної енергії на 

певній місцевості? 

18. Якими кутами визначається інтенсивність сонячної енергії на 

поверхні Землі. Охарактеризуйте кожен з них. 

19. Що називають добовим опроміненням, яке його значення влітку і які 

фактори визначають величину? 

20. При якій висоті Сонця над горизонтом інтенсивністю сонячного 

випромінювання нехтують, а при якій – ні? 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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[Єлектронний ресурс] / Скришевський В.А. – Режим доступу: http://i-
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екрану. 
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 386 с. 
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3. Асланян Г.С. Возобновляемые источники энергии на мировой сцене  / 
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4. Від виробництва до ефективного споживання енергії: посібник для 

вчителів. Книга 2  / О.І. Соловей,  А.В. Праховник, Є.М. Іншеков та ін. – Київ: 

Київська нотна фабрика, 1999. – 392 с. 

5. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії: навчальний посібник / 

О.І. Соловей, Ю.Г. Лега, В.П. Розен, О.О. Ситник, А.В. Чернявський, 

Г.В. Курбака; за ред. О.І. Солов’я. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 206–216. 

6. Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі: навч. 
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2008. – С. 17–25. 
 

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 
 

Визначити сумарну кількість енергії 75 дня 2012 року о 12 годині, яка 

надходить на горизонтальну поверхню, розташовану на місцевості з північною 

широтою 50. 

Інтенсивність прямої сонячної енергії на плоскій горизонтальній поверхні 

визначимо за формулою (5.3). У полудень кут висоти Сонця є максимальним і 

визначаємо за формулою (5.2). Схилення Сонця для 75 дня року визначимо з 

таблиці 5.1. 

90 50 2,4 37,6 .h       
 

Коефіцієнт прозорості атмосфери приймаємо прP = 0,7. Тоді: 

 1360 sin 37,6 / sin 37,6 (1 0,7) / 0,7прE      805,4 Вт/м2. 
 

Величину розсіяної енергії виписуємо з табл. 5.2 для 37,6h   Eр 58,55  

Вт/м2. 

Визначимо сумарну кількість енергії, що діє на горизонтальну поверхню, 

805, 4 58,55 863,95пр рЕ E E      Вт/м2. 
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Лабораторна робота №6 
 

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ПРИНЦИПУ РОБОТИ 

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 
МЕТА РОБОТИ: вивчити конструкцію та принцип роботи 

гідроелектростанції. Ознайомитись з класифікацією ГЕС, енергетичними 

параметрами, перевагами та недоліками. Дослідити параметри ГЕС  при різних 

режимах її роботи. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ  

 
Вода покриває майже три чверті поверхні земної кулі. Значна кількість 

води під дією сонячної радіації випаровується, у верхніх шарах атмосфери 

водяна пара конденсується і випадає потім у вигляді дощу або снігу на земну 

поверхню, що є джерелом живлення річок. Цей процес циркуляції води на 

земній кулі, який має назву кругообіг води в природі, здійснюється 

безперервно, і тому гідравлічна енергія весь час поновлюється. В природному 

стані ця енергія перетворюється в механічну і витрачається на подолання сил 

тертя при взаємодії потоку з руслом, на розмив ґрунту, подолання опору і 

перешкод (порогів, перекатів). 

Гідроелектростанція (ГЕС) – комплекс гідротехнічних споруд і устатку-

вання для перетворення гідравлічної енергії в електричну. 

Для ефективного виробництва електроенергії на ГЕС необхідні два 

основні фактори:  

  гарантована забезпеченість водою цілий рік; 

  різниця рівнів води. 

У природних умовах енергія річки розповсюджена по всій її довжині, в 

той час, як найефективніше використання енергії водотоку можливе при 

концентрації (зосередженні) перепаду рівнів води в одному місці, на відносно 

короткій ділянці. Ця задача спрощується за наявності природних водопадів або 
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зручної для використання різниці рівнів води в озерах і річках, якщо останні 

розташовані в одному отворі. Але такі умови на земній кулі зустрічаються 

зрідка. Тому частіше застосовують штучне зосередження перепаду рівнів води, 

яке називають напором. Це досягається будівництвом гідротехнічних споруд – 

гребель, каналів, тунелів, трубопроводів і здійснюється двома способами:  

1)  за допомогою греблі;  

2)  за допомогою дериваційних споруд. 

Найпоширенішою схемою утворення напору в сучасній практиці 

будівництва ГЕС є гребельна схема, яка передбачає штучний підпір рівня водо-

току шляхом спорудження греблі. При цьому перед греблею утворюється водо-

сховище, яке може бути використане в якості регулюючої ємності, що дозволяє 

періодично робити запас води і найефективніше використовувати енергію водо-

току.  

На рис.6.1 зображена схема гідроенергетичної установки. 

Рис. 6.1. Схема гідроенергетичної установки: 

І – гребля; ІІ – будівля ГЕС; ІІІ – турбінний водопровід; IV – гідротурбі-

на;  V – відсмоктувальна труба 
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Водний простір, що прилягає до верхньої сторони підпірних споруд, має 

назву верхній б’єф, а той, що прилягає до нижньої сторони, – нижній б’єф. 

Різницю рівнів води верхнього б’єфу (ВБ) і нижнього б’єфу (НБ) називають 

статичним напором Hст, м: 

ст .Н ВБ НБ   (6.1) 

Статичний напір має ще й іншу назву – геометричний напір. 

Різницю питомих енергій потоку в перерізі 1-1 (рис. 6.1) верхнього б’єфу 

до входу в енергетичні водоводи і в перерізі 2-2 нижнього б’єфу за 

відсмоктувальними трубами гідротурбін називають повним напором або 

напором брутто Hбр, м: 

2 2
1 1 2 2

бр ст 2

v v
Н Н

g


 

 
 (6.2) 

де 1 2,v v  – середня швидкість потоку, м/с; 

1 2,   – коефіцієнт кінетичної енергії; 

g  – прискорення вільного падіння, м/с2. 

Напір ГЕС – це показник енергоємності води. Таким самим показником 

для теплових електростанцій є калорійність енергетичного палива. Але не весь 

енергетичний потенціал може бути перетворений в механічну енергію, тому що 

частина його при цьому неминуче втрачається. В гідроагрегаті безпосередньо 

використовується лише робочий напір, або напір нетто. 

Віднявши від напору брутто гідравлічні втрати втh  у підводящому 

водопроводі, отримаємо напір нетто нН , м: 

2 2
1 1 2 2

н ст ,
2 вт

v v
Н Н h

g

 
    (6.3) 

де âòh , м – гідравлічні втрати напору  в водоводах  гідроелектростанцій. 

Різниця кінетичних енергій 2 2
1 1 2 2 / 2v v g    у більшості випадків 

незначна, тому для практичних розрахунків робочий напір турбіни (точніше 

турбінної установки, що включає турбінну камеру, робоче колесо і відсмок- 
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тувальну трубу) приймають таким, що дорівнює:  

ст втН Н h   (6.4) 

Принцип роботи ГЕС досить простий. Вода з верхнього б’єфу через водо-

приймачі й водоводи підводиться до гідравлічних турбін, в яких гідравлічна 

енергія потоку перетворюється у механічну енергію обертання. Турбіни 

обертають ротори електричних гідрогенераторів, які, в свою чергу, 

перетворюють механічну енергію обертання в електричний струм.  

Електричний струм подається шинопроводами на підвищуючі 

трансформатори і розподільні пристрої, після чого він направляється до місць 

споживання за допомогою високовольтних ліній електропередач (ЛЕП). На 

кінці ліній напругу понижують і через розподільні мережі електричний струм 

подають споживачам (промисловість, транспорт, сільське господарство, 

комунально-побутове господарство тощо). Технологічна схема передавання 

енергії ГЕС зображена на рис. 6.2. 

 

 

Рис. 6.2. Технологічна схема передавання енергії ГЕС: 

1 – турбіна; 2 – генератор; 3 – шини; 4 – підвищуючий трансформатор; 

5 – розподільний пристрій; 6 – ЛЕП; 7 – понижуючі трансформатори; 8 – 

споживачі 

При перетворенні енергії значна її частка втрачається в підвідних 

пристроях і в самих гідротурбінах (на подолання гідравлічного і механічного 

опору), в гідрогенераторах (на подолання сил тертя і тепловіддачу), в 
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підвищуючих і понижуючих трансформаторах і лініях електропередач (теплові 

втрати). Тому від гідроелектростанцій до споживачів доходить у вигляді 

електричної енергії лише 5080% енергії водотоку. Величину втрат енергії 

можна оцінити за допомогою сумарного коефіцієнта корисної дії (ККД), що 

дорівнює відношенню корисної споживаної потужності до підведеної 

T B    . Корисною є потужність T  гідротурбіни, яку вона віддає 

гідрогенератору, підведеною – потенційна потужність водотоку B , що 

визначається за формулою (6.5).  

  9,81 .ВN Q H    (6.5) 

Тоді корисна потужність гідротурбіни (на валу) дорівнює, кВт: 

   ·  9,81 ,
T T TT BN N Q H       (6.6) 

де TQ  – витрата турбіни, м3/с; 

H  – робочий напір (нетто), м; 

T  – ККД турбіни. 

Потужність будь-якої ГЕС залежить від різниці рівнів води верхнього та 

нижнього б’єфів та від кількості кубометрів води, що проходить за 1 секунду 

через лопаті турбін станції: чим вона більша, тим потужніша ГЕС, а також від 

ККД генератора, який використовується.  

Через те, що за законами природи рівень води постійно змінюється, 

залежно від сезону в якості вираження потужності ГЕС прийнято також брати 

циклічну потужність. Наприклад, розрізняють річний, місячний, тижневий або 

добовий цикли роботи гідроелектростанцій. 

ГЕС поділяють залежно від потужності на: 

  потужні – виробляють від 25 МВт до 250 МВт і вище;  

  середні – до 25 МВт;  

  малі – до 5 МВт.  

До складу ГЕС залежно від їх призначення можуть входити додаткові 

споруди, такі, як шлюзи або суднопідйомники, що сприяють навігації по 

водоймі, рибопропускні, водозабірні споруди, що використовуються для 
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зрошування (підведення води на поля з метою збільшення родючості ґрунту) і 

багато іншого. Розміщення  будівлі ГЕС у складі споруд гідровузла при цьому 

може бути різним. Залежно від розташування будівлі ГЕС відносно греблі 

розрізняють руслові і пригребельні схеми гідроелектростанцій.  

Руслові будівлі ГЕС сприймають напір так само, як і гребля, тому що 

входять до складу водопідпірних споруд. Ця схема застосовується, головним 

чином, у рівнинній місцевості при напорах до 3040 м, коли для збільшення 

статичної стійкості будівлі ГЕС не потрібні значні капіталовкладення. 

Для гідроелектростанцій із більш значними напорами застосовується 

пригребельна схема, коли будівля ГЕС розташована за греблею в нижньому 

б’єфі, не входить до складу напірного фронту і безпосередньо не сприймає 

напору. 

Використати весь перепад річки від її гирла до верхів’я за допомогою 

однієї греблі, як правило, неможливо, тому що це призвело б до затоплень 

значних територій. Тому річку поділяють на кілька ділянок по довжині і в кінці 

кожної з них споруджують греблю, від якої підпір розповсюджується до вище 

розташованої греблі. Таку сукупність гідровузлів на одній річці називають 

каскадом. В якості прикладу можна навести Дніпровський каскад гідро-

електростанцій.  

При гідроенергетичному використанні гірських та передгірських річок із 

відносно невеликими витратами води і значними нахилами русла досить часто 

застосовують дериваційний спосіб утворення напору. Зосереджений перепад 

при цьому утворюється шляхом відведення води із природного русла по 

штучному водопроводу, гідравлічний нахил якого значно менший за нахил 

русла. Завдяки цьому в кінці ділянки, яка використовується, створюється 

різниця рівнів води у водопроводі та річці. Ця різниця рівнів води і визначає 

напір дериваційної ГЕС.  

Залежно від типу штучних водопроводів, які називають дериваційними, 

розрізняють гідроелектростанції з безнапірною та напірною деривацією.  
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Припливні електростанції (ПЕС) будують на узбережжі моря або 

океану в місцях із значними коливаннями рівня води під час припливу та 

відпливу.  

Якщо на узбережжі є достатніх розмірів затока, що з’єднується з морем 

неширокою протокою, то затоку від моря відокремлюють греблею і будівлею 

ПЕС. При найменшому рівні моря (відпливі) шлях води через протоку 

перекривають, і коли настає приплив, то рівень моря буде вищий за рівень води 

в затоці. Створений напір може бути використаний при пропусканні води через 

турбіни в напрямку затоки. Потім, при відпливі, буде зворотний цикл, коли 

вода із затоки при затриманому найвищому рівні знов пройде через турбіни в 

море. 

Гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС) призначені для перерозподілу 

електричної енергії, що створюється іншими електростанціями, у відповідності 

з вимогами споживачів. 

Принцип роботи ГАЕС базується на можливості роботи її агрегатів у двох 

режимах: насосному і турбінному. В насосному режимі ГАЕС споживає 

електричну енергію, що виробляється тепловими та атомними 

електростанціями, коли в енергосистемі зменшується навантаження (як 

правило, уночі). При цьому вода з нижнього водосховища або басейну ГАЕС 

закачується помпою до верхнього басейну. В періоди найбільшого споживання 

електроенергії ця вода з верхнього басейну проходить через турбіни у нижній 

б’єф і при цьому агрегати станції виробляють електричну енергію.  

Вибір типу турбіни ГЕС для будь-якої окремої ділянки залежить від 

характеристик ділянки, головними з яких є напір і потік води, а також від 

бажаної швидкості обертання електрогенератора або іншого пристрою на валу 

турбіни.   

Гідротурбіни залежно від максимального використання напору води 

поділяють на: 

  високонапірні – понад 60 м;  

  середньонапірні – від 25 м;  
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  низьконапірні – від 3 до 25 м.  

Турбіни також поділяють на типи за принципом роботи, і можуть бути 

активними (імпульсними) або реактивними. Класифікація турбін за принципом 

роботи  наведена в табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 
Типи турбін за принципом роботи 

Турбіни Високонапірні Середньонапірні Низьконапірні 

Активні 
(імпульсні) 

Пелтона - 
Терго 

З перехресним потоком 
Багатопотокова 
Пелтона - Терго 

З перехресним 
потоком 

Реактивні  Френсіса Пропелерна 
Каплана

 

Обертовий елемент (робоче колесо) реактивної турбіни повністю 

занурений у воду. Лопатям робочого колеса надана така форма, щоб у 

результаті перепадів тиску виникали піднімальні сили (подібні тим силам, що 

діють на крила літака), які змушують робоче колесо обертатися.  

Реактивні турбіни (турбіна Френсіса  та ін.), рис. 6.3., обертаються 

швидше, ніж активні турбіни при тих же самих параметрах потоку і напорах. 

Це має дуже важливе значення, тому що реактивна турбіна часто приєднується 

безпосередньо до генератора змінного струму без додаткового встановлення 

системи збільшення швидкості обертання привода. Деякі фірми-виробники 

виготовляють комбіновані установки турбіна-електрогенератор. При цьому 

досягаються значне зменшення вартості й простота технічного обслуговування.  

  

Рис. 6.3. Турбіна Френсіса 
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На відміну від реактивної в активної турбіни робоче колесо працює в 

повітрі під дією струменя (чи кількох струменів) води, рис. 6.4., 6.5.  

Рис. 6.4. Турбіна з перехресним 
потоком 

Рис. 6.5. Турбіна Пелтона 

У цьому випадку сопло перетворює низькошвидкісну воду у високо-

швидкісний струмінь. Лопаті робочого колеса відхиляють спрямований на них 

струмінь, щоб збільшити зміну імпульсу води, максимізуючи у такий спосіб 

діючі на лопаті сили. 

Гідравлічна турбіна і гідрогенератор, що з’єднані між собою за допомогою 

загального вала, утворюють гідроагрегат. Схему гідроагрегата зображено на рис. 

6.6. 

 

Рис. 6.6. Схема гідроагрегата ГЕС: 

1 – гідравлічна турбіна; 2 – гідрогенератор 
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На гідроелектростанції, як правило, встановлюють кілька однакових 

гідроагрегатів. Якщо їх кількість дорівнює z , тоді витрата ГЕС ГЕС ТQ z Q  , а 

потужність гідроелектростанції становитиме 

9,81 ,ГЕС ГЕС н a ТN Q Н z N       (6.7) 

де ГЕСN  – потужність ГЕС, кВт; 

ГЕСQ – сумарна витрата всіх турбін, м3/с; 

нН – напір нетто, м; 

a Т Г    – ККД  гідроагрегата, 0,85 0,96; 0,96 0,98.Т Г      

Виробництво електроенергії гідроелектростанцією ГЕСE , кВт·год за 

період роботи t , год.  визначається за формулою 

/ 367,2,ГЕС ГЕС Н aE N t WH     (6.8) 

де / 3600ГЕСW Q t   – об’єм води, що пройшов через турбіни 

гідроелектростанції, м3; 

нН – напір нетто, м. 

Якщо ГЕС за рік використовує об’єм річного стоку W  при середньому напорі 

H , то величина ГЕСE  буде визначати річний виробіток електроенергії. Якщо W  – 

об’єм  водосховища, що може бути використаний при середньому напорі ,H  то 

значення ГЕСE  є виразом запасу енергії води у водосховищі або енергетичним 

еквівалентом цього об’єму. 

Електрична потужність, що підводиться до споживачів, менша за потуж-

ність гідроелектростанції ГЕСN . Суму всіх втрат під час передавання електрик-

ної потужності від ГЕС до споживачів і під час багатократних перетворень її в 

підвищуючих і понижуючих трансформаторах можна оцінити за допомогою 

ККД системи передавання і перетворень. 

У гідроенергетиці широко застосовують поняття встановленої потужності 

гідроелектростанції, що означає сумарну номінальну (паспортну) потужність 

усіх встановлених на ГЕС гідрогенераторів. 
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ГЕС як джерела електроенергії мають суттєві переваги порівняно з 

тепловими (ТЕС) і атомними (АЕС) електростанціями:  

1. ГЕС використовують поновлювальну енергію водотоків, не потребують 

палива і відповідних транспортних послуг.  

2. Енергія, що виробляється гідроелектростанціями, має низьку собівар-

тість, в 6-8 разів нижчу, ніж на ТЕС і АЕС. 

3. Агрегати ГЕС мають високу маневреність, найкращим чином 

пристосовані для покриття нерівномірних навантажень графіків споживачів.  

4. Устаткування ГЕС відзначається високою експлуатаційною надійністю і 

має найбільш тривалий міжремонтний період. Конструкція турбін простіша і має 

значно вищі значення ККД. 

5. Будівництво гідровузла дозволяє комплексно вирішувати завдання 

використання річок в інтересах енергетики, водного транспорту, водо-

постачання, зрошення, регулювання повеней, спорту та відпочинку населення 

тощо. 

6. Технологічний процес виробництва гідроенергії екологічно не 

шкідливий. При нормальному стані устаткування ГЕС будь-які шкідливі викиди 

в навколишнє середовище відсутні і фактично немає ні хімічного, ні теплового 

забруднення.  

Водночас є певні складності у використанні гідравлічної енергії. Перш за 

все це пов’язано з обмеженням гідроенергетичних ресурсів. Окрім того, будів- 

ництво ГЕС і створення водосховищ пов’язано з необхідністю затоплення 

значних площ, у тому числі сільськогосподарських угідь, переселення із зони 

затоплення виробництв, доріг, населених пунктів, з погіршенням нересту риби, 

впливом на мікроклімат. При спорудженні ГЕС доводиться виконувати значні 

об’єми будівельних робіт, зводити високі греблі, будувати довгі тунелі й складні 

конструкції, установлювати потужне гідросилове й електричне обладнання. Все 

це потребує значних капіталовкладень і  матеріальних ресурсів (метал, цемент, 

будівельні механізми й устаткування), висококваліфікованих кадрів. Тому 

питомі капіталовкладення на 1кВт встановленої потужності на ГЕС більші, а 
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термін їх будівництва в 1,5-2 рази триваліший, ніж  у ТЕС однакової потужності. 

 

ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

 

Усі необхідні для виконання лабораторної роботи прилади (лічильник 

води крильчастий (СК-15-Г.01), ємності з водою, міліамперметр 50 мА та насос) 

змонтовано на лабораторному стенді і є його невід’ємною частиною. Загальний 

вигляд дослідної лабораторної роботи зображено на рис. 6.7.  

 

Рис. 6.7. Загальний вигляд лабораторної установки: 

1,2 – ємності з водою; 3 – генератор постійного струму; 4 – лічильник 

води (витратомір); 5 – кран; 6 – пасова передача; 7 – колесо гідротурбіни; 8 – 

помпа зворотного подавання води. 
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ЗАВДАННЯ 
 

А. Виконувати при підготовці до роботи 
 

Кожній бригаді, спираючись на дані таблиці 6.2, розрахувати такі енерге-

тичні параметри гідроелектростанції: 

1) напір брутто; 

2) напір нетто; 

3) статичний напір; 

4) напір турбіни.  

Таблиця 6.2 

Вихідні дані для виконання домашнього завдання 
№ 

бригади 
,ÂÁ ì  ,Í Á ì  1  2  1, /v ì ñ  2 , /v ì ñ  втh  

1 150 100 1,05 1,45 2,0 8,0 0,5 
2 145 100 1,05 1,50 2,1 8,1 1,0 
3 140 110 1,05 1,55 2,2 8,2 1,5 
4 135 110 1,10 1,45 2,3 8,3 2,0 
5 130 105 1,10 1,50 2,4 8,4 2,5 
6 130 105 1,10 1,55 2,5 8,5 3,0 
7 135 100 1,15 1,45 2,6 8,6 0,5 
8 140 100 1,15 1,50 2,7 8,7 1,0 
9 145 105 1,15 1,55 2,8 8,8 1,5 
10 150 105 1,20 1,45 2,9 8,9 2,0 
11 150 110 1,20 1,50 2,8 8,0 2,5 
12 145 110 1,20 1,55 2,7 8,1 3,0 
13 140 100 1,05 1,45 2,6 8,2 0,5 
14 135 100 1,05 1,50 2,5 8,3 1,0 
15 130 105 1,05 1,55 2,4 8,4 1,5 

 
Б. Виконувати в лабораторії 

 

1. Зафіксувати верхній рівень води 2Н  і, прийнявши нижній рівень 1 0Н   

визначити перепад висот .Н  Отриманні значення записати в табл. 6.3. 

2. Записати початкові покази лічильника води 4. 
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3. Відкрити кран подавання води 5 і зафіксувати струм на міліамперметрі. 

Дослідне значення струму записати в таблицю 6.3. 

4. Перекрити кран та зафіксувати час проведення досліду і кінцеві покази 

лічильника. 

5. Провести дослід ще 3 рази, поступово збільшуючи подачу води за 

допомогою крана 5. 

6. Зробити відповідні обчислення і записати їх в таблицю 6.3. 

Об’ємну витрату води розраховуємо за формулою: 

,к пП П
Q

Т


  (6.9) 

де кП – кінцеві покази лічильника, м3; 

пП – початкові покази лічильника, м3; 

Т  – час проведення досліду, с. 

Потужність потоку можна визначити за формулою 

3  9,81 10 ,в вP Q H       (6.10) 

де вР – потужність потоку, кВт; 

вQ – витрати води, м3/с; 

Н  – напір води, м ; 

1000 – густина води, кг/м3. 

Таблиця 6.3 

Результати досліджень та розрахункові величини 

 

Виміряні величини Розраховані величини 
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ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 
1. За результатами досліджень зробити висновки. 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ 
 

1. Тема і мета роботи. 

2. Схема лабораторної установки з послідовністю виконання роботи. 

3. Таблиця результатів досліджень. 

4. Виконане домашнє завдання. 

5. Висновки. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Що таке гідроелектростанція? Розкажіть принцип роботи ГЕС. 

2. Назвіть основні фактори, які впливають на ефективність виробництва 

електричної енергії на ГЕС. 

3. Як досягти найефективнішого використання енергії водотоку? 

4. В яких умовах доцільно застосовувати гребельну схему використання 

водної енергії? 

5. Що таке напір ГЕС? Як визначають статичний, повний і робочий 

напір?   

6. Охарактеризуйте основні втрати енергії водотоку при її перетворенні. 

Чим їх можна оцінити?  

7. Від чого залежить потужність ГЕС? Як поділяють гідроелектростанції 

за потужністю. 

8. Що таке циклічна потужність? 

9. Навести формулу для обчислення потужності гідроелектростанції. 

10. Охарактеризуйте руслові і пригребельні ГЕС. 

11. Що називають каскадом гідроелектростанцій? Наведіть приклад. 

12. Коли доцільно застосовувати дериваційний спосіб утворення напору? 
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13. Які є типи дериваційних ГЕС? 

14. Де доцільно будувати припливні електростанції? Розкажіть принцип 

їх роботи. 

15. Розкажіть, для чого призначені гідроакумулюючі електростанції. На 

чому базується принцип їх роботи? 

16. Від чого залежить вибір типу турбіни ГЕС? 

17. Класифікація гідротурбін залежно від максимального використання 

напору води. 

18. Які ви знаєте типи турбін за принципом роботи?  

19. Яка відмінність у роботі реактивних і активних турбін? 

20. Що таке гідроагрегат, його складові елементи? 

21. Наведіть формулу для визначення кількості виробленої електричної 

енергії гідроелектростанцією. 

22. Що таке встановлена потужність ГЕС? 

23. Назвіть переваги використання ГЕС як джерела електроенергії. 

24. Які недоліки використання ГЕС? 
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