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УЧАСНИКАМ ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ВІДНОВЛЮВАНА 
ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У ХХІ 

СТОЛІТТІ" 
Вітаю учасників та організаторів ХХІ-ої 

Міжнародної науково-практичної конференції 
"Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ 
столітті".  

Використання енергії відновлюваних джерел наразі 
є одним із пріоритетів розвитку світової енергетики, у тому 
числі й енергетики України, що також обумовлено 
необхідністю підвищення рівня енергетичної й екологічної 
безпеки держави.  

В Україні в останні роки спостерігається відчутне 
збільшення частки відновлюваних джерел енергії в 
енергетичній галузі, особливо це стосується 
електроенергетики на основі вітро- та сонячних 
електростанцій. Стабільно розвивається мала 
гідроенергетика, помітними є також зрушення у розвитку 
біоенергетичної галузі. Важливим питанням, що вимагає 
особливої уваги, є взаємозв’язок розвитку відновлюваної 
та традиційної енергетики, який визначатиме рівень 
безпеки та надійності роботи Об’єднаної енергетичної 
системи України.  

Впевнений, що сьогоднішня конференція дозволить 
значно підвищити ефективність робіт з розвитку цього 
напряму, а обмін досвідом, результатами досліджень, 
науковими ідеями та творчими планами учасників 
конференції сприятимуть підвищенню рівня наукових 
досліджень та практичних напрацювань.   

Від усього серця зичу конференції плідної роботи, а 
всім її учасникам доброго здоров’я, творчої наснаги та 
нових вагомих здобутків.  

Президент НАН України 
академік НАН України      Б.Є.Патон
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 
Вітаю учасників ХХІ міжнародної науково-

практичної конференції "Відновлювана енергетика та 
енергоефективність у ХХІ столітті".  

Для світової спільноти все більшої значимості 
набуває роль відновлюваних джерел енергії, яка не 

обмежується однією енергетикою − їх застосування 
позитивно вплине на вирішення трьох взаємопов’язаних 
глобальних проблем людства: енергетика, екологія, 
продовольство. 

Використання енергії відновлюваних джерел у даний 
час є одним із пріоритетних напрямів енергетики України, 
що зумовлено необхідністю усунення енергетичної 
нестабільності та підвищення рівня енергетичної і 
екологічної безпеки. Відновлювана енергетика дозволяє 
ефективно вирішувати проблеми різних видів традиційної 
енергетики − обмеженість енергоресурсів, залежність від їх 
постачальників, навантаження на навколишнє середовище 
і пов'язані з цим високі витрати.  

Київські політехніки пишаються тим, що наукові 
дослідження з використання відновлюваних джерел енергії 
в Україні розпочалися в 1979 році якраз в Київському 
політехнічному інституті під керівництвом ректора, члена-
кореспондента АН України Денисенка Григорія Івановича. 
Відновлювана енергетика в світі в той час ще тільки 
починала розвиватись, а в колишньому СРСР це був 
перший важливий крок до її розвитку. Колектив ентузіастів 
пройшов шлях від теоретичних досліджень, науково-
дослідних і конструкторських розробок до створення 
демонстраційних зразків устаткування в галузі 
вітроенергетики, сонячної електро- та теплоенергетики, 
малої гідроенергетики, біоенергетики, акумулювання 
енергії. Перевірка ефективності наукових розробок і 
відпрацювання робочих режимів проводилася на науково-
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дослідному полігоні Київського політехнічого інституту 
"Десна".  

З часом стало зрозуміло, що ефективне вирішення 
проблем науково-технологічного забезпечення та розвитку 
відновлюваної енергетики України потребує створення 
єдиної інфраструктури на базі науки, освіти, законодавства 
та промисловості. 

З огляду на це, для розширення сфери освіти в галузі 
відновлюваної енергетики у Національному технічному 
університеті України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" у 2002 році 
було створено кафедру відновлюваних джерел енергії, яка 
займається підготовкою кваліфікованих фахівців за всіма 
напрямами відновлюваної енергетики, у тому числі у сфері 
комплексного використання енергії відновлюваних джерел.  

З метою посилення роботи з підготовки кадрів і 
здійснення спільної науково-освітньої діяльності в галузі 
відновлюваної енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського та 
Інституту відновлюваної енергетики Національної академії 
наук України (ІВЕ НАН України) у 2016 році на базі 
кафедри відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) факультету 
електроенерготехніки та автоматики створили науково-
освітнє об'єднання "Спільна кафедра відновлюваної 
енергетики". 

Основним завданням Спільної кафедри є інтеграція 
та координація зусиль із створення ефективної науково-
освітньої системи, здатної надавати якісні освітні послуги 
та створення необхідних умов для реалізації учасниками 
освітнього процесу їх здібностей і базових знань. 
Важливим завданням є забезпечення органічного 
поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та 
інноваційної діяльності.  

Результати наукових досліджень ІВЕ НАН України 
були використані при розробці та впровадженні 
устаткування і демонстраційних об’єктів на основі 
відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) корпусу №20 КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, які в процесі експлуатації та при 
отриманні нових знань постійно удосконалюються.   
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Сьогодні спорідненими підрозділами НАН України та 
КПІ ім. Ігоря Сікорського проводиться активна спільна 
міжнародна робота для реалізації перспективних проектів, 
організація конференцій, круглих столів тощо. 

Починаючи з 2017 року ІВЕ НАН України спільно з 
кафедрою ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського та Малою 
академію наук України залучає учнівську молодь до 
наукової і науково-технічної діяльності. За цей період було 
проведено цілу низку спільних заходів. 

Для залучення молоді до навчання за тематикою в 
рамках даної конференції створено молодіжну секцію, в 
якій можуть зробити свої доповіді не тільки студенти та 
аспіранти, а й школярі Малої академії наук України. 

У 2013 р. в рамках співробітництва між Посольством 
Республіки Польща в Україні і Національним технічним 
університетом України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" у якості 
освітньої бази для вивчення сучасних технологій та їх 
застосування створено українсько-польський центр 
розвитку технологій відновлюваних джерел енергій і 
енергоефективності.  

Обмін набутим досвідом, результатами досліджень, 
науковими ідеями та творчими планами учасників 
конференції сприятимуть підвищенню рівня 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень в 
галузі відновлюваної енергетики та підвищенню 
професійного рівня освіти фахівців.  

Бажаю всім плідної роботи для подальшого 
впровадження творчих задумів та наукових проектів. 

Ректор  

КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровський 
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Щирі вітання та побажання міцного здоров’я і 
творчих успіхів учасникам ХХІ Міжнародної науково-
практичної конференції "Відновлювана енергетика та 
енергоефективність у ХХІ столітті". 

Аналіз енергетичних технологій та наслідків їх 
застосування показує, що подолання енергетичної кризи, 
одночасно з отриманням позитивного екологічного ефекту, 
досягається зменшенням питомого енергоспоживання за 
рахунок підвищення енергоефективності та масштабним 
використанням енергії відновлюваних джерел. 

В Україні останнім часом спостерігається значне 
підвищення обсягів освоєння енергії відновлюваних 
джерел, особливо вітрової та сонячної для виробництва 
електроенергії. Позитивна динаміка розвитку 
відновлюваної енергетики України є результатом роботи 
багаторічної вітчизняних вчених над створенням наукової 
фундаментальної і прикладної, законодавчої та 
сертифікаційної бази відновлюваної енергетики для виходу 
української науки і промисловості на світовий рівень. 

Тільки об’єднання результатів наукових досліджень і 
набутого досвіду вітчизняних вчених, а також вивчення та 
засвоєння світового досвіду за підтримки державної влади 
сприятимуть інтенсифікації розвитку відновлюваної 
енергетики і виконанню міжнародних зобов’язань України.  

Почесний директор  
ІВЕ НАН України,   
д.т.н., чл.-кор. НАНУ Н.М.Мхітарян 
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ! 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Від організаторів конференції, співробітників 
Інституту відновлюваної енергетики НАН України та від 
себе особисто вітаю всіх учасників ХХІ Міжнародної 
науково-практичної конференції "Відновлювана 
енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті".  

Дякую за розуміння того, що, незважаючи на 
складний для всього світу та нашої країни час, ми не 
повинні відмовлятись від активної співпраці та й надалі не 
тільки продовжувати, але й інтенсифікувати наукові 
дослідження. 

Україна є одним із учасників Паризької кліматичної 
угоди, яка передбачає, що зобов'язання зі скорочення 
шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі 
держави, незалежно від ступеня їх економічного розвитку. 
Передбачено, що такі цілі буде досягнуто шляхом дотацій 
країнам, що розвивають використання низьковуглецевих 
технологій відновлюваної енергетики та скорочення 
видобутку та використання викопних видів палива. 

Виконання фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень ІВЕ НАН України направлені на підвищення 
техніко-економічної ефективності, надійності та 
стабільності систем енергопостачання на основі 
відновлюваних джерел. Безпечна експлуатація 
електроенергетичних систем на основі відновлюваних 
джерел енергії при значних обсягах освоєння енергії ВДЕ 
потребуватиме встановлення ефективних акумулюючих 
потужностей, у тому числі на основі водню. Це є особливо 
актуальним з точки зору необхідності створення 
балансових потужностей у відновлюваній енергетиці 
України на виконання Закону України від 25.04.2019 р. 
«Про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення конкурентних умов виробництва електричної 
енергії з альтернативних джерел енергії» і також 
сприятиме вирішенню проблем сумісності енергосистем на 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

24 

основі окремих видів ВДЕ з Об’єднаною енергетичною 
системою. 

Результатом багаторічної роботи вітчизняних вчених 
над створенням фундаментальної і прикладної науки, 
законодавчої та сертифікаційної бази відновлюваної 
енергетики для виходу української науки і промисловості 
на світовий рівень є позитивна динаміка розвитку 
відновлюваної енергетики України. Так за третій квартал 
2019 року в Україні було введено в експлуатацію 956 МВт 
«зелених» генеруючих потужностей, що майже у 6 разів 
більше, ніж за аналогічний період 2018 року. 

Особливу подяку хочу виразити керівництву НТУУ 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського» та польським колегам за 
всебічну підтримку при проведенні конференцій. 

Запрошую Вас до активної співпраці, бажаю 
учасникам конференції результативної роботи з 
об’єднання вітчизняного і міжнародного досвіду, міцного 
здоров’я, успіхів у подальшій науковій діяльності для 
вирішення поставлених задач, а також впровадження в 
життя наукових здобутків для зміцнення позицій 
відновлюваної енергетики України.   

Директор Інституту 

відновлюваної енергетики 

НАН України, 

д.т.н., чл.-кор. НАНУ, професор  С.О.Кудря 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ! 

Мені дуже приємно привітати Вас з участю в такій 
масштабній інтелектуальній події, як XXI Міжнародна 
науково-практична конференція «Відновлювана 
енергетика та енергоефективність у XXI столітті»! 

Розвиток відновлюваної енергетики, що забезпечить 
людство недорогою чистою енергією, є світовою 
тенденцією, яку сьогодні активно впроваджує й Україна. 
Диверсифікація енергоресурсів, застосування нових 
енергозберігаючих технологій та альтернативних джерел 
енергії, підвищення екологічної свідомості громадян – усі ці 
завдання важливі для сталого розвитку й енергетичної 
незалежності нашої держави.  

У рамках молодіжної секції конференції Ви маєте 
унікальну нагоду презентувати свої проєкти і дослідження, 
отримати слушні поради, почути про найсучасніші 
досягнення й розробки в улюбленій галузі. Сердечно 
вдячний за цю можливість голові оргкомітету заходу, а 
саме ректорові НТУУ «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» академіку Михайлові Згуровському 
та директору  Інституту відновлюваної енергетики НАН 
України, члену-кореспонденту НАН України Степану Кудрі. 

Приємно, що юні учасники конференції приділяють 
увагу розвитку галузі не тільки в глобальній перспективі, а 
й у масштабах свого селища, міста чи області. 
Переконаний, що вже незабаром ви станете 
висококваліфікованими фахівцями та будете 
впроваджувати сучасні відновлювані й енергозбережні 
технології на користь мешканців свого краю та всієї 
України. 

Друзі, я щиро вітаю Вас із першими науковими 
виступами і публікаціями. Нехай Ваші нинішні досягнення 
заохочують вас до нових досліджень і відкриттів. 

Успіхів вам! 

З повагою 
Президент Малої академії 
наук України, 
академік Національної  
академії наук України      С.О. Довгий 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 

С.О.Кудря, 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 02094, 

м. Київ, вул. Гната Хоткевича 20А, 02094, Україна 

тел. +38(044) 206-28-09, e-mail: renewable@ukr.net 

У роботі представлено уточнені показники техніч-

но-досяжного електроенергетичного потенціалу відно-

влюваних джерел енергії, перспективних до застосу-

вання в Україні. 

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, енер-

гія Сонця, енергія вітру, енергія малих річок, геотерма-

льна енергія, енергія біомаси.  

ELECTRICITY POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGY 

SOURCES OF UKRAINE 

S.Kudrya, 

Institute of Renewable Energy, National Academy of Science 
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Світ дедалі активніше бореться із забрудненням на-

вколишнього середовища. У центрі уваги − викиди парни-

кових газів і пов'язане з ними катастрофічне для Землі під-

вищення глобальної температури. Нова угода в межах Ра-

мкової конвенції ООН про зміну клімату (UNFCCC) щодо 

регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вугле-

цю з 2020 р була підписана в Парижі 12 грудня 2015 року і 

має на меті спрямовувати зусилля на обмеження зростан-

ня температури на рівні 1,5 °C від до індустріальних показ-

ників. На відміну від Кіотського протоколу, Паризька кліма-

тична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення 

шкідливих викидів в атмосферу беруть на  

Передбачено, що такі цілі буде досягнуто шляхом до-

тацій країнам, що розвивають використання низьковугле-

цевих технологій відновлюваної енергетики та скорочення 

видобутку та використання викопних видів палива. 

Стратегією розвитку світової енергетики визначено, 

що у 2020 р. 20 % електроенергії буде вироблятись за ра-

хунок використання енергії відновлюваних джерел (ВДЕ) 

та альтернативних видів палива (АВП), у 2040 р. — 50 %, а 

наприкінці ХХІ століття частка електроенергії, виробленої з 

ВДЕ та АВП може перевищити 85 %. До 2050 року плану-

ється довести частку ВДЕ та АВП в загальному паливно-

енергетичному балансі Євросоюзу до 50%.  
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Цілі України, як одного із учасників цієї угоди, це ско-

рочення викидів вуглекислого газу на 25% до 2020 року, на 

40% до 2030 року і запропоновано амбітну ціль до 2050 

року – 70%. 

За інформацією Державного агентства з енергоефек-

тивності та енергозбереження з посиланням на Міжнарод-

не агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA) бли-

зько 33% усіх потужностей у світі виробляють електроене-

ргію з відновлюваних джерел. Загалом на глобальному ри-

нку встановлено понад 2300 ГВт потужностей «чистої» 

електроенергетики.  

Розвиток відновлюваної енергетики не лише зменшує 

залежність від традиційних енергоресурсів, але й сприяє 

соціально-економічному розвитку країн, забезпечуючи нові 

робочі місця. Відновлювана енергетика створила робочі 

місця для понад 10 млн людей у всьому світі. Зокрема, у 

2017 р. у цій сфері з’явилося додатково 500 тисяч нових 

робочих місць. Фахівці Міжнародного агентства з віднов-

люваної енергетики IRENA прогнозують, що до 2050 р. у 

сфері виробництва «чистої» енергії працюватимуть 28 млн 

людей по всьому світу [1]. 

За даними Національної комісії, що здійснює дер-

жавне регулювання в сфері енергетики та комунальних 

послуг за січень-вересень 2019 року загальна встановлена 

потужність об'єктів відновлюваної електроенергетики Укра-

їни збільшилася у порівнянні з минулим роком на 117%, 

або на 2474 МВт – до 4591,1 МВт. За третій квартал 2019 

року в Україні було введено в експлуатацію 956 МВт «зе-

лених» генеруючих потужностей, що майже у 6 разів біль-

ше, ніж за аналогічний період 2018 року. Зокрема, у липні-

http://saee.gov.ua/uk/news/2916
http://saee.gov.ua/uk/news/2916
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вересні були введені сонячні електростанції загальною по-

тужністю 779,6 МВт, вітроелектростанції –155,2 МВт, стан-

ції на біомасі – 16 МВт та біогазі – 4,1 МВт, малі гідроелек-

тростанції – 0,6 МВт. Найбільша СЕС – 388,5 МВт – було 

встановлено у Дніпропетровській області. На даний мо-

мент частка ВДЕ у виробництві електричної енергії України 

становить 3,7%. 

Для успішної реалізації завдань України щодо широ-

комасштабного використання енергії відновлюваних дже-

рел створюється єдина інформаційно-аналітична система 

з розширеними функціями, що дозволяє оперативно вирі-

шувати питання ефективності впровадження енергетично-

го обладнання в конкретній місцевості. В Інституті віднов-

люваної енергетики НАН України створено й постійно оно-

влюється атлас енергетичного потенціалу відновлюваних 

джерел енергії, що являє собою збірник картографічних, 

табличних, методичних та пояснювальних матеріалів, сис-

тематизований за основними напрямами впровадження 

ВДЕ перспективних для освоєння в Україні: сонячна енер-

гія, енергія вітру, енергія малих рік, енергія біомаси, гео-

термальна енергія та енергія довкілля [2]. 

Перша редакція Атласу енергетичного потенціалу 

України, випущеного в 2001 році, розроблена в рамках ви-

конання роботи “Створення інформаційно-аналітичної сис-

теми оцінки потенціалу відновлюваних джерел енергії Ук-

раїни” і була направлена на виконання заходів Програми 

державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлю-

ваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики. 

Проект „Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та 

нетрадиційних джерел енергії України” нагороджено дип-
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ломом Всеукраїнського конкурсу “Лідер паливно-

енергетичного комплексу” в номінації “Природоохоронний 

проект”. В атласі було наведено дані щодо розподілу енер-

гетичного потенціалу в областях України та визначено за-

гальний річний технічно-досяжний енергетичний потенціал 

відновлюваних джерел України, освоєння якого забезпечу-

вало на той час можливість скорочення використання тра-

диційних енергоносіїв до 50% [2 - 4]. 

Використання створеної інформаційно-аналітичної 

системи оцінки енергетичного потенціалу відновлюваних 

джерел енергії України дозволяє проводити щорічне відс-

лідкування та уточнення кількісних параметрів енергетич-

ного потенціалу відновлюваних джерел енергії на всій те-

риторії України, отримуючи результати у вигляді картогра-

фічної інформації з візуалізацією результатів у вигляді кар-

тографічної та атрибутивної бази даних. Відслідкування і 

аналіз поточної та багаторічної інформації має за мету та-

кож видачу рекомендацій для застосування як вже освоє-

них, так і нових відновлюваних джерел енергії на всій те-

риторії України.  

Остання редакція Атласу енергетичного потенціалу 

України направлена на визначення показників річного тех-

нічно-досяжного електроенергетичного потенціалу віднов-

люваних джерел України із врахуванням сучасного рівня 

технічного оснащення за всіма напрямами його освоєння. 

В результаті уточнення фахівцями ІВЕ НАН Украхни кіль-

кісних показників технічно-досяжного енергетичного потен-

ціалу відновлюваних джерел енергії на всій території 

України та параметрів енергетичного обладнання встанов-
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лено, що на даний час технічний рівень освоєння ВДЕ мо-

же бути збільшений в 10 разів.  

В атласі на основі бази розрахункових даних пред-

ставлено осучаснені показники технічно-досяжного елект-

роенергетичного потенціалу відновлюваних джерел – час-

тку енергії загального потенціалу ВДЕ України, яку можна 

реалізувати за допомогою сучасних технічних засобів для 

наступних напрямів освоєння: енергія вітру, сонячна енер-

гія, енергія малих річок, геотермальна енергія; енергія біо-

маси. Річні показники технічно-досяжного електроенерге-

тичного потенціалу основних напрямів освоєння енергії 

відновлюваних джерел в Україні, визначеного фахівцями 

ІВЕ НАН України на 2020 рік, наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Річні показники технічно-досяжного 

електроенергетичного потенціалу основних напрямів освоєння 

енергії відновлюваних джерел в Україні 

Напрями освоєння 
енергії ВДЕ 

Потенціал 
встановленої 

потужності 
ВДЕ, МВт 

Потенціал серед-
ньорічного виро-
бітку електроене-

ргії за рахунок 
ВДЕ,  

млн кВт.год/рік 

Енергія Сонця 82768 99323 

Енергія вітру (із вра-

хуванням тери-

торіальних вод та 

внутрішніх водойм) 

688000 2173770 

Енергія малих річок 376 1272 

Геотермальна 

енергія 

10810 80494 

Енергія біомаси 92078 362161 
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Додатково представлено інформацію щодо розмі-

щення об’єктів на основі відновлюваних джерел енергії, 

впроваджених на даний час на території областей України.  

Розробка забезпечує оперативну обробку щорічної та 

додаткової інформації без знищення поточної. Представ-

лені в атласі енергетичні показники відновлюваних джерел 

енергії України можуть використовуватись замовниками та 

проектувальниками енергетичного обладнання як базові із 

врахуванням відповідних щорічних поправок. Наряду із по-

казниками енергетичного потенціалу при впровадженні об-

ладнання відновлюваної енергетики в конкретній місцевос-

ті необхідно враховувати також інфраструктурні передумо-

ви, місцеві та конструктивні фактори, у тому числі: 

 рівень забезпечення енергоресурсами; 

 структуру системи енергопостачання та енерго-

використання конкретного об’єкту; 

 вимоги до якісних показників електричної та теп-

лової енергії; 

 тип та параметри енергонавантаження; 

 вимоги до погодинного графіка енергопостачання; 

 економічні та екологічні фактори. 

Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних дже-

рел енергії України призначено для використання в процесі 

проведення науково-дослідних, пошукових та проектува-

льних робіт при розробці, створенні та впровадженні обла-

днання відновлюваної енергетики за основними напряма-

ми їх освоєння. 

Використання даних, представлених в атласі енерге-

тичного потенціалу відновлюваних джерел України сприя-

тиме поширенню інформації щодо можливості освоєння 
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енергії відновлюваних джерел на всій території країни та 

підвищенню рівня проектних розробок за рахунок правиль-

ного вибору та комплектації устаткування. Важливим є ін-

формування не тільки зацікавлених організацій з розробки, 

випуску та впровадження устаткування відновлюваної 

енергетики, але й органів влади – від вищих до місцевих 

для подолання упередження щодо впровадження нових 

енергетичних технологій та підвищення рівня освоєння 

енергії відновлюваних джерел. 
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Предметом дослідження є пропорції вітрової та 

сонячної генерації, що забезпечують задані вимоги до 

надійності при мінімальній собівартості електроенергії. 

Для пошуку оптимального рішення за критеріями ризику-

доходу застосовано математичну модель стану 

комбінованої енергосистеми з різнотипними ВДЕ. Ризик 

визначено як варіативність випадкової складової балансу 

генерації та споживання.  

Ключові слова: комбінована енергосистема, 

відновлювані джерела енергії, собівартість, ризик, 

оптимізація. 
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The subject of the study is the proportions of wind and 

solar generation, which provide the set requirements for 

reliability with minimal cost of electricity. To find the optimal 

solution for the risk-income criteria, a mathematical model of 
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the state of combined grid with different types of RES was 

applied. Risk can be defined as a variation of the random 

component of the generation and consumption balance. 
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Більшість проблем локальних енергосистем (ЛЕС) на 

основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) пов'язано з 

нерівномірним режимом генерації. Поєднання різнотипних 

джерел енергії здатне знизити гостроту проблеми [1], 

вирівнявши режим генерації і зменшивши випадкову 

складову. Головною економічною умовою при побудові 

локальної енергосистеми (ЛЕС) виступає, як правило, 

мінімізація собівартості електроенергії. Однак у випадку 

застосування ВДЕ важливою є надійність забезпечення 

балансу, враховуючи мінливу природу генерації таких ВДЕ, 

як вітрові (ВЕС) та сонячні (СЕС) електростанції. 

Оскільки імовірнісна природа ВДЕ обумовлює ризик 

залишитися без достатнього енергопостачання або істотно 

знижує надійність останнього, виникає проблема виміру 

ризику і його впливу на вартість енергії. При двох критеріях 

оптимальності собівартість отриманої з ВДЕ електроенергії 

має порівнюватися з альтернативним без ризиковим 

джерелом (мережею чи керованим джерелом енергії) [2]. 

Графічна інтерпретація оптимальних рішень при множині 

можливих конфігурацій ЛЕС та обмеженнях на допустиму 

вартість і рівень ризику, який визначається варіативністю 

генерації, зображена на рис. 1.  
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Рис. 1. Арбітражна крива оптимальності при 

обмеженнях. 

Точки кривої Ψ(xi), що є обвідною області значень 

стану ЛЕС, задаються вектор-функцією  Ψ(R, w, σ, Cv…), 

що описує конфігурацію та стан ЛЕС з різнотипними ВДЕ 

(аналог кривої ризику-доходу Марковіца, але задача на 

мінімум вартості, а не максимум доходу). Тут R - сумарна 

потужність ВДЕ, w - пропорція потужностей ВЕС/СЕС, σ та 

Cv – стандартне відхилення та коефіцієнт варіації 

енергобалансу, тощо.  

На рис. 2 зображено множину станів ЛЕС Ψ(xi) при 

різних пропорціях ВДЕ в термінах кривої ризику-доходу 

Марковіца (в даному випадку їх аналогом є коефіцієнт 

варіації Cv та собівартість Св). В якості початкових даних 

використано типові собівартості ВЕС та СЕС [3], а 

варіативність і енергетична ефективність (чи КВВП) 

притаманні різним місяцям впродовж року. Обвідна, що 

огинає знизу множину станів, є лінією можливих 

оптимальних значень.  Якщо потужність ВДЕ постійна, тоді 

лише w є змінним параметром, а показники КВВП залежать 

від пір року. Вони також можуть бути змінними 

параметрами множини станів, якщо йтиметься про вибір 

обладнання ВДЕ з різними характеристиками. 
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Рис. 2. Множина значень ризику-доходу для різних 

станів. 

  

Обвідна множини станів на рис. 2 характеризує 

найкращі варіанти роботи ЛЕС, по суті їх граничні 

значення. Однак помітно, що за винятком зими більшість 

станів має близькі значення. Отже, нижню обвідну можна 

вважати лінією оптимальних значень. Відповідно до 

методу Дж. Тобіна точкою оптимуму має бути пропорція 

w=0,8 з показниками Св=2,5 €ц/кВт·год, Cv=0,17. Мова йде 

про собівартість електроенергії, отриманої від ВДЕ, а 

варіативність стосується загального балансу споживання. 

Наявність обмежень у вигляді Св<Св
max чи Cv<Cv

max 

приводить до появи арбітражної зони оптимальних 

розв’язків, як на рис. 1.  

Якщо варіюється загальна потужність ВДЕ та 

пропорція ВЕС/СЕС, то зростання загальної потужності 

ВДЕ зменшує відносну варіативність, прийняту як міру 

ризику. Очевидно, абсолютні показники варіативності при 

цьому зростатимуть, що має вплинути на потребу в 

регулюючих потужностях. Можна у складі капітальних 
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витрат враховувати наявність резервних потужностей, 

наприклад акумуляторних батарей, тоді собівартість 

енергії зростатиме пропорційно вартості акумуляторів, а 

варіативність зменшуватиметься як обернено пропорційна 

потужності акумуляторів. Оскільки зазначені вартість та 

потужність пов’язані лінійно, то арбітражна зона Ψ(xi) на 

рис.1 буде близькою до прямої. Однак загальна потреба в 

акумуляторах визначатиметься додатковою варіативністю 

від впливу ВДЕ та заданою вимогою до надійності, а ці 

залежності є нелінійними [4]. 

Наведені приклади стосуються певних кліматичних 

умов, характеру споживання енергії, технічних та вартісних 

показників обладнання. Однак загальний характер 

поведінки параметрів, за якими можна оптимізувати 

енергосистему з ВДЕ, має схожий вигляд незалежно від 

масштабу – як для окремого населеного пункту, так і для їх 

групи чи регіональної енергосистеми в цілому. 
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Розглянуто вплив швидкого розвитку ВДЕ-генерації 

на структуру ОЕС України. Пропонується доповнити її 

новою технологічною ланкою у вигляді взаємопов'язаних 

множин систем енергопостачання кінцевих споживачів 

рівня домогосподарств.  

Ключові слова: енергопостачання, стійкість, уста-

леність систем та режимів, ВДЕ, активний споживач.  
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The impact of RES generation dynamics on the structure 

of integrated power system (IPS) of Ukraine is considered. IPS 

is supplemented by a new technological link in the form of in-

terconnected sets of energy supply systems for fınal custom-
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Головними складовими електроенергетичної галузі 

економіки, яку у свій час успадкувала Україна, були елект-

ростанції традиційної генерації з профіцитовою встановле-

ною потужністю та розгалужена Об'єднана енергетична 

система України (ОЕСУ). На сьогодні остання охоплює 

більшість (як за потужністю 50 ГВт, так і за чисельністю 

16 млн. точок обліку споживання енергії фізичних та юри-

дичних осіб) фінальних споживачів енергії. З іншого боку 

до ОЕСУ надходить основна частина виробленої електро-

станціями енергії.  

В рамках ОЕСУ реалізуються ринкові і/або інші регуля-

торні механізми узгодження (балансування) обсягів та ре-

жимів вироблення/споживання енергії, вирішуються інші 

численні та складні завдання керування галуззю. До скла-

ду ОЕСУ звичайно включаються три основних ланки: 

− електростанції (структура задіяної потужності за ви-

дами генерації, наприклад, на 22.03.2020 року, неділю, на 

максимум енергоспоживання): АЕС=55,2 %, ТЕС= =20,2 %, 

ТЕЦ=12,7 %, ГЕС/ГАЕС=9,3 %, СЕС+ВЕС=2,65 %; потуж-

ність ОЕС України РОЕС
макс=18,196 ГВт (табл.); 

− магістральні електромережі (НЕК «Укренерго» із сі-

мох територіально організованих енергосистем з встанов-

леною потужністю >78,8 ГВА, >21,3 тис. км магістральних 

електроліній та 103 підстанції надвисокої напруги 110-750 

кВ); 

−  розподільчі електромережі (обленерго). 
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Таблиця. Структура основних видів генерації на максимум 

електроспоживання у добових балансах ОЕС України у тиж-

невий період з 16-22. 03.2020 р. 

 

День тижня*, 

дата 

Частка генерації, % Разом 

АЕС ТЕС 
ГЕС+ 

ГАЕС 
ТЕЦ ВДЕ % МВт 

1 – 16.03.2020 49,94 20,09 15,75 13,58 0,64 100 20099 

2 – 17.03.2020 50,26 23,61 11,41 13,83 0,88 100 19925 

3– 18.03.2020 50,64 16,71 17,39 13,88 1,39 1001 19697 

4 – 19.03.2020 52,75 18,36 15,37 12,95 0,57 100 18906 

5 – 20.03.2020 53,19 16,78 16,31 12,3 1,42 100 18711 

6 – 21.03.2020 55,13 17,92 11,28 13,26 2,41 100 18141 

7 – 22.03.2020 55,14 20,17 9,32 12,72 2,65 100 18196 

*Дні тижня позначені цифрами 1 … 7 (понеділок, …, неділя). 

 

У Кодексі систем передачі (КСП), Кодексі систем роз-

поділу (КСР) агентом ринку з боку споживання енергії є 

«користувач» та, почасти, «замовник»1. Але в теперішній 

час, через швидкий розвиток малої енергетики, зокрема, 

децентралізованої генерації, ОЕСУ в рамках концепції «ак-

тивного споживача» слід доповнити новою структурною 

ланкою, здатною ефективно об’єднати кінцевих споживачів 

енергії.  

Поняття «споживач» і його похідні (зокрема, «основні 

споживачі», «непобутові споживачі, «малі непобутові спо-

живачі» та «побутові споживачі», «об’єкти побутових спо-

живачів») широко використовується в ЗУ «Про ринок елек-

 
1
 За КСП: Користувач це – «юридична особа, яка відпускає або приймає 

електричну енергію до/з системи передачі або використовує її для пе-
редачі електроенергії»). За КСР: «Замовник – юридична особа …, яка 
письмово повідомила ОСП про намір приєднати до системи передачі 
збудовані, реконструйовані … переоснащені електроустановки … для 
виробництва, перетворення, розподілу, споживання електроенергії».  
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тричної енергії», «Правилах роздрібного ринку електрое-

нергії», Директивах ЄС 3-го, 4-го пакетів ЄС, починаючи з 

Directive 2009/72/ЄC ЄвроПарламенту та Ради від 

13.07.2009 р. щодо загальних правил функціонування вну-

трішнього ринку електроенергії1. Саме споживачі (фінальні 

користувачі електроенергії, або суб’єкти споживання, еко-

номічні агенти як обчислювальні об’єкти агентно-

орієнтованої обчислювальної економіки) є адресатами ви-

робництва та передачі електроенергії. При цьому, з 2016 р. 

в Україні електроспоживання населення, яке консолідова-

но в домогосподарства (ДмГ) з комерційним обліком енер-

гії, почало перевищувати електроспоживання в промисло-

вості. За умови функціональної інформатизації, побутовий 

сектор, збагачений малопотужними джерелами індивідуа-

льної власної ВДЕ-генерації та засобів накопичення енер-

гії, стає здатним перетворитися на потужні множини спо-

живачів-регуляторів, технологічно пов’язаних з електро-

станціями базової потужності, магістральними та розпо-

дільчими мережами. У такому випадку колективна поведін-

ка ДмГ, організованих в групи споживачів, структурованих 

на різних рівнях (кущовий вузол, поверх, під’їзд, багаток-

вартирний будинок, квартал, мікрорайон, вулиця, міській 

район, місто, населений пункт, регіон, країна), перетворю-

 
1 У свій час Директива 2009/72/ЄС була включена до Переліку актів 
законодавства ЄС в енергетичної сфері, імплементація яких здійсню-
ється згідно із схваленими Розпорядженням КМУ від 8.04.2015 № 346 
планами. На сьогодні це Розпорядження втратило чинність, оскільки у 
2017 році був розроблений більш всеохоплюючий пакет актів у рамках 
виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, 
Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-
членами, з іншої (див., наприклад, Постанову КМУ від 25.10.2017 р., № 
1106). Саме  у 2017 році був прийнятий ЗУ «Про ринок електричної 
енергії» №2019-VIII, якій у певній мірі відповідає духу і букві Директиві 
2009/72/ЄС. 
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ється на домінуючий фактор саморегулювання наванта-

женням ОЕСУ.  

Активні споживачі допомагають вирішити зумовлену 

швидким розвитком альтернативної енергетики (АЕ) про-

блему дисбалансу ОЕС України. Остання в електроенерге-

тичному міксі України представлена в основному СЕС/ 

ВЕС. До недавнього часу їй відводилися невелика роль: за 

абсолютними обсягами та відносними показниками виро-

бництва у 2019 році АЕ все ще у кілька разів поступала 

традиційним видам генерації – ядерної, теплової, гідрое-

нергетичної. Так, у дні приблизного рівнодення з 

16.03.2020 по 22.03.2020 частка середньодобової ВДЕ-

генерації в Україні (табл.) мінялася в інтервалі від 0,57 % 

до 2,65 % (тобто, майже у 5 разів, точніше – на 365 %). 

Розмах сягав 2,08 %, але розсіяння та дисперсія цієї суку-

пності числових значень не відповідають нормальному 

закону розподілення ймовірностей. АЕ в останні два роки 

зазнала багатократного стрибка у порівнянні з попередніми 

роками (2018-2016 рр.). Наприклад, на 19 березня: у 2019 

р. ≈4-кратного, у 2020 р. –двократного. При цьому в мікро-

балансі СЕС/ВЕС в останні роки в Україні домінували СЕС 

(рис. 1).  

  
Рис.1. Добові графіки факти-

чної ВДЕ-генерації (ВЕС +СЕС) 

на 19.03. 2016-2020 рр. За да-

ними Укренерго. 

Рис. 2. Графік зміни потужності генерації 

ВЕС/СЕС ОЕС України у суміжні дні 15-16 

серпня 2017 р. (вівторок та середа).  За 

даними Укренерго, 2018. 
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Крім добової, тижневої, сезонної змінності та нерівно-

мірності, ВДЕ-генерації притаманні ще її різномасштабні 

мінливість, переривчастість, стохастичність поведінки. Дані 

про них (рис. 1, 2) представлені не простими статистични-

ми даними, а часовими рядами, що погано узагальнюють-

ся. Їх прогнозний аналіз проводиться за моделлю Бокса-

Дженкінса (з ковзному середньому) і з вейвлет фільтраці-

єю.  

Змінність генерації збільшує потребу в маневрених по-

тужностях. Вже зараз ОЕСУ критично переобтяжена СЕС/ 

ВЕС, для компенсації нерівномірності роботи яких долуча-

ються енергоблоки базових ТЕС. Внаслідок цього підвішу-

ються питомі витрати палива, вичерпується моторесурс, 

збільшуються викиди парникових газів та інших шкідливих 

речовин, загострюються питання первинного регулювання. 

Таким чином, майже всі об’єкти електроенергетики 

природним чином інтегруються у фізичну багаторівневу 

інформаційно-енергетичну надсистему (з властивостями 

великої системи, тобто, системи з великим обсягом цирку-

ляції інформації), спільність (когерентність) якої зумовлена 

виробничо-технологічними взаємопов’язаними, практично 

одномоментними, енергетичними режимами виробницт-

ва, передачі, розподілу електричної/теплової енергії (пер-

винної і/або вторинної) та її кінцевого споживання. При 

цьому енергетична надсистема має реалізуватися в рам-

ках певної техніко-економічної макросистеми, здатної до 

стійкого існування та сталого розвитку в масштабах регіо-

ну, країни або спільності країн. Іншими словами енергосис-

теми будь-якого ступеню складності визначаються показ-

никами і пріоритетами даного макроекономічного стану. 

Цільовим та функціональними призначеннями енергосис-
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тем є забезпечення якісного (зокрема, за частотою та на-

пругою) безперебійного енергопостачання в умовах як ізо-

льованої, так і інтегрованої (бажано з максимальним ши-

ротним ефектом) генерації. Крім того, енергосистеми ма-

ють відповідати вимогам національної енергобезпеки і при 

цьому бути енергоекономічно і екологічно привабливими, 

надійними, стійкими до збурень та накидів навантаження, 

коротких замикань. Також, згадані енергосистеми повинні 

відповідати поточним та перспективним вимогам і пріори-

тетам щодо соціально-економічного прогресу, бути чутли-

вими до інноваційних концепцій розвитку і здатними нала-

штовуватися до нових викликів часу.  

Висновок. .Достатність генеруючих потужностей 

(reliability standards) ОЕСУ пропонується забезпечити шля-

хом розвитку її саморегульованих систем кінцевих спожи-

вачів енергії. 
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Надано інформація про результати досліджень щодо 

енергетичного переходу на «зелену» енергетику для 143 

країн, в тому числі і України, про розроблені «Зелені 

угоди» (Green Deal), в яких зазначені існуючі можливості і 
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Не зважаючи на існування деякого скептицизму, 

неодноразово було доведено, що джерелом надходження 

парникових газів на нашій планеті є діяльність людини 

через, в першу чергу, використання викопних видів палива. 

Все більше країн усвідомлюють незворотність 

переходу до чистої, відновлюваної енергії у всіх секторах, 

однак за даними різних досліджень, проведених у багатьох 

країнах, щоб уникнути глобального потепління на 1,5° С, 

ми повинні зупинити використання щонайменше 80% усіх 

викопних видів палива до 2030 року та відмовитися від них 

на 100% не пізніше 2050 року. Забруднення повітря цими ж 

джерелами вбиває 4-9 мільйонів людей щороку (рис. 1). 

Більше того, якщо використання викопного палива не буде 

скорочено терміново, зростаючий дефіцит викопної енергії 

призведе до економічної, соціальної та політичної 

нестабільності, посилюючи міжнародні конфлікти. 
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Рис. 1. Оцінка рівня смертності від забруднення повітря у 2016 

та 2050 роках у світі за регіонами 

 

Прагнучи вирішити вказані проблеми з метою розробки 

«Дорожніх карт Нової Зеленої Угоди» для 143 країн (в тому 

числі і України), згрупованих у 24 регіонах світу, проведені 

дослідження принаймні 11 незалежними дослідницькими 

групами (переважно з Стенфордського університету – 

США) виявили, що перехід на 100% ВДЕ в одному або всіх 

енергетичних секторах зі зберіганням стабільності 

електричних та теплових мереж за розумною вартістю є 

можливим.  

Дані «Дорожні карти» закликають до переходу не 

пізніше 2050 року на 100% чистої енергії, виробленої з 

вітру, води і сонця (wind-water-solar - WWS) і за допомогою 

енергоефективності та акумулювання. 

Деякі аналізі показують, що критика систем зі 100% 

ВДЕ є недоречною. Один з них, наприклад, робить 

висновок: "Основна критика, опублікована в наукових 

статтях та книгах, містить фактичні помилки, сумнівні 

припущення, важливі упущення, внутрішні невідповідності, 

перебільшення обмежень та неактуальні аргументи".  
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Серед досліджень, які виявляють, що система із 100% 

ВДЕ є рентабельною, багато з них були непідходящими 

для прийняття рішень, оскільки вони врахували лише 

приватні (прямі) витрати, а не соціальні витрати, не 

порівнювали систему на викопних джерелах  енергії із 

системою WWS, а також  враховують лише витрати на 

одиницю енергії, а не сукупну (підсумовану) вартість за 

всю використану кінцеву енергію. 

По-перше, соціальні економічні витрати - це приватні 

ринкові витрати плюс зовнішні витрати, які не 

враховуються в ринкових витратах або цінах. У цьому 

контексті найбільш релевантними зовнішніми витратами є 

ті, що пов'язані із (1) смертністю від забруднення повітря, 

захворюваністю та втратою здоров'я, а також (2) шкодою 

глобального потепління. Аналіз соціальних витрат є більш 

корисним для розробників політики, ніж аналіз, який 

враховує лише приватні витрати, оскільки перший дає 

більш повну картину впливу прийнятої політики на зміну 

клімату та забруднення повітря, ніж останній. 

По-друге, багато досліджень не порівнюють вартість 

енергії WWS з традиційною енергією. Різниця між енергією 

WWS та традиційною приховується ще більше, коли 

замість аналізу соціальних витрат проводиться аналіз 

приватних витрат, який ігнорує витрати на охорону 

здоров'я та клімат. 

По-третє, більшість аналітиків дивиться на вартість 

енергії на одиницю, а не на сукупну вартість енергії за рік. 

Ця проблема є значною, оскільки система WWS 

використовує набагато менше кінцевої енергії, ніж 

традиційна система. 

Основні результати досліджень: 
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• Енергетична система WWS знижує потреби в енергії 

на 57,1%, витрати на енергію на 61%, а соціальні витрати 

на 91%. 

• Енергетична система WWS коштує 73 трлн дол. 

США і створює на 28,6 млн. більше робочих місць, ніж 

традиційна енергосистема. 

В проведених дослідженнях Україна було включено в 

регіон «Європа» і показано, що досягнення системи 100% з 

WWS є можливим до 2050 року.  

Приємно констатувати, що не дивлячись на амбітність 

термінів, розроблена у Міністерстві енергетики та захисту 

довкілля «Концепція «зеленого» енергетичного переходу» 

теж визначає термін до 2050 року.      
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Наймасштабніша на сьогодні Програма 

Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 

2020» цього року добігає кінця. Україна, яка стала 

учасницею Програми від самого початку, а в 2015 році 

перейшла в категорію асоційованих країн, завершує свою 

участь гідно: 1772 поданих заявки та 172 профінансованих 

проєкти сумою на 28,5 мільйонів євро, що перевищило 

успіхи українських дослідників в Сьомій рамковій програмі 

(160 виграних проєктних пропозицій, профінансованих на 24 

мільйони євро). 

За енергетичним напрямом Україною було підписано 

21 грант загальною сумою майже на 2,5 мільйони євро. Не 

враховуючи Дії Марії Склодовської-Кюрі, саме енергетична 

тематика стала лідером за кількістю підтриманих проєктів. 

Доля успішності цієї галузі склала 17%, що значно вище 

10% успішності за всіма конкурсами. 

Втім, українські вчені та дослідники у сфері енергетики 

мають можливість ще більше покращити свої результати на 

міжнародній арені, вже розпочавши готуватись до 

наступної, дев’ятої рамкової програми Європейського 

Союзу, старт якої заплановано на 2021 рік і яка вже 

отримала амбітну назву «Горизонт Європа» (HorizonEU). За 

попередньою інформацією її бюджет перевищить бюджет 

попередньої програми аж на 20 мільярдів, що складає 100 

мільярдів євро на 2021-2027 роки. 

Європейська Комісія вже опублікувала майбутню 

структуру нової програми, яка, подібно до «Горизонту 

2020», складатиметься з трьох великих напрямів: 

1) Передова наука;  
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2) Глобальні виклики та європейська індустріальна 

конкурентоздатність;  

3) Інноваційна Європа. 

Енергетична тематика у новій Програмі увійшла у 

розділ «Глобальні виклики та європейська індустріальна 

конкурентоздатність», де є частиною тематичного кластеру 

«Клімат, енергетика та мобільність», який включає в себе 

наступні актуальні питання та галузі: наука про клімат та 

кліматичні рішення; енергетичні системи та мережі; 

суспільство та міста; промислова конкурентоспроможність у 

транспортній галузі; розумна мобільність; забезпечення 

енергією; будинки та промислові об’єкти в умовах 

енергетичного переходу; чистий, безпечний та доступний 

транспорт; енергетичні сховища. 

Найважливішим рушієм майбутніх конкурсів за цим 

напрямом, за словами експертів Європейської Комісії, є 

загальна мета досягнення кліматичного нейтралітету в 

Європі до 2050 року. Це, на їхню думку, має призвести до 

декарбонізації енергетики, транспорту та інших секторів не 

пізніше 2050 року, одночасно забезпечивши безпеку 

енергопостачання та підвищивши конкурентоспроможність 

цих галузей. Для досягнення цієї мети Європейський Союз 

має намір поставити на чільне місце у новій програмі 

принцип «енергоефективність передусім». 

З урахуванням цих цілей і принципів стратегічний план 

Європейської Комісії для цього кластеру передбачає три 

основних цільових впливи, які очікується досягти у 

довгостроковій перспективі як результат дев’ятої рамкової 

програми: 
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▪ Формування глобальної бази знань у галузі клімату 

та енергетики, яка використовуватиметься під час 

розроблення політичних заходів, необхідних для 

прискорення переходу до кліматично нейтральної 

економіки викидів, а також – адаптації до неминучих 

наслідків зміни клімату. 

▪ Розроблення нових міжгалузевих енергетичних та 

транспортних рішень, які дозволять забезпечити як чистий 

та стійкий перехід енергії, так і декарбонізацію транспорту. 

▪ Досягнення чистішого, ефективнішого, 

безпечнішого та конкурентоспроможнішого 

енергопостачання через, зокрема, підвищення 

ефективності витрат та надійності рішень у галузі 

відновлюваної енергії, що дозволить зробити енергетичну 

мережу гнучкішою та безпечнішою. 

Оскільки енергетичний та мобільний сектори тісно 

взаємопов'язані та стикаються з багатьма спільними 

проблемами, для досягнення максимальної синергії 

Європейська Комісія вбачає за необхідність впровадження 

комплексного системного підходу. Наприклад, науково-

дослідні та інноваційні заходи, спрямовані на зниження 

витрат на виробництво водню та на збільшення ємності 

акумуляторів мають стати каталізаторами переходу до 

чистої енергії та декарбонізації транспорту і промисловості. 

Аналогічно, комплексний підхід має важливе значення для 

перетворення міських екосистем на ефективніші та чистіші, 

покращивши таким чином якість життя та здоров'я громадян 

у містах та громадах. Важливим аспектом цього підходу, 

вважають експерти, має стати перехресне 
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взаємопроникнення різних галузей та програм, зокрема, 

йдеться про такі програми як EGNOS й Galileo. 

Для того, щоб вирішити проблеми, які виникають в 

контексті декарбонізації економіки ЄС та переходу до 

повністю кругової економіки, Європейська Комісія у новій 

рамковій програмі «Горизонт Європа» визначила низку 

пріоритетних напрямів досліджень та інновацій у галузі 

клімату, енергетики і мобільності, а саме: створення 

конкурентоспроможного та сталого європейського ланцюга 

вартості в галузі акумуляторів; зміцнення європейського 

ланцюга вартості в галузі низьковуглецевих водневих та 

паливних комірок; досягнення глобального лідерства у 

відновлювальній енергетиці; розроблення гнучких та 

ефективних рішень для зберігання енергії, тощо. 

Таким чином, нова рамкова програма «Горизонт 

Європа» приділяє питанням та проблемам енергетичного 

сектору у синергії з кліматичними викликами значну увагу. 

Такий широкий спектр різноманітних задач, які 

передбачається вирішити у наступні сім років, дає чудові 

перспективи українським вченим та дослідникам взяти 

участь у розробленні передових енергетичних технологій та 

вивести Україну на міжнародну арену в енергетичній галузі. 
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WYKORZYSTANIE ODPADOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DO 

KOGENERACJI ZA POMOCĄ MODUŁÓW 

TERMOELEKTRYCZNYCH 
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Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania ciepła 

odpadowego do generacji prądu elektrycznego za pomocą 

modułów termoelektrycznych. Przedstawiono zasadę działania 

generatorów, pokazano sprawności produkcji prądu 

elektrycznego i opisano zalety i wady tej technologii. 

Słowa kluczowe: ciepło odpadowe, moduły 

termolektryczne, generacja prądu elektrycznego, sprawność 

termodynamiczna. 
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The article deals with the possibility of using waste heat to 

generate electricity by means of thermoelectric modules. The 
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operation principle of the generators is presented, the 

efficiency of electricity production is shown and the pros and 

cons of this technology are described. 

Keywords: waste heat, thermoelectric modules, electric 

current generation, thermodynamic efficiency. 

 

ORCID: 0000-0001-6545-9865. 

 

Przemysłowa działalność człowieka ma na celu 

wytworzenie szeregu dóbr, które mają przynosić zyski 

producentom i czynić potencjalnym użytkownikom ich życie 

bardziej komfortowym. Niestety, dzieje się to kosztem 

niszczenia środowiska naturalnego  i zaburzaniem życia 

delikatnych ekosystemów fauny i flory, dzięki którym 

istniejemy. Obecnie dowiedziono, że ze względu na 

wykorzystywanie kopalin naturalnych węgla, ropy naftowej i 

gazu, zaburzona została równowaga emisji i absorpcji 

dwutlenku węgla w przyrodzie, a jego stały przyrost powoduje 

powolny, ale coraz bardzie zauważalny wzrost średniej 

temperatury atmosfery Ziemi. Bez pracy na rzecz 

zahamowania, a potem w miarę możliwości zmniejszania 

zawartości CO2 w atmosferze, w pespektywie 20 lat może 

dojść do katastrofy ekologicznej.  

Wychodząc naprzeciwko zasadom ustalonym w 

Dyrektywie Europejskiej o numerze 2012/27/UE w sprawie 

sprawności energetycznej, stosowane technologie 

przemysłowe mają systematycznie obniżać zapotrzebowanie 

na paliwa kopalne.  

W uzupełnieniu wyżej opisanej dyrektywy w dniu 25 

września 2019 roku Komisja Europejska wprowadziła 

zalecenie dotyczące kompleksowej oceny potencjału zużycia 
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energii na ogrzewanie i do chłodzenia, który przez każdy kraj 

członkowski powinien być wykonany do roku 2020.  

Mówi się tam również o tym, że raportowaniu ma 

podlegać ilość ciepła odpadowego w podziale na kategorie 

temperaturowe, które to ciepło w domyśle powinno być 

wykorzystywane w kogeneracji (Tab.1). 

 

Tabela 1  Wybrane źródła wysoko- i średniotemperaturowego ciepła w 

przemyśle [1] 

 

Źródło ciepła Czynnik 
Temperatur

a (°C) 

Powszechne 

zastosowania 

wysoko-

temperaturowe 

ogrzewanie 

bezpośrednie 

poprzez konwekcję 

(na bazie ognia), 

łuk elektryczny, z 

wykorzystaniem 

ropy naftowej itp. 

>500 

przemysł 

stalowy, 

produkcja 

cementu, 

huty szkła 

średnio-

temperaturowe 

para pod wysokim 

ciśnieniem 
150-500 

przemysł 

chemiczny 

średnio-/nisko-

temperaturowe 

para pod średnim 

ciśnieniem 
100-149 

przemysł 

papierniczy, 

spożywczy, 

chemiczny itp. 

 

Technologia, która może posłużyć w wykorzystaniu 

odpadowych źródeł ciepła w kogeneracji, to wytwarzanie 

prądu elektrycznego za pomocą modułów termoelektrycznych 

wykorzystujących efekt Seebeck’a (Rys. 1). Moduły 

termoelektryczne do tego służące zbudowane są z dwóch 

rożnych półprzewodników i kosztem różnicy temperatury 

pozwalają produkować energię elektryczną.  
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Rys. 1.  Schemat pracy generatora termoelektrycznego: a)  widok 

przekroju z dwoma wymiennikami ciepła – dostarczającym i 

rozpraszającym strumień ciepła; b) widok ideowy obwodu 

elektrycznego. ( p, n – półprzewodniki typu p i n; R- opór; A – 

amperomierz; V – woltomierz) [2] 

 

W celu poprawienia wydajności generacji prądu 

specjaliści inżynierii materiałowej opracowują nowe materiały 

o pożądanych właściwościach (Rys. 2). Materiały dedykowane 

do tej technologii muszą się charakteryzować wysokim 

współczynnikiem efektywności znanym z literatury [3]  jako ZT 

[4]. Jest on zdefiniowany jak pokazano w wyrażeniu (1): 

𝑍𝑇 =
𝛼2

𝜌𝜆
𝑇.       (1) 

gdzie: 

α – współczynnik Seebecka [V/K], ρ -  oporność właściwa 

[∙m], 

λ – przewodność cieplna [W/mK], T – temperatura [K]. 

Moc elektryczna wytwarzana w modułach 

termoelektrycznych [2] oraz sprawność termodynamiczna 

procesu wyraża się zależnościami odpowiednio (2) i (3). 

Zastosowaną tam średnią temperaturę bezwzględną do 

obliczenia temperaturowego współczynnika dobroci 

przedstawia równanie (4).  
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Rys. 2  Współczynnik dobroci tradycyjnych i nowoczesnych materiałów 

półprzewodnikowych 

 

𝑃 = 𝐼2𝑅 [𝑊].       (2) 

𝜂𝑚𝑎𝑥 𝑡 = (1 −
𝑇𝑐

𝑇ℎ
)

(1+𝑍�̄�)
1
2−1

(1+𝑍�̄�)
1
2+

𝑇𝑐
𝑇ℎ

,                        (3) 

𝑇 =
(𝑇ℎ+𝑇𝑐)

2
.        (4) 

Na podstawie powyżej przedstawionych równań oraz 

równania (1), zakładając określone właściwości 

termoelektryczne półprzewodników, można określić 

maksymalną sprawność termodynamiczną procesu generacji 

prądu elektrycznego. Wyniki obliczeń zestawiono w Tabeli 2. 

 

Tabela 2  Przykład sprawności termodynamicznej generacji prądu 

elektrycznego ze źródła wysokotemperaturowego 

 

𝑻𝒄 𝑻𝒉 𝒁 𝒁�̅� 𝟏 −
𝑻𝒄

𝑻𝒉
⁄  𝜼𝒎𝒂𝒙 𝒕 

300 550 0,0015 0,64 0,45 0,15 

300 550 0,0030 1,27 0,45 0,25 

300 550 0,0064 2,72 0,45 0,37 
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Sprawności generacji prądu elektrycznego są jeszcze 

niewielkie. Stosunkowo wysoki koszt inwestycyjny, 

generowane prądy rzędu mA  nie zrażają jednak inżynierów 

przed dalszym rozwojem tej technologii. Uważa się, że długa 

żywotność modułów, brak części ruchomych, możliwość 

nadawania różnych kształtów, praca na coraz doskonalszych 

materiałach półprzewodnikowych pozwolą w przyszłości na ich 

zastosowanie w kogeneracji. 
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РОЛЬ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  

В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
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Цілі сталого розвитку забезпечують потужну ос-

нову для енергетичної трансформації. Сьома глобальна 

ціль в області енергетики охоплює п'ять ключових за-

вдань. Глобальний енергетичний перехід приведе до поя-

ви 11,6 мільйонів додаткових робочих місць в енергетич-

ному секторі. У концепції «зеленого» енергетичного пе-

реходу України до 2050 р передбачено 70% відновлюваних 

джерел енергії в загальному обсязі.  

Ключові слова: відновлювані джерела енергій, енер-

гетична трансформація, цілі сталого розвитку, енерго-

забезпечення відновлюваними джерелами енергії.  

 

THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY IN ENERGY 

TRANSFORMATION  

 

Yuri Tascheev, Ph.D., 

Institute of Renewable Energy, NAS of Ukraine 

 

 Sustainable development goals provide a strong foun-

dation for energy transformation. The seventh global energy 
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target covers five key objectives. A global energy transition will 

result in 11.6 million additional jobs in the energy sector. The 

concept of green energy transition of Ukraine to 2050 provides 

for 70% of renewable energy in the total. 

Keywords: renewable energy, energy transformation, 

sustainable development goals, energy supply by renewable 

energy sources. 

 

ORCID: 0000-0002-0408-4315. 

 

Цілі в галузі сталого розвитку забезпечують потужну 

основу для енергетичної трансформації. Сьома глобальна 

мета в області енергетики охоплює п'ять ключових за-

вдань:  

- до 2030 року забезпечити загальний доступ до не-

дорогого, надійного і сучасного енергопостачання; 

- до 2030 року значно збільшити частку енергії з від-

новлюваних джерел в світовому енергетичному балансі; 

- до 2030 року подвоїти глобальний показник підви-

щення енергоефективності; 

-  до 2030 року активізувати міжнародне співробітни-

цтво з метою полегшення доступу до науково-технічної 

діяльності в області екологічно чистої енергетики, включа-

ючи відновлювану енергетику, підвищення енергоефекти-

вності та передові і більш чисті технології використання 

викопного палива, заохочувати інвестиції в енергетичну 

інфраструктуру і технології екологічно чистої енергетики; 

- до 2030 року розширити інфраструктуру і модернізу-

вати технології для сучасного та сталого енергопостачання 

всіх країн, що розвиваються, зокрема в найменш розвине-
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них країнах, малих острівних державах і країнах, які не ма-

ють виходу до моря, з урахуванням їх відповідних програм 

підтримки [1]. 

На сьогоднішній день ряд світових агентств моделю-

ють сценарії енергетичної трансформації вже до 2050 р. 

табл.  

 

Таблиця. Порівняння сценаріїв IRENA, IEA і Shell для 

глобального енергетичного переходу, 2050. 

Показники 
Одиниці 

виміру 
IRENA IEA Shell 

Загальне первинне енергопоста-

чання 
ЕДж/рік 550 586 828 

Загальне кінцеве споживання ЕДж/рік 386 398 548 

Частка відновлюваних джерел 

енергії в загальному обсязі поста-

вок первинної енергії 

% 63 46 43 

Викиди СО2 від викопних викидів 

у 2050 році: 
– – – – 

Базовий Гт/рік 37 37  

Викиди 2050 Гт/рік 9,7 9 18 

Внесок варіантів скорочення: – – – – 

Відновлювана енергія % 41 37 – 

Енергоефективність (включаючи 

електрифікацію) 
% 53 35 – 

Інші % 6 29 – 

Інвестиції в декарбонізацію до 2050 

року  
Трлн дол 120 114  

Джерело: побудовано автором на підставі даних [2]. 

 

Отже, частка відновлюваних джерел енергії в загаль-

ному обсязі поставок первинної світової енергії у 2050 р. 

прогнозується на рівні 63 - 43 % від загального (550 – 

828 ЕДж/рік) енергопостачання. В свою чергу це призведе 

до зміни більшості макроекономічних показників. Так по 
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оцінкам науковців, енергетичний перехід може створити 

близько 19 мільйонів додаткових прямих і непрямих робо-

чих місць у 2050 р в секторі відновлюваних джерел енергії 

та енергоефективності, що повністю компенсує прогнозо-

вану втрату робочих місць в секторі викопного палива (7,4 

млн.). Таким чином, глобальний енергетичний перехід 

приведе до появи 11,6 мільйонів додаткових робочих місць 

в енергетичному секторі [2]. 

Україна також прагне до енергетичного переходу, так 

у концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 

2050 р передбачено 70% відновлюваних джерел енергії в 

загальному обсязі.  

Аналіз сьогоднішніх світових тенденцій в енергетич-

ному секторі дозволяє отримати техніко-економічні показ-

ники для подальшого моделювання і прогнозування розви-

тку ситуації в енергетичному секторі, як в короткострокових 

періодах, так і в довгострокових перспективах [3]. 

Так, у 2017 р. частка відновлюваної енергії в загаль-

ному кінцевому споживанні енергії складала 18, 1%, а час-

тка відновлюваної енергії в загальному виробництві елект-

роенергії на кінець 2018 р. склала 26,2%. На частку відно-

влюваної енергетики довелося 64% від нововведених еле-

ктрогенеруючих потужностей в 2018 р. [3]. 

Вважаємо, що швидкість переходу на відновлювані 

джерела енергії не відповідає узгодженим цілям сталого 

розвитку. Багато сценарні дослідження показують, що для 

збільшення частки відновлюваної енергії потрібні додаткові 

зусилля. За оцінками фахівців потрібно шестиразове прис-

корення зростання в порівнянні з сьогоднішніми тенденці-

ями. 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

66 

У свою чергу, для енергетичної глобальної трансфо-

рмації повинен бути розроблений механізм такого перехо-

ду, що неможливо без математичного моделювання з ура-

хуванням технологічних, економічних, екологічних та соці-

альних і політичних факторів, що й стане предметом пода-

льших досліджень. 
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W centrach miast występuje znaczne zanieczyszczenie 

powietrza. W związku z tym należy podjąć szereg kroków, aby 

temu przeciwdziałać. Można poprawić efektywność 

energetyczną urządzeń i procesów, w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na surowce i paliwa. Z drugiej strony 

wykorzystywać odnawialne źródła energii. Ostatnim 

elementem jest próba oczyszczania powietrza już w miastach 

poprzez sieci pojazdów elektrycznych lub tworzenie stref 

powietrza oczyszczonego. W pracy zwrócono uwagę na 

potrzebę właśnie tworzenia stref z oczyszczonym powietrzem. 

Problem zilustrowano stanem powietrza w trzech polskich 

miastach. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, filtracja, 

pyły. 
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There is considerable air pollution in city centres. 

Therefore, a number of steps need to be taken to counteract 

this. The energy efficiency of equipment and processes can be 

improved in order to reduce demand for raw materials and 

fuels. On the other hand, renewable energy sources can be 

used. The last element is the attempt to clean up the air 

already in cities through electric vehicle networks or the 

creation of purified air zones. The paper highlights the need to 

create purified air zones. The problem is illustrated by the 

condition of air in three Polish cities. 

Keywords: air purification, filtration, dusts. 

 

ORCID: 10000-0001-7949-6907, 20000-0001-7494-3800, 
30000-0003-3320-5929. 

 

Wprowadzenie. Jakości czystości powietrza w Europie 

Środkowej, a szczególnie w Polsce jest dosyć niska.  Na jej 

jakość wpływa w znacznej mierze wzajemnego oddziaływania 

dwóch czynników: emisji zanieczyszczeń [1] i warunków 

meteorologicznych. 

W Polsce w przypadku pyłów  PM10, poziom 

dopuszczalny stężenia średniorocznego wynosi 40 μg/m3, 

poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego to 50 

μg/m3 (przekroczenie tego poziomu dozwolone 35 razy w 

ciągu roku). W przypadku pyłów PM2,5 poziom dopuszczalny 

stężenia średniorocznego w roku 2020 wynosi 20 μg/m3. W 

październiku 2019 wprowadzono nowe progi alarmowe [3], 

alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu 

średniodobowej wartości 150 μg/m3 dla pyłu PM10 

(poprzednia wartość 300 μg/m3 dla pyłu PM10), poziom 

informowania to 100 μg/m3. Rozporządzenie z 2012 r. [2] 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

69 

mówiło odpowiednio o 300 i 200 μg/m3. Wcześniejsze normy 

były jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. 

Jakość powietrza w Polsce przykładowo zaprezentowano 

dla 3 lokalizacji w centrum dużych miast Warszawy, Krakowa 

oraz górskiej miejscowości wypoczynkowej Zakopane dla 

grudnia 2018 roku. Na wykresach przedstawiono średnie 

stężenia 24-godzinne pyłu PM10 (rys.1) i PM2.5 (rys.2). 

Niestety można zaobserwować poziom stężeń wysokich 50-

100 μg/m3 i bardzo wysokich 100-200 μg/m3 dla pyłu PM10 

oraz podobnie wysokich 30-60 μg/m3 i bardzo wysokich 60-

120 μg/m3 dla PM2.5 W związku z tym faktem Kobiety w ciąży, 

dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby 

płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia 

(stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca) powinny 

ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego 

na otwartym powietrzu. Pozostałym osobom zaleca się 

zredukowanie czasu i intensywności wysiłku fizycznego na 

otwartym powietrzu. 

W tym celu w pracy proponuje się sprawdzenie filtrów 

mogących być wykorzystywanymi do oczyszczania powietrza 

w otwartych przestrzeniach miejskich. 
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Rys.1 Średnie 24-godzinne stężenie pyłu PM10 w grudniu 2018 roku. 

 

Podsumowanie. Problemy zanieczyszczonego powietrza 

w miastach dotyczą praktycznie wszystkich kontynentów. W 

Polsce znaczne obszary województw małopolskiego, 

śląskiego znajdują się w zestawieniach obszarów 

przekraczanych normach zanieczyszczeń powietrza w 

raportach WHO. Stąd potrzeba poszukiwanie rozwiązań 

dotyczących poprawy jakości powietrze w otwartych 

przestrzeniach publicznych.  
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Rys.2 Średnie 24-godzinne stężenie pyłu PM2.5 w grudniu 2018 roku 
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ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОДАЛЬШУ ІНТЕГРАЦІЮ 

ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В 

ЕНЕРГОСИСТЕМУ 

 

І.А.Чижевська, 

помічник народного депутата – Голови Комітету ВРУ з 

питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

вул. Липська 3, м. Київ, Україна 

+380503551071, e-mail: irachyzh@gmail.com 

 

Подальша підтримка позитивного тренду на 

збільшення відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 

енергетичному балансі країни вимагає діяти швидко, не 

допускати неконтрольованих локальних концентрацій 

ВДЕ, використовувати примусові обмеження генерації 

ВДЕ виключно за ознакою енергетичної безпеки, 

покращувати диспетчеризацію за рахунок удосконалення 

системи прогнозування та введення повної 

відповідальності за створення небалансів.  

Ключові слова: зелена генерація, енергосистема, 

диспетчеризація, примусові обмеження генерації, 

системи накопичення енергії.  

 

HOW TO PROVIDE FURTHER INTEGRATION OF 

RENEWABLE ENERGY SOURCES INTO THE GRID  
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Further support of the positive increasing trend of 

renewable energy sources (RES) in Ukrainian energy balance 

requires to act quickly, prevent uncontrolled local 

concentrations of RES, use compulsory restrictions on RES 

generation only on the basis of energy security, improve 

dispatching through improvement of forecasting system and 

introduction of imbalance responsibility. 

Keywords: green generation, power system, 

dispatching, forced generation constraints, energy storage  

 

ORCID: 0000-0002-8096-8788. 

 

У 2019 році Україна посіла 8-е місце у рейтингу 

привабливості інвестицій у відновлювану енергетику  

серед енергетичних ринків, що розвиваються, піднявшись 

одразу на 55 позицій, про що йдеться у річному звіті 

Climatescope 2019, підготовленому Bloomberg New Energy 

Finance. Наразі частка виробництва електроенергії з 

відновлюваних джерел в загальній структурі виробництва 

електроенергії в Україні складає 3,1%. Однак, маючи одну 

з найменш гнучких енергетичних систем в світі, вона так 

само стрімко може втрати лідируючі позиції.  

Згідно з візією Міжнародного Енергетичного 

Агентства щодо процесу інтеграції ВДЕ в енергосистему, 

це відповідає  другій фазі розгортання ВДЕ. А саме, коли 

доля ВДЕ в річному виробництві електроенергії складає 

від 3% до 15%, то переривчаста генерація починає  

mailto:irachyzh@gmail.com
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негативно впливати на безпеку енергосистеми. Але такий 

вплив регулюється шляхом застосування деяких сучасних 

методів управління енергосистемою, а саме (відповідно до 

рекомендацій МЕА):  

по-перше, не допускати неконтрольованих локальних 

концентрацій ВДЕ; 

по-друге, забезпечити можливість великих 

електростанцій ВДЕ, у разі необхідності, стабілізувати 

електромережу, тобто мати можливість скоротити 

виробництво у випадках підвищення частоти струму; 

по-третє, прогнозувати виробництво електроенергії з 

ВДЕ та використовувати ці прогнози для планування 

роботи інших маневрових електростанцій та потоків 

електроенергії в мережі. 

На жаль, ні одна з перерахованих вище умов, 

необхідних для успішного розгортання ВДЕ у другій фазі, в 

Україні не виконується і часу на неквапливу та виважену 

роботу для напрацювання можливих рішень не 

залишається. 

Про існування проблеми щодо подальшої інтеграції 

ВДЕ в ОЕС України вже щонайменше три місяці 

переконливо свідчать випадки обмеження навантаження 

генерації СЕС та ВЕС для цілей балансування 

енергосистеми та забезпечення її операційної безпеки, до 

яких вдавався оператор системи передачі. 

Примусові обмеження ВДЕ-генерації стають звичною 

практикою для достатньої кількості країн (Китай, Австралія, 

Німеччина, Ірландія), у тому числі й тих, що знаходяться 

вище України у рейтингу привабливості інвестицій у ВДЕ, 

як от Китай.  
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Тому, на нашу думку, тимчасові обмеження 

навантаження ВДЕ-генерації слід розглядати як один і 

варіантів забезпечення гнучкості у короткостроковій 

перспективі. Однак вартість такого обмеження має бути 

відшкодована ВДЕ-виробнику в повному обсязі відповідно 

до українського законодавства. Для сприйняття такої 

практики учасниками ринку ВДЕ методологія визначення 

обсягу відшкодування, порядок та терміни компенсації 

мають бути узгоджені та прийняті якнайшвидше. 

По–друге, рішення щодо диспетчеризації нової (ще 

не введеної в експлуатацію) потужності об’єктів 

відновлюваної енергетики та вимог до неї мають бути 

відмінними від тих, що вже інтегровані в українську 

енергосистему. Ймовірно, необхідним є визначення 

розміру встановленої потужності, який є безпечним для 

роботи енергосистеми і до якого і в подальшому буде 

застосовуватися пріоритетна диспетчеризація. А 

необхідною вимогою до нових приєднань потужності ВДЕ 

до мережі ймовірно має бути їх оснащення засобами та 

обладнанням, які дозволяють забезпечувати регулювання 

частоти та активної потужності (обов’язкове доповнення 

об’єкту ВДЕ energy storage). 

По-третє, запровадження з 2021 року для суб’єктів, 

які вироблятимуть електроенергію на  об’єктах ВДЕ, 100% 

відшкодування вартості врегулювання створених ними 

небалансів, створить потужний стимул для значного 

підвищення якості та точності прогнозів виробництва, що 

надаватимуться оператору системи передачі такими 

суб’єктами. Як результат, достатня видимість об’єктів ВДЕ 

в другій фазі їх розгортання має вирішальне значення для 

забезпечення енергетичної безпеки. А це, в свою чергу, 
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позитивно вплине на точність та ефективність планування 

оператором системи передачі роботи електростанцій, у 

тому числі самої ж ВДЕ-генерації, управління діючими 

резервами та інших оперативних рішень щодо 

балансування енергосистеми. 

І на останок, прийняття законодавства про energy 

storage може стати стимулом для розвитку гнучких та 

маневрових потужностей. Технологія energy storage для 

української енергетики дійсно може стати проривом, 

революцією. Це той, можливо, єдиний шанс, що 

залишився, досить швидко перейти до сучасної, гнучкої та 

ефективної енергосистеми, яка здатна легко приєднати 

нову відновлювану потужність та прийняти зростаючі 

переривчасті обсяги відновлюваної електроенергії не 

тільки в другій, але й на третій та четвертій фазах 

розгортання ВДЕ. 

Такі заходи дозволять Україні не тільки зберегти, але 

й удосконалити привабливі умови для інвестицій у 

відновлювану енергетику.  
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ ЗА 

РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ГІБРИДНИХ СИСТЕМ 

ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
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ВНЗ «Національна академія управління», вул. Ушинського, 

15, м. Київ, 03151, Україна, e-mail: sabinet@ukr.net  

 

У роботі наведено аналіз необхідності впровадження 

новітніх технологій на основі відновлюваних джерел 

енергії для сталого розвитку енергетичного сектору за 

рахунок використання гібридних систем відновлюваних 

джерел енергії. 

Ключові слова: енергетика, енергозабезпечення, 

відновлювані джерела енергії, гібридні системи 

відновлюваних джерел енергії. 

 

SUSTAINABLE ENERGY SECTOR DEVELOPMENT BY 

USING HYBRID RENEWABLE ENERGY SYSTEMS 

 

O. Sabishchenko, 

National Academy of Management, Ushynskogo str., 15, 

Kyiv city, 03151, Ukraine 

 

The paper presents an analysis of the need to introduce 

the latest technologies based on renewable energy sources for 
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Розвиток відновлюваної енергетики є важливим для 

української економіки та бізнесу, як з точки зору 

енергетичної безпеки, так і введення в експлуатацію нових 

генеруючих потужностей, а також забезпечення 

екологічності. 

Станом на 1 січня 2020 року у структурі виробництва 

електроенергії Об’єднаної енергетичної системи України 

відновлювані джерела енергії (ВДЕ) становлять 3,6% [3]. 

Відповідно до «Національного плану дій в галузі 

енергоефективності до 2020 року» [1] (11% споживання 

енергії в 2020 році з ВДЕ) та «Нової енергетичної стратегії 

України до 2035 року» [2] (25% споживання енергії в 2035 

році з ВДЕ) можна стверджувати, що для досягнення даних 

показників необхідно впроваджувати новітні технології на 

основі ВДЕ. 

Деякі ВДЕ мають періодичні, щоденні і сезонні цикли з 

точки зору використання ресурсних потенціалів. 

Наприклад, потенціал використання однієї сонячної 

фотоелектричної електростанції є недостатнім для 

досягнення стабільного та безперебійного 

енергозабезпечення, оскільки сонячна інсоляція досягає 

свого максимального значення лише в окремий період 

денної доби, а в нічний час кількість виробленої 

електроенергії взагалі спадає до нуля. Система вітру сама 

по собі також не може гарантувати постійне навантаження, 

через мінливі пориви вітру. Тому, незалежне використання 

цих джерел енергії в якості основного джерела живлення 

не є оптимальним рішенням. Однак об'єднання двох і 

більше ВДЕ дозволяє частково подолати обмеження, 
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властиві будь-якому з них, створивши гібридну систему 

відновлювальних джерел енергії (ГСВДЕ).  

ГСВДЕ складаються з двох або більше 

відновлювальних джерел енергії, наприклад, як вітрова та 

сонячна електростанції, для забезпечення підвищеної 

ефективності виробітку електроенергії комбінованою 

системою, а також для створення додаткових маневрених 

потужностей зі сталим енергозабезпеченням (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Приклад ГСВДЕ. 

 

У ГСВДЕ наявні свої особливості, які роблять їх 

високоефективними і конкурентноздатними: 

- гнучкість у виборі палива, надійність (використання 

надлишкових технологій і / або накопичення енергії), 

економічність; 

- використання у віддалених (ізольованих) районах; 

- функціонування систем електропостачання на основі 

ВДЕ з використанням різних систем накопичення енергії; 

- в залежності від територіального розташування, 

комбінування в системах максимальної кількість ВДЕ; 
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- забезпечення значно нижчого рівня шкідливих 

викидів в порівнянні з традиційними технологіями, які 

використовують вугілля, газ, нафта; 

- досягнення стійкого електропостачання завдяки 

синергічному ефекту від гібридизації [4-5]. 

Використання ГСВДЕ дає енергетичну незалежність 

(невичерпне джерело енергії), прибуток від продажу за 

зеленим тарифом і отримання енергії без негативного 

впливу на навколишнє середовище. Тому, проблема 

сталого розвитку енергетичного сектору за рахунок 

використання гібридних систем відновлювальних джерел 

енергії є актуальною, при чому як в державному, так і в 

приватному секторах економіки, що є запорукою 

децентралізації енергопостачання, енергетичної безпеки 

та європейської інтеграції України. 
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Дослідження присвячене підвищенню ефективності 

використання відновлюваних джерел в структурі 

комбінованої мікроенергосистеми для локальних об'єктів з 

різнорідними джерелами. Розробка комбінованих систем 

електропостачання зі стохастичною генерацією 

відновлюваними джерелами призвела до низки питань, 

пов’язаних з відсутністю системи прийняття рішень 

щодо вибору структури та співвідношення потужностей 

джерел генерації електроенергії на стадії проектування. 

Ключові слова: мікроенергетична система, 

модельний ряд джерел, умовний динамічний тариф, цінова 

кластеризація. 
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Principles of constructing combined energy systems 

(CES), considered within the framework of this work, are based 

on the system analysis of the functioning processes of local 

objects (LO), the theoretical preconditions of development for 

organization of power sources structures and algorithms for 

their functioning. This methodological approach makes it 

possible to disassemble the general task on series of less-

voluminous tasks and by synthesis, according to the chosen 

criterion (conditional dynamic tariff), to ensure the use in the 

energy balance of the CES of the sources with the lowest 

dynamic price of electricity, which will enable to increase the 

efficiency of electricity supply LO [1-3]. This allowed to 

determine the patterns of fluctuations of the chosen efficiency 

criterion for such systems, as the conditional dynamic tariff, and 

to search on its basis of the optimal combination of model 

series of sources in the polygeneration microgrid  (PMG) 

structure at the pre-design stage [4]. 
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The formation of CDT is as follows. PMG electricity 

sources are interchangeable and mutually reserved. The 

variability of the formation of the PMG energy balance from 

several sources will be conditioned primarily by the availability 

of renewable sources. It should be understood that the 

stochastic nature of generating Solar Energy Sources (SES) 

and Wind Energy Station (WES) cannot fully satisfy the load 

schedule. 

The amount of PMG electricity required to cover the daily 

LO load schedule can be determined as follows: 

 

WPMG
24 =  ∑ wi(t1) + ⋯ +n

i=1 ∑ wi(t48),n
i=1   (1) 

 

where ∑ 𝑤𝑖(𝑡𝑚)𝑛
𝑖=1  – is the amount of electricity generated by n 

sources in the m-th interval of the daily load schedule. The 

value of each ∑ 𝑤𝑖(𝑡𝑚)𝑛
𝑖=1  must satisfy the demand, which is 

determined by the schedule of electricity consumption at the m-

th time interval.  

In general, CDT 𝑈𝑃𝑀𝐺 (𝑡𝑚) will be defined as: 

 

 𝑈𝑃𝑀𝐺 (𝑡𝑚) =  ∑ 𝑤𝑖 (𝑡𝑚)𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡𝑚),   (2) 

 

where n is the number of sources in the CSE, 𝑞𝑖(𝑡𝑚) is the 

specific cost of electricity generated in the time interval 𝑡𝑚 = 0,5 

daily electricity consumption schedule, m = 48. 

To solve this problem, we used the model approach 

shown in [5]. Let us suppose that the decision of new object 
*

l    (this object does not belong to the training set  ) 

belongs to any obtained cluster taken from a certain degree of 

closeness which we can formulate as follows: the object *

l  

belongs to the k-th cluster, 1, ,k K=  : 
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* *( , ) ( , ),   , 1, , ,   l k l sd m d m k s K k s  =     (3) 

 

for a set of features X  and appropriate obtained clustering 

( )S X . Taking into account that the calculation by formula (3) 

must be performed only on the axis of the target signs 0x , and 

the resulting centers of the clusters from space nR should be 

projected into space 1R , that is, we will get 0 , 1, ,km k K=  . 

 
Fig.  1. Results of clustering of CDT for one reference schedule of 

electricity consumption are given: 1 – lineup of SES=3kW, WES=3kW; 2 

– lineup of SES=5,8kW, WES=7kW; 3 – lineup of SES=15kW, WES=15kW 

 

The obtained results showed that price cauterization 

based on CDT make it possible to find the most effective 

combination of heterogeneous sources (primarily renewable 

sources) in PGM.  

This study takes into account the energy and economic 

factors of the behaviour of the system "electricity generation of 

renewable sources - consumption schedule - the dynamic price 

of electricity".  
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Simulation results make it possible to design the CES 

structures with optimal use of installed powers of selected 

renewable sources, to coordinate their operation with the 

electricity consumption schedule of LO and to increase energy 

efficiency of PGM. 
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Показано вплив потужності відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ) на балансування режимів   

електроенергетичних систем. Розглянуто засоби 

балансування режимів електроенергетичних систем 

(ЕЕС) з ВДЕ та їх ефективність.  

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, 

електричні мережі, баланс потужності та 

електроенергії.   
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The influence of the power of renewable energy sources 

(RES) on the balancing of the regimes of electric power 

systems is shown. Means of balancing the modes of electric 

power systems (EPS) with RES and their effectiveness are 

considered. 

Keywords: renewable energy sources, electric 

networks, balance of power and electricity. 
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Протягом 2019 р. відбувся стрімкий ріст потужності  

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). На кінець 2019 року 

сумарна встановлена потужність ВДЕ становила 6328 МВт. 

За останні роки потужність ВДЕ зросла в декілька разів. 

ВДЕ стають невід’ємним елементом електричних мереж. 

Очевидно, що вони мають оптимально інтегруватися в 

електричні мережі, нарощуючи потужність генерування та 

покращуючи техніко-економічні показники електричних 

мереж, надто розподільних.  

Серед потенційних можливостей та особливостей 

ВДЕ в електричних мережах є вплив на  режимну та 

балансову надійність (БН). Оскільки ВЕС і ФЕС як 

елементи забезпечення БН характеризуються 

нестабільністю генерування, то в ЕЕС обов’язковим має 

бути резервування. Це може бути резерв від ТЕС ЕЕС та 

індивідуальні або групові накопичувачі електроенергії. Тут 

слід розрізняти дві задачі стосовно участі ВДЕ в 

балансуванні режиму ЕЕС: під час оперативного та 

коротко-термінового керування.  

В системі для надійного та якісного 

електропостачання споживачів має підтримуватися баланс 

потужності:  

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
n m

цж i ТП j нак

i j

P t P t P t P t P t
= =

+ − −   =   , 

де ( )цжP t  – потужність, яка передається в систему від 

централізованих джерел електроенергії; 
1

( )
n

i

i

P t
=

  – 

потужність n ВДЕ; ( )ТП iP t  – навантаження 
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трансформаторних підстанцій (ТП), m – кількість ТП; 

)(tP  – технологічні втрати електроенергії (ТВЕ) в 

електричних мережах; ( )накP t  – потужність 

накопичувачів електроенергії, або резервна потужність.   

Оптимальна потужність необхідного резерву в ЕЕС 

може визначатися як 

( ) ( ) ( ) minР ПСВ В P В Р B W = + +  → , 

де ( ) .

P

пит
P P PВ P в P=  – витрати на резерв генеруючої 

потужності PP ; ( ) .

ПС

пит
ПС P ПСВ P в P=  – витрати на запаси 

пропускної спроможності ліній електропередач (ПСЛЕП); 
.

P

пит
Pв , .

ПС

пит
Pв  – питомі витрати (грн/кВт) на створення резерву 

генерування і витрати на підтримання запасу по ПСЛЕП 

відповідно; ( ) 0 [ ]B W в M W =    – витрати на компенсацію 

за некондиційну електроенергію; 
0
в  – питома вартість кВт-

год такої електроенергії, [ ]M W – математичне очікування 

некондиційної електроенергії, яке зумовлене 

нестабільністю генерування ВДЕ.  

Очевидно, що досягнення балансу потужності 

можливе тільки за умови наявності обґрунтованої кількості 

маневрових потужностей, якими можуть бути, наприклад, 

газотурбінні або газопоршневі установки. Може також 

використовуватися загальносистемний резерв потужності 

ЕЕС на умовах платних послуг.  

На сьогодні дуже активно йдеться про впровадження 

як накопичувачів електроенергії акумуляторів хімічного 

типу. Проте через відносно тривалий час заряду/розряду 

використання їх для оперативного балансування 
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потужності є не ефективним. Їх можливо та доцільно 

використовувати для компенсації нестабільності 

генерування ВЕС і ФЕС під час реалізації заявленого 

графіка погодинного генерування на наступну добу. При 

цьому їх ємність залежить від необхідної точності 

прогнозованого графіка генерування на наступну добу, 

допустимої похибки відхилення прогнозованого графіка 

генерування від фактичного, а також від вартості 

електроенергії на балансуючому ринку. Розрахунки за 

типових умов показують, що середня потужність такого 

накопичувача складає 20–30% від встановленої потужності 

ВДЕ. Якщо ВДЕ об’єднуються в балансувальну групу, то ця 

потужність може бути меншою.     

Окремими задачами використання накопичувачів 

електроенергії можуть бути участь їх в покритті максимуму 

графіків навантаження та зменшення SAIDI систем 

електропостачання. В цих випадках ємність накопичувачів 

визначається відповідним чином.  

Хімічні накопичувачі електроенергії можуть бути в 

режимі генерування або споживання, що необхідно 

враховувати в задачах балансування режимів ЕЕС. Це 

випадковий процес і він накладається на інші випадкові 

процеси: генерування ФЕС і ВЕС, а також на 

прогнозування погодинного генерування на наступну добу. 

Як результат, накопичувачі електроенергії можуть як 

спростити, так і ускладнити процес балансування 

електроенергії в ЕЕС. 

Для підвищення ефективності сумісної експлуатації 

ВДЕ і електричних мереж необхідно розв’язувати згадані 

задачі, що дозволить збільшити виробництво 

електроенергії ВДЕ та покращити техніко-економічні 

показники ЕЕС.  
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ВРАХУВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ 

ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ЗАДАЧАХ ОПЕРАТИВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИСТЕМИ 

РОЗПОДІЛУ 
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Розглянуто метод оперативного планування 

режимів роботи системи розподілу, який в умовах 

обмеженого інформаційного забезпечення дозволяє 

врахувати недостатню точність прогнозу виробітку 

електричної енергії фотоелектричними станціями   

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, 

електричні мережі, оператор системи розподілу. 

 

AN ACCOUNT FOR INSTABILITY OF RENEWABLE 

ENERGY SOURCES IN THE PROBLEMS OF 

OPERATIONAL PLANNING MODES OF THE 

DISTRIBUTION SYSTEM 

 

P.D.Lezhniuk1, V.O.Komar2, О.A.Kovalchuk3 , 

O.V.Sikorska4, 
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The method of operational planning of the operating 

modes of the distribution system is considered, which in the 

conditions of limited information support makes it possible to 

take into account the insufficient accuracy of the forecast for 

the generation of electric energy by photovoltaic stations. 

Keywords: renewable energy sources, electric grids, 

distribution system operator. 

 

ORCID: 10000-0002-9366-3553, 20000-0003-4969-8553,  
   30000-0003-1017-8278, 40000-0001-7341-9724. 

 

Інтенсивна розбудова відновлюваних джерел енергії, 

зокрема фотоелектричних станцій, стимульована 

державою, призвела до зростання складової 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 

електроенергетичному балансі до 4%. Враховуючи значну 

нестабільність виробітку електричної енергії на фото- і 

вітро- електричних станціях, які становлять значну частину 

ВДЕ, передбачено в Законі України (ЗУ) про ринок 

електричної енергії необхідність прогнозування 

погодинного графіку їх виробітку і його заявлення на ринку 

на добу наперед.  

Передбачена ЗУ похибка прогнозу становить 10%. 

Однак точність прогнозу метеопараметрів, на даний час в 

Україні, не більше 75%, тому забезпечити необхідну 

точність  прогнозу виробітку складно.  
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Відповідно до Кодексу систем розподілу Оператор 

системи розподілу повинен здійснювати оперативне 

планування режимів роботи системи розподілу для 

забезпечення в кожний момент часу технічної можливості 

відбору (споживання) електричної енергії із системи 

розподілу електроустановками Користувачів відповідно до 

договірної потужності та відпуску електричної енергії в 

систему розподілу генеруючими установками Користувачів 

за умов безпечної та надійної роботи мереж системи 

розподілу. 

Враховуючи нестабільність ВДЕ і недостатню 

точність прогнозів виконати оперативне планування вкрай 

важко, не дивлячись на передбачену можливість 

уточнення прогнозу протягом доби постачання. Ця 

ситуація ускладнюється  недостатнім рівнем 

інформаційного забезпечення розподільних мереж. 

Тому в роботі пропонується метод визначення 

статичних характеристик ( )P f U ,t=  і ( )Q f U ,t=  локальних 

електричних систем (ЛЕС) в точках їх примикання до 

мереж 110 – 35 кВ (див. рис.1). Ці статичні характеристики 

є динамічним еквівалентом ЛЕС, який включає в себе 

мережі 10 – 0,4 кВ з всіма джерелами електричної енергії, 

що під’єднані до них. 
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Рис. 1 Статичні характеристики ЛЕС. 

 

Використовуючи такий еквівалент, можна відносно 

просто розраховувати усталені режими розподільних 

електричних мереж  при зміні генерувальних потужностей, 

конфігурації мереж 110 – 35 кВ і вище та планувати 

режими системи розподілу.   

Запропонований в роботі метод визначення 

еквіваленту ґрунтується на даних АСКОЕ або 

інтелектуальних лічильників. Однак, здебільшого з 

фінансових причин, не всі вузли споживання 

укомплектовані засобами АСКОЕ, або хоча б 

інтелектуальними лічильниками. 

Найбільш розповсюдженими випадками джерел 

вихідних даних у розподільних електромережах є: 

1. На головних ділянках електричних мереж 10 кВ 

встановлено лічильники, конструкція або особливості 

використання яких дозволяють отримати лише сумарний 

відпуск електроенергії протягом розрахункового періоду. 

Для споживальних підстанцій відомі лише паспортні 

параметри трансформаторів; 
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2. На головних ділянках електричних мереж 10 кВ 

встановлено аналогічні прилади обліку, а для підстанцій 

споживачів додатково задано інформацію про 

консолідований відпуск електроенергії протягом 

розрахункового періоду, що дозволяє визначити 

коефіцієнти завантаження їх трансформаторів; 

3. На головних ділянках електричних мереж 10 кВ 

встановлено прилади, що дозволяють фіксувати сумарний 

відпуск електроенергії, а також графік її перетікання 

протягом звітного періоду. Для підстанцій споживачів крім 

відпуску електроенергії додатково задано типові графіки 

навантаження та генерування, що дозволяє імітувати 

імовірні режими роботи електромереж з інтервалом 30 

хвилин. 

Найкращим варіантом є імітація режимів за 

графіками навантаження та генерування. Саме цей підхід 

лежить в основі запропонованого методу. 
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Розвиток відновлюваних джерел енергії вимагає 

збільшення частки балансуючих потужностей в 

електроенергетичній системі (ЕЕС). Для коректної 

оцінки потреби ЕЕС в додаткових резервах необхідно 

враховувати географічне розосередження вітрових та 

сонячних електростанцій, це дозволить уникнути 

невиправданого збільшення балансуючих потужностей. 

Ключові слова: джерела негарантованої 

потужності, вітрова електростанція, сонячна 

електростанція, коефіцієнт кореляції. 

 

INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL DISPERSION OF 

RENEWABLE GENERATION SOURCES ON POWER 

GENERATION JUMPS 

 

О. Karmazin, 

Institute of renewable energy NAS of Ukraine, Kiеv 

 

The development of renewable energy sources requires 

an increase in the share of balancing capacities in the 

electricity system (EES). For correct estimation of the need of 

the EES for additional reserves it is necessary to take into 

account the geographical dispersion of wind and solar power 
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plants, which will avoid unjustified increase of balancing 

capacities. 

Keywords: non-guaranteed power sources, wind power 

plant, solar power plant, correlation coefficient. 

 

ORCID: 0000-0002-7628-6880. 

 

Інтеграція значних обсягів джерел негарантованої 

потужності, таких як вітрові (ВЕС) та сонячні електростанції 

(СЕС), вимагає збільшення  в балансі електроенергетичної 

системи (ЕЕС) частки високоманеврових електростанцій. 

Будівництво останніх вимагає значних капіталовкладень. 

Тому, на етапі планування розвитку генеруючих 

потужностей, важливо досить точно оцінити потреби  ЕЕС 

в додаткових балансуючих електростанцях з урахуванням 

особливостей ВЕС та СЕС.  

Для джерел відновлюваної генерації, розташованих на 

певній відстані, за рахунок відмінності кліматичних умов 

добовий хід генерованої потужності може відрізнятись.   

Для оцінки впливу географічного розосередження 

вітрових та сонячних електростанцій на стрибки (швидкість 

зміни) генерованої потужності розраховано коефіцієнти 

кореляції r [1]: 

 

𝑟 =
∑(𝑥−�̅�)(𝑦−�̅�)

√∑(𝑥−�̅�)2∑(𝑦−�̅�)2
, (1) 

 

де: х, у – величини стрибків генерованої потужності для 

досліджуваних площадок; 

�̅�, �̅� – середні значення генерованої потужності для 

досліджуваних площадок. 

http://orcid.org/0000-0002-7628-6880
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Величина стрибків потужності ΔhР визначається як 

зміна потужності на заданому часовому інтервалі h [2]: 

 

( ) ( ) ( )hP t P t P t h = − − , (2) 

де t = {h + 1,…, 8760}, P(t) – потужність, генерована ВЕС 

або СЕС, в момент часу t. 

Розрахунок виконано для територій перспективного 

будівництва ВЕС та СЕС. У якості вихідних даних 

використано синхронні дані генерації потужності ВЕС та 

СЕС отримані на основі даних повторного аналізу НАСА 

[3, 4].  

Результати розрахунку значень коефіцієнтів кореляції 

генерованої потужності та її 1-годинних стрибків для ВЕС, 

розташованих на різних відстанях наведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Залежність коефіцієнту кореляції від відстані між ВЕС. 

З результатів розрахунку можна помітити, що для ВЕС 

коефіцієнт кореляції 1-годинних стрибків потужності в двічі 

нижчий, ніж для генерованої потужності. Зниження 
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залежності має нелінійний характер як для потужності, так і 

для стрибків. При відстані понад 300 км взаємна кореляція 

1-годинних градієнтів потужності майже відсутня. 

В табл. 1 наведено параметри 1-годинних стрибків для 

комбінацій ВЕС, розташованих на різних площадках, а 

саме: максимальна швидкість збільшення ΔРmax та 

зменшення ΔРmin генерованої потужності 

середньоквадратичне відхилення σ та швидкості з 

ймовірністю 0,05 та 0,95. З таблиці можна відзначити, що 

як при збільшенні кількості ВЕС, так і при зростанні відстані 

між ними, спостерігається зменшення величини стрибків 

потужності генерованої ВЕС. 

 

Таблиця 1. Зміна параметрів стрибків потужності ВЕС в 

залежності від кількості станцій та відстані між ними 

Кількість ΔРmax ΔРmin σ min0,95 min0,05 

Одна станція 0.288 -0.275 0.048 0.083 -0.079 

3 ВЕС (250 км) 0.248 -0.201 0.044 0.075 -0.068 

2 ВЕС (970 км) 0.244 -0.172 0.038 0.063 -0.061 

5 ВЕС (335 км) 0.198 -0.191 0.037 0.062 -0.056 

Україна 0.184 -0.158 0.032 0.054 -0.048 

 

На рис. 2 наведено графіки залежності коефіцієнтів 

кореляції 1-годинних стрибків та генерованої потужності 

для СЕС розташованих на різних відстанях.  
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Рис. 2. Залежність коефіцієнту кореляції від відстані між СЕС. 

 

В цілому за рік для СЕС спостерігається досить висока 

кореляційна залежність навіть для значних відстаней – 

більше 0,4 на відстані 900 км. 

В табл. 2 наведено параметри 1-годинних стрибків для 

комбінацій СЕС розташованих на різних площадках. 

 

Таблиця 2. Зміна параметрів стрибків потужності СЕС в 

залежності від кількості станцій та відстані між ними 

Кількість ΔРmax ΔРmin σ min0,95 min0,05 

Одна станція 0.353 -0.336 0.115 0.187 -0.183 

3 СЕС (415 км) 0.346 -0.270 0.107 0.175 -0.168 

2 СЕС (660 км) 0.320 -0.264 0.103 0.167 -0.170 

Україна 0.238 -0.251 0.096 0.157 -0.151 

 

Можна відзначити, що для СЕС, так само як і для ВЕС, 

при збільшенні кількості СЕС та відстані між ними 

спостерігається зменшення величини стрибків потужності 

генерованої СЕС. 
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З результатів розрахунку можна зробити висновок, що 

при оцінці потреби додаткової резервної потужності 

електроенергетичної системи необхідно враховувати 

географічне розосередження ВЕС та СЕС. 
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Розглядаються синергетичний підхід та принципи 

організації інваріантних перетворювальних систем для 

системи електропостачання (СЕП) автономних об’єктів 

на основі відновлюваних джерел енергії. 

Ключові слова: синергетичний підхід, теорія 

інваріантності, перетворювальні системи. 

 

PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND EVOLUTION OF 

MODERN SYSTEMS FOR THE SUPPLY OF AUTONOMOUS 

OBJECTS BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES 
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"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 37, Peremohy 

avenue, Kyiv, 03056, Ukraine, +380505813686, ls@ukr.net 

 

The synergistic approach and principles of organization of 

invariant transform systems for power supply system of 
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Сучасні системи електропостачання (СЕП) автономних 

об’єктів на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є 

нелінійними та багато зв’язковими системами, в яких 

мають місце складні перехідні процеси та можливо 

виникнення критичних і хаотичних режимів. Основні 

резерви підвищення енергоефективності таких 

комплексних електроенергетичних систем зосереджені у 

раціональному функціонуванні первинних та вторинних 

джерел електропостачання. Саме з цього приводу 

розробка системного підходу до вирішення завдань 

підвищення енергоефективності комплексних СЕП та 

ефективного керування ними відноситься до 

першочергових та актуальних проблем. 

Ефективне управління такими динамічними 

мікросистемами є складним і не завжди адекватним для 

існуючих методів автоматичного управління. Традиційні 

алгоритми керування СЕП показали свою ефективність і 

широко використовуються, але їх застосування в зв'язку з 

підвищенням вимог до СЕП (стійкості, надійності, 

розширення функціональних можливостей) і логіка 

науково-технічного прогресу вимагають пошуку нових 

шляхів вдосконалення процесів управління автономними 

об'єктами і їх групами. 

https://orcid.org/0000-0002-0146-577X
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Найбільш доцільним варіантом вирішення зазначених 

проблем з урахуванням особливостей процесів в СЕП є 

застосування принципів синергетики - науки, що вивчає 

процеси самоорганізації і колективної, когерентної 

поведінки в нелінійних динамічних системах різної 

природи, а також принципи і методи синергетичної теорії  

управління, що базується на концепції направленої 

самоорганізації і динамічної декомпозиції багатовимірних 

систем [9]. 

Синергетика заснована на принципах нелінійної 

динаміки, динаміці необоротних процесів і є інтегральною 

наукою, що включає в себе принципи роботи нейронних 

мереж нечіткої логіки, теорії хаосу, кібернетики. Сенс і 

зміст синергетики в тому що в відкритих системах, які 

обмінюються із зовнішнім середовищем енергією, 

речовиною, інформацією, виникають процеси стихійної 

самоорганізації, тобто відбуваються процеси зародження з 

фізичного хаосу деяких стійких упорядкованих структур з 

зміненими властивостями систем [4,8]. 

Розглядаючи відкриті системи, можна виділити два 

варіанти взаємодії системи і середовища. Перший варіант 

– збурення середовища, які викликані зовнішніми 

факторами, що впливають на систему. Другий варіант – 

результат функціонування системи є тим фактором, що 

змінює середовище, який в свою чергу, вимагає 

пристосування до цих умов. Основний варіант взаємодії 

«система – середовище» - це другий варіант, цей режим 

вимагає щоб система та середовище виступали як нова 

цілісна система [8]. Таким чином, системотворчі 

відношення вимагають сполучення системи та умов її 

існування. 
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Це дозволяє сформулювати основний системний 

принцип – самосполучення системи та середовища її 

існування. В синергетиці змінюють керуючі параметри 

більш-менш непередбачуваним чином, вивчаючи 

самоорганізацію системи, тобто; стану, в які вона 

переходить під впливом управління. 

Виділимо основні методологічні положення 

синергетики з точки зору прикладної теорії управління: 

• рух системи має, як правило, протікати в нелінійній 

області її простору; 

• система повинна бути відкритою, що рівносильно 

обміну енергією (інформацією) або речовиною з зовнішнім 

середовищем; 

• повинна дотримуватися когерентність процесів, що 

протікають в системі процесів; 

• наявність нерівноважної і динамічної ситуації, коли 

приплив енергії до системи повинен бути достатнім не 

тільки для погашення зростання ентропії, але і для її 

зменшення, що підсилює порядок в системі; 

• в системі є декілька шляхів розвитку (еволюції) на 

фінішних етапах її руху, описуваних системою динамічних 

рівнянь щодо параметрів порядку (кілька головних ступенів 

свободи); 

• синергетичний підхід передбачає використання 

базових понять і явищ сучасної динаміки (хаос, дивні 

атрактори, параметри порядку, нелінійні коливання, 

хвильові процеси і ін.). 

Таким чином, розробка і впровадження розглянутих 

напрямків синергетичних методів управління в СЕП 

дозволять:  

1) керувати динамічними процесами в СЕП більш 

.оптимально ніж традиційні автоматичні регулятори;  
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2) забезпечити адекватні процеси регулювання і 

управління при неповній інформації про вектори станів;  

3) синтезувати нелінійні системи управління, 

інваріантні до аварійних і ненормальних режимів. 

До складу СЕП, як правило, входить низка 

напівпровідникових перетворювачів параметрів 

електроенергії, утворюючи перетворювальну систему (ПС), 

яка служить для узгодження джерел електроенергії та 

споживачів за видом електроенергії, її якості та 

номінальним значенням енергетичних координат. 

При цьому особливе значення надається не лише 

покращенню масогабаритних показників ПС, але й 

забезпеченню заданих характеристик функціонування. 

Крім того, варто підкреслити тенденцію до розширення 

функцій, покладених на засоби керування, які залучаються 

до розв'язання задач енергетичного характеру. При цьому 

ефективним засобом забезпечення заданих характеристик 

ПС є використання положень теорії інваріантності [1]. 

Проте використання цих положень при побудові ПС 

модуляційного типу ускладнено, що пояснюється 

нелінійністю дискретних систем автоматичного керування, 

якими є сучасні ПС [6,7]. 

Розгляд алгоритмів перетворення ПС і варіантів їх 

структурної організації дає змогу сформулювати 

положення про структурну інваріантність ПС, при якій 

структурна організація її силового тракту не залежала б від 

функціонального призначення, тобто безумовно 

забезпечувалася б багатоопераційність ПС. 

У цьому випадку структурна інваріантність має на увазі 

незалежність структурної організації від виду формованих і 

контрольованих вхідних і вихідних сигналів (а також їх 

параметрів), інакше кажучи, можна говорити про 
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інваріантність структурної організації стосовно впливів, які 

формуються і контролюються. 

Задачу інваріантності в класі адаптивного 

координатно-параметричного керування сформулюємо в 

такий спосіб: необхідно відшукати умови, при яких 

структурна організація системи буде мати властивості 

дворазової структурної інваріантності стосовно 

координатних впливів і параметричних збурень. 

Реалізація розглянутого положення в сукупності з 

відомими традиційними принципами інваріантності дає 

можливість говорити про клас структурно- інваріантних ПС. 

Структурна інваріантність дає змогу додати ПС 

властивість багатооперційності, тобто можливості 

формування будь-якого заданого вихідного сигналу при 

довільній формі вхідної напруги. 

Відсутність фільтруючих ланок у структурі ПС дає 

змогу знизити порядок системи диференціальних рівнянь, 

що описують математичну модель силового тракту. Це 

значною мірою дає змогу усунути протиріччя між умовами 

інваріантності та стійкості, тобто додати системі 

властивість робастності при забезпеченні необхідної 

точності. 

При використанні терміну робастність, як правило, 

маємо на увазі робастність за стійкістю. Тобто систему 

називають робастною на заданому класі збурень, якщо при 

будь-яких збуреннях із цього класу вона залишається 

стійкою. 

Таким чином, приймемо за основу і будемо вважати, 

що структура розглянутої системи має властивості 

структурної двократної інваріантності по координаті , якщо 

до неї включено пристрій, наприклад, блок адаптації, що 

перебудовує параметри системи або навіть її структуру 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

107 

для підтримки відповідних умов структурної двократної 

інваріантності Звідси можна зробити наступне твердження: 

при дотриманні умов стійкості та двократної 

структурної інваріантності система є адаптивною 

структурно-інваріантною по координаті  стосовно вхідних 

координатних і параметричних впливів. 

Рішення проблеми структурної інваріантності поряд з 

можливістю сполучення функцій формування, 

регулювання вихідного сигналу, компенсації координатних 

і параметричних збурень у єдиному функціональному вузлі 

дає змогу зробити висновок про можливість симетрування 

нелінійних каналів передачі загального збурення на 

програмному рівні. 

Таким чином, можемо розглядати теорію 

інваріантності, як засіб досягнення та складову частину 

наукової парадигми загальної синергетичної концепції.  
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У роботі оцінено перспективи створення 

зайнятості відновлюваною енергетикою України 

протягом 2014-2019 рр., а також розраховано 

потенційний вплив відновлюваної енергетики на 

зайнятість у випадку, якщо остання розвиватиметься 

за сценарієм, визначеним Енергетичною стратегією 

України на період до 2035 року.  

Ключові слова: відновлювана енергетика, 

зайнятість 

 

PROSPECTS OF EMPLOYMENT CREATION BY 

RENEWABLES SECTOR IN UKRAINE 
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The paper assesses the prospects for creation 

employment in renewable energy in Ukraine in 2014-2019 and 

estimates the employment that could potentially take place in 

renewable energy sector if the latter develops according to the 

scenario defined by the Energy Strategy of Ukraine until 2035. 
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Відновлювана енергетика є галуззю, яка сприяє 

зростанню зайнятості, однак масштаби зайнятості дотепер 

визначені не були, що і зумовило актуальність даного 

дослідження. Одним з небагатьох винятків є звіти 

Української вітроенергетичної Асоціації [1], які наводять 

дані про зайнятість у вітроенергетиці. Біоенергетичною 

Асоціацією України були здійснені певні оцінки робочих 

місць у біоенергетиці.  

Метою даної роботи є проаналізувати, як вплинула 

відновлювана енергетика в Україні на зайнятість протягом 

2014-2019 рр., а також визначити, який вплив на зайнятість 

буде в майбутньому за умови розвитку відновлюваної 

енергетики, передбаченого відповідно до Енергетичної 

стратегії України на період до 2035 р.. 

В даній роботі розрахунок було здійснено на основі 

підходу коефіцієнтів зайнятості. Ця методологія 

застосовується Міжнародною організацією праці. Під 

зайнятістю у відновлюваній енергетиці маються на увазі 

зайнятість у виробництві обладнання, у будівництві та 

установці обладнання, у експлуатації та технічному 

обслуговуванні, а також у постачанні палива 

(біоенергетика) [2].  

За результатами проведених розрахунків, протягом 

2014-2019 рр. відновлювана енергетика України фактично 

сприяла зайнятості 475 тис. осіб (без врахування робочих 

місць, втрачених через анексію АР Крим). Найбільша 

частина робочих місць припадає на будівництво та 

установку СЕС, а також на виробництво (вирощування, 
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переробку) біомаси. Кількість зайнятих без врахування 

виробництва обладнання складає 386,2 тис. 

Було оцінено зайнятість у відновлюваній енергетиці 

України за умови виконання положень Енергетичної 

стратегії України до 2035 р. Відповідно до розрахунків, 

протягом 2020-2035 рр. очікувано найбільша зайнятість 

буде створена сонячною енергетикою та біоенергетикою. У 

сонячній енергетиці найбільш вагомою «статтею» 

створення робочих місць є експлуатація та технічне 

обслуговування обладнання, а у біоенергетиці – 

постачання палива. Протягом 2020-2035 рр. відновлювана 

енергетика здатна сприяти зайнятості 4,1 млн осіб. Для 

порівняння, у 2018 р. в Україні в економіці було зайнято 

16,4 млн осіб. 

Для виробництва обладнання для вітчизняної 

відновлюваної енергетики протягом 2020-2035 рр. могло б 

бути задіяно 762,5 тис осіб. Однак високо ймовірно, що 

більша частина обладнання буде вироблена за кордоном, 

тож дані робочі місця будуть створені за межами України. 

Отже, протягом 2014-2019 рр. для функціонування 

відновлюваної енергетики України було задіяно 475 тис 

осіб. У випадку розвитку енергетики, який передбачено 

Енергостратегією, протягом 2020-2035 рр. може бути 

задіяно 4,1 млн осіб, з яких 3,3 млн не будуть пов’язані з 

виробництвом обладнання. Найбільшу кількість робочих 

місць створює сонячна енергетика та біоенергетика. 
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Собівартість електроенергії, отриманої з 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), визначається для 

кожного типу обладнання і певних кліматичних умов, 

тобто для конкретного проекту локальної 

електротехнічної системи (ЛЕС) може вважатися 

величиною детермінованою. Ризики проекту полягають 

в небезпеці втратити частину енергії, чи не 

забезпечити потреби споживача. Зростання дисперсії, як 

міри ризику, відбувається при збільшенні частки 

випадкової складової, тобто ВДЕ. Зниження 

собівартості можливе, якщо ВДЕ заміщають більш 

вартісне джерело енергії. 
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The cost of electricity from renewable energy sources 

(RES) is determined for each type of equipment and certain 

climatic conditions, that is, for a specific project of the local 

electrical system (LES) can be considered as a determinant. 

The risks of the project are danger of losing some of the 

energy or not meeting the needs of the consumer. The 

increase in variance as a measure of risk occurs with the 

change in the proportion of a random RES components. Cost 

reduction is possible if RES replaces a more valuable source 

of energy. However, the share of lost energy can increase, 

which reduces the amount of useful energy at the same cost, 

thereby increasing its cost. 

Keywords: hybrid power system, renewable energy, 

statistical analysis. 

 

ORCID: 0000-0001-7085-7796. 

 

Застосування відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 

енергетичних системах має замістити викопне паливо, 

запобігати шкідливим викидам і в результаті зменшити 

вартість кінцевого продукту, тобто електроенергії. 

Переважно мова йде про соціальну значимість, однак є 

потреба в суто економічних розрахунках собівартості 

енергії. Проблему тут становить слабо контрольований 

характер ВДЕ, що використовують сонячну та вітрову 

енергію (ВЕС та СЕС), адже це може спричинити 

ненадійне виробництво електроенергії. Додатковим 

джерелом невизначеностей є змінний характер 

споживання електроенергії. Таким чином, експлуатаційні 

витрати на виробництво електроенергії можуть бути 

досить непередбачуваними. Тому потрібен статистичний 

аналіз, що включає оцінку стохастичності процесів, 

http://orcid.org/0000-0001-7085-7796
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оскільки детермінований розрахунок може дати помилкове 

уявлення про ймовірні витрати та потенційну економію. 

Коли ризик невиконання вимог до енергетики може бути 

оцінений у вигляді статистичного показника, управління 

ризиком отримає певне обгрунтування [1]. При 

статистичному аналізі ризик можна оцінити за допомогою 

такої стандартної характеристики, як дисперсія чи 

середньоквадратичне відхилення (СКВ) балансу енергії.  

В локальній енергосистемі (ЛЕС) на базі ВДЕ 

співвідношення вартості енергії та притаманного ризику 

(варіативності балансу) можна зобразити у вигляді 

діаграми ризику-доходу Марковіца [2] (рис.1). Точки кривої 

Ψ(xi) є обвідною області значень стану ЛЕС, де кожна 

точка області стосується певної конфігурації ЛЕС та 

показників енергетичної ефективності окремих ВДЕ – це 

коефіцієнти використання встановленої потужності (КВВП) 

для ВЕС та СЕС (kw, ks), сумарна потужність ВДЕ (R), 

пропорція ВЕС та СЕС (w). Ці показники вважаються 

змінними; змінною буде також потужність та ємність 

системи акумулювання енергії. Сталою може вважатись 

варіативність (Сv) балансу генерації та споживання енергії, 

питома вартість окремих видів ВДЕ (Св), допустимі 

обмеження задачі оптимізації. 
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Рис. 1. Значення ризику-доходу для різних станів ЛЕС 

 

Якщо через С0 позначити точку безризикової вартості, 

то оптимальною буде конфігурація ЛЕС, що відповідає 

точці «Оптимум», отриманій через дотичну з точки С0 до 

кривої стану (модель оптимального фінансового 

портфеля).  Вважається, що більш дешеві конфігурації 

мають вищий ступінь ризику. Однак безризикова вартість 

енергії для автономних ЛЕС містить паливну складову, 

додаткові акумулятори енергії та й мережева енергія має 

враховувати екологічні платежі, вартість мережевої 

інфраструктури, соціальні стимули. 

На рис. 1 зображено множину станів ЛЕС при різних 

пропорціях ВДЕ (в даному випадку аналогом ризику-

доходу є варіативність та собівартість). Як приклад 

початкових даних використано питомі собівартості ВЕС [3] 

та СЕС, а варіативність і КВВП притаманні різним місяцям 

впродовж року. При цьому потужність ВДЕ постійна. Тоді 

лише w (частка вітрової потужності) є змінним параметром, 
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а КВВП залежать від пір року та енергетичних характеристик 

конкретного обладнання [4]. Обвідна множини станів є 

лінією оптимальних значень по критеріях собівартості та 

ризику для даного прикладу, в якому не встановлено 

обмежень на значення критеріїв. Наявність обмежень у 

вигляді Св<Свmax чи Cv<Cvmax приводить до появи 

арбітражної зони оптимальних розв’язків. Крім зазначених, 

можуть бути інші критерії [5], наприклад максимальне 

впровадження певного виду генерації, мінімальне 

використання мереж чи традиційного палива, швидка 

окупність проекту, тощо. Методом пошуку оптимальної 

конфігурації ЛЕС може бути як встановлення 

пріоритетності критеріїв (цільового програмування) чи 

вагових коефіцієнтів, так і інші способи розв’язання 

багатовимірних задач оптимізації.  
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ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЇ В 

ОБ’ЄДНАНІЙ ЕНЕРГОСИСТЕМІ НА ОСНОВІ 

МОНІТОРИНГУ ЗА ШВИДКІСТЮ ЗМІНИ КУТА НАПРУГИ 

 

О.С.Яндульський1, А.О.Тимохіна 2, В.С.Гулий3, 
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Представлено метод визначення когерентної групи 

енергосистеми, в якій виникло збурення, що спричинило 

зниження частоти. Даний метод може 

використовуватися для автоматичного частотного 

розвантаження (АЧР), який на відміну від традиційної 

АЧР буде відключати навантаження в межах когерентної 

групи зі збуренням. Це дозволить зменшити величину 

навантаження, що має бути відключено, а також 

пришвидшить відновлення частоти в енергосистемі.  

Ключові слова: автоматичне частотне 

розвантаження (АЧР), когерентні групи, енергосистема.  
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Paper consider the method of determining the coherent 

group of the power system in which the perturbation occurred, 

which caused decreasing the frequency. This method can be 

used for underfrequency load shedding, which will shut off 

loads within a coherent perturbation group. This will reduce the 

amount of load that must be switched off, as well as speed up 

the frequency recovery in the power system. 

Keywords: underfrequency load shedding, coherence 

groups, power system. 

 

ORCID: 10000-0002-0362-7947, 20000-0001-5892-0326,  

  30000-0002-2145-4082. 

 

Місце виникнення збурення, що призводить до 

зниження частоти в енергосистемі,  відіграє велику роль 

при ліквідації небалансу потужності. За однакових умов, а 

саме за однакової величини небалансу, при однаковому 

збуренні, однакової величини навантаження, що має бути 

відключено, але відключено в різних місцях, буде мати 

різний вплив на відновлення частоти в енергосистемі. Чим 

ближче відключення до місця пошкодження, тим швидше 

відновлюється частота до початкового рівня [1]. Маючи 

електроенергетичну систему, можна визначати область 

виникнення збурення, поділивши енергосистему на 

когерентні групи (КГГ).  

Для дослідження швидкості зміни кута напруги 

(ШЗКН) було обрано типову чотирьох машинну, двозонну 

схему П. Кундура [2], в якій було встановлено додаткові 

навантаження на шинах 6, 5, Terminal 2 – зона 1 та на 

шинах 10, 11, Terminal 1 – зона 2. Сумарне навантаження в 

зонах лишилося незмінним. Отримана схема наведена на 

рис.1. Дослідними режимами обрано аварії в різних КГГ, 

http://orcid.org/0000-0002-0362-7947
http://orcid.org/0000-0001-5892-0326
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що призводять до зниження частоти до уставки 

спрацювання АЧР та такі, що не призводять до зниження 

частоти до уставки спрацювання АЧР. Отримані 

результати досліджень наведені в табл. 1. Всі аварії 

відбуваються на 10 с моделювання. 
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Рис. 1. Дослідна енергосистема 

 

Таблиця 1. Результати досліджень. 

шина  Назва аварії КГГ 
f t=100c

  f t=10,02c
  

ШЗ 

абс. 

КН, 
о/с 

ШЗЧ, 

Гц/с 

ШЗ 

відн. 

КН, 
о/с 

 Гц  Гц 

T
e

rm
in

a
l_

2
 

Відкл. G1 1 47,93 49,95 -700 -3,12 -700 

Відкл. G3 2 48,76 50,023 -70 1,32 -70 

Накид Load 5 1 49,5 49,99 -94,5 -0,69 -94,5 

Накид Load 1 2 49,42 49,989 -23 -0,075 -23 

T
e

rm
in

a
l_

1
 

Відкл. G1 1 47,93 49,98  -180 -1,36  -180  

Відкл. G3 2 48,76 50,003 -550   1,2 -550  

Накид Load 5 1 49,5 50,0 -24   -0,31 -24  

Накид Load 1 2 49,42 49,986  -121  -0,9 -121  
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В результаті проведених досліджень (табл.1) 

встановлено, що швидкість зміни абсолютного кута 

напруги та швидкість зміни відносного кута напруги на 

дослідних шинах мають однакові величини першого 

імпульсу (через 0,012с після початку аварії). З величин 

швидкості зміни частоти не можна передбачити, до якого 

рівня знизиться частота, тобто встановити явну 

залежність, а також важко сказати, в якій КГГ трапилася 

аварія. Наприклад, при відключенні Г3 швидкість зміни 

частоти на шині Terminal_1, що належить тій же КГГ, що й 

генератор Г3, значно менша за швидкість зміни частоти на 

шині Terminal_2, що належить до іншої КГГ, а саме 1,2 Гц/с 

і 1,32 Гц/с відповідно.  

Проаналізувавши ШЗКН, було встановлено, що 

величини ШЗКН в середині КГГ мають більші значення (-

700 град/с) при відключенні Г1 та -70 град/с при 

відключенні Г3 за даними з шини Terminal_2, і -180 град/с 

при відключенні Г1 та -550 град/с при відключенні Г3 за 

даними з шини Terminal_1, що свідчить про можливість 

використання ШЗКН у якості критерію спрацювання АЧР з 

урахуванням КГГ [3].  
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The article presents the basic ideas of assessment of 

quantitative risk indicators of electric power systems operation 

in case of failures of load with responsible consumers. It is 

proposed to use an integral risk index of functioning when 

evaluating the operational reliability of the EPS. 
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У статті представлені основні ідеї оцінки кількісних 

показників ризику експлуатації електроенергетичних 

систем при відмовах окремих підсистем з 

відповідальними споживачами. Запропоновано при оцінці 

режимної надійності ЕЕС використовувати інтегральний 

індекс ризику функціонування. 

Ключові слова: надійність, електроенергетична 

система, відмови. 

 

ORCID: 10000-0002-5776-1500. 

 

There is a steady tendency to increase the accident rate 

in the electric power systems of Ukraine and other 

industrialized countries. Three main factors affect the reliability 

of the electric power system (EPS): aging and exhaustion of 

the resource of electrical equipment, adverse degradation 

climatic conditions, and electricity liberalization. Depreciation 

of electrical equipment is currently a major problem of energy 

sector, the solution of which depends on the reliability of its 

operation [1]. 

In electric power industry, the economic responsibility of 

energy companies for disrupting the normal regime of the EPS 

is increasing. For this reason, energy companies are 

interested in ensuring reliable operation of the power supply 

system. Market pressure, competition, cost savings and lower 

reserves are at the heart of this interest. These factors affect 

the reliability of the equipment [1-3]. 

The above factors increase the risk of an accident in the 

power system with a disruption of electricity supply of 

consumers, which is confirmed by statistical analysis of the 

accidents at electric power systems of Ukraine. Accidents 
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arising from disruptions of electrical equipment lead to a 

violation of the dynamic stability of electric power systems and 

cascading failure, and, as a consequence, to the disruption of 

technological processes of consumers with major losses. 

Decision-making to ensure reliable operation of the EPS 

requires a complex approach that takes into account the 

significant factors: the probability of electrical equipment 

failures; economic and environmental impacts; incompleteness 

and obscurity of information. 

Global trends in the development of methods for ensuring 

the reliability of the EPS indicate the increasing role of risk 

management in management decisions [1-2]. The application 

of risk management strategy in the management of the EPS 

requires the use of risk as an integral indicator of the reliability 

of the EPS. 

Therefore, there is a need to take into account and 

evaluate all the risks of operating electric power systems, in 

particular in case of disruption of electrical equipment. 

Mathematical and program software [4] was used to 

determine the integral risk index of the operational reliability of 

the complex EPS in case of failures of load with responsible 

consumers. A fuzzy mathematical model was used for 

aggregated estimation of the EPS risk index in the case of 

failures of individual subsystems. Quantitative characteristics 

of the risk of operating the EPS in case of failures of load units 

with responsible consumers were obtained for test scheme. 

The results confirm the effectiveness of the approach in 

solving management problems and making decisions to 

ensure regime reliability. 
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Transportation of electricity from a power plant to 

consumers is one of the most important tasks of the energy 

sector. Electricity is supplied primarily through overhead power 

lines (transmission lines), which consist of wire lines and 

equipment for converting energy and matching with the load. 

Efficiency and reliability of energy transmission is determined 

by the state of power supply networks. Monitoring overhead 

power lines allows you to solve many problems in this area. 

Energy losses during transmission through overhead power 

networks are quite high.  

Keywords: corona discharge, crucial electrical density, 

electrical power losses, optical measurement instrument, 

control accuracy. 

 

МОНІТОРИНГ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ НА КОРОНУ В 

ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ НАДВИСОКОЇ НАПРУГИ 

 

В.В.Кучанський, 

Інститут електродинаміки Національної академії наук 

України, Перемоги, 56, Київ-57, 03057, Україна, 

mailto:kuchanskiyvladislav@gmail.com


МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

126 

tel.: +380503878942,  

e-mail: kuchanskiyvladislav@gmail.com 

 

У статті представлена проблема безконтактних 

вимірювань електричного поля при виникненні корони на 

проводах ліній електропередачі надвисокої напруги. Такі 

вимірювання необхідні для моніторингу втрат 

потужності на корону. У статті представлена 

послідовність розрахунку втрат потужності коронного 

розряду. У роботі представлені проблеми при 

впровадженні системи визначення втрат потужності на 

корону, принцип роботи якої базується на сучасних 

оптичних засобах вимірювання напруженості 

електричного поля.  

Ключові слова: коронний розряд, критичне 

значення електричної напруженості поля, втрати 

електроенергії, оптичний вимірювальний прилад, 

точність вимірювання. 

 

ORCID: 0000-0002-8648-7942. 

 

In order to develop measures and technical means to 

increase the efficiency of compensation of single-phase 

modes of the backbone electric grids of the United Electrical 

Power (UEP) of Ukraine, it is necessary to accurately estimate 

the value of power losses for the coronation of wires in the 

high-voltage power lines, which according to the available 

statistics make up 60÷93% of the total losses [1-3]. Known 

techniques for calculating corona discharge characteristics 

based on the experimental data are approximate, substantially 

different from the real ones and do not allow to accurately 

determine the value of power losses using serial transmission 

mailto:kuchanskiyvladislav@gmail.com
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line monitoring tools. 

Aeroelectric exploration technologies allow the aircraft to 

cover a large area in the measurement network, eliminating 

the need for complex and time-consuming ground-based 

fieldwork to monitor coronal power transmission lines. When 

applying aeroelectric reconnaissance technology, it is 

advisable to place the corona discharge monitoring devices 

directly on the supports or on the transmission lines. The basis 

of the operation of aeroelectric systems is the sole principle of 

excitation of inductively induced eddy currents in the probe 

wires, with subsequent measurement of the magnetic field 

caused by these induced currents. 

The algorithm for measuring power losses per crown is 

based on the use of telemetric information about the operating 

parameters of the line issued by the system. According to the 

algorithm for calculation used the values of the current power 

losses, which are determined by subtracting the active power 

P2 at its end from the active power P1 entering the line at its 

end, and this compensates for the systematic and random 

error of the loss measurement. 

The problem of contactless measurements of electric 

field strength is rather urgent. Such measurements are 

necessary for the remote control of powerful power plants, 

including transmission line parameters such as discharge to 

the corona. 

On Fig. 1 and Fig. 2 shown capacitance and electrical 

field strength  of corona discharge. 
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Fig. 1. 

 

 
Fig. 2. 

 

The article discusses a system with modern sensors for 

measuring electric field strength when corona wires occur. So, 

the reviewed corona discharge power losses optical 

measurement systems is a promising direction for further 
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research and implementation for measurement in high- and 

extra-high voltage transmissions lines. The given system 

allows us to measure more accurately the active power loss 

per crown, which will allow us to develop more effective means 

to reduce them.  
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У роботі розглянуті питання використання 

математичного методу динамічного програмування,  

який забезпечує ефективне вирішення поставленої задач 

оптимізації розвитку електричних мереж сучасних 

енергосистем.  

Ключові слова: електрична мережа, енергосистема, 

оптимізація розвитку, елементи мережі. 
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The paper deals with the use of a mathematical method of 

dynamic programming, which provides an effective solution to 
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the task and to optimize the development of electrical 

networks of modern energy systems. 

Keywords: electrical network, power system, 

development optimization, network elements. 

 

ORCID: 0000-0003-1622-5207. 

 

При розгляді завдань оптимізації розвитку електричних 

мереж необхідно враховувати динаміку розвитку системи. 

Точний облік динаміки можливий тільки при застосуванні 

методу динамічного програмування, що дозволяє при 

обґрунтуванні рішень по розвитку мережі враховувати весь 

процес її розвитку, а не обмежуватися тільки розглядом 

рівнів навантажень споживачів для одного або декількох 

етапів проектування. 

При оптимізації як критерій оптимальності 

використовуються сумарні дисконтовані витрати, які 

стосовно до рішення розглянутого завдання записуються у 

вигляді 

( ) ( )
розр

1

1

T
i

T i i i

i

З К И Л E
=

= + −  + , 

де iК  – капіталовкладення в об’єкт, що споруджують, протягом t-

го року розрахункового періоду; iИ −  сумарні щорічні витрати,  

що дорівнюють сумі експлуатаційних витрат, витрат на покриття 

втрат електричної енергії та оплати відсотків за кредит; iЛ – 

ліквідаційна (залишкова) вартість устаткування, яке демонтують 

у i-й рік розрахункового періоду, тис. грн./рік (для об'єктів, які 

знову споруджують, iЛ =0); E  – норма дисконту, значення 

котрої, як правило, прирівнюють до відсоткової ставки 

Національного банку України за довготерміновими 
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вкладами (приймають E =0,1); розрТ  – розрахунковий період, 

протягом якого визначають ефективність інвестицій (для 

електроенергетики України розрТ =25 років). Введемо 

позначення 

                      
( )i i i i iЗ e К И Л= + −                             (1) 

                           
( )1

i

iS E= +                                    (2) 

Приймаючи до уваги вирази (1) та (2), витрати на 

виконання заходів, реалізованих у період від 0 до t , можна 

записати у вигляді 

( ) ( ) ( )
1

1

i

t t t t i i i

i

Ф X S З e S З e
−

=

= + , 

де tX - множина заходів щодо розвитку мережі, 

реалізованих до моменту часу t ; ( )t tЗ e  - витрати  t -го 

періоду року; повністю визначаються станом мережі te  не 

залежать від попередніх станів. Звідси випливає, що 

завдання оптимізації розвитку мережі можна 

сформулювати як завдання визначення оптимальної 

послідовності стану мережі в момент часу  1, 2, , T . При 

цьому в якості цільової функції використовують функцію 

виду  

1

( )
Т

t t

t

Ф q e
=

= , 

де ( )t tq e  - складова цільової функції на t -му  кроці 

розрахункового періоду;   ( ) ( )t t t t tq e S З e= .  

Рішення задачі оптимізації розвитку мережі 

розбивається на два етапи. На першому етапі визначають 

оптимальну послідовність заходів щодо розвитку мережі 

від початкового 0e  до кінцевого Te  стану, тобто 
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оптимізується процес розвитку мережі. На другому етапі 

визначають найбільш вигідний кінцевий стан мережі. 

Таким чином, завдання оптимізації розвитку мережі можна 

сформулювати як завдання визначення: 

( )min min min
T
e

T

e
e P

Ф Ф P= , 

де T

eP  - процес розвитку мережі за період  Т  від стану  0e  

до стану e  ; min
T
eP

 показує, що в процесі оптимізації 

вибирається такий процес розвитку T

eP , що забезпечує 

мінімум цільової функції виду ( ); minT

e
e

Ф P  показує, що з 

множини можливих у момент часу Т  станів  e  

вибирається стан, що забезпечує  мінімум функції  

( )min
T
e

T

e
P

Ф P . 

При застосуванні методу динамічного програмування 

для оптимізації розвитку мережі організовується 

багатокроковий обчислювальний процес, на кожному кроці 

якого вирішується деяка множина завдань оптимізації 

функцій однієї змінної.  

Розглянутий алгоритм оптимізації розвитку  

електричних мереж великих систем енергетики 

реалізований у пакеті прикладних програм для 

персональних комп'ютерів.  
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СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО ЕНЕРГОМОНІТОРИНГУ ТА 

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯМ НА БАЗІ ARCGIS 

 

О.М.Шевченко 1, В.Г.Швайко 2, А.М.Ковальчук 3 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», пр.-т 

Перемоги 37, м. Київ, 03049, Україна, тел.: +38(097)954-

55-59 e-mail: alenashevchenko@ukr.net  

 

Підвищення рівня енергоефективності об’єкту не 

можливо системно здійснювати за відсутності обліку, а 

коли мова йде про установу, місто, галузь, що 

представлені низкою об’єктів - це не можливо здійснити 

без енергомоніторингу. У даній статті розглядаються 

питання створення системи віддаленого 

енергомоніторингу на базі Arcgis. 

Ключові слова: енергоефективність, енергомоні-

торинг, енергоменеджмент, енергоспоживання, ГІС. 

 

ARCGIS REMOTE ENERGY MONITORING AND ENERGY 

MANAGEMENT SYSTEM 

 

Systematically improve the energy efficiency of object It is 

not possible without accounting. Improve the energy efficiency 

of institution, city, industry represented by a number of objects, 

it cannot be done without energy monitoring. This article 

addresses the issues of creating an Arcgis-based remote 

energy monitoring system. 

mailto:alenashevchenko@ukr.net
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У роботі розглядається побудова системи віддаленого 

енергомоніторингу на базі програмного продукту Arcgis, що 

дозволяє реалізувати оперативне управління не лише 

енергоспоживанням об’єкту, а й відслідковувати в 

реальному часі режими роботи інженерних мереж та 

обладнання, що таким чином гармонійно поєднується з 

загальною системою управління територіями. 

ГІС є однією з низки геопросторових технологій, що 

забезпечує здійснення збору, аналізу та поширення 

просторових даних. Ці технології включають геодезію, 

геодезичну зйомку, глобальні навігаційні супутникові 

системи, дистанційне зондування, фотограмметрію, 

картографування. Ми пропонуємо застосувати ГІС для 

управління об’єктами комунальної інфраструктури: будівлі, 

інженерні мережі, обладнання тощо.  

Ефективність використання геоінформаційних систем 

в галузі управління комунальною інфраструктурою 

визначається наступними функціональним можливостями: 

• представленням інженерних мереж в вигляді 

топологічних (зв’язних) структур, що дає можливість 

моделювати управлінські процеси. 

• створення об’єктно-реляційних баз даних для 

зберігання опису як атрибутивних, так і просторових 

характеристик об’єктів . 
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• легкого перетворення топологічної структури в зручний 

для користувача схематичний вигляд. 

• виконувати моделювання управлінських процесів в 

інженерних мережах. 

Пілотним об’єктом для реалізації пропонованої 

системи віддаленого енеромоніторингу є КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, що являє собою комплекс будівель різних 

типів та періоду забудови, компактно розміщених на 

земельній ділянці площею більше 100 га.  

Ідеєю створення системи віддаленого 

енеромоніторингу на базі Arcgis є застосування парадигми 

Індустрії 4.0 на сферу управління житлово-комунальним 

господарством певних територій, що об’єднані 

адміністративно-територіальним устроєм, з застосуванням 

Кіберфізичних систем (CPS) та Інтернету речей (IoT). 

Процеси енергоспоживання та забезпечення 

функціонування комплексу об’єктів житлово-комунальної 

сфери є постійно змінними в часі й для забезпечення 

оптимізації та прийняття управлінських рішень потребують 

використання спеціалізованого програмного забезпечення, 

набору датчиків з можливістю підключення та систем для 

можливості обміну даними з людьми (постачальниками 

послуг, оператором, спеціалістами з обслуговування, 

користувачами) чи іншими підключеними пристроями, щоб 

досягти своєчасного реагування на зміни керованого 

середовища.  

В розробці пропонованої системи наступні складові: 

1. ГЕОІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДАНИХ з 

можливостями  інтеграції з тематичними базами даних. 
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2. ЦИФРОВА КАРТА ТЕРИТОРІЇ УСТАНОВИ з 

шарами будівель, топологічно зв’язних інженерних мереж, 

датчиків з різною глибиною деталізації.  

3. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ 

ЕНЕРГОМЕНЕДЖЕРА (АРМЕ) – розподілений апаратно-

програмний комплекс з ієрархічною структурою, що 

забезпечує функціонування АРМЕ 

установи/підрозділу/будівлі з різними правами та рівнями 

доступу користувачів. 

4.  ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ. Автоматизований облік та 

аналіз даних енерговикористання. 

5. ВИЯВЛЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ В РОБОТІ 

СИСТЕМ. Оповіщення щодо появи нештатних ситуацій 

через визначені ресурси (e-mail, СМС, соціальні мережі, 

мобільний додаток для оперативного вводу місця аварії 

оператором). Моделювання наслідків аварійних ситуацій 

методами мережевого аналізу. 

6. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ. Підготовка звітності для 

прийняття відповідних рішень. 

7. ЕНЕРГОПЛАНУВАННЯ. Прогнозування витрат 

енергоресурсів у різних часових інтервалах зі врахуванням 

нормативних показників і прогнозних значень зовнішніх 

впливових факторів. 

8. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ. 

Визначення енергопотреби та енергоспоживання будівлі 

відповідно до діючих норм та стандартів. 

9. АНАЛІТИЧНИЙ БЛОК. Зведена інформація за 

всіма показниками енергоефективності, статистичний 

аналіз, кластерний аналіз, порівняльний аналіз тощо. 

Енергетичний баланс установи. Моделювання будівлі як 
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енергетичної системи. Базовий рівень енергоспоживання. 

Оцінка потенціалу та ефективності заходів з 

енергозбереження. Рейтинг підрозділів за рівнем 

енергоефективності. 

10. ТЕМПЕРАТУРНИЙ МОНІТОРИНГ ПРИМІЩЕНЬ.  

Моніторинг показників мікроклімату приміщень 

(температура, вологість, рівень СО2 тощо). 

11. МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК. 

12. УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯМ з 

використанням результатів аналітик. Віддалене (ручне або 

сценарне) управління режимами функціонування 

споживачів енергії за всіма її видами. 

13. ЗАХИСТ ДАНИХ. Захист інформації від 

несанкціонованого доступу. 
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SHORT-TERM FORECASTING LOADS OF ELECTRIC 

POWER SYSTEMS WITH THE USE OF ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORKS 
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Polytechnic Institute", Department of Renewable Energy 

Sources, Peremogy, 37, Kyiv 03056, Ukraine, 

 tel./fax: +38(050)-188-17-31, e-mail: bardik1953@gmail.com 

 

The article deals with the issues of forecasting the loads 

of the power system on the basis of artificial neural networks. 

Keywords: load forecast , power system, neural network.  

 

КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ 

ЕЛКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ    

 

Є.І.Бардик, Я.С.Коваль, 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

кафедра відновлюваних джерел енергії, пр. Перемоги, 37, 

Київ, 03056, Україна, тел./факс: +38(050)-188-17-31,  

e-mail: bardik1953@gmail.com 

 

У статті розглянуто питання прогнозування 
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Electric load forecasting is necessary to solve practically 

the whole range of tasks of current planning and operational 

control of the modes of operation of the electric power system 

(EPS). Accuracy of load forecasts affects the cost-

effectiveness of loading generating equipment and, therefore, 

the cost of electricity, which in the context of modern market 

liberalization becomes even more important [1, 2]. 

The purpose of this work is to develop and study a model 

of short-term forecasting of the load of the EPS on the basis of 

recurrent artificial neural network (ANN). 

The following neural network model was selected - 

nonlinear autoregressive network (NARX network). The 

presence of feedback enables the NARX, network to make 

decisions based not only on input data, but also on the 

background of the dynamic object states. This property makes 

the NARX network a convenient model for describing dynamic 

processes in the power system [3, 4]. 

 
 

Fig. 1. Parallel version of NARX network architecture. 

 

Network learning is one of the most important factors for 

model performance. The developed neural network model is 

http://orcid.org/0000-0002-7366-2430
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trained according to the Levenberg-Marquardt algorithm, 

which is designed to optimize the parameters of nonlinear 

regression models. It is assumed that the standard error of the 

model in the training sample is used as the optimization 

criterion. The algorithm consistently approximates the set 

initial parameter values to the desired local optimum. 

The actual load data from the CES of NEK UKRENERGO 

was taken as input. The ANN model was created in MATLAB 

using the Neural Network Toolbox. A sample of the input data 

was generated for February-March 2019. The following 

influencing factors were chosen as input parameters: time, day 

of the week, marker of belonging to the day off, load at the 

same time of the previous day, load on the same day and time 

of the previous week, ambient temperature.  

Fig. 2. Comparison of predicted and actual load of the EPS. 
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Table 1. A fragment sample data and results prediction. 
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24 3 1 2,343.29 2,309.76 7.00 2,346.94 2,335.12 0.51 

23 3 1 2,482.19 2,439.02 8.00 2,441.11 2,433.39 0.32 

22 3 1 2,537.12 2,366.04 8.00 2,522.47 2,514.72 0.29 

… … … … … … … … … 

3 3 1 2,115.03 2,154.76 5.00 2198.13 2,239.67 1.89 

2 3 1 2,141.78 2,173.29 5.00 2,145.78 2,155.63 0.48 

1 3 1 2,145.39 2,155.92 5.00 2,117.51 2,157.56 1.88 

 

Using the applied model can effectively predict the load on 

the system and can be used in real practice. The disadvantage 

is that the learning process is relatively slow, and this does not 

guarantee convergence between actual and forecast data. 
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Розглянуто питання аналізу режимної надійності 

ЕЕС з розподіленими джерелами енергії на основі 

використання показника ризику. Розроблено 

математичне і  програмне забезпечення для оцінки 

виникнення аварійної ситуації в підсистемах ЕЕС з 

розподіленою генерацією під час відмов 

електрообладнання. 

Ключові слова: ризик, режимна надійність, відмова, 
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The issue of reliability analysis for electric power system 

with distributed generation based on the use of risk index is 

considered. Mathematical model and software have been 

developed to determine the emergency risk assessment in 

electric power sub-systems with distributed generation under 

electrical equipment failures. 

Keywords: risk, reliability assessment, failure, electrical 

equipment, distributed generation.  
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Функціонування електроенергетики в сучасних умовах 

супроводжується ризиками, які несуть в собі потенційні, 

іноді катастрофічні наслідки. Це стосується як техногенних 

ризиків, так і ризиків фінансово-економічних, операційних, 

які пов'язані з людьми, інформаційними технологіями, 

організацією виробничих процесів всередині підприємств і 

енергокомпаній [1, 2]. В зв'язку з цим насьогодні в 

електроенергетиці актуальними є питання оцінки і 

врахування всіх видів ризиків енергокомпаній – одного з 

найбільш важливих елементів господарської діяльності. 

Також існує стійка тенденція до збільшення частки джерел 

з розподіленою генерацією в структурі генеруючих 

потужностей енергосистеми України. Це загострює 

проблему забезпечення режимної надійності підсистем 

електроенергетичних систем (ЕЕС) з відновлюваними 

джерелами енергії.  

Особливо важливими є задачі оцінки статичної і 

динамічної режимної надійності окремих підсистем ЕЕС з 

mailto:nickolai2007@ukr.net
http://orcid.org/0000-0002-5776-1500
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розподіленою генерацією при виділенні на незбалансоване 

навантаження в умовах каскадного розвитку аварій. 

Існуючий на сьогоднішній день найбільш поширений 

критерій оцінки режимної надійності N-1, у відповідності з 

яким оцінюються наслідки відмови окремих елементів є 

детерміністичним та не дозволяє отримати кількісні 

характеристики надійності ЕЕС [2]. 

Найбільш розповсюдженим інформативним 

показником режимної надійності є ризик, визначення якого 

ґрунтується на використанні імовірнісних методів і 

передбачає врахування наступних найбільш суттєвих 

факторів: випадковість відмов електрообладнання, 

стохастичний характер режиму підсистеми ЕЕС, можливий 

сценарій розвитку аварійних ситуацій, технічні і економічні 

наслідки [3].  

Показник ризику, зазвичай, визначається як деяка 

комбінація імовірності та збитків на кожному етапі 

каскадного розвитку аварій в ЕЕС з розподіленою 

генерацією. 

Для вирішення вищезазначених задач на базі 

розробленого комплексу програм аналізу ризику 

експлуатації ЕЕС при відмовах електрообладнання 

створено програмне забезпечення для оцінки режимної 

надійності підсистем з розподіленою генерацією під час 

експлуатаційних і аварійних збурень [3,4]. 

В якості ініціюючих подій, які призводять до розвитку 

аварійної ситуації розглядаються відмови окремих 

елементів електричної схеми (силових трансформаторів, 

високовольтних вимикачів, повітряних ліній, об’єктів 

розподіленої генерації). 

Реалізована можливість моделювання відмов 

пристроїв релейного захисту і автоматики. В процесі 
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розрахунку усталених аварійних і після аварійних режимів 

для кожної стадії розвитку аварії моделюється дія захистів, 

які відключають перевантажені повітряні лінії або вузли 

навантаження з неприпустимим зниженням напруги. 

За результатами розрахунків режимної надійності ЕЕС 

з розподіленою генерацією можна визначити окремі 

складові ризику (імовірність станів, що відповідають 

окремим етапам розвитку аварії, дефіцит потужності, 

збитки від недовідпущення електроенергії) та визначити 

“слабкі“ за надійністю місця в схемі ЕЕС. 

Результати оцінки ризику дозволяють планувати 

превентивні заходи і рекомендації щодо забезпечення 

надійності ЕЕС з розподіленою генерацією на найближчий 

прогнозний період експлуатації [4]. 
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The problem of diagnosing the technical condition of 

regulation devices of power transformers voltage is 

considered. Fuzzy models for estimation of technical condition 
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conventional and unconventional energy sources are 

developed.     
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Розглянуто питання діагностування технічного 

стану пристроїв регулювання напруги силових 

трансформаторів. Розроблено нечіткі моделі оцінки 

технічного стану та регулювання напруги у вузлах 

навантаження в електричних системах з традиційними 

та нетрадиційними джерелами енергії. 

Ключові слова: ресурс, діагностування, силові 

трансформатори, регулювання напруги, 

електроенергетичні системи, відновлювані джерела 
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Ensuring that the required voltage level is sufficient for the 

reliable operation of electric receivers during normal and 

abnormal modes of operation of the EPS with conventional 

and unconventional energy sources is an important task. 

Currently, there are a number of ways to regulate voltage in 

electrical systems [1,5]. One of the most common effective 

methods is to regulate voltage of power transformers by 

means of tap changers.  

Tap changers of power transformers belong to the most 

responsible units of power transformers, which largely 

determine the reliability of their operation, and also provide the 

quality of electrical energy in power systems. As practice 

shows, the life of the elements of tap changers is small and 

therefore their repair is time consuming and is accompanied 

by removal of the power transformer from usage [1,2]. 

The analysis of damages of power transformers with 

power more than 100 MVA for the period of 1985-2005 shows 

that the share of catastrophic accidents due to damage to the 

tap changers is up to 15-40%. According to ConEd - (USA), 

more than 50% of transformer repair costs are related to tap 
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changers [1,5].  

The most common defects and damages of the 

transformer tap changers are: deterioration of the oil, 

overheating of the contactor contacts, wear of the contactor 

seals, wear of the selector contacts, mechanical wear of the 

tap changer, damage to the drive kinematics; wear of the 

rubber seals of drive doors [1,2]. 

At the same time, the task of diagnosing the technical 

condition of the transformer tap changers is complicated by 

the incompleteness, unclearness and discreteness of its status 

data. The incompleteness of information on the parameters of 

the transformer tap changer technical condition is due to the 

periodic nature of the measurements of its parameters, which 

change continuously. 

Therefore, an important task is to develop effective 

methods and models for diagnosing the technical state and 

voltage regulation of the tap changers of power transformers, 

which are based on the use of modern information 

technologies, in particular, the theory of fuzzy sets. 

The analysis of the parameters of the tap changers 

technical condition showed that the most informative ones that 

allow to diagnose the current technical condition are 

determined from the following groups of measurements [1,2,3]; 

analysis of oil samples from the contactor of tap changers for 

determining the concentration of dissolved diagnostic gases in 

the oil of the contactor by the means of chromatography - 

carbon monoxide СО, carbon dioxide СО2, ethylene С2Н4, 

acetylene С2Н2, ethane С2Н6, dielectric loss tangent in 

contactor oil tg , torque current of the electric motor of the 

tap changer drive, contactor contact transient resistance R, 

moisture content in the transformer oil of the tap changer 

contactor W, value of the breakdown voltage Ubr, acid value 

КОН. 
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The fuzzy knowledge base for diagnosing the technical 

state of tap changers is an integral part of the research expert 

diagnostic system of a power transformer, and it allows to 

classify the following current technical states of the tap 

changers: "Normal operation of the tap changers", "Risk of 

operation of the tap changers", "Emergency state of tap 

changers". 

An analysis of existing methods of voltage regulation in 

electrical networks with the help of tap changers of power 

transformers showed that most of them do not take into 

account the available tap changer resource [5,6,7]. The laws 

of voltage regulation implemented in automatic regulators of 

the power transformers tap changers do not take into account 

the restrictions determined by the level of technical condition, 

which leads to decrease in the reliability of their operation. 

Based on the results of the diagnosis of the technical state 

accodring to the fuzzy model, the technical condition of a tap 

changer is determined and such a mode of their operation is 

formed that corresponds to the limits on the permissible 

number of switching over a certain defined lifetime. 

A fuzzy controller using the Mamdani algorithm [4] in the 

mode of voltage deviation stabilization on the buses of the 

distribution network consumers is used for voltage regulation. 

Its input provides the following parameters: estimated voltage 

value on the consumer buses, the current position of the tap 

changer, the rate of change of voltage and the maximum 

number of switching over a specified period. Its output consists 

of the direction of switching (up, down, stationary) and the 

period for which this switching must be performed. 

Using the fuzzy models and programs described above for 

diagnosing the technical condition and voltage regulation by 

the tap changers of the power transformers, the test 

calculations of the voltage regulation processes at the load 
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node were carried out at various schedules of changing the full 

power of consumers and the levels of the technical status of 

the tap changers. Conducted analysis showed that the 

traditional and fuzzy controller provide voltage stabilization at 

the load node when changing the load, but the fuzzy controller, 

given the limit on the number of switches of the tap changers, 

makes fewer switches. 

Conclusion: 1. To ensure the reliability of the operation of 

the tap changers of power transformers, development of 

effective methods, models and software is needed to diagnose 

their technical condition and algorithms for voltage regulation. 

2. Fuzzy models of estimation of technical condition 

and voltage regulation of devices of regulation of voltage of 

power transformers at the node of load of the EPS have been 

developed. 
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У статті розглянуті питання оцінки ризику порушення 

нормального режиму ЕЕС в умовах невизначеності 

інформації. Запропонований підхід може використовуватися 

при виборі черговості проведення технічного обслуговування 

і ремонта електрообладнання на основі оцінки ризику 

порушення нормального режиму в ЕЕС, як для постачальника 

електроенергії, так і для споживача енергії.  

Ключові слова: оцінка ризику, електроенергетична 

система, невизначеність, порушення нормального режиму  
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The article presents the issues of emergency risk 

assessment under uncertainty condition. The proposed 

approach can used in choosing the priority of electrical 

equipment maintenance based on the emergency risk 

assessment in electric power system for both power supplier 

and power consumer. 

Keywords: risk assessment, electric power system, 

uncertainty, power system instability.  

 

ORCID: 0000-0002-7366-2430. 

 

При виконанні задач проектування або експлуатації конкретної 

електроенергетичної системи (ЕЕС) бажано знати рівень небезпеки 

виникнення анормальних режимів роботи, який залежить як від 

ступеня уразливості конкретної ЕЕС до виникнення різного типу 

збурень, так і від ступеня небезпеки виникнення цих збурень [1]. 

Обґрунтування рівня ризику порушення нормального режиму в 

ЕЕС проводиться на підставі методів експертних оцінок, 

статистичної обробки даних експлуатації та аварійності в ЕЕС. При 

цьому доцільно представляти отримані результати оцінки ризику 

порушення нормального режиму як якісно, так і кількісно. 

Для вирішення цієї проблеми запропоновано підхід, що 

ґрунтується на використанні принципа введення інтегрального 

кількісного «критерію близькості до ідеальної точки». Принцип 

ідеальної точки - один з евристичних підходів до спрощення 

задачі багатокритеріальної оптимізації до задачі одновимірної 

оптимізації. Для кількісної характеристики ступеня 

небезпеки впливу на дану ЕЕС можна використовувати 

безрозмірний коефіцієнт небезпеки λ0, який повинен 

відображати те місце розглянутого процесу для даної ЕЕС, 

яке він займає між «ідеальним» варіантом (λ0+ = 0) і 

«негативно-ідеальним» варіантом (λ0- = 1). Математично 

http://orcid.org/0000-0002-7366-2430
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цей принцип може бути сформульований наступним 

чином:  

{min Ki}≤ 0  ≤{max Ki},i =1,2...N; 00 1  , 

де 0  - коефіцієнт небезпеки впливу на дану ЕЕС; Ki - 

показник, що характеризує негативний вплив порушення 

нормального режиму на дану ЕЕС збуренням i -го типу; N - 

кількість показників K. 

Нехай виділено п'ять показників небезпеки. Для зручності 

подальшого викладу механізму кількісної оцінки ризику порушення 

нормального режиму в ЕЕС кожному з виділених показників 

небезпеки привласнений свій номер від 1 до 5. Крім того, кожен 

показник небезпеки характеризується величиною ступеня 

важливості, величина якої змінюється в діапазоні від 0 до 1. 

Таким чином, для характеристики небезпеки порушення 

нормального режиму слід мати співвідношення між 

показниками негативних впливів збурення на ЕЕС і кодами 

небезпеки, на підставі яких може бути розрахований коефіцієнт 

небезпеки 0 . Кількісна величина 0  може використовуватися 

для обґрунтування необхідності схемно-режимних заходів щодо 

введення режиму ЕЕС в допустиму область. 

При оцінці ризику порушення нормального режиму в 

проектованих ЕЕС та ЕЕС, що знаходяться в експлуатації 

[2] необхідно вводити і досліджувати поняття 

«уразливість» (vulnerability). Введемо «критерій близькості 

до ідеальної точки» для коефіцієнта уразливості  :  

{min Уi}≤   ≤{max Уi},i =1,2...К; 0 1  , 

де Уi – показник, що характеризує уразливість; K – кількість 

показників, що характеризують уразливість. 

Перш за все, поняття «уразливість» дозволяє чітко 

відокремити небезпеку порушення нормального режиму 
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від ризику порушення нормального режиму в ЕЕС, які явно 

або неявно часто ототожнюються в [2]. Це досить часто 

має місце, коли дається якісна оцінка негативних процесів. 

Суть полягає в тому, що одна і та ж оцінка небезпеки 

негативних впливів для різних ЕЕС може призводити до 

таких негативних наслідків, які за своїми масштабами не 

можуть бути порівнянні. Це пов'язано з особливостями 

конкретної ЕЕС, її топологією і характером навантаження. 

Введемо коефіцієнт ризику порушення нормального 

режиму в ЕЕС 0R  =  . Цей коефіцієнт не встановлює сам 

по собі збитки від порушення нормального режиму в ЕЕС, а 

лише характеризує їх. Із вищезазначеного виразу для 

визначення коефіцієнта ризику можна зробити висновок, що 

навіть при великому коефіцієнті небезпеки 0  коефіцієнт 

ризику порушення нормального режиму в ЕЕС може бути 

низьким, якщо коефіцієнт уразливості   незначний.  

Для реально функціонуючої ЕЕС було проведено розбиття 

на підсистеми ЕЕС за коефіцієнтами небезпеки, уразливості та 

ризику порушення нормального режиму в ЕЕС. 
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Розглянуто програмно-апаратну реалізацію 

двоканального нечіткого контролера на базі 

програмованого логічного контролеру для керування 

відновлюваними джерелами енергії. Мовою ST стандарту 

IEC 61131-3 реалізовано алгоритм нечіткого виводу 

Мамдані, за яким розраховуються значення тривалості 

імпульсів і пауз, а також програмно реалізована 

структура двоканального нечіткого контролера. 

Виконано порівняльне моделювання у реальному 

масштабі часу роботи розробленого програмного 

забезпечення і моделі в Matlab Simulink. 

Ключові слова: нечітка логіка, система керування, 

моделювання. 
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The implementation of the software-hardware control 

system with the use of information about the characteristics of 

the control object based on the programmable logic controller 

is considered. In the language of ST, IEC 61131-3, an 

algorithm for fuzzy output of Mamdani is implemented, which 

calculates the values of pulse duration and pause, as well as 

the software implemented structure of the two-channel fuzzy 

controller. 

Keywords: fuzzy logic, control system, modeling. 
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Змінна динаміка поведінки об’єктів керування 

притаманна багатьом автономним об’єктам 

відновлювальної енергетики. Наприклад, такі об’єкти як 

вітроустановки, сонячні панелі та інші нетрадиційні та 

відновлювальні джерела енергії мають основну проблему 

у вигляді нестабільності генерації енергії. Це зумовлено 

сезонними та добовими циклами, кліматичними умовами, 

зміною температури навколишнього середовища, 

аномальними погодними явищами тощо. В цих умовах 

застосування класичних підходів автоматизації, що 

ґрунтуються на детермінований моделях та методах 

керування, не є ефективним на відміну від інтелектуальних 

та експертних систем керування [1]. 

Мова нечіткого керування (Fuzzy Control Language - 

FCL) розроблена для подання нечітких моделей систем 

керування, зокрема, моделей в формі структурованого 

тексту, який може бути інтерпретований як програма на 
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мові високого рівня. Хоча стандарт не визначає вимоги до 

обчислювальних пристроїв і середовищ, які можуть 

реалізовувати трансляцію, компіляцію і виконання програм 

на FCL, описана в ньому нотація основних компонентів 

систем нечіткого виводу дозволяє досягти формального 

рівня суворості, необхідного для подальшої розробки 

відповідних інструментальних засобів [2]. 

Огляд програмного забезпечення промислових 

контролерів провідних світових виробників показав, що 

стандарт IEC 61131-7 не реалізований в такій мірі, як, 

наприклад, стандарт IEC 61131-3. Найбільшого успіху в 

програмуванні контролерів з використанням нечіткої логіки 

досягла фірма Siemens з її продуктом S7 Fuzzy Control. 

Нажаль, він не досяг широкого розповсюдження і на 

сьогоднішній день не підтримується. Для реалізації 

двоканального нечіткого контролера [3] на промислових 

засобах автоматизації розроблене програмне 

забезпечення, яке реалізує алгоритм нечіткого виводу 

Мамдані. Для написання коду обрано мову Structured Text 

(ST) стандарту IEC 61131-3. До її переваг варто віднести 

широке розповсюдження серед промислових виробників, 

гнучкість в реалізації алгоритмів, легкість перенесення на 

інші програмні платформи. Фрагменти коду, які можуть 

бути винесені в окремі блоки, необхідно інкапсулювати у 

функціональні блоки для можливості формування 

програми мовою FBD. 

Додатки нечіткого керування, розроблені в формі 

програм на FCL, відповідно до стандарту IEC 61131-7, 

інкапсульовані в функціональні блоки (ФБ) на основі 

стандарту IEC 61131-3, який визначає використання мов 

програмування в ПЛК. Тип ФБ, що визначається в FCL, 

задається вхідними і вихідними параметрами, 
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спеціальними правилами і оголошеннями нечіткого 

керування. Екземпляри ФБ містять значення даних 

конкретних додатків нечіткого керування. ФБ, записані на 

FCL, можуть бути використані в будь-якій з п'яти мов 

стандарту IEC 61131-3. 

Для реалізації двоканального нечіткого контролера і 

алгоритму його роботи [2, 3] розроблено 7 функцій і 3 

функціональних блоки за стандартом IEC 61131-3. Як ПЛК 

обрано контролер AXC F 2152 покоління PLCnext 

Technology фірми Phoenix Contact. Для програмування 

використане програмне забезпечення PC Works Engineer 

7.2.3. 

Досліджено завантаженість ПЛК при роботі програми 

з тривалістю скану 100 мс. При порожньому проекті 

завантаженість CPU становить в середньому 24%. При 

виконанні вище описаного ПЗ завантаженість склала в 

середньому 38%, тобто розроблений алгоритм нечіткого 

виводу збільшив завантаженість CPU на 14%. 

Загальний вигляд з’єднання ФБ, що реалізують 

двоканальний нечіткий контролер, наведений на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема двоканального нечіткого контролера в середовищі 

PC Works Engineer 
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Проведене порівняння роботи розробленого 

програмного забезпечення з моделлю регулятора в 

Matlab/Simulink. Похибка не перевищує 3.7%. Це свідчить 

про точність реалізації алгоритму нечіткого виводу в 

промисловому контролері. Відмінність в сигналах 

керування пояснюється методом дефазифікації – в 

контролері використовується наближення методу центру 

ваги, яке характеризується обмеженою кількістю точок на 

діапазоні вихідної змінної. 

Отримане програмне забезпечення дозволяє 

реалізовувати схеми керування з нечіткими регуляторами 

на засобах промислової автоматизації, має велике 

практичне значення для розробки інтелектуальних систем 

керування і може бути використане для побудови систем 

управління відновлюваними джерелами енергії. 
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Наведено алгоритми ШІМ мікроконтролерів dspic 

Microchip, запропоновано алгоритм керування гібридним 

інвертором із автоматичним переключенням з 

мережевого на автономний режим, блок-схему програми  

із одночасним  забезпеченням режиму MPPT PV панелей у 

системі енергетичної комірки, наведено фото діючого 

макету гібридного інвертора, що може працювати як в 

автономному режимі, так і на електричну мережу.  

Ключові слова: гібридний інвертор, алгоритм, 

блок-схема, програма, мікроконтролер, енергетична 

комірка, фотоелектрична панель, відновлювані джерела 
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Dspic Microchip microcontroller PWM algorithms are 

presented, hybrid inverter control algorithm with automatic 

switching from offgrid to ongrid mode is proposed, program 

block diagram with simultaneous provision of MPPT PV panel 

mode in power cell system, photo of operating hybrid inverter 

layout is provided. 

Keywords: hybrid inverter, algorithm, flowchart, 

program, microcontroller, power cell, photoelectric panel, 

renewable energy sources. 

 

ORCID: 10000-0002-0696-0382, 20000-0002-9460-4141. 

 

Гібридні системи із ВДЕ поєднують у собі найкраще із 

мережевих та автономних систем. Нові інвертори 

дозволяють власникам будинків скористатися змінами у 

тарифах електроенергії на комунальні послуги протягом 

дня та забезпечити електроенергією будинок у разі 

вимкнення мережі. Будинок та електромобіль можна 

запрограмувати на споживання енергії у непікові години 

(або від фотоелектричних панелей). Отже можна 

тимчасово зберігати надмірну кількість електроенергії, яку 

генерують фотоелектричні панелі в акумуляторах і 

генерувати її в  мережу у часи пікового навантаження, коли 

найвища ціна. Ця концепція стане все більш важливою при 

переході до розумної електромережі в найближчі роки. 

Тому найкращий вибір для нової розподільної енергетики -  

саме гібридні системи [1]. Разом із тим гібридні інвертори 

найбільш складні та дорогі, бо мають забезпечити 

автоматичний перехід з мережевого на автономний режим 

роботи та навпаки, із одночасною реалізацією 

максимального відбору потужності від фотоелектричних 

панелей та накопичення надлишкової енергії в 
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акумуляторах. Вартість гібридного інвертора потужністю 5 

кВт складає близько 5000 USD, що обмежує його масове 

використання. Тому розробка та виробництво 

конкурентного за своїми технічними та економічними 

характеристиками українського гібридного інвертора для 

ВДЕ є актуальною.  На Рис.1 наведено схему гібридного 

інвертора в складі енергетичної комірки [2]. 

 

 
Рис. 1. 

 

Особливістю алгоритму роботи інвертора S1-S4 є 

неможливість одночасного включення транзисторів S1,S3 

або S2,S4 у мережевому режимі, що призведе до 

короткого замикання, та виходу транзисторів з ладу, в той 

час, коли для автономного режиму роботи це є 

нормальним [3]. Основними вимогами до роботи 

гібридного інвертора в автономному режимі є 

забезпечення стабільності: частоти 50+-0,5% Гц та напруги 

220В +10 -15%, THDi до 4% з  максимальною потужністю 

навантаження  до 5 КВт. В мережевому режимі: 
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забезпечення режиму МРРТ для фотоелектричних 

панелей, THDi до 4%, cosφ не менше 0.9 та забезпечення 

накопичення, або віддачі електроенергії в акумуляторах. 

На рис. 2 наведено алгоритм керування 

мікроконтролером гібридного інвертора. 

 

 
 

Рис. 2. 
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Алгоритм працює наступним чином: при включенні 

інвертора вимірюється напруга мережі і мережевий струм. 

При її наявності інвертор переходить у алгоритм 

мережевий (з формуванням вихідного синусоїдального 

струму) із неможливістю одночасного включення 

транзисторів S1,S3 або S2,S4. Далі у залежності від 

значення  cosφ збільшується або зменшується фаза між 

вихідним струмом та напругою. Режим МРРТ 

фотоелектричних панелей забезпечується  комбінованим 

алгоритмом збурення та спостереження і постійної 

напруги. При зникненні мережі інвертор переходить до 

автономного алгоритму, при якому формується вихідний 

синусоїдальний струм з параметрами мережі (50Гц, 220В) 

із накопиченням надлишкової електроенергії у 

акумуляторах. На Рис.3 наведено розроблений дослідний 

зразок гібридного інвертора потужністю 5,5 кВт. 

 

 
 

Рис. 3. 
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На Рис.4 наведено осцилограму вихідного струму 

гібридного інвертора в мережевому режимі при  cosφ=1. 

 

 
Рис. 4. 
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Гідроенергетичний потенціал малих рік України 

складає близько 12,5 млрд. кВт∙год [1] . Цей потенціал 

може бути використано при створенні автономних систем 

електрозабезпечення окремих об’єктів і для розподіленої 

генерації. Комбіноване використання  мікро-ГЕС чи міні-

ГЕС і вітрових електроустановок (ВЕУ) дозволяє більш 

повно використати наявні в даній місцевості відновлювані 

ресурси і збільшити потужність таких систем.  

Важливим елементом мікро-ГЕС є система 

стабілізації частоти струму. Виділяють наступні основні 

класи систем стабілізації мікро-ГЕС [2]: 1) системи зі 

стабілізацією частоти обертання гідротурбіни шляхом 

впливу на елементи гідротехнічного обладнання; 2) 

системи, в яких між турбіною і генератором 

встановлюються приводи постійної частоти обертання; 3) 

системи зі стабілізацією частоти вихідної напруги 

генераторами, що здатні за змінної частоти обертання 

генерувати напругу стабільної частоти; 4) системи зі 

статичними перетворювачами частоти; 5) системи з 

регулюванням гальмівного моменту генератора 

додатковим (баластним) навантаженням. 

Зазначені системи також можуть комбінуватись між 

собою. Наприклад, як показують дослідження, ефективна 

стабілізація частоти досягається комбінуванням першої і 

п’ятої з зазначених систем [3]. Проте слід вказати на те, що 

стабілізація частоти в цьому випадку відбувається по двом 

каналам регулювання, і є наявним їх взаємний вплив.  

Важливим питанням є вибір типу генератора для 

мікро-ГЕС і ВЕУ. Ще 10-15 років тому усі діючі 

вітроелектростанції в Україні були побудовані з 

використанням асинхронних машин з к.з. ротором в якості 
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електричних генераторів  [4], статорна обмотка яких 

напряму чи через трансформатор підключалась до мережі. 

При включенні асинхронного генератора (АГ) ВЕУ на 

паралельну роботу з синхронним генератором (СГ), що 

обертається гідротурбіною (ГТ), останній буде 

забезпечувати реактивною потужністю АГ і стабілізувати 

напругу в системі. Якщо ж обидва генератора виконати на 

основі АГ з к.з. ротором, то необхідно передбачити 

джерела реактивної потужності на основі конденсаторів і 

напівпровідникових перетворювачів. Перевагами 

конфігурації «СГ з приводом від ГТ – АГ з приводом від 

вітротурбіни (ВТ)» є висока перевантажувальна здатність 

та простота електричної частини ВЕУ. Конфігурація «АГ з 

приводом від ГТ – АГ з приводом від ВТ)» відрізняється 

відсутністю ковзних контактів в АГ та більшою надійністю в 

аварійних ситуаціях, пов’язаних з короткими замиканнями 

в автономній мережі. 

Широко застосовуються ВЕУ змінної частоти 

обертання на основі АГ з фазним ротором, АГ з к.з. 

ротором і СГ з перетворювачем частоти. Такі ВЕУ, на 

відміну від ГЕС, здатні регулювати генеровану активну 

потужність лише в бік зменшення відносно певного 

значення, що залежить від швидкості вітру. Тому задача 

регулювання частоти струму в гідро-вітрових 

електростанціях (ГВЕ), як правило, на ВЕУ не 

покладається, за виключенням нетривалих періодів часу (в 

межах декількох секунд). Натомість ВЕУ працюють 

переважно в так званому MPPT режимі, що 

характеризується максимальним значенням 

аеродинамічного ККД турбіни. 

З метою збільшення надійності електроживлення 

автономні ГВЕ можуть доповнюватись дизель-
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генераторами (ДГ). Відомим прикладом такої системи є 

гідро-вітро-дизельна автономна система острова Ель Ієрро 

(Іспанія) номінальної потужності 35.9 МВт, з яких 13 МВт 

припадає на ДГ, 11.32 МВт – на 4 гідрогенератори, 11.48 

МВт – на 5 ВЕУ змінної частоти обертання, решта – на 

сонячні батареї [5]. 

Вартість електроенергії, що виробляється ДГ, є 

суттєвою (від 9 грн. за кВт∙год), що спонукає мінімізувати їх 

частку у виробництві електроенергії комбінованими 

автономними системами. В умовах обмеженості 

гідроресурсів це може бути досягнуто акумулюванням 

гідроенергії в непікові часи, збільшенням кількості ГТ і ВЕУ, 

підвищенням енергоефективності їх роботи.  
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Національний план дій з відновлюваної енергетики та 

Енергетична стратегія України до 2035 року визначають 

пріоритетність розвитку відновлювальної енергетики та про-

гнозують постійне зростання виробництва до 20,3 ГВт у 

2035 р. Швидке збільшення частки енергії, що генерується 

відновлюваними джерелами (ВДЕ), підвищує ризики для 

стійкості роботи Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) 

України. Досвід розвинутих енергосистем світу, до яких на-

лежать США, Австралія, Німеччина та ін., свідчить, що по-

тужність засобів балансування в національній енергосисте-

мі повинна становити 25 – 30 % від встановленої потужності 

ВДЕ. За оцінками експертів Укренерго, енергосистема Укра-

їни є однією з найменш гнучких у світі, і для регулювання 

наростаючої розбалансованості виробництва та споживан-

ня електроенергії до 2025 року слід ввести в експлуатацію 

близько 2,5 ГВт швидких маневрених потужностей. Отже, 

подальший розвиток енергетичних потужностей, які викори-

стовують відновлювані джерела енергії, великою мірою за-

лежить від швидкості формування ринку «джерел гнучкос-

ті», які забезпечуватимуть зберігання виробленої енергії. На 

практиці використовують чотири типи джерел гнучкості: ге-

нерація (ГЕС і маневрені ТЕС); мережеві рішення (інтерко-

нект); гнучкий попит (споживачі регулюють споживання); 

технології накопичення (ГАЕС, батареї).  

Світовий досвід свідчить, що найкращого результату 

компенсації різниці між попитом і пропозицією на енерге-

тичному ринку можна досягти в разі оптимального комбі-

нування різних джерел гнучкості. Для цього слід визначи-

тися з можливостями, перевагами та недоліками застосу-

вання різних технологій. 

Енергоринок від маневрених генеруючих систем ви-

магає великої гнучкості, а саме: станція повинна запуска-
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тися 1500 разів на рік, виходити на повну потужність протя-

гом 2 хвилин і перебувати в резерві без споживання енер-

гії. Це дозволить знизити викиди СО2 на 13% та знизити 

собівартість енергії на більш ніж 300 млн. євро на рік. Такі 

характеристики притаманні газотурбінним установкам, од-

нак їх привабливість знижується в умовах залежності від 

імпортованої сировини. Управління попитом виступає аль-

тернативою будівництва нових енергетичних потужностей 

завдяки своїй економічній ефективності. На практиці еко-

номічні механізми управління гнучким попитом не достат-

ньо розроблені. Для реалізації цього напрямку необхідно 

розробити та реалізувати економічні стимули, які б заціка-

вили споживачів брати участь у регулюванні рівня енерго-

споживання. Енергетична криза 1973 та 1979 років стиму-

лювала уряди західних країн прийняти ряд законів, які ста-

ли основою формування заходів DSM (Demand Side Man-

agement або управління споживанням), які спрямовані на 

зниження попиту на енергію. DSM найбільш інтенсивно 

реалізовувалися в Каліфорнії і орієнтувалися на: загальне 

зниження рівня споживання, вирівнювання графіка наван-

тажень шляхом зменшення піків, зміщення споживання у 

часи меншого навантаження енергосистеми, стимулюван-

ня споживання у провалах графіка навантаження енерго-

системи. Загалом DSM включає два напрямки: стимулю-

вання використання енергоефективних технологій та фор-

мування гнучкого попиту. На практиці поширення отримали 

два методи: динамічна тарифікація та добровільне обме-

ження споживання. В Україні реалізовано дво- та тризонні 

диференційовані тарифи, що частково вирішили проблему 

вирівнювання графіку навантажень енергосистеми. Однак 

стимулюючі ефекти тарифної політики майже повністю 

нівельовані наявністю перехресних субсидій. 
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Особливістю ОЕС України, як зазначено раніше, є 

надлишок базової та дефіцит маневрової потужності. Ра-

ніше певною мірою проблема вирішувалася за рахунок 

перетоків енергії в пікові періоди між енергетичними сис-

темами України та Російської федерації. З політичних при-

чин такий енергообмін припинено. Після вступу до енерге-

тичного співтовариства Південно-Східної Європи, україн-

ський ринок перебуває у стані реформування та орієнту-

ється на положення Третього енергетичного пакету ЄС, які 

передбачають інтеграцію з енергетичними ринками сусід-

ніх країн в регіональний ринок, а в подальшому в єдиний 

енергоринок ЄС. Проте на поточному етапі розглядати в 

якості джерела гнучкості співпрацю з країнами Євросоюзу 

немає достатніх передумов. 

У звіті агенції IRENA стверджується, що для приско-

рення розгортання ВДЕ особлива увага повинна приділяти-

ся системам зберігання енергії (EES), зокрема акумулятор-

ним системам. Накопичення енергії від батарей домашніх 

сонячних фотоелектричних установок (PV) та електромобі-

лів разом із потужними стаціонарними станціями відіграва-

тиме ключову роль у прискоренні переходу на сталу модель 

відновлюваної енергетики. Світовий обсяг ринку збережен-

ня енергії активно розвивається, і за період з 2015 по 2020 

рік зріс у 26 разів, причому частка домашніх систем збері-

гання становила біля 16% від загального обсягу. 

Впродовж довгого періоду чи не єдиною технологією 

накопичення і зберігання енергії залишалась потенційна 

енергія води (гідроакумулюючі станції). Вона і сьогодні за-

лишається домінуючою серед всіх типів EES, займаючи 

близько 96% від загальної потужності сховищ. Проте «еле-

ктрифікація» автомобільної галузі різко пришвидшила про-

цес наукових досліджень та здешевлення акумуляторних 
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батарей і підвищила їх ефективність. Використання вели-

ких акумулюючих систем на основі акумуляторів зареко-

мендували себе як досить надійні силові установки як в 

умовах, де необхідно отримати велику кількість енергії 

протягом короткого часу, так і в системах, які споживають 

меншу енергію протягом тривалого часу. Однак, обираючи 

технологію зберігання енергії, слід враховувати цілий ряд 

характеристик акумуляторів, а саме: прогнозовану кіль-

кість циклів заряд/розряд, корисну ємність, які залежать 

від номінальної потужності, допустимої глибини та швид-

кості розряду (заряду), температурного режиму роботи, 

втрати ємності акумулятора з плином часу, а також низь-

кий рівень саморозряду; здатність працювати в режимі 

глибокого розряду; роботу з малими струмами; роботу при 

від’ємних температурах; мінімальні вимоги в обслугову-

ванні. Обирати правильний тип акумуляторів для розбудо-

ви системи слід зваживши всі названі характеристики. 

Всі акумулятори поділяють на дві групи: кислотно-

свинцеві та лужні. Найбільшого розповсюдження в авто-

номних системах отримали кислотно-свинцеві акумулято-

ри, які за технологією виготовлення поділяють на: Ab-

sorprive Glas Mat (AGM), в яких використовується сепара-

тор з абсорбуючого скловолокна; та Gelled Elektrolite 

(GEL), в яких електроліт використовується у вигляді гелю. 

Термін дії таких акумуляторів становить від 5 до 10 років. 

Саме такі акумулятори найчастіше використовують в сис-

темах зберігання електроенергії. 

Отже, існуюча ситуація на енергоринку України пот-

ребує швидкого розвитку джерел гнучкості. Вже сьогодні 

економічно виправданою є використання технології EES на 

основі акумуляторних батарей, що дозволяє ефективно 

зберігати генеровану ВДЕ енергію. 
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Вітроелектроенергетика є однією із найбільш розвине-

них галузей відновлюваної енергетики України. 

Україна має потужні ресурси вітрової енергії, які за по-

передніми оцінками міжнародних організацій могли забез-

печити в Україні побудову вітрових електростанцій (ВЕС) 

загальною потужністю 24 ГВт [1, 2]. Однак детальне до-

слідження вітроенергетичного потенціалу було проведене 

не на всій території Україні, тому цю оцінку можна вважати 

лише частиною вітрових енергетичних ресурсів України.  

Площа території, необхідної для виконання зазначеної 

програми будівництва ВЕС в Україні, визначається з 

урахуванням фактичних питомих витрат. Згідно діючого 

нормативу, для встановлення ВЕС необхідно використати 

від 10 до 5 га землі на 1 МВт встановленої потужності за-

лежно від потужності базової для ВЕС моделі вітроелект-

роустановки (ВЕУ). Цей норматив зменшується зі зростан-

ням номінальної потужності ВЕУ. Для ВЕУ потужністю 2 

МВт цей норматив становить ≈5 га/МВт. Необхідно відміти-

ти, що ця територія повністю відводиться лише у тимчасо-

ве користування на період будівництва ВЕС. У постійне 

користування, тобто на весь термін експлуатації, відведен-

ня землі здійснюється лише для ділянок фундаментів ВЕУ. 
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Для вітроустановок з більш великою номінальною потуж-

ністю цей норматив не перевищуватиме 0,20 га/МВт [3]. 

В умовах України за допомогою вітроенергетичного 

обладнання у середньому за рік можна досягти викорис-

тання 15-19% енергії вітрового потоку, що проходить через 

перетин вітроколеса. Річні обсяги виробництва електрое-

нергії з 1 м2 перетину площі вітроколеса в перспективних 

регіонах складають 800-1000 кВтгод/м2рік [1]. 

Важливе значення для підрахування електроенергії, 

виробленої вітроустановками, має розподіл потужності віт-

рового потоку по кількості днів та їх повторення протягом 

року. Так, наприклад, на сході і південному сході України 

найбільш часто повторюються східні напрямки вітру, а на 

заході і південному заході – західні напрямки вітрових по-

токів. Проводиться також оцінювання показників виробітку 

електроенергії вітроелектроустановкою за даними харак-

теристик вітру на робочому майданчику. Основна задача 

цього напрямку – мінімізація методичних похибок ро-

зрахунків. Для цього розробляються спеціальні матема-

тичні моделі і методи. Зокрема, розробляються методи ви-

сокоточного математичного моделювання паспортної ха-

рактеристики потужності вітроелектроустановки. Викону-

ються також дослідження методів урахування у вітроенер-

гетичних розрахунках явища турбулентності вітрових по-

токів. 

Ефективність впровадження вітроенергетичного 

обладнання залежить від швидкості вітру, тривалості 

періодів наявності вітру, потужності та ККД вітроенерге-

тичних установок. Одним із елементів оцінки ефективності 

вітроустановки є коефіцієнт потужності, що відображає ви-
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робництво електроенергії даною вітроустановкою з 

урахуванням простоїв та наявності вітру. Найбільш сучасні 

вітроустановки працюють з коефіцієнтом використання по-

тужності від 25 до 35% [1].   

За останніми розрахунками фахівців ІВЕ НАН України 

енергетичний потенціал вітроелектроенергетики на тери-

торії України із врахуванням територіальних вод та внутрі-

шніх водойм становить: потенціал встановленої потужності 

енергії вітру − 688 ГВт, потенціал середньорічного виробіт-

ку електроенергії – біля 2173 млрд кВт.год/рік. 

Окрім значного енергетичного потенціалу вітрової 

енергії в Україні для подальшого широкомасштабного роз-

витку вітроенергетики є суттєві передумови: 

- наявність значних територій, придатних для будів-

ництва ВЕС − вільні від промислової і житлової забудови 

та від використання для сільськогосподарського виробниц-

тва; 

- дані багаторічних спостережень характеристик віт-

рового режиму в районах перспективного будівництва 

ВЕС; 

- значний технічний потенціал і достатні потужності 

на машинобудівних заводах, здатних виготовляти високо-

ефективні сучасні моделі ВЕУ як для внутрішніх потреб 

України, так і на експорт; 

- наявність освітньої системи для підготовки фахівців 

в галузі вітроенергетики, у тому числі для створення зако-

нодавчо-правової та сертифікаційної бази; 

- наявність кваліфікованих кадрів для проектування 

та виробництва вітроелектричного обладнання; 
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- кваліфіковані кадри у галузі спорудження, налаго-

дження та експлуатації ВЕС. 

Останнім часом спостерігається збільшення потужнос-

тей вітроелектроенергетики в Україні − за даними Націо-

нальної комісії, що здійснює державне регулювання в сфе-

рі енергетики та комунальних послуг, тільки у липні-вересні 

2019 року в Україні було введено 155,2 МВт потужностей 

вітроелектростанції. 

Разом з тим, особливості останніх законодавчих актів 

в галузі відновлюваної енергетики України бази потребу-

ють нових підходів в процесі експлуатації вітроелектрично-

го обладнання. Безпечна експлуатація електроенергетич-

них систем на основі відновлюваних джерел енергії при 

значних обсягах освоєння енергії відновлюваних джерел 

потребуватиме встановлення ефективних акумулюючих 

потужностей. Це є особливо актуальним з точки зору необ-

хідності створення балансових потужностей у відновлюва-

ній енергетиці України на виконання Закону України № 

2712 – VIII від 25.04.2019 р. «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення конкурентних умов ви-

робництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії». 

При роботі вітроелектростанцій серйозною проблемою 

є накопичення і зберігання електроенергії, оскільки елект-

ростанції найбільш ефективно працюють за умов постійної 

потужності і повного навантаження. Тим часом попит на 

електроенергію змінюється протягом доби, тижня і року, 

тому потужність електростанцій доводиться до нього прис-

тосовувати.  



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

181 

Єдину можливість накопичувати велику кількість елек-

троенергії на протязі значних термінів її зберігання сьогод-

ні може забезпечити створення вітроводневої енергетичної 

інфраструктури, складовими якої є вітроелектричне обла-

днання, установки для виробництва водню, системи нако-

пичення та зберігання, транспортування та використання 

водню. Отримувати водень для енергетичних потреб най-

більш ефективно при застосуванні методу електролітично-

го розкладу води, сучасні електролізні установки мають 

досить високі технічні характеристики та зручні в обслуго-

вуванні [4 - 6]. 

В Інституті відновлюваної енергетики НАН України ро-

зроблено концепцію Дорожньої карти розвитку водневої 

енергетики України на період до 2035 року [7]. «Українська 

Воднева Рада» спільно з ІВЕ НАН України виступає із за-

конодавчою ініціативою інтеграції водневих і енергетичних 

рішень до законодавчої бази України, розробляють прак-

тичну програму секторальної інтеграції водню в економіку 

України. Зокрема, завершується розробка дорожньої карти 

щодо впровадження водневих технологій в основні галузі 

енергетики України.  

Слід брати до уваги, що собівартість водню залежить 

як від вартості використаної електроенергії, так і від засто-

сованих технологій та обладнання для виробництва вод-

ню. При цьому остаточні результати фінансової спромож-

ності енергосистем із використанням енергії вітру для ви-

робництва водню значною мірою залежать від вдалого ро-

зташування вітроелектростанції, тобто від наявності до-

статньої швидкості вітру та сприятливого вітрового режиму 

в цілому. 
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Створення вітроводневих енергосистем може мати ба-

гато варіантів, що визначаються при врахуванні всіх мож-

ливих факторів впливу на стадії проектування.  

Найбільш прийнятним варіантом при створенні акуму-

люючої системи на основі водню для ВЕУ та ВЕС невели-

кої потужності є одержання водню шляхом електролізу в 

періоди вироблення ними надлишкової кількості електрое-

нергії. Водень накопичується і надалі використовується 

для власних потреб шляхом перетворення в електро- та 

теплову енергію в періоди низьких показників швидкості 

вітру або при його відсутності. Досить перспективним є ви-

користання водню для заправки власного автотранспорту, 

особливо у якості добавок до бензину, що є достатньо ви-

вченим на даний час в Україні [1].   

Перспективним варіантом у майбутньому є створення 

автономних вітроводневих станцій великої потужності у 

віддалених від ліній електропередач районах, вироблена 

електроенергія яких буде повністю спрямована на вироб-

ництво електролітичного водню. Воднева енергетична ін-

фраструктура у даному повинна бути забезпечена систе-

мами зберігання водню, трубопроводом для транспорту-

вання водню, а також системами використання водню для 

власних потреб. Проекти щодо транспортування водню 

трубопроводами представляють особливий інтерес, у тому 

числі разом із природним газом. Для України це має важ-

ливе значення, у тому числі для збереження нормального 

функціонування магістрального трубопроводу природного 

газу. 

При проведенні оцінювання прибутковості вітроводне-

вих енергосистем необхідно враховувати також ряд таких 
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важливих факторів: способи зберігання, транспортування 

та використання водню, існуючий попит, ціни та зменшен-

ня витрат на знешкодження шкідливих викидів. При засто-

суванні водень-кисневих паливних комірок необхідно вра-

ховувати, що позитивний вплив на економічну ефектив-

ність матиме можливість утилізації кисню, отриманого в 

процесі електролізу води.  
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В доповіді надано обґрунтування використання 

електричних станцій на базі відновлюваних джерел 

енергії, які оснащені системами акумулювання 

електроенергії на основі водню в якості балансуючих 

потужностей оператора системи накопичення енергії.  

Водневою технологією забезпечується 

довготривале зберігання надлишкової електроенергії, 

одержуваної від вітряних і сонячних електростанцій у 

періоди мінімального споживання в енергосистемі, з 

подальшим використанням цієї запасеної енергії за 

прямим призначенням.  

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, 

акумулювання електроенергії, воднева технологія, 
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The report justifies the rationale for using power plants 

based on renewable energy sources, which are equipped with 

hydrogen-based electric energy storage systems, as balancing 

capacities of the operator of the energy storage system. 

Hydrogen technology provides long-term storage of 

excess electricity received from wind and solar power plants 

during periods of minimal consumption in the power system, 

followed by the use of this stored energy for its intended 

purpose. 

Keywords: renewable energy sources, electric energy 

storage, hydrogen technology, balancing capacities. 

 

ORCID: 0000-0001-6348-2578. 

 

Достовірно визначено, що основним джерелом 

надходження парникових газів на нашій планеті є 

діяльність людини у сфері використання викопного палива. 

Найбільш вірогідним наслідком викидів парникових газів в 

атмосферу є глобальне потепління. Підвищення 

температури може викликати цілу низку негативних явищ в 

локальних кліматичних умовах.  

У національних планах і програмах країн світу 

провідна роль у зниженні рівня антропогенних викидів 

парникових газів надається зниженню використання 

викопного палива й енергозбереженню, широкому 

впровадженню відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).  

В Україні швидко розвивається використання 

відновлюваних джерел енергії. За минулий 2019 рік було 

введено в роботу 4505 МВт потужності об’єктів на базі 

ВДЕ. А загальний обсяг потужностей на кінець року 

складав 6779 МВт. У наступних роках також планується 

вводити значні потужності ВДЕ. Разом з тим, необхідно 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

186 

прийняти до уваги, що деякі відновлювані джерела 

електричної енергії мають мінливий у часі характер.  

За вказаною обставиною в Україні існує проблема з 

інтеграцією ВДЕ в енергосистему. Певну частку 

виробленої ВДЕ електроенергії енергосистема може 

поглинати практично без будь-яких ускладнень, при 

перевищенні ж цієї величини виникають труднощі як 

мережевого, так і режимного характеру. Тому збільшення 

потужностей ВДЕ потребує вирішення питання з 

резервними і балансуючими потужностями.  

З метою стабільного і безпечного функціонування 

енергосистеми знадобляться резервні джерела 

електроенергії. Ідеальним рішенням є довготривале 

зберігання надлишкової електроенергії, одержуваної від 

вітряних і сонячних електростанцій і подальше 

використання цієї запасеної енергії в разі потреби. 

В якості балансуючих потужностей оператора 

системи накопичення енергії можуть бути електричні 

станції на базі ВДЕ, які оснащені системою 

накопичення/відпуску електроенергії з використанням 

водневої технології. З економічної точки зору використання 

водневої технології для споживання «зайвої» 

електроенергії є позитивною обставиною, яка запобігає 

втратам електроенергії, генерованої з ВДЕ у періоди 

мінімуму споживання в енергосистемі. Станції на ВДЕ, які 

оснащені водневими технологіями, можуть забезпечити 

балансування електроенергії в реальному часі. Алгоритми 

роботи систем накопичення вітряної і сонячної енергії 

впроваджується подібно роботі гідравлічних акумулюючих 

електричних станцій. 

Якщо використовувати для виробництва водню 

електроенергію, яка виробляється з відновлюваних 
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джерел, то виходить нешкідливе для клімату паливо у 

вигляді «зеленого» водню, вироблене без викидів в 

атмосферу CO2. Таким чином вирішується екологічна 

проблема.  

Широке впровадження водневих технологій суттєво 

припинить зміну клімату нашої планети, яка є спільною 

проблемою людства. 

 

Література: 

1. UN chief appeals to G7 leaders for ‘strong commitment’ and 

political will to tackle climate emergency. [Electronic resource].– URL: 

https://news.un.org/en/story/2019/08/1044921. 

2. REN21. Renewables 2019. Global Status Report. [Electronic 

resource].– URL:  https://www.ren21.net. 

3. Projecting the Future Levelized Cost of Electricity Storage 

Technologies. Oliver Schmidt, Sylvain Melchior, Adam Hawkes, Iain Staffell 

[Electronic resource].– URL: https://www.imperial.ac.uk. 

 

https://www.ren21.net/
https://www.imperial.ac.uk/


МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

188 

УДК 620.91 

 

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ 

ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Т.С.Кудря, 

 Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 

м. Київ, e-mail: 1144ktc@gmail.com, т. +38 (067) 466 31 27 

 

Енергетичною стратегією України передбачено 

збільшення частки «зеленої» енергії до 25 % в 

енергетичному балансі країни. Національна транспортна 

стратегія матиме суттєвий вплив на паливо та 

енергозабезпечення, в першу чергу, автотранспорту. За 

результатами моделювання видається можливим, що 

суттєво зросте попит на біопаливо та на електричну 

енергію завдяки широкому використанню електромобілів. 

Використовуючи вже існуючий досвід  Європи та світу, 

ми вже сьогодні маємо можливість перейти до побудови 

енергетичних систем та систем надання транспортних 

послуг на принципах діджіталізаціі, децентралізації і 

найголовніше – декарбонізації. Однак, для такого 

переходу необхідно мати чіткий фокус на створенні 

«зеленого» ВВП як загальнонаціональної мети. 

Ключові слова: декарбонізація; відновлювані 

джерела енергій; електромобілі, зелений водень. 
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Ukraine's energy strategy envisages increasing the share 

of green energy by up to 25% in the country's energy balance. 

The national transport strategy will have a significant impact 

on fuel and energy, first of all, motor transport. According to 

the simulation results, it is possible that the demand for 

biofuels and electricity will increase significantly due to the 

widespread use of electric vehicles. Using the already existing 

experience of Europe and the world, we already today have 

the opportunity to move to the construction of energy systems 

and systems of rendering transport services on the principles 

of digitization, decarbonisation and most importantly, 

decarburization. However, such a transition requires a clear 

focus on creating a "green" GDP as a nationwide goal. 

Keywords: decarbonisation; renewable energy; electric 

cars, green hydrogen.  

 

ORCID: 0000-000 3-4252-2969. 

 

Боротьба зі зміною клімату є глобальним викликом, 

який вимагає широкої міжнародної співпраці, консенсус 

щодо якої знайшов відображення у низці послідовно 

укладених міжнародних угод: Рамкової Конвенції ООН про 

зміну клімату (РКЗК ООН), Кіотському протоколі, Паризькій 

угоді. Україна залишається активним учасником 

міжнародної боротьби зі зміною клімату і послідовно 

ратифікувала усі зазначені угоди. Україна у своєму 

розвитку орієнтується на досвід країн Європи, враховуючи 

асоційоване членство, міжурядові угоди в енергетичній 

галузі. Енергетичною стратегією України до 2035 року 

передбачено збільшення частки «зеленої» енергії до 25 % 

в енергетичному балансі країни, зниження 
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імпортозалежності енергетичної галузі України з 51 % у 

2015 – до 33 % у 2035 році, а також повноцінна інтеграція з 

енергетичною системою ЄС. Національна транспортна 

стратегія матиме суттєвий вплив на паливо та 

енергозабезпечення, в першу чергу, автотранспорту. За 

результатами моделювання видається можливим, що 

суттєво зросте попит на біопаливо до 2035 року, а потім на 

електричну енергію завдяки широкому використанню 

електромобілів.  Використання значно ефективніших 

електромобілів у порівнянні з автомобілями з двигунами 

внутрішнього згоряння, дозволить скоротити споживання 

транспортним сектором енергоресурсів, при зростанні 

кількості авто та їх роботи у перевезенні пасажирів та 

вантажів. Враховуючи потенціал виробництва рідкого 

біопалива в Україні та за умови проведення відповідної 

державної політики, частка цього виду палива в структурі 

енергоспоживання легковими автомобілями може зрости 

до 50% в 2035 р. Частка електромобілів в перевезенні 

пасажирів легковим автомобільним транспортом може 

становити до 20% в 2035 р. та 50% в 2050 р., а частка 

електроенергії в споживанні цим видом транспортних 

засобів може досягнути 10% та 30% відповідно [1]. 

 

 
Рис. 1  Споживання палива і енергії легковими автомобілями та 

структура перевезення пасажирів 

Джерело: побудовано автором на підставі даних [1]. 
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Транспорт є важливим сектором енергоспоживання, 

для декарбонізації та екологізації галузі необхідно 

здійснити такі заходи:  

1. повністю переоснастити парк транспортних засобів з 

двигунами внутрішнього згоряння на електричні, водневі 

транспортні засоби та автомобілі на паливних елементах 

або інші, що відповідатимуть критеріям сталості та 

екологічності;  

2. оптимізувати структуру пасажиро- та вантажопотоку 

шляхом збільшення частки пасажиропотоку громадським 

транспортом, а частки вантажопотоку  залізничним 

транспортом;  

3. удосконалити планування транспортної мережі та 

маршрутів громадського транспорту, розвивати 

використання екологічного транспорту та мікро мобільність 

у містах;  

4. запровадити технології інтермодального вантажного 

транспорту;  

5. модернізувати та збільшити кількість водних і 

річкових портів;  

6. запровадити енергозбереження на всьому 

технологічному ланцюгу [1]. 

Важливим, з точки зору декарбонізації економіки, є 

ринок електромобілів. Зокрема, в 2018 році 

загальносвітовий показник продажу склав 1,98 млн. 

одиниць [4]. 

Лідируючими в цьому напрямку країнами виступили 

Китай та Японія. В Європі відзначилися майже дворазовим 

збільшенням ринку екологічного транспорту.  Такі швидкі 

темпи приросту ставлять актуальне питання будівництва 

зарядних станцій електромобілів. Одним з варіантів 
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розширення застосування ВДЕ (в ракурсі збільшення 

кількості зарядних станцій електромобілів) є використання 

в якості джерела живлення автономних зарядних станцій 

електромобілів вітроелектричних, фотоелектричних чи 

комплексних вітро-сонячних енергоустановок. При цьому, 

впровадження зарядних станцій на основі ВДЕ не 

впливатиме на центральну електромережу, підвищить 

показник використання енергетичного потенцілу 

відновлюваних джерел та покращить екологічну ситуацію 

місцевості, де рухаються електричні траспортні засоби. 

Станом на сьогоднішній день робота таких зарядних 

станцій на основі ВДЕ вивчена в неповній мірі, що 

пояснюється відсутністю єдиних підходів до визначення 

умов реалізації станцій даного типу, режимів роботи 

відновлюваного джерела енергіі. Зокрема, сумарна 

встановлена потужність всіх об’єктів відновлюваної 

енергетики в світі на кінець 2019 року склала 2522 ГВт [5], 

тоді як приріст електромобілів на кінець 2019 року склав 

близько 7,6 мільйони одиниць (електричних та гібридних), 

а кількість зарядних станцій (повільного та швидкого 

заряду) досягла 5,22 млн [4]. Динаміку розвитку ринку 

електромобілів складно проаналізувати, оскільки відсутні 

офіційні дані з 2010 року, однак згідно [2] за 2014 рік в 

Україну було ввезено 95 електромобілів, в 2015 році – 731, 

в 2016 року – 1709, в 2017 року – 4406, в 2018 року – 9706 

одиниць, в 2019 році – 15 328. Такий приріст пояснюється 

прийнятим Законом «Про внесення змін до Закону «Про 

митний тариф України» щодо ввізного мита на 

електромобілі». Закон України № 822-VІІІ, який був 

підтриманий Верховною Радою 25 листопада 2015 року,  

встановлює нульову ставку ввізного мита на автомобілі, 

оснащені електродвигуном. 01.01.2020р набув чинності 
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Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення доступу до інфраструктури 

зарядних станцій для електромобілів". Законом 

передбачаються: зелені номерні знаки для електромобілів; 

нові дорожні знаки та маркування місць для паркування, 

зарядки; штраф за зупинку чи стоянку авто на місці для 

електромобілів, а також за створення перешкод водіям 

електрокарів у зупинці або парковці [4]. 

Досягнення енергетичної перебудови потребуватиме 

масштабного використання водневих технологій, адже без 

них неможливо досягти означеної мети по декарбонізації. 

Ряд країн, у тому числі декілька членів ЄС, Великобританія 

та Японія визначили необхідність отримання водню для 

досягнення більш глибокої декарбонізації в енергетичному 

та промисловому секторах. Консенсус навколо транспорту 

як ключового напрямку змусив уряди у всьому світі спільно 

оголосити про плани щодо будівництва до 2025 року 

приблизно 2800 водневих автозаправних станцій. У світлі 

глобальних зусиль з декарбонізації та нових технологічних 

тенденцій великі багатонаціональні нафтові, газові та 

енергетичні компанії, важка промисловість та виробники 

автомобілів почали приймати водень як нову можливість і 

диверсифікують портфелі своїх компаній. Ринок генерації 

водню, як очікується, зросте до 200 млрд. дол. США в 2023 

році [7]. Досліджено, що саме водень є енергоносієм 

майбутнього для вирішення важливих енергетичних та 

екологічних проблем. Стратегія сталого розвитку України 

до 2030 року орієнтована, насамперед, на людину та 

поліпшення якості життя у сприятливому соціально-

економічному середовищі та в екологічно чистому довкіллі. 

Україна у своєму розвитку прагне збільшити частку 

«зеленої» енергії в енергетичному балансі країни та 
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орієнтується на досвід країн світу, зокрема країн ЄС. 

Ключовими факторами розвитку відновлюваних джерел 

енергії в Україні є: необхідність поліпшення екологічної 

ситуації; міжнародні зобов’язання; вичерпність традиційних 

паливно-енергетичних ресурсів; нагальна потреба в 

подоланні залежності від імпорту енергоносіїв.  
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Станом на 1 січня 2020 року, за даними  НЕК 

«Укренерго», встановлена потужність відновлювальних 

джерел енергії перевищила рівень ГЕС і склала майже 5 

ГВт. Частка нетрадиційних джерел енергії зростає, але 

вона не є сталою. Сонце є – СЕС генерує електроенергію, 

коли ж його немає, то енергії теж мало, а споживання в 

мережі є постійне. Тому потрібно мати якість потужності, 

щоб компенсувати несталість СЕС і ВЕС. Одним з 

перспективним вирішенням цієї проблеми може стати 

воднева енергетика. Водневі акумулятори - це технологія 

виробництва і зберігання водню для його подальшого 

використання. Тобто, водень – це енергоносій, а не 

джерело. Шляхи отримання водню є різні, нас цікавить 

електролітичний. Основним елементом такої системи є 

електролізер. 

Електролізери використовують електрику для 

розщеплення води на водень і кисень. Ця технологія добре 

розроблена і комерційно доступна. Різні електролізери 

працюють по-різному, в основному різниця в типу 

матеріалу електроліту. Виділяють полімерні електролітичні 

мембранні, лужні, тверді оксидні електролізатори. Ці 

технології зараз активно розвивають у світі і провідні 

країни, які мають велику частку нетрадиційних джерел 

енергії, розвивають акумулювання воднем, це такі країни 

як Німеччина, Бельгія, Франція, Норвегія. 

 Якщо поглянути на встановлені потужності ВДЕ на 

території України, то бачимо, що велика частка 

сконцентрована на півдні України. Це пояснюється 

природніми умовами. Але наша енергосистема не 

спроможна передавати такі перетоки енергії, для цього 

необхідно її модернізувати, а це великі кошти. Водень же 

можна транспортувати. Уявіть, що є контейнер з енергією, і 
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ви просто її переміщає з одного місця на інше. До того ж, 

водень можна транспортувати по наявній українській ГТС. 

Логіка використання проста: надлишкова 

електроенергія використовується для виробництва водню 

в процесі електролізу. Далі водень може перетворюватися 

в метан, якщо є поблизу джерело вуглецю. Газ 

зберігається у спеціальних резервуарах, і вивільняється в 

міру необхідності. Нижче наочно показана ефективність 

використання енергії, коли «зелена» електрика 

перетворюється в водень, а після – в метан. 

 

 
 

Та для впровадження таких технологій є ряд проблем. 

По-перше, це дорого. Поки що традиційні сховища на літій-

іоні є дешевшими, ніж водень. Але технології стають більш 

доступнішими, та й водень не має терміну зносу, на відміну 

від традиційних батарей. По-друге, необхідно, щоб вже 

зараз інститути створювали бази для випуску спеціалістів з 

експлуатації водневих технологій. Ще є питання безпеки. 

Водень при контакті з киснем утворює вибухонебезпечну 

суміш. І це багатьох лякає. Враховуючи український досвід 

з впровадженням нових технологій, то може виникнути 

ситуація, що один поганий досвід відкине всі інші спроби 

впровадження на десятки років. Тому вкрай важливо, щоб 

суспільство знало, що це за технологія і що вона не є 
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небезпечною при правильному використанні та 

експлуатації.  

Нараз необхідно, щоб держава стимулювала розвиток 

цього напрямку. Наприклад, щоб були певні дотації, або ж 

був розроблений механізми, що для СЕС/ВЕС, які 

побудовані в комплексі з водневим акумулятором, і може 

працювати в сталому режимі, тариф був вищим певний 

час, до окупності установки. Чим раніше ми запровадимо 

такі технології, тим краще. Тому що вже в найближчих 

роках, або навіть і наприкінці цього, маневрових 

потужностей ГАЕС і КЕС може не вистачати для 

компенсації відновлювальних джерел енергії. 
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 The paper reviews the use of "green hydrogen" not as a 

direct energy carrier, but as a derivative for obtaining new 

types of fuels more convenient for transportation, storage and 

use, are considered in the paper.  

 Keywords: green hydrogen, renewable energy sources, 

ammonia, methanol, methane.  

 

ORCID: 0000-0003-0928-1657. 

 

Водень - це найменший газ, який складно 

транспортувати і зберігати у стисненому і, тим більше, у 

зрідженому станах, що вимагає значних енергозатрат (до 

30% енергії, яку можна отримати з водню).   

Левова частка водню, отриманого з викопних 

енергоресурсів, використовується для виробництва аміаку 

(NH3) через процес Габера-Боша [1], який потім прямо чи 

непрямо використовується для виробництва добрив.  

      
400 500 , ( ), 150 350

2 2 32
T C kat гетерогенний P amм

N H NH
=   = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ .    (1) 

Розгляд питання застосування аміаку, як похідної 

«зеленого водню» є актуальним на сьогоднішній день. 

Даний напрям має всі шанси на практичну реалізацію в 

Україні, що пояснюється високим потенціалом «зеленого 

водню», як похідної ВДЕ.  

Інший не менш актуальний напрям зв’язування  

«зеленого водню» полягає у виробництві синтетичного 

палива – метанолу (СН3ОН) за реакцією (2]) (з проміжною 

реакцією неповного гідрування до синтез-газу): 

 
2 2

250 , , 7

2 2 2 32 .
Т С kat P МПа

Н О Н О
СО H СО Н СН ОН

=  =

− −

⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+ +⎯⎯⎯ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯   (2) 

Проміжне використання водню з метою виробництва 

нового виду палива, яке легше транспортується і 

зберігається (наприклад, спирт або метан) з CO2, може 
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розглядатися як аналог використання біомаси, біодизеля і 

рослинної олії. Дане паливо може ефективно 

використовуватись на транспортних засобах як з 

двигунами внутрішнього згорання, так і на електромобілях 

на паливних елементах.  

Даний підхід виробництва нового палива на місці 

отримання «зеленого водню» набагато простіше 

реалізувати без будівництва спеціальної інфраструктури 

газопроводів та компресорних підстанцій. 

Ще однією альтернативою зв’язування «зеленого 

водню» на місці його виробництва для більш зручного 

транспортування і зберігання є його використання для 

безпосереднього виробництва газоподібного палива – 

метану (СН4) за реакцією Сабатьє при застосуванні 

каталізатору (нікелевий або рутенієвий), температури та 

тиску [3]: 

                    
2

300 400 , , 7

2 2 4.
Т С kat P МПа

Н О
СО H СН

= −  =

−

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                (3) 

ККД даного процесу становить близько 80%, а при 

зворотному процесі ефективність знижується до приблизно 

20-30% залежно від методу використання палива. Це 

менше за ефективність водню, але витрати на зберігання 

менші принаймні в 3 рази через вищу температуру кипіння 

метану і більшу щільність енергії. Рідкий метан має в 3,2 

рази більшу щільність енергії, ніж рідкий водень і його 

легше зберігати. Крім того, інфраструктура трубопроводів 

(газопроводів природного газу) вже існує. Транспортні 

засоби на природному газі вже існують, і, як відомо, 

можуть бути легше адаптовані до існуючої технології 

двигунів внутрішнього згорання, ніж водневі авто. Досвід 

роботи з авто на природному газі показує, що зберігання 

метану недороге, якщо вартість перетворення палива 

вважати прийнятною. Витрати на зберігання спирту ще 
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нижчі. Очікується, що технологія використання спиртів 

дасть можливість значно заощадити на розвитку 

інфраструктури в порівнянні з прямим використанням 

водню.  

Розглянуті технології з проміжним використанням 

«зеленого водню» для створення нових, більш зручних у 

використанні палив, можуть бути ефективнішими, ніж 

виробництво суто водневого палива. Довгострокове 

зберігання енергії, може бути краще втілене за допомогою 

синтетичного спирту, метану або аміаку, які дозволяють 

сезонне зберігання і можуть безпосередньо 

використовуватись в деяких паливних елементах у 

електромобілях. Дані напрямки актуальні як для класичних 

автомобілів на ДВЗ, так і для гібридних  електромобілів 

(PHEV), які використовують гібридну технологію зберігання 

палива та електрики для задоволення своїх енергетичних 

потреб.   

Висновки. Запропоновані варіанти зв’язування 

«зеленого водню» шляхом отримання нових видів 

енергоносіїв більш зручних для транспортування та 

зберігання, що дозволяє розширити можливості 

використання енергії вітру та сонячного випромінювання як 

первинного джерела для даних процесів.  
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його роль в безвуглецевій економіці в рамках намагання 

людства відмовитися від викопних видів палива, про 

необхідність розробки Національної стратегії водню 

України з метою швидкого переходу до чистих 

відновлюваних джерел енергії.    
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Information is provided on the history of hydrogen 

discovery, its role in a carbon-free economy as part of 

humanity's attempt to abandon fossil fuels, and the need to 
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Водень: небезпечний газ для тих, хто пам’ятає вибух 

Гінденбурга чи паливо для сталого розвитку? Згадуючи 

його історію, і переглядаючи технології його виробництва, 

транспортування, зберігання та використання, можна 

знайти вихід з цієї дилеми. 

Історія водню сягає початку 16 століття, коли 

швейцарський алхімік Парацельс в результаті своїх 

досліджень зазначив, що його заінтригував газ, який не 

мав запаху. Лише в середині 18 століття британський хімік 

Генрі Кавендіш відновив роботу Парацельса, а 

швейцарський хімік Теодор Турке де Майерн  у 1703 р. 

продемонстрував горючість цього газу, названого "горючим 

повітрям" . Потім цю роботу продовжували багато хіміків, 

зокрема француз Лавуазьє. Результатом цього було 

повідомлення в Академії наук у 1783 році; Тоді його 

називали "водневим газом", що означає "газ, який 

виробляє воду". 

Одним з перших його застосувань було його 

використання, починаючи з 1782 року, братами 

Монгольфері, як газу для наповнення повітряних куль. 

З початку 19 століття водень проник у багато галузей 

промисловості, таких як хімія, нафтохімія та виробництво 

добрив . Згодом,  почали його використовувати в 

енергетичному секторі, для громадського освітлення та 

побутових застосувань. 

Відтоді водень все більше застосовується в різних 

галузях промисловості, як за своїми хімічними 

властивостями, так і за енергетичними показниками. 

У 1874 р. Жуль Верн передбачив майбутнє, в якому: 
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«Вода, одного дня, буде використовуватися в якості 

палива і водень та кисень, які складають її, використані 

окремо або разом, забезпечать невичерпне джерело тепла 

і світла, інтенсивності якого вугілля не здатне давати. 

Коли-небудь вугільні приміщення  пароплавів замість 

вугілля будуть заповнені цими двома газами, які будуть 

горіти в печах з величезною калорійністю». 

Давнє бачення Верна надихнуло уряди та підприємців 

протягом багатьох років, але на шляху його здійснення 

стояли деякі бар’єри : витрати на виробництво чистого 

водню та довговічність обладнання. І ці два фактори 

ставали перешкодою до теперішнього часу. Наука і 

технології, а також досвід виробництва електроенергії з 

сонячної та вітрової енергії розправили  крила баченню 

Верна. Чистий водень, як паливо, зараз готовий стати 

реальністю. В багатьох країнах темпи досліджень, 

розробок, технології та пілотних проектів прискорюються 

щодня.  

Енергія - це основа цивілізації. Для задоволення 

майбутнього попиту, уникаючи побічних продуктів наших 

нинішніх традиційних джерел енергії, ми повинні знайти 

альтернативи. Це буде поєднання первинних джерел 

енергії, таких як сонячна та вітрова електроенергія, та 

вторинних носіїв енергії, з яких водень забезпечить 

істотний внесок як паливо з нульовими викидами. 

Технологічні розробки, які підтримують доступність 

енергоресурсів, покращують надійність енергетичної 

системи та сприяють довгостроковому скороченню викидів, 

будуть життєво важливими в міру розвитку глобальних 

енергетичних ринків. Водень є одним із важливих 

елементів, які можуть допомогти нам у цій еволюції, і 
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Україна перебуває в унікальному становищі, щоб 

максимально використати цю можливість. 

Розвиток водневої промисловості  підвищить  

енергетичну безпеку України, створить  нову експортну 

галузь, оцінену в мільярдах доларів і нові робочі місця. У 

нас є все необхідне для розвитку цього напрямку та 

постачання чистого водню спочатку в Європу, а в 

подальшому для інших країн: енергетичний потенціал, 

кадровий потенціал, наявність відповідного наукового 

потенціалу та необхідних знань. 

Завдяки правильній стратегії, необхідно забезпечити 

умови і усунути бар'єри для розвитку галузі. Це включає 

національне послідовне та розумне регулювання, 

посилення взаємодії із іншими країнами та забезпечення 

безпеки. Важливо, щоб уряд надавав правильну підтримку 

в потрібний час для нових технологій. Зрештою, бізнес та 

промисловість стануть силами, що виведуть водневі 

технології на розвинений, відкритий і прозорий 

комерційний ринок. 

Україна має свій потенціал та можливості, щоб 

скористатися збільшенням світової уваги до чистого водню 

та зробити його наступним експортним товаром. Існує 

потенціал для тисяч нових робочих місць і мільярдів 

доларів інвестиції і економічного зростання в період до 

2050 років. Ми можемо інтегрувати більше дешевих чистих 

відновлюваних джерел, зменшити залежність від 

імпортного палива та істотно скоротити  викиди вуглецю в 

Україні та в усьому світі. 

Потенціал для експорту чистого «зеленого» водню є 

великим, Європейська воднева рада визначила Україну як 

потенційну електростанцію з виробництва водню для 

Європи. Ми можемо стати лідером у новій галузі. 
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Необхідно негайно, враховуючи приклади інших країн 

(насамперед – «Зелена угода» Європейського союзу), 

розробити Українську національну водневу Стратегію / 

Дорожню карту, яка б визначила шляхи створення і 

розвитку водневої галузи  України. Треба передбачити 

зменшення необізнаності населення, створити 

нормативно-правову базу, створити умови для залучення 

приватних інвестиції, використати міжнародний досвід для 

розвитку виробництва і комерціалізації водню і водневих 

технології, створити ринок для експорту «зеленого» водню 

в Європу та сприяти розвитку внутрішнього ринку 

використання водню. 

Багато з того, як розвиватиметься ця галузь, 

залишається невизначеним, але є ризики, якщо не 

починати діяти рано, ми опинимось позаду.  
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У роботі наведено послідовність визначення 

залежності виробітку водню від сонячної радіації для 

автономної сонячно-водневої системи. 
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The article describes the sequence of determination of the 

dependence of hydrogen production on solar radiation for an 

autonomous solar-hydrogen system. 
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Останніми роками в Україні відновлювана енергетика 

почала розвиватися досить високими темпами. Так, 

станом на 1 січня 2020 року встановлена потужність 

станцій та установок, що використовують ВДЕ для 

генерації електричної енергії, за останні 5 років 

збільшилася на 5812,9 МВт, і сумарно склала 6 779 МВт. 
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Рис. 1. Встановлена потужність ВДЕ в період з 2014 по 

2019 рік [1]. 

 

Більш того, з огляду на «Концепцію «Зеленого» 
енергетичного переходу України до 2050 року», що була 
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опублікована Міністерством енергетики та захисту 
довкілля у 2020 році, передбачаються суттєві зміни 
енергетичного балансу країни в сторону ВДЕ. А саме 
досягти 70% частки ВДЕ у виробництві е/е, з яких до 15% 
має складати виробництво е/е за рахунок дахових СЕС в 
домогосподарстві та бізнесі, а також збільшення 
децентралізованого електропостачання [2]. 

Енергетичні цілі Концепції роблять доцільним розробку 
та розвиток автономних систем на основі ВДЕ, які можуть 
забезпечити безперервне сезонне енергоживлення 
споживача. В Україні одним із можливих варіантів розвитку 
автономних систем з сезонним гарантованим 
акумулюванням енергії є сонячно-водневі системи, які 
здатні забезпечувати потреби споживача безперервно 
протягом року. У такій системі водень є сезонним 
акумулятором електроенергії, який накопичується в період 
надлишкового виробітку електроенергії ФЕС. 

 Сонячно-водневі автономні системи можуть 
працювати в 4 режимах [3]: 

1. Ідеальний – безпосереднє електроживлення від 
фотоелектричної установки; 

2. Надлишковий - електроживлення від 
фотоелектричної установки з паралельним виробництвом 
«зеленого» водню та зарядом буферної акумуляторної 
батареї; 

3. Недостатній - електроживлення від 
фотоелектричної установки з компенсацією виробітку 
паливним елементом та буферною акумуляторною 
батареєю 

4. З нульовою первинною генерацією - 
електроживлення від паливного елемента та буферної 
акумуляторної батареї через DC/AC інвертор. 

Перш за все, при реалізації такої системи необхідно 
мати можливість швидко виконати оцінку обсягу вихідного 
продукту, як зі сторони електроенергії від ФЕМ, так і зі 
сторони водню. Методи визначення залежності виробітку 
електроенергії від сонячної радіації уже відомі, у той час як 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

211 

залежність виробітку водню від останньої ще достеменно 
не визначені. 

Даною роботою пропонується послідовність 
визначання залежності генерації водню від сонячної 
радіації у декілька етапів: 

• Етап 1. Створення теоретичної моделі сонячно-
водневої системи на основі фотоелектричного модуля та 
протоно-обмінного електролізера за допомогою 
середовища Matlab; 

• Етап 2. Проведення математичного моделювання в 
середовищі Matlab та оцінка отриманих результатів; 

• Етап 3. Улаштування демонстраційної 
експериментальної установки, яка складається з 
фотоелектричного модуля невеликої потужності, протоно-
обмінного електролізера, стабілізатора напруги, системи 
безперебійної подачі електроліту; 

• Етап 4. Проведення експерименту по місцю та 
обробка отриманих результатів; 

• Етап 5. Порівняння результатів отриманих з 
математичного моделювання та експериментально. 

• Етап 6. Корегування математичної моделі шляхом 
введення універсальних коефіцієнтів. 

Таким чином, у результаті проведеної роботи буде 
отримано математичну залежність виробітку водню в від 
сонячної радіації, за допомогою якої можна буде швидко 
оцінити роботу сонячно-водневої системи на основі будь-
яких фотоелектричного модуля та протоно-обмінного 
електролізера. 
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У роботі наведено фізико-хімічні та експлуатаційні 

характеристики водню як моторного палива, модифікації 

двигунів, що здатні працювати на водневому паливі та 

аналіз ефективності використання водню з урахуванням 

конструкції двигуна та особливостей самого палива. 
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Сьогодні проблема екологічності палива набула 

самостійного та позачергового значення у зв’язку з більш 

жорсткими вимогами до самих палив і продуктів їх 

згорання. Ці вимоги зазначені у ряді міжнародних 

документів, на які орієнтована й Україна [1]. 

Відомо, що паливо для двигунів транспортних засобів 

є токсичною речовиною, здатною викликати захворювання 

або відхилення в стані здоров’я людей, що з ним 

контактують. Забруднення довкілля нафтопродуктами 

відбувається внаслідок їх випаровування і витоків, викидів 

в атмосферу продуктів неповного згоряння палив під час 

роботи двигунів [1]. 

Найбільший тиск на навколишнє середовище 

спричиняють автомобільні палива (табл. 1) [1]. 

 

Таблиця 1. Баланс викидів шкідливих речовин транспортними 

засобами 

№ 

з/п 

Транспортний засіб Кількість викидів шкідливих 

речовин,% 

1. Автомобільний 70% 

2. Сільськогосподарський 9,4% 

3. Залізничний 9,2% 

4. Повітряний 7,3% 

5. Водний 4,1% 
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Наприклад, у Німеччині автотранспорт утворює 85% 

усіх забруднень повітря окисом вуглецю, 79 % - 

вуглеводнем та 46 % - окислами азоту. У великих містах 

США автомобілі утворюють 60-80 % забруднення 

атмосфери [3]. 

Розвиток водневої енергетики та необхідність пошуку 

нових ефективних енергоносіїв й розробки на їх основі 

екологічно безпечних альтернативних палив зумовлена 

двома основними чинниками: 

- швидке вичерпання запасів нафти на Землі; 

- погіршення екологічної ситуації в багатьох країнах, 

насамперед у розвинутих [1]. 

Одним з найбільш перспективних енергоносіїв в 

транспортному секторі майбутнього виступає водень [4]: на 

нього припадає три чверті всієї матерії на планеті, запаси 

водню невичерпні і постійно поновлюються [4]. 

Незважаючи на численні спроби використання водню 

як палива в двигунах внутрішнього згоряння, він тривалий 

час не знаходить широкого застосування через складність 

виробництва, високу вартість, а тому і відсутність масового 

споживача. Сьогодні енергія, одержана від водневого 

палива, більше ніж у два рази дорожча за бензинову. 

Щоправда при цьому розрахунку вартості водню не 

враховується зменшення тиску на навколишнє 

середовище, що за різними оцінками може становити у 

масштабах міста, із чисельністю населення 1 млн. людей, 

від одного до десяти мільйонів доларів США [1]. 

У той же час ціни на водень будуть неухильно 

знижуватися у зв’язку із зростанням масштабів його 

виробництва та із здешевленням електроенергії. Тому 

водень, що зараз значно дорожчий за бензин, з часом 
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стане дешевше його [2]. Таким чином, за наявності 

відповідних економічних механізмів зазначені капітальні 

витрати могли б окупитися за рахунок економії бензину й 

зниження екологічної шкоди[1]. 

Для того, щоб з’ясувати, який внесок у розв’язання цих 

проблем може зробити застосування водневого палива, 

дамо оцінку його фізико-хімічним і експлуатаційним 

характеристикам порівняно з традиційними паливами 

(табл. 2)[1, 5,6, 7]. 

 

Таблиця 2. Фізико-хімічні і експлуатаційні характеристики 

традиційних палив і водню 

Показник Автомобіль
ний бензин 

Дизель
не 

паливо 
(літнє) 

Стиснутий 
нафтовий газ 

Водень 

Густина (20оС), 
кг/м3 

740 - 760 820-
850 

150 (тиск 20 М
Па) 

70(Т=20
К) 

В’язкість (20оС), мм
2/с 

0,5 – 0,7 3,5 – 
6,0 

- - 

Температура( оС): 
- застигання 
- кипіння 
- спалаху 
- самозаймання 

 
до – 60 
35-200 

-50 - +100оС 
350-500 

 
до – 10 
180-360 
до – 40 

230 - 300 

 
-182 
-162 

- 
650-700 

 
-259 
-253 

- 
500-510 

Октанове число 
(дослідний метод) 

80-98 - 100-110 30-40 

Цетанове число - 40-45 - 45-90 

Співвідношення 
С/Н, за масою 

5,5 6,5 3 - 

Вміст сірки, % до 0,1 до 0,2 0,0 0,0 

Теплота згоряння 
нижча,МДж/кг 

41-44 42-43 49-50 118 

Стехіометрична 
кількість повітря 
для повного 
 згоряння, кг/кг 

14-15 14-14,5 17-17,5 34,8 

Максимальна 
температура 
 горіння, оС 

2060 2100 2020 2180 
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Крім того, треба брати до уваги різну здатність палива 

до утворення відкладень і нагарів на деталях паливного 

обладнання і камери згорання. Відкладення порушують 

нормальний режим горіння, призводять до зменшення 

економічності роботи двигуна і підвищення токсичних 

викидів продуктів неповного згоряння. Водень як паливо, в 

цьому випадку повністю усуває небезпеку утворення СО і 

вуглеводнів, але в цьому разі зростає емісія оксидів 

азоту.[1]. 

Для потреб транспорту водень можна використовувати 

як шляхом безпосереднього спалювання в двигунах 

внутрішнього згоряння, зовнішнього згоряння (двигун 

Стірлінга), так і застосовувати в паливних елементах [1]. 

Водень – ідеальне паливо, у якого найвища 

теплотворна здатність[2]. При згоранні водень дає 28 – 30 

тис. ккал. Для порівняння зауважимо, що високої якості 

бензин дає тільки 10 – 11 тис. ккал., високоякісне вугілля – 

8 тис. ккал., дрова – 2,5 тис. ккал. (все на 1 кг.) [3]. 

Водень, як паливо дозволяє зняти конфлікт енергетики 

та біосфери, так як у циклі «отримання – згоряння» він 

майже не дає шкідливих для навколишнього середовища 

сполук. Навпаки, при його отриманні в атмосферу 

виділяється кисень, а при згоранні утворюється вода [3]. 

Зауважимо, що в даний час водень отримують 

головним чином хімічним шляхом з вуглеводневої 

сировини – нафти та природного газу. В невеликих 

кількостях водень виробляється методом електролізу, 

тобто розщепленням води на кисень та водень. Для 

отримання водню, що призначений для вироблення 

енергії, доцільно виробляти його як раз методом 

електролізу (запаси води на планеті практично невичерпні) 

[3] – один з найбільш відомих і добре досліджених методів 
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добування водню. Він забезпечує одержання чистого 

продукту (99,6-99,9 %) за один технологічний цикл. Однак 

процес одержання водню розкладанням води електролізом 

потребує значних енергетичних затрат [1]. 

Водень як моторне паливо можна використовувати у 

газоподібному, зрідженому стані та у вигляді паливних 

елементів, що працюють на водні. 

Автомобільний транспорт, що працює на водневому 

паливі можна класифікувати за різновидами двигунів:  

- Двигун внутрішнього згорання (ДВЗ), що працює на 

водні або водневій суміші. Такі моделі можуть працювати 

на чистому водні або 5—10 % водню додають до 

основного палива. В обох випадках ККД двигуна 

збільшується (у другому випадку приблизно на 20 %) і 

вихлоп стає набагато чистішим (вміст чадного газу (CO) і 

вуглеводнів (CnHm) зменшується в півтора рази, оксидів 

нітрогену (NnOm) — до п'яти разів) [8]. У разі використання 

у ДВЗ чистого водню потужність двигуна порівняно з 

бензином знижується до 82-65%. Якщо внести невеликі 

зміни в систему запалювання, потужність двигуна 

збільшується до 117% порівняно з бензиновим аналогом, 

але тоді значно збільшиться вихід оксидів азоту через 

вищу температуру в камері згоряння. Крім того, водень при 

температурах і тисках, що створюються у двигуні, здатний 

вступати в реакцію з матеріалами двигуна й мастильними 

матеріалами. спричиняючи швидке зношування [1]. 

Одним з напрямів створення в циліндрі ДВЗ умов, що 

забезпечують надійне запалення воднево-повітряної 

суміші, буде одночасне збільшення температури і тиску в 

кінці такту стиснення. Це можливо здійснити за рахунок 

збільшення ступеня стиснення, підвищення тиску і 

температури повітряного заряду на початку такту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%97
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стиснення. Для збільшення тиску і температури 

повітряного заряду на початку такту стиснення 

застосовують турбо- або механічний наддув. Для 

реалізації переваг водню як автомобільного палива 

необхідні певні конструкційні зміни бензинового двигуна 

[8]. 

Водневі двигуни внутрішнього згорання  наближені до 

традиційних поршневих, утім, їх випускають зараз 

обмеженими дослідними партіями[1]. Звичайний ДВЗ для 

роботи на водні не підходить ще й тому, що водень легко 

запалюється від високої температури випускного 

колектора. Зазвичай для роботи на водні використовується 

роторний двигун, оскільки в ньому випускний колектор 

значно віддалений від впускного [1]. 

- Двигун зовнішнього згорання - Стірлінг-двигун 

(фірма «Філіпс», Голландія та ін.). Сучасні двигуни 

зовнішнього згоряння із зворотно-поступально рухомими 

поршнями являють собою двигуни подвійної дії 

(наприклад, з чотирма циліндрами), що працюють з 

певним зсувом фаз і при високих тисках (від 5 до 20 МПа). 

Двигун абсолютно нешкідливий (дуже низька токсичність) і 

практично безшумний, дозволяє використання різних 

палив (багатопаливний) [8]. Він був запропонований 

шотландцем Р. Стірлінгом та запатентований у 1816 році. 

За даними автора [9], найвищі значення ККД були 

отримані при роботі двигуна Стірлінга саме на водні – 

40,25%, в тому числі: на повітрі – 29,4%; на гелії – 35,1%. 

Це дало можливість зменшити питому масу двигуна на 

30%. Проте, в процесі роботи відбувався витік водню з 

робочих порожнин внаслідок дифузії та через ущільнення, 

що викликало зниження середнього тиску циклу, а отже, і 

потужності [9]. 
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Підкреслимо, що використання водню, як палива для 

двигуна Стірлінга не викликає ускладнення його 

конструкції і не потребує вирішення проблем по 

збереженню ефективних показників, що отримують при 

використанні інших видів палива, незначна витрата 

мастильних матеріалів, невеликий обсяг технічного 

обслуговування тощо [9]. 

Теоретична ефективність використання теплоти в 

двигуні Стирлінга відповідає найкращим зразкам ДВЗ, але 

практично забезпечити високий ККД двигуна Стірлінга 

можливо тільки за наявності ефективного регенератора, 

що утилізує теплоту[11]. 

Використання водню для двигуна «Стірлінга» може 

визначити одне з найперспективніших напрямів при 

створенні екологічно-чистого транспортного засобу [9]. 

Тож, можемо зазначити переваги спалювання водню 

як моторного палива: 

 - висока питома теплота згорання; 

 - широкі межі запалення водню (4-75% об. проти 1,5-

7,6% об. бензину – роблять його ідеальним паливом для 

двигунів; 

 - термічний ККД при роботі ДВЗ на водні (при 

підвищенні ступеня стискання на 50%) перевищує ККД 

двигуна на бензині; 

 - швидкість згоряння воднево-повітряних сумішей 

втричі більша; 

 - водневий двигун легше запускається, леткість водню 

у поєднанні з його займистістю робить його ефективним 

паливом в умовах полярного холоду; 

 - водневе паливо не дає у двигуні вуглеводневих 

відкладень, продукти згорання хімічно не агресивні, тому 
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зношення двигуна і витрати оливи в процесі експлуатації 

помітно знижуються; 

 - шкідливі викиди двигуна при використанні водню 

знижуються в 25 разів порівняно з використанням бензину. 

До недоліків відносяться: 

 - недосконалі технології зберігання (водень має 

виняткові проникаючі властивості, вимагаючи застосування 

особливих матеріалів). 

 - висока собівартість водню; 

 - висока займистість і вибухонебезпечність 

водневоповітряної суміші; 

 - відсутність розвинутої структури водневих заправних 

станцій. 

 - складний процес одержання (з нафтової сировини – 

екологічно не прийнятно, а методом електролізу з 

використанням відновлюваних джерел енергії – ще 

достатньо дорого). 

 -  Гібридні двигуни - це машини з двома 

електроносіями, їх колеса рухає електропривод, енергію 

якому постачає акумулятор, що у свою чергу заряджається 

від високо-економічного двигуна внутрішнього згорання, 

що працює на водні або суміші водню з бензином. Це дуже 

вигідно, адже ККД електродвигуна сягає 90—95 % на 

відміну від бензинового (35 %) або дизельного (50 %). 

Таким чином, загальний ККД підвищується до 30 %, 

відповідно знижується витрата палива [10]. 

Але отримати повністю чистий вихлоп можливо тільки 

третім видом автомобілів з водневим двигуном. 

 -  Справжній водневий автомобіль — це машина 

з електродвигуном, який працює від паливного елемента, 

що знаходиться в автомобілі. Даний тип приводу 

використовує паливний елемент для виробництва 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
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електроенергії з газоподібного водню і кисню. При цьому з 

вихлопної труби виділяється тільки вода. В теорії ККД 

даного елемента, який працює на суміші повітря – водень, 

може досягти 85 %. Навіть на сьогодняшній день вдалося 

створити двигуни з ККД, що перевищує 75% - це вже вдвічі 

більше, ніж в найкращих двигунах внутрішнього згорання. 

У міських умовах такі автомобілі отримують перевагу 

перед автомобілями, що працюють на бензині. Автомобілі 

на водні швидко заправляються і не потребують тривалої 

зарядки, а також володіють більш широким запасом ходу 

при меншій вазі в порівнянні з електромобілями, 

оснащеними важкими акумуляторними батареями [10]. 

Використання паливного елемента для живлення 

електродвигуна в два-три рази ефективніше, ніж 

використання двигуна внутрішнього згорання. Автомобіль з 

паливними елементами - це тип електричного 

транспортного засобу, який використовує паливний 

елемент замість акумулятора або в поєднанні з 

акумулятором для живлення його бортового 

електромотора. Паливні елементи в транспортних засобах 

виробляють електроенергію для живлення двигуна, як 

правило, використовуючи кисень з повітря та стиснений 

водень[7]. 

Ґрунтуючись на вищесказаному, можемо зробити 

висновок, що водень вирішує проблему одержання 

найефективнішого й «чистого» палива для 

автотранспорту, проте на шляху використання водню існує 

чимало технічних перешкод при його зберіганні, 

транспортуванні та експлуатації. 

Ефективність застосування водневого палива 

справедливо оцінювати у повному циклі, тобто з 

урахуванням його виробництва, транспортування, 



МАТЕРІАЛИ XXI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 

 

222 

зберігання, експлуатації та з урахуванням екологічності 

палива [1], а саме: 

- Водень, як паливо, дозволяє зняти конфлікт 

енергетики та біосфери; 

- висока питома теплота згоряння; 

- ККД при роботі на водні значно перевищує ККД при 

роботі на бензині; 

- легкий запуск водневого двигуна; 

- водневе паливо не дає у двигуні вуглеводневих 

відкладень, продукти згоряння хімічно не агресивні, тому 

зношення двигуна і витрати оливи в процесі експлуатації 

помітно знижуються. 

Проте, найбільш істотними перешкодами на шляху 

впровадження водневого палива є: 

- недостатньо розвинена інфраструктура заправних 

станцій; 

- недосконалі технології зберігання водню; 

- висока собівартість 

- фізико-хімічні показники водню (виняткові 

проникаючі властивості вимагають застосування 

особливих матеріалів); 

- висока займистість і вибухонебезпечність воднево-

повітряної суміші; 

- інерція споживачів через відсутність стимулювання 

при переході на альтернативне паливо. 

Тому, перехід на алтернативні палива неможливий без 

широкої державної підтримки, що полягає в стимулюванні 

їх виробництва і застосування. 
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Представлено результати розробки мембранно-

електродних блоків для воднево-повітряних паливних 
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Одним з найбільш перспективних екологічно чистих 

енергоносіїв для використання в паливних елементах є 

водень [1]. Паливний елемент (ПЕ) являє собою 

електрохімічний пристрій для прямого перетворення 

хімічної енергії палива в електричну [2]. Основним вузлом 

низькотемпературних паливних елементів, від якого 

залежить їх успішна робота, є мембранно-електродний блок 

(МЕБ), який включає газодифузійний шар, каталітичний шар 

і полімерно-електролітну мембрану [3, 4]. 

Метою даної роботи була розробка ефективного 

мембранно-електродного блока для низькотемпературного 

воднево-повітряного паливного елемента з конвективною 

подачею повітря. 

Для виготовлення МЕБ на катодну і анодну сторони 

мембрани наносили каталізатор Pt(40%)/Vulcan ХС-72 з 

30 - 50 мас.%  5 %-ї дисперсії мономера Nafion (ND) D521 

на спиртовій основі 1100 EW, який необхідний для надання 

електрокаталітичному шару протонної провідності і кращої 

адгезії каталізатора до газодифузійного шару або до 

мембрани. Отримані таким чином каталітичні композиції у 

вигляді каталітичного чорнила піддавали ультразвуковій 

гомогенізації при частоті 22-25 кГц протягом 2-3 хв. і 

розпилювали аерографом з проміжною сушкою шарів. В 

якості газодифузійного шару (ГДШ) використовували 

вуглецевий папір (ВП) Sigracet 10ВС з мікропористим 

підшаром (товщина 0.42 мм; пористість 84 %) або 

вуглецеву тканину (ВТ) Plain Carbon Cloth - 1071 HCB, з 

яких вирізали зразки розміром 2.5 × 2.5 см. 
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Після нанесення на ГДШ, або на мембрану певної 

кількості каталізатора (1 - 2 мг/см2), проводили 

вимірювання маси зразка на аналітичних терезах. За 

потреби нанесення каталізатора повторювали для 

досягнення необхідної маси і одержували потрібний 

каталітичний шар. Далі проводили термічне пресування і 

отримували готовий п'ятишаровий МЕБ.  

Отримані зразки МЕБ з платиновими електроката-

лізаторами дослідили в діючому макеті воднево-

повітряного паливного елемента, для чого зняли вольт-

амперні криві (див. рис.). Перед початком експерименту 

через комірку протягом 15 хв. пропускали водень та вологе 

повітря для зволоження полімерної мембрани. Умови 

випробування були наступними: температура 25°С, водень 

і повітря без надлишкового тиску, площа робочої зони 

електродів 6.25 см2.  

 

 
Рис. Порівняння вольт-амперних кривих МЕБ ПЕ: 1 – 0.4 мг Pt, 50% 

ND, ВТ, зволоження; 2 – 0.4 мг Pt, 50% ND, ВП; 3 – 0.4 мг Pt, 50% ND, 

ВП, зволоження; 4 – 0.4 мг Pt, 50% ND, каталізатор на мембрані; 5 

– 0.9 мг Pt, 35% ND, каталізатор на вуглецевому підшарі, 

зволоження. 
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З рис. видно, що оптимальними для стабільної 

роботи воднево-повітряного ПЕ є наступні параметри МЕБ: 

0.4 мг/см2 Pt в каталізаторі Pt(40%)/Vulcan ХС-72, 50 мас.% 

ND, каталізатор на вуглецевій тканині (крива 4 на рис.). 

Таким чином, в даній роботі показано, що для 

вдосконалення МЕБ воднево-повітряних ПЕ в якості ГДШ 

слід використовувати вуглецеву тканину. Оптимальний 

вміст дисперсії Nafion в каталітичних чорнилах становить 

50 мас.%, при цьому загрузка каталізатора на мембрану 

має становити не більше 0.4 мг Pt/см2. Зволоження 

полімерної мембрани покращує характеристики МЕБ.  
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У роботі досліджені характеристики матеріалів 

для напівпровідникових, водень сорбуючих та кисневих 

електродів для використання у якості електродів 

фотоелектрохімічної комірки. Ці матеріали досліджені у 

фотоелектрохімічній паливній комірці з модифікованим 

CdSe/ZnSe фотоелектродом та системою 

МН/повітряний електрод. 

Ключові слова: фотоелектрохімічна паливна 

комірка, сонячне випромінювання, водень. 
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The characteristics of materials for semiconductor, 

hydrogen adsorbing and oxygen electrodes usіng as 

photoelectrochemical cell electrodes are investigated. A 

photoelectrochemical fuel cell with photoelectrode modified by 

CdSe/ZnSe and MH / air electrode system was developed. 

Keywords: photoelectrochemical fuel cell, solar 

illumination, hydrogen. 
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Основним завданням при одержанні функціональних 

матеріалів є розробка методів синтезу, які забезпечують 

високу тривалість і надійність роботи електрохімічних 

перетворювачів сонячної енергії. Важливою проблемою 

таких систем є підвищення ефективності 

фотоперетворення. 

Для дослідження роботи фотоелектрохімічної 

паливної комірки з акумулюванням водню [1] в якості 

фотоанода використовували модифікований CdSe/ZnSe 

електрод. Електроосадження плівок CdSe та ZnSe 

проводилось з водних електролітів на титанову основу, на 

якій були сформовані нанотрубки TiO2. Спочатку наносили 

шар селеніду кадмію, на який в подальшому осаджували  

ZnSe (Рис. 1). Густина струму і час осадження плівок були 

однакові. Тривалість осадження змінювалася від 0.5 
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години до 1.5 години, а густина струму від 2 мA/cм2 до 10 

мA/cм2.  

 
Рис. 1. Навантажувальні характеристики для CdSe, ZnSe, 

CdSe/ZnSe. Потужність освітлення 16 мВт/см2. 

 

Воденьсорбуючий електрод (катод) виготовлений із 

суміші сплаву LaNi2.5Co2.4Al0.1 і емульсії ПТФЕ, 

запресованої в пінонікель. Розміри електрода: діаметр 15 

мм і товщина - 0.9 мм. Повітряний електрод діаметром 30 

мм и товщиною 8 мм з нанесеними каталізаторами. 

Досліджені характеристики кисневих електродів для 

фотоелектрохімічної комірки із різних електродних 

матеріалів та нанокомпозитів на основі графеноподібних 

матеріалів та частково розкритих багатошарових 

вуглецевих нанотрубок. На Рис. 2 представлені 

порівняльні характеристики кисневих електродів із різних 

електродних матеріалів: на основі вихідних багатошарових 

вуглецевих нанотрубок (БШВНТ) (крива 1), зразків 

частково відновленого оксиду графена, отриманого 

анодним електрохімічним окислюванням БШВНТ (крива 2), 

зразків отриманих електрохімічним відновленням 

окислених БШВНТ (крива 3) та частково розкритих 

багатошарових вуглецевих нанотрубок (ЧРБШВНТ) з 
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нанесеними наночастинками (~20 нм) металевого  Ni 

(крива 4). Як видно з Рис. 2, електроди на основі частково 

розкритих багатошарових вуглецевих нанотрубок з 

нанесеним каталізатором по своїм електрокаталітичним 

властивостям (сила струму) мають найкращі показники з 

досліджених електродів. 

 
Рис. 2. Залежність потенціалу (Е) від щільності струму (j) для 

кисневих електродів в лужному електроліті з активним шаром у 

кількості 0,02 г/см2, що складається з: 1 - вихідних БШВНТ; 2 - 

зразків графену отриманого окислюванням БШВНТ у сірчаній 

кислоті; 3 - зразків графену отриманого електрохімічним 

відновленням ОБШВНТ; 4 - ЧРБШВНТ з нанесеними 

наночастинками (~20 нм) металевого Ni. 

 

Частково розкриті багатошарові вуглецеві нанотрубки 

отримували за методикою, описаною в роботі [2]. 

Отримані електроди випробувані в макеті комірки 

електрохімічної паливної комірки з фотоелектродом та 

системою МН/повітряний електрод (рис. 3) [1]. Робочий 

простір фотоанода заповнений сульфідним розчином та 

відділений від робочого простору МН-катода і повітряного 

електрода, що містить розчин КОН, мембраною МФ-4СК. 
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МН-катод був попередньо заряджений в парі з 

фотоанодом. 

 
Рис. 3. Схема електрохімічної паливної комірки з 

фотоелектродом та системою МН / повітряний електрод. 

 

Встановлено, що при гальваностатичному розряді 

МН-електрода струмом 10 мА потенціал плато розряду 

становить -0,830 В. Отримані результати свідчать про 

перспективність отриманих електродних матеріалів для 

використання у фотоелектрохімічній паливній комірці. 
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The paper presents new energy storage devices that will 

outperform lithium-ion and lead-acid batteries. In the first place 

is the safety of materials used for humans and the 

environment. 
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 Представлено рішення нових накопичувачів енергії, 

які будуть випереджати літій-іонні та свинцево-кислотні 

акумулятори. На першому місці - безпека матеріалів, що 

використовуються для людини та навколишнього 

середовища. 

Ключові слова: суперконденсатори, акумулятори, 

накопичення, зарядка. 
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One of the major problems with the spread of electric 

transport is that the infrastructure for servicing electric vehicles 

in the world is not yet well-developed. In particular, they need 

a lot of time to charge, especially when compared to the time 

of refueling on internal combustion engines, and the battery 

capacity is not perfect. The most popular technology today is 

the production of lithium-ion batteries for compact urban 

sedans. But, after charging these batteries for a few hours, 

you can only provide one and a half to two hours of driving on 

the highway. To make it easier to use electric vehicles, you 

need to develop batteries that significantly reduce charging 

time or significantly increase power consumption.  

Supercapacitors or an ionistor can be the main 

replacement for our rechargeable batteries. A supercapacitor 

is an advanced capacitor. In many ways, the ionistor is simply 

a larger capacitor with larger electrode plates and a smaller 

distance between them, which allows more charge to be 

stored in the form of electrical potential energy. In 

supercapacitors, the dielectric is made in the form of an 

electrolyte that permeates the electrodes which, in turn, are 

separated by a thin separating material. As the charge passes 

through the electrodes, the atoms are polarized, causing the 

electrodes to charge positively or negatively. The electrode in 

the ionistor is characterized by its ability to transport ions as 

quickly as possible. Depending on how many ions it can 

transfer, it will depend on how much energy we can use. 

Experiments have found that a supercapacitor stores up to 95 

percent of its initial power after more than 10,000 charge and 

discharge cycles (Chin, 2018). The biggest advantage of 
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supercapacitors is their ability to quickly accumulate and 

release energy. That is, charging in minutes, not hours. 

Therefore, supercapacitors can become an alternative source 

of energy for an electric vehicle to reduce the number of hours 

it takes to recharge. 

Ionisters are now used in vehicles with regenerative 

braking systems. Due to their fast charging properties, they 

consume the braking energy that can then be used to 

accelerate the car. Supercapacitors handle wireless charging 

well, this feature makes it easier to recharge. It is used on 

buses when they go from stop to recharge the batteries. 

To sum up, supercapacitors can be a real alternative to 

batteries that have become widespread. Currently, 

supercapacitors are not widely available due to their high cost. 

Because ionisters are not available to the general public, 

scientists are refining and making this technology cheaper. 

Therefore, a supercapacitor can become an energy source for 

us in the near future. 
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У роботі представлені основні інформативні 

відомості про паливні комірки. 
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The article presents basic information about fuel cells. 
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Сучасні технології паливних елементів намагаються 

вирішувати серйозні проблеми, пов’язані з нестачею 

палива та шкідливістю його використання. Серед всіх 

технологій твердооксидні паливні елементи (SOFC) 

можуть бути певним мультипаливом .  

SOFC є твердим електрохімічним пристроєм, що 

безпосередньо перетворює хімічну енергію палива в 

електричну, а також теплову.  
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Основу складових паливної комірки складають: анод, 

катод та електроліт (рис.). Базовою складовою все ж 

являється анод, адже на ньому зазвичай будується 

комірка. На анод подається паливо, тобто горючий газ 

(водень або певні його похідні речовини, СО), відбувається 

розпад нейтральних паливних молекул на катіони з 

використанням прискорювача, тобто каталізатора. Також 

на катод, де проходить регенерація кисню, надходить так 

званий газ-окислювач (кисень або повітря). За даної 

реакції катод стає іонізованим. Аніони кисню надходять до 

аноду через вузький керамічний електроліт, після чого 

паливо окислюється. Як результат реакції – теплова 

енергія, що утворюється електронами. 

Принцип дії керамічної паливної комірки 

 
Рис. 

Загальна реакція: 2H2 +O2 = 2H2O + Q + E. 

 

Керамічні паливні комірки можуть продукувати 

електричну енергію постійно при постійній подачі горючої 

речовини та кисню. Для отримання бажаної напруги на 

виході КПК з’єднують між собою певним чином. 
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Струм, вироблений коміркою, є постійним, проте його 

можна перетворити в змінний за використання інвертора 

або ж використовувати напряму. 

Утворена комірками теплота надалі може бути 

задіяна як для системи, так і для нагріву води чи опалення. 

Перевагами використання такого палива, в першу 

чергу, є екологічна безпека, адже в ньому відсутні CO, SO2 

NOX, що являються шкідливими викидами. Також набагато 

меншим є вміст СО2 порівняно з традиційними 

установками. Паливні комірки мають досить значний 

коефіцієнт корисної дії (від 40% до 70%). Вони є 

безшумними в роботі та не потребують використання 

великої кількості води і в той же час можуть її продукувати. 

Така установка є малогабаритною, що дає 

можливість швидкого монтажу та полегшує 

обслуговування. Також паливні комірки дозволяють 

використовувати нетрадиційні види палива, наприклад, 

біогаз. 

 
Література: 

1. Wang, X. (2007). Solid Oxide Fuel Cell. Fuel Cell Electronics 

Packaging, 97–111.doi:10.1007/978-0-387-47324-6_5  

2. Breeze, P. (2017). The Solid Oxide Fuel Cell. Fuel Cells, 63–

73. doi:10.1016/b978-0-08-101039-6.00007-8  

3. Бродніковський Є. М. Закономірності формування 

структури, механічних та електрохімічних властивостей анода Ni—

ZrO2 керамічної паливної комірки: Дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01. — 

К., 2012. — 197 с. 

4. Кузьмінський Є.В., Гвоздяк П.І., Голуб Н.Б. Біопаливні 

елементи – проблеми і перспективи розвитку. 1. Ферментні паливні 

елементи // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – №3. – С. 21–30. 

5. Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк, 2011. 

Випуск №35, ст 193-195. 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

239 

УДК 669.717:661.96 

 

ВПЛИВ ЦИНКУ НА ГІДРОЛІЗ АЛЮМІНІЮ, 

АКТИВОВАНОГО ЕВТЕКТИЧНИМ СПЛАВОМ Ga-In-Sn 

 

Ф.Д.Манілевич1, Ю.К.Пірський2, А.В.Куций3,  

Б.І.Данильцев4, 

Інститут загальної та неорганічної хімії  
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03142 Київ, Україна, тел.: +38(044)225-00-12,  
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У роботі показано, що введення цинку в алюміній, 

активований евтектикою Ga-In-Sn, приводить до 

значного пришвидшення гідролізу алюмінію при невисоких 

температурах (25, 40°С). 

Ключові слова: сплави алюмінію, гідроліз, 

одержання водню. 

 

INFLUENCE OF ZINC ON HYDROLYSIS OF ALUMINUM, 

ACTIVATED BY Ga-In-Sn EUTECTIC ALLOY 

 

F.Manilevich1, Yu.Pirskyy2, A.Kutsyi 3, B.Danil’tsev 4, 

V.I. Vernadskii Institute of General & Inorganic Chemistry, 

prosp. Palladina 32/34, 03142 Kyiv, Ukraine 

 

It was shown that the introduction of zinc in aluminum 

activated by the Ga-In-Sn eutectic leads to a significant 

acceleration of aluminum hydrolysis at low temperatures (25, 

40 °С). 

Keywords: aluminum alloys, hydrolysis, hydrogen 

production. 
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Активація алюмінію шляхом легування 

легкоплавкими металами дає можливість використовувати 

його в якості робочої речовини в генераторах водню 

гідролізного типу [1, 2]. Такі генератори зручні для 

генерації водню безпосередньо у місці його використання. 

Їх поєднанням з воднево-кисневими або воднево-

повітряними паливними комірками можуть бути створені 

автономні джерела струму для живлення широкого 

спектра портативних пристроїв та апаратів.  

На особливу увагу заслуговують слави на основі 

алюмінію, здатні вступати в реакцію гідролізу без 

додаткового підігріву. Можна припустити, що температура 

початку стійкої взаємодії активованого алюмінію з водою 

буде тим нижчою, чим нижчою є температура плавлення 

легуючих металів та сплавів, які локалізуються на поверхні 

кристалітів алюмінію. В ряді досліджень, в тому числі, 

наших [3, 4], показано, що перспективним сплавом для 

активації алюмінію є евтектичний сплав Ga-In-Sn, який 

містить 67 мас.% Ga, 22 мас.% In та 11 мас.% Sn. 

Температура плавлення такого сплаву становить 

10.7  0.3 °С, і при його вмісті в алюмінієвому сплаві 

 3 мас.% гідроліз алюмінію активно протікає при 

температурі  25 °С [4]. При цьому метали легуючого 

сплаву в реакцію гідролізу не вступають. 

В даній роботі для одержання сплаву на основі 

алюмінію, здатного активно виділяти водень з води при 

невисоких температурах, запропоновано легувати 

алюміній евтектикою Ga-In-Sn та цинком. Згідно даних [5], 

температура плавлення чотирьохкомпонентного сплаву 
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Ga61In25Sn13Zn1 становить близько 3 °С, що на 8 °С нижче 

температури плавлення евтектики Ga-In-Sn.  

 

 
 

Рис. Залежності об’єму виділеного водню від тривалості 

гідролізу сплавів 92 мас.% Al + 5 мас.% евтектики Ga-In-Sn + 3 

мас.% Zn (‒‒‒‒) та 95 мас.% Al + 5 мас.% евтектики Ga-In-Sn (‒ ‒ ‒) 

при температурах (ºС): 1 ‒ 25: 2 ‒ 40; 3 ‒ 55; 4 ‒ 70. 

 

Для оцінки впливу добавки цинку на закономірності 

гідролізу активованого алюмінію були приготовлені 

наступні сплави: 95 мас.% Al + 5 мас.% евтектики Ga-In-Sn 

та 92 мас.% Al + 5 мас.% евтектики Ga-In-Sn + 3 мас.% Zn. 

Сплави готували в електропечі в алундових тиглях в 

атмосфері аргону при механічному перемішуванні 

алундовою мішалкою. Плавку проводили при 850-900 °С 

протягом 30 хв., розплави виливали в алюмінієву або 

графітову форму. Для дослідження закономірностей 

гідролізу одержаних сплавів застосували волюмометричну 

установку, основними компонентами якої були 

термостатована і герметизована склянка, з’єднана 

силіконовою трубкою з евдіометром. Склянка містила 100 
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мл дистильованої води, в яку опускали монолітний зразок 

сплаву масою 1 г. Об’єми виділеного водню, виміряні 

через певні проміжки часу, привели до нормальних умов.  

На рис. зіставлені залежності об’єму виділеного 

водню від тривалості гідролізу досліджених сплавів при 

чотирьох температурах. Видно, що введення добавки 

цинку в алюміній, легований евтектикою Ga-In-Sn, привело 

до значного зростання кількості виділеного водню при 

температурах гідролізу 25 та 40 °С, а при температурах 55 

та 70 °С вплив добавки цинку на гідроліз алюмінію був 

незначним. З рис. також слідує, що підвищення 

температури привело до різкого зростання швидкості 

виділення водню при гідролізі досліджених сплавів. 

Таким чином, зниження температури плавлення 

сплавів, використовуваних для легування алюмінію, 

дозволяє підвищити його активність в реакції гідролізу при 

невисоких температурах.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ Ti, Fe, Ni НА 

ВОДОРОДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА, ТЕМПЕРАТУРУ 

И КИНЕТИКУ РАЗЛОЖЕНИЯ ГИДРИДНОЙ ФАЗЫ MgH2 

МЕХАНИЧЕСКИХ СПЛАВОВ – КОМПОЗИТОВ 

 

О.Г.Ершова1, В.Д.Добровольский2, Ю.М.Солонин3, 

Институт проблем материаловедения  
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dobersh2017@ukr.net; 0952434763; 2057927 

 

В атмосфере водорода синтезированы 

механические сплавы (МС) Mg+10%вес.Ti, Mg+10%вес.Fe, 

Mg+10%вес.Ni и исследована термическая стойкость, 

кинетика десорбции водорода из гидридной фазы MgH2 

полученных МС методом термодесорбционной 

спектроскопии (TDS). Установлено, что добавление к 

магнию Ti, Fe, Ni  приводит к существенному улучшению 

кинетики десорбции водорода из гидридной фазы MgH2 

полученных МС, о чем  свидетельствует значительное 

сокращение (в 5, 6 и 16 раз соответственно)  времени 

выделения всего водорода.  

Ключевые слова: механические сплавы, 

термическая стойкость, кинетика десорбции водорода. 
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THE EFFECT OF THE Ti, Fe, Ni ALLOYING ADDITIVE ON 

THE HYDROGEN SORPTION PROPERTIES, 

TEMPERATURE, AND KINETICS OF DECOMPOSITION OF 

THE MgH2 HYDRIDE PHASE OF MECHANICAL ALLOYS-

COMPOSITES 

 

O.G.Ershova1, V.D.Dobrovolsky2, Yu.M.Solonin3, 

Frantsevych Institute for Problems of Materials Science, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 3 Krzhyzhanivsky 

Street, UA-03142 Kyiv, Ukraine 

 

The mechanical alloys (MАs) Mg+10%wt.Ti, 

Mg+10%wt.Fe, Mg+10%wt.Ni were synthesized. The  thermal 

stability, kinetics of hydrogen desorption from the hydride 

phase MgH2 of the obtained MAs were studied by using TDS 

method. It has been established that the addition of Ti, Fe, Ni 

to magnesium leads to significant improvement in the kinetics 

of hydrogen  desorption from the MgH2 hydride phase, which 

is evidenced by a significant reduction (in 5, 6 and 16 times) in 

the time of release of  all hydrogen from it.  

Keywords: mechanical alloys, thermal stability. kinetics 

of hydrogen desorption. 

 

ORCID: 10000-0003-1812-862 X; 20000-0002-8068-1023;  
   30000-0002-7325-4103 

 

На сегодняшний день актуальна проблема получения  

гидридных фаз систем Mg-Ti-H, Mg-Fe-H, Mg-Ni-H и др. с 

низкой температурой и быстрой кинетикой их разложения. 

Многочисленные исследования были проведены для 

улучшения характеристик сорбции/ десорбции водорода 
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фазой MgH2 механических сплавов (МС) с целью 

подготовки соответствующего материала для 

практических целей. Ранее нами изучено влияние 

механического легирования MgH2 одним из переходных 

металлов Ti, Fe, Ni только на его (MgH2)  термическую 

стабильность и температуру разложения. В этой  

работе основное внимание уделено исследованию 

методами термодесорбционной спектроскопии и 

рентгеновской дифракции влияния малых добавок 

(10%вес.) Ti, Fe, Ni к магнию  на кинетику разложения  

гидридной фазы MgH2 механических сплавов-композитов, 

полученных в результате  реактивного механического 

сплавления (РМС) в водороде под давлением 1,2 МПа в 

течение 20 часов порошков: Mg + 10 вес. % Ti  (далее 

MС1); Mg + 10 вес. % Fe (MС2); Mg + 10 вес. % Ni (MС3); 

чистый Mg (MС4). Соотношение массы металлических 

шаров и обработанной смеси порошков составляло 20 : 1.  

Для оценки влияния легирования Ti, Fe, Ni на 

температуру разложения и термостабильность фазы MgH2 

исследована десорбция водорода из МС1 - МС3 и для 

сравнения из МС4 после их получения методом РМС и 

после прямого гидрирования из газовой фазы (ГГФ). Все 

изобары получены при постоянном давлении водорода в 

реакторе 0,1 МПа и скорости нагрева образца 3°/мин. и 

использованы для определения как температуры начала 

десорбции водорода (Тнач.) из гидридной фазы MgH2  МС1-

МС4, так и их водородоемкости. Полученные данные 

приведены в Таблице 1.  
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Таблица 1. Температура начала выделения водорода 
из гидридной фазы MgH2  механических сплавов-
композитов. 
  

      Механический  
    сплав-композит 
      % вес. 

    После РМС    После ГГФ 

Тнач., 
0C 

CH2, 

%вес. 
Tнач., 
0C 

CH2, 
%вес. 

МС 1 (Mg + 10 Ti)    325  5,4  315  5,3 

МС 2 (Mg + 10 Fe)   286  6,0  303  5,7 

МС 3 (Mg + 10 Ni)   295  6,1  295  5,94 

MС 4 (Mg без Ti,Fe,Ni)   288  5,1  320  6,3 

       

Кинетика десорбции водорода из гидридной фазы 

MgH2 всех синтезированных нами МС после их 

гидрирования из газовой фазы в одинаковых условиях (30 

атм., 4000С)  была исследована при температурах 310 и 

330°С и постоянном давлении водорода 0,1 МПа в 

реакторе. Данные о времени выделения половины (τ1/2) и 

всего количества  водорода (τf) для всех МC приведены в 

таблице 2. 

 
Таблица 2. Время (мин.) выделения половины (τ1/2) и 
всего водорода (τf) из гидридной фазы MgH2 

механических сплавов - композитов.   
 

 Механический     
сплав-композит   
   % вес. 

     310 0С     330 0С 

τ1/2 τf  τ1/2 τf 
 

МС 1 (Mg + 10 Ti)  10 25    5,5  14 

МС 2 (Mg + 10 Fe)   8,0 20   4,0  12 

MС 3 (Mg + 10 Ni)  2,2  7   1,6   5 

MС 4 (Mg без Ti,Fe,Ni)  88 130   30   80  
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Анализ приведенных в таблицах 1 и 2 данных 

позволяет сделать заключение, что добавка к  магнию 

каждого из переходных металлов Ti, Fe, Ni  приводит во 

всех трех случаях к существенному улучшению кинетики 

десорбции водорода из гидридной фазы MgH2 полученных 

МС1, МС2, МС3. Об этом свидетельствует 

экспериментально зарегистрированное сокращение в 5, 6 

и 16 раз времени выделения  всего десорбированного 

водорода в случае МС1, МС2, МС3  соответственно по 

сравнению с МС4. Лидером в улучшении кинетики 

десорбции водорода из гидридной фазы MgH2 МС, как 

следует из приведенных в таблице 2 данных,  оказался 

никель, который продемонстрировал также и способность 

обеспечить одновременно  самую низкую термическую 

стабильность и самую высокую скорость выделения 

водорода.  
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УДК 620.91 
 

ВИКОРИСТАННЯ ДВИГУНА СТІРЛІНГА ДЛЯ 

МАЛОПОТУЖНИХ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 

А.А. Тітов, 
 

Проблема зменшення запасів нафти змушує шукати 

альтернативні види палива. Такими паливами можуть 

бути: кам’яне вугілля, природний та інші гази. Але 

виникає проблема їх використання для двигунів 

внутрішнього згоряння (ДВЗ), тому що більшість цих 

палив незручні або непридатні для них.  З цієї точки зору 

варті уваги двигуни Стірлінга, які можуть 

використовувати будь-яке джерело теплоти.  

Широке використання теплових двигунів такого 

типу спроможне зробити значний внесок до забезпечення 

енергонезалежності України, що наразі є актуальним 

питанням. 

Ключові слова:  двигун Стірлінга, малопотужні 

споживачі електроенергії 
 

USE OF STIRLING ENGINE FOR LOW POWER 

CONSUMERS 
 

A.A. Titov, 

 

The problem of diminishing oil reserves makes us look for 

alternative fuels. These fuels may include coal, natural gas 

and other gases. But there is a problem with their use for 

internal combustion engines (ICE) because most of these fuels 

are inconvenient or unsuitable for them. From this point of 

view, Stirling engines that can use any heat source are worth 

considering. 
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The widespread use of heat engines of this type can make 

a significant contribution to Ukraine's energy independence, 

which is currently a pressing issue. 

Keywords: Stirling engine, low power consumers 
 

ORCID: 0000-0003-2496-2012. 
 

Об’єкт дослідження: двигун Стірлінга для 

малопотужних споживачів електричного струму. 

Предмет дослідження: процеси регенерації теплової 

енергії у двигуні зовнішнього згорання. 

Мета дослідження:   використання двигуна Стірлінга 

для малопотужних споживачів електричного струму. 

Актуальність: В умовах бурхливого збільшення 

споживання енергоресурсів Землі і розвитку енергетики 

в останнє століття стоїть питання про знаходження 

альтернативних джерел отримання енергії і 

позбавлення сучасної енергетики від постійної 

необхідності використання органічного палива з метою 

зменшення впливу на навколишнє середовище.  

Двигун Стірлінга привабливий тим, що він може 

працювати на будь-якому виді палива і від будь-якого 

джерела тепла.  

Завдання: 

− вивчити принцип роботи двигуна зовнішнього 

згоряння (двигун Стірлінга); 

− розглянути  різні модифікації Стірлінг-машин; 

− проаналізувати переваги і недоліки  двигуна 

зовнішнього згоряння та перспективи його застосування на 

даний момент в світі; 

− зібрати діючу модель двигуна зовнішнього згоряння 

і розрахувати його ККД. 

https://orcid.org/0000-0003-2496-2012
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Практична значимість: отримані висновки можуть 

бути використані для подальших розробок і можливого 

серійного виробництво двигуна Стірлінга,  як 

нетрадиційного джерела електроенергії. 

Висновки: 1. У своїй роботі ми розглянули один з 

теплових двигунів - двигун Стірлінга. Вивчили принцип 

його роботи. Проаналізували недоліки і переваги даного 

двигуна. 

2. Створили діючу модель двигуна Стірлінга. 

3. Склали технічний паспорт для даної моделі, 

описавши пристрій, принцип дії і правило безпеки при 

використанні моделі двигуна Стірлінга. 

4. Дана модель може застосовуватися на уроках 

фізики для демонстрації принципу дії теплового двигуна 
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УДК 621.311.1.003.1 

СТАН ТА ПОТЕНЦІАЛ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

А.В. Чернявський,  

Національний технічний університет України ‹‹КПІ імені 

Ігоря Сікорського››, Україна, пр. Перемоги, 37, м. Київ, 

Україна, тел.: +38(050)981-39-08,  

e-mail: canatoliy1976@gmail.com 

У роботі наведено огляд стану підвищення 

енергоефективності хлібопекарських підприємств 

України та запропоновано найбільш перспективні заходи 

з енергоефективності. 

Ключові слова: енергоаудит, 

енергоефективність, потенціал підвищення 

енергоефективності. 

STATE AND POTENTIAL OF INCREASING ENERGY 

EFFICIENCY OF BAKERY ENTERPRISES OF UKRAINE 

A.V. Cherniavskyi, 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute”, 37, Peremohy Ave., Kyiv, Ukraine,  

tel: +38 (050) 981-39-08, e-mail: canatoliy1976@gmail.com 

The paper provides an overview of the energy efficiency 

improvement of bakeries in Ukraine and proposes the most 

promising energy efficiency measures. 

Keywords: energy audit, energy efficiency, energy efficiency 
potential. 
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Згідно з дослідженням [1], первинне виробництво 

продуктів харчування становить близько третини загальної 

кількості вуглецевого сліду харчового ланцюга. При цьому, 

як і в більшості виробничих галузей промисловості, 

споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) 

підприємствами хлібопекарської галузі складає суттєву 

статтю витрат в собівартості продукції, а також значно 

впливає на навколишнє середовище.  

Згідно державної статистики 

(http://www.ukrstat.gov.ua/), а також інформації асоціації 

хлібопекарів України, понад 72% хліба і хлібобулочних 

виробів випікають хлібозаводи, розташовані в містах і 

районних центрах. При цьому потужності хлібозаводів в 

середньому використовуються на 30-40%. Винятком є 

хлібозаводи Києва та деяких інших великих міст, де 

хлібозаводи працюють на повну потужність.  

Зважаючи, що питомі витрати ПЕР на виробництво 1 

тони хліба в України, в середньому, в 2-3 рази вище, ніж в 

європейських країнах, виникає нагальна потреба в 

зменшенні цих витрат задля підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних хлібозаводів [2]. 

Міжнародні дослідженням [1, 3, 4] показали, що 

першими кроками в зниженні енергоємності 

хлібопекарської продукції повинно стати впровадження 

системи енергоменеджменту, яка б відповідала вимогам 

міжнародного стандарту ISO 50001 [5, 6], який наразі 

гармонізовано в Україні. Це дозволить розробити та 

запровадити ефективну стратегію управління 

енергоспоживанням та оптимізації енерговикористання з 
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врахуванням чинників, що визначають споживання ПЕР 

підприємством, а також систему енергетичного 

моніторингу і визначення сфер задля поліпшення 

енергетичної результативності підприємства. 

З метою визначення фактичного рівня ефективності 

енерговикористання, а також розроблення економічно 

доцільних заходів з енергозбереження на хлібозаводах 

необхідно провести комплексний енергоаудит. Аудит має 

проводитися у відповідності до методики, що викладена в 

ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичний аудит. Вимоги та 

настанова щодо їх проведення (ISO 50002:2014, IDT). 

Задля визначення потенціалу енергоефективності та 

розроблення економічно доцільних заходів з 

енергоефективності для хлібопекарських підприємств 

України за підтримки Проекту GIZ «Energy efficiency in 

companies» було проведено комплексні дослідження, які 

охоплювали виконання таких завдань: робота з 

асоціаціями, що працюють в даному секторі; проведення 

опитування підприємств галузі та експертів щодо найбільш 

потенційних заходів з енергоефективності; дослідження 

світових найкращих доступних та практичних технологій в 

даному секторі; проведення енергетичних аудитів 15 

зацікавлених хлібопекарських заводів України із 

залученням міжнародних експертів та національних 

енергоаудиторів. 

Перш за все, під час енергоаудитів було встановлено 

базовий рівень енергоспоживання станом на 2018 рік для 

кожного підприємства галузі. Тут середній рівень 

енергоспоживання склав 5,3 ГВт*год/рік. 
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Наступник суттєвим кроком було визначення 

потенціалу енергозбереження для кожного підприємства 

галузі, а також визначення переліку типових заходів з 

енергоефективності. 

Звичайно у кожного підприємства є свої слабкі місця, 

про які відмічено аудиторами під час презентацій 

результатів аудиту на підприємствах. Однак, є і багато 

схожих проблем. Сюди можна віднести: застосування 

більш енергоефективного технологічного або допоміжного 

обладнання, застосування економайзерів котлів, 

встановлення додаткового котла на щепі або іншому 

біопаливі, режимно-налагоджувальні роботи пальників 

печей та відновлення теплоізоляції печей, застосування 

повітродувок для транспортування борошна замість 

компресорів, заміна ламп на світлодіодні, застосування 

ЧРП на приводи силових агрегатів тощо. 

За результатами цих аудитів було визначено 

усереднений потенціал енергозбереження хлібозаводів, 

що був на рівні 15-20% від базового рівня 

енегроспоживання, а також сформовано перелік типових 

найбільш доцільних для реалізації заходів з 

енергозбереження. Порівнюючи подібні дослідження, які 

проводилися Carbon Trust в Великобританії [4] можна 

зробити висновок, що в більшості випадків їх хлібозаводи 

мають такі ж потенціальні можливості з 

енергоефективності, як і ті, що були виявлені під час 

проведення енергоаудитів на 15 українських хлібозаводах. 
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прогнозування обсягів відпуску електричної енергії з 
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надсучасні сервіси прогнозу погоди та розглянуто 

способи знаходження рішення шляхом створення 

алгоритмів на базі нейронних мереж. 
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Погода та її прогнозування впливає не тільки на 

людину, її спосіб життя, подорожі та плани, а також майже 

на кожну область індустрії, особливо на відновлювану 

енергетику, де сонце, вітер, вода та інше є джерелами 

енергії.  

Наразі, згідно постанови НКРЕКП № 641 від 

26.04.2019 “Про затвердження нормативно-правових актів, 

що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі 

електричної енергії за “зеленим” тарифом та за аукціонною 

ціною” розділу 4, продавці до 9:00 за день до торгового дня 

надають гарантованому покупцю прогнозні погодинні добові 

графіки відпуску електричної енергії та інформацію про 

доступну потужність генеруючих одиниць з розбивкою по 

технологіях, тарифах/видах генерації/за видом 

альтернативного джерела та по географічних регіонах. У 

разі наявності невідповідності такі прогнозні обсяги не 

враховуються гарантованим покупцем при подачі заявок на 

ринку електричної енергії, а у разі відсутності попередньо 

наданих продавцем прогнозних обсягів відпуску вони 

визначаються як нульовий відпуск. За цієї обставини 

прогнозування обсягів відпуску електричної енергії стає 

критично важливою частиною для  обслуговування об’єктів 

відновлюваної енергетики, які працюють за “зеленим 

тарифом” [1].  

Для здійсненні точного прогнозування продавцям 

необхідно враховувати: 

1) історичні дані щодо потужності та відпуску 

електричної енергії генеруючими одиницями продавців та 
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споживачів за “зеленим” тарифом та погодних умов 

(швидкість вітру, сонячне випромінювання тощо), а також 

статистичні дані, отримані в результаті їх обробки; 

2) прогнозні погодні умови (швидкість вітру, сонячне 

випромінювання тощо) у розрізі географічних регіонів; 

3) доступну потужність генеруючих одиниць на об’єкті 

відновлюваної енергетики. 

Для того, щоб розробити програму для прогнозування 

обсягів відпуску електричної енергії, необхідно 

використовувати сервіси-провайдери погодних даних, як 

джерело інформації про погоду. Ці провайдери погоди 

відкривають набір послуг або, іншими словами, API 

(інтерфейс програмування), який підтримує RESTful 

(передача стану подання) веб-сервіси. Важливо знати 

функції сервісу, перш ніж вибрати потрібного провайдера 

для наших потреб. Перший момент, який слід розглянути – 

цей сервіс для прогнозування буде безкоштовним чи ні. 

Виходячи з цього, можна вибрати потрібного провайдера 

погодних умов, оскільки деякі функції можуть бути 

безкоштовними. Більше того, є провайдери погоди, які 

обмежують кількість звернень на їхні послуги. Для 

полегшення процесу вибору потрібного провайдера 

погодних умов, було сформовано список безкоштовних 

постачальників, які було використано і протестовано: 

1. Openweathermap. Цей провайдер дає поточну 

інформацію про погоду та прогнози. Сервіси провайдера 

дуже прості у використанні, для обміну даними погоди 

використовується формат даних JSON за допомогою API. 

API погоди повертає поточну погоду, прогноз, історичну 

інформацію про погоду та дані метеостанцій. Крім того є 

можливість отримати дані УФ-індексу. Openweathermap 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 1. Загальні питання. Комбіновані системи і системи акумулювання енергії ВДЕ 
 

259 

пропонує два режими пошуку міста: через шаблон “імена 

міст” або використовуючи геокоординати. 

2. Yahoo погода – ще один чудовий провайдер 

погодних умов, який також дуже простий у використанні, але 

дає менше інформації, ніж Openweathermap. 

Використовуючи сервіс “Yahoo погода” можна отримати 

поточну інформацію про погоду та прогноз. API заснований 

на форматі даних JSON або XML, тому є можливість 

вибрати той формат, який буде використовуватись. 

3. Weather Underground – постачальник 

інформації про погоду, який пропонує безліч кінцевих точок 

API для отримання детальної інформації. Сервіс пропонує 

поточну погоду та прогноз, а також є можливість отримати 

історичні дані, урагани, дані про астрономію, тощо. Також 

пропонується до огляду радіолокаційні зображення. Щоб 

знайти об’єкт, можна використовувати шаблон імені, 

географічне розташування. 

4. Forecast.iо – ще один цікавий погодний 

провайдер, який пропонує поточну інформацію про погоду, 

прогноз погоди та погодинну інформацію про погоду, який є 

дуже простим у використанні і надає набір бібліотек для 

різних мов. 

Для отримання кінцевого результату по 

прогнозуванню обсягів відпуску електричної енергії 

продавця, потрібно використовувати алгоритм, 

побудований на нейронних мережах, які є розділом 

машинного навчання в програмуванні [2]. Як вхідні 

величини, повинні використовуватися: прогнозовані 

показники погоди, доступна потужність генеруючих 

одиниць, історичні дані потужності та відпуску електричної 

енергії та погодних умов, інше. Перевагою використання 

нейронних мереж є можливість їх навчання, що сприяє 
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зменшенню можливої похибки прогнозування з кожною 

наступною ітерацією [3]. 

На даний момент ця ніша на українському ринку є 

відкрита, але вже такі великі компанії, як ТОВ “KNESS 

Group”, ТОВ "НІК", ТОВ “UTP” готують і тестують свої 

продукти і будуть пропонувати цей вид платних послуг після 

вступу закону з прогнозування в силу. Всі алгоритми 

реалізовані на нейронних мережах і надалі продукт тієї 

компанії, який буде давати більш точний результат захопить 

в домінуючому обсязі цю нішу на ринку відновлюваної 

енергетики.  
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Основними джерелами опромінення людини є 

природні радіонукліди навколишнього середовища. Доза 

гамма-випромінювання в приміщенні визначається 

ефективною питомою активністю природних радіонуклідів 

в будівельних матеріалах, яка залежить від виду 

будматеріалу який використовується, сировини для його 

виробництва, типу родовища і інших причин [1]. Згідно 

чинних нормативів (НРБУ-97) в існуючих будинках та 

спорудах з постійним перебуванням людей потужність 

поглиненої дози гамма–випромінювання в повітрі 

приміщень не повинна перевищувати 0,44 мкГр/год або 50 

мкР/год. 

Зовнішнє опромінення безпосередньо залежить від 

величини активності будівельного матеріалу і створюється 

за рахунок опромінювання радіонуклідами радію-226, 

торію-232, калію-40, які містяться в цьому матеріалі. З 

метою захисту від радіаційного опромінення встановлено 

максимальні значення допустимих доз опромінення. 

Важкий бетон для захисту від радіації (званий також 

екрануючий бетон) служить для ослаблення впливу 

небезпечного випромінювання [2].  

Для покриття будівельних елементів, що піддаються 

випромінюванню, використовуються переважно ті, що 

містять розчинник або водоемульсійні епоксидні смоли та 

поліуретани, до яких пред'являються особливі вимоги 

щодо радіаційної стійкості і здатності до дезактивації. 

Вимоги та методи випробувань представлені в DIN 

55 991[2]. 

Як зазначається  в [3], необхідно враховувати вплив 

нейтронного випромінювання на властивості заповнювачів. 

По-перше, при поглинанні нейтронів ядрами атомів 
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можливо вторинне гама-випромінювання. Це особливо 

характерно для заліза. Тому залізний лом і руди не завжди 

можуть бути використані. В цьому відношенні кращий 

барит, не дає вторинної гама-випромінювання. По-друге, 

нейтрони при зіткненні з ядрами атомів можуть порушити 

їх рівноважне положення в кристалічній решітці. При цьому 

можлива зміна обсягу і властивостей заповнювачів. 

Наприклад, при опроміненні кварцу нейтронами 

відбувається його аморфізація, супроводжується значним 

анізотропним розширенням, що може призвести до 

руйнування бетону. Оскільки гідрати, що затримують потік 

нейтронів, містяться в цементному камені, основне 

призначення важких заповнювачів - поглинання гама-

променів. 

Барит - сірчанокислий барій (BaS04) - вельми 

поширений у природі мінерал білого кольору. Його 

щільність - близько 4500 кг/м3, межа міцності при стисненні 

- близько 50 МПа. Щільність бетону на баритовому 

заповнювачі сягає 3800 кг/м3. 

Магнетит, або магнітний залізняк,- слабоокисленная 

залізна руда (Fe304) з щільністю близько 4500... 5000 кг/м3 

і межею міцності при стисненні до 200 МПа. Щільність 

бетону на піску і щебені з магнетиту становить близько 

4000 кг/м3. 

Гематитові руди містять червоний залізняк (Fe203). 

Щільність гематиту - до 4300 кг/м3, а бетону на його основі 

- до 3500 кг/м3. 

Лимоніт, або бурий залізняк містить гідроксид заліза 

2Fe203-3H20), т. е. може бути засобом захисту як від у-

променів, так і від нейтронів. Щільність лимоніту - близько 

3500 кг/м3, лімо-штового бетону - 2600... 2800 кг/м3, тобто 
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лимонитовий бетон лише трохи важче звичайного, однак 

зв'язаної води в ньому може бути вдвічі більше. 

Зерновий склад заповнювачів підбирають з таким 

розрахунком, щоб як можна більше наситити бетон важким 

заповнювачем. Бетонні суміші на особливо важких 

заповнювачах значною мірою схильні до сегрегації, 

розшарування. Тому велике значення має щільність і 

в'язкість розчинної частини бетону. При переривчастому 

зерновому складі заповнювача іноді застосовують 

роздільне бетонування методом висхідного розчину [3]. 

Концентрація природних радіонуклідів в будівельних 

матеріалах, що використовуються для різних конструкцій 

будівель, в значній мірі визначається сумарною величиною 

зовнішньої і внутрішньої складових дози опромінення 

людини. Тому Норми радіаційної безпеки України 

встановлюють допустимі рівні ефективної питомої 

активності природних радіонуклідів в будівельній сировині, 

матеріалах, виробах, які контролюються як на етапах 

видобутку будівельної сировини (матеріалів), так і при 

виробництві будівельних матеріалів та виробів.  

Контролюючи радіоактивність і зміст наповнювачів в 

складі бетонів, можна отримувати будівельні матеріали з 

низькими значеннями ефективної питомої активності, що 

сприяє зниженню дози опромінення людей. 
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Розвиток технологій виробництва електроенергії на 

відновлюваних джерелах енергії, зокрема сонячних 

фотоелектричних станцій (СЕС), здешевлення їх 

обладнання обумовило стрімке зменшення собівартості 

виробництва електроенергії [1]. Однак, функціонування 

СЕС має специфічну залежність параметрів та обсягів 

виробленої електроенергії від рівня сонячної інсоляції та 

погодних умов, в яких знаходиться СЕС. 

Загалом обсяг згенерованої електроенергії на 

фотоелектричній станції залежить від кількості та 

потужності встановлених фотоелектричних модулів (ФЕМ). 

Встановлена потужність постійного струму (DC, англ. Direct 

Current) на СЕС визначається сумарною потужністю всіх 

ФЕМ, а потужність змінного струму (АС, англ. Alternating 

Current) визначається сумарною потужністю інверторного 

(перетворювального) обладнання [2].  

Основним заходом щодо збільшення обсягів та 

покращення прогнозованості виробництва електроенергії 

на СЕС є збільшення сумарної потужності DC при 

збереженні потужності АС, тобто збільшення коефіцієнта 

перевантаження (DC/AС overloading). З метою покращення 

виробництва електроенергії на СЕС було проведено 

дослідження щодо пошуку найбільш оптимального 

коефіцієнта перевантаження за критерієм найменшої 
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середньозваженої собівартості виробництва 

електроенергії впродовж життєвого циклу. 

Середньозважена собівартість виробництва 

електроенергії (LCOE, англ. Levelized Cost of Electricity) 

для СЕС визначається відношенням сумарних приведених 

витрат протягом життєвого циклу до загального обсягу 

виробленої електроенергії за весь період експлуатації з 

урахуванням дисконту [3, 4]. До основних витрат СЕС 

входять інвестиційні витрати на впровадження СЕС 

(проектування, витрати на закупівлю обладнання, 

будівництво, логістику), витрати на експлуатацію та 

технічне обслуговування тощо [5, 6].  

Обсяг виробленої електроенергії СЕС протягом її 

життєвого циклу поступово знижується у зв’язку з 

деградацією ФЕМ. Тому у розрахунках щорічного обсягу 

виробленої електроенергії СЕС протягом її експлуатації 

враховувалися втрати через відповідну деградацію 

сонячних панелей [4]. 

Як об’єкт дослідження розглядалася сонячна 

електростанція потужністю 10 МВт в Одеській області. У 

розрахунках враховувались додаткові витрати на 

збільшення потужності DC (придбання додаткового 

обладнання з відповідним збільшенням площі 

електростанції за рахунок оренди додаткових ділянок 

тощо).  

Враховувались такі параметри: термін експлуатації 

електростанції – 25 років, чисельність персоналу – 5 чол., 

монокристалічні фотоелектричні модулі потужністю 300 Вт, 

стрінгові інвертори потужністю 60 кВт, кут нахилу 

металоконструкцій – 25 град., деградація ФЕМ – 0,7 % / рік. 

Розрахунки проводились для діапазону коефіцієнта 

перевантаження від 1 до 2 з кроком 0,1 - 0,2. 
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Через деградацію ФЕМ на СЕС відбуватиметься 

поступове зниження встановленої потужності DC, або 

зниження коефіцієнта перевантаження з роками. Отже, 

будівництво СЕС з некоректно вибраним  співвідношенням 

сумарної фотоелектричної потужності постійного струму до 

потужності приєднання змінного струму з роками може 

призвести до зменшення коефіцієнта перевантаження до 

рівня ≤ 1, що зумовить в подальшому значне 

недовироблення електроенергії. 

Результати розрахунків показали, що найнижчу LCOE 

має СЕС з коефіцієнтом перевантаження, близьким до 1,4.  

Визначений показник коефіцієнту перевантаження для 

СЕС потужністю 10 МВт є актуальним значенням для СЕС 

інших потужностей (1 – 100 МВт), тому що він враховує 

співвідношення сумарної фотоелектричної потужності 

постійного струму до потужності приєднання змінного 

струму. 

Отже, правильно вибраний коефіцієнт перевантаження 

зменшує ризики, що виникають від недовироблення 

електроенергії через деградацію ФЕМ на СЕС з роками.  
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Наилучшие условия в автономных системах 

производства/потребления энергии обеспечивает такой 

режим, когда генерированная энергия потребляется сразу 

и не подвергается промежуточным преобразованиям. Для 

процессов, где это не соблюдается, вводится процедура 

оптимального накопления излишков энергии. Ёмкость 

оптимального накопителя зависит от режима 

длительности периода работы и циклического сдвига, при 

этом эффективность режимов оценивается через 

отношение величины оптимальной ёмкости накопителя к 

общей энергии, поступающей на солнечную панель [1,2].    

С ростом периода растёт среднее значение падающей 

энергии с одновременным ростом флуктуаций, что 

сказывается на снижении эффективности работы ФЭУ.  В 

результате и период и сдвиг различаются степенью 

неравномерности профиля поступления солнечной 

энергии на анализируемом интервале времени работы. 

Параметром, характеризующим эту неравномерность, 

является коэффициент вариации – чем меньше 

коэффициент, тем выше эффективность. Коэффициент 

вариации можно выбирать путём различной ориентации 

панели следящей системы, наклоном и азимутом набора 

панелей разной площади, периодом. Проведенный  

анализ полученных в работе оценок коэффициента 
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вариации для различных  периодов работы, например  на 

горизонтальную площадку (координаты 48°с.ш. и 38°в.д.) 

показывает прямую, почти линейную, зависимость 

эффективности ФЭУ от коэффициента вариации, что 

следует из сопоставления показателей приведенных в  

пятом и шестом столбцах таблицы.   

 

Период 

(месяц) 

Цикл. 

сдвиг 

(месяц) 

Энергия 

за период 

(кВт*ч) 

Оптим. 

ёмкость 

АКБ 

(кВт*ч) 

Эффект

ивность 

ФЭУ 

Коэффи- 

циент 

вариации 

1 7 184 1,5 0,008 0,037 

2 6 359 3,4 0,009 0,046 

3 5 532 7,5 0,014 0,054 

4 5 696 17 0,024 0,075 

5 4 821 44 0,054 0,142 

6 4 933 74 0,079 0,185 

7 3 1026 110 0,107 0,241 

8 3 1097 150 0,136 0,307 

9 2 1157 184 0,159 0,356 

10 2 1192 228 0,191 0,433 

11 1 1226 269 0,219 0,495 

12 1 1252 311 0,248 0,555 

 

Такая зависимость сохраняется и для произвольных 

направлений небесной сферы. Выбор алгоритма 

управления следящей системой и выбор фиксированной 

конфигурации солнечных панелей опирается на 

методологию выбора пространственной ориентации из   

ряда предварительно прогнозируемых направлений 

полученных в результате моделирования с необходимым 

профилем и минимальным коэффициентом вариации. 
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Выводы. Эффективность режимов работы ФЭУ 

непосредственно зависит от коэффициента вариации 

профиля поступления солнечной энергии на 

воспринимающую поверхность. Полученные в результате 

проведенной работы данные позволяют прогнозировать 

повышение эффективной работы ФЭУ за счёт 

формирования профиля   поступления солнечной энергии 

с малым коэффициентом вариации посредством 

следящей системы или поля фотоэлектрических модулей 

различной ориентации и размеров. 
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За оцінками міжнародного агентства IRENA, Україна 

має самий великий серед країн Південно-Східної Європи 

технічний потенціал використання ВДЕ – 408,2 ГВт (без 

урахування великих ГЕС). Найбільшою є технічна 

можливість застосування вітрових та сонячних 

електростанцій: 321 ГВт та 71 ГВт відповідно. Враховуючи 

кліматичні особливості території України та наявності 

потужних підприємств (у т. ч. виробників напівпровідникових 

матеріалів, а також мікроелектронних та електротехнічних 

пристроїв, що дає можливість отримувати додатковий 

прибуток при виробництві електроенергії з використанням 

фотоелектричних технологій), перетворення сонячної 

енергії на виробництво електроенергії з використанням 

фотоелектричних пристроїв є одним із перспективних 

напрямів розвитку відновлювальної енергетики України. 

Фотоелектричне обладнання може ефективно 

експлуатуватися протягом усього року, проте найбільш 

ефективно – протягом семи місяців на рік (з квітня по 

жовтень) в південних регіонах та п’яти місяців на рік – у 

північних (з травня по вересень). 

Мета роботи полягає у проведенні технічних 

розрахунків із визначенням можливості приєднання СЕС до 

шин ПС «Магранецька» ПАТ «Запоріжжяобленерго». В 

районі спорудження СЕС поблизу с. Велика Білозерка 

Білозерського р-ну Запорізької області знаходяться 

електричні мережі напругою 35/150/330/750 кВ. Основним 

джерелом живлення споживачів даного району є ВРП 

напругою 150 кВ Дніпро-Донбас. ВРП виконано за схемою 

«дві робочі секціонуванні системи шин з одним вимикачем 

на приєднання». Електричні мережі напругою 35 кВ в районі 

спорудження СЕС отримують живлення від ПС 150/35/6 кВ 

«Марганецька» та ПС 150/35/10 кВ «Лікарняна».  
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Моделювання режимів досліджуваної електричної 

мережі проведено в програмному середовищі Power 

Factory. Розрахунки усталених режимів виконані відповідно 

до вимог НТП ЕС. Точки розмикання мереж 35 та 150 кВ 

прийняті відповідно до нормальної схеми мережі 

Дніпровської ЕС та ПАТ "Запоріжжяобленерго". У вихідному 

режимі напруга на шинах 150 кВ ПС «Дніпро-Донбас» та ПС 

«Лікарняна» відповідає режимному виміру літнього дня 

2019 р., наданого ДП "НЕК" Укренерго". Розрахункова 

схема досліджуваної електричної мережі представлена на 

рис. 1. 

В роботі проведено розрахунки таких нормальних та 

післяаварійних режимів для літнього режимного дня 2019 

року за денного зниження навантажень: 

➢ нормальний режим без урахування генерації СЕС; 

➢ нормальний режим з урахуванням генерації СЕС; 

➢ вимкнено ділянку лінії напругою 150 кВ Л5 «Дніпро-

Донбас – Марганецька»; 

➢ вимкнено ділянку лінії напругою 150 кВ Л5 

«Марганецька – Таврійська»; 

➢ вимкнено трансформатор Т1 на ПС «Марганецька»; 

➢ вимкнено лінію напругою 35 кВ Л842 «Марганецька – 

Юліївка». 

Проведені розрахунки показали, що для всіх 

досліджених режимів напруги у вузлах енергорайону 

спорудження проектної СЕС знаходяться у межах норми. 

Транзитні зв'язки 150 кВ працюють із запасами по 

навантаженню. Режимні характеристики завантаження 

ЛЕП, прилеглих до ПС «Марганецька» в нормальних та 

ремонтних (післяаварійних) режимах 2019 р. зведено до 

табл. 1. 
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Рис. 1. Розрахункова схема досліджуваної електричної мережі. 

 

 

 

 

 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 2. Сонячна енергетика 
 

277 

Таблиця 1. Завантаження ліній, суміжних з ПС «Марганецька», в 

нормальних та аварійних режимах  

 

Режим 

Л5-1 Л5-2 Л842А Л842 

I, 

А(%) 

P, 

МВт 

I, 

А(%) 

P, 

МВт 

I, 

А(%) 

P, 

МВт 

I, 

А(%) 

P, 

МВт 

Н-1 13,4 

(2,7) 
-3,61 

11,1 

(2,2) 
3,12 0 0 

3,4 

(0,8) 
0,22 

Н-2 40,6 

(8) 
11,31 

11 

(2,2) 
3,12 0 0 

3,4 

(0,8) 
0,22 

ПА-1 
0 0 

11,3 

(2,2) 
3,12 

85,3 

(2,19) 
5,41 

102,8 

(22,8) 
6,2 

ПА-2 51,3 

(10,1) 
14,43 0 0 0 0 

3,4 

(0,8) 
0,22 

ПА-3 11,1 

(2,2) 
-3,12 

11,1 

(2,2) 
3,12 

116,8 

(30) 
7,45 

116,7 

(25,9) 
7,36 

ПА-4 41,3 

(8,1) 
11,53 

11 

(2,2) 
3,12 0 0 0 0 

 

Разом з тим, аналіз робочих схем та результатів 

моделювання нормальних та післяаварійних режимів 

електричних мереж в районі спорудження СЕС виявив 

наявність «вузького місця» – схеми приєднання ПС 

«Марганецька» до електричної мережі 150 кВ, що зумовлює 

недостатню надійність схеми. Для забезпечення достатньої 

надійності схеми приєднання ПС «Марганецька» до 

електричної мережі 150 кВ необхідно розширити ВРП 

150 кВ до схеми «місток» із будівництвом другого лінійного 

вводу 150 кВ від опори №132 лінії Л-5 та заміною 

двообмоткового трансформатору 35/6 кВ на триобмотковий 

150/35/6 кВ. 
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СИСТЕМА КОМПЕНСАЦІЇ СТРУМУ ОДНОФАЗНОГО 

ЗАМИКАННЯ НА ЗЕМЛЮ В МЕРЕЖАХ 6-35 КВ 

СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

 

О.В.Остапчук 1, В.І.Міхалін2, 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, пр. Перемоги 37, м. Київ, 

Україна, 03056 e-mail:O.Ostapchuk@kpi.ua 

 

Розглянуто динаміку розвитку сонячних 

електростанцій, що працюють у розподільних мережах 

напругою 6-35 кВ. Виконано оцінку впливу інверторів на 

характер протікання струму однофазного замикання на 

землю та запропоновано універсальну систему 

зменшення впливу наслідків аварійного режиму. 

Ключові слова: сонячні електростанції, інвертор 

напруги, однофазне замикання на землю, вищі гармонійні 

складові. 

 

THE SYSTEM FOR A SINGLE-PHASE GROUND FAULT 

CURRENT COMPENSATION FOR 6-35 KV NETWORK 

SOLAR POWER PLANTS 

 

O.Ostapchuk 1, V.Mikhalin2, 

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 37, Prospekt 

Peremohy, Kyiv, Ukraine, 03056. 

 

The article presents the development of solar power 

plants which are connected to the distribution networks with 

nominal operating voltage from 6 to 35 kV. The effect of 

inverters on a single-phase ground fault was evaluated and a 
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universal system for reducing the impact of negative 

consequences of the emergency mode was proposed. 

Keywords: solar power plant, voltage inverter, single-

phase ground fault, higher harmonics. 

 

ORCID: 10000-0003-3397-2423, 2000-0002-4216-5706. 

 

Останні декілька років в загальній структурі 

виробництва електричної енергії відбувається впевнене 

зростання частки енергії, виробленої з відновлювальних 

джерел. Загальний розподіл енергії відновлюваних джерел 

за видами генерації та процес їх розвитку за останні 5 

років показані на рис. 1. Серед «зелених» джерел енергії 

найбільш розповсюдженими є сонячні електростанції 

(СЕС), (близько 60% від загальної генерації), з яких 

близько 300 одиниць підключені у розподільну мережу 

напругою 6-35 кВ [1]. 

 
 

Рис. 1. Встановлена потужність об’єктів відновлюваної 

електроенергетики, що працюють за «зеленим» тарифом, МВт. 

 

Розміщення цих об’єктів обумовлене сприятливими 

умовами за сонячною інсоляцією, наявністю вільних 

територій, можливістю підключення в існуючу 

інфраструктуру мережі тощо. Таким чином на сьогодні в 5 
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областях нашої країни: Одеській, Миколаївській, 

Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій 

зосереджено 66 % від загальної потужності СЕС [2]. 

Особливістю режиму роботи таких систем є значна 

частка однофазних замикань на землю (ОЗЗ) у загальній 

структурі пошкоджень (близько 80 %). Через цю обставину 

нейтраль є ізольованою і ОЗЗ не створює значних струмів 

та може існувати досить тривалий час. Вказаний режим є 

досить небезпечним саме через довготривалу дію 

перенапруг на непошкоджених фазах, особливо під час 

виникнення ОЗЗ через переміжну дугу. 

Струм ОЗЗ визначається за виразом 

2 2 2
.з p a в гI I I I= + + , 

де pI  – реактивна складова струму, що залежить від 

значень ємності відносно землі усієї гальванічно з’єднаної 

мережі; aI  – активна складова струму, що залежить від 

значень активної провідності відносно землі (має місце в 

розвинених кабельних мережах і складає близько 5%); . .в гI  

– складова вищих гармонійних (ВГ), що спричинена 

наявністю нелінійних навантажень та нелінійністю вольт-

амперної характеристики дуги. 

При оцінці значень струму для виконання практичних 

розрахунків часто використовують тільки першу складову, 

а іншими нехтують. Проте широке використання інверторів 

на СЕС може призвести до збільшення рівня ВГ у кривій 

напруги. Розрахунки показують, що навіть незначний їх 

вміст у кривій напруги суттєво спотворює криву струму 

ОЗЗ. 

Для зменшення негативної дії складових струму ОЗЗ є 

доцільним використовувати систему автоматичної 

компенсації повного струму. В ній за допомогою інвертора 
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створюється напруга, яка накладається у протифазі 

(рис. 2). 

 
 

Необхідний вигляд кривої напруги забезпечується 

роботою системи керування, що підключена до 

вимірювального трансформатора. Обмеження у 

застосуванні викликане тільки потужністю і вартістю 

інвертора напруги. 

Висновки: Запропонована система дозволяє 

зменшити наслідки аварійного режиму при ОЗЗ за рахунок 

мінімізації складових аварійного струму. 
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Режим доступу: https://saee.gov.ua/uk/documents/3229 

Рис.2. Функціональна схема системи автоматичної компенсації 
при роботі в розподільній мережі: КП – компенсуючий пристрій; 

СК – система керування; В – випрямляч; ОІ – однофазний 
інвертор напруги; ТВП – трансформатор власних потреб; ТН– 

вимірювальний трифазний трансформатор напруги. 
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В даній роботі розглянуто принцип роботи силової 

частини мережевого інвертора для сонячних панелей. 

Основою силової частини інвертора є IGBT 

транзистори. Дані транзистори відкриваються за 

командою драйвера, що задає форму кривої вихідного 

струму інвертора.  

Ключові слова: мережевий інвертор,  біполярний 

транзистор, силовий модуль, фотоелектричний модуль. 

 

MAIN ELEMENTS OF ENERGY TRANSFORMATION IN A 

GRID ON SOLAR INVERTER 
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of Ukraine, 20a Hnata Khotkevicha str., Kyiv, Ukraine,02094 

 

In this paper the principle of operation of the power part 

of the network inverter for solar panels is considered. The 

basis of the power section of the inverter is the IGBT 

transistors. These transistors are opened by the command of 
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the driver wich defines the shape of the inverter output current 

curve. 
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При дослідженні роботи  інвертора було визначено 

параметри, які впливають на ефективність його роботи. 

Основним внутрішнім компонентом інвертора є Power 

Stack (силовий модуль), що складається з IGBT 

(біполярний транзистор з ізольованим затвором). Даний 

тип транзисторів поєднує в собі характеристики двох 

напівпровідникових пристрої: 

• Біполярного транзистора (утворює силовий канал); 

• Польового транзистора (утворює канал управління). 

При розрахунку ефективності роботи інвертора 

потрібно розуміти, як працює його силова частина і як вона 

перетворює постійний струм у змінний. Робота силових 

транзисторів керується драйвером, який керує частотою 

відкриття і закриття транзисторів та вихідними 

характеристиками напруги інвертора. 

Для регулювання роботи інвертора драйвер отримує 

сигнал та відправляє команду на силовий модуль. Таким 

чином відбувається регулювання вихідних параметрів 

інвертора. Для регулювання вихідної потужності інвертора 

також застосовується алгоритм зменшення вхідної 

потужності. Це досягається шляхом переходу робочої 

точки поля фотоелектричних модулів з точки максимальної 

потужності до іншої робочої точки, ближчої до режиму 

холостого ходу сонячної панелі. Регулювання рівня 
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реактивної потужності також відбувається за рахунок 

роботи силових модуля [1].  

Для роботи інвертора його силовий модуль має мати 

якісне охолодження. Яке має забезпечити відвід тепла від 

силового модуля, що, в свою чергу, попередить 

руйнування транзистора. В сучасних інверторах 

використовується активна і пасивна система охолодження. 

Зазвичай інвертори з пасивним охолодження мають 

потужність до 100  кВт. Також у деяких виробників є тестові 

моделі інверторів з водяним охолодженням. Потужність 

даних інверторів планується бути більшою ніж 2500 кВт [1]. 

Основним завданням інвертора для сонячних 

панелей є перетворення електричної енергії постійного 

струму у змінний струм. При роботі інвертора на мережу 

він отримує данні від неї і працює синхронно з нею. На рис 

1. зображено типову схему заміщення інвертора [2].  

 

 
Рис. 1. Типова схема інвертора. 

Fig. 1. Typical diagram of  solar inverter. 

 

На даній схемі видно, що перетворення здійснюється 

IGBT транзисторами. Керуються вони так званим 

драйвером, який подає сигнал на транзистори, який 
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задає форму вихідної кривої струму. В даній роботі 

розглянемо роботу саме IGВT транзистора.  

Даний транзистор складається з p-n-p транзистора 

який керується МОН-транзистором через канал зв’язку n-

типу. На рис.2 зображено еквівалентну схему IGВT 

транзистора [2].  

 

 
Рис. 2. Структурна схема IGВT транзистора. 

Fig. 2. Structural diagram of IGBT transistor. 

 

Колектор VT4 на еквівалентній схемі (рис. 2) є 

емітером IGBT-транзистора VT3. При подачі позитивної 

напруги на затвор у транзисторі VT1 з'являється 

електропровідний канал. Через нього емітер транзистора 

IGBT (колектор транзистора VT2) з'єднується з базою 

транзистора VT3. Це призводить до того, що він повністю 

вимикається і падіння напруги між колектором транзистора 

IGBT і його емітером стає рівним падінню напруги на 

емітерному переході транзистора VT4, підсумованим з 

падінням напруги Uси на транзисторі VT1 [3]. 

У зв'язку з тим, що падіння напруги на р-n-переході 

зменшується зі збільшенням температури, падіння напруги 

на відкритому IGBT-транзисторі в певному діапазоні 
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струмів має негативний температурний коефіцієнт, який 

стає позитивним при великому струмі. 

При збільшенні напруги, прикладеного до 

транзистора IGBT, збільшується струм каналу, який 

визначає струм бази транзистора VT4. При цьому падіння 

напруги на IGBT-транзисторі зменшується [4]. 

При замиканні транзистора VT1 струм транзистора 

VT4 стає малим, що дозволяє вважати його замкненим. 

Додаткові шари введені для виключення режимів роботи, 

характерних для тиристорів, коли відбувається лавинний 

пробій. Буферний шар n+ і широка базова область n- 

забезпечують зменшення коефіцієнта посилення за 

струмом p-n-p-транзистора. 

Загальна картина ввімкнення та вимикання 

транзистора досить складна, так як відбувається зміна 

рухливості носіїв заряду, коефіцієнтів передачі струму 

транзисторів, зміни опорів областей та ін.  

 
Рис. 3. Зміна падіння напруги Uке і струму Ic IGBT-транзистора. 

Fig. 3. Change in voltage drop of Uke and current Ic of  IGBT transistor. 

 

Дослідження показали, що для більшості 

транзисторів типу IGBT час ввімкнення і вимкнення не 
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перевищує 0,5 - 1,0 мкс. Для зменшення кількості 

додаткових зовнішніх компонентів до складу IGBT-

транзисторів вводять діоди або випускають модулі, що 

складаються з декількох компонентів [5]. 

З поданого матеріалу можна зробити висновки про 

те, що втрати в силовій частині інвертора досягаються в 

основному за рахунок паразитичних складових самого 

транзистора [2].  
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загальну еквівалентну схему заміщення системи 

фотоелемент-іоністор-навантаження. 

Ключові слова: іоністор, фотоелемент, 

електрична модель, моделювання. 

 

SIMULATION OF PV-ELEMENT WITH USING 

SUPERCAPACITOR 

 

D.V.Bondarenko, 

Institute of Renewable Energy, National Ukrainian Academy of 

Science, 20A, Hotkevicha str., Kyiv, 02094, Ukraine 

tel./fax +380 44 206-28-09, e-mail: renewable@ukr.net 

 

Described the advantages and principle of operation of 

an supercapacitor shows the possibility of connection with a 

photocell. Schemes of work of supercapacitor and a general 

equivalent circuit of the system of photocell-supercapacitor-load 

are shown. 

Keywords: supercapacitor, pv-element, equivalent 

circuits, simulation. 

mailto:renewable@ukr.net


МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 2. Сонячна енергетика 
 

289 

 

ORCID: 0000-0002-5629-930X. 

 

В наш час набувають все більшого застосування 

автономні системи живлення з відновлюваними джерелами 

енергії, зокрема системи з використанням фотоелементів. 

Автономність таких систем потребує наявності елементів 

збереження енергії. В наш час, в якості пристроїв 

збереження електричної енергії, масово використовуються 

електрохімічні акумулятори, але такі акумулятори мають 

ряд недоліків, зокрема обмежена кількість циклів заряд-

розряд. З іншого боку, досить зручним елементом 

накопичення електричної енергії є звичайний конденсатор, 

але завдяки його малій ємності, його доцільно 

використовувати тільки як елемент для коректування 

режимів роботи електричних кіл. Але є елемент який 

об’єднує експлуатаційні властивості конденсатора та 

акумулятора, це іоністор або суперконденсатор. 

Перевагами іоністора є велика кількість циклів заряду-

розряду (сотня тисяч) без суттєвої деградації, висока 

швидкість заряду та розряду, простота зарядного 

пристрою, високий ККД та інше [1]. 

Треба зазначити, що для ефективної побудови 

електричних систем зручно використовувати апарат 

математичного та електричного моделювання електричних 

кіл. Для проведення такого моделювання потрібно створити 

адекватні моделі пристроїв, які використовуються та 

об’єднати їх в систему. 

Зазвичай простою та ефективною моделлю іоністора 

є звичайний конденсатор, так як їх режими роботи схожі. 

Але так як іоністор має майже нульовий опір при заряді 

постійному струмом, то в схемах заряду треба 
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використовувати додаткові елементи (рис.1), іоністор буде 

заряджатись максимальним струмом, який здатне видати 

джерело.  

 

 
Рис.1. 

 

Як вище описано, розряджений іоністор для джерела 

є короткозамкненим навантаженням. Але багато пристроїв 

генерування енергії, наприклад фотогальванічні елементи, 

можуть працювати з таким навантаженням. Крім того, як 

раз максимальний струм і є найбільш ефективним для 

іоністора. 

Такими чином побудуємо схему (рис.2) підключення 

іоністора до фотоелемента та навантаження. Бачимо, що 

завдяки тому що максимальний струм зарядки обмежений 

струмом короткого замикання фотоелемента, обмежуючий 

резистор можна вилучити. 
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Рис.2. 

 

Але треба бути обережним з напругою і контролювати 

її, так як перевищення допустимої напруги може вивести 

іоністор з ладу. Для цього підбираємо комбінацію 

фотоелементів з відповідною напругою холостого ходу, або 

з’єднуємо декілька іоністорів послідовно. Але для надійної 

роботи такої батареї іоністорів потрібно кожен іоністор 

шунтувати окремим резистором, для того щоб вирівняти 

напругу на кожному окремому іоністорі. В загальному 

випадку краще використовувати активну схему 

балансування напруги на кожному іоністорі за допомогою 

операційного підсилювача.. 

Таким чином, базуючись на схемах заміщення 

фотоелементів [2], загальна електрична модель іоністора, 

який підключений до фотоелемента та навантаження 

виглядає наступним чином (рис.3): 
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Рис.3. 

 

Використовуючи електричну модель, що 

представлена на рис. 3 можна провести всебічне 

моделювання системи яка живиться від фотоелемента та 

іоністора та підібрати відповідну кількість фотоелементів та 

іоністорів для досягнення необхідних робочих параметрів. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТАБІЛІЗАТОРІВ СТРУМУ ДЛЯ 

ЖИВЛЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРІВ ВІД 

СОНЯЧНИХ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ 

 

Д.В.Бондаренко, канд. техн. наук,  

Ін-т відновлюваної енергетики НАН України 

Тел: (050)972999, E-mail: dima7007bond@gmail.com 

 

В роботі показано можливість застосування 

стабілізаторів струму для живлення напівпровідникового 

лазера від фотолелементів. Показані електричні схеми 

стабілізатора струму та системи живлення від 

фотобатареї. Показано загальну еквівалентну схему 

заміщення напівпровідникового інжекційного лазера, який 

живиться від фотобатареї з використанням 

стабілізатора струму.  

Ключові слова: еквівалентні схеми, стабілізатор 

струму, фотоелемент, напівпровідниковий лазер, 

моделювання. 

 

USING CURRENT CONVERNERS TO POWER 

SEMICONDUCTOR LASERS FROM SOLAR CELLS 

 

D.V.Bondarenko,  

Institute of Renewable Energy, National Ukrainian Academy of 

Science, 20A, Hotkevicha str., Kyiv, 02094, Ukraine 

Tel./Fax +380 44 206-28-09, e-mail: renewable@ukr.net 

 

Shown the possibility of using current converter to power 

a semiconductor laser from photocells. Shown are the electrical 
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circuits of the current converter and system powered by a PV-

battery. Shown is a general electrical equivalent circuit of a 

semiconductor injection laser powered by a photovoltaic battery 

using a current converter. 

Keywords: equivalent circuits, current converter, pv-

element, semiconductor laser, simulation. 

 

ORCID: 0000-0002-5629-930X. 

 

Можливість використання світлового потоку для 

передачі енергії та живлення електронних пристроїв є 

цікавою та актуальною задачею для впровадження 

розподілених електронних та електричних систем, таких як 

системи зв’язку, системи вимірювання та керування, 

системи безпеки. Перспективним є напрямок досліджень 

таких систем з використанням сонячних фотоелектричних 

елементів [1, 2]. 

Для передачі енергії за допомогою світла через 

відкритий простір або оптичне волокно потрібно мати якісне 

джерело фотонів. Таким джерелом однозначно є оптичний 

квантовий генератор – лазер. Так як лазер є джерелом 

когерентного випромінення, то він здатний формувати 

максимально якісний потік фотонів. Найбільш доцільним 

для вищеозначеної задачі є напівпровідниковий інжекціний 

лазер, так як він має один з найвищих ККД та перетворює 

електричну енергію в світловий потік безпосередньо. Так як 

при генерації електроенергії фотоелектричним модулем, 

генерований струм є мінливою величиною, то потрібно 

провести моделювання системи живлення лазеру від 

фотоелемента [3]. При проведенні моделювання чітко 

визначаються межі роботи такої системи, умови стабільної 
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роботи та параметри, які необхідно узгодити для всіх 

режимів функціонування. 

Крім безпосереднього підключення лазера до 

фотоелемента, більш цікавим, з точки зору стабільності та 

прогнозованості роботи випромінювача, є використання 

стабілізатора струму, як проміжного пристрою. При 

застосуванні такого стабілізатора нас цікавить режим 

підтримання вхідного рівня струму до лазера при 

зменшенні інсоляції фотоелементів. Як відомо, зменшення 

інсоляції призводить до прямопропорційного зменшення 

вихідного струму фотоелемента.  

Класичний StepUp-стабілізатор (Рис.1) базується на 

використанні магнітного поля котушки індуктивності L, а 

саме на її властивості підвищувати вхідну напругу і 

відповідно струм до значення вихідної напруги UN при 

від’єднанні навантаження RL за допомогою замикання 

ключа S [4].  

 

 
Рис.1. 
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Таким чином, використавши транзистор S, який 

підключено до ШИМ, в якості ключа, ми можемо 

реалізувати схему стабілізацію струму навантаження, який 

живиться від фотобатареї (Рис.2). 

 

 
Рис.2. 

 

Для проведення моделювання, потрібно перейти до 

електричних схем заміщення всіх елементів схеми на рис.3. 

 

 
Рис.3. 

 

Тут RS - змінний резистор, який моделює роботу 

транзисторного ключа S і імпульсним чином змінює свій 

опір від нуля до нескінченності. Параметри моделі 

напівпровідникового лазера описані в роботі [3]. 
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Провівши комп’ютерне моделювання системи за 

допомогою такої електричної моделі, можливо отримати, як 

статичні так і динамічні характеристики, наприклад 

дослідити перехідні процеси на нелінійному навантаженні, 

яким є напівпровідниковий інжекційний лазер. 
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GRAPHEN GENERATOR OF ELECTRICITY 
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Faculty of Electric Power Engineering and Automatics, 

NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», 

Politechnichna street, 37, Kyiv, Ukraine 

 

The paper presents the existing solution to the 

conversion of excess kinetic energy of Brownian motion of 

graphene membrane into electrical energy capable of supply 

to the low power consumers.  

Keywords: renewable energy, graphene compound, 

graphene batteries, micro generators. 

 

ГРАФЕНОВИЙ ГЕНЕРАТОР ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

Р.Ю.Семененко1, В.І.Міхалін 2, 

Факультет електроенерготехніки та автоматики 
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Сікорського», вул. Політехнічна, 37, навчальний корпус 20 

м. Київ 03056, Київ, Україна 

 

Представлено рішення для перетворення 

надлишків кінетичної енергії броунівського руху 

графенової мембрани в електричну енергію з 

можливістю її передавання до споживача низької 

потужності. 

Ключові слова: відновлювана енергія,  графенові 

сполуки, графенові батареї, мікрогенератори.  
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Graphene is an up-to-date material that allows 

generating an electric current from the atomic level. Its 

economic potential is high because graphene generators can 

be used as a power source for low energy devices, like 

watches, artificial organs, bio-implants and others. 

 
Figure 1. The random quivering of graphene membranes 

 

The main task is to explore a two-dimensional carbon 

compound – graphene – from a power generation perspective. 

Graphene is a revolutionary material of the 21st century. 

The main properties of graphene are its strength, lightness 

and high electrical conductivity. But one more important 

phenomenon was discovered by the physicists from the 

University of Manchester [1]. 

It is possible to explain the structure of Graphene using 

the Brownian motion phenomenon. Two-dimensional 

graphene persists in a three-dimensional form because of 

random oscillations, which are also called "Levi flights". It 

means that this material constantly vibrates at the atomic level 

so that its connections do not become accidentally destroy. 
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The graphene atoms continue to pulse and bend when 

the temperature of the environment prevents the “comfortable” 

movement of atoms, in other words holds it. 

The tiny graphene generator consists of two metal 

electrodes placed on both sides of such a graphene plate, 

covered with negatively charged particles. As soon as the 

graphene gets up, the upper electrode becomes positively 

charged. When the graphene gets down, the lower electrode 

becomes positively charged [2]. As a result, an alternating 

voltage is generated on the terminals. So far, this method 

allows for producing electricity on a microscopic scale. 

Nowadays scientists have created a device which generates 

only 10 picowatts [1]. But the potential of 10x10 micron 

graphene has a power of 10 microwatts. Thus, a generator of 

1mm x 1mm can produce 10mW of energy. 

To summarize, today the discovery cannon be created 

on a large scale, but scientists have already been able to 

generate electricity on a micro-scale. The device of American 

researchers will become the basis for a new type of battery, 

which will produce energy endlessly without any recharging. 
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У роботі досліджується вплив температури на 

продуктивність фотоелектричних панелей та 

розглянуто раціональні шляхи підвищення ефективності 

сонячних електростанції. 

Ключові слова: фотоелектричні панелі, сонячне 

випромінювання, температурний вплив. 
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The paper investigates the effect of temperature on the 

performance of photovoltaic panels and considers rational 

ways to improve the efficiency of solar power plants. 
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На сьогоднішній день енергетична сфера України має 

законодавчо затверджену стратегію розвитку: Нова 

Енергетична Стратегія України до 2035 року: «Безпека, 

Енергоефективність, Конкурентоспроможність». Цей 

документ підкреслює пріоритет альтернативної енергетики 

та поступове зменшення частки традиційних джерел 

генерації електроенергії. Таким чином, в Україні будуть 

стрімко розвиватись та інтегруватись до загальної 

об'єднаної енергетичної системи сонячні електростанції. 

Майже вся територія України придатна для будівництва та 

експлуатації сонячних електростанцій та представляє 

широкі можливості для провадження великих та малих 

проектів.  

З підвищенням частки сонячних електростанцій у 

загальній структурі вироблення електроенергії в Україні 

відповідно стають більш помітні особливості генерації за 

допомогою фотоелектричних панелей.  

На  даний момент існують дві проблеми що пов'язані з 

продуктивністю фотоелектричних панелей, це перегрів та 

деградація матеріалу. Під дією сонячного випромінювання 

відбувається нагрівання кремнієвої панелі, що знижує 

показник потужності в цілому на 0,48%  з підвищенням 

температури на 1 °C та негативно впливає на деградацію 

напівпровідникової складової сонячної панелі через високу 

температуру до 75 °C у піковий період. Максимальний 

термін експлуатації фотоелектричних панелей складає 20-

25 років при майже необмеженому ресурсі 

фотоелектричного перетворення. 

Для того, щоб запобігти перегріву сонячних панелей 

необхідна ефективна система охолодження. Для малих за 
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потужністю сонячних електростанцій можливо створення 

комбінованих сонячних панелей з одно або двох 

контурною системою охолодження з циркуляцією води або 

іншого теплоносію. Тоді така панель виробляє 

електроенергію та гарячу воду. Проте для великих 

сонячних електростанцій такий підхід є нераціональним і 

тому потрібне інше технологічне рішенням.  

Таким рішенням є розміщення електростанції на 

водній поверхні. Це дозволяє завдяки великій 

теплоємності води ефективно охолоджувати 

фотоелектричні панелі котрі, розташовуються на 

спеціальних плавучих модулях. Завдяки цьому можна 

збільшення ККД сонячної електростанції, подовжити її 

максимальний термін експлуатації, а також уникнути 

явища нагрівання атмосфери. 

Під час проведення дослідження використовувалися 

статистичні дані сонячної інсоляції та хмарності 

Криворізького району. Враховано фактор нахилу кута 

сонячних панелей до Сонця. Був проведений порівняльний 

аналіз розміщення сонячної електростанції на земній та на 

водній поверхні. В ході розрахунків виявлено доцільність 

розміщення сонячної електростанції на водній поверхні. 

Для розрахунків використовувалися паспортні значення 

тестових умов та стандартів фотоелектричних панелей.  

Згідно результатів, сонячна електростанція що 

розміщується на Карачуновському водосховищі генерує 

приблизно на 5% більше електроенергії впродовж року та 

працює в номінальному температурному діапазоні 43-

50°C. Максимальна температура сонячних панелей у 

піковий період зафіксована в липні - 47.7°C. 

Таким чином, поширення сонячних електростанцій на 

водній поверхні внутрішніх водойм України дасть 
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гарантований економічний ефект, а також значно 

покращить технічні показники фотоелектричних панелей. 

Впровадження подібних проектів може бути від малих 

приватних проектів до національного проекту розвитку 

великих сонячних електростанцій, адже Україна ще не 

задіяла потенціал у цьому напрямку. Великою перевагою 

таких електростанцій є  економія сільськогосподарської  

площі в порівнянні з наземними сонячними 

електростанціями.  

Реалізація подібних проектів повністю співпадає із 

загальною стратегією розвитку енергетики України котра 

базується на впровадженні технології «Розумні мережі», а 

також інтеграції до європейської єдиної енергетичної 

системи ENTSO-E. 
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Сонячна теплоенергетика є одним із перспективних 

напрямів використання енергії відновлюваних джерел на 

території України. Переваги використання теплової енергії 

сонячної радіації у якості первинного місцевого 

енергоресурсу полягають у можливості використання на 

більшості ділянок поверхні України та у можливості 

безпосереднього перетворення енергії сонячної радіації в 

теплову енергію.  

Сонячне теплопостачання в Україні має достатнiй 

досвiд викоpистання i розвинену ноpмативну базу для 

проектування. Технологiчний потенцiал пpомисловостi 

дозволяє виpiшити завдання масового виpобництва 

гелiотехнiчного обладнання, а енергетичний потенціал 

теплової енергії Сонця дозволяє суттєво зменшити 

витрати органічного палива та зменшити шкідливий вплив 

на оточуюче середовище. Термін ефективної експлуатації 

геліоенергетичного обладнання у південних областях 

України – 7 місяців (з квітня до жовтня), у північних 

областях – 5 місяців (з травня до вересня) [1, 2].  

Сучасні сонячні колектори (СК) забезпечують 

достатньо високий рівень освоєння енергії сонячного 

випромінювання та стабільність для сонячного тепло- та 

гарячого водопостачання (ГВП) на протязі всього року на 

всій території України. 

При переведенні 10% індивідуальних споживачів на 

сонячне теплопостачання в регіонах України можна 

заощадити 0,17 млн т у.п./рік. При ефективному 

використанні сонячного випромінювання потужністю 4300 

МДж/м² на рік можна забезпечити потреби споживачів в 

опаленні до 25%, у гарячому водопостачанні (ГВП) – до 

50%, у кондиціюванні – до 75%. Заміна традиційних 

котелень сонячними установками дозволяє замістити і 
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зекономити органічне паливо, знизити об’єм теплових 

викидів і викидів продуктів згоряння у навколишнє 

середовище, а також вирішити низку соціальних проблем у 

районах, де немає централізованого енергопостачання, і 

задіяти виробничий потенціал нерентабельних нині 

підприємств [3]. 

Установки сонячного гарячого водопостачання мають 

дуже широкий спектр використання, як автономно, так і з 

тепловими дублерами. Найбільш часто вони 

застосовуються в житлових і суспільних будинках та в 

побутових приміщеннях промислових підприємств. Дуже 

привабливим є сезонне застосування сонячних ГВП в 

дачних будинках, базах відпочинку тощо. Оскільки до 

систем сонячного гарячого водопостачання при 

впровадженні не ставляться жорсткі вимоги, вони можуть 

бути використані у різних випадках автономно, що спрощує 

їх застосування та поліпшує економічні показники. 

Використання сонячної енергії при достатній площі 

сонячних колекторів дає можливість покривати 50-60% 

річної потреби енергії для гарячого водопостачання, а в 

літню пору року навіть повністю забезпечувати потребу в 

гарячій воді. Один сонячний колектор площею 2,4 м2 за 

день може зекономити біля 0,5-0,7 м3 природного газу [4]. 

Виробництво теплоти за допомогою сонячних 

колекторів особливо добре зарекомендувало себе в 

автономних системах сонячного гарячого водопостачання. 

Сонячні колектори здатні нагрівати воду до 70 оС. Оскільки 

існує неспівпадання графіків використання гарячої води 

надходженням сонячної радіації на протязі доби, виникає 

необхідність акумулювання теплової енергії. Протягом дня 

нагріта вода накопичується в теплоізольованих баках-

акумуляторах, із яких подається в систему ГВП. При цьому 
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сонячний колектор встановлюється на даху будинку, а 

накопичувач та допоміжне обладнання монтується в 

технічному приміщенні. Кількість СК та об’єм накопичувача 

розраховуються, виходячи із навантаження системи ГВП. 

Вакуумні СК мають вищу продуктивність порівняно із 

пласкими. Так застосування у м. Києві вакуумного СК 

площею 2,2 м2 дозволяє заощадити біля 167 м3 природного 

газу, тоді як плаский СК площею 2,3 м2 − біля 145 м3 

природного газу. Експлуатаційні витрати на роботу СК 

дуже низькі, адже електроенергія використовується тільки 

для роботи циркуляційного насосу [4]. 

Однак системи сонячного теплопостачання не 

отримали широкого поширення в Україні. Основним 

фактором, що стримує широке використання 

геліотехнічного обладнання в Україні, є відсутність 

необхідного вітчизняного обладнання у продажу на 

внутрішньому ринку, перш за все, для індивідуального 

споживача. Впровадження сонячних колекторів у 

виробництво в Україні, з урахуванням високих та постійно 

зростаючих цін на матеріали, стримується відсутністю 

стимулюючої державної політики. Крім того, серйозним 

недоліком є недостатня поінформованість потенційних 

споживачів. 

Для підвищення ефективності впровадження систем 

сонячного гарячого водопостачання запропоновано 

алгоритм визначення ефективності впровадження систем 

сонячного гарячого водопостачання, який забезпечує 

отримання енергетичних та економічних параметрів 

сонячного теплоенергетичного обладнання у конкретній 

місцевості для їх максимально ефективного використання 

[5].  
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Вибір типу та продуктивності сонячних колекторів для 

певної місцевості в першу чергу орієнтовано на потреби 

конкретного споживача та питомі показники з надходження 

сонячної радіації в даній місцевості (середньомісячна і 

середньорічна кількість прямої, розсіяної та сумарної 

сонячної радіації). На основі представлених даних 

визначається приведена добова інтенсивність поглинання 

сонячним колектором сонячної радіації із врахуванням 

робочих параметрів геліотехнічної установки та 

оптимального кута нахилу до горизонту. Розрахункові 

енергетичні параметри надалі використовуються для 

встановлення економічної ефективності, строку окупності 

геліоустановки та екологічної ефективності за рахунок 

зменшення викидів вуглекислого газу. 

На основі розробленого алгоритму проводиться 

розробка програмного забезпечення, що дасть можливість 

оперативного встановлення доцільності застосування 

сонячного теплоенергетичного обладнання на всій 

території України та сприятиме широкомасштабному їх 

впровадженню. 
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The paper considers the feasibility of using a flexible 

portfolio of generation technologies with the optimal ratio of 

fossil and renewable energy sources, as well as substantiates 

the need for carrying out the district heating systems 

unbunding and the use of complex energy services. 

Keywords: combined energy supply systems, 
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У роботі розглядається техніко-економічна 

доцільність застосування гнучкого портфеля 

технологій генерації з оптимальним співвідношенням 

викопних та відновлюваних джерел енергії, 

обґрунтовується необхідність проведення анбандлінгу 

муніципальних систем централізованого 

теплопостачання та застосування комплексних 

енергосервісних послуг. 

Ключові слова: комбіновані системи 

теплопостачання, анбандлінг, енергосервісні послуги. 

 

According to sustainable development plans, more than 

2/3 of the installed capacity of EU electricity generation 

equipment in 2050 will use renewable energy sources (RES) 

as the main fuel. Such a significant share of unstable 

generation will require a corresponding increase in the 

balancing capacities of traditional fossil fuels technologies. 

They must be provided by both cogeneration and storage units 

that directly use electricity (hydropower stations, electric 
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vehicle batteries, compressed air storage devices, etc.), as 

well as by units converting electrical energy into thermal 

energy (heat pumps, electric boilers, thermal energy storages, 

etc.). Herewith, it should be noted that the organizational and 

functional structure of municipal heat supply systems (MHS) is 

much more conservative and vertically integrated than 

electricity systems. Foremost, this is because the heat supply 

systems consist of separate, practically independent local 

(municipal) systems, unlike the nationally integrated electricity 

system. 

The most influential in the process of integrating RES 

into the structure of primary fuel balance of the MHS are 

several factors, first:  

• the feasibility (possibility, etc.) of simultaneous use of 

fossil and renewable energy sources, their availability at the 

local level; 

• the impact on the weighted average prices and the 

environment; 

• the volumes of expedient renewable energy production; 

• the necessary economic incentives and their financial 

and legal support, etc. 

At the same time, the significance and changes of the 

systems of accumulation and regulation of variable production, 

transportation and supply of renewable energy and its 

dispatching are significantly increasing. 
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The availability of a flexible portfolio of complementary 

generation technologies with the optimum ratio of fossil and 

renewable energy sources (combined energy supply systems) 

is one of the solutions to the problem of reducing the risks and 

cost of RES integration. This portfolio usually includes a 

package of measures for the unbundling of district heat (DH) 

supply systems as well as for the systematically coordinated 

provision of smart energy services. 

 

The structure-functional scheme of integration of RES 

into the municipal heat supply systems, considered in the 

paper, is presented in the diagram, which shows:  

• GS, CO, NR, and EL, – energy plants (stations) on 

natural gas, coal, RES and electricity, respectively;  

• CG, HP and AK – cogeneration units, heat pumps, and 

heat and electricity storages;  

• DHC – consumers of the DH system; and  

• IHC – consumers of autonomous / individual heat 

supply systems. 
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В роботі представлено метод отримання рівняння 

для середньої температури в приміщеннях при 

комбінованому використанні сонячних і традиційних 

енергосистем. 
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The paper presents the method of obtaining an equation 

for average room temperature in the combination use of solar 

and traditional energy systems. 
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В сучасних умовах зниження витрат енергії на 

опалення приміщень в житлово-комунальній та інших 

сферах є безумовно актуальним. Це завдання може бути 

вирішене при доповненні традиційних систем 

теплопостачання системами електро- та теплопостачання 

на основі відновлюваних джерел. 

Одним із основних параметрів, який визначає 

мікроклімат приміщень, є температура повітря, яка може 

бути розподілена в часі  і бути розподілена в об’ємі 

приміщення нерівномірно. Але в термінах абсолютних 

температур (на шкалі Кельвіна) просторова неоднорідність 

температури є незначною. Це дозволяє ввести усереднену 

по об’єму приміщення V температуру повітря: 

 

𝑇ср(𝑡) = ∫ 𝑇(𝑡,𝑥,𝑦,𝑧) ∗ 𝑑𝑉 𝑉⁄ . 

 

Метод переходу від моделі для T(t,x,y.z) до моделі Tср(t) 

базується на методології просторового усереднення рів-

нянь в часткових похідних, розвинутої в роботах В.А. 

Марченко і Є.Я. Хруслова [1,2], до моделей, що 

описуються звичайними диференційними рівняннями. 

Сутність такої методології для задачі, яка 

розглядається, полягає в наступному.  

1. Формулюється вихідна модель нестаціонарної 

теплопровідності: 
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 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑑𝑇 𝑑𝑡⁄  + ∇ ∗  �⃗� =  𝑞𝑣                    (1)  

                   �⃗� = − 𝜆 ∇𝑇 , 

 

де  ρ, cp, λ - густина, питома теплоємність та коефіцієнт 

теплопровідності (які надалі приймаються постійними),  �⃗� – 

густина теплового потоку, зв’язок якої з градієнтом 

температури визначається законом Кірхгофа; qʋ - густина 

об’ємного тепловиділення (або поглинання теплової 

енергії, якщо таке має місце, наприклад, внаслідок 

випаровування вологи). 

2. Застосовується інтегральна теорема векторного 

аналізу Остроградського-Гаусса (теорема про дивергенцію 

[3] ), згідно з якою після інтегрування рівняння (1) по об’єму 

V отримуємо наступне рівняння для зміни усередненої 

температури в Tср  в часі: 

 

 

        𝑑𝑇ср 𝑑𝑡⁄   =  (𝑄𝑣 − 𝑄𝑠)/𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑉                   (2)   

 

Тут                     Q
𝑣 

= ∮ g
𝑣 

s

d𝑣 ;               Qs= ∮ g⃗⃗

s

∗ 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗            (3) 

 

де Qv відповідно інтегральне тепловиділення в об’ємі V, а 

Qs – інтегральний тепловий потік через поверхню S, що 

обмежує опалювальний об’єм V;  𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗ - вектор елементарної 

площадки до поверхні S [3].  
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Відзначимо, що у випадку дії сонячного випромі-

нювання величина QV, внаслідок поглинання сонячного 

випромінювання, визначається виразом:  

 

                                Q𝑣 = ∫  





∗ 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗⃗

𝑆

                                      (4) 

 

Тут  





 – сума векторів Умова-Пойтинга для кожної з 

прийнятої частоти сонячного випромінювання при розбивці 

кривої Планка на окремі частоти.  

Цей вираз для (4) випливає з того, що для окремої 

частоти ω сонячного (або іншого електромагнітного) випро-

мінювання величина  𝑄ʋ   = ∇ ∙ η⃗⃗  внаслідок омічного тепло-

виділення. 

В свою чергу, величина 𝑞ʋ   = ∇ ∙  η⃗⃗ дорівнює добутку 

електричної провідності 𝜎 на квадрат напруженості 

електричного поля  �⃗⃗� (qʋ =  𝜎 ∗ 𝛦2 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗). Таким чином, величина  

qʋ  обгрунтовано  має дивергентну форму, а  Qʋ  може бути 

(завдяки теоремі  про дивергенцію) визначено через потік 

енергії сонячного випромінювання на поверхні, який 

визначається експериментально.  

Що стосується величини  Qs , то згідно теорії теплової 

провідності вона пропорційна різниці температур поверхні  

Tпов  і температури навколишнього середовища  Tос .   

Якщо  Tпов > Tос , то  Qs < 0, а при Tпов < Tос  Qs > 0 .  

На закінчення відмітимо, що характер залежності 

температури Tср  від часу t  підтверджений натурним 

експериментом на прикладі нагрівання та охолодження 
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повітря в локальному приміщенні (кімната в котеджному 

будинку площею 15 м2, об‘ємом 45 м3 і площею вікон 2 м2  

(Рис.1).  

 

 
 

Рис. 1.  Динаміка зміни в часі середньої температури 

в локальному приміщенні при використанні двох 

електронагрівачів повітря потужністю 2 кВт. 

 

Початкова середня температура повітря в 

приміщенні становила 5°С і співпадала з температурою 

огород-жувальних конструкцій будинку (стін та підлоги) та 

навколишнього середовища. Останні практично не 

змінювалися в часі виконання експериментів. Нагрівання 

приміщення здійснювалось двома електронагрівачами 

потужністю 2 кВт кожний від температури повітря  5°С до 

25°С. 

Висновки: 1. Залежність (2) може бути 

рекомендована для визначення температури повітря в 

приміщенні будь-яких об’ємів, різних огороджувальних 
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конструкцій будинку та температури навколишнього 

середовища.  

2.  При відомих значеннях параметрів повітря і 

навколишнього середовища по значенням  ρ, cp, Qʋ  є 

можливим визначити величину Qs і, таким чином, інтег-

ральні параметри тепловтрат, які необхідні для 

енергоаудиту будь-яких приміщень.  
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 The article presents experimental results on open 

adsorption storage unit. According to the experiment there is 

calculated how large should be a cold storage unit for single-

family house.  

 Keywords: adsorption refrigeration, cold storage, 

energy efficiency 
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 Energy storage in any form is one of the largest 

challenges in recent years. For markets where the price of 

energy fluctuates at short intervals, energy storage proves to 

be profitable even in cases where it does not make 

thermodynamic sense. The standard of living in Europe is 

growing constantly [1]. This process causes the energy 

consumption for air conditioning is also growing all the time. 

While in commercial or office buildings air conditioning 
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system is a standard, in residential buildings, market 

saturation is estimated at level of 10% (in Europe) and 8% in 

Poland. In the United States, market saturation is 87%, and 

Japan market is saturated in almost 100%. It is estimated 

that within a few years, air-conditioning systems will be the 

main energy consumers in buildings next to the heating 

systems. For office buildings it is already a fact.  

Cold storage is significantly different from the heat storage 

because the systems have a small temperature difference 

between the supply and return of the working fluid. Cooling 

storage systems can be divided into several types [1, 2]: cold 

storage as a cold water tank; cold storage using change of 

phase: (ice type; binary ice type; dry ice type); other PCMs 

(phase change materials); cold storage using sorption 

phenomena. 

In all types of storage, an additional working fluid has to be 

used to storage energy. The cool storage medium should 

meet several conditions: it should be commonly available, 

cheap, environmentally friendly, non-flammable, non-

explosive, non-toxic, compatible with materials used in 

popular HVACR systems, does not cause a corrosion, 

chemically neutral, well-documented thermo-physical 

properties, high density, low viscosity, high specific heat (for 

non phase change storage systems), high thermal 

conductivity, works at low pressure, stable (the properties of 

the fluid should not change during long term usage). 

Unfortunately, none of the real working fluids meet all the 

requirements at the same time. In cold storage systems, the 

most frequent are used: water, water-glycols solutions and 

water-salt solutions. 
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This thesis presents the results of experimental research for 

a cold storage system based on a silica gel bed for a small 

single-family residential building with an internal volume of 

600 m3. Adsorption cold storage systems can be divided into 

an open or closed type. For this research the open type was 

selected. In order to analyze the possibility of using 

adsorbent beds for air conditioning purposes, a measurement 

stand was constructed. The stand consists of a fan, an air 

heater, a humidifier, a test adsorbent bed. The bench makes 

it possible to study the sorbent deposit in the conditions that 

occur in summer in Poland. The tests were conducted in such 

a way as to determine the impact of atmospheric conditions 

on the deposit but also to determine the capacity and inertia 

of the deposit [4].  

The measurements show that the V0=0.60 liter adsorption 

bed was able to decrease the outside air temperature for 

t0=160 seconds. The results of the measurements were 

generalized to the air temperature in August 2018 in Warsaw 

In the selected month during the day the temperature 

reached thirty-several degrees and at night it dropped below 

20 °C. The aim of the generalization was to determine how 

large the adsorbent bed must be, to allow the temperature to 

fall below 25°C for the inflow air. Assuming that the air will 

flow through the bed all the time in one direction and that the 

building volume is 600 m3 (and the required air exchange rate 

is 0.5), to maintain the airflow temperature over 25°C in 

Polish climatic conditions the bed must have V1=0.98 m3 

volume.  

Storage of cold in the absorption bed enables obtaining one 

of the highest energy density coefficients. While heat storage 

can be carried out in a water tank, in the case of cold this 
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tank must be several times larger to store the same amount 

of energy. For this reason, in the case of cold storage, 

technologies such as PCM or storage in the form of 

adsorption beds are being developed. The experiment shows 

that when it is built a sufficiently large adsorption storage 

unit, it can eliminate compressor systems from air 

conditioning systems. However, during the experiment there 

was a problem with the amount of energy needed to pump air 

through the bed. This problem can be eliminated by building 

a bed with a small thickness and a large air inflow area. 

However, this solution requires an appropriate building 

design. 
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танцій на сонячних елементах застосовується сьогодні 

практично у всьому світі і обсяги їх використання постійно 

зростають. Вони можуть використовуватися як додаткові 

джерела електропостачання, що працюють спільно з ін-

шими або повністю автономні. 

Для аналізу доцільності використання фотоелектрич-

ної станції (ФЕС) розглянемо школу в місті Києві з  

середньорічним споживанням електричної енергії  

69614 кВт·год. Для зменшення залежності від зовнішньої 

електромережі пропонується встановити мережеву ФЕС 

потужністю 65 кВт на даху будівлі (рис. 1) для забезпечен-

ня об'єкта необхідною кількістю енергії і передачею над-

лишків в мережу.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Розташування ФЕС на даху школи в програм-

ному середовищі PV*SOL [1]. 

 

У нічний і похмурий час об'єкт забезпечується за раху-

нок мережі. При використанні мережевих станцій вся пе-

редана частина енергії сплачується державою за «зеленим 
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тарифом», що дозволяє окупити витрати на установку та-

кої станції. 

На рис. 2 наведено місячні споживання електричної 

енергії школою та результати розрахунку генерації елект-

роенергії ФЕС з сонячними модулями різних типів за до-

помогою програмного середовища PV*SOL, а в таблиці 1 

характеристика ФЕС і річне виробництво електричної ене-

ргії різними типами модулів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Споживання та результати розрахунку виро-

бництва електричної енергії сонячними  

модулями [1]. 
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З рис. 2 видно, що в літній період надлишки електрич-

ної енергії продають в мережу, а в зимовий період вона 

закуповується з мережі.  

Порівняння річної генерації всіх типів сонячних моду-

лів показує, що найефективнішим буде сонячний модуль 

Longi SolarLR – 60HPH350H з вихідною потужністю 350 Вт.  

 

Таблиця 1. Характеристики ФЕС та розраховане ви-

робництво електроенергії за допомогою [1]. 

 Потужність, 

кВт 

Кіл-сть, 

шт 

Площа, 

м² 

Ел. енергія, 

кВт·год. 

YL280P12B-29b 64,4 230 376,4 73021 

JAM 60S02-280 64,4 230 376,08 73528 

LR–60HPH350H 64,75 185 345,65 75262 

SPR-MAX2-350 64,75 185 327 72425 

 

Згідно розрахунків ФЕС виробила протягом року 75262 

кВт·год електроенергії: школою спожито  

23187 кВт·год і 52214 кВт·год продано в мережу за «зеле-

ним тарифом», а 46439 кВт·год було отримано з електрич-

ної мережі. Тобто школа у повному обсязі покриває річні 

потреби в електричній енергії і надлишки у 5775 кВт·год 

поповнили мережу. 

Терміни окупності ФЕС при застосуванні різних соняч-

них модулів становлять: 

• Yingli Solar YL 280C-30b - 9 років при вартості ФЕС 

35818 $ USA; 

• JA Solar JAM 60S02-280/PR –   8,9 років при вартості 

ФЕС 34594 $ USA;; 
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• Longi Solar LR – 60 HPH 350H – 8,8 років при варто-

сті ФЕС 42626 $ USA;; 

• SunPower SPR-MAX2 – 350 - 9,1 рік при вартості 

ФЕС 45758 $ USA;. 

Терміни окупності значно не відрізняються, тому оби-

раємо модулі Longi Solar LR – 60 HPH 350H з більшою ге-

нерацією електричної енергії за рік. 
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Проведено числові дослідження гібридного 

сонячного колектора (ГСК) при виробництві електричної 

й теплової енергії.  Створена й проаналізована 

комплексна математична модель ГСК  для  реальних 

умов   сонячної й кліматичної ситуації. Запропонована 

функціональна залежність для практичного опису 

температурного режиму роботи ГСК в умовах 

примусового охолодження. 

Ключові слова: гібридний сонячний фотомодуль,  

температурний режим. 

 

TEMPERATURE OPERATING MODE OF CHILLED 

PHOTOMODULES 

 

V.V. Wysochin, V.R.Nikulshin, A.E.Denysova, 

 

Numerical researches of a hybrid solar collecting 

channel (HSC) by manufacture electric and thermal energy are 

mailto:vvwin.od@gmail.com
mailto:vnikul@paco.net
mailto:alladenysova@gmail.com


МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 2. Сонячна енергетика 
 

330 

conducted. Complex mathematical model HSC for real 

conditions of a solar and climatic situation is developed and 

analysed. Functional dependence for the practical description 

of a temperature operating mode of a HSC in the conditions of 

a forced cooling is offered. 

Keywords: Hybrid solar collecting channal,  temperature 

mode. 
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Проблему зниження електричної продуктивності 

фотомодуля при рості його температури вирішують 

інтегруючи фотоелектричні панелі із сонячними 

колекторами. Як  результат цього одержують гібридний 

пристрій для виробництва електричної й теплової енергії  

(ГСК). У ГСК фотоелектричні елементи охолоджуються за 

допомогою активної системи  відводу теплоти  рідким 

теплоносієм через канали в тильній частині модуля.  У 

такий спосіб теплову  енергію, що традиційно губиться в 

навколишнє середовище, знижуючи ефективність системи,  

у випадку із ГСК можна утилізувати. 

Робоча  температура фотомодуля повинна бути 

невисокою, що необхідно враховувати при виборі режимів 

експлуатації модулів.  Вибір  температурних режимів 

роботи ГСК здійснювався в ряді досліджень. Такі роботи, 

як правило, проводяться на аналітичних моделях. Моделі  

розрізняються глибиною опису об'єкта. При цьому  має 

місце обмеженість математичного опису, головним чином - 

по детальності опису об'єктів, що працюють у сполучених 

умовах. Це   утрудняє  вибір  ефективних температурних 

режимів роботи ГСК із теплової й електричної 
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продуктивності при одночасному задоволенні 

комбінованого навантаження. 

Мета роботи -   розробка інтегрованої математичної 

моделі для визначення раціональних температурних 

режимів роботи ГСК. 

 Будемо розглядати архітектуру пристрою, що 

складається  із твердотільного абсорбера, який з однієї 

сторони обгороджений  від зовнішнього простору прозорою 

стінкою, з іншої  є елементом плоского каналу для 

охолоджуючого  теплоносія. 

Ефективність  передачі тепла в ГСК визначається 

зовнішніми й внутрішніми умовами протікання процесу. 

Зовнішніми умовами є інтенсивність опромінення ГСК і 

теплообмін з навколишнім простором. Внутрішні умови 

формуються при теплообміні між абсорбером і 

теплоносієм, а також між теплоносієм і задньою стінкою. 

У цій роботі була складена система  рівнянь 

збереження енергії в диференціальному виді для окремих 

розрахункових елементів,  яка доповнена крайовими 

умовами, характерними для експлуатації геліопристроїв. 

Аналіз системи здійснювався  чисельним методом. Для 

практичного застосування результати аналізу 

представлені у вигляді простого у використанні алгоритму. 

При розгляді комбінованого енергетичного пристрою 

основними параметрами аналізу теплообмінних процесів є 

кінцева температура теплоносія й температура абсорбера. 

Тому що температури абсорбера й теплоносія 

взаємозалежні, для узагальнення рішення системи рівнянь 

уведемо  комплекс, що визначає співвідношення зміни 

температури теплоносія ( f ft t − ) і середньої температури 

абсорбера ( abt ).  Такий комплекс назвемо коефіцієнтом 
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ефективності передачі тепла від абсорбера до 

охолоджуючого теплоносія й виразимо у вигляді 

 

f f
he

ab

t t

t

 −
 = . 

 

 Для ГСК конкретної конструкції  коефіцієнт  

ефективності передачі тепла залежить від зовнішніх умов 

(рис.). Однак для прийнятого звичайно способу завдання 

витрати рідини - пропорційно площі абсорбера, вплив 

довжини каналу (площі абсорбера) відсутній.  

 
 

Рис.  Вплив зовнішніх умов на коефіцієнт 

ефективності передачі тепла, інтенсивність 

опромінення, Вт/м2:  1 -  800; 2 – 500; 3 – 200 
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Аналіз показує, що найбільший вплив на коефіцієнт 

ефективності передачі тепла при постійних режимних 

умовах   робить інтенсивність опромінення ( H ) і 

температура зовнішнього повітря ( at ). З урахуванням 

цього отримана узагальнююча залежність у вигляді 
 

10,143 ln( )-0,797+ (119 0,194 )he aH t H − =  + . 

 

Пропонована залежність може бути використана для 

визначення температури абсорбера й кінцевої 

температури теплоносія
 

ft  комбінованого геліопристрою в
 

завданнях режимної оптимізації. Кінцева  температура 

нагрівання розраховується при заданої початкової 

температурі ft  , яка в дійсному аналізі прийнята рівною 

20С .  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ СОНЯЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРУ 

 З ПЛОСКИМИ ДЗЕРКАЛАМИ 
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НАН України, вул. Кудрявська 10г, м. Київ, 04053, Україна 

тел.: +38(044)272-53-70, e-mail: vtopolnyk@iao.kiev.ua  

 

Наведено аналіз коефіцієнта концентрації сонячного 

концентратора з плоскими дзеркалами. Обговорюються 

можливості підвищення ефективності за рахунок 

збільшення кількості дзеркал. 

Ключові слова: концентратор сонячного 

випромінювання, плоскі дзеркала. 

 

EFFICIENCY OF FLAT-MIRROR SOLAR CONCENTRATOR 

 

V. Topolnikov, 

International Center “Institute of Applied Optics” National 

Academy of Sciences of Ukraine, 10G Kudryavska str., Kyiv, 

04053, Ukraine 

 

The analysis of the concentration coefficient of solar 

concentrator with flat mirrors is presented. The possibilities of 

increasing the efficiency by growing number of mirrors is 

discussed. 

Keyword: solar concentrator, flat mirror. 

 

Головним недоліком засобів сонячної енергетики є 

недостатня ефективність перетворення випромінювання в 

mailto:vtopolnyk@iao.kiev.ua
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інші види енергії. Відомо, що ефективні засоби перетво-

рення світлової енергії потребують більш високої густини 

опромінення, ніж сонячна стала. Її досягають шляхом 

концентрації сонячного випромінювання. Такі високоефек-

тивні засоби, як двигун Стірлінга, паровий турбогенератор, 

напівпровідникові гетероструктури потребують 103-

кратної концентрації сонячного світла. Її легко 

забезпечують сонячні печі з параболоїдними дзеркалами, 

проте, вартість їх виготовлення є високою. Тому 

здійснюють спроби застосувати концентратори з простими 

і дешевими дзеркалами, зокрема, плоскими. В роботі [1] 

апертура концентратору заповнювалась плоскими 

дзеркалами, що мали вигляд гексагональних сегментів. 

Для розробки нових типів сонячних концентраторів і оцінки 

показників, що визначають їх ефективність, потрібні 

співвідношення між бажаними показниками і параметрами і 

змінними сонячного концентратору та його складовими, 

тобто кількісні моделі. Метою цієї роботи є отримання 

означених співвідношень та оцінка з їх допомогою 

ефективності існуючих концентраторів, параметри яких 

відомі. 

Оцінимо розподіл освітленості на відстані R від 

дзеркала. Сонячний диск є протяжним випромінювачем з 

кутовим розміром 32, тому розходження пучку, 

відбитого елементом поверхні дзеркала, також дорівнює . 

Через це на краях перерізу пучка утворюється зона 

напівтіні, де освітленість спадає від величини сонячної 

сталої Es до 0. Ширина цієї зони D визначаються 

величиною , відстанню R до дзеркала і кутом нахилу 

сонячних променів до нормалі дзеркала . Якщо  = 0, то 

D = 2tg(/2). Коли відстань R така, що кутовий розмір 
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діафрагми дзеркала д>, то спостерігач з приймача 

бачить сонячний диск всередині діафрагми. Тоді 

протяжність розподілу освітленості складе 

D0 + 2Rtg(/2), де D0 – ширина дзеркала. Цей розподіл 

буде складатись з центральної зони шириною W: 

W = D0 − 2R tg(α 2⁄ ),    (1) 

освітленість E якої дорівнює сонячній сталій Es, і двох 

периферійних зон, де E спадає від Es до 0. Якщо відстань 

R така, що д = , то ширина центральної зони дорівнює 

нулю. Враховуючи, що 

𝜑д = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔−1(𝐷0 𝑅⁄ ),    (2) 

відстань на якій зона з рівномірною освітленістю зникає, 

складе R = D0/2tg(/2), яку позначимо критичною Rкр. Таким 

є розподіл освітленості в перерізі пучка, відбитого від 

плоского дзеркала, що міститься на осі приймача, і на яке 

сонячні промені падають перпендикулярно.  

Нормальне падіння пучка на поверхню приймача може 

забезпечити лише дзеркало, що лежать на осі приймача. 

Якщо дзеркало лежать на відстані L від осі приймача, то 

кут  між пучком і віссю приймача, визначиться 

співвідношенням =arcsin(L/R), де R – відстань до центру 

приймача. Проекція відбитого від круглого дзеркала пучку 

на площину приймача матиме форму еліпсу. Його велика 

вісь лежить в площині відбивання променю, а її довжина 

складає D0/cos(). Оскільки дзеркало нахилене до 

відбитого пучку /2, ширина пучку складе D0 cos(/2). Тоді 

довжина проекції сонячного пучку на площину приймача 

складе D0 cos(/2)/cos().  

У випадку, коли потрібно складати тільки зони з 

рівномірною освітленістю, ширина W якої визначається (1), 

довжина проекції W складе: 
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𝑊𝛴 = [𝐷0 − 2𝑅 𝑡𝑔(𝛼/2)] 𝑐𝑜𝑠(𝛽/2) / 𝑐𝑜𝑠 𝛽.  (3)  

Зауважимо, що велика вісь еліпсу лежить в площині 

відбивання променю і її орієнтація залежить від напрямку 

відрізку L між центром дзеркала і віссю приймача. Тому 

еліпси, утворені рівновіддаленими від осі приймача 

дзеркалами, в площині приймача будуть мати різні 

орієнтації. Отже зона, яку освітлюють пучки всіх дзеркал, 

буде мати форму круга, діаметр якого дорівнює малій осі 

еліпсу, тобто D0−2Rtg(/2). Також зауважимо, що освітле-

ність приймача пучками, нахиленими під кутами , склада-

тиме Escos, де Es – сонячна стала. Кількість цих пучків 

залежить від номеру рядку концентричних кілець, 

утворених дзеркалами концентратору.  

Скористаємось отриманими співвідношеннями для 

оцінки показників концентратору УФ-5 з плоскими 

дзеркалами, розробленого ГУП «НПО Астрофізика» [1]. 

Його апертуру утворюють 170 плоских шестикутних 

фацет з розміром описаного кола 0,42 м, а приймач 

розміщений на відстані 3 м від осьового дзеркала. Розмір 

приймача складав 0,50,5 м2, а площа концентратору, – 20 

м2. Довжина малої осі рівномірно освітленого еліпсу на 

приймачі установки УФ-5 з D0=0,42 м і R=3м, згідно (1), 

дорівнює 0,39 м. Довжина великих осей еліпсу визначиться 

(3) для кожної групи дзеркал, пучки яких нахилені до осі 

концентратору під кутом n. Кутовий розмір дзеркала 

відносно приймача визначається виразом arctg(D0/R) і для 

УФ-5 дорівнює 8. Отже нахил пучків, відбитих від 6 

дзеркал першого ряду 18, 12 дзеркал другого – 2 16, 

18-ти третього – 3 24, …, 42-х сьомого – 7 56. 

Оскільки пучки, відбиті від різних рядів дзеркал, мають 

різні кути падіння на приймач n, освітленість приймача 
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кожним дзеркал n-го ряду складе Escosn. Зокрема, для 

останнього 7-го ряду концентратору вона складе 0,56 Es. 

Тоді освітленість рівномірно опроміненої зони приймача 

усіма дзеркалами E визначиться співвідношенням: 

𝐸𝛴 = 𝐸𝑆[𝐷0 − 2 𝑡𝑔(𝛼/2)] × ∑ 𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑛.𝑛    (4) 

Оскільки в концентраторі УФ-5 дзеркала укладені в 7 

рядів, то згідно (4), при n=7, – E 125Es. Отже, 

теоретичний коефіцієнт концентрації k для рівномірно 

освітленої зони приймача установки УФ-5 складає 125. 

При цьому площа рівномірно освітленої зони S складає 

0,12 м2, що вдвічі менше площі приймача установки УФ-5 

(0,25 м2).  

Проведений аналіз ефективності концентратору з 

плоскими дзеркалами показав доволі скромні значення 

коефіцієнту концентрації. Оцінки можливостей підвищення 

k шляхом збільшення кількості дзеркал показали, що при 

доведенні їх кількості до максимально можливої для УФ-5 

(400), освітленість приймача E складе лише 175Es, 

тобто k збільшиться лише в 1,4 рази, при зростанні 

кількості  дзеркал в 2,35 разів. Отже для суттєвого 

підвищення ефективності цього типу концентратору 

потрібні інші підходи і схемні рішення. 
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В роботі наведені результати аналізу стану 

розвитку досліджень застосування двигуна Стірлінга з 

сонячними концентраторами. Визначені переваги та 

недоліки даних напрямків. 
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The results of the analysis of the state of development of 

studies of the use of the Stirling engine with solar 

concentrators are presented in the paper. The advantages and 

disadvantages of these directions are identified. 
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Одна з перших установок, що складається з 

сонячного концентратора і двигуна Стірлінга, була 

спроектована і досліджена Джоном Еріксоном, який 

створив декілька прототипів у 70-х роках ХІХ століття 

проте припинив роботи через високу вартість і малу 

ефективність створеної установки. 

Після нафтової кризи у 70-их роках дослідження 

установок подібного типу відновились, коли США, 

Австралія, Франція, Німеччина розпочали програми зі 

створення систем на основі концентраторів і двигуна 

Стірлінга. З тих пір було створено ряд установок: SunDish 

в Арізоні, США, проект EuroDish, в рамках якого було 

розроблено декілька систем в Іспанії, Саудівській Аравії та 

інші. Потужність установок складала зазвичай близько 30 

кВт, але створювались і великі проекти, наприклад, в 2011 

році сонячна станція Марікопа потужністю 1,5 МВт, яка 

складалась з 60 концентраторів. Типова система мала в 

конструкції сонячний параболічний концентратор 

діаметром близько 10м, в фокусі встановлювався 

приймаючий («гарячий») елемент двигуна Стірлінга. 

Ефективність подібних інсталяцій в середньому складає 

27-30%.  

Існують два основні напрямки, в яких ведуться 

дослідження: питання концентрації сонячного 

випромінювання, підвищення ефективності цього процесу і 

дослідження робочих параметрів систем: температури, 

тиску, теплових втрат у системі тощо. В першому випадку 

інтерес здебільшого сконцентрований на конструкції 

концентраторів: використання і вдосконалення 
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параболічних концентраторів або впровадження іншого 

типу, наприклад, розміщення дзеркал подібно до форми, 

що використовується в лінзах Френеля (система 

HelioFocus була впроваджена в Ізраїлі в 2012 році). Також 

ведуться дослідженням шляху сонячного променя по 

площині і процесу нагрівання приймаючої поверхні 

двигуна. Для порівняння і оцінки актуальності можна 

привести такі дані: при моделюванні надходження 

сонячного випромінювання з допомогою програмного 

комплексу TRACEPRO відхилення сонячного потоку на 

1,5° спричиняє втрату 50% енергії сонячного 

випромінювання, в той же час відхилення на 0,35° 

спричиняє втрату лише 5%. 

Стосовно другого напрямку досліджень, то зусилля 

концентруються на досягненні максимальних значень 

потужності при заданих умовах тиску або температури, 

оскільки замалий тиск при високій температурі не дозволяє 

отримати високі значення потужності на валу двигуна і 

відповідно ефективності перетворення енергії сонячного 

випромінювання в електричну. Також досліджується 

використання різних видів рідин як робочого тіла в 

теплообміннику двигуна, розміри і форма самого 

теплообмінника. 
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The authors presented their energy-efficient fences as 

an effective technology for the use of renewable energy 

sources. These fences are considered as an element of a 

complex system of energy conservation of a building, namely 

as part of its external load-bearing structures [1]. The basis of 

the technology of energy-efficient fences is horizontal rotary 

heat-sensitive blinds. Depending on the inclination of the 

blinds relative to its own axis, there is an allocation of 

absorbed heat between the fences of the structure and the 

active elements [2]. A system without a rotary mechanism is 

proposed for those cases where static flow regulation or 

consumption of the highest possible amount of solar radiation 

is required. In this case, first of all, it is important to determine 

the location of the elements of the static system, depending on 

their position from the direction of the sun so that it effectively 

absorbs heat using redirected sunlight. 

Keywords: energy-saving structures, energy-efficient 

fences, static regulation, solar cycle, ventilation system. 
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Енергоактивні огородження представлені 

авторами як ефективна технологія використання 

відновлюваних джерел енергії. Ці огородження 

розглядаються як елемент складної системи 

енергозбереження споруди, а саме - як частина її 

зовнішніх несучих конструкцій [1]. Основою технології 

енергоефективних огороджень є горизонтальні 

поворотні теплочутливі жалюзі. Залежно від нахилу 

жалюзі відносно власної осі відбувається розподіл 

поглиненого тепла між стіною будівлі та активними 

елементами [2]. Пропонується система без поворотного 

механізму для тих випадків, коли потрібне статичне 

регулювання потоку або споживання максимально 

можливої кількості сонячної радіації. У цьому випадку, 

насамперед, важливо визначити розташування 

елементів статичної системи залежно від їх положення 

від напрямку Сонця так, щоб вони ефективно поглинало 

тепло за допомогою перенаправленого сонячного світла. 

Ключові слова: енергозбереження споруд, 

енергоефективні огородження, статичне регулювання, 

сонячний цикл, вентиляційна система. 
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In energy-active fences, the rotary mechanism 

distributes absorbed and reflected solar radiation. Due to the 

change of inclination of heat-sensing plates, the angle of 

incoming solar rays also changes [1]. In the open position, 

when the plates are oriented parallel to the sun's rays, they 

absorb the least amount of heat, and in the open position, 

when the plates are directed perpendicular to the sun rays. In 

a position where the angle of inclination is not perpendicular 

and not parallel to the direction of the solar rays, the plates are 

either stacked in one big plane, or part of the rays are 

redirected to the inner surface of nearby plates. This design 

allows you to successfully adjust the amount of heat received 

but requires additional rotary devices [2]. In order to reduce 

the degree of control over the functioning of an active system 

and to facilitate its creation and implementation, in some cases 

it is possible to abandon a control system. This will make the 

technology more accessible in cases where a stable flow of 

high-temperature coolant or static flow control is required. 

Below, we note existing examples of the placement of static 

elements. 

If the plates are placed in a horizontal array and parallel 

to each other, so that the fence of the structure is turned to the 

position of the sun at midday, they can be rotated around the 

axis so that they are directed to the radiation source at any 

time in a vertical arc, means regardless of season. Exposing 

plates strictly in the direction of the sun in the summer, or 

especially in the winter, we risk losing some of the heat without 

triggering the reflection phenomenon as well as a lot of heat 

during the daily cycle. For this reason, it is recommended to 

rotate the plates to an angle of about 67.5 degrees relative to 

the average position of the light source in the peak of its 

activity between the cold and warm periods of the year. This 
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will allow to collect a large amount of heat throughout the 

period. However, using horizontally located plates is more 

difficult to implement ventilation with a coolant. 

By placing the plates in a vertical array and parallel to 

each other, they can be rotated individually on their own axis 

so that they absorb the greatest amount of heat from the sun 

at any time in the horizontal arc, means regardless of the time 

of day. The problem is that the position of the plates allows 

you to effectively collect heat during the daily cycle, especially 

at the beginning and end, but ineffective when the sun is at its 

zenith. Therefore, the most suitable option is to locate the 

plates symmetrically perpendicular to the plane of the array 

with an additional transverse plate to generate heat during all 

the day, receiving more heat in the cold when the sun is lower 

and less heat in the warm period when the sun is higher. This 

option is better suited for implementing an air heat exchange 

system. 

If the wall of the structure on which the energy fence is 

mounted is rotated in any other way, then the horizontal and 

vertical methods can be combined into an arbitrary one, at 

which the angle of the plate relative to the horizontal or vertical 

plane is variable. In this position, the plates can be directed to 

the sun at any time in the horizontal and vertical arcs, that is, 

regardless of the side of the building, or the time of year or 

period of day. Thus, the optimal solution is to direct the axis of 

the plates strictly to the position of the sun in the second 

quarter of the day so that the angle of the plates relative to its 

own axis was about 67.5 degrees to the center between the 

position of the sun in the cold and warm periods of the year 

along the directed inclination of the axis. 

Thus, as a further development of the technology of 

energy-efficient fences, a simplified static solar energy 
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collection system is proposed, which is intended for the static 

control of the flow or for the collection of the maximum 

possible amount of heat, while using the phenomenon of 

reflection of rays. The location of heat sensing elements 

depends on the specific needs of the consumer, the side of the 

building on which they are installed and the direction of local 

solar flux for each side. On the sides facing the solar arc, if the 

goal is to obtain stable solar flux throughout the period, fences 

with a horizontal array of plates should be installed, whereas if 

a large amount of heat is required during the day, a fence with 

a vertical array at a certain angle should be installed, and for 

static adjustment, install a fence with a symmetrical vertical 

array of plates with additional transverse plate. Fences with an 

arbitrary position of the plates, respectively, should be installed 

on the sides of the building turned arbitrarily. This arrangement 

of heat sensing elements allows the use of the outer perimeter 

of the structure for efficient solar energy collection or static 

flow control using redirected light rays. Static technology 

equipment is much easier to create, use, more convenient to 

install and maintain and can be improved by other features, 

such as mobility of the entire structure. 
 

References: 

1. Nakashidze L.V. Osoblivostі viboru konstrukcії peretvoryuvachіv 

energії sonyachnogo vipromіnyuvannya v sistemah energozabezpechennya 

sporud: monografіya / L.V. Nakashidze. – Dnіpro: Oles Honchar DNU, Ltd. 

«Akcent PP», 2018. – 119 p. [in Ukrainian] 

2. Garbіnec' V.O., Nakashidze L.V., Sokol G.І., Marchenko O.L., 

Gіl'orme T.V. Formuvannya skhemnih rіshen' sistemi aklіmatizacії sporud v 

robochomu seredovishchі al'ternativnih dzherel energії: monografіya / 

Garbіnec' V.O., Nakashidze L.V., Sokol G.І., Marchenko O.L., Gіl'orme T.V. 

– Dnіpro: Oles Honchar DNU, Ltd. «Akcent PP», 2016. – 152 p. [In 

Ukrainian] 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 2. Сонячна енергетика 

 

347 

УДК 620.91 

 

ЕНЕРГОАКТИВНІ ОГОРОДЖЕННЯ З ПІДВИЩЕННОЮ 

МОДУЛЬНІСТЮ КОНСТРУКЦІЇ 

 

В.І.Свірса1, Л.В.Накашидзе2, 
2д-р. техн. наук, с.н.с. директор НДІ енергетики 

ДНУ імені Олеся Гончара, проспект Гагаріна, 72, Дніпро́, 

Дніпропетровська область, 49000 
2e-mail: foton_dnu@ukr.net 

 

Енергоефективні огородження представлені 

авторами як ефективна енергозберігаюча технологія, 

що входять до складу відкритого периметра споруд та 

вбудовуються в них під час будівництва [1]. 

Запропонована концепція використовує механічне 

регулювання для отримання, перетворення, 

перерозподілу та накопичення сонячної енергії в 

кількості, що залежить від кута повороту 

теплочутливих елементів [1]. Пропонується варіант 

енергоактивних огороджень, що мають систему 

статичного регулювання та високу модульність, 

простоту установки та експлуатації. Він ґрунтується 

на рішеннях, спрямованих на зменшення об’єму, 

займаного структурою в просторі, та відокремлення її 

компонентів. 

Ключові слова: енергозбереження споруд, 

енергоактивні огородження, статична система, 

модульна конструкція,  керувальний механізм, показник 

надійності. 
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Energy-efficient enclosures are presented by the authors 

as efficient energy-saving technology that are part of open 

perimeter of a structure and integrated into them during 

construction [1]. The proposed concept uses mechanical 

regulation to obtain, convert, redistribute and accumulate solar 

energy in an amount dependent on the angle of rotation of the 

heat sensing elements [1]. The variant of energy-active 

enclosures is proposed, that have a static regulation system 

and high modularity, ease of installation and operation. It 

based on decisions aimed at reducing the space occupied by 

the structure and the separation of its components. 

Keywords: energy saving of structures, energy-active 

fences, static system, modular design, control mechanism, 

reliability indicator. 
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Поворотні теплосприймальні жалюзі реалізують 

контроль над кількістю поглиненого тепла між поверхнею 

периметра будівлі та активними елементами [1]. Вони 

мають бути встановлені разом з керувальним механізмом, 

що потребує додаткової уваги при виготовленні, монтажі 

та догляду за обладнанням. Подальший розвиток активної 

системи передбачає збільшення у масштабі, її активних 
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елементів, а отже і механізму контролю [1]. Однак у деякий 

випадках, рекомендується відмовитись від системи 

контролю на користь модульності конструкції статичного 

збору сонячної енергії. 

Це рішення передбачає спеціальне розташування 

теплопоглинаючих пластин таким чином, щоб здійснювати 

статичне регулювання потоку або стабільне поглинання 

теплової енергії в залежності від напряму площини 

огородження та конкретних потреб споживача. 

Досліджено, що на тих сторонах будівлі, які мають напрям 

до сонячної дуги, якщо за мету стоїть отримати стабільний 

сонячний потік протягом усього періоду, слід монтувати 

огородження з горизонтальним масивом пластин, 

повернутих під кутом близько 67.5 град. по напряму до 

середнього положення сонця за весь період, тоді як якщо 

необхідна велика кількість тепла протягом доби – 

огородження з вертикальним масивом по напряму до 

положення сонця у першу половину добового циклу, а для 

статичного регулювання слід встановлювати огородження 

з симетричним вертикальним масивом пластин з 

додатковим перекриттям. Огородження з довільним 

положенням пластин, відповідно, слід встановлювати на 

сторонах будівлі, повернутих довільно. 

Пропонується модульна конструкція зі статичним 

теплопоглинанням, що складається з елементів 

енегоактивного огородження, які, в кінцевому виконанні, 

поєднані між собою, матимуть відносно високу модульність 

в умовах монтажних робіт. До таких елементів належать 

ударостійке скло, ряд металевих пластин, шар 

вологоізоляції та пластиковий каркас для закріплення усієї 

конструкції поверх уже встановленої теплоізоляції та стіни 
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будівлі. Довжина та ширина активних елементів має бути 

виконана відповідно потреб споживача, але не занадто 

широко, оскільки це позначиться на рівні складності 

монтажу вентиляційної системи. Простір для повітряних 

каналів повинен зберігати невеликі зазори по обидві 

сторони від пластин. Каркас з високоміцного пластику 

потрібний для фіксації усієї конструкції та формування 

простору для протікання потоку теплоносія. 

Запропонована модульна статична технологія збору 

сонячної енергії на основі компактного розташування та 

роздільності складових конструкції є одним з варіантів 

виконання існуючої концепції енергоактивних огороджень. 

Декілька таких огороджень можуть бути поєднані спільною 

повітряною камерою, з якої, у свою чергу, повітряний або 

іншого типу теплоносій буде надходити до 

теплоакумуляційної системи. Для того щоб поєднати між 

собою окремі вертикальні блоки у одну вентиляційну 

мережу, можуть використовуватися двосторонні 

герметичні насадки на обидві зі сторін конструкції (верхню 

або нижню). Енергоактивні огородження такого типу мають 

великі перспективи для використання в реальних 

теплозберігаючих системах. Разом з тим, вони потребують 

менше матеріалів при виготовленні, а також мають 

підвищений показник надійності, відносно зручності 

монтажу і експлуатації. 
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Наведено результати експериментальних 

досліджень теплових характеристик склопакету з 

електропідігрівом. Досліджено процеси теплопередачі 

через однокамерну світлопрозору огороджувальну 

конструкцію з електропідігрівом. За результатами 

досліджень визначено режими роботи та закономірності 

процесу нагрівання склопакету з додатковим підігрівом 

однієї з поверхонь скла.  

Ключові слова: склопакет, електропідігрів, 

енергозбереження. 
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The results of experimental researches of thermal 

characteristics of double-glazed windows with electric heating 

are given. The processes of heat transfer through a single-

chamber translucent electrically heated enclosure have been 

investigated. According to the results of the research, the 

modes of operation and regularities of the process of heating 

of the double-glazed window with additional heating of one of 

the surfaces of the glass are determined. 

Keywords: double-glazed windows, electric heating, 

energy saving. 
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В даний час у зв'язку з вирішенням проблем енерго- та 

ресурсозбереження в Україні, особливої актуальності 

набули питання підвищення енергоефективності в 

житлово- комунальному господарстві (ЖКГ). Адже саме 

ЖКГ посідає провідне місце по затраченим 

енергоресурсам в країні. Тому актуальними виступають 

питання підвищення енергоефективності кінцевого 

споживання енергії, а саме в житлових та адміністративних 

будівлях. Одним з ефективних способів зниження втрат 

теплоти через огороджувальні конструкції будівель є 

заміна старих віконних конструкцій з низьким опором 

теплопередачі на сучасні вікна з енергозберігаючими 

склопакетами. 

Зазвичай світлопрозорі конструкції (вікна, лоджії та ін.) 

мають опір теплопередачі менший, ніж опір теплопередачі 

стін з шаром утеплювача. Навіть найбільш 
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енергоефективні вікна мають опір теплопередачі, що не 

перевищує 1,2…1,3 м2К/Вт. Теоретично опір теплопередачі 

вікон можна підвищити, але при цьому їх конструкція 

ускладнюватиметься і ціна суттєво зростатиме. Разом з 

тим інноваційним напрямком стає використання 

склопакетів з електропідігрівом. Для дослідження теплових 

характеристик такого типу склопакету в Інституті технічної 

теплофізики НАН України створена експериментальна 

установка з встановлення особливостей теплопередачі 

через світлопрозору огороджувальну конструкцію (СОК) з 

електрообігрівом (рис. 1). Для цього в певних визначених 

місцях (рис. 2) на поверхні зазначеного об’єкту досліджень 

були встановлені датчики теплового потоку двох типів 

(напівпровідникові та термопарно-батарейного типу) та 

цифрові напівпровідникові датчики температури. Також в 

різних місцях приміщення фіксувалась температура 

внутрішнього повітря. Для вимірювання зазначених 

теплових характеристик використовувався спеціально 

модифікований переносний блок теплової реєстрації 

(БТР), зовнішній вид якого представлено на рис. 3. 

Головною особливістю такого блоку є комплектація трьох 

УКТ-38 та чотирьох Експерт з відповідною кількістю 

датчиків теплових потоків різного типу та сенсорів 

температури, з'єднаннями та адаптерами передачі даних, 

що об'єднані в одній вимірювальній установці за 

допомогою спеціального кейса. За допомогою БТР були 

виконані експериментальні дослідження теплопередачі 

СОК з електрообігрівом. З використанням датчиків 

теплового потоку та температури отримані розподіли 

густин теплового потоку та температур по поверхням 

склопакету при різній заданій температурі термостату (20, 

25, 30, 35, 40 та 45 оС). Також було проведено аналіз 
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телонадходжень від склопакету з електропідігрівом при 

заданій напрузі та силі струму. Встановлені режими роботи 

при різній фіксованій температурі термостату, що 

вмонтовано в склопакет.  

 

 
Рис. 1. Експериментальна 

вимірювальна установка з дослідження 

теплопередачі через світлопрозору 

огороджувальну конструкцію з 

електропідігрівом 

 
Рис. 2. Розміщення датчиків 

теплового потоку різного 

типу та температури на 

поверхні світлопрозорій 

огороджувальній конструкції 

 
Рис. 3. Блок теплової реєстрації  
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В роботі розглядається методика проведення 

експериментальних досліджень по визначенню в’язкості 

неньютонівських рідин, які вважаються перспективними 

для використання в якості теплоносіїв в сонячних 

термодинамічних енергетичних системах різного 

призначення та потужності. Проведені тестові 

випробування. Визначена залежність в’язкості від 

температури.     

Ключові слова: експериментальні дослідження, 

динамічна та кінематична  в’язкість,  тестові 

випробування, температурна залежність. 
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Methodology of the experimental studies for 

determination of non-Newtonian fluids viscosity, which can be 

perspective as heat transfer fluids in solar thermodynamic 

energy systems was created. Test measurements were 

carried out. Temperature dependence for viscosity were 

described.     

Keywords: experimental studies, dynamic and kinematic 

viscosity, test measurements, temperature dependencies. 
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Термодинамічне перетворення сонячної енергії 

розділяється на низькотемпературне та 

високотемпературне. В Україні розповсюджені лише плоскі 

або вакуумовані сонячні колектори для отримання 

низькопотенційної теплової енергії. Але в світовій сонячній 

індустрії інтенсивно розвивають високотемпературні 

термодинамічні системи, що генерують теплоту для 

подальшого перетворення в електричний струм або для 

інших потреб. Для збільшення щільністі потоку сонячної 

енергії в таких системах використовуються концентратори 

різних форм – параболоциліндричної, параболоїдної, у 

вигляді відбивача Френеля та ін. Вибір форми 

концентратору залежить від рівня температур, на який 

проектується система. При цьому важливим є також вибір 

типу теплоносія, який буде максимально задовольняти 

гідродинамічним та теплофізичним вимогам.  

Останнім часом в світи спостерігається значний 

інтерес до нових типів теплоносіїв, що створені на основі 

наночастинок. Доказано, що такі нанорідини мають 

покращені теплофізичні характеристики, що приводить до 

інтенсифікації теплообміну всередині теплоприймача [1]. В 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 2. Сонячна енергетика 
 

357 

той же час, збільшення концентрації наночастинок у 

розчині підвищує в’язкість та густину нанорідини, що 

збільшує гідравлічний опір та ускладнює роботу насосів 

[2,3]. Тому знаходження значень коефіцієнтів в’язкості та 

узгодження їх зі значеннями теплопровідності, густини та 

концентрацією наночастинок є важливим моментом під час 

вибору теплоносія подібного типу.   

Нанорідини відносяться до класу неньютоновських 

рідин зі складними реологічними властивостями. На 

сьогодні не існує  аналітичних залежностей для опису руху 

таких рідин. Тому визначення коефіцієнту в’язкості для 

нанорідин проводиться виключно експериментальними 

методами.  

На першому етапі дослідження було створено 

експериментальний стенд та проведені тестові 

випробування по визначенню коефіцієнтів динамічної 

в’язкості для класичної ньютоновської рідини. В якості 

такої рідини використовувалось трансформаторне масло. 

Вважалось, що розподіл швидкості в потоці близький до 

профілю Пуазейля, а густина залежить від температури 

лінійно. Результати дослідження, що проводились при 

різних температурах теплоносія,  повністю співпадали з 

відомими.  

На другому етапі проводились випробування з 

неньютоновською рідиною, в якості якої була вибрана 

рицинова олія. Припускалось, що реологічний закон для 

такої рідини наближений до ступеневого. Показник 

ступеню у виразі для коефіцієнту динамічної в’язкості 

розраховувався окремо, на основі додаткових 

експериментальних досліджень. Під час цих досліджень 

визначались витратні характеристики рідини при 

фіксованій температурі, які потім були апроксимовані 
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ступеневою залежністю. Отримані значення коефіцієнтів 

динамічної в’язкості добре збігались з відомими для 

відповідних температур.  

На жаль, на момент проведення експериментальних 

досліджень маси промислових відносно недорогих 

багатошарових вуглецевих нанотрубок (Nanostructured & 

Amorphous Materials Inc. (NanoAmor), USA) виявилось 

недостатньо для виготовлення необхідного об’єму 

суспензії. Але запропонована методика показала свою 

дієздатність й може бути рекомендована для будь-яких 

неньютоновських рідин. Зокрема, групою дослідників ДНУ 

на чолі з Л.О.Флеєром проведено серію експериментів  по 

визначенню в’язкості суспензій на основі бурого вугілля. 

Використання таких суспензій в якості палива має великий 

потенціал в Україні, може суттєво зменшити 

енергозалежність країни, підвищити енергоефективність 

більшості виробництв. 
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Приводиться опис та розрахунок основних 

параметрів, конструкції теплового акумулятора, що 

нагрівається сонячним випромінювання та дозволяє в 

денний час стабілізувати теплофізичні параметри 

сушильного агента, а в нічний час забезпечує процес 

сушіння фруктів в геліосушарці. 

Ключові слова: повітряно-гравійний акумулятор, 

ступінчасті режими зарядки, розрядки, 

теплоакумулюючий матеріал. 
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A description and calculation of the main parameters, the 

design of the heat accumulator, which is heated by solar 

radiation, which allows stabilizing the thermophysical 

parameters of the drying agent in the daytime and provides the 

drying process of fruits in a solar dryer at night 

Keywords: air-gravel battery, step modes charge, 

discharge, heat accumulators material. 

 

ORCID: 10000-0002-4717-509X, 20000-0001-7107-4865. 

 

Геліосушарка − це різновид сільськогосподарського 

обладнання, призначений для сушіння фруктів, що 

дозволяє знизити використання традиційних джерела 

енергії в технології сушіння (наприклад, перетворення 

електричної енергії в теплову), за рахунок 

відновлювальних джерел енергії зокрема, сонячної енергії. 

Тепловий акумулятор у складі геліосушарки 

призначений в основному для резервування надлишкової 

теплопродуктивності колектора з метою повного або 

часткового заміщення резервного нагрівача при 

тимчасовому захмарені, а також вночі. Тому, для 

забезпечення стабільного процесу сушіння фруктів 

впродовж доби в геліосушарці нами запропоновано 

використовувати тепловий акумулятор ємнісного типу з 

твердим теплоакумулюючим матеріалом на основі гальки, 

а саме повітряно-гравійний акумулятор [1].  

Основою для розрахунку маси теплоакумулюючого 

матеріалу (ТАМ) теплового акумулятора є рівняння (1) 

складової теплового балансу геліосушарки – це енергія, 

що відводиться від теплового акумулятора (ТА):  

 

https://orcid.org/0000-0001-7107-4865
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( )2 1d та та та та та таQ V с Т Т=    − , (1) 

 

де Vma – об’єм теплового акумулятора, м3; ρта – густина 

теплоакумулюючого матеріалу, кг/м3; ста − питома 

теплоємність акумулятора, кДж/(кг·ºС); Tma1, Tma2 – ТА на 

початку і в кінці процесу зарядки, оС. 

Теплообмін між повітрям і елементами 

теплоакумулюючого матеріалу відбувається на їх поверхні, 

площа якої визначається розмірними характеристиками 

гальки. Тому, під час дослідження теплообміну в ТА зручно 

користуватися коефіцієнтом об’ємного теплообміну 

(теплопередачі), який враховує збільшення поверхні за 

рахунок дисперсності середовища:  

 

( )1 2
4,8

π σ ν

n

V

с  −  
 =

  

,   (2) 

 

де αv – коефіцієнт теплообміну між теплоакумулюючим 

матеріалом і теплоносієм, Вт/(м2∙оС); п  − коефіцієнт 

теплопровідності повітря, Вт/(м2∙оС);  − коефіцієнт 

кінематичної в’язкості повітря, м2/с;  = (вл – н)/вл – 

коефіцієнт порізності засипки акумулятора, який 

розраховують через власну (вл) та насипну (н) густину 

гальки;  − середній діаметр елементів насадки (гальки), м; 

с = с0 / – ефективна швидкість обтікання елементів 

насадки порівняно з середньою швидкістю потоку c0, м/с.  

Для елементу об’єму теплоакумулюючого матеріалу 

dVта=Sтаdx перерізом Sта товщиною dx (рис. 1) можна 

скласти балансове рівняння теплообміну за таких 

спрощень: температура теплоакумулюючого матеріалу і 
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теплоносія однакова на всьому перерізі; теплофізичні 

характеристики з температурою не змінюються; контактний 

теплообмін між елементами теплоакумулюючого 

матеріалу практично відсутній. 

  
 

Рис. 1. Розрахункова схема ТА геліосушарки 

 

З урахуванням цих допущень тепловий процес у 

елементарному об’ємі з масами теплоакумулюючого 

матеріалу dm = ρSтаdx і теплоносія dm = GSтаdτ 

описується відповідними рівняннями теплообміну:  

для теплоакумулюючого матеріалу: 

 

( )н н ma н V та тн нс S х Т S x Т Т        =     −   ;  (3) 

 

для теплоносія (повітря): 

 

( )тн ma н V та тн нс G S Т S x Т Т        =     −   .  (4) 

 

Після перетворень отримаємо два диференціальні 

рівняння: 
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зміни температури теплоакумулюючого матеріалу з 

часом  

 

( )н

н тн н

дТ
N Т Т

д
=  − ;  (5) 

 

зміни температури вздовж теплоакумулюючого 

матеріалу 

 

( )тн

н тн

дТ
N Т Т

дх
=  − ,  (6) 

 

де V
н

н н

N
с




=


 ; 

V

тн

N
с G


=


; сн і стн – питомі теплоємності 

відповідно теплоакумулюючого матеріалу і теплоносія, 

Дж/(кгºС);  – час нагріву акумулятора, с; G – витрата 

повітря, кг/м2с; V – коефіцієнт теплообміну між 

теплоакумулюючим матеріалом і теплоносієм, Вт/(м2∙⁰С); н 

– густина теплоакумулюючого матеріалу, кг/м3; G – витрата 

теплоносія, кг/м2с. 

Початковою умовою для розв’язку рівняння (5) є 

температура теплоносія у повітропроводі Ттн(τ,х)=Ттн(0): 

 

( ) ( )
2

,0 cos 15
24

тн нс mа зТ Т Т


  = +  + − . (7) 

 

Перший доданок означає середню температуру 

теплоносія у повітропроводі, що продувається з певною 

швидкістю, передаючи своє надлишкове тепло для 
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зарядки теплоакумулюючого матеріалу. Температура 

теплоакумулюючого матеріалу Тmа досягає максимального 

амплітудного значення о 15 годині. 

Якщо прийняти, що процес зарядки починається з h1 

= 8 год, а максимальна температура теплоносія в 

повітропроводі досягається о 15 годині, то вираз 

спроститься до вигляду:  

 

( ) ( ),0 cos 15 6тн нc mаТ Т Т = +   −   .  (8) 

 

Якщо початкову температуру теплоносія позначити 

Ттн0, а теплоакумулюючий матеріал Тн0, тоді температура 

теплоносія вздовж теплоакумулюючого матеріалу 

(координати х, див. рис. 1) не спадатиме і початок процесу 

зарядки опишеться виразом: 

 

Т(0,x)= Тн0 +( Ттн0 – Тн0 )ехр V

Vma

x

с G

 
− 

 
. (9) 

 

Розподіл температури теплоносія за довжиною 

(глибиною) теплоакумулюючого матеріалу х розраховують 

за рівнянням (5). У початковий момент зарядки він 

розраховується за рівнянням крайової умови (6). На 

початок зарядки (h1=0) приймаємо рівномірний розподіл 

температури в теплоакумулюючому матеріалі для всіх 

перерізів акумулятора і такій, що дорівнює Тmа= 20 ºС [2].  

У кінці першого часового інтервалу температура 

повітря спочатку в теплоакумулюючому матеріалі 

становить Ттн, а її розподіл Ťk вздовж теплоакумулюючого 

матеріалу також розраховується за рівнянням (5). Для його 
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розрахунку використовують значення попередньої за 

часом температури вхідного перерізу Ťk-1, його наступної 

температури Тk-1 і температури протилежного до входу 

перерізу Тk.  

Приріст температури теплоносія і 

теплоакумулюючого матеріалу між двома послідовними 

перерізами описується рівнянням (темп нагрівання ТАМ): 

 

1 1

, 0,5
2

k k k kн

н k

Т Т Т ТN
Т

N х

 − −

−

+ − +
 =  



. (10) 

 

Зміна температури теплоізольованого об’єму 

теплоакумулюючого матеріалу відбувається за рахунок 

тепловтрат через його поверхню. Якщо попередньо 

розраховано опір теплопередачі R, тоді поточна швидкість 

нагрівання чи охолодження dQ/dτ пропорційна різниці 

температур: теплоакумулюючого матеріалу Тта0 і 

навколишнього середовища Тнс, в якому знак “–” відповідає 

випадку охолодження теплоакумулюючого матеріалу.  

Процес охолодження описуємо таким 

диференціальним рівнянням:  

 

( )

2

d ma та нста

h

S Т ТQ

d R

 −
= − ,  (11) 

 

де R – опір теплопередачі, Вт/м2∙⁰С; Тта і Тнс – температура 

теплоакумулюючого матеріалу і навколишнього 

середовища, оС; h2 – тривалість охолодження 

акумулятора, с. 
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Якщо зміну теплової енергії виразити через приріст 

температури, отримуємо вираз [1]: 

 

( )2 1d та та та та таQ т с Т Т=    − . (12) 

 

З порівняння обох рівнянь − (1) і (12) − процес 

охолодження (розрядки теплового акумулятора) 

опишеться диференціальним рівнянням з розділеними 

змінними:  

 

( ) 0
.2 .1

( )ma та нс
та та та та

S Т Т
т с Т Т d

R


 −
  −  = − . (13) 

 

Розділимо змінні і проінтегруємо це рівняння у межах 

від початкової температури теплоакумулюючого матеріалу 

Tта0 до поточної T. Тоді  

 

0

ma

та нс та та

SdТ
d

Т Т R т с
= − 

−  
,   (14) 

0
0 0та

Т

ma

та нс та VтаТ

k SdТ
d

Т Т т с






= − 
−   , 

 

де k – коефіцієнт, що враховує інтенсивність циркуляції 

теплоносія в тепловому акумуляторі, може набувати 

значень k = 0,5…0,7. 

Розв’язок має вигляд: 

 

( )
0

0 2ln
та

Т ma
та нс hТ

та та

S
Т Т

R т с
− = − 
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або 
2

0

ma
h

та та

S

R т снс

та нс

Т Т
e

Т Т

− 
 −

=
−

. 

 

Поточна температура теплоакумулюючого матеріалу 

зменшується згідно з виразом (темп охолодження ТАМ): 

 

( )0 2ехр ma
нс та нс h

та та

S
Т Т Т Т

R т с


 
= + − −  

  
. (15) 

 

Таким чином, отримані рівняння дають змогу 

розрахувати: (3), (4) − тепловий баланс акумулятора, а (9) і 

(15) описують роботу акумулятора в режимі зарядки й 

розрядки залежно від фізичних параметрів навколишнього 

середовища. 
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Подано експериментальні дослідження параметрів 

та режимів роботи теплового акумулятора, що 

нагрівається сонячним випромінюванням. Це дозволяє в 

денний час стабілізувати теплофізичні параметри 

теплоносія, а в нічний час забезпечує процес сушіння 

фруктів в геліосушарці. 

Ключові слова: повітряно-гравійний акумулятор, 

ступінчасті режими зарядки, розрядки, 

теплоакумулюючий матеріал. 
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Experimental investigations of the parameters and 

modes of operation of the heat accumulator heated by solar 

radiation are presented. This allows to stabilize the 

thermophysical parameters of the coolant during the day, and 

at night provides the process of drying the fruit in a solar dryer. 
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discharge, heat accumulators material. 
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Геліосушарка − це різновид сільськогосподарського 

обладнання, призначений для сушіння фруктів. 

На сьогодні відомо велике різноманіття 

теплоакумулюючих матеріалів (ТАМ), видів і конструкцій 

теплових акумуляторів, обумовлене широким спектром 

областей їх застосування [1]: 

• теплові акумулятори з твердим ТАМ; 

• теплові акумулятори з плавильним ТАМ; 

• рідинні акумулятори тепла; 

• парові акумулятори тепла; 

• теплові акумулятори фазового переходу; 

• термохімічні акумулятори. 
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Нами пропонується в геліосушарці застосувати 

тепловий акумулятор з твердим ТАМ, а саме повітряно – 

гравійний акумулятор. 

Для проведення експериментальних досліджень 

розроблено дослідний взірець повітряно – гравійного 

акумулятора (рис. 1). Повітряно – гравійний акумулятор 

має рамну конструкцію на передній фронталі, повітряний 

колектор 4 виготовлений з світлопрозорого матеріалу (скла 

із складом 72% SiO2, 13% (Na2O+K2O), 11% Ca; 4% 

(R2O3+MgO), та абсорбера. Абсорбер виготовлений із 

листового алюмінію, покритого селективною фарбою з 

коефіцієнтами короткохвильового поглинання ≈0,92, 

довгохвильового випромінювання ≈0,48, товщиною шару 

покриття λ≈4,40 мкм. На бічній стінці акумулятора 

зроблено круглі отвори 1 для подачі атмосферного повітря 

в геліосушарку. Циркуляція нагрітого повітря (теплоносія 

1…2,17 м/с) забезпечується вентилятором 2. Між 

абсорбером та ТАМ розміщений повітропровід 3, який 

здійснює подачу теплоносія до сушильної камери 6. Як, 

додаткове джерело акумулювання надлишкового тепла 

використовують ТАМ 5, верхній шар якого служить тепло 

сприймаючою поверхнею і розміщений внизу камери. ТАМ 

має вигляд ємності з розміром 2761360 мм (об’ємом 0,35 

м3 на 0,5 м2 площі колектора), і заповнюється гравієм 

(елементами насадки) розміром 10-20 мм.  

 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 2. Сонячна енергетика 
 

371 

 
 

Рис. 1. Схема експериментальної установки: 1 – отвір, через 

який всмоктується атмосферне повітря; 2 – вентилятор; 3 – 

повітропровід; 4 – повітряний колектор; 5 – теплоакумулюючий 

матеріал (ТАМ); 6 – сушильна камера; 7 – отвір, через який 

видаляється сушильний агент; 8 – решета; 9 – кабель живлення 

електродвигуна вентилятора; 10 – термоелектричні датчики 

(термоопори) типу (Pt 100); 11 – комп’ютер; 12 – комунікаційний 

кабель RS 232; 13 – електроний цифровий мікровольтметер РТ-0102-

8, термогігрометер РТ-0102, термоанемометром UT 362; 14 –  

термостат. 

 

Тепловий акумулятор (TA) заряджається гарячим 

повітрям, що рухається в повітропроводі з певною 

швидкістю, передаючи своє надлишкове тепло елементам 

насадки. Розряджається ТА холодним повітря, що 

рухається в повітропроводі в нічний час, охолоджуючи 

елементи насадок.  

Для вимірювання температури навколишнього 

середовища, теплоносія, теплоакумулюючого матеріалу 

використовувалися вісім термоопорів Pt 100. Як 

реєструючий прилад використовували електронний 

цифровий мікровольтметер РТ-0102-8. Індивідуальне 
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градуювання кожного термоопору проводили за реперними 

точками та температурою кипіння води.  

Надходження інтенсивності сонячного 

випромінювання на сприймаючу поверхню повітряного 

колектора вимірювали цифровим піранометром ПЕЛЕНГ 

СФ – 06. Швидкість відпрацьованого теплоносія 

вимірювалася чашковим термоанемометром UT 362. 

Вологість циркулюючого і відпрацьованого теплоносія, 

вимірювали стаціонарним термогігрометром РТ-0102.  

Підготовка стенда до роботи: 

1. Встановити сприймаючу поверхню повітряного 

колектора відносно кута надходження сонячної радіації; 

2. Під’єднати датчики стенду до вимірювальних 

приладів, а прилади через комунікаційний кабель RS 232 

до ПК; 

3. Підключити осьовий вентилятор і вимірювальні 

прилади до електромережі. 

4. Обрати швидкість циркуляції теплоносія (1…2,17 м/с). 

5. Запустити програмне забезпечення і зняти дані в 

процесі сушіння. 

Температура в контрольних точках визначається 

через кожні 3600 с, а швидкість руху теплоносія – на 

початку і в кінці теплового акумулятора. За швидкістю руху 

теплоносія і діаметром вихідного отвору визначалася 

витрата відпрацьованого теплоносія. 

Відносна вологість повітря (теплоносія) 

вимірювалась стаціонарним термогігрометром через кожні 

3600 с разом із вимірюванням температури. 

Зміну надходження інтенсивності сонячного 

випромінювання на сприймаючу поверхню повітряного 

колектора визначали через кожні 3600 с. 

Ефективність роботи акумулятора залежить від: 
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орієнтації колектора, кута нахилу його поверхні, 

географічної широти для м. Корця – 50,61о (Рівненської 

області), а також забруднення повітря. У період 

проведення дослідження середнє значення інтенсивності 

сонячного випромінювання знаходилося в межах 400 – 910 

Вт/м2 на годину. Варто відмітити, що максимум було 

зафіксовано 15 липня о 13:00 (945,5 Вт/м2).  

На рисунку 2 показано зміну температури акумулятора 

за результатами досліджень впродовж доби 15, 16 липня 

2019 р. [1]. Наслідком більшої інтенсивності сонячного 

випромінювання є підвищення температури теплоносія, що 

протікає через акумулятор. Так, 15 липня від 10:00 до 

17:00 години ТА нагрівався з 26,8 оС до 48,3 оС, тоді, як 16 

липня з 9:00 до 15:00 години температура теплового 

акумулятора змінювалася з 27,9 оС до 48,6 оС.  

 
Рис. 2. Зміна температури акумулятора на виході із шару 

насадки (гальки) впродовж доби 15, 16 липня 2019 р. температура 

теплоносія (1) повітряно – гравійного акумулятора (2) 

навколишнього середовища (3). 

 

Подібним чином змінювалась температура 

теплоносія у сонячному колекторі. 15 липня о 10:00, 

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10 12 14 16 18 20 22 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
τ, год

t, оС 1

2

3



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 2. Сонячна енергетика 
 

374 

температура теплоносія становила 27,6 °С, від 13:00 до 

15:00 теплоносій нагрівся до максимальної температури 

49,4 °С, після чого з 15:00 до 19:00 температура 

теплоносія знизилась до 45,3 °С.  

16 липня теплоносій з 9:00 до 14:00 години 

нагрівався від температури 33,1 °С до температури 48,4 °С 

та о 15:00 годині досяг температури 49,2 °С.  

Так, 15 липня в денний період від 10:00 до 18:00 

години навколишнє середовище нагрілось з 23,3 оС до 25,6 
оС, тоді, як в нічний період з 15 на 16 липня від 22:00 до 

9:00 години температура навколишнього середовища 

змінювалася з 22,8 оС до 25,1 оС. 

У режимі зарядки температура гравійної акумулюючої 

поверхні, розташованої в центрі теплового акумулятора, 

досягне значення 44,1 °С в 11.00 годині, а з 11.30 до 15.00 

зарядка дорівнює 48,9 °С. ТАМ, що перебуває поблизу 

виходу, після однієї години зарядки з 10.00 до 11.15 має 

температуру 42 °С, а після п’яти годин з 11.20 до 15.00 - 52 °С. 

В режимі розрядки впродовж 16 годин з 17.00 до 7.00 

температура ТАМ на вході коливається від 46,5 до 20,6 °С, 

у центрі — від 47,3 до 20,9 °С, а на виході 48,1 до 21,1 °С. 

Таким чином, одержано оптимальні теплофізичні 

параметри теплового акумулятора, в процесі 

нагромадження й передачі теплової енергії в режимі 

зарядки температура t – 30,5 - 45,6 °С не менш 6 годин, а в 

режимі розрядки t – 45,6 - 20,9 °С — не більше 12 годин; 

теплова потужність акумулятора Q – 34 - 270 Вт/м3. 

 

Література: 

1. NASA Surface meteorology and Solar Energy [Електронний 

ресурс] // Available Tables. – Режим доступу: 
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The paper presents the existing solution to the 

conversion of excess electricity into potential energy capable 

of long-term storage and further supply to consumers in a form 

of electric power when peak demands occur. 

Keywords: renewable energy, capacity, accumulation, 

potential energy. 
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Представлено існуюче рішення для перетворення 

надлишків електричної енергії в потенціальну енергію з 

можливістю тривалого її зберігання та подальшого її 

відпуску у формі електричної енергії до споживача при 

необхідності покриття пікових ділянок добового графіку 

електричного навантаження. 
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Even if we take into account today's technological 

innovation there is a limit in the amount of electric energy that can 

be passed to the electrical network by wind and solar plants. 

Renewable energy is possible for implementation almost 

everywhere. However, the unpredictability of generation and 

dependence on the weather conditions mean that without cost-

effective methods of energy storage renewables it will not be 

possible to fully replace fossil fuel generation. 

The main task is to find the solution for energy storage 

from renewable sources to cover time periods with absence of 

generation and to supply consumers with electrical energy 

continuously. 

The storing system, based on gravity and kinetic energy, 

allows renewables to deliver power at the price that is 

competitive with carbon-based sources. First, cranes use 

excess energy on the electric grid to stack concrete blocks. 

Then they get that power back by letting the blocks fall, which 

turns the generator to produce electricity. This is similar to 

hydroelectric power, where energy is stored by pumping water 

to an elevated reservoir and is recovered by allowing that 

water to fall and turn the turbines. This concrete battery setup 

is extremely basic, but uses nifty software to maximize 

efficiency. Swiss-based company “Energy Vault” is going to 

build 120-meter-tall cranes that would lift bricks weighting 35 

tons each. Those would accumulate 20 megawatt-hours of 

potential energy, which is enough to power 2000 homes per 

day. It allows 90% efficiency during the thirty-year lifetime [2]. 
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Figure 1. Energy Vault operation. 

 

The working prototype of energy storing system already 

exists. It is one-tenth the size of a full-scale unit and fully 

demonstrates the working principle and control precision. The 

project received one hundred and ten million investments from 

SoftBank to develop their energy storing system and 

implement it [2]. 

To summarize, the research in the methods of effective 

low-cost energy accumulating are in demand because of the 

exponential growth of installed power carbon-free generation 

systems. Wind farms and photovoltaic plants cannot store 

electrical energy. In order to meet this requirement, the 

conversion of electrical energy into potential energy can be 

used [1]. 

 
References: 

1. Energy Vault. (n.d.). Energy Vault. Access mode: 

https://energyvault.com/#problem-solution 

2. Lang, F. (October 16, 2019). Concrete Blocks Serving as the 

Future of Renewable Energy Storage. Access mode: 

https://interestingengineering.com/concrete-blocks-serving-as-the-future-of-

renewable-energy-storage 
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О.Ю.Гаєвській1, В.Ю. Іванчук2, І.О. Корнієнко3 

Національний технічний університет України "Київський 
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Розроблена автоматизована вимірювальна сис-

тема для тестування фотоелектричних модулів та ви-

значення їх електричних характеристик в польових умо-

вах. Запропоновано метод екстракції параметрів еквіва-

лентної схеми заміщення фотомодуля із навантажуваль-

ної ВАХ. 

Ключові слова: фотоелектричний модуль, вольт-
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The automatic measuring system for PV modules testing 

and determination of its electrical characteristic in field condi-

tions is developed. The method for extraction of PV modules 

parameters from current-voltage characteristics is proposed. 

Keywords: PV module, current-voltage characteristic, 

equivalent circuit parameters, automatic measuring system. 

 

ORCID: 10000-0001-6144-2441;20000-0002-0585-9610; 
30000-0001-7856-5544. 

Системи тестування та вимірювання параметрів фо-

тоелектричних модулів (ФМ) застосовуються на практиці як 

правило для визначення їх поточного стану та діагностики 

пошкоджень. Крім того, такі системи при їх широкому вико-

ристанні можуть надавати цінну інформацію для оптимізації 

виробітку і резервування електроенергії в енергосистемі в 

цілому. Подібна вимірювальна система повинна включати в 

себе як апаратні засоби для вимірювань в реальному часі в 

польових умовах, так і алгоритми для інтерпретації резуль-

татів вимірювань і визначення параметрів ФМ. 

Безпосередній шлях визначення електричних харак-

теристик модуля заснований на вимірюванні навантажува-

льної ВАХ. Для зняття ВАХ у даної роботі застосовується 

метод змінного опору навантаження, який забезпечує на-

дійність зняття показань струму та напруги навантаження, а 

також високу швидкість вимірювань. Для керування наван-

таженням ФМ була розроблена автоматична система вимі-

рювань ВАХ зі структурою, яка зображена на рис. 1. 
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Рис.1.  Структурна схема вимірювальної установки: 1 – схема ко-

мутаційної плати; 2 – мікроконтролерна плата Arduino Uno; 3 – 

АЦП Adafruit ADS1115; 4 – ПК зі спеціальним ПЗ; 5 – ФМ 

Мікроконтролерна плата Arduino Uno забезпечує уп-

равління 12 транзисторними ключами MOSFET шляхом по-

дачі керуючих сигналів на цифрові виходи плати. Збір даних 

стосовно напруги і струму із зовнішніх АЦП здійснюється че-

рез шину I2C. Плата забезпечує попередню обробку і пере-

дачу даних на ПК через послідовний інтерфейс. 

 Результуючий опір резисторів в їх паралельному з’єд-

нанні автоматично підбирається таким чином, щоб забезпе-

чувати найкращий розподіл експериментальних точок 

вздовж усієї ділянки ВАХ. Величина загального опору за до-

помогою підбору комбінацій увімкнутих резисторів варію-

ється від 0,048 Ом (значення опору відкритого MOSFET) до 

повного електричного розриву (випадок закритих транзис-

торів). 

Отримані експериментальні дані обробляються за до-

помогою програмного додатку, створеного у App Designer 
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MATLAB. Інтерфейс цього додатку (рис. 2) відображає ста-

тус підключення до приладу, стан транзисторних ключів, па-

нель конфігурації приладу та графік з отриманими даними. 

 

 
Рис.2. Інтерфейс вимірювальної системи та приклад отриманої 

ВАХ. 

 

Для визначення поточних характеристик ФМ в даній 

роботі запропонована процедура екстракції параметрів з 

одного набору експериментальних даних (I, V). Розрахунок 

параметрів заснований на однодіодної моделі ФМ, який 

працює в статичному режимі, близькому до стандартних те-

стових умов (STC), при активному навантаженні і прямому 

зміщенні pn-переходу. Ця модель характеризується п'ятьма 

параметрами:  0, , , ,ph s pI R R I A = , де phI  - фотострум, sR

і pR – еквівалентні послідовне і паралельне опорі втрат,  
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0I  – зворотний струм насичення, A  – коефіцієнт неідеаль-

ності pn-переходу. Для знаходження набору   використана 

система нелінійних рівнянь, в яку входять рівняння ВАХ для 

точок кз, хх і максимальної потужності (подробиці та позна-

чення див. в [1]): 

01 0, exps s sc s
ph sc sc sc

p s s

R An I I R
I I Q Q

R An An

 



   
− + − = =    

   ,

 

00, expoc s oc
ph oc oc

p s s

V An I V
I Q Q

R An An

 



 
− − = =  

  ,

 

0

( )
1 0, exps m s m m s

ph m m m

p p s

R V An V I R
I I Q Q I

R R An





   +
− + − − = =    

   ,

 

а також рівняннями для нахилів кривої ВАХ поблизу кз, хх: 

( )
0,

p s sc

p sc

sc s

R R R
R Q

R R

+ −
− =

−

( )
0

p s oc

p oc

oc s

R R R
R Q

R R

+ −
− =

−
 

Розроблений метод визначення параметрів PV-моду-

лів відрізняється від відомих методів фізично обґрунтова-

ним перетворенням початкових рівнянь у рівняння з малими 

параметрами. Це забезпечує швидку збіжність та стабіль-

ність подальшого ітераційного розрахунку характеристик 

ФМ. Результати розрахунків ВАХ на основі витягнутих пара-

метрів добре збігаються з експериментальними даними 

(СКВ <10-2). 

Література: 

1. Gaevskii A. Method for determining parameters of PV modules in 

field conditions. 2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart 

Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 205-208.  
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Досліджені добові графіки навантаження приватних 
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раційні СЕС. 
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LOCAL POWER GENERATION SYSTEM USING PRIVATE 

COGENERATION SOLAR POWER PLANTS 
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Developed and patented cogeneration solar power 

plants with the prospect of the formation of a local electric grid 

of distributed generation. 

Keywords: cogeneration, solar power plants, correlation 

analysis, local power grid. 
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На території Європи сонячна енергетика (СЕ) є най-

більш динамічною галуззю в області  відновлюваних   дже-
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рел енергії (ВДЕ). Когенераційні СЕС є вкрай актуальними 

в світі [1].  

Мета роботи. Обґрунтувати економічну доцільність 

використання теплових акумуляторів (ТА) в приватних до-

могосподарствах (ПДГ) з мережевими СЕСд, з розробле-

ними нами когенераційними циліндричними ФЕМ, 

об’єднаними в локальні електричні мережі розподіленої 

генерації (ЛЕМРГ).  

При нагріві ФЕП на один градус зверх 25 оС він втра-

чає в напрузі 0,002 В, тобто 0,4 %/градус. В яркий соняч-

ний день елементи нагріваються до 60… 70 оС, втрачаючи 

0,07… 0,09 В кожен [2]. Це і є  основною причиною падіння  

ККД, котрий приводить до падіння напруги, генерованої 

кожним ФЕП. 

На кінець 2019 р. кількість ПДГ  з даховими СЕСд 

зросла до 22 тис. шт. загальною потужністю 553 МВт, на 

що інвестовано більше 450 млн. євро коштів домовласни-

ків. Помісячні надлишки електроенергії ПДГ продають в 

енергосистему. За 2019 р. домогосподарствами продано 

за «зеленим» тарифом 636 млн. кВт.год. сонячної елект-

роенергії.  

За даними АСКОЕ нами побудовані ДГН перших да-

хових СЕСд, розташованих у різних місцях нашого міста 

[2,3]: СЕС1, Руст=20 кВт, СЕС2 - 5,2 кВт і СЕС3- 30 кВт,  

просумували їх (рис.1), і порівняли з ДГН переробних підп-

риємств міста (рис. 2) та ДГН енергосистем (рис.3): Дніп-

ровської та ОЕС України [3].  

Детальний аналіз роботи перших СЕСд в нашому мі-

сті за 2017-2018 роки наведений в роботі [4]. Кореляційний 

аналіз ДГН СЕСд і переробних підприємств міста показав 

високий кореляційний зв'язок між ними (коефіцієнт Пірсона 

rxy=0,80…0,94).  З жовтня 2019 р. установлена потужність 
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перших двох СЕСд збільшена: СЕС1 -  до  30 кВт, СЕС2 -  

до 10 кВт.. 
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а)    б) 

 

Рис. 1. ДГН СЕС1 і  побудова ДГН СЕСекв  для перших 3-х СЕС в 

нашому місті за 04.10 2017  Рпік = 32 кВт  о 14 год. 

 

          
        а)     б) 

 

Рис. 2. ДГН Молокозаводу  (а) і м’ясокомбінату (б) 2017р. 

 

 
а)    б) 

 

Рис. 3. ДГН Дніпровської ЕС (а) і ОЕС України (б),  

2013 рік. 

 

На діаграмах (рис. 3) показаний відпуск електроенер-

гії кожної з трьох СЕСд за чотири місяці осінньо-зимового 

періоду. 
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а)              б) 

 

 
в)    г) 

 

Рис. 4. Комерційна діяльність СЕС1 (а), СЕС2 (б) СЕС3 (в) за 5  міс. 

осінньо-зимового періоду (листопад  - березень) та спільна (г). - 

за 15 міс.  

 

СЕС3 почала працювати з вересня, а у СЕС1 і СЕС2 

в опалювальний період продаж відсутній, так як генерова-

ну електроенергію витрачали на опалення. 

Аналіз комерційної діяльності за 2020 р. показав, що 

в зимові місяці продаж в ПДГ №1 і №2 відсутній,  нічна 

електроенергія в ПДГ №2 становила 40-45%, а в ПДГ №1, 

завдяки ТА (рис.5) -  90 - 93%. Господар вночі нагріває 1,5 

м3 води, а вдень тільки прокачує її через опалювальну сис-

тему. 

Нами розроблені [5] і запатентовані ТА з фазовим 

переходом на базі мірабіліту (Пат. №№ 127499, 131722, 

132660) [6], кілька принципових схем когенераційних СЕС  

з гібридними ФЕМ циліндричної форми (Пат. №№ 103043, 

107333, 107991) [6], що дозволить отримувати теплову 

енергію з ККД до 90%, а надлишок СЕ продавати за зеле-

ним тарифом. 
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Рис. 5. Котельня ПДГ №1: Електрокотел, водяний ТА і система 

ГВП від СК з пультом праворуч. 

 

Сонячний ФЕМ циліндричної форми містить дві скля-

ні колби з боросилікатного скла, яке забезпечує пропуск 

хвиль сонячної радіації в діапазоні 0,4 ... 2,7 мкм. Колба 

меншого діаметра розташована в прозорій колбі більшого 

діаметра (одна в одній), з'єднані між собою подібно посу-

дині Дьюара з вакуумною порожниною між ними [1,2]. Така 

конструкція ФЕМ забезпечує збільшення кількості поглине-

ного світла (а, отже, і кількості генерованої електроенергії) 

протягом дня, без зміни його положення. Охолоджувальна 

рідина, проходячи по трубкам, відбирає тепло, знижуючи 

робочу температуру ФЕП, що забезпечує збільшення його 

ККД. Рух охолоджувальної рідини в ФЕМ від нижньої до 

верхньої частини колектора забезпечується за принципом 

термосифона або теплової труби [1].  

Висновок. Найбільш ефективним електроопаленням 

приватного будинку з СЕСд є поєднання водяного елект-

рокотла з тепловим рідинним акумулятором в підвальному 

приміщенні, сонячного колектора на даху, договору з елек-

тропостачальником на пільговий тариф на опалювальний 

сезон (до 3000 кВт.год на місяць) і дифтарифного електро-

лічильника. Запропонована схема електроопалення дає 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 2. Сонячна енергетика 
 

388 

суттєву економію коштів домогосподарю, позитивно впли-

ває на ДГН ОЕС України, зменшує втрати електроенергії в 

локальній електромережі і в ОЕСУ. 

Максимуми ДГН СЕСд співпадають з денними піками 

Дніпровської енергосистеми  та  ОЕС України. Вони без 

проблем можуть утворювати ЛЕМРГ [7]. Перевага когене-

раційних СЕСд з охолоджувальними ФЕМ  циліндричної 

форми полягає в збільшенні загального ККД, спрощенні 

монтажу на горизонтальному даху, в можливості маневру-

вання ДГН за рахунок автоматичної зміни режиму когене-

рації. 
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Зобов'язання по декарбонізації економіки та 

подолання забруднення атмосферного повітря вимагають 

прискорення дій для досягнення цілей в галузі енергетики. 
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Розвиток глобальної енергетичної системи потребує  

чистих та доступних низьковуглецевих технологій для 

виробництва електроенергії. 

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) випустило 

прогноз розвитку світової офшорної вітроенергетики до 

2040 року [1], де відзначено, що ця галузь на сьогодні має 

загальну встановлену потужність 23 ГВт (80% - в Європі) і 

становить лише 0.3% світового виробництва 

електроенергії. 

Сьогоднішній стан розвитку офшорних ВЕС навіть не 

наближається до використання всього потенціалу – світова 

офшорна вітроенергетика має потенціал генерувати понад 

420000 ТВт∙год на рік, що більше ніж у 18 разів перевищує 

глобальний попит на електроенергію сьогодні. 

В табл. 1 представлено огляд прогнозу МЕА розвитку 

офшорної вітроенергетики за регіонами та сценаріями. За 

базовим сценарієм розвитку світова офшорна 

вітроенергетика виросте з нинішніх 23 ГВт як мінімум до 

342 ГВт до 2040 року, китайська з сьогоднішніх 4 ГВт до 

107 ГВт, а за сценарієм сталого розвитку у світі в цілому 

буде встановлено 562 ГВт до 2040 року, що означає 24-

кратне зростання від нинішнього рівня. 

Стрімке зменшення собівартості електроенергії 

офшорних вітроелектростанцій забезпечує гарні 

перспективи галузі. 
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Табл. 1. Сценарії прогнозу розвитку світової офшорної 

вітроенергетики до 2040 року. 

 

Країна 

Базовий сценарій 

Встановлена потужність, ГВт 
Частка від 

світової, % 

2018 2025 2030 2035 2040 2018 2040 

США 0 4 17 30 38 0 11 

Європейський 

Союз 19 46 77 109 127 83 37 

Китай 4 19 42 74 107 16 31 

Індія 0 0 4 10 16 0 5 

Японія 0 1 2 3 4 0 1 

Південна 

Корея 0 3 12 20 25 0 7 

Світ 23 77 165 262 342 100 100 

        

Країна 

Сценарій сталого розвитку 

Встановлена потужність, ГВт 
Частка від 

світової, % 

2018 2025 2030 2035 2040 2018 2040 

США 0 5 21 42 68 0 12 

Європейський 

Союз 19 56 92 132 175 83 31 

Китай 4 25 65 115 173 16 31 

Індія 0 1 5 13 23 0 4 

Японія 0 2 6 12 18 0 3 

Південна 

Корея 0 4 15 23 29 0 5 

Світ 23 101 225 385 562 100 100 

 

МЕА вважає, що в період до 2040 року офшорна 

вітроенергетика буде рости в середньому на 13% в рік і 

протягом наступних двох десятиліть стане галуззю, в яку 

буде інвестовано 1 трильйон доларів. 
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МЕА ініціювало новий просторовий аналіз для цього 

звіту для уточненої оцінки офшорного вітрового технічного 

потенціалу за регіонами. Аналіз ґрунтувався на останніх 

глобальних метеорологічних даних про характеристики 

вітру, враховуючи фактор розвитку новітніх конструкцій 

вітротурбін. 

Як зазначалось в [2], Україна має значний технічно-

досяжний потенціал розвитку офшорної вітроенергетики на 

мілководних територіях великих акваторій – Азовського 

моря, затоки Сиваш, водосховищ Дніпровського каскаду 

ГЕС, лиманів (рис. 1).  

За даними дослідження Національної лабораторії 

відновлюваної енергетики NREL (США) площа мілководдя 

дозволяє побудувати в Україні офшорні ВЕС потужністю 

146 ГВт [3]. 

 
 

Рис. 1. Карта основних акваторій території України.  
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На 01.01.2014 р. в Україні загальна кількість 

водосховищ (з урахуванням Дніпровського каскаду та 

Дністровських водосховищ) становила – 1103. Серед них – 

шість водосховищ Дніпровського каскаду (Київське, 

Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське, Дніпровське 

та Каховське) і два – Дністровські (Дністровське-1, головне 

та Дністровське-2, буферне). Водосховища займають 

9512 км2  площі країни [4]. 

У відділі вітроенергетики ІВЕ НАН України 

розраховано уточнені значення потенціалу офшорних ВЕС 

в Україні. Результати представлено в табл. 2. 

 

Табл. 2. Вихідні параметри і результати оцінювання 

потенціалу встановленої потужності офшорних ВЕС на 

території України. 

Аквато-

рія 

Площа 

мілко-

воддя, 

кв км 

Експертна 

оцінка 

частки 

території 

зони, 

придатної 

для ВЕС, % 

Площа 

для 

ВЕС, 

кв км 

Щіль-

ність 

розста-

новки, 

МВт/кв км 

Потуж-

ність 

ВЕС, 

ГВт 

Азовське 

та Чорне 

море 

(укр.) 

19000 30 5700 35 199.5 

Затока 

Сиваш 
2500 25 625 30 18.8 

Дніпров-

ський 

каскад 

6888 15 1033 25 25.8 

Лимани 1500 15 225 25 5.6 

Разом 29888 25 7583  249.7 

 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 3. Вітроенергетика 
 

394 

Таким чином, оцінений потенціал офшорних ВЕС на 

території України становить 250 ГВт. Враховуючи 

реальний середній коефіцієнт встановленої потужності для 

офшорних ВЕС України – 0.45, відповідний річний 

виробіток електроенергії становитиме майже 

986 млрд кВт·год, що більш, ніж вшестеро, перевищує 

річне поточне споживання електроенергії в Україні.  
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В работе рассматривается метод моделирования 

кривой мощности ветроэлектрической установки в 

зависимости от диаметра её ветроколеса и величины 

номинальной мощности генератора. 

Ключевые слова: кривая мощности, ветроколесо, 
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The article presents the methodology of wind turbine 

power curves modeling, which depends on the rotor diameter 

and rated power of the generator. 

Keywords: power curve, rotor, rated power, polynomial 

curve. 
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Кривая мощности (КМ) ветровой электрической 

установки (ВЭУ) связывает мощность генерации ВЭУ с 

воздействующей на нее скоростью ветра. На форму КМ 

влияет множество факторов связанных с техническими 

особенностями ВЭУ: плотность мощности, скорости 

включения и выключения, ограничение скорости 

вращения, аэродинамическая эффективность и т.д. [1]. На 

сегодняшний день большинство современных ВЭУ 

построено по одинаковому принципу: 

- трехлопастное ветроколесо (ВК) наветренного 

размещения с переменной скоростью вращения; 

- активное регулирование поворота лопастей и 

гондолы; 

- высокоэффективные частотные преобразователи и 

генераторы с переменной скоростью вращения [2]. 

Таким образом, эффективность работы современных 

ВЭУ примерно одинакова, а наиболее влияющими на 

форму КМ факторами являются размер ВК и номинальная 

мощность ВЭУ. Цель исследования – моделирование 

формы КМ ВЭУ в зависимости от величины диаметра ВК D 

и номинальной мощности генератора Pном. 

В качестве исходных данных взяты паспортные 

данные КМ 68-ми ВЭУ мощностью от 2 до 3,6 МВт с 

диаметром ВК от 100 до 140 м различных производителей 

[3]. Табличные данные с помощью современного 

программного обеспечения, например MS Excel, могут 

быть преобразованы в аналитическую форму в виде 

полинома k-й степени [4]. 
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КМ ВЭУ можно условно разделить на три зоны. Зона А 

характеризуется скоростями ветра, недостаточными для 

начала генерации активной электроэнергии ВЭУ, то есть 

скорость V меньше стартовой VМИН, значение которой 

указано в паспортных данных ВЭУ (V < VМИН). Зона В 

соответствует переходному режиму работы ВЭУ 

(VМИН < V < VНОМ), где VНОМ - скорость ветра при которой 

ВЭУ достигает номинальной мощности Pном. Как 

показывает анализ, у современной ВЭУ работа в зоне В 

составляет свыше 80 % общего рабочего времени. Зона С 

соответствует номинальному режиму работы 

(VНОМ < V < VМАКС), где VМАКС - максимальная рабочая 

скорость ветра. Очевидно, что полиномом необходимо 

описывать только зону В - как наиболее сложную, с 

геометрической точки зрения, часть КМ. Покажем, как 

диаметр ВК и величина номинальной мощности влияют на 

форму данной части КМ ВЭУ. 

На рис.1 показаны части КМ ВЭУ GE General Electric 

2.5 - 100 и GE General Electric 2.5 - 120 номинальной 

мощностью 2,5 МВт и диаметрами ВК 100 м и 120 м 

соответственно. Из рисунка видно, что увеличение 

размера ВК на 20 м приводит к уменьшению скорости 

ветра VНОМ с 13 до 11 м/с, то есть зона В и 

соответствующая ей полиномиальная кривая сокращается 

по оси Х примерно в 1,18 раз.  
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Рис.1 Сравнение КМ ВЭУ GE 2.5 - 100 и GE 2.5 - 120 

 

На рис.2 показаны части КМ ВЭУ Gamesa 2.0 -114 и 

Senvion 3.4M - 114 диаметром ВК 114 м и номинальной 

мощностью 2 МВт и 3,4 МВт соответственно. Из рисунка 

видно, что увеличение номинальной мощности генератора 

с 2 до 3,4 МВт приводит не только к растяжению КМ по оси 

Y в 1,5 раза, но и также по оси Х в 1,2 раза из-за 

увеличения нагрузки на ВК со стороны генератора. 
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Рис.2. Сравнение КМ ВЭУ Gamesa 2.0 - 114 и Senvion 3.4M - 114. 

 

Из рисунков видно, что форму полиномиальной части 

КМ любой ВЭУ можно с некоторым допущением 

приблизить к соответствующей части КМ другой ВЭУ 

применяя масштабирование по оси Х и Y  [5] по формуле: 

 

,))(...)(()( 101 Y
k

XkX kkVakVaavP +++=  

 

где kX - коэффициент масштабирования по оси Х, который 

зависит как от диаметра ВК D, так и от значения 

номинальной мощности РНОМ, то есть kX = kXD ∙ kXP, где kXD - 

коэффициент зависимости от диаметра D, kXP - 

коэффициент зависимости от мощности РНОМ. 

Коэффициент масштабирования по оси Y kY зависит 

только от значения номинальной мощности РНОМ. 
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Анализируя шестьдесят восемь КМ, по методу 

наименьших квадратов получены следующие зависимости 

изменения значений указанных выше коэффициентов при 

условии применения полинома 5-й степени: 

 

 ;0064,01 DkXD += ;1093,01 НОМXР Рk −=  

.4626,01 НОМY Рk +=  

 

где ΔD - разница диаметров ВК в метрах, ΔРНОМ - разница 

номинальных мощностей в МВт. Таким образом, задавая 

КМ любой современной ВЭУ, можно получать новые 

формы её КМ, изменяя параметры D и РНОМ. Тем самым, 

для любой площадки размещения строящейся 

ветростанции подобрать (или спроектировать) наиболее 

эффективную ВЭУ. Эффективность можно повысить в т.ч. 

за счет увеличения времени работы в зоне С и 

уменьшения в зоне В. 
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В работе представлена количественная оценка 

эффективности работы промышленной 

ветроэлектрической станции. В качестве критерия 

оценки использован коэффициент использования 

установленной мощности.  
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The article presents a quantitative assessment of the 

performance of an industrial wind power station. The capacity 

factor was used as an evaluation criterion. 

Keywords: capacity factor, wind power station, wind 

turbine. 
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В Николаевской области, вблизи города Очакова 

работает одна из первых в Украине промышленная 

ветровая электрическая станция (ВЭС), названная по 

месту расположения Ветропарком Очаковским. Станция 

состоит из ветровых электрических установок (ВЭУ) 

производства немецкой компании Fuhrländer FL 2500-100 

мощностью 2500 кВт каждая. Суммарная мощность первой 

очереди – Дмитровского ветрополя (ДВП) – 25 МВт, 

второй – Тузловского ветрополя (ТВП) – 12,5 МВт. 

Насколько известно авторам, в литературе сведения о 

количественных (числовых) соотношениях критериев 

оценки эффективности работы промышленных ВЭС 

весьма ограничены. Между тем, проблема эта 

чрезвычайна актуальна и представляет несомненный 

практический интерес. 

В качестве критерия оценки эффективности работы 

ВЭС принят коэффициент использования установленной 

мощности (КИУМ) ВЭУ или ВЭС. 
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Оценка эффективности промышленных ВЭС 

Очаковского ветропарка выполнена раздельно для 

каждого ветрополя и для каждого месяца генерации с 

последующим сопоставлением результатов и их 

объяснением. 

Осредненные фактические значения КИУМ за 

шестилетний период промышленной эксплуатации ДВП и 

ТВП представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Фактические значения КИУМ (%)  

Месяцы 

ДВП ТВП 

cредне- cредне- 

месячные сезонные месячные сезонные 

I 44,2 
45,8 

44,7 
44,3 (44,5) 

II 44,4 40,6 

III 46,8 

38,3 

47,2 

38,4 IV 40,2 40,1 

V 27,8 27,9 

VI 28,4 

31,4 

28,9 

30,4 (30,0) VII 28,9 27,4 (28,0) 

VIII 37,0 34,8 (33,2) 

IX 36,3 

39,9 

33,1 (35,3) 

37,7 (39,5) X 40,1 38,9 (39,4) 

XI 43,3 41,0 (43,7) 

XII 48,9  47,6 (48,3)  

cредне- 

годовые 

38,6 

(38,8) 
38,9 37,2 (38,1) 37,7 (38,1) 

В скобках – без 2012 г. 
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Табл. 1 фиксирует работу летом со значением КИУМ 

больше 30%, зимой больше 44%, а осредненные за 

период эксплуатации обоих ветрополей значения 

превышают 38%. 

На рис.1 представлено сопоставление значений 

Очаковского и американских ветропарков [1], из которого 

видно превышение на 13% осреднённых значений 

КИУМов промышленной ВЭС Северного Причерноморья. 

Результативная шестилетняя эксплуатация ВЭС 

Северного Причерноморья даёт основание развивать 

дальнейшее строительство промышленных ВЭС в этом 

районе, в том числе оффшорных ВЭС. 

 

 
Рис. 1. Сопоставление фактических значений КИУМ Очаковского 

(+) и американских (●) ветропарков. 

 

 В северной части Чёрного моря от Одессы до 

Крыма морское дно в мелкой части состоит из подвижных 

песков мощностью от 0,5 до нескольких метров, глины 
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мощностью от нескольких десятков метров с 

подстилающими залежами известняка. Одесская банка, 

примыкающая к северной части Кинбурнской косы, с 

глубинами меньше 10 м, и должна стать местом 

размещения перовй украинской оффшорной ВЭС с ВЭУ 

мегаваттного класса.  

Оффшорная ВЭС на Одесской банке может стать 

центром по реализации и совершенствованию ветро-

водородных технологий с привлечением к сотрудничеству 

потенциальных инвесторов.  
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ПОТОКУ НА КОМУТАЦІЙНІ РЕЖИМИ В РОЗПОДІЛЬНІЙ 

МЕРЕЖІ ЕЕС З ВІТРОВИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ 

СТАНЦІЯМИ НА ОСНОВІ АСИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ 

 

П.Л.Денисюк1, І.С.Шевченко, 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», e-mail: dpl@bigmir.net 

 

В роботі проведено аналіз електромеханічних 

перехідних режимів роботи розподільної мережі 

електроенергетичної системи з вітровою електричною 

станцією на основі асинхронного генератора при втраті 

зв’язку з ЕЕС. Враховуючи змінний характер вітрового 

потоку, особливий інтерес викликає вплив фази 

вітрового потоку на момент комутації в мережі. 

Ключові слова: вітрова електрична станція, 

асинхронний генератор, розподільна мережа 

електроенергетичної системи, фаза вітрового потоку. 

 

RESEARCH INFLUENCE OF THE WIND FLOW PHASE ON 

SWITCHING MODES IN THE DISTRIBUTION NETWORK 

WITH WIND POWER PLANTS BASED ON 

ASYNCHRONOUS GENERATOR  

 

P.Denisyuk1, I.Shevchenko2, 

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, e-mail: dpl@bigmir.net 

 

The study analyzes the electromechanical transient 

operation modes of distributed networks of a power system 

with a wind - driven electric power plant on a corresponding 
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asynchronous generator in case of loss of operating time with 

the EES. Detecting a change in the characteristic wind flow, 

special interest is using its own wind flow phase at the time of 

network switching. 

Keywords: wind power plant, asynchronous generator, 

distributed networks of a power system, wind flow phase. 

 

ORCID: 10000-0003-3181-8799. 

 

Впровадження ВЕС в розподільну мережу ЕЕС 

максимально наближає джерело електричної енергії до 

споживача, що суттєво впливає на його режими роботи. 

Режим роботи ВЕС визначається змінним характером 

вітрового потоку [1] на лопатях вітротурбіни, що 

призводить до коливання механічного і електромагнітного 

моменту генератора, і тим самим напруги в вузлах 

розподільної мережі. 

Особливий інтерес викликає режим ізольованої від 

ЕЕС роботи розподільної мережі з ВЕС. Особливістю 

режиму являється момент втрати і відновлення зв’язку з 

ЕЕС, на який впливає фаза вітрового потоку на лопатях 

ВЕС на момент комутації. 

Для вирішення поставленої задачі була використана 

модель асинхронної машини в формі ЕРС з двома 

короткозамкнутими контурами на роторі [2]. 

Механічний момент на валу вітротурбіни описаний 

залежністю: 

Tm

( )3
2 v t

ξ R
2

ω
= , 
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де:ζ− коефіцієнт, що характеризує конструкцію вітроколеса; 

R − радіус вітроколеса; v( t ) −  швидкість вітрового потоку на 

лопатях вітротурбіни. 

Вітротурбіна обладнана відцентровим регулятором 

швидкості [3,4] з двома ступенями свободи: 
2

Σ ,B ПрJ p γ Kpγ m m+ = +  

де:γ− кут повороту лопатей вітротурбіни; ΣJ − сумарний 

момент інерції всіх елементів системи регулювання, які 

механічно зв’язані з ротором; K −  похідна демпфуючого 

моменту аеродинамічних сил; Bm − момент регулювання;

Прm −момент пружини регулятора. 

Регулювання напруги на шинах АГ здійснюється 

регулятором ємності конденсаторної батареї. 

Момент опору механізму асинхронного двигуна 

описаний залежністю: 

cm b b s b s 2

0 1 2(1 ) (1 ) ,= + + + +

 де: s − ковзання ротора асинхронного двигуна; b b b0 1 2, , −

коефіцієнти в рівнянні, що описує момент опору механізму, 

отримані методом найменших квадратів на основі 

реальних характеристик механізмів. 

Модель мережі в усталеному режимі: 

m m
j

j k

i 1 i 1j k j kj

S 1 1
U ( U ) / ,

z zU = =− −

= −   
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де: kU −  - напруга k-го вузла, з яким має зв’язок
 вузол j; 

jS  - повна потужність j-го вузла ЕЕС; 
j kz −

- повний опір 

між вузлами j i k; 

Модель мережі ЕЕС в перехідному режимі: 

( ) / ( ),i i i j ij i ij інавU E y U y y y y= + + +  

де: 
iE −  еквівалентна ЕРС i-го вузла ЕЕС; iy −

еквівалентна провідність i-го вузла; 
jU - напруга j – го вузла 

з яким зв’язаний і-й вузол; 
ijy − взаємна провідність мережі 

між вузлами i - j; 
інавy −  еквівалентна провідність 

статичного навантаження i-го вузла,  

Статичне навантаження вузла енергосистеми може 

задаватися в вигляді P,Q = const, або P,Q = f(U). 

В якості двигунового навантаження використана 

модель асинхронної машини в формі ЕРС з двома 

короткозамкнутими контурами на роторі [2]. 

Комутації моделюються величиною взаємної 

провідності мережі між вузлами. 
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Рис. 1. Схема розподільної мережі. 

 

Для дослідження режимів розподільної мережі з ВЕС 

на основі описаних вище моделей в середовищі 

візуального програмування Delphi був розроблений 

комплекс програм аналізу перехідних режимів ЕЕС з ВЕС, 

з допомогою якого проведено розрахунки 

електромеханічних перехідних процесів розподільної 

мережі з ВЕС на основі асинхронного генератора. 

В якості прикладу були проведені розрахунки двох 

режимів комутації розподільної мережі, схема якої 

показана на Рис.1. 

Режим 1 характеризується комутацією від’єднання 

розподільної мережі від ЕЕС на початку наростання хвилі 

вітрового потоку. Розподільна мережа працює ізольовано 

від ЕЕС, джерелом енергії для якої являється ВЕС. 

Режим 2 характеризується комутацією від’єднання від 

ЕЕС на початку спаду хвилі вітрового потоку. 
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Параметри асинхронного генератора і асинхронного 

двигуна показані на рисунках 2 і 3 зліва від графіків 

перехідних процесів. 

Результати розрахунків показані на Рис. 2, 3. 

 

 
 

Рис 2. Режим 1. 

 

 
 

Рис. 3. Режим 2. 

 

Висновки по роботі. Момент комутації від’єднання 

розподільної мережі від ЕЕС залежить від фази вітрового 

потоку на лопатях вітротурбіни, що впливає на режим 

роботи ізольованої від ЕЕС розподільної мережі. 
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Проведений аналіз режимів комутацій: на початку 

наростання і на початку спаду хвилі вітрового потоку, 

показав необхідність врахувування особливостей таких 

режимів для настройки пристроїв релейного захисту і 

автоматики в ЕЕС. 
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ON THE ENERGY EFFICIENCY OF THE AUTONOMOUS 

ELECTROMECHANICAL COMPLEX WITH COMPENSATED 

ASYNCHRONOUS MACHINES 
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Ukraine,  st.  Heroes of Defense, 15, Kyiv, 03041, 
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The principles of increasing the energy efficiency of 

autonomous electromechanical complexes with compensated 

low-power asynchronous machines are substantiated. The 

problem is solved by establishing regularities of the influence of 

internal capacitive compensation of asynchronous machines on 

the energy efficiency of their joint work in the autonomous 

electromechanical complex. 

Keywords: asynchronous generator, asynchronous 

motor, autonomous electromechanical complex, internal 

capacitive compensation. 
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Обґрунтовані принципи підвищення  

енергоефективності автономних електромеханічних 

комплексів з компенсованими асинхронними машинами 

малої потужності. Розв’язувати задачу запропоновано 

шляхом встановлення закономірностей впливу 

внутрішньої ємнісної компенсації асинхронних машин на 

енергетичну ефективність їх сумісної роботи у 

автономному електромеханічному комплексі. 

Ключові слова: асинхронний генератор, 

асинхронний двигун, автономний електромеханічний 

комплекс, внутрішня ємнісна компенсація. 

 

ORCID: 0000-0002-9601-5156. 

 

Compensated asynchronous machine [1, 2] differs from 

the typical presence of internal capacitive compensation of 

reactive power, which is achieved by the following structural 

improvements: stator winding compressed asynchronous 

machine is made of two identical parts, spatially displaced and 

relative to one another  .  The current I of which becomes 

simultaneously the secondary winding of the autotransformer 

and one of the working currents С  of the compressed 

asynchronous machine. As the load increases, so does the 

current I , and its influence, together with the capacitance C , 

leads to an increase in reactive power 
 = CC XIQ 2
, which, to a 

large extent, prevents the demagnetization of the compensated 

autonomous asynchronous generator (CAAG) with increasing 
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load, thereby providing greater rigidity of its external 

characteristics. The electromagnetic coupling of the secondary 

winding of the autotransformer with current 
.

I other stator and 

rotor windings leads to the creation of additional electromotive 

force in them, which in particular increases the electromotive 

force 
−

 −= j

m
eIjxE m

..

of the main winding, which also 

stabilizes the generator output voltage with increasing load, 

increasing the load.  Bypassing the secondary winding of the 

transformer with additional capacity 
k

С  enhances these effects. 

As shown in [1, 2], the start-up of a compensated 

asynchronous motor (CAM) from a stand-alone CAAG in a 

stand-alone electromechanical complex with sufficient precision 

for practice can be investigated in a quasi-established process.  

In the autonomous system the voltage  of the generator 
11

EU  

and the motor 
д

EU
11
  , the only one 

1
UU  −= , 

д
EE

11
  , and 

mдm xx  . Full generator I  and дI
  the engines currents are 

distinguished by the action between them current cI  capacitor 

compensation 
cд

III  −= . The equilibrium condition mx  and 

mдx  of the MMF or currents was used to determine the 

magnetizing contour of the generator and motor.  In the 

generator, we determine 
S

r
2

, S , mx , that they correspond to the 

specified load нZ  and parameters, and in the engine дS , with a 

given slip characterizing the load mдx , determine the 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 3. Вітроенергетика 
 

416 

corresponding voltage 1U , electromotive force дE1
  and 

parameters. 

The most favorable mode of starting a compensated 

asynchronous motor from the Compensation Autonomous 

Asynchronous Generator (CAAG), when due to internal 

capacitive compensation the characteristics of both the 

generator and the engine are improved, which ensures reliable 

starting of the engine from the generator of close base 

capacities. Fig. 1 shows one typical embodiment of a 

compensation asynchronous machine (CAM) in an autonomous 

electromechanical complex AEC. The calculation of the 

characteristics of the CAM in the Autonomous asynchronous 

machine is carried out on the example of the calculation of the 

characteristics of the process of starting the Compensated 

asynchronous machine from the CAAG (fig.1). The basis for this 

calculation is the equilibrium equation of the generator and 

motor circuits [2]. 

 

 
 

Fig1. Autonomous electromechanical complex CAM 
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A method of increasing the efficiency of an autonomous 

electromagnetic complex from a low-power compensation 

asynchronous machine, a feature of which is the use of internal 

capacitive compensation to increase their energy efficiency, is 

proposed. 

It is established that the joint work with the provision of 

starting conditions of the compensation induction motor is 

ensured with respect to their base capacity 75,0...7,0
gm

PP , 

which makes it possible to increase the energy efficiency of the 

AEC. 
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Доповідь присвячена підвищенню 

енергоефективності електромеханічних систем з 

асинхронними двигунами. Запропоноване рішення полягає 

в контролюванні у реальному часі енергоефективності 

електромеханічних систем засобами функціонального 

діагностування, обслуговуванні за фактичним станом 

та безперервному захисті під час експлуатації.  

Ключові слова: енергоефективність, 

електромеханічна система, асинхронний двигун, 

енергетичний стан, технічний стан. 

 

DIAGNOSTIC OF THE ENERGY AND TECHNICAL STATUS 

OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS 

 

O.Zakladnyi1, V.Prokopenko2 

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute", prosp. Peremohy, Kyiv, Ukraine, 03056 

 

The report is dedicated to improving the energy efficiency 

of electromechanical systems with induction motors. The 

proposed solution is to control, in real time, the energy 

efficiency of electromechanical systems by means of 
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functional diagnostics, actual maintenance and continuous 

protection during operation.  

Keywords: energy efficiency, electromechanical system, 

asynchronous motor, energy state, technical condition. 

 

ORCID: 10000-0003-2813-3692, 20000-0002-5518-5802. 

 

Енергозбереження – найважливіше завдання 

сьогодення. Понад 70% виробленої у світі електричної 

енергії споживається електромеханічними системами 

(ЕМС). Частка ЕМС з асинхронними двигунами (АД) 

становить близько 80%. Переважна більшість з них - ЕМС 

з нерегульованими двигунами і тут можлива реальна 

економія електроенергії. 

Значна частина промислових установок і механізмів на 

підприємствах України експлуатуються з перевищенням 

установленого строку служби, що призводить до їх високої 

аварійності та виходу з ладу асинхронного електропривода 

(АЕП). Експлуатація ЕМС з АД, яка супроводжується 

численними ремонтами, призводить до того, що на 

підприємствах використовується АЕП, реальні енергетичні 

показники якого значно нижчі декларованих  виробником, а 

середній строк служби двигунів не перевищує 5-7 років. 

Тимчасом АД розраховано на термін служби 15 – 20 років 

без капітального ремонту за умови його експлуатації 

відповідно до ТУ і виконання. 

Тому актуальними є розроблення і широке 

впровадження моделей, методик, алгоритмів, програмного 

забезпечення й схемно-технічних рішень діагностування 

для підвищення надійності та енергоефективності ЕМС з 

АД, вартість яких нижча від витрат на впровадження 

традиційних проектів енергозбереження.  
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Неврахування зв’язків між процесами перетворення 

енергії та їх наслідками є істотним недоліком існуючих 

засобів діагностування ЕМС. Це не дозволяє встановити 

причини, які призводять до погіршення 

енергоефективності, виникнення і розвитку несправностей 

та аварій.  

Основною причиною низької енергоефективності ЕМС 

та виникнення аварій є неврахування впливу якості 

напруги живлення та режиму навантаження, недостатній 

обсяг інформації про технічний стан, відсутність 

ефективного безперервного захисту двигунів, несвоєчасне 

виявлення  і усунення дефектів устаткування, недостатній 

рівень експлуатації, неякісний ремонт тощо.  

Енергоефективність ЕМС прямо пов’язана з її 

технічним станом. Несправність механізму, наприклад, 

насосної установки та порушення технологічного режиму 

(заклинювання підшипників, проривання напірного 

трубопроводу тощо) призводить до зміни навантаження. З 

іншого боку, двигун може знаходитися у стані прихованої 

відмови задовго до відпрацювання ним нормативного 

ресурсу. У цих випадках, а також у разі погіршення якості 

напруги живлення, знижуються  ККД і коефіцієнт 

потужності. 

Авторами запропоновано використовувати показники 

енергоефективності - ККД та коефіцієнт потужності АД для 

визначення енергетичного і технічного стану ЕМС з 

урахуванням режиму навантаження та погіршення якості 

напруги живлення. Визначення стану ЕМС з АД 

здійснюється порівнянням фактичних параметрів з їх 

еталонними значеннями. 

Технічний стан ЕМС з АД визначається за допомогою 

показника відносної зношеності ізоляції та аналізу 

складових втрат, за якими діагностується ушкодження у 
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відповідному вузлі, а механічні дефекти двигуна та 

пов’язаного з ним механізму (пошкодження та 

ексцентриситет ротора, підшипників, неспівосність валів 

двигуна та механічного навантаження тощо) виявляються 

за допомогою спектрально-струмового аналізу. 

Запропоноване авторами рішення полягає в 

контролюванні у реальному часі енергоефективності ЕМС 

засобами функціонального діагностування, обслуговуванні 

за фактичним станом та безперервному захисті під час 

експлуатації. Математичний апарат діагностування 

поєднує методи аналізування миттєвих значень струмів і 

напруг АД, температури довкілля й дозволяє визначати 

енергетичний і технічний стан ЕМС та прогнозувати 

залишковий ресурс, з методом спектрально-струмового 

аналізу, що надає можливість завчасного виявлення 

механічних ушкоджень двигуна та пов’язаного з ним 

механізму. 

Впровадження результатів роботи дозволить: 

зменшити витрати електроенергії ЕМС; здійснювати 

попереджувальне обслуговування ЕМС у реальному часі 

та керування їх енергетичним і технічним станом з 

ефективним  безперервним захистом від аварійних 

режимів роботи; виявляти неефективні режими роботи 

ЕМС та приймати обґрунтовані рішення щодо подальшої їх 

експлуатації; мінімізувати збитки від пошкодження 

устаткування за рахунок вчасного виявлення 

несправностей, а також вирішити завдання автоматизації 

таких систем. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ АВТОНОМНИХ 

ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ ГЕНЕРАТОРІВ  

ВІТРОУСТАНОВОК   
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Запропоновано структуру діагностичної системи, у 

якій для забезпечення функціонування автономних вимі-

рювальних перетворювачів, розташованих на частинах 

генераторів вітроустановок (ГВ), що діагностуються, 

використана технологія Energy Harvesting (ЕН), яка надає 

можливість забезпечити електроживлення електронних 

схем в автономних пристроях вимірювання вібрацій за 

рахунок перетворення в електричний струм механічної 

енергії вібрацій вузла ГВ.   

Ключові слова: генератор вітроустановки, 

технологія Energy Harvesting, вібродіагностика.  

 

SOME FEATURES OF THE CONSTRUCTION OF 

AUTONOMUS DIAGNOSTIC SYSTEMS OF WIND TURBINE 

GENERATORS  
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A structure of a diagnostic system is proposed in which 

Energy Harvesting (EN) technology is used to provide the 

power supply of electronic circuits in autonomous vibration 

measuring devices to ensure the functioning of autonomous 

measuring transducers located on the parts of diagnosed wind 

turbines (HS). due to the conversion into mechanical current of 

the mechanical energy of the vibrations of the HS unit. 

Keywords: wind generator, Energy Harvesting  

technology,vibration diagnosis. 

 

ORCID: 30000-0002-1271-4954.  

 

На сьогодні все більший розвиток отримують системи 

діагностування ГВ, що дозволяють підвищити надійність їх 

роботи та подовжити залишковий ресурс. Експлуатація 

енергоємного обладнання потребує створення спеціальних 

методів та засобів, що допускають таку експлуатацію при 

одночасному забезпеченні необхідного рівня надійності та 

безпеки. В доповіді розглянуто принципи побудови систем 

технічного діагностування рухомих вузлів ГВ з 

використанням автономних вимірювальних 

перетворювачів. При створенні таких систем важливим 

питанням виступає забезпечення незалежним живленням 

сенсорних пристроїв для надання їм більшої автономності 

та збільшення міжсервісного інтервалу. Застосування 

акумуляторних батарей та оптимізація енергоспоживання 
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самими пристроями дозволяє лише частково вирішити 

проблему. На даний час активно розвиваються технології 

ЕН, що використовують відновлювані джерела енергії. 

Застосування цих технологій дозволяє значно підвищити 

автономність функціонування блоків сенсорів. 

В Інституті електродинаміки НАН України був 

створений автономний блок сенсорів, який виконує 

функцію вимірювання, оброблення та бездротової 

передачі виміряних інформаційних сигналів з окремих 

вузлів електричних машин до центрального модуля 

системи діагностування [1]. Живлення блоку сенсорів 

забезпечується за рахунок Li-Pol батареї. Витрата енергії 

батареї залежать від багатьох параметрів: режиму роботи 

ЕМ, потужності передавача, частоти передачі даних та ін.  

Для підтримання тривалої автономної роботи апаратури 

необхідно постійно поповнювати заряд батареї. Для цього 

було досліджено існуючі модулі електроживлення, що 

базуються на технології ЕН, проведено моделювання 

роботи окремих рухомих вузлів ЕМ для визначення 

оптимальної технології отримання електричної енергії для 

живлення блоку сенсорів та розроблено схему блоку 

сенсорів, що використовує вибраний модуль живлення для 

відновлення заряду акумуляторної батареї блоку сенсорів. 

Розроблений блок живлення складається з двох 

основних частин: блок перетворення механічної енергії в 

електричну (БП);  блок керування та накопичення енергії 

(БК). 

БП відповідає за перетворення енергії різних 

фізичних джерел (вібрації, коливання температури тощо) в 

електричну, а БК (рис. 1.) виконує функції накопичення цієї 

енергії та зарядки акумуляторної батареї. Для БК було 
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використано мікросхему LTC3588-1 виробництва компанії 

Linear Technology (рис. 2). 

 

 
 

Рис.1. 

 

В якості БП використано п’єзоелектричний 

перетворювач V21BL виробництва фірми Mide Technology 

(рис.3.).  

 

 
Рис.2. 
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Рис.3. 

 

Потужності, що виробляється п’єзоелектричним 

перетворювачем, не вистачає для повного забезпечення 

електроживленням блоку сенсорів, тому використання 

акумуляторної батареї залишається обов’язковим. На 

основі аналізу особливостей кожного конкретного об’єкта 

необхідно проводити оптимізацію програмного 

забезпечення для адаптації функціонування блоків ЕН до 

конкретного об’єкта. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СЕГМЕНТІВ ПОТУЖНОСТЕЙ 

ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ 

 

В.П.Коханєвич1, М.О.Шихайлов2, Н.В.Марченко3 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України  

02094, м. Київ, вул. Г.Хоткевича,20А,  
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Проведено аналіз стану галузі малої 

вітроенергетики в Україні та визначено чотири базові 

сегменти потужностей вітроелектричних установок 

(ВЕУ) в діапазоні потужностей 0,1÷10 кВт для їх 

подальшого інвестування. Розроблена методика їх аналізу 

з використанням методу парних порівнянь та встановлені 

критерії, а саме: зацікавленість споживачів в даній 

потужності вітроустановки, інвестиційна привабливість, 

наявність технологій та обладнання для серійного 

випуску, можливість монтажу без використання 

транспортно-підйомних засобів,  можливість 

обслуговування та дрібного ремонту власними силами 

споживача. Проведено аналіз базових сегментів 

потужностей вітроелектричних установок та визначено 

інтегральні оцінки для кожного  з них. Найвищу 

інтегральну оцінку 8,71 отримали вітроелектричні 

установки потужністю від 3 кВт до 4 кВт. 

Ключові слова: вітроенергетика, вітроелектрична 

установка, метод парних порівнянь. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SEGMENT POWERS OF 

SMALL POWER PLANTS 
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The analysis of small wind power industry in Ukraine was 

held and four base segments of wind power plant capacity were 

determined for power range 0.1÷10 kW for their further 

investing. The methodology for their analysis was developed by 

using pairwise comparisons method and following criteria were 

established: consumer interest in given power plant capacity, 

investment attractiveness, availability of technologies and 

equipment for serial production, the possibility of installation 

without lifting and transportation vehicles, possibility of service 

and minor repair by the consumer's own abilities. The analysis 

of basic power segments of wind power plants was carried out 

and integral estimates for each of them was defined. Highest 

integral score 8.71 was achieved by wind power plant with 

capacity range 3÷4 kW. 

Keywords: wind power, wind turbine pairwise 

comparisons method 

 

ORCID: 10000-0003-0033-1355, 20000-0003-1845-9904, 
30000-0001-9921-9077. 

 

Сучасний розвиток енергетики розвинутих країнах 

неможливо уявити без використання відновлюваних джерел 

енергії. Значний обсяг в загальний баланс відновлюваних 

джерел енергії вносить вітроенергетична галузь. 

Вітроенергетику як Україні так і в інших країнах, де вона  

досягла в своєму розвитку значних успіхів, можна умовно 
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– велику, де використовуються установки потужністю 

більше 100 кВт, які функціонально об’єднуються  у 

вітроелектростанції; 

      – середню - потужність установок від 10 кВт до 100 кВт; 

      – малу - потужність установок до 10 кВт. 

Сегмент вітроустановок середньої потужності в даний 

час в Україні практично не розвивається із-за відсутності 

попиту і тому реально можна говорити про два напрямки 

інвестицій: про малу і велику вітроенергетику.  

Велика вітроенергетика підтримується державними 

програмами та інвестується крупним капіталом. Мала 

вітроенергетика розвивається за рахунок невеликих  

інвесторів і не має значних спонсорських вливань. А так як 

для малих інвесторів є значний ризик втрати вкладених 

коштів, то саме мала вітроенергетика потребує більш 

точних і правильних напрямків інвестицій [1].   

В роботі [2] був проведено аналіз базових сегментів 

потужностей вітроелектричних установок (ВЕУ) стану галузі 

малої вітроенергетики в діапазоні потужностей 0,1÷100 кВт з 

використанням методу парних порівнянь з урахуванням як 

техніко-економічні показників установок, так і ринкові 

факторів, та встановлено, що найбільш інвестиційно 

привабливим є діапазон потужностей 1÷10 кВт. Для 

проектування конкретної установки ще дуже широкий 

діапазон номінальних потужностей, а тому проведемо його 

уточнення також з використанням парних порівнянь. Вибір 

методу парних порівнянь обумовлений тими факторами, що 

він забезпечує можливість однозначно сформулювати 

основу ранжирування має відносно простий математичний 

апарат, у порівнянні з методом ієрархій, що важливо для 

невеликої кількості досліджуваних параметрів. Крім того, в 

даному методі не існує залежності думки респондента 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 3. Вітроенергетика 

 

430 

(експерта) від набору параметрів, що пропонуються для 

порівняння [2]. 

Весь діапазон потужностей ВУ від 0,1 до 10 кВт був 

розділений на наступні сектори: 

Р1 – потужністю від 2 кВт до 3 кВт; 

Р2 – потужністю від 3 кВт до 4 кВт; 

РЗ – потужністю від 4 кВт до 6 кВт; 

Р4 – потужністю від 6 кВт до 10 кВт. 

Діапазон потужністю від 1 кВт до 2 кВт був виключений 

з аналізу, так як в даному сегменті в Україні налагоджене 

серійне виробництво вітроелектричних установок 

потужністю 0,8 кВт та 1,6 кВт і не має потреби в їх 

дублюванні. 

Для виконання порівняльного аналізу базових 

сегментів  потужностей ВЕУ були прийняті наступні вихідні 

критерії: 

Х1 – зацікавленість споживачів в даній потужності 

вітроустановки. 

Х2 – інвестиційна привабливість. 

Х3 – наявність технологій та обладнання для серійного 

випуску. 

Х4 – можливість монтажу без використання 

транспортно-підйомних засобів. 

Х5 – можливість обслуговування та дрібного ремонту 

власними силами споживача.  

Коротко обґрунтуємо вибір вищенаведених критеріїв. 

Критерії Х1 та Х2 є безумовно найбільш важливими, 

тому що обумовлюють як її попит на ринку так і наявність 

інвесторів для реалізації даного проекту. 

Критерій Х3 забезпечує можливість технічної 

реалізації проекту, так як в Україні є вже апробовані 

технології виготовлення серійних і дослідних зразків 
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вітроустановок певної конструкції та потужності, а освоєння 

інших потужностей вимагає значних матеріальних затрат, 

таких як наприклад виготовлення пресформ для 

склопластикових лопатей, що призведе до збільшення 

вартості проекту так і розтягнення його в часі. 

Критерій Х4 був запропонований з огляду того, що 

вітроустановки малої потужності за часту встановлюються 

на присадибних та дачних ділянках, які вже забудовані та 

ландшафно сформовані, і немає можливості використати 

підйомно-транспортні засоби без порушення їх цілісності. 

Критерій Х5 обумовлений тим, що післягарантійне 

сервісне обслуговування установок може знаходитись на 

значній відстані від них, що призводить до збільшення 

собівартості та часу обслуговування і в першу чергу із-за 

транспортних витрат. 

Для визначення найбільш доцільного діапазону 

потужностей для проектування та подальшого серійного 

випуску вітроустановки за методом парних порівнянь були 

залучені фахівці Інституту відновлюваної енергетики та 

фахівці організацій, які мають досвід з продажу 

вітроустановок, їх монтажу та сервісному обслуговуванні як 

вітчизняних виробників так і зарубіжних, а саме: ПП 

«АДМІРАЛ-СЕРВІС» та ТОВ «ФЛАЙТЕК».  

Для визначення найбільш доцільного діапазону 

потужностей, за вказаними вище параметрами,  для 

вітроустановок проведено порівняльний аналіз базових 

сегментів потужностей вітроелектричних установок методом 

парних порівнянь, використовуючи методику, що наведена в 

[2]. Підсумкові результати аналізу та інтегральні оцінки 

подані  в табл. 1 
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Таблиця 1. Інтегральна оцінка діапазону потужностей 

ВЕУ. 

Діапазон 

потужносте

й 

Інтегральна оцінка 
Сума 

інтегральни

х оцінок 

Пріоритет 

конструкц

ії Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Потужністю 

від 2 кВт до 

3 кВт 

0,2

5
6 

0,26

39 

0,18

88 

0,13

88 

0,16

39 
7,925 2 

Потужністю 

від 3 кВт до 

4 кВт 

0,2

5
8 

0,26

3
10 

0,18

89 

0,13

88 

0,16

38 
8,713 1 

Потужністю 

від 4 кВт до 

6 кВт 

0,2

5
6 

0,26

39 

0,18

88 

0,13

86 

0,16

37 
7,325 3 

Потужністю 

від 6 кВт до 

10 кВт 

0,2

5
5 

0,26

38 

0,18

86 

0,13

84 

0,16

34 
5,675 4 

 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведені викладки, 

можна констатувати, що вітроелектричні установки 

потужністю від 3 кВт до 4 кВт отримали найвищу інтегральну 

оцінку і на сьогоднішній є пріоритетними для проектування 

та подальшого налагоджування серійного виробництва. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ В 

ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВКАХ МАЛОЇ 

ПОТУЖНОСТІ 

 

Ю.М.Пермінов1, В.П. Коханєвич2, М.О. Шихайлов3,  

Н.В. Марченко4 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України  

02094, м. Київ, вул. Г.Хоткевича,20А,  

тел./факс 206-28-09, e-mail: info@ive.org.ua 

 

Наведено два типи синхронних генераторів 

потужністю від 200 Вт до 20 кВт зі збудженням від 

постійних магнітів NdFeB для вітроустановок малої 

потужності, які були спроектовані в Інституті 

відновлюваної енергетики НАН України, та проведено 

порівняльний аналіз їх параметрів і характеристик, 

конструктивних особливостей, можливості 

налагодження серійного виготовлення. 

Ключові слова: вітроенергетика, 

вітроелектрична установка, синхронний генератор зі 

збудженням від постійних магнітів  
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Within given paper was described two types of 

synchronous generators with capacity from 200 W to 20 kW 

with permanent magnets NdFeB excitation for low power wind 

turbines which were designed at Institute of renewable energy 

of NAS of Ukraine. Also, comparison analysis was held with 

respect to their parameters and characteristics, design 

features, the possibility of adjusting serial production. 

Keywords: wind power, wind turbine, synchronous 

generator with excitation from permanent  
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30000-0003-1845-9904; 40000-0001-9921-9077. 

 

В даний час при проектуванні вітроелектричних 

установок малої потужності основна тенденція направлена 

на використання в системах генерації електричної енергії 

синхронних генераторів зі збудженням від постійних 

магнітів. При цьому вони використовуються як в системах, 

що працюють безпосередньо на електричну мережу, так і в 

автономних системах. 

В Інституті відновлюваної енергетики НАН України 

було спроектовано ряд синхронних генераторів потужністю 

від 200 Вт до 20 кВт зі збудженням від постійних магнітів 

NdFeB, які були виготовлені на підприємствах міста Києва, 

та проведені їх випробування як на стенді Інституту, так і 

на діючих вітроустановках [1]. При цьому проектування 

велося за двома основними напрямками: 

– розробка оригінальних безредукторних генераторів 

(рис. 1, 2); 

mailto:info@ive.org.ua
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– розробка генераторів на базі асинхронних двигунів з 

використанням мотор-редукторів серійного виробництва 

(рис. 3). 

 На рис. 1 показані наступні безредукторні 

генератори: 

а) потужністю 200 Вт, частота обертання 300 об/хв; 

б) потужністю 2 кВт, частота обертання 1000 об/хв 

(можливе використання як з мультиплікатором так і без 

нього); 

в) генератор подвійного обертання модульної 

конструкції із 3х генераторів в одному корпусі, потужністю 

3,7 кВт. 

 

     
а)    б)    в) 

Рис. 1. Генератори потужністю від 200 Вт до 3,7 кВт 

 

На рис. 2. показано безредукторний генератор 

потужністю 20 кВт, частота обертання 100 об/хв, де: 

а) макет головки вітроустановки; 

б) дослідний зразок генератора. 
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а)     б) 

 

Рис. 2. Генератор потужністю 20 кВт 

 

На рис.3. показано генератор на базі асинхронного 

двигуна потужністю 5,5 кВт, частота вращения 750 об/хв, де: 

а) загальний вигляд генератора; 

б) перероблений ротор генератора з постійними 

магнітами; 

     
а)     б) 

 

Рис. 3. Генератор потужністю 5,5 кВт на базі 

асинхронного двигуна 

 

Кожна з вищенаведених груп генераторів має як 

певні переваги, так і недоліки. В табл. 1 наведені 

порівняльні характеристики двох генераторів співмірної 

потужності. 
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Таблиця 1. Порівняльні характеристики генераторів. 
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Плоский,  

NdFeB, безкар-

касні катушки, 

обертається 

внутрішня час-

тина машини 

100 2 650 16 23 1,15 5,0 161 17,5 3,5 32 

На базі асин-

хронного дви-

гуна 5,5 кВт,  

4 АМУ132М8,  

NdFeB 

750 3 300 8 8,9 4,49 5,5 120 6,5 1,2 55 

 

За результатами табл. 1 можна зробити висновки, що 

генератори на базі серійних асинхронних двигунів мають 

кращі питомі характеристики, такі як: питома потужність, 

питома собівартість та питома матеріалоємність в 

порівнянні з оригінальними безредукторними 

генераторами. До перших переваг також можна віднести 

те, що час налагодження іх серійного виробництва значно 

менше із-за того, що в їх конструкції використовуються 

складові, що  серійно виготовляються в Україні та інших 

країнах (в даному випадку планетарний мотор-редуктор 

3МПЗ-31,5), а переробка ротора не потребує спеціального 

обладнання та оснастки.  
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До переваг безредукторних генераторів належить 

віднести те, що вони в процесі експлуатації не потребують 

додаткового обслуговування мультиплікатора (наприклад, 

періодичної заміни оливи) та більш спрощену конструкцію 

головки вітроустановки за рахунок відсутності вала з 

підшипниковими вузлами, з’єднувальної муфти тощо. 

Висновки. Вибір раціонального типу синхронного 

генератора для вітроустановки повинен враховувати як 

собівартості, конструктивні, технологічні та експлуатаційні 

показники самого генератора так і використання певного 

типу генератора повинно забезпечувати такі ж ефективні 

показники вітроустановки в цілому.  
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В роботі наведені результати аналізу 

експериментальних досліджень напрямків корекції 

енергетичних характеристик генератора з постійними 

магнітами вітроелектроустановок. Проаналізовані 

переваги та недоліки даних напрямків. 

Ключові слова: вітроелектрична установка, 

синхронний генератор, обмотка підмагнічування. 

 

DETERMINATION OF THE DIRECTION OF CORRECTION 

OF ENERGY CHARACTERISTICS OF A SYNCHRONOUS 

PERMANENT MAGNETIC GENERATOR 
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The results of the analysis of experimental studies of the 

directions of correction of the energy characteristics of a 

generator with permanent magnets of wind power installations 
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are presented in the work. The advantages and disadvantages 

of these directions are analyzed. 

Keywords: wind farm, synchronous generator, 

magnetization winding. 
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Головною задачею при  роботі електрогенератора в 

складі вітроустановки є віддача максимальної потужності 

генератора при змінному характері швидкості вітру. 

Генератори з постійними магнітами, що найчастіше 

використовують в автономних установках, не мають 

можливості виконати таку функцію. Вирішити цю задачу 

можливо лише за допомогою генераторів 

магнітоелектричного типу. В них стабілізації вихідних 

параметрів можлива двома основними шляхами: за 

допомогою підключення в коло якоря додаткової ємності 

та завдяки струму з обмокти, що підмагнічує. 

В даній роботі розглянута торцева багатополюсна 

синхронна машину з двостороннім ротором як можливий 

варіант виконання агрегатування автономної 

вітроелектроустановки. Як відомо до автономних джерел 

висувається ряд вимог:  

– висока надійність в енергозабезпеченні 

споживача;  

– низькі масогабаритні показники;  

– високий рівень енергетичних, економічних, 

експлуатаційних показників. 

Найдоцільнішим типом машин, який відповідає даним 

вимогам, є клас магнітоелектричних машин, так як у них 

відсутні втрати на збудження і контактна система, що 
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призводить до збільшення ККД і надійності. Також торцеві 

машини мають додаткові переваги, а саме:  

–  жорстку і просту технологічну конструкцію;  

– малі аксіальні розміри;   

– задовільну тепловіддачу. 

Мета експериментальних (стендових) досліджень 

полягала у визначенні напрямку корекції енергетичних 

характеристик генератора згідно характеру зміни 

потужності на валу ротора вітроустановки. Корекція 

характеристик проводилася введенням ємності в статор 

генератора та застосування підмагнічення статора за 

допомогою додаткової обмотки. 

На рис. 1 наведені залежності вихідної напруги 

генератора, що досліджувався, при холостому ході від 

ємності підключених конденсаторів до обмотки якоря 

трифазного генератора при різних швидкостях обертання. 

 
Рис. 1. Залежність вихідної напруги генератора при 

різних значеннях ємності. 

Із рис. 1 видно, що найбільший приріст вихідної 

напруги спостерігається при ємності в 100 мФ. При чому, 

чим більша швидкість обертання ротора турбіни, тим 

більший ефект. Напруга на затискачах генератора зростає, 

оскільки при приєднанні ємності відбувається підсилення 
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основного магнітного потоку за рахунок дії реакції 

підмагнічування якоря. 

На рис. 2 наведено зміну вихідної напруги 

генератора, що досліджувався, при різній швидкості 

обертання та регулюванні струму в обмотці 

підмагнічування. Характеристика побудована для режиму 

холостого ходу генератора. 

 

 
 

Рис. 2. Залежність вихідної напруги генератора при 

зміні струму керування в обмотці підмагнічування. 

 

Як видно з рис. 2, зміна струму керування в обмотці 

підмагнічування є більш ефективним методом 

регулювання вихідної напруги ніж попередній.   
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Speed control system of SPMSM drives with field 

weakening based on the concept of inverse problems of 

dynamics is presented in the paper. This concept allows 

obtaining robust algorithms for controlling the components of 

the stator current, and the speed of a surface permanent 

magnet synchronous motor that had provided stability of 

dynamic characteristics in the conditions of changing the 

parameters of the control object in the proposed range. The 

research results had confirmed the effectiveness of the 

proposed method control coordinates of synchronous drive. 

Keywords: surface permanent magnet synchronous 

motor, field weakening, robust control algorithms. 
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У статті представлена система керування 

швидкістю SPMSM приводів з ослабленням поля на основі 

концепції зворотних задач динаміки. Ця концепція 

дозволила отримати надійні алгоритми керування 

компонентами струму статора і швидкості синхронного 

двигуна з поверхневими постійними магнітами, які 

забезпечили стабільність динамічних характеристик в 

умовах зміни параметрів об'єкта керування в заданому 

діапазоні. Результати досліджень підтвердили 

ефективність запропонованого способу керування 

координатами синхронного приводу. 

Ключові слова: синхронний двигун з поверхневими 

постійними магнітами, ослаблення поля, робастні 

алгоритми керування. 

 

ORCID: 10000-0002-7322-8052; 20000-0002-7114-1084. 

 

A synchronous drive is used  due to his power efficiency 

and high performances [1,2]. But synchronous drive is more 

expensive than induction drive due to the use of rare earth 

elements for permanent magnets, which fixes on the rotor of 

an electric motor. This electrical machine is named Surface 

Mounted Permanent Magnet Synchronous Machine (SPMSM). 

Coordinates of synchronous drive are regulated using control 

vector system (Field oriented control (FOC)). This system 

provides high dynamic performances of the electric drive. 

However, the quality of control is affected by different of 

parametric and coordinates perturbations, that appear during 

the operation of the electric drive due by to the heating of the 
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stator windings, the change of the moment of inertia or when 

the parameters of the electric motor are incorrectly 

determined. During two-zone control of the angular speed of 

the rotor SPMSM, there is a perturbation, associated with the 

relationships between the coordinates. 

The article is aimed at improving the control quality of the 

synchronous electric drive with the SPMSM in the case of 

adjusting the angular speed of the rotor higher than the 

nominal by weakening the magnetic field and using control 

algorithms, which provide robust to parametric disturbances 

and provide dynamic decomposition of the system. 

The control algorithms develops on the basis of the 

nontraditional principals of the organization of control, the 

central idea of which is to minimize the functional 

characterizing the instantaneous values of the motion energy 

of the controlled objects in the neighborhood of the phase 

motion path of the reference models. Nontraditional structure 

the control algorithms provide of natural the properties of 

parametric adaptability to the systems without no special 

schemes and algorithms for the identification, estimation, and 

adjustment of the parameters. To receive the required 

dynamic characteristics of the designed automatic systems are 

used reference models, which provide of desirable dynamic 

accuracy, the duration and behavior of the transient process, 

and other parameters of control quality [3-5].  

During the study the SPMSM is had standard limitations 

and assumptions were made in the mathematical models of 

the inverter and electric motor: 

- the supply voltages are symmetrically balanced; 
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- the machine stator winding produce sinusoidal 

magneto motive force (MMF) distribution in the air-gap; 

- d and q - axis inductance Ls=Lsd=Lsq; 

- core losses are neglected; 

- magnetic saturation is neglected; 

- the mechanical system is modeled as one-mass 

system, hence any elasticity in the coupling is neglected; 

- voltage source is assumed ideal, without losses in 

transistors and diodes. 

Researching of the dynamic processes in of the 

suggested vector system with of the SPMSM had performed 

by means of mathematical modeling during actions of 

parametric perturbation. The synchronous machine (Siemens 

SPMSM) of PROTEC 1FT6084-8SH7 type have the following 

parameters: P=9,42 kW – rated power; I=24,5 A - rated 

current; f=300 Hz – rated frequency; 𝜔=471,2 rad/sec – rated 

mechanical angular speed; J=0,0146 kgm2 – drive shaft inertia; 

T=20 Nm – rated torque; Ѱ=0,123 Wb – permanent magnet 

flux-linkage; p=4 – pole pairs. 

The proposed method of the design of the control 

algorithms based on the concept of inverse problems of 

dynamics combined with the minimization of the local 

instantaneous energy values functional for the synchronous 

drive with field weakening provides the high control quality the 

electromechanical coordinates under conditions of parametric 

uncertainty caused by variation of active resistance of stator 

winding because of heating on 50 % from reference value. The 

disadvantage of this system can be attributed to the increase 

in the stator current during acceleration of the rotor the 
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SPMSM in the second zone, where of angular speed are 

higher than of nominal speed. 
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У доповіді проводиться аналіз існуючих суднових 

систем забортного охолодження та запропоновано нову 

конструкцію  компактного пучка труб підвищеної 

ефективності теплопередачі з низьким гідравлічним 

опором. Отримано теплотехнічні характеристики 

досліджуваних пучків труб, проаналізовано умови 

гідродинамічного потоку в них, проведено оцінку 

інтенсивності теплопередачі та ефективності 

застосування вітрогенераторів для приводу насосу 

mailto:gorobetsv@ukr.net
mailto:v1kt0r_t@ukr.net
mailto:masiuk.mykola@gmail.com
mailto:bohdanyurii09@gmail.com


МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 3. Вітроенергетика 
 

449 
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Загальновідомо, що для нормального функціонування 

суднової енергетичної установки (СЕУ) однією з 

необхідних систем являється система охолодження. 

Широкого застосування набули дво- і три контурні системи 

охолодження з розімкненим контуром забортної води. При 

цьому кожний з контурів має свій насос для прокачування 

води (прісної, забортної) і споживає енергію. До контуру 

забортної води ставляться підвищені вимоги щодо 

корозійної та ерозійної стійкості, надійності, особливо в 

умовах забрудненої акваторії. Крім того розімкнені системи 

наносять суттєві екологічні збитки біологічним ресурсам 

морів та океанів [1]. 

Замкнуті системи охолодження (ЗСО) типу Box Coolers 

System на відміну від багатоконтурних систем з 

розімкненим контуром забортної води таких недоліків не 

мають, як правило насос забортної води у них відсутній  

[1-3]. Хоча відомі ЗСО з підвищеною ефективністю 

охолодження типу Rack Coolers System, за рахунок 

встановленого насосу для прокачування води у бортовій 

коробці судна, плавучого об’єкта, тощо [4], що дає змогу 

покращити тепловідведення, але потребує додаткових 

витрат енергії на його привід. Основними перевагами Rack 

Coolers System, є контрольоване тепловідведення 

незалежно від швидкості руху судна за рахунок 

використання електроприводу з частотним регулюванням 

та менший опір на прокачування у порівнянні з опором 

традиційного контуру охолодження. 

У зв’язку з погіршенням екологічних обставин у світі 

найбільш раціональним шляхом енерго- і 

ресурсозбереження є застосування відновлювальних 

енергоресурсів [5, 6]. Для замкнутих систем охолодження у  

даному випадку можливе застосування енергії вітру для 
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приводу насосу забортної води. При цьому вітрогенератор 

розташовується на палубі виробляє енергію для приводу 

насосу забортної води системи Rack Coolers. 

Мета роботи – оцінка ефективності використання 

компактних пучків труб з малим гідравлічним опором та 

вітрогенераторів для приводу насосу забортної води 

суднової системи забортного охолодження. 

У доповіді представлено порівняльну характеристику 

суднових обшивочних теплообмінних апаратів ЗСО типу 

Box Coolers та Rack Coolers. На відміну від ЗСО типу Box 

Coolers, у якій тепловідведення здійснюється за рахунок 

вільної конвекції (малі значення коефіцієнту тепловіддачі, 

значна площа поверхні теплообміну) у ЗСО типу Rack 

Coolers тепловідведення здійснюється за рахунок 

примусової конвекції  (більші значення коефіцієнту 

тепловіддачі, менша площа поверхні теплообміну, 

практично в 10 разів менший загальний об’єм (Рис. 1а)), 

що забезпечує надійне охолодження незалежно від часу та 

умов роботи судна. Також Rack coolers, на відміну від Box 

coolers, дозволяють забезпечити охолодження CЕУ під час 

технічного обслуговування теплообмінників та докування 

судна, що суттєво знижує пов’язані з цим витрати.  

    
  a          b 

Рис. 1. Теплообмінні апарати ЗСО (a) та багатолопатевий 

вітрогенератор з направляючим апаратом (b) 
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Авторами запропоновано нову конструкцію компактних 

пучків труб малого діаметру [7] підвищеної ефективності з 

малим гідравлічним опором та зниженими масо-

габаритними показниками, що додатково зменшить 

габарити ЗСО і витрати енергії на прокачування 

теплоносіїв.  

Проведений аналіз теплової та гідравлічної 

ефективності компактних пучків труб на основі отриманих 

експериментальних даних та результатів чисельного 

моделювання процесів гідродинаміки і теплопереносу в 

каналах цих пучків. 

У якості вітрогенераторів для приводу насосу ЗСО 

типу Rack Coolers можуть бути вибрані вітрогенератори з 

вертикальною віссю обертання. Однією з модифікацій 

вітрогенераторів вказаного типу є багатолопатеві 

генератори з напрямним апаратом (рис. 1b). Вони мають 

два ряди лопатей, з яких перший ряд є нерухомим і являє 

собою направляючий апарат, який призначений для 

захоплення вітрового потоку, його стиснення із 

збільшенням швидкості і подачі потоку вітру під 

оптимальним кутом атаки на другий ряд лопатей, що 

представляють собою обертовий ротор. Перевагою цього 

типу ротора є його більш висока ефективність в порівнянні 

з іншими вертикальними вітрогенераторами і робота при 

низьких швидкостях вітру. Недоліком цього ротора є його 

більш висока вартість за рахунок використання великої 

кількості профільованих лопатей. 

Встановлення на судні одного або декількох 

вертикальних вітрогенераторів представленої конструкції 

може забезпечити вироблення до 100 кВт додаткової 

енергії на привід насосу ЗСО, зменшить енергозатрати 

традиційних джерел енергії і відповідно викиди шкідливих 

речовин в атмосферу.   
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Висновки: 1. Проведено аналіз існуючих суднових 

систем забортного охолодження та запропоновано нову 

конструкцію  компактного пучка труб підвищеної 

ефективності теплопередачі з низьким гідравлічним 

опором.  

2. На основі отриманих експериментальних даних і 

результатів чисельного моделювання проаналізовано 

умови гідродинамічної течії в досліджуваних компактних 

пучках труб малого діаметру і проведена оцінка 

інтенсивності теплопереносу. 

3. Проведено оцінку ефективності застосування 

вітрогенераторів для приводу насосу забортної води 

суднової системи забортного охолодження. 
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Розглядається проблема енергозбереження та 

розширення функціональних можливостей сучасних 

транспортних засобів. Проводиться оцінка енергетичної 

ефективності функціонування систем рекуперації енергії 

механічних коливань шасі транспортних засобів. 

Визначено втрати потужності привідного двигуна 

транспортних засобів, які втрачаються при його русі в 

складних дорожніх умовах. 
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The problem of energy saving and expansion of 

functionality of modern vehicles is considered. The energy 

efficiency of functioning of systems of energy recovery of 

mechanical vibrations of the chassis of vehicles is carried out. 

The power losses of the drive motor of vehicles which are lost 

during its movement in difficult road conditions are determined. 

Keywords: energy efficiency, mechanical fluctuations, 

vehicles, energy recovery. 

 

ORCID: 10000-0003-1262-0939; 20000-0002-0138-4750. 

 

Останнім часом рядом провідних автомобілебудівних 

компаній світу проводяться дослідження та розробки 

систем електромеханічного перетворення енергії 

механічних коливань (СПЕМК) шасі ТЗ [1-4], які виникають 

під час руху транспортних засобів (ТЗ) в складних дорожніх 

умовах. Зазвичай енергія механічних коливань ТЗ 

поглинається ресорами і амортизаторами. 

Мета роботи: оцінка енергетичної ефективності 

систем рекуперації енергії механічних коливань шасі 

транспортних засобів на основі результатів математичного 

моделювання. 

Нехай ТЗ, який має масу m, рухається з рівномірною 

швидкістю V по дорозі з нерівностями у вигляді заглиблень 

(ямок) глибиною h, віддалених одна від іншої на відстань L. 

При проходженні кожної ямки ТЗ, опускаючись вниз на 

глибину h, втрачає частину власної потенційної енергії 

величиною mgh, де g = 9,81 м/с2 – прискорення вільного 

падіння. Надалі, підіймаючись з ямки в попереднє 

положення, ТЗ поновлює свою потенційну енергію за 

рахунок потужності привідного двигуна (ПД) ТЗ. Таким 

http://orcid.org/0000-0003-1262-0939
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чином кожен раз при проходженні ямки втрачається частка 

потужності ПД ТЗ, яка дорівнює: 

L

mghV
Ph =

.   (1) 

Відношення Ph  до номінальної потужності ПД ТЗ PN 

характеризує долю потужності ПД, яка марно втрачається 

на подолання зазначених нерівностей на дорозі: 

Nhh PPk =
.   (2) 

Наприклад, нехай автомобіль типу Kraz Shrek з 

масою 17800 кг рухається зі швидкістю 40 км/год (11 м/с) і 

долає ямки глибиною 0,2 м, які розташовані одна від іншої 

на відстань 25 м. Тоді згідно з формулою (1) потужність, 

що втрачається для проходження ямок дорівнює 15,1 кВт. 

З урахування додаткової маси вантажа ТЗ величина втрат 

потужності збільшується. 

При заданій масі ТЗ величина втрат потужності 𝑃ℎ 

цілком визначається добутком, який має розмірність 

швидкості, залежить від параметрів нерівної дороги 

(параметри h і L) і швидкості руху по ній. ТЗ і називається 

коефіцієнтом швидкості втрат потужності. 

LhVvp = .   (3) 

В даному прикладі він дорівнює величині 0,088 (м/с).  

На рисунку показано залежності коефіцієнта kh від 

глибини ямок h при швидкості руху 50 км/год і відстані між 

ямками L = 30 м для різних ТЗ. 
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Рисунок – Залежності коефіцієнта втрат потужності  

від глибини ямок (з верху вниз: КРАЗ-65055, КАМАЗ-45143, Газель-

3302, ВАЗ 2101, Reno Megane, Toyota Camry) 

 

Висновки. З огляду на відносну простоту, відсутність 

вимог щодо спеціального керування і невелику вартість 

системи СПЕМК є перспективними для широкого 

впровадження в ТЗ, особливо у важких ТЗ, які внаслідок 

специфіки їх експлуатації зазвичай рухаються в складних 

дорожніх умовах і втрачають значну потужність ПД на 

подолання механічних коливань ТЗ.  
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Розвиток життя на Землі і історія становлення і 

розвитку людства - це історія відкриття і боротьби за 

володіння енергоресурсами і джерелами електроенергії. 

Основним джерелом енергії на сьогоднішній день 

являються джерела, які використовують корисні копалини: 

нафту, газ вугілля, торф, газогідрат, уран. Але вони 

вичерпні, біологічно небезпечні. До біологічно небезпечних 

відносяться також джерела, використовуючі біомасу. Інші 

джерела, такі як сонячні, вітряні - екологічно безпечні, 

належать до відновлюваних джерел, але залежні від 

погодних умов, як і джерела, які працюють на енергії 

припливів і відпливів. Є ще джерела не дуже 

розповсюджені це теплові насоси. Людство зараз 

знаходиться в пошуках нових, якісних джерел енергії. У 
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всьому мирі спеціалісти підраховують чи надовго 

вистачить відомих та освоєних ресурсів, які можуть 

забезпечити наші потреби. І чи існують джерела, які 

виробляють безкоштовно електроенергію, являються 

екологічно безпечними, працюють незалежно від погодних 

умов? Як з’ясовується, є джерела, які відповідають всім 

сучасним вимогам. Це джерела, які використовують 

потенціальну енергію предмета для отримання 

електроенергії. В самому простому прикладі це тяжкий 

предмет, падаючий з висоти з прив’язаним до нього 

канатом одним кінцем, а другий кінець намотаний на шків 

електрогенератора, при цьому, при падінні предмета 

розкручується канат, приводячи в дію електрогенератор. А 

чи можна зробити і як, щоб той предмет знову піднявся на 

висоту? Ми розглянули тільки нерухомий предмет. То ж 

розглянемо рухомий предмет, наприклад автомобіль. Ні, 

ми його прив’язувати не будемо. Зробимо по іншому. 

Нехай цей автомобіль наїжджає на якусь площадку, 

закріплену на осі одним кінцем, а другий кінець вільний, 

тільки підпружинений. Знизу до площадки приєднана 

зубчата рейка з можливістю взаємодіяти з храповим 

механізмом, який в свою чергу з’єднаний за допомогою 

вала з електрогенератором. Діятиме такий механізм 

одноразово, тільки при наїзді на площадку автомобіля. 

Тому треба удосконалити кінематичну схему. Для цього 

храповий механізм замінюємо обгінною муфтою 

односторонньої дії, з’єднаною з валом на якому закріплена 

стрічкова спіральна пружина, як накопичувач енергії, а за 

нею ще одна обгінна муфта, з’єднана за допомогою вала з 

електрогенератором. Для стабілізації обертів генератора 

доцільно між ним і обгінною муфтою встановити 
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відцентровий регулятор обертів. Остаточна кінематична 

схема такої установки показана на фігурі1.  

 

 
 

Як працює цей механізм. 

При наїзді транспорта на площадку, вона рухається 

вниз разом із зубчатою рейкою, яка приводить в дію першу 

обгінну муфту і вал, на якому закріплена ця муфта, 

закручує пружину. Друга обгінна муфта в цей час не 

працює. При звільнені площадки транспортним засобом, 

вона повертається в своє попереднє положення, а 

стрічкова пружина починає розкручуватись, приводячи в 

дію електрогенератор. Цей процес повторюється кожного 

разу при наїзді транспортного засобу на площадку. Таким 
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чином, завдяки накопиченій енергії стрічковою пружиною, 

навіть при тривалій відсутності автотранспорту, механізм 

працює безперервно. 

Ми отримали невичерпне джерело безкоштовної 

енергії, екологічно безпечне, працює незалежно від 

погодних умов, яке складається з простих, дешевих і 

відомих деталей, що дає високу економічну ефективність 

запропонованої установки. 

Де і як можна застосувати таку установку? Це може 

бути промислова електростанція, яка дає енергію в 

електромережу. Будується вона поблизу автомагістралей, 

кар’єрів корисних копалень, біля а автобаз. Особливо вони 

будуть незамінимими для заправки електромобілів. Для 

цього повинна бути побудована мережа таких заправок 

замість бензозаправок. Адже вже тепер автотранспорт в 

усьому мирі переходить на електромобілі і електрокари. А 

в недалекому майбутньому ввесь автотранспорт перейде 

на електромобілі. І всі вони будуть живитися 

безкоштовною електроенергією, яку самі будуть для себе її 

виробляти. І зникне дефіцит пального: бензину та солярки. 

Для втілення в промисловість таких джерела енергії 

необхідно налагодити цілу індустрію їх виготовлення, 

устаткувати і задіяти у промисловому виробництві для 

отримання дешевої електроенергії. 
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Has been made the estimation of the technical potential 

of hydropower resources of small rivers of Ukraine with 

account of environmental restrictions in accordance with 
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  До 17-ти глобальних Цілей сталого розвитку, 

офіційно затверджених Генеральною Асамблеєю ООН [1], 

включено ціль «забезпечення наявності та раціонального 

використання водних ресурсів і санітарії для всіх». У 

вересні 2017 року Урядом України було представлено  

Національну Доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» [2],  

що являє собою результат адаптації глобальних Цілей до 

особливостей поступу нашої держави. Питання 

відновлення та збереження цілісності природного 

середовища набирає вагомості поряд із завданнями 

економічного та соціального зростання. Тому в нинішніх 

умовах перед малою гідроенергетикою постає завдання 

створення малих гідроелектростанцій (ГЕС) з максимально 

можливим збереження природного середовища річки. 

  Мета даного дослідження полягала в визначенні 

технічного потенціалу гідроенергетичних ресурсів малих 

річок України з урахуванням природоохоронних обмежень 

згідно положень чинної нормативно-правової бази на 

використання територій для будівництва малих ГЕС та на 

використання стоку води річки для виробництва 

електроенергії. 

  Природоохоронні обмеження на використання 

гідроенергетичного ресурсу річки під час проведення 

розрахункових досліджень були зведені до двох типів, а 

саме[3-5]: 
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− обмеження на використання території для спорудження 

гідроелектростанцій (національні природні парки, 

заповідники, пам’ятки природи, місця покладів корисних 

копалин та мінеральних вод, історико-культурні 

території, земельні ділянки спеціального призначення); 

− обмеження на використання води для виробництва 

електроенергії малою ГЕС (санітарний попуск, 

безперервне функціонування рибоходів, межень, 

повені та паводки, оперативні заходи з регулювання 

водного потоку через гідроспоруди. 

В процесі досліджень вводились також обмеження на 

використання гідроенергетичних ресурсів малих річок за 

ухилом вертикального профілю з метою унеможливлення 

затоплення значних територій у випадку спорудження ГЕС. 

Досліджувалися ділянки річок з витратами води в межах 

(2–150) м3/с, що в залежності від типу конструкції ГЕС 

(гребельна, дериваційна) відповідає потужності станції в 

межах 50 кВт–10 МВт [6].  

Визначення стоку води на кожній j-ій дільниці річки 

здійснювалося за результатами спостережень на пунктах 

вимірювань, або з використанням модуля стоку і 

відповідної водозбірної поверхні [7,8]. Для розрахунку 

перепаду висот вертикального профілю і площі 

водозбірної поверхні ділянки річки застосовувалися 

сучасні методи інженерної гідрології та комп’ютерних 

технологій на основі цифрових топографічних карт, які 

отримані шляхом аерокосмічного зондування земної 

поверхні [9]. Використовувалися загальнодоступні 

результати космічного зондування і відповідні програмні 

засоби для її обробки, зокрема цифрова карта і програма 

Google Earth Pro [10]. Урахування обмежень здійснювалось 

згідно положень [9,11]. 
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Розрахунки виконувались з використанням 

гідрологічної інформації по 273 пунктам виміру 

середньорічних витрат стоку малих річок, отриманої від 

Центральної геофізичної обсерваторії Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (ЦГО) за період 

спостережень 1950–2010 років [12], та доповненої 

довідниковими даними. Загальна кількість гідрологічних 

пунктів дорівнювала 320, а кількість досліджуваних річок 

складала 166 одиниць. 

Проведені розрахункові дослідження технічного 

потенціалу гідроенергетичних ресурсів малих річок на всій 

території країни дозволили визначити його значення на 

рівні 1270 млн. кВт∙год/рік (375 МВт встановленої 

потужності малих ГЕС). 

Найбільший технічний потенціал гідроенергетичних 

ресурсів малих річок для гідрологічних зон країни [13] 

зосереджений в Карпатському регіоні (76%). Другою за 

обсягом гідроенергетичного потенціалу є Правобережно–

Дніпровська гідрологічна зона (13%). На лівобережній 

частині країни потенціал складає 7%. До 

малоперспективних територій для розвитку малої 

гідроенергетики відносяться Західна та Поліська 

гідрологічні зони (разом 4%). Визначено також розподіл 

технічного потенціалу гідроенергетичних ресурсів малих 

річок та введених в експлуатацію малих ГЕС за 

адміністративно-територіальним устроєм країни. Для ряду 

областей, зокрема Вінницької, Кропивницької, 

Тернопільської, Хмельницької, Тернопільської, Одеської та 

Чернігівської технічний потенціал гідроенергетичних 

ресурсів малих річок практично освоєний, тому суттєве 

збільшення встановленої потужності малих ГЕС на цих 

територіях малоймовірне. Перспективними територіями 
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для спорудження нових малих ГЕС можна вважати 

Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Чернівецьку 

області. Тому в подальшому необхідне проведення 

стратегічної екологічної оцінки будівництва малих ГЕС в 

Карпатському регіоні та вжиття заходів стосовно 

виконання системного аналізу доцільності спорудження 

кожної окремої малої ГЕС з урахуванням перспектив 

розвитку території (туризм, рекреація, тощо). 
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There are presented results of feasibility analysis of the 

building of new hydropower plants in Ukraine according to the 

Hydropower development program for the period till 2026, 

which was approved by our Government in 2016. 
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Представлено результати аналізу доцільності 

будівництва нових гідроелектростанцій в Україні згідно з 
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As renewable energy, especially solar and wind, steadily 

has been increasing in our country [1, 2], so has been the 

need for additional high-maneuver hydropower capacities to 

provide the stable and reliable operation of the national 

combined energy system (CES) [3, 4]. 

Admittedly, the role of maneuver power sources in the 

CES is best fulfilled by hydropower plants (HPPs) and 

pumped-storage hydropower plants (PSHPPs) [1-4]. As well 

as, it is believed that for the stable and reliable operation of the 

CES, the share of maneuver capacities in its overall electricity 

balance should be about 15-20% [3, 4]. However, at present, 

the domestic hydropower is capable of reliably providing only 

about 8-9% of the overall electricity balance in the country. 

Therefore, the decision on a further increase of hydropower 

capacity in the country laid out in the famous Hydropower 

Development Program for the period till 2026 [4] seems to be 

rational. Although the achievement of a hydropower share goal 

of 15% in the total electricity balance of the CES due to the 

implementation of the Program [4] is quite questionable [5, 6], 

still an increase in high-maneuver hydropower in the national 

CES will have an essential positive effect undoubtedly. 
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This report presents the results of feasibility analysis of 

perspective plans for the second stage of modernization and 

reconstruction of the existing HPPs of the Dniprovsky and 

Dnistrovsky cascades, building the Kakhovka HPP #2 and six 

new HPPs on the river Dniester, as well as boosting small 

hydropower in the country. The analysis is based on a 

pairwise comparison of several alternatives by the criterion of 

minimum aggregate risk taking into account the risk of lost 

(unused) opportunities [6, 7]. Components of aggregate risks 

of compared alternatives are estimated in dimensionless units 

for main water-energy and operability characteristics, and 

costs of commissioning of new hydrogenerating capacities. 

Totally, there were considered and pairwisely compared 

next eight alternatives ordered and numbered according to 

increasing installed capacity:  

1) the second stage of reconstruction of the HPPs of the 

Dniprovsky and Dnistrovsky cascades; 

2) the second stage of reconstruction of the HPPs of the 

Dniprovsky and Dnistrovsky cascades, and also the further 

development of small hydropower in the country; 

3) the second stage of reconstruction of the HPPs of the 

Dniprovsky and Dnistrovsky cascades, and also the 

construction of the Kakhovka HPP#2; 

4) the second stage of reconstruction of the HPPs of the 

Dniprovsky and Dnistrovsky cascades, the construction of the 

Kakhovka HPP#2 and the further development of small 

hydropower in the country; 

5) the second stage of reconstruction of the HPPs of the 

Dniprovsky and Dnistrovsky cascades and the building of the 

Upper Dnistrovskyi cascade of HPPs; 
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6) the second stage of reconstruction of the HPPs of the 

Dniprovsky and Dnistrovsky cascades, the construction of the 

Upper Dnistrovskyi cascade of HPPs and the further 

development of small hydropower in the country; 

7) the second stage of reconstruction of the HPPs of the 

Dniprovsky and Dnistrovsky cascades, the construction of the 

Kakhovka HPP#2 and the construction of the Upper 

Dnistrovskyi cascade of HPPs; 

8) the second stage of reconstruction of the HPPs of the 

Dniprovsky and Dnistrovsky cascades, the construction of the 

Kakhovka HPP#2 and the Upper Dnistrovskyi cascade of 

HPPs, and the further development of small hydropower. 

The problem was solved on the basis of a pairwise 

comparison of alternatives according to the method [7]. The 

obtained results showed that the best alternative is 3 - the 

second stage of reconstruction of the HPPs of the Dniprovsky 

and Dnistrovsky cascades, and the construction of the 

Kakhovka HPP#2. It may be the most feasible alternative. As 

well as, it was revealed that all considered alternatives 

providing for the further development of small hydropower in 

the country are worse than other alternatives neglecting its 

development. It may indicate that the decision to foster small 

hydropower in the country is questionable and ungrounded. 
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The report proposes an original environmentally friendly 

derivative water use scheme boosting the integrated water 

resources management for Carpathian rivers. The scheme 

might find practical applications for the modernization of water 

supply and irrigation systems, the improvement of flood 

control, and developing small hydropower.     

Keywords: Carpathian Rivers, environmentally friendly 

derivative scheme, flood control, integrated water resources 

management, small hydropower. 
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Запропоновано оригінальну екологічно дружню 

дериваційну схему для комплексного використання 

водних ресурсів Карпатських річок. Схема може знайти 

практичне застосування при модернізації систем 

водопостачання та іригації, для контролю паводків та в 

малій гідроенергетиці. 

Ключові слова: Карпатські річки, екологічно дружня 

дериваційна схема, контроль паводків, комплексне 

використання водних ресурсів, мала гідроенергетика.  
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The crucial pre-condition for the rationalization and 

greening of environmental management in water resources 

usage and hydropower development is the integrated water 

resources management (IWRM) [1]. In the modern world, this 

approach to water resources management has been getting а 

vital necessity [1-3]. The need for the integrated use of water 

resources is also one of the key requirements of current 

national standards, for example, the standard [4], which, in 

particular, applies to small hydropower too. 

Providing the interests of different sectors of the 

economy and also the interests of various water consumers 

and water users including the interests of the ecological and 

social spheres, the IWRM allows diversifying the aggregated 

environmental risks to make more reliable and environmentally 

mailto:d.v.stefanyshyn@gmail.com
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friendly decisions promoting the sustainable development of 

territories and communities [1-5]. 

The IWRM gets of particular relevance in regions of the 

country where there is an objective need to jointly addressing 

a number of urgent and largely conflicting water management 

problems. Firstly, it is the protection of the population from the 

damaging effects of floods; secondly, it is the need for stable 

water supply or irrigation; as well as there are considerable 

private interests in the development of small hydropower, etc. 

Such regions include the Ukrainian Carpathians, where, in 

addition, there are rivers being still practically undisturbed. 

These rivers are unique biodiversity sites involving habitats for 

many red-list species and at the same time, they are extremely 

attractive for green tourism and recreation.  

However, the contemporary practice of construction of 

small hydropower plants in the country, in particular in 

Transcarpathia and the Precarpathia regions, shows that the 

decisions taken by private hydropower developers do not 

always comply with the principle of the IWRM [6]. 

We propose the original derivative scheme (see figure 

below), which can be considered at the same time as a part of 

a flood control system and an environmentally friendly scheme 

for the use of existing hydropower potential for purposes of 

small hydropower. This scheme is potentially able to minimize 

the negative environmental impacts and solve, if necessary, 

other challenges of the IWRM on the Carpathian Rivers.  
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Fig. The derivative scheme according to the utility model patent [7]: 1 – 

river bed; 2 – water intake; 3 – derivative water pressure route; 4 – 

settlement protected from floods; 5 – pressure basin; 6 – hydro-power unit; 7 

– mechanical equipment 

 

This scheme is described in detail in the description of 

utility model patent No. 125637 “Ecological electro-generating 

flood control system” [7]. Its fundamental feature consists of 

the absolute ignoring of dam construction. 

The derivative tract of the system can be laid both within 

a river bed and near river shores, which, for example, require 

additional protection against erosion during floods. Various 

constructive solutions of this hydraulic structure, which provide 

reliable protection of river shores, are allowed. In order to 

realize the multi-purpose usage of the system and to meet 

environmental requirements according to the IWRM principals, 

selective water intakes for different needs at different water 

levels in rivers may also be performed. 
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TURKEY NEEDS A WATER FRAMEWORK LAW 
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Meslek Yüksek Okulu Germiyan Kampüsü Kütahya, Türkiye 

e-mail: ali.telli@dpu.edu.tr 

 

Preparing and adopting legal regulations, namely “Water 

Laws” concerning water rights, use and management has to 

be taken into political agenda with high priority. 

The law-making process should be fully participatory and 

completely transparent, aiming to conserve and develop water 

assets while recognizing access to water as a basic human 

right. 

 Turkey should quickly prepare the water inventory on 

ecological basins of Turkey with inclusive methods and 

through a participatory process. This would give us a clear 

picture of “what is left” and offer the framework of the 

measures that can be taken into consideration to conserve 

and develop water assets in various ecological regions of 

Turkey. 

 “Integrated basin management” should be realized with 

uttermost care for all the ecological basins. No hydropower 

plant (HPP) project or plan should be started, and the existing 

HPP plans and constructions should be taken on hold until 

completing the process of holistic basin planning which must 

be realized with strong and equal participation of civil society 

and especially local communities. 

The local communities should have a determining voice 

in the process, which means that no HPP can be started or 

built without a clear and proven approval from the local 

communities and other stakeholders. 
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Keywords: Water is a natural asset, not a resource. 

 

DÜNYADAKİ ŞEHİRLERİN SUYUNUN YÜZDE 63'Ü 

ORMANLARDAN GELİYOR 

 

Ormanlar, iklim değişikliğinin temel sebebi olan 

karbondioksiti atmosferden çekmek gibi çok önemli bir işleve 

sahiptir. Dolayısıyla ormansızlaşma (orman tahribi), iklim 

değişikliğinin etkisini daha ciddi bir boyuta taşıyor. Dahası, 

toplam karbon salımınım altıda biri ormansızlaşmadan 

kaynaklanıyor. Ormanların gelecek 50 yıldaki küresel karbon 

salımınım onda birini depolama potansiyeli bulunuyor. Bu 

bakımdan ormanların karbon salımınım azaltacak, karbon 

tutma kapasitelerini artıracak ormancılık uygulamalarının 

hayata geçirilmesi gerekiyor. 

Varlığı suyun varlığına bağlı orman ekosistemleri, 

yaşamın temel kaynağı suyun döngüsünde kritik rol oynuyor. 

Dünya üzerindeki toplam su akışının yüzde 60’ı dünya karasal 

alanının yüzde 30’unu oluşturan ormanlardan sağlanıyor. 

Ormanların suya en büyük katkısı; sağladığı su miktarının 

yanında suyun kalitesini koruması olarak öne çıkıyor. 

Ormanlar tortulaşma kaynaklı düşük su kalitesi sorununu en 

aza indirgiyor. Ayrıca suya bağlı olarak ortaya çıkan arazi 

kaymaları ve sellerin meydana gelmesi ile taşkınların 

oluşmasını, çölleşme ve tuzlanmayı engelliyor. Yamaçlarda ve 

eğimli alanlarda doğal barikat görevi görüyor, su kaynaklarını 

ve yataklarını koruyor. İklim değişikliği nedeniyle yaşanılan su 

sıkıntısının Türkiye’nin büyük bir bölümünü içeren kurak ve 

yarı kurak bölgelerde daha da artması bekleniyor. Bu 

durumda, su havzalarının korunması her geçen gün daha çok 

önem kazanıyor. 
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Doğanın bir parçası olan insanın, su ve orman 

varlıklarını önce koruması ve ardından geliştirme konusunda 

çalışması gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye'de suya dair 40’ı 

aşkın yasal düzenleme bulunuyor. Su varlığımızın 

sürdürülebilirliğini sağlamak için bir Su Yasası’na ihtiyaç 

olduğu açıkça görülüyor. Türkiye’de insanın parçası olduğu 

üstün ekosistem yararını koruyacak nitelikteki Su Yasası'nın 

önemine bir kez daha dikkat çekiyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Ormanlar, Su Yasası. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНИХ 

РОЗРАХУНКІВ MATLAB ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ 

ГІДРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛИХ 

ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 
 

А.В.Мороз, 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України, м. Київ 
 

Досліджено можливості застосування сучасного 

програмного забезпечення для моделювання робочих 

режимів і енергетичних характеристик малих гідро-

електростанцій з використанням експериментальних і 

довідникових даних. Наведені основні характеристики та 

команди прикладної програми, які дають змогу будувати 

та аналізувати різні гідромеханічні та енергетичні 

характеристики агрегатів для проведення досліджень 

робочих режимів малих гідроелектростанцій.  

Ключові слова: гідроенергетика, турбіна, 

програмування, потужність, момент, кут обертання. 
 

APPLICATION OF TECHNICAL CALCULATION MEDIUM 

MATLAB FOR SIMULATION OF HYDROMECHANICAL 

CHARACTERISTICS OF SMALL HYDRO POWER PLANTS  

 

A.V. Moroz, 

Institute of Renewable Energy of the National Academy of 

Sciences of Ukraine, Kyiv 

 

Has been considered potential opportunities of creating 

a seawater pumped-storage hydroelectric station for 
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renewable energy sources and has been proposed several 

options for implementing a pilot project on the Azov-Black sea 

coastline of Ukraine. Has been carried out calculation 

researches regarding the design power and volume of energy 

accumulation using seawater. 

Keywords: capacity, ecology, electricity, hydropower, 

small river, technical potential.  

 

ORCID: 0000-0002-9284-3624. 

 

В результаті тривалого вдосконалення конструкцій 

створено ряд типів гідротурбін, які найкращим чином 

відповідають функціоналу малих гідроелектростанцій. 

Кожна з них відрізняється характерними елементами 

конструкції і профілем проточної частини, які й визначають 

область її застосування.  

Проте залишаються недостатньо дослідженими 

робочі процеси гідротурбін з урахуванням можливих 

природних та технічних впливів [1-5]. Також достатньо 

складно врахувати раптову зміну швидкості річкового 

потоку, наявність вихорів на виході з турбіни та ін. В роботі 

було розглянуто можливість об’ємного (3D) моделювання 

гідромеханічних та енергетичних характеристик різних 

типів гідротурбін за допомогою сучасного пакету 

прикладних програм для отримання інформації щодо 

реальних режимів роботи гідроелектростанції під час 

експлуатації. 

На сьогодні наявна довідникова інформація щодо 

режимах та енергетичних показниках кожного типу 

гідротурбін, а саме робочий напір води, витрата води, 

корисна потужність, обертовий момент, кут повороту 
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лопатей та швидкість обертання, які визначені дослідним 

шляхом у лабораторних умовах. Існують різні способи 

представлення повних характеристик гідротурбін. 

Найбільше розповсюдження отримали приведені 

універсальні характеристики, які будуються для одиничних 

значень визначених величин: D=1м та H=1м (рис. 1). Була 

відмічена ідентичність приведених характеристик для 

одного класу турбін, які розроблені для різних значень 

напорів, що дозволяє уніфікувати режими та закони 

регулювання частоти обертання за значними змінами 

напорів та витрат води [6].  

 

 
 

Рис. 1. Гідромеханічна характеристика турбіни у повному 

діапазоні змін частоти обертання. 

Fig. 1. Hydromechanical characteristic of the turbine in the full range of 

rotational speed changes. 
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Моделювання нестаціонарних електромеханічних 

процесів гідроенергетичного апарату ґрунтується на 

рішенні диференційного рівняння руху складових агрегату 

з використанням механічних характеристик турбіни, 

генератора і електричного навантаження [7]. Використання 

сукупності нелінійних характеристик у процесі вирішення 

диференційного рівняння руху вимагає їх уявлення 

безперервною поверхнею, яка може бути ефективно 

реалізовано за допомогою тривимірних 3D графіків та 

апроксимуючих сплайн-функцій. Для цього може бути 

використано пакет прикладних програм для числового 

аналізу Matlab розробника MathWorks. 

Першочергово необхідно сформувати код для 

визначення значень енергетичних змінних, які 

характеризують роботу гідротурбіни. Змінні характеристики 

можуть бути задані, як функції з невідомими, у векторному 

або матричному вигляді. Необхідно звернути увагу, що всі 

вектори та матриці в програмі повинні мати одну 

розмірність. За допомогою команди surf() отримуємо 

тривимірний графік залежності крутних моментів M від 

частоти обертання W та кутів повертання лопатей 

гідротурбіни F (рис. 2). Система Matlab дає змогу обертати, 

змінювати розмір та колір графіку. 
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Рис. 2. Зображення залежності M (W, F), яке отримано за 

допомогою команди surf. 

Fig. 2. Image of the dependence M (W, F), which is obtained by using 

the surf command. 

 

Важливим для проведення досліджень гідротурбіни є 

знаходження максимальних (max) та мінімальних (min) 

значень однієї характеристики та відповідних значень 

інших, пов’язаних з нею характеристик. Знайдено та 

зображено на рис. 2 максимальні значення потужності 

гідротурбіни Р для кожного кута обертання F та відповідні 

W, де для зображення 3-вимірного графіку 

використовується команда surf, а для виводу кривої 

максимальних значень використовується команда plot3 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Зображення залежності Р (W, F) та максімору за 

значеннями Р.  

Fig. 3. Image of the dependence P (W, F) and the maximore by P 

values. 

 

Це дає змогу дослідити режими роботи та отримати 

максимальні, мінімальні і проміжні енергетичні 

характеристики, які відповідають вибраному режиму 

гідроелектростанцій та турбін для врахування природних 

особливостей річного потоку води. Також можливо зробити 

проекцію на будь яку вісь. 

На основі знайдених енергетичних характеристик для 

досліджуваного режиму роботи гідроенергетичного 

апарату можемо побудувати поверхню, яка перетинає 
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об’ємний графік (рис. 4). Перетин двох поверхонь, 

наприклад зображення турбінного та насосного режимів, 

дає змогу дослідити різні закони управління енергетичних 

апаратів, отримати граничні режими роботи, що досі було 

важко виконувати. 

 

 
 

Рис. 4. Зображення залежності M (W, F) та поверхні, яка 

визначається F=1 за всіма значеннями М. 

Fig. 4. Image of the dependence M (W, F) and the surface defined by 

F=1 for all values of M. 

 

Висновок. Пакет прикладних програм для числового 

аналізу Matlab дає змогу будувати та аналізувати різні 

гідромеханічні та енергетичні характеристики апаратів для 

проведення досліджень робочих режимів малих 

гідроелектростанцій. Знаходження кількісних значень 
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кривих, які утворюються на перетині двох поверхонь, дає 

змогу дослідити та обґрунтувати закони управління 

гідроенергетичними турбінами з урахуванням природних 

особливостей річкового потоку, що було неможливо 

здійснити досі. 
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навантажувального режиму роботи гідронасосної станції 

при живлені від вітроелектричної установки, яка являє 

собою систему нелінійних диференційних рівнянь, що 

описує взаємодію двох інерційних складових єдиної 
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The mathematical model of loading mode of operation of 

a hydropump station at power from a wind-electric installation 

is presented which is a system of nonlinear differential 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 4. Гідроенергетика 
 

490 
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of a single aero-electro-hydro dynamic system. 
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stochastic wind speed, rotating speed. 

 

ORCID:  10000-0001-8807-7173, 20000-0002-6310-9842. 

 

Гідронасосні станції (ГНС) з електроприводом та 

живленням від вітроелектричних установок (ВЕУ) знайшли 

застосування в системах водопостачання об’єктів, 

розташованих на територіях, віддалених від розподільчих 

електромереж. Досвід побудови та експлуатації таких ГНС 

узагальнено в [1], де розглянуто варіанти реалізації 

живлення, як від окремої ВЕУ для потужності в декілька 

кВт, так і від вітродизельних електростанції для потужності 

в декілька десятків кВт. Засвідчено суттєвий вплив 

стохастичної складової зміни швидкості вітру на 

продуктивність ГНС та необхідність застосування засобів 

автоматизації і регулювання навантажувальних режимів. 

Експериментальне підтвердження наявності значних 

коливань генерованої потужності ВЕУ в натурних умовах 

експлуатації наведено також в [2,3]. На сьогодні набуває 

актуальності питання накопичення енергії ВЕУ в басейнах-

акумуляторах гідроакумулювальних електростанцій [4-6]. 

Рівень потужності таких комплексів може сягати десятків 

МВт, тому знання динаміки навантажувальних режимів 

роботи гідронасосної станції з електроприводом за 

живлення від вітроелектричної установки набуває 

важливого значення.  

В рамках даного дослідження розроблена 

математична модель динаміки зміни подачі води 

багатоагрегатною гідронасосною станцією з 

http://orcid.org/0000-0002-6310-9842
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електроприводом за живлення від вітроелектричної 

установки з урахуванням стохастичної складової зміни 

швидкості вітру. Дослідження динамічних процесів 

здійснюється на 10-и хвилинному інтервалі осереднення 

швидкості вітру, що є стандартизованою величиною для 

оцінки потужності вітроелектричної установки за збурень 

вітрового потоку [7,8]. Модель являє собою систему 

нелінійних диференційних рівнянь, що описує взаємодію 

двох інерційних складових єдиної аероелектрогідро 

динамічної системи. Перша інерційна складова містить в 

собі вітротурбіну та генератор, а друга – електродвигуни та 

гідронасоси. Взаємний вплив одної інерційної складової на 

іншу здійснюється через електричний зв’язок між 

генератором та двигуном через лінію електропередачі 

разом з трансформаторними підстанціями. Структурна 

схема системи представлена на рис.1. 

Т G D1 P1v(t)

МТ МG МD МP

Електричний з’вязок

ω1

ω2

L Q1(t)

Dn Pn Qn(t)
Вітроелектрична 

установка
(Інерційна складова 1) (Інерційна складова 2)

Гідронасосна станція

 
Рис.1  Структурна схема двомасової 

аероелектрогідродинамічної системи 

 

 Подача води (Q) багатоагрегатною гідронасосною 

станцією в резервуар, розташованим на певній висоті, 

здійснюється в результаті обертання насосів (P)  
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електродвигунами (D), які отримують живлення від 

синхронного генератора (G) вітроустановки по лінії 

електропередачі (L). Система функціонує під дією 

вітрового потоку, кінетична енергія якого перетворюється 

вітровою турбіною (T) в механічну енергію обертового руху 

з подальшим її перетворенням в електричну енергію за 

допомогою синхронного генератора.  

Подача насосів за сталого тиску води залежить лише 

від їх кутової швидкості обертання (ω), тому визначення 

залежності Q(t) потребує розрахунку ω2(t), зумовленої 

стохастичною зміною швидкості вітру v(t). Вихідна система 

рівнянь динаміки обертового руху першої і другої 

інерційної складової застосовувалась в наступному виді: 

1
1 T 1 Л TT 1 GT 1 G 1 2 i

2
2 D D 1 2 DT 2 PT 2 P 2

dω
J = M (v(t),ω ,φ (v)) - M (ω ) - M (ω ) - M (ω ,ω ,n ),

dt

dω
J = M (U ,ω ,ω ) - M (ω ) - M (ω ) - M (ω

dt
) ,






де: J1 - сумарний момент інерції всіх обертових мас першої 

складової та другої складової, приведений до осі 

вітротурбіни та двигуна; ω1. ω2 – кутова швидкість 

обертання вітротурбіни та обертання насосів;  МТ – 

аеродинамічний момент вітротурбіни; φл – кут повороту 

лопатів вітротурбіни; МТТ – момент механічних втрат в 

елементах трансмісії та на електроживлення пристрою 

повороту лопатей;  МGТ – момент втрат на тертя, 

вентиляцію, перемагнічування сталі, збудження 

генератора; МG – момент електромагнітний генератора; ni – 

кількість одночасно працюючих гідронасосів; МDТ – момент 

механічних втрат двигуна (тертя та вентиляція);  МPТ – 

момент втрат гідронасоса;  МP – момент гідродинамічний 

насоса. 
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Визначення параметрів механічного обертального 

руху інерційних складових виконувалось в припущенні про 

квазістаціонарність електромагнітних процесів в статорних 

і роторних контурах генератора та двигуна. Розрахунок їх 

електромагнітних моментів здійснювався з використанням 

еквівалентних заступних електричних схем обладнання з 

урахуванням змінної частоти обертання та довільної 

кількості гідроагрегатів у складі станції. 

 За приклад застосування розробленої математичної 

моделі розглянемо динаміку подачі води насосною 

станцією потужністю 1 МВт в складі 5 агрегатів за 

електроживлення від ВЕУ такої ж потужності. На рис.2 

наведено результати розрахунків подачі води для 

швидкостей вітру менше та більше номінального значення.  

 
a 

 
b 

Рис.2 Подача води насосною станцією за швидкостей вітру 

менше (а) та більше номінального значення (б) 
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Інформація на рис.2а відповідає швидкості вітру 

менше номінального значення, коли в складі станції 

працює лише один гідронасосний агрегат, подача якого 

нестабільна і характеризується наявністю пульсацій. За 

швидкостей вітру більше номінального значення (рис.2б) 

досягається стабільний навантажувальний режим насосної 

станції з номінальною подачею завдяки регулюванню кута 

повороту лопатей 

Висновок. Розроблено математичну модель 

динаміки навантажувального режиму роботи гідронасосної 

станції з електроприводом за живлення від 

вітроелектричної установки. Модель являє собою систему 

нелінійних диференційних рівнянь і описує динаміку 

обертового руху двомасової аероелектрогідромеханічної 

системи та надає можливості оцінки динамічних 

властивостей процесу перетворення кінетичної енергії 

вітру в потенціальну енергію води, накопиченої в басейні 

акумуляторі. 
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Скорочення запасів органічного палива та зростаючі 

проблеми екології привертають все більший інтерес у світі 

до використання природних відновлюваних джерел енергії 

(ВДЕ). ВДЕ - це на сьогоднішній день найбільш економічне 

рішення енергетичних проблем для територій, що 

належать до зон децентралізованого електропостачання. 

Впровадження відновлюваних джерел енергії у вигляді 

автономних систем, що надають безпечну і чисту енергію, 

є важливою умовою розвитку таких районів. У віддалених 

районах і сільській місцевості з низькою щільністю 

населення спорудження великих державних мереж часто 

технічно неможливо і економічно не обґрунтовано. 

Електрична енергія має три основні особливості: 

генерація, передача і споживання. З розвитком ВДЕ на 

основі сонячної та вітроенергії (зі змінним графіком видачі 

потужності) до цих особливостей додається четверта – 

зберігання. По мірі збільшення встановлених потужностей 

ВДЕ на основі сонячних та вітроелектростанцій – 

збільшується необхідність у маневрових (резервних) 

джерелах потужності. Джерелом резервної потужності 

може бути гідроакумулювальна електростанція (ГАЕС) [1]. 

ГАЕС за досить тривалий час зарекомендували себе як 

відносно прості і надійні електростанції. 

Фахівці, що займаються розробкою обладнання для 

малих ГАЕС, все більше уваги приділяють методу 

отримання електроенергії шляхом використання 

стандартного насоса, що працює в турбінному режимі. В 

такому випадку насос є альтернативою гідротурбіні, з 

значною економічною вигодою, який працює в прямому і  

зворотному напрямку. Якщо енергія тиску води достатня 

для подолання пускового моменту робочого колеса, то 
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крутний момент може використовуватися для приводу 

генератора, дозволяючи насосу працювати як турбіна. 

Для використання в якості турбін можуть 

застосовуватись всі види насосів, перевага яких полягає в 

наступному: 

- номенклатура насосів, що випускаються 

промисловістю на порядок більша ніж турбін; 

- насоси комплектуються двигунами, які можуть бути 

використані в якості генераторів; 

- великий вибір конструкцій насосів з вертикальним 

або горизонтальним розташуванням; 

- значно нижча відносна собівартість обладнання, а в 

наслідок і собівартість самої малої ГАЕС. 

Основні недоліки використання насосів в якості 

турбін: 

- більш низький коефіцієнт корисної дії (ККД) ніж у 

турбін; 

- відсутність швидкодіючого регулятора витрат води. 

На рисунку зображено межі застосування серійних 

насосів в залежності від потужностей, напору і витраті [2].  

 
Рис. 1. 
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Серійні насоси можуть встановлюватися на малих 

ГАЕС в якості гідромашин зворотної дії замість турбін, і 

вони покривають широкий діапазон по напору (10-100 м) і 

витраті (0.01-10 м3/с). Особливість використання насосу в 

якості турбіни полягає в тому, що при однаковому числі 

обертів витрата насосу становить тільки частину витрати, 

отриманої при роботі його в якості турбіни, якщо 

подоланий насосом напір рівний напору турбіни. 

В порівнянні з вибором турбін, який застосовується 

за стандартними універсальним характеристикам, вибір 

насосів в якості турбін має низку особливостей. По-перше 

найчастіше відсутні характеристики насосів в зоні 

турбінних режимів і основним даними являються або 

характеристики насосних режимів, або тільки дані 

каталогів при номінальних і максимально допустимих 

параметрах насосних режимів. По-друге, через 

невідповідність областей оптимальних коефіцієнтів 

корисної дії (ККД) в турбінному і насосному режимах. В 

такому випадку виникає необхідність прийняти для роботи 

в турбінному режимі напір або частоту обертання відмінне 

від номінальних значень серійного насоса. Більш низький у 

порівнянні з турбінами рівень ККД компенсується більш 

дешевою ціною серійного насосного обладнання. 
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В доповіді розглядається вирішення задачі створення 

моделі ємнісного сенсора радіального биття 

циліндричних поверхонь вала гідроагрегату. Модель 

призначена для вивчення картини електричного поля 

сенсора.  
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        In the report the deals with the solution of the problem of 

creating a model of a capacitive sensor of radial beating of 
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cylindrical surfaces the shaft of the hydraulic unit. The model is 

designed to study the picture of the electric field of the sensor. 

Keywords: hydraulic unit, shaft, radial run-out, capacitive 

sensor, model.  

  

До складу вертикального гідроагрегату зазвичай 

входить гідрогенератор і водяна  турбіна, які з’єднуються 

між собою валом [1].  Відхилення параметрів радіальної  

вібрації  циліндричних поверхонь валу гідроагрегату від 

заданих норм є дефектом, який потрібно контролювати [2–

4].  При цьому необхідно контролювати як відносну, так 

абсолютну радіальну вібрацію [5]. 

Зазвичай таке вимірювання здійснюється з 

використанням безконтактних сенсорів. В роботі [6] 

наведено порівняння основних  характеристики сучасних 

сенсорів  і показано, що ємнісні сенсори мають переваги 

завдяки тому, що на їхні метрологічні характеристики   не 

впливають хімічний склад, намагніченість та температура 

поверхні валу.    

Застосовують ємнісні сенсори з різною системою 

електродів і для оптимального вибору їхніх  розмірів для 

уникнення або зменшення впливу крайових ефектів на 

точність вимірювання необхідно мати картину 

електричного поля, створюваного потенціалами на 

електродах.   

Тому ціллю  даної роботи є створення моделі 

ємнісного сенсора биття з двома концентричними 

електродами та встановлення картини електричного поля 

між електродами сенсора та заземленою поверхнею вала.  
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Ціль роботи досягається шляхом використання 

засобів комп'ютерного моделювання числових методів, які 

засновані на методі скінченних елементів в програмі 

COMSOL Multiphysics. 

Моделювання ємнісного сенсору згідно програми 

виконувалось в декілька етапів:  

1) підготовка моделі (рис.1) включає завдання та 

вибір параметрів матеріалів для електродів, діелектричної 

підкладки та екрана;  

2) визначення граничних умов включає завдання та 

вибір значення початкових потенціалів на електродах;  

3) розрахунок загальної ємності сенсора за 

допомогою створеної скінченно-елементної моделі 

конструкції ємнісного сенсора повітряного зазору;  

4) аналіз отриманих результатів. 

Розроблену модель ємнісного сенсора показано на 

рис. 1, на якому: 1 – високопотенційний електрод;  2 –

низькокопотенційний охоронний електрод; 3 – 

діелектрична підкладка; 4 – екрануюча підкладка.  

 
Рис. 1 Модель ємнісного сенсора радіального биття 

циліндричних поверхонь вала 
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Використовуючи розроблену модель (рис.1), була 

отримана картина електричного поля ємнісного сенсора, 

яка наведена на рисунках 2-4.  

 

 
Рис. 2. Картина електричного поля моделі в середній 

області поперечного перерізу моделі при відстані 7 мм між 

поверхнею електродів сенсора і поверхнею вала.  

 

 
Рис. 3. Картина електричного поля моделі в середній 

області поперечного перерізу моделі при відстані 5 мм між 

поверхнею електродів сенсора і поверхнею вала 
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Рис. 4. Картина електричного поля моделі в середній 

області поперечного перерізу моделі при відстані 3 мм між 

поверхнею електродів сенсора і поверхнею вала. 

 

Висновок: Розроблена скінченно-елементна модель  

ємнісного сенсора (з двома концентричними електродами) 

радіального биття циліндричних поверхонь вала, 

використання якої дозволило створити картину 

електричного поля між електродами сенсора та 

заземленою поверхнею вала.  

Отримані результати свідчать, що при зменшенні 

відстані між поверхнею електродів і поверхнею валу вплив   

«крайових ефектів» на точність вимірювання зменшується.  
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В доповіді розглядається вирішення задачі створення 

моделі ємнісного компланарного двоелектродного 

сенсору повітряного зазору між ротором та статором в 

потужних гідрогенераторах .  Модель використовується 

для вивчення картини електричного поля в зазначеному 

сенсорі, а також визначення функції перетворення 

«повітряний зазор - електрична ємність сенсора».  

Ключові слова: гідрогенератор, ротор, статор, 

повітряний зазор, модель сенсору. 

 

ANALYSIS OF CAPACITIVE AIR GAP SENSOR MODELS 

FOR POWERFUL HYDROGENERATORS USING 

COMPUTER MODELING  

 

I.O.Zaitsev, O.E. Sukhorukova,  

The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine 

56 Peremohy Ave., 03680, Kyiv, Ukraine 

 

In the report the deals with the solution of the problem of 

creating a model of capacitive coplanar two-electrode sensor 

of the air gap between the rotor and the stator of powerful 

hydrogenerators. The model is used to study the picture its 
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equipotential electric field, as well as to determine the 

conversion function "air gap - electrical sensor capacity". 

Keywords: hydrogenerator, rotor, stator, air gap, sensor 

model. 

 

ORCID: 0000-0003-3303-471Х.  

 

Актуальною проблемою для об'єднаної енергетичної 

системи України є забезпечення надійного та безпечного 

функціонування потужних генераторів ГЕС та ГАЕС, що 

викликано насамперед можливістю їх використання для 

покриття дефіциту потужності добового графіку 

навантаження енергосистеми в пікові години. Вирішення 

цієї складної і відповідальної проблеми можливо 

реалізувати або за рахунок встановлення нових 

гідрогенераторів, або і проведення діагностування стану 

працюючих  машин,  спрацьованість яких на сьогодні 

становить понад 80% [1]. При цьому, діагностування 

функціонального стану і прогнозування залишкового 

ресурсу. будь-якого обладнання, в тому числі і 

гідрогенераторів, неможливо провести без застосування 

нових методів і засобів отримання вимірювальної 

інформації, в тому числі сенсорів. Від повноти і 

достовірності одержуваної з них інформації залежить 

своєчасність виявлення дефектів машин та прийняття 

рішення з їх ліквідації. У зв'язку з цим в Інституті 

електродинаміки НАН України був розроблений ємнісний 

сенсор повітряного зазору [3] з системою компланарних  

паралельних електродів (рис. 1).  Принцип дії зазначених 

ємнісних сенсорів полягає у прямопропорційній залежності 

ємності від величини повітряного зазору. В роботі [4] 

описано аналітичний метод визначення функції 
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перетворення ємнісного сенсора такого типу та визначено 

його оптимальні геометричні розміри в залежності від 

діапазону вимірювання і умов розташування на зубці 

осердя статора ГГ типу СГГ538/160-70М. Враховано, що 

при цьому розміри сенсора мають бути не більшими, ніж 

30 мм по ширині, 220 мм по довжині і 1,5 мм по товщині. 

Проведені розрахунки є громіздкими та придатні тільки 

для визначення деяких характеристик конфігурацій. Щоб 

охарактеризувати метрологічні характеристики сенсора 

доцільним є проведення аналізу на основі числових 

методів, використовуючи можливості комп'ютерного 

моделювання, яке в більшості випадків засноване на 

методі скінченних елементів. 

Тому дана робота присвячені питанню створення 

моделі ємнісного сенсору повітряного зазору та 

дослідженню його електричного поля методами 

комп'ютерного моделювання.  

Для вирішення задачі реалізації моделі було 

використано програмний пакет "Comsol multiphysics", що 

використовує метод скінченних елементів при вирішенні 

задач мультифізичного моделювання. Загальна процедура 

вирішення задачі розбита на декілька етапів:  

1) підготовка моделі (рис.1), яка включає завдання та 

вибір параметрів матеріалів для електродів, діелектричної 

підкладки та екрана;  

2) визначення граничних умов, яке  включає завдання 

та вибір значення початкових потенціалів на електродах;  

3) розрахунок загальної ємності сенсора за допомогою 

створеної скінченно-елементної моделі конструкції 

ємнісного сенсора повітряного зазору;  

4) аналіз отриманих результатів. 
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Розроблену модель ємнісного сенсора з 

компланарними паралельними електродами та отриманий 

розподіл електричного потенціалу показано на рис. 1, на 

якому: 1 – високопотенційний електрод;  2 – 

низькокопотенційний електрод; 3 – низькокопотенційний 

охоронний електрод; 4 – діелектрична підкладка; 5 – 

екрануюча підкладка.  

 
 

Рис. 1 Модель ємнісного сенсора. 

 

Використовуючи розроблену модель (рис.1), був 

розрахований розподіл потенціалів електричного поля 

ємнісного сенсору. Було підтверджено, що розподіл 

потенціалів електричного поля уздовж меншого за 

довжиною електрода   сенсора  (низько потенціального) 

можна вважати квазістаціонарним. Це підтвердило 

зроблені в [3] аналітичні розрахунки та висновки, щодо 

зменшення впливу крайових ефектів на точність 

вимірювання зазору.  
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Розподіл еквіпотенціального електричного поля моделі 

в середній області поперечного перерізу моделі та на 

торцях електродів приведено на рисунках 2-3.  

 
 

Рис. 2. Розподіл еквіпотенціального електричного поля 

моделі в середній області поперечного перерізу моделі: а - вид 

зовнішніх силових ліній, б – внутрішні силові лінії моделі. 

 

Отримані результати відображають необхідність 

врахування розподілу електричного поля в торцевих зонах 

сенсора, для оптимізації його конструкції з ціллю  
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зменшення впливу "крайових ефектів" на результат 

визначення значення повітряного зазору між ротором та 

статором гідрогенератора. 

 

 
Рис. 3. Розподіл еквіпотенціального електричного поля моделі на 

торці в електрода поперечного перерізу моделі: а - вид зовнішніх 

силових ліній, б – внутрішні силові лінії моделі. 

 

Висновок: Використання метод скінченних елементів 

та  створену скінченно-елементну модель  конструкції 

ємнісного сенсора повітряного зазору дозволило 

визначити та дослідити конфігурацію еквіпотенціального 
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електричного поля сенсора та розподіл його потенціалів в 

сенсорі.  

Отримані результати підтвердили, що розподіл 

потенціалів електричного поля уздовж низько 

потенціального електрода  сенсора можна вважати 

квазістаціонарним.  
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ЕТАПИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ 

КОНТРОЛЮ ПРЕСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

ГІДРОАГРЕГАТІВ 

 

Є.О. Зайцев, канд.техн.наук, М.В. Панчик, аспірант 

Інститут електродинаміки НАН України,  

проспект Перемоги, 56, 03057, Київ, Україна 

 

В доповіді розглядаються етапи перетворення 

інформації в систем контролю та діагностування до 

складу яких входять інформаційно-вимірювальні канали. 

Показано, що визначальним фактором достовірності 

контролю ступеню пресування є покращення технічних 

характеристик первинних та вторинних 

перетворювачів інформації інформаційно-вимірювальних 

каналів систем контролю та діагностування. 

Ключові слова: гідрогенератор, ротор, статор, 

пресування, система діагностування. 

 

INFORMATION TRANSFORMATION STAGES IN 

HYDRAULIC UNITS ELEMENTS PRESSING  

CONTROL SYSTEMS 

 

I.O. Zaitsev, M.V. Panchik, 

The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine 

56 Peremohy Ave., 03680, Kyiv, Ukraine 

 

In the report discusses the stages of transformation of 

information into control and diagnosis systems which include 

information and measurement channels. It is shown that the 
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determinant of the reliability of the control of the degree of 

pressing is the improvement of the primary and secondary 

information converters technical characteristics of information-

measuring channels of the control and diagnosis systems. 

Keywords: hydrogenerator, rotor, stator, core clamping. 

 

ORCID: 0000-0003-3303-471Х. 

 

Сучасна ситуація у світовій і вітчизняній енергетиці 

вимагає підвищеної уваги до контролю стану обладнання 

електростанцій особливо при його виготовлені. Одним із 

ключових вузлів, будь якого генеруючого обладнання є 

його статор та ротор. У більшості випадків ці вузли містять 

елементи, які збираються з листів електротехнічної сталі. 

При цьому ослаблення пресування як осердя статора, так і 

полюсів гідрогенератора, може привести до пошкоджень, 

які становлять велику небезпеку і обмежують 

працездатність машини. Одним із перспективних шляхів 

вирішення означеної проблеми  є розробка і впровадження 

ефективних систем контролю і діагностики.  

У свою чергу, інформація від первинних і вторинних 

засобів перетворення та утворення контрольно-

діагностичної інформації на основі, якої приймається 

рішення про подальшу можливість експлуатації вузла, 

може бути узагальнено реалізована в декілька етапів. 

Кожному етапу притаманні специфічні операції над 

отриманою інформацією, висуваються свої вимоги при 

проектуванні, а також використовуються різні критерії 

ефективності, хоча і в більшості випадків вони є 

корельовані між собою.  

На початковому етапі відбуваються операції над 

сигналами, які надходять від первинних перетворювачів 
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вимірювальної інформації,які є невід'ємною складовою 

будь-якого інформаційно-вимірювального каналу. 

Отримана інформація від первинних перетворювачів в 

результаті обробки вторинними вимірювальними 

перетворювачами трансформується в кількісні 

інформаційні сигнали (дані). Інформація на даному етапі як 

правило, представлена як результат вимірювання 

випадкових величин і процесів, над якими можуть 

відбуватися операції аналого-цифрового перетворення, 

кодування з подальшою передачею по каналу зв'язку або 

записом в пристрої, що запам'ятовують та тощо. Важливим 

є те, що інформація при цьому не змінює характеру - це 

вимірювальні дані або результати обчислювальних 

операцій над даними.  

На наступному етапі дані перетворюються в 

найпростіші логічні висловлювання в результаті таких 

логічних операцій, як формування ознак за результатами 

вимірювань, їх класифікація, пошук відповідностей в базах 

знань. Інформація на виході на цьому рівні виражається 

словами, закономірностями які і є вихідною інформацією 

для останнього етапу використання вимірювальної 

інформації, яка функціонально є блоком прийняття 

рішення, який трансформує вхідну інформацію в 

семантично наповнені висловлювання типу команд, 

діагнозів, управлінь, рекомендацій.  

Критерії, за якими оцінюється ефективність операцій 

на різних ступенях, також різні. На початковому етапі - це 

точність і повнота оцінки джерел інформації, 

завадостійкість каналів зв'язку і засобів обробки 

інформації. Критерії на цьому етапі задовольняються 

шляхом поліпшення технічних характеристик 
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функціональних ланок і поліпшення умов їх спільної 

роботи - узгодженням їх параметрів, 

 Ефективність на середньому та останньому ступені 

ієрархії оцінювати складніше. В якості критеріїв виступають 

такі поняття, як ймовірність правильного прийняття 

рішення, вірність розпізнавання та тощо. Визначальним на 

даних етапах є не стільки досконалість (надійність) 

апаратури, а ефективністю алгоритмів обробки та якість 

отриманої на першому етапі інформації. 

Отже визначальним фактором підвищення 

продуктивності і достовірності контролю на відповідність 

ступеню пресування елементів гідроагрегату 

встановленим робочим діапазонам є покращення 

технічних характеристик існуючих та розробка нових 

первинних та вторинних перетворювачів інформації 

інформаційно-вимірювальних каналів систем контролю та 

діагностування, що визначають характеристики та 

призначення цих систем. 
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Розглянуто метод інтенсифікації дебіту 

свердловин шляхом використання електролізера 

високого тиску для забезпечення технології газліфту. 
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The method of intensification of well flow through the 
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ORCID: 10000-0003-1632-9735; 20000-0002-9997-4627;  

  30000-0002-7763-7080. 

 

Однією з основних проблем використання 

геотермальних джерел енергії є низький дебіт 

геотермальних свердловин при самовиливі за природних 

умов. Наприклад, обводнені газові родовища, які 

розташовані на території Дніпрово-Донецької западини, а 

саме: Абазівське, Безлюдівське,  Більське, Валюхівське, 

Комишнянське, Яблунівське, Гадяцьке, Машівське, мають 

дебіт від 56 до 800 м3/доб., температура на глибинах 

4000-5000 м становить від 100 до 150ºС, мінералізація – 

від 14 до 258 г/л [1]. 

Вказаний дебіт не забезпечує необхідну теплову 

продуктивність свердловини для її використання для 

роботи геотермальної електростанції. Досвід показує, що 

дебіт має бути 4000 м3/доб. [2], тому збільшення дебіту 

геотермальних свердловин становить проблему, яка є 

ключовою. 

Проблема збільшення дебіту геотермальних 

свердловин може бути вирішена шляхом використання 

занурених насосів. Але труднощі полягають в тому, що 

термальні води, які розміщені на території Дніпрово- 

Донецької западини, мають високу мінералізацію, і, крім 

того, містять супутні гази. Всі ці фактори ускладнюють 

використання занурених насосів за умов їх застосування 

для підвищення дебіту термальних вод Дніпрово- 

Донецької западини. 

Одним із способів, який може бути використаний для 

підвищення дебіту термальних вод Дніпрово- Донецької 

западини, може бути застосування газліфту. Але суттєвою 

проблемою при його застосуванні є необхідність 

http://orcid.org/0000-0002-7763-7080
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створення високого тиску для належного забезпечення 

дебіту, що пов’язано з високими енергетичними 

затратами.  

Пропонується вирішення цієї проблеми здійснити за 

схемою, яку наведено нижче. 

 

 
 

Рис. 1. Система використання водню для підвищення 

енергетичних показників геотермальної електростанції 

геотермальних джерел енергії 
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Згідно з рис. 1, система використання водню 

призначена для підвищення дебіту геотермальної 

свердловини.  

Дебіт геотермальної свердловини стимулюється 

шляхом використання водню за допомогою ефекту 

«газліфту». Електроліз води здійснюється шляхом 

використання електролізера, де відбувається її 

розщеплення на водень та кисень. Водень закачується в 

свердловину через погружну трубку, яка розташована в 

свердловині на глибіні, що забезпечує інтенсифікацію 

дебіту свердловини за допомогою ефекту «газліфту» [3]. 
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СИСТЕМИ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З 
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Проаналізовано системи теплопостачання, що 

поєднують застосування геотермальних та сонячних 

джерел енергії з застосуванням сезонного акумулювання 

теплової енергії. Розглянуто як застосування систем 

акумулювання теплової енергії дозволяє підвищити 

енергетичну ефективність системи теплопостачання.  

Ключові слова: геотермальне теплопостачання, 

сезонне акумулювання, сонячне теплопостачання, 

водень. 

 

GEOTHERMAL HEAT SUPPLY SYSTEMS WITH SOLAR 

SEASONAL THERMAL ENERGY STORAGE  

 

O.V.Lysak, 

Institute for Renewable Energy, 20A Hnat Khotkevych str., 

Kyiv, Ukraine, 02094, Tel./Fax: +38 (044) 206-28-09, e-mail: 
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The analysis is made of the heat supply systems which 

combine the use of geothermal and solar energy sources with 

seasonal thermal energy storage. It is shown how the 

application of thermal energy storage systems allows to 
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increase the energy efficiency of the mentioned heat supply 

system. 

Keywords: geothermal heat supply, seasonal heat 

storage, solar heat supply, hydrogen. 

 

ORCID: 0000-0002-4934-0685. 

 

За останні роки в Україні та світі швидкими темпами 

зростає частка відновлюваних джерел енергії у загальному 

енергопостачанні. Зокрема, суттєво збільшилось 

застосування сонячних та геотермальних джерел енергії, 

що сприяє можливості комбінації їх роботи з тим, аби 

забезпечувався вищий коефіцієнт використання 

виробленої енергії. 

Як правило, в таких ситуаціях йдеться про сезонне 

акумулювання сонячної енергії. Це пов’язано з тим, що в 

теплий період року виробництво теплоти від сонячної 

енергії значно перевищує потребу в ній споживачів, а в 

холодний період року надходження сонячної енергії є 

незначними. Така ситуація спонукає до впровадження 

акумулювання теплової енергії від сонячних джерел енергії 

з подальшим використання акумульованої енергії в 

холодний період року. Акумулювання можливо 

здійснювати трьома шляхами [1–4]: 

1) використання надлишкової сонячної електроенергії 

для генерації водню шляхом електролізу з подальшим 

його застосуванням для забезпечення потреб опалення (в 

цьому випадку геотермальні системи слугують основним 

джерелом теплопостачання, а піковим чи резервним є 

водень); 

2) використання надлишкової сонячної теплової 

енергії для її акумулювання в теплий період року та 
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подальше використання накопиченої теплової енергії в 

геотермальній системі теплопостачання. 

3) комбінацією двох вище згаданих систем. 

Важливо підкреслити, що споживачем водню можуть 

бути не лише системи теплопостачання. Водень також 

може бути використаний для забезпечення живлення 

водневих автомобілів. Такий напрямок застосування 

надлишково виробленої енергії робить використання 

встановлених потужностей відновлюваних джерел енергії 

більш ефективним.  

Проте існує й альтернативне рішення, яке полягає в 

застосуванні електромобілів з акумуляторними 

елементами. На даному етапі електромобілі вважаються 

більш вигідним з точки зору експлуатації варіантом [5], 

проте розробка технологічних рішень для автомобілів з 

водневим двигуном ще продовжується. Зокрема, 

потенційним рішенням, що має дозволити знизити вартість 

експлуатації водневого транспорту є застосування 

комбінованих систем теплопостачання від геотермальних 

та сонячних джерел енергії, які дозволяють виробляти 

водень в години надлишку виробництва електроенергії та 

споживати водень протягом усього року, не 

перевантажуючи електричні мережі як у випадку 

застосування електромобілів з акумуляторними 

елементами [6]. 

В останні роки також набула широкого впровадження 

концепція роботи сезонних геотермальних джерел енергії, 

які направлені на підвищення температурного потенціалу 

акумулятора теплової енергії [1–4]. Дане рішення полягає в 

тому, що на відміну від миттєвого застосування 

акумулятору в перший же рік його встановлення, 

пропонується перші декілька років поступово підвищувати 

температурний потенціал акумулятора. Оскільки середнє 
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значення температури акумулятора є вищим, то й 

температура теплоносія від акумулятору буде вищою. Це 

значно підвищує можливий діапазон використання систем 

сезонного акумулювання теплової енергії. 

Таким чином, доповнення системи геотермального 

теплопостачання системами водневого та сонячного 

теплопостачання створює умови для більш ефективного 

використання наявних джерел відновлюваної енергії.  
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Останнім часом, велика кількість досліджень [1 – 5] 

присвячена вивченню технологій із застосування 

теплового потенціалу Землі для потреб опалення та 

охолодження будинків. Необхідність досліджень в цій 

області обумовлена витратами суспільства на створення 

теплового комфорту людей всередині приміщення, які 

збільшуються з кожним роком. 

Метою роботи є комплексні дослідження основних 

теплотехнічних параметрів повітряно – грунтового П –

 подібного теплообмінника (ПГТО) системи геотермальної 

вентиляції енергоефективного будинку [6 – 8] в процесі її 

цілорічної експлуатації. 

Експериментальний стенд з дослідження 

енергоефективності геотермальної вентиляції складається 

з основних частин: 

- приймальний пристрій , який розташовано в 

захищеному від прямого сонячного випромінювання місці; 

- теплообмінник типу «повітря - ґрунт» П-подібної 

конструкції, виготовлений з труб НПВХ Ø110 мм, що 

знаходяться в ґрунтовому масиві на глибині 2,2 м; 

- вентилятор Вентс ТТ200 для прокачування повітря 

по теплообміннику та системі вентиляції будинку; 

- вимірювальна системи – термоанемометр Testo 

405-V1, напівпровідникові датчики BME280, що реєструють 

температуру, вологість і тиск атмосферного повітря з 

вторинним приладом на основі мікропроцесора. 

Реєстрація, архівація та збереження 
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експериментальних даних відбувається за допомогою двох 

вторинних приладів «ВП-1» та «ВП-2» оригінальної 

конструкції, розроблених у відділі теплофізичних основ 

енергоощадних технологій ІТТФ НАН України. Дані 

прилади побудовані на базі мікроконтроллерів ATMEGA-

328. Експериментальні дослідження, результати яких 

приводяться, проводились протягом періоду з серпня по 

листопад 2019 р. Скважність вимірів складала 10 хв., 

експеримент проводився цілодобово, без перерв. 

Швидкість повітря в ПГТО складала 5,5 м/с, відповідно, 

розрахована об’ємна витрата склала 37 дм3/с. 

На рис. 1 наведені експериментальні дані значень 

температури навколишнього повітря на вході до ПГТО 

(хвиляста крива) та на виході з ПГТО (гладка крива). 

 

 
а) 

 

 
б) 

 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 5. Геотермальна енергетика 
 

528 

 
в) 

 
Рис. 1. Графік зміни температури повітря на вході (хвиляста 

крива) і виході (гладка крива) з геотермального теплообмінника, 

тут: а) серпень б) вересень в) жовтень. 

 

Як видно з графіків, добові коливання температури 

повітря на вході в ПГТО практично не впливають на 

значення температури на виході з теплообмінника. Це 

пояснюється тим, що теплообмінник має площу 

теплообмінної поверхні, яка перевищує мінімально 

необхідну для роботи даного ПГТО.  

Однак слід відмітити вплив сезонного зниження 

температури навколишнього повітря, який проявляється у 

поступовому зниженні температури припливного повітря. 

Однак, даний вплив спостерігається з інерційністю у 12 діб 

(рис. 1 в). В цей період відбулося поступове зниження 

температури припливного повітря з +18оС (серпень – 

жовтень) до +12оС (середня температура за листопад). В 

кінці листопада, середнє значення температури 

припливного повітря знизилося до +9оС. 

Висновки: 

1. В теплий період року при значних добових 

коливаннях температури зовнішнього повітря розглянутий 

теплообмінник працює в режимі регенератора. 

2. На ефективність теплообміну в повітряно - 

ґрунтових теплообмінниках можуть впливати такі 
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параметри, як глибина розміщення теплообмінника, його 

геометричні розміри і конструкція, значення температури 

ґрунту і повітря, теплофізичні властивості ґрунту і 

матеріалу, із якого виготовлено власне теплообмінник, 

витрата повітря через систему, а також кліматичні 

особливості місцевості тощо. 

3. Добові коливання температури атмосферного 

повітря впливають на температурний стан поверхневого 

шару ґрунту на глибину біля 60 см. 

4. Температурний вплив роботи ґрунтово-повітряного 

теплообмінника (ГПТО) на масив ґрунту розповсюджується 

на відстань до 40 см. 

5. Значні погодні коливання температури 

атмосферного повітря впливають на температурний стан 

масиву ґрунту до глибини 2,25 метрів. 
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підвищення ефективності використання енергії. 

Перспективним напрямком вирішення цього завдання є 

застосування теплонасосних систем теплопостачання, 

які працюють з використанням низькопотенційної 

теплоти підземних вод. Такі системи мають більш 

високу енергетичну ефективність в порівнянні з 

тепловими насосами на базі ґрунтових зондів.  
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The growing scarcity and rise in price of fuel and energy 

resources are pressing for the introduction of new 

technologies aimed at improving energy efficiency. A 

promising direction for solving this problem is the use of heat 

pump systems of heat supply, which operate with the use of 

low-potential groundwater heat. Such systems have higher 

energy efficiency compared to soil-based heat pumps. 

Keywords: heliosystem, thermal accumulator, fan coils 
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  30000-0003-3795-8688. 

 

Експериментальна система теплопостачання з 

використанням теплового насоса AIK - MINI - ECONOM - 6 

типу «вода-вода» встановлена в корпусі ІВЕ НАН України 

за адресою Метрологічна, 50 і призначена для опалення 

приміщень будівлі. Низькопотенційним джерелом теплової 

енергії для роботи теплового насосу є геотермальні води 

Полтавського водоносного горизонту, які мають 

температуру 10ºС (283ºК). Температура теплоносія на 

виході з конденсатора теплового насосу становить 40ºС 

(313ºК).  

Визначимо коефіцієнт перетворювання теплового 

насосу [1]:  

 

К = 0,5
Т

Т − Т0
=  0,5

313°К

313°К − 283°К
= 5,21. 
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Таким чином, при роботі в номінальному режимі дана 

теплонасосна система дозволяє на 1кВт витраченої 

електроенергії отримувати 5,21 кВт теплової енергії.  

 
 

Рис.1. Схема системи опалення приміщень громадських будинків 

з використанням теплоти від теплового насосу типу вода-вода 

та сонячної системи: 1-опалювальні прилади, фанкойли; 2-трубо-

провід зворотної води від фанкойлів до конденсатора теплового 

насосу; 3-трубопровід прямої води від конденсатора теплового 

насосу до фанкойлів; 4-конденсатор теплового насоса; 5-випарник 

теплового насоса; 6-трубопровід зворотної води від випарника 

теплового насосу до геліоколекторів; 7-трубопровід прямої води від 

баків-акумуляторів гарячої води до випарника теплового насосу; 8-

геліоколектори; 9- трубопровід від геліоколекторів до баків-

накопичувачів сонячної системи; 10-баки-накопичувачі сонячної 

системи; 11-трубопровід від баків-накопичувачів сонячної системи до 

баків акумуляторів гарячої води; 12-баки-акумулятори гарячої води 
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Для забезпечення можливості збільшення 

теплопродуктивності теплонасосної системи в найбільш 

холодний період року і оптимізації режиму роботи 

теплового насосу нами розроблена схема системи 

опалення приміщень громадських будинків з комбінованим 

використанням низькопотенційної теплоти підземних вод і 

сонячних водонагрівачів (рис. 1) [2].  

В зимовий період за допомогою теплової енергії, яку 

постачає геліосистема в баки-акумулятори 

низькопотенційного геотермального теплоносія є 

можливість підняти температуру на вході у випарник 

теплового насосу до 20ºС (293ºК). При цьому, завдяки 

низькій робочій температурі сонячного приймача його 

тепловтрати знижуються і практично вся поглинена 

колектором сонячна енергія використовується корисно. Це 

дозволяє отримувати приблизно в 2 рази більше теплової 

енергії з одиниці площі сонячної поверхні в порівнянні з 

традиційним режимом роботи. 

 

Коефіцієнт перетворювання теплового насосу при 

нових умовах становить:  

 

К = 0,5
Т

Т − Т0
=  0,5

313°К

313°К − 293°К
= 7,82. 

 

Тобто витрати електроенергії на вироблення 

теплової енергії майже в 8 разів менше, ніж при 

використанні ТЕНів для підігріву води.  
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Таким чином, можна зробити висновок, що сумісна 

робота теплового насосу з геліосистемою значно підвищує 

ефективність та економічність опалення в цілому.  

Висновки: запропонована система опалення 

приміщень громадських будинків з використанням теплоти 

від теплового насосу типу вода-вода та сонячної системи є 

перспективною для застосування в кліматичних умовах 

України і сприяє підвищенню екологічності та економічності 

комунального теплопостачання.  
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У роботі наведені матеріали про створення 

екологічної енергоефективної сушильної установки. 

Ключові слова: екологічна, енергоефективна, 

тепловий насос. 

 

HEAT PUMP DRYING INSTALLATION IN THE 

PRODUCTION OF FUNCTIONAL POWDERS 
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03057, e-mail: bergelzhanna@ukr.net 

 

The robot has guidance materials on the development of 

an environmentally-friendly energy-efficient drying plant. 
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Сушіння-енергоємний та екологічно небезпечний 

процес. Тому що під час процесу сушіння в атмосферу 

викидається випарена волога, яка відноситься до 

парникових газів. Статистичні данні показують, що в світі 

під час процесу сушки в атмосферу викидається понад 20 

млн тон пари, а затрати енергії при цьому становлять 12% 

всієї енергії в світі. Тому створення та впровадження 

теплонасосних сушарок, під час роботи яких волога не 

викидається в атмосферу, а конденсується в випарнику 

теплового насосу і збирається окремо і є екологічно 

безпечною. Крім того витрати енергії на випаровуванням 

вологи з термолабільних матеріалів в 2 рази менше ніж  в 

звичайних сушарках. Внаслідок таких позитивних 

результатів такі сушарки є найбільш енергоефективними, а 

робота по їх створенню і впровадженню актуальною.  

Сушіння термолабільних матеріалів належить до 

складних енергоємних технологічних процесів з 

підвищеними вимогами до кінцевого продукту. Тому гостро 

стоять проблеми створення та широко масштабного 

впровадження сучасного екологічного енергоефективного 

обладнання, яке забезпечують скорочення енергоносіїв на 

процес.  

Була розроблена лінія для виробництва функціональних 

порошків з рослинної сировини, до складу якої входять дві 

ділянки підготовки сировини та теплонасосна  установка для 

зневоднення функціональних матеріалів. Установкою для 

зневоднення термолабільних матеріалів є двозонна сушарка 

з теплогенератором в першій зоні і з тепловою насосною 

установкою у другій зоні, яка встановлена після ділянок 

підготовки сировини і з’єднана з ними колією, по якій 

рухається візок з піддонами [1]. 
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Оснащення лінії для сушіння термолабільних 

матеріалів з рослинної сировини тепловою насосною 

установкою дозволяє збільшити інтенсивність 

випаровування вологи з суміші, витрачаючи при цьому 

меншу кількість енергії, ніж при використанні дорогих 

сушильних установок з теплогенераторами на газу, чи на 

інших видах палива. 

В ступінчатому режимі 100/60ºС  відносні питомі 

витрати теплоти становлять 51%, що менше за режим  

сушіння при температурі теплоносія 60ºС  на 30% і менше 

за режим сушіння 100ºС на 49% (рисунок 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Відносні питомі витрати теплоти при 

сушінні з моно режимами і ступеневими з 

використанням теплового насосу: температура 

теплоносія:1 – 60 ºС; 2 – 100/60 ºС; 3 – 100 ºС 
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Сушіння з застосуванням ступеневих режимів 

дозволить використовувати сушарку з теплогенератором в 

першій зоні та тепловою насосною установкою в другій 

зоні. Коефіцієнт перетворення теплового насоса 

досягається в межах 4-5. Таким чином завдяки 

використанню теплового насоса можливо економити в 2 

рази електричну енергію в порівняні з традиційними 

теплогенераторами. 
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ОЦІНКА ПОТРЕБИ УКРАЇНИ В БІОЕТАНОЛІ ДЛЯ 
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Проаналізовано тенденції споживання моторних 

палив в транспортному секторі України та проведено 

оцінку потреби України в біокомпонентах (біоетанол) у 

світлі вимог нового законопроекту закону України, 

спрямованого на підтримку розвитку виробництва рідких 

моторних біопалив в України. 

Ключові слова: сумішеві моторні палива, 

біокомпонент, біоетанол, Директива ЄС. 

ESTIMATE OF UKRAINE’S NEED IN BIOETHANOL FOR THE 

PRODUCTION OF BLENDED MOTOR FUELS 

M. Kobets, 

Institute for Renewable Energy NAS of Ukraine 

20a Hnata Hodkevicha str., Kyiv, 02094, Ukraine  

tel. +38 (050) 604-25-80, е-mail: kobets125@gmail.com 

 
Trends in the consumption of motor fuels in the transport 

sector of Ukraine have been analyzed and an assessment of 

Ukraine's need for biocomponent (bioethanol) has been made 

in light of the requirements of a new draft law of Ukraine aimed 
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at supporting the development of production of liquid motor 

biofuels in Ukraine. 

Keywords: blended motor fuels, biocomponent, 

bioethanol, EU RED-II Directive. 

 

ORCID: 0000-0003-4635-3154. 

 
Євросоюз стурбований тим, що деякі сторони по 

договору про заснування Енергетичного Співтовариства, 

до яких належить і Україна, в даний час дуже далекі від 

виконання своїх зобов'язань по використанню енергії з 

ВДЕ в транспортній сфері. Згідно з останнім звітом України 

(2017 рік) цей показник у нас становить лише 2,44% 

замість обов’язкових 10% до 2020 року. 

З метою стимулювання використання рідких моторних 

біопалив нещодавно (19.11.2019) у Верховній Раді України 

був зареєстрований новий проект Закону України 

(рег. № 2471) «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розвитку сфери використання рідкого 

біопалива (біокомпонентів)», яким в черговий раз зроблено 

спробу запровадити квоту на використання біокомпонентів 

в сумішевих бензинах.  

Законопроект вимагає від суб'єктів господарювання, 

що виробляють та/або імпортують паливо моторне, 

забезпечити наступний вміст обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біоетанолу) у загальному річному обсязі 

продажу бензинів на митній території України: 

• з 01.01.2021 – не менш як 3,4 відсотків 

(енергетичних);  

• з 01.01.2023 – не менш як 4,8 відсотків 

(енергетичних); 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 6. Біоенергетика 
 

541 

• з 01.01.2025 – не менш як 6,9 відсотків 

(енергетичних). 

Виходячи з офіційних даних щодо споживання 

моторних палив в транспортній сфері України (табл.1) 

спостерігається зменшення споживання бензину на фоні 

зростання споживання дизельного пального та газу.  

Табл. 1. Споживання моторних палив в транспортній сфері 

України по роках, тис.т. 

Рік Бензин Дизель Газ Мазут 

2014 3 143 3 100 770 9 

2015 2 396 3 124 769 13 

2016 2 171 3 462 1 200 15 

2017 1 963 3 588 1 487 9 

2018 1 764 3 735 1 577 1 

Джерело даних: Офіційний сайт Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс] / Енергетичний баланс України (продуктовий) – режим 

доступу: - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/energ.htm 

В світлі вимог вищезазначеного законопроекту 

розглянемо потреби України в біоетанолі, зробивши 

припущення, що споживання бензину в наступні роки 

стабілізується на позначці близько 2 млн.тон на рік. 

Відповідні вимоги щодо енергетичної частки біоетанолу в 

структурі споживання бензину в спрощеному вигляді 

означають, що в кожному літрі бензину з 2021 року має 

бути 5% (об’ємних) біоетанолу, з 2023 року – 7% 

(об’ємних), а з 2025 – вже 10% (об’ємних). В табл.2 

наведені результати відповідних розрахунків кількості 

біоетанолу, необхідної для виконання запропонованих 

законопроектом вимог. Слід зазначити, що за інформацією 

Мінагрополітики в Україні обсяг виробництва біоетанолу у 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/energ.htm
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2018 році склав лише 22 6 тис.т, при цьому встановлена 

потужність 10 заводів з виробництва біоетанолу складала 

111,4 тис.т. 

 

Табл. 2. Оцінка потреби України в біоетанолі при споживанні 

бензину у транспортній сфері на рівні 2 млн.т на рік. 

 

Вміст біоетанолу в 
1 л сумішевого 

бензину, 
% (об’ємних) 

Кількість 
потрібного 
біоетанолу, 

тис.т 

Енергетичний вміст 
потрібного біоетанолу, 

тис. т.н.е. 

5 106,8 67,9 

7 149,5 95,1 

10 213,5 135,9 

Проведені розрахунки свідчать, що наявних в Україні 

потужностей з виробництва біоетанолу цілком вистачає 

для забезпечення його вмісту 5% (об.) в сумішевих 

моторних бензинах при загальному споживанні бензинів в 

транспортній сфері на рівні 2 млн.тон. 
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МОНІТОРИНГ ПОТЕНЦІАЛУ ПОБІЧНОЇ БІОМАСИ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ  ПОТРЕБ В 

УКРАЇНІ  

 

Я.Д.Ярош1, М.М.Кухарець2, 

Житомирський національний агроекологічний 

університет, Старий бульвар, 7, Житомир, 
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Побічна продукція рослинництва створює 

поновлювальний біопотенціал для забезпечення 

аграрного виробництва альтернативними джерелами 

енергії. Біомаса галузі рослинництва може стати одним 

із чинників вирішення проблеми енергетичної 

незалежності, здешевлення енергії та обумовити 

зростання в енергетичному балансі України частки 

альтернативних джерел енергії. Досліджено продукцію 

зернових культур, як одне з основних джерел біомаси. 

Ключові слова: моніторинг, потенціал, 

рослинництво, біомаса, зернові культури, енергія, умовне 

паливо. 
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By-products of crop production create renewable 

biopotential to provide agrarian production with alternative 

energy sources. Biomass received in crop production field may 

become one of the factors for solving the problem of energy 

independence, energy cheapening and cause growth of 

alternative energy sources share in Ukrainian energy balance. 

Crop production was investigated as one of the main biomass 

sources. 

Keywords: monitoring, potential, crop production, 

biomass, cereals, energy, fuel equivalent. 

 

ORCID: 10000-0001-6590-7058, 20000-0002-2863-190X. 

 

В Україні все гостріше і частіше постає питання 

нестачі енергоресурсів. Сучасні проблеми енергетики 

можуть бути вирішені тільки при раціональному 

використанні всіх можливих джерел енергії. Одним з 

основних напрямків вирішення енергетичних проблем в 

Україні може стати біоенергетика, яка займає все більш 

помітне місце у виробництві тепла та електрики в нашій 

державі. 

Швидкий розвиток біоенергетики, що розпочався в 

нашій країні, потребує уточнення інформації про можливу 

ресурсну базу біосировини придатної для використання на 

енергетичні потреби. Біомаса побічної продукції 

рослинництва є вагомим і практично невичерпним 

джерелом енергії в сучасних умовах [5]. Побічна продукція 

рослинництва (cолома зернових і зернобобових, стебла 

кукурудзи, соняшнику та інших культур є побічною 

mailto:yaroslav.yarosh76@gmail.com
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продукцією рослинництва [1], що може використовуватись 

в якості джерела додаткового біоенергоресурсу, має стати 

одним із чинників вирішення проблеми енергетичної 

незалежності України, шляхом здешевлення енергії та 

зростання частки альтернативних джерел енергії в 

енергетичному балансі країни.  

Щоб визначити можливість використання побічної 

біомаси зернових культур в якості енергоресурсу  по 

Україні було проведено моніторинг валового збору 

побічної продукції (соломи) зернових культур, використано 

коефіцієнт перерахунку валової на побічну продукцію [2, 6] 

та коефіцієнт переводу в умовне паливо з теплотою 

згоряння 29,3 МДж/кг [3]. Із врахуванням вищевказаних 

коефіцієнтів було знайдено загальний потенціал доступної 

побічної продукції основних зернових культур для 

отримання теплової енергії (табл. 1), що можна 

відобразити графічно (рис.1). 

За період дослідження відбувались незначні 

коливання потенціалу палива, отриманого з побічної 

продукції зернових культур. Якщо порівнювати з 2016 

роком то в 2017 році потенціал умовного палива, 

отриманого з побічної продукції основних зернових 

культур, був меншим на 1142,7 тис.т ум.п. чи на 6,1%, а в  

2018 році був вищим на 1212,2 тис.т ум.п. чи на 6,5%. 

Так, в 2017 році порівняно з 2016 роком зменшився 

потенціал кукурудзи на зерно, вівса, ячменю ярого та 

озимого на 6,2%, 13,1 %, 5,8%, 10% та 16,4% відповідно. 

Збільшення відбулось лише показників пшениці та жита на 

5% та 29% відповідно. В 2018 році порівняно з 2016 роком 

зменшився потенціал потенціалу умовного палива, 

отриманого з побічної продукції майже усіх культур за 
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якими проводився моніторинг; збільшення відбулось лише 

кукурудзи на зерно на 28 %.  

 

Таблиця 1. Моніторинг теоретичного потенціалу 

умовного палива отриманого з побічної продукції 

основних зернових культур за 2016-2018 роки по 

Україні, тис.т ум.п. 

 

Культура 
Роки Разом за 

3 роки 2016  2017  2018  

пшениця озима 8348,2 8373,9 7882,0 24604,1 

пшениця  яра 238,3 250,4 230,5 719,2 

жито озиме 86,7 112,6 87,5 286,8 

ячмінь озимий 797,9 667,1 641,2 2106,2 

ячмінь  ярий 1271,9 1150,3 970,9 3393,1 

овес 71,7 67,6 60,1 199,4 

кукурудза на 

зерно 
7829,4 6879,6 9984,2 24693,3 

разом 18644,2 17501,5 19856,4 56002,1 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики [6] 
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пшениця 

озима 43,9%

кукурудза на 

зерно 44,1%

жито озиме  

0,5%

пшениця  яра  

1,3%

овес 0,4%

ячмінь  ярий 

6,1%

ячмінь озимий 

3,8%

 
Рис. 1. Розподіл потенціалу умовного палива 

отриманого з побічної продукції основних зернових 

культур в Україні. 

 

Проведений моніторинг свідчить, що за 2016-2018 

роки сумарний обсяг, який можемо отримати з доступної 

побічної біомаси основних зернових культур придатних для 

виробництва теплової енергії по Україні, рівний 56002,1 

тис. т. умовного палива: в т.ч. пшениця озима – 24604,1 

тис.т. ум. п. або 43,9% від можливого; кукурудза на зерно – 

24693,3 тис.т. ум. п. або 44,1% від можливого; ячмінь ярий 

– 3393,1 тис.т. ум. п. або 6,1% від можливого; ячмінь 

озимий – 2106,2 тис.т. ум. п. або 3,8% від можливого; 

пшениця яра – 719,2 тис.т. ум. п. або 1,3% від можливого; 

жито озиме, – 286,8 тис.т. ум. п. або 0,5% від можливого; 

овес – 199,4 тис.т. ум. п. або 0,4% від можливого. 

Висновки. Таким чином, щоб Україна не відстала від 

світових лідерів у використанні альтернативних джерел 

енергії, необхідно звернути найпильнішу увагу на 
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технологію добування енергії з біомаси, запаси якої 

необмежені і поширені повсюдно. 

Згідно проведеного моніторингу за 2016-2018 роки 

обсяг умовного палива отриманого з побічної продукції 

зернових культур становить 56002,1 тис.т. Такий обсяг 

палива зміг би замінити використання  74669 т вугілля; 

48278 тис.м3 природного газу; 210534 куб.м дров (у 

щільному вимірі); 193111 т паливного торфу.  

Перспективою подальших досліджень є проведення 

моніторингу ще протягом декількох років для більш точних 

прогнозів та виявлення певних тенденцій отримання 

теоретично можливого біопалива.  
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ПРИНЦИПОВІ ТЕПЛОВІ СХЕМИ КОТЕЛЕНЬ НА БІОМАСІ 

З ГЛИБОКОЮ УТИЛІЗАЦІЄЮ ТЕПЛОТИ ПРОДУКТІВ 

ЗГОРАННЯ 
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Інститут відновлюваної енергетики НАН України 
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Наведено аналіз принципових схем котелень зі 

спалюванням біомаси при їх роботі на чотиритрубні 

системи теплопостачання. Показана доцільність 

застосування схеми з глибокою утилізацією теплоти 

продуктів згоряння та ємкісним акумулятором 

низькотемпературної теплоти. 

Ключові слова: біомаса, димові гази, енергія, 

утилізація 

 

CONCEPTUAL FLOW DIAGRAMS OF BIOMASS FIRED 

BOILERHOUSES WITH DEEP COOLING OF FLUE GAS 

 

M.Zhovmir1, N.Maslova2, 

Institute for Renewable Energy of NAS of Ukraine 

20А, Gnata Hotkevicha str., 02094, Kyiv, Ukraine 

tel../fax: +38(044)2062809, e-mail: biomassa@ukr.net 

 

Analysis of conceptual flow diagrams of biomass fired 

boiler-houses with deep cooling of flue gas at their work with 

the four-pipe heating system is given. It is shown expedience 
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of the circuit with the deep cooling of flue gas and 

accumulation of low grade heat. 

Keywords: biomass, flue gas, energy, utilization 
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В опалювальних котельнях з використанням газового 

палива при приєднанні за чотиритрубною схемою (рис. 1) 

виробництво теплової енергії здійснюють у водогрійних 

котлах з нагрівом води системи опалення. Частина 

виробленої теплової енергії використовується для підігріву 

води для гарячого водопостачання у трубчастих або 

пластинчастих теплообмінниках. При застосуванні такої 

схеми в котельнях зі спалюванням біомаси ефективність 

використання хімічної енергії твердого біопалива є 

низькою, особливо при використанні палив з підвищеним 

вмістом вологи [1].  

З метою підвищення ефективності використання 

енергії палив застосовують додаткове охолодження 

продуктів згорання після котельної установки з 

використанням утилізованої теплоти для підігріву 

зворотної води системи опалення перед її подачею до 

котла (рис. 2) або нагріву дуттьового повітря. Подібні 

схеми мають значне поширення в котельнях на 

природному газі [2]. За такою схемою можливості утилізації 

теплоти димових газів, особливо при спалюванні біомаси, 

обмежені зростанням температура води у зворотному 

трубопроводі системи опалення до 70оС при зниженні 

температури атмосферного повітря до розрахункової, а 

відповідно стає неможливою конденсація водяної пари з 

продуктів згорання. Задача ускладнюється значною 

нерівномірністю споживання води на гаряче 
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водопостачання – розрахункове навантаження є у 2,4 рази 

більшим ніж середньодобове [3], а для обстежених нами 

об’єктів досягало 7,5.  

 

 
 

Рис. 1. Принципова схема традиційної чотиритрубної системи 

локального теплопостачання: I – паливо; II – повітря; III – димові 

гази; В – вода водопровідна; Т1–  трубопровід прямої води системи 

опалення; Т2 – трубопровід зворотної води системи опалення; Т3 – 

подавальний трубопровід системи ГВП; Т4 – рециркуляційний 

трубопровід системи ГВП; 1– котел водогрійний; 2 – насос 

циркуляційний котловий; 3 – регулятор температури води перед 

котлом; 4 – гідравлічна стрілка; 5 – насос циркуляційний системи 

опалення; 6 – погодний регулятор температури води в системі 

опалення; 7 – насос циркуляційний гріючої води установки ГВП; 8 – 

регулятор температури води системи ГВП; 9 – підігрівач ГВП; 10 – 

насос циркуляційний системи ГВП; 11 – установка хімічної підготовки 

котлової води. 
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Рис. 2. Принципова схема чотиритрубної системи локального 

теплопостачання з додатковим охолодженням продуктів 

згорання після котла. Додаткові позначення: 12 – теплообмінник 

додаткового охолодження продуктів згорання. 

 

Охолодження продуктів згоряння до температур 

нижче точки роси дає можливість утилізувати частину 

теплоти конденсації водяної пари, наявної в продуктах 

згоряння, що забезпечує досягнення вищого коефіцієнта 

корисної дії. На рис. 3 наведено принципову теплову схему 

котельні з котлами для спалювання біомаси, глибокою 

утилізацією низькотемпературної теплоти скидних 

продуктів згоряння та її акумулюванням. У цій схемі 

передбачено додатковий теплообмінник глибокого 

охолодження димових газів 13 для нагріву води 

проміжного контуру з ємкісним тепловим акумулятором 14. 

Із теплового акумулятора 14 теплова енергія 

використовується у теплообміннику 15 для попереднього 

підігріву водопровідної води для гарячого водопостачання. 

Догрів води гарячого водопостачання до заданої 
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температури здійснюється у теплообміннику 9 з 

використанням енергії води з системи опалення.  

 
Рисунок 3 – Принципова теплова схема котельні з котлами для 

спалювання біомаси, утилізацією низькотемпературної 

теплоти скидних продуктів згорання та її акумулюванням. 

Додаткові позначення: 13 – теплообмінник глибокого охолодження 

продуктів згорання, 14 – ємкісний тепловий акумулятор; 15 – 

теплообмінник попереднього підігріву води для гарячого 

водопостачання; 16 – циркуляційні насоси проміжного теплоносія. 

 

Завдяки глибокій утилізації теплоти димових газів 

можна збільшити ефективність використання енергії 

палива та зменшити його споживання. Завдяки 

накопиченню утилізованої теплоти в акумуляторі ємкісного 

типу та її утилізації для попереднього підігріву води можна 

зменшити нерівномірність споживання теплової енергії від 

котла на нагрів гарячої води, а відповідно зменшити 

необхідну встановлену потужність котла на біомасі. 

Висновки: 1. Запропонована теплова схема котельні 

для спалювання біомаси з глибокою утилізацією 
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низькотемпературної теплоти скидних продуктів згорання 

та її акумулюванням. 

2. Завдяки накопиченню утилізованої теплоти в 

акумуляторі ємкісного типу та її використанню для 

попереднього підігріву води можна зменшити 

нерівномірність споживання теплової енергії та зменшити 

необхідну встановлену потужність котлів на біомасі. 
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Ця робота є супровідною для створюваної в Інсти-

туті газу НАН України технологічної лінії для переробки 

небезпечних відходів. Показана доцільність використання 

при переробці низькоякісної сировини технологій газифі-

кації в нестехіометричному режимі. Визначені показники 

енергетичної ефективності процесу газифікації в цьому 

режимі донних мулів і гумового кришива зношених авто-

мобільних шин. Отримані результати свідчать на ко-

ристь перспектив подальшої комерціалізації технологій 

переробки небезпечних відходів, якими є донні мули, та 

одночасно екологічно чистої утилізації зношених авто-

мобільних шин. 

Ключові слова: енергоефективність, плазмо-паро-

киснева газифікація, нестехіометричний режим, синтез-

газ, мулові осади станцій аерації, зношені шини. 
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This study is a companion to the technological line creat-

ed at the Institute of Gas of the NAS of Ukraine for the pro-

cessing of hazardous waste. The expediency of non-

stoichiometric operation gasification technologies for the pro-

cessing of low quality raw materials of gasification is shown. 

Indicators of energy efficiency of gasification process in this 

mode of sewage sludge and rubber roof of worn out automo-

bile tires are determined. The results show the prospect of fur-

ther commercialization of such hazardous waste technologies 

as bottom sludge and the environmentally friendly recycling of 

worn out car tires. 

Keywords: energy efficiency, plasma-vapor-oxygen gasi-

fication, non-stoichiometric mode, synthesis gas, sewage 

sludge of water treatment plants, worn out tires.  
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Доцільність використання технологій газифікації для 

переробки небезпечних вуглецевмісних відходів нами об-

ґрунтована неодноразово (див., наприклад, [1]). Дійсно, 

для процесів газифікації небезпечних хлорвмісних відходів 

характерним є тривале (понад 2 с) перебування продукто-

вих газів в області високих температур (понад 1100 ºС). 

Воно є необхідним для хімічного розкладання діоксинів та 

фуранів, які утворюються в області проміжних, відносно 

низьких температур, характерних для процесів горіння. З 

іншого боку, цей режим є зручним для проведення проце-
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сів газифікації таких відходів, у результаті чого крім власне 

утилізації самих відходів одночасно отримується цінний 

хімічний або енергетичний ресурс – суміш СО + Н2, яка ві-

дома як синтез-газ. У такому процесі майже всі компоненти 

в області реактора (за винятком невеликої кількості оксидів 

азоту [2]) виходять на рівноважний режим. Це дозволяє 

майже беззастережно користуватись припущенням  тер-

модинамічної рівноваги. 

Розглядається така нестехіометрична реакція плаз-

мо-паро-кисневої газифікації сумішевої низькоякісної від-

новлювальної сировини (або ж її окремих компонент): 

СН1,586О0,567 + aСН1,495S0,024 + b0,249Н2О(SS) + 

+ c0,05Н2О(T) + АSS + АT + dН2O(PL) + fО2 → gСО + hН2  +  

+ kСО2 + lН2O +  mН2S – (ΔQR + ΔQPL) + QV,          (1) 

де 1-й і 2-й члени відповідають брутто-формулам донних 

мулів і гумового кришива, 3-й і 4-й – їхній вологості, а 5-й і 

6-й – їхній зольності, відповідно; 7-й – кількості пари, яка 

вводиться в процес плазмотроном, 8-й – кількості кисню, 

який додатково вводиться в реактор; ΔQR – теплова енер-

гія, яка виділяється в реакторі за рахунок хімічної реакції 

(1), а ΔQPL – додаткова енергія, яка вводиться в реактор з 

плазмовим струменем для досягнення заданої температу-

ри процесу газифікації.    

У реакції (1) ураховані також додаткові енерговитрати 

на вітрифікацію зольного залишку [1]. Їх можна оцінити на 

основі феноменологічного співвідношення  

QV  (кВт∙год) = 0,35mA (кг),                    (2)  

де mA – зольна маса.  

Показником енергетичної ефективності процесу гази-

фікації є співвідношення 

η = (РPL
J + РO2)/ ηЕЕWСГ,              (3) 
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де ураховані витрати електричної енергії РPL
J на продуку-

вання плазмового струменя з ККД плазмотрона на рівні 

~0,8, тобто: РPL
J = ΔQPL/0,8, РO2 – енерговитрати на вироб-

ництво кисню, ηЕЕ ~ 0,3 – ККД виробництва електроенергії, 

WСГ – енергія отримуваного в процесі синтез-газу. 

Перевагою процесу газифікації в нестехіометричному 

режимі є можливість вводити додаткову теплову енергію в 

процес за рахунок часткового спалювання сировини для 

компенсації, наприклад, значних енерговитрат на рідке 

шлаковидалення та вітрифікацію зольного залишку згідно з 

(2), ураховуючи, що зольність донного мулу може складати  

навіть 60%. У доповіді будуть представлені кількісні ре-

зультати щодо ефективності такого процесу в певних ме-

жах відносно надлишкового дуття кисню, маючи на увазі, 

що граничним її показником є нульова ефективність, коли 

весь кисень витрачається на повне спалювання сировини, 

а відтак замість синтез газу отримується негорюча суміш 

СО2 + Н2О, тобто установка переходить а режим роботи 

інсенератора. 

 

Виконання цієї роботи підтримано в рамках Цільової 

програми наукових досліджень НАН України «Розвиток 

наукових засад отримання, зберігання та використання 

водню в системах автономного енергозабезпечення».  
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Доповідь присвячена ролі утворення оксидів азоту в 

процесах переробки небезпечних відходів методами га-

зифікації з використанням плазмово-повітряних техно-

логій як за екологічними показниками, так і з точки зору 

визначення енергетичних втрат на їхнє утворення.   

Ключові слова: Небезпечні відходи, газифікація, пла-

змово-повітряні технології, оксиди азоту, кінетика про-
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The report deals with the role of nitrogen oxides produc-

tion in the processes of hazardous waste processing by gasifi-

cation methods using plasma-air technologies both in envi-
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ronmental terms and in terms of determining energy loss for 

their production. 
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Ключовою вимогою до технологій переробки небезпе-

чних відходів є відсутність забруднення атмосферного по-

вітря замість забруднень земної поверхні. Особливістю 

урахування ефектів, пов’язаних з утворенням оксидів азоту 

NOx є принципова неможливість використання припущення 

умов термодинамічної рівноваги процесу, як це робиться 

по відношенню до інших компонент процесу газифікації 

(див., наприклад, [1]). Більше того, в умовах плазмових 

процесів неприйнятним є використання спрощених моде-

лей оцінки ролі NOx на кшталт «швидких оксидів» [2]. 

Справа в тому, що вони є справедливими лише в області 

відносно невисоких температур, характерних для процесів 

горіння, а не плазми.    

Тому тут використані результати наших попередніх 

досліджень [3], що ґрунтуються на строгих кінетичних роз-

рахунках. Попри те, що ці результати отримані в чисель-

ному розрахунку, вони є характерними для всіх газифіка-

торів небезпечних відходів з використанням плазмово-

повітряних технологій, оскільки такі газифікатори повинні 

відповідати стандартним вимогам щодо температур в ро-

бочому об’ємі газифікатора та часу перебування в них 

продуктових газів. Елементарний об’єм повітря, попадаючи 

в  плазмотрон, доволі швидко рухається в ньому, а далі – 

відносно повільно в газифікаторі. Це відображає логариф-
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мічний масштаб часу по осі абсцис на рис. 1. Тут аналізу-

ються дві суміші: сухе повітря N2/O2 = 3,72 / 1 і вологе пові-

тря N2/O2/H2O = 3,72 / 1 / 0,112. Окис азоту NO, що утвори-

вся при високих температурах, показаних у лівій частині 

рис. 1,а доволі повільно розпадається при охолодженні 

повітря, як це  випливає з рис. 1,б. Це зумовлене тим, що  

швидкість реакції його утворення-розпаду різко падає при 

зниженні температури – в цьому полягає так званий ефект 

«загартування».  

 

Рис. 1. Характер зміни температури локального об’єму повітря 

при русі в плазмотроні та реакторі (а) та концентрації NO і NO2 

в них (б): суцільні та штрихові лінії – результати хімічно нерівноваж-

ного розрахунку, пунктир – результати рівноважного розрахунку. 

 

З цих розрахунків випливає, що в струмені плазмотро-

на починає спостерігатися відхилення від рівноважного 

значення концентрації NO, а концентрація NO2 зберігає 

своє рівноважне значення; далі, в самому реакторі, NO 

продовжує залишатися в нерівноважному стані, а NO2 та-

кож переходить в нерівноважний, проте зберігає своє рів-

новажне значення при поточній температурі по відношен-

а 
 Б 
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ню до згаданого нерівноважного значення NO, з яким вони 

сильно пов'язані на основі реакції  

NO + O2 = NO2 + O.       (1) 

Як результат, концентрації NO і NO2 перевищують на 

півтора-два порядки рівноважні значення для локального 

значення температура на виході реактора.  

Утворення NOх вимагає витрат енергії,  які можна ви-

значити на основі реакції плазмо-повітряної газифікації 

донного мулу з урахуванням їхнього утворення [1]: 

CH2,5О0,5 + KH2O + (L+Δ)O2 + 3,76(L+Δ)N2 → CO + MH2 + 

  + cNONO + cNO2NO2 + [3,76(L+Δ) – (Δ–0,5cNO2)] N2 – QТР. (2) 

Тут уведені числові коефіцієнти, що характеризують як 

вміст азоту в повітрі, так і вміст оксиду і діоксиду азоту в 

продуктах газифікації cNO = 6.35∙10-2 і cNO2 = 3.55∙10-5 згідно 

з [3], та їхній сумарний показник Δ = 0,5cNO + cNO2.  

Можна показати, що додаткове зростання енергетич-

них витрат на утворення NOx складає майже 5%. 

 

Виконання цієї роботи підтримано в рамках Цільової 

програми наукових досліджень НАН України «Розвиток 

наукових засад отримання, зберігання та використання 

водню в системах автономного енергозабезпечення».  
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В роботі виконано огляд досліджень апаратів для 

утилізації стічної води. Наведено дослідження наявні в 

сучасній науковій літературі про роботу цих апаратів та 

особливості  їх експлуатації.  

Ключові слова: Енергозбереження, утилізатори 

теплоти стічної води, теплообмінник.  
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A Literature review of wastewater heat exchangers is 

represented in this article. The researches available in the 

scientific literature about the work of these devices and 

features of their operation are given. 
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 Значну частину енергоспоживання України (близько 

40%) становить споживання теплової та електричної 

енергії в будівлях і спорудах. Говорячи про 

енергозбереження в будівлях, зазвичай мають на увазі їх 

утеплення або збільшення термічного опору віконних 

конструкцій, що дозволяє істотно зменшити витрати на 

опалення будівель. При цьому частина витрат, яка 

припадає на гаряче водопостачання, розглядається 

набагато рідше. А при сучасних вимогах людини до 

комфортного проживання, ця частина не обмежується 

тільки централізованим гарячим водопостачанням. У 

сучасному житлі існує безліч побутових приладів 

генеруючих теплу воду (пральні машини, посудомийні 

машини, бойлери гарячої води, газові колонки і т. ін.). Все 

це витрати теплової енергії, прямі втрати якої викидаються 

в систему каналізаційного водовідводу. В даний час 

зростає інтерес до систем збору і повторного використання 

цієї скидної теплової енергії. [1-8]. 

Стічні каналізаційні води можуть служити джерелом 

енергії для теплозабезпечення будівель за допомогою 

теплових насосів. Ця технологія проста і вже досить 

апробована в світі. Дослідження, проведені в Німеччині і 

Швейцарії, показали, що близько 3% від усіх будівель 

можуть бути забезпечені опаленням і гарячою водою 

використовуючи низько потенційне тепло стічних вод [1]. 

Системи і види існуючих систем утилізації 

теплоти стічних вод 

Існують різні можливості для отримання теплового 

потенціалу стічних вод за допомогою теплових насосів. По-

перше, це системи, які можуть бути встановлені в 

будинках. [6,8]. Також низько потенційне тепло стічних вод 

може бути відібране в каналізаційних колекторах, що 
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ведуть до очисних станцій [2,4,6]. І в кінцевому підсумку на 

очисних спорудах, варіант з можливих проектних рішень 

подібних систем представлено, наприклад, в [3]. 

Одним з основних елементів в таких системах є 

теплообмінний апарат. Як правило, в системах такого типу 

використовуються теплообмінні апарати рекуперативного 

типу, тобто апарати в яких дві рідини з різними 

температурами течуть в просторі, раз-ділення твердої 

стінкою. Такі теплообмінні апарати можуть бути 

класифіковані за багатьма критеріями, таким як геометрія 

апарату, напрямок руху рідини, вид теплообміну, що 

переважає і т. ін. Розрахунковими параметрами таких 

теплообмінних апаратів є температура і витрата стічних 

вод, різниця температур між стічними водами і тою 

рідиною, що відводить теплоту, геометричні параметри 

стічної труби і теплообмінного апарату, наповненість труби 

стічних вод, швидкості руху обох рідин і т. ін. 

Екологічна ситуація вимагає, більш широкого 

використання апаратів такого типу. 
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У даній роботі представлено властивості пелет з 

біомаси дерев павловнії повстяної (Paulownia tomentosa) 

віком одного та семи років, а також пелет із деревини 

осики (Populus tremula) з додаванням та без додавання 

зв’язуючих речовин при пелетуванні. 

Ключові слова: біомаса, деревина павловнії, 

деревина осики, пелети, теплотворна здатність, 

насипна щільність. 
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This paper describes the properties of wood pellets from 

paulownia trees (Paulownia tomentosa), one and seven years 

old, as well as pellets from aspen wood (Populus tremula), 

produced with and without pellet binders. 
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Біомаса швидкорослих дерев - це альтернативне 

відновлювальне джерело енергії, яке може зменшити 

залежність від викопних видів палива, покращити 

екологічну ситуацію  в довкіллі, а також сприятиме 

економічній та політичній незалежності нашої держави. 

Насадження короткоротаційних плантацій цих  дерев є 

перспективним способом отримання лігноцелюлозної 

https://orcid.org/0000-0002-1106-9471
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біомаси у всьому світі, а також в Україні  [1,2]. 

Вирощування таких енергетичних плантацій є екологічно 

чистими, вони можуть створюватися на непридатних для 

сільського господарства землях, тому не конкуруватимуть 

з продовольчими та кормовими культурами [3]. Одним із 

ефективних видів палива з біомаси є пелети, отримані із 

заздалегідь заготовленої сировини шляхом пресування. 

Використання паливних пелет із деревини швидкорослих 

дерев значно відрізняється від використання 

необроблених деревини чи решток рослинної біомаси  

тим, що за незначного об’єму, через більшу питому та 

насипну щільність пелети мають високу теплотворну 

здатність і є економічно вигіднішими. Завдяки своїй формі 

пелети легко транспортуються, довше зберігаються, а 

також є екологічно безпечнішими порівняно з іншими 

видами палив. 

Тому метою нашого дослідження було порівняти 

фізичні властивості пелет з деревини молодих дерев 

павловнії повстяної (Paulownia tomentosa)  віком одного та 

семи років, а також пелет із деревини осики (Populus 

tremula) з додаванням та без додавання зв’язуючих 

речовин при пелетуванні. 

Біомасу отриману з деревини павловнії повстяної та 

деревини осики подрібнювали лабораторним 

дезінтегратором до отримання фракції, необхідної для 

пелетування. Розмір фракції деревини павловнії в 

середньому становив 1,7×20 мм та 1,4× 3,9 мм – в 

деревини осики. Перед пелетуванням подрібнену 

деревину осики змочували водним розчином з масовою 

часткою гліцерину 5%, в розрахунку 250 мл розчину на 500 

г сировини. Пелетування проводили за допомогою  

гранулярної машини з плоскою матрицею і з двома 
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пресуючими роликами. При виготовленні пелет 

температура матриці підтримувалася на рівні 110-125°С. 

Витримка пелет в матриці становила 40-60 с. Виготовлені 

пелети мали циліндричну форму діаметром 9 мм. 

Отримані пелети охолоджували до кімнатної температури 

20°С, після чого визначали їх фізичні властивості та 

запаковували в поліетиленову тару.  

Результати досліджень показали, що у виготовлених 

пелет із біомаси дерев павловнії повстяної одного та семи 

років теплотворна здатність становила 16,60 Мдж/кг та 

16,42 Мдж/кг, зольність 2,26 % та 2,21%, насипна щільність 

612,1 кг/м3 та 611,2 кг/м3, а питома щільність 1220 кг/м3 та 

1210 кг/м3 відповідно. Пелети з деревини павловнії 

повстяної віком одного та семи років мали високу насипну 

та питому щільність, а також теплотворну здатність, і як 

свідчать результати, ці характеристики не залежали від 

віку дерев. В результаті раніше проведених нами 

досліджень [5], високі показники показали пелети із 

деревини осики. Їх теплотворна здатність становила 18,45 

Мдж/кг, зольність – 0,62%, а питома і насипна щільність - 

1153 кг/м3 та 614,7 кг/м3. Проте найкращою якістю 

характеризувалися пелети деревини осики з додаванням 

водного розчину з масовою часткою гліцерину 5% перед 

пелетуванням. Теплотворна здатність цих пелет становила 

20,9 Мдж/кг, зольність – 0,68%, а питома і насипна 

щільність – 1354 кг/м3 та 725,0 кг/м3.  Таким чином, як 

показали наші дослідження, пелети із біомаси деревини 

молодих дерев павловнії повстяної (Paulownia tomentosa)  

віком одного та семи років, а також пелет із деревини 

осики (Populus tremula) з додаванням та без додавання 

зв’язуючих речовин при пелетуванні, характеризуються 
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високими енергетичними показниками, що важливо для 

використанні їх як біопаливо у твердопаливних котлах. 
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ВИКОРИСТАННЯ БІОВУГІЛЛЯ ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

МЕТАНОВОГО АНАЕРОБНОГО БРОДІННЯ 

 

Г.О.Четверик, 
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Визначено вихід та склад біогазу за умови внесення 

біовугілля до коров’ячого гною. Показано, що внесення 

біовугілля до субстрату сприяє інтенсифікації 

метанового анаеробного бродіння.  

Ключові слова: біогаз, газифікація біомаси, біовугілля. 

 

USING BIOCHAR FOR INTENSIFICATION OF  

METHANE ANAEROBIC DIGESTION  
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The yield and the composition of biogas in the case of 

addition biochar to caw manure have been determined. Has 

been shown that methane anaerobic digestion was 

intensificated dew to add biochar to the substrate.  

Keywords: biogas, biomass gasification, biochar. 
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Для інтенсифікації метанового анаеробного бродіння 

як іммобілізатор та адсорбент використовують біовугілля. 

У відділі відновлюваних органічних енергоносіїв НАН 

України проводяться дослідження по отриманню біовугілля 

із стебел соняшнику, деревної тріски та інших видів 

сировини способом часткової газифікації [1].  

Поставлено завдання експериментального 

дослідження виходу біогазу залежно від виду біовугілля,  

внесеного до субстрату. Проведено експеримент з 

анаеробного бродіння коров’ячого гною, до якого додали 

біовугілля, отримане способом часткової газифікації 

стебел соняшнику та деревної тріски.  

Експеримент проведений за температури 35 ºС в 

анаеробних умовах. Було підготовлено три субстрати. 

Один із них, контрольний субстрат, містив коров’ячий гній, 

інокулят та воду (БВ-0). Два інших – містили коров’ячий 

гній, інокулят, воду та біовугілля. Для субстрату (БВ-СС) 

було взято біовугілля із стебел соняшника, для (БВ-ДТ) – 

біовугілля із деревної тріски.  

Субстрати розбавляли водою до вологості 97 %. 

Біовугілля вносили з розрахунку, щоб його вміст в 

субстраті становив 25 г/дм3. Інокулят попередньо 

адаптований до досліджуваного субстрату і умовам 

бродіння. 

Визначено вихід і склад біогазу. На 56-у добу бродіння 

було отримано 2,53 дм3/дм3; 2,73 дм3/дм3 і 2,9 дм3/дм3 

біогазу при переробці субстратів БВ-0; БВ-ДТ та БВ-СС 

відповідно. Вихід біогазу із субстратів, що містили 

біовугілля підвищився на 7,9-14,6 % у порівнянні з 

контрольним субстратом.  

Склад біогазу, отриманого із субстратів БВ-0; БВ-ДТ і 

БВ-СП був наступний: 39,2 % СО2, 58,8 % СН4; 39,7 % СО2, 
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58,3 % СН4; 40,6 % СО2, 57,4 % СН4 відповідно. Вміст 

інших газів (крім СО2 і СН4) в біогазі не перевищував 2 %. 

Встановлено, що вихід метану при переробці 

субстратів, що містили біовугілля підвищився на 6,7-11,4 % 

в порівнянні з контрольним субстратом. Підвищення 

виходу метану приводить до підвищення енерго-

ефективності перетворення органічних речовин в біогаз. 

Визначено максимальну інтенсивність виходу біогазу I 

та тривалість адаптації мікробних популяцій до нового 

середовища (лаг-фаза) L під час бродіння субстрату 

шляхом апроксимації відомої залежності Гомпертца до 

отриманих експериментальних даних. Вказані показники 

процесу утворення біогазу визначено методом найменших 

квадратів за допомогою комп’ютерної програми, 

реалізованої в MathCad та наведено в табл. 1 [2]. 

   

Таблиця 1. Показники процесу утворення біогазу. 

Субстрат I, cм3/г CОР∙доба L, доба 

БВ-0 119,9 0,55 

БВ-ДТ 141,2 0,48 

БВ-СС 200,4 0,33 

    

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що вихід 

біогазу для субстратів БВ-ДТ та БВ-СС збільшився за 

рахунок збільшення максимальної інтенсивності виходу 

біогазу та зменшення тривалості лаг-фази.  

Розглянуті у цій роботі види біовугілля пропонується 

вносити до традиційних субстратів з метою інтенсифікації 

процесу бродіння. Також внесення біовугілля в реактор 

має позитивний ефект для субстратів, під час бродіння 

яких утворюється значна кількість амонійного азоту, що 

пригнічує перебіг анаеробного бродіння. Амонійний азот 
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адсорбується на поверхні біовугілля і таким чином 

знижується його концентрація в субстраті та ступінь 

інгібування метаноутворення.  

Ж. Лехман в роботі [3] показав, що зброджена маса, 

яка лишається після бродіння субстратів з біовугіллям 

значно покращує родючість ґрунтів та сприяє збільшенню 

врожайності культур.  

Висновки: 1. Біовугілля, отримане способом часткової 

газифікації стебел соняшнику та деревної тріски сприяє 

інтенсифікації метанового анаеробного бродіння.  

2. Вихід біогазу підвищився на 7,9-14,6 % і вихід 

метану підвищився на 6,7-11,4 % під час бродіння 

субстратів, до яких вносили біовугілля у порівнянні з 

контрольним субстратом. 
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Дослідження систем для конвертації біомаси в різні 

види палива для двигунів внутрішнього згоряння ведуть-

ся багато років. Піроліз та інші процеси термохімічної 

конверсії є ефективними способами утилізації біомаси.  

Проведені експериментальні дослідження основних 

характеристики зразків типової рослинної біомаси Украї-

ни: акації, ліщини, мікроцистіса, елодеї. Сформульовані 

методика та  планування експериментальних дослі-

джень процесу піролізу рослинної біомаси. Виконані в ла-

бораторних умовах експериментальні дослідження скла-

ду газоподібних продуктів піролізу різних видів рослинної 

біомаси для різних температур.  

Ключові слова: конвертація, двигун внутрішнього 

згорання, піроліз, біомаса. 
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Research systems to convert biomass into different fuels 

for internal combustion engines are maintained for many 

years. Pyrolysis and other thermochemical conversion 

processes are effective ways of utilizing biomass. 

Experimental researches main characteristics of 

samples typical plant biomass of Ukraine: acacia, hazel, 

microcystis, elodei. Methods and planning experimental 

studies on the process pyrolysis of plant biomass are 

formulated. Experimental studies of the composition gaseous 

pyrolysis products of different types plant biomass for different 

temperatures were carried out under laboratory conditions. 

Keywords: conversion, internal combustion engine, 

pyrolysis, biomass. 

 

Суміш піролізних газів складається з декількох горю-

чих газів: CO2, CO, H2, CH4, гідрокарбонатів, слідів N2, С2-

C6 і сульфатів [1]. Кількість газу залежить від багатьох фа-

кторів, включаючи тип реактора, сировини і переробки за-

лишку. Як правило, такий газ має теплотворну здатність 

близько 13-15 МДж/м3 (природний газ - близько 37 МДж/м3) 

[2]. Піролізний газ з підвищеним вмістом вуглеводневих 

компонентів (що призводить до високої теплотворної здат-

ності) використовується, як правило, як джерело енергії. 

Очищений піролізний газ може використовуватися як па-

ливо для промислових парових котлів та в якості газоподі-
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бного палива в газових турбінах і двигунах внутрішнього 

згоряння, в тому числі водного транспорту [3]. 

Зростаюча залежність України від імпорту нафти 

визначають напрямок нової енергетичної політики, орієн-

тованої на використання поновлюваних джерел енергії. 

Тому в Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу були досліджені нижчі теплотвор-

ні здатності газоподібних продуктів піролізу зразків типової 

лісової та водної рослинної біомаси України. 

За результатами досліджень можна зробити обґрун-

тований висновок, що з точки зору виходу піролізного газу 

основним вхідним параметром є склад деревної біомаси. 

Функцією мети в планованих експериментах був обраний 

склад кінцевих газоподібних продуктів. Основними змінни-

ми факторами, що визначають цей склад, є температура 

зразків біомаси в кінці експерименту, інтервал зміни тем-

ператури, темп нагріву, склад біомаси. Значення темпу 

нагріву вибиралися виходячи з реальних можливостей ус-

тановок для промислової термічної конверсії рослинної 

біомаси. Інтервали зміни температур вибиралися виходячи 

з умов, щоб забезпечити максимальну достовірність ре-

зультатів експерименту. При дослідженнях використовува-

лися основні різновиди рослинної біомаси, перспективні 

для використання в Україні. Також при виборі виду рослин 

ставилася мета отримання максимально можливого діапа-

зону зміни її структури як сировини, для висновків про 

вплив індивідуальних властивостей біомаси на вихід піро-

лізного газу. 

Піроліз рослинної біомаси проводився з викорис-

танням спеціально спроектованої та виготовленої піроліз-

ної установки. Для аналізу якісного і кількісного складу га-

зів, отриманих в результаті процесу піролізу зразків рос-
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линних біомас, був використаний газовий хроматограф 

NeoCHROM Class B. В апаратній системі газового хрома-

тографа NeoCHROM Class B були встановлені наступні 

параметри: температура детектора - 100 °С (детектор теп-

лопровідності); температура інжектора - 80 °С; температу-

ра колони - 60 °С; тип колони - з наповнювачем полісорб-1; 

газ-носій - водень; витрата газу-носія - 40 л/хв. 

Нижча теплотворна здатність піролізного газу QН.ПГ 

(МДж/кг) визначалась за формулою: 

 

кгМДжQVQVQVQ 2НН2Н4CНН4CНCOНCOПГН /,.... ++=  (1) 

 

де 2Н4CНCO VVV ,,  - об’ємні частки оксиду вуглецю, ме-

тану та водню в піролізному газі; 2НН4CННCOН QQQ ... ,,  - 

нижчі теплотворні здатності оксиду вуглецю, метану та 

водню (CO = 10,11 МДж/кг, CH4 = 50,0 МДж/кг, H2 = 120,01 

МДж/кг. 

В результаті проведених розрахунків визначено, що 

при піролізі водних рослин та водорості (елодеї і мікроци-

стіса) суміш одержаних газів мала найвищі показники ниж-

чої теплотворної здатності: 17,10-17,15 МДж/кг – для мік-

роцистіса і 16,45-16,50 МДж/кг – для елодеї. Газ, одержа-

ний при піролізі деревини акації, мав найвищі показники 

нижчої теплотворної здатності в межах від 13,8 до 13,85 

МДж/кг. Нижча теплотворна здатність пірогазу, отриманого 

зі зразків ліщини, перебувала в діапазоні 12,6–12,65 

МДж/кг. Газ із нижчою теплотворною здатністю 11–15 

МДж/кг прийнято вважати газовим паливом середнього 

рівня калорійності і він може безпосередньо використову-
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ватися в двигунах внутрішнього згоряння, в тому числі во-

дного транспорту. 
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Протягом століть людство використало біомасу 

як джерело енергії. Біомаса може забезпечити великі об-

сяги корисної енергії, набагато менше при цьому, в порів-

нянні з викопним паливом, впливаючи на навколишнє се-

редовище. В Україні відомі проекти та розробки із засто-

сування біомаси, але незважаючи на це, темпи розвитку 

комерційного використання біомаси в нашій країні є неви-

сокі. Тому в Івано-Франківському національному техніч-

ному університеті нафти і газу були виконані експери-

ментальні дослідження виходу газоподібних продуктів 

піролізу різних видів рослинної біомаси України для різних 

температур процесу. 

Ключові слова: біомаса, піроліз, піролізний реак-

тор. 

 

RESEARCH OF THE COMPOSITION OF PYROLEUM GAS 

AS AN ALTERNATIVE FUEL FOR GAS-CONVERTED 

ENGINES 
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For centuries humanity has used biomass as a source of 

energy. Biomass can provide large amounts of useful energy, 

much less in comparison with fossil fuels, affecting the 

environment. There are well-known biomass projects and 

developments in Ukraine, but despite this, the pace of 

development of commercial biomass utilization in our country 

is low. Therefore, at the Ivano-Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas, experimental studies of the output of 

gaseous pyrolysis products of different types of vegetable 

biomass of Ukraine for different temperatures of the process 

were performed. 

Keywords: biomass, pyrolysis, pyrolysis reactor. 

 

ORCID: 10000-0001-7899-8817; 20000-0003-3662-0941;  
   30000-0002-9147-883X. 

 

Піроліз рослинної біомаси проводився з використан-

ням спеціально спроектованої та виготовленої піролізної 

установки, головною частиною якої є піролізний реактор 

(рис. 1). Установка складається з реактора з  відбірником 

піролізного газу (1), компресора для закачування піролізно-

го газу в балони з реактору (2), балонів для піролізного 

газу (3). Виготовлена установка призначена для повільного 

піролізу. В реакторі виготовлений нагрівальний контур, 

який підключався до мережі 220 В. Після початку виходу 

піролізного газу, частина газу відводилась для підігріву 

реактора замість електричного нагрівального контуру. Для 

підтримання заданої температури кількість газу змінюва-
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лась газовим краном. Кількість рослинної біомаси, яка за-

вантажувалась одноразово в реактор складала 5000±1 

грам. Тривалість часу піролізу (експерименту) становила 2-

3 години в залежності від заданої температури нагріву. 

 

 
Рис. 1. Зображення експериментальної піролізної установки: 1 – 

компресор для закачування піролізного газу в балони з реактору; 2 – 

балони з піролізним газом; 3 – піролізний реактор 

 

При проведенні експериментальних досліджень піро-

лізу рослинної біомаси отримані продукти складалися з 

твердого біовугілля, піролізної рідини і піролізного газу. 

Вихід і склад кінцевих продуктів піролізу істотно залежали 

від умов експерименту. Під час процесу піролізу відбував-

ся термічний розклад матеріалів вихідної біомаси. Матері-

ал рослинної біомаси складається, переважно, з трьох ви-
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дів полімерів: целюлози, геміцелюлози і лігніну[1]. Целю-

лоза під час нагрівання в основному виділяє CO, CO2, H2; 

геміцелюлоза виділяє CO2, H2O і деякі вуглеводні, а лігнін - 

CO, CO2, CH4 [2]. При проведенні досліджень газ, отрима-

ний при піролізі рослинної біомаси, збирався в газовий 

балон і проводився його аналіз в газовому хроматографі 

NeoCHROM Class B. Під час експериментів в піролізному 

газі були зафіксовані оксид вуглецю (чадний газ) CO, діок-

сид вуглецю (вуглекислий газ) CO2, метан CH4, водень Н2, 

азот N2 і кисень O2. Розподіл компонентів газу, отриманого 

для акації за різних кінцевих температур піролізу, предста-

влено на рис. 2.  
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Рис. 2. Залежність складу газів, одержаних під час піролізу акації 

Встановлено, що при температурах 200-350 °С газо-

ва суміш, в основному, складається з CO і CO2, а також 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 6. Біоенергетика 
 

585 

містить N2 і O2. Походження CO і CO2, переважно, зале-

жить від розкладання целюлози і геміцелюлози. Утворення 

CO і CO2 при більш високій температурі викликано розкла-

данням лігніну. При температурах від 200 до 700 °С вміст 

СО незначно зменшується, а  вміст CO2 залишається при-

близно стабільним.  
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Розглянуто екологічні аспекти використання 

біопалива в твердопаливних котлах системи 

теплопостачання школи.  

Ключові слова: котел, біопаливо, екологічні 

аспекти, викиди хімічних сполук. 
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The ecological aspects of the use of biofuels in solid fuel 

burning boilers of a school heat supply system are considered. 
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отримують та виробляють теплову енергію при спалюванні 

викопних органічних палив у застарілому та зношеному 

обладнанні з низьким ККД.  

В останні роки дуже поширеним є перехід на 

відновлювані джерела енергії, зокрема біопаливо. Ці види 

палива дають можливість виробляти екологічну чисту 

теплову енергію.  

Метою роботи є аналіз екологічної доцільності 

використання біопалива в котлах системи 

теплопостачання школи. 

В якості об’єкту дослідження розглянута система 

теплопостачання будівлі школи з твердопаливними 

котлоагрегати НІІСТУ – 5, які спалюють до 185 т вугілля 

марки АКО за опалювальний період і викидають 556 т СО2.  

В роботі [1] розглянуті технічна та економічна 

можливості заміни котлів НІІСТУ – 5 на газовий або 

твердопаливні котли.   

Найбільш екологічно чистим варіантом є встановлення 

газового конденсаційного котла Vaillant ecoTEC plus VU OE 

806/5-5 з витратою 38000 м3 природного газу та викидами 

70 т СО2 в рік. До школи не підведена газова мережа, а 

розробка технічних умов про можливість її приєднання до 

існуючої мережі потребує значних фінансових витрат. Крім 

того, ціна газу залежить від постачальників і змінюється 

протягом року. 

Характеристики палив для твердопаливних котлів 

наведені в таблиці 1. 

Об’єм викидів забруднюючих речовин при спалюванні 

деревного палива залежить не тільки від його виду і складу 

(табл.1), але і від його вологості і коефіцієнта корисної дії 

котла. Таким чином, ефективне використання деревного 
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палива безпосередньо залежить від його підготовки і 

зберігання з урахуванням максимального видалення 

вологи (сухе приміщення великої площі, яке необхідно 

обладнати спеціальними дровниками).  

 

Таблиця 1. Характеристики палив [2]. 

Матеріал 
або тип 

Нижча теплота 
згорання, МДж/кг 

Ціна 
палива, 
грн/кг 

Вологість, % 

Пелети 

дуб 19,4 3,67 7 

сосна 17,8 2,6 - 3 7 

Брикет 

RUF 17,6-18,8 4,3 7-13 

Nestro 18,8-20,5 3,4 4-7 

Pini Kay 18-25,2 4,3 5 

Дрова 

дерево (сухе) 9-10 2 15-20 

дерево (вологе) 7,5-8,8  40-45 

Вугілля 

Антрацит 33-35 3,6-5 4-6 

 

Вид 
палива 

Вуглець Водень Кисень Азот Зола Сірка 

% 

Деревина 51 6,1 42,3 0,6 0,3-0,57  

Гранули 47-53 5,8-6,7 35-42 0,5-1,6 0,5-1,2 0,1 

Антрацит 92-97 2-3 2-3 1 3-9 1,5-3 

 

Деревні брикети та пелети, як похідні від деревини, є 

відновлюваною сировиною, але на відміну від дров, вони 

не потребують попереднього сушіння. 

Брикети вимагають менше місця для складування та 

перевезення: одна EUR-палета брикетів вагою 1 т (близько 

1 м3) еквівалентна 3-4 м3 дров. Пелети можна зберігати у 

мішках, біг-бегах або у бункері з автоматичною їх подачею 
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у котел. Відповідно істотно знижуються витрати на 

транспортування і зберігання палива. 

Деревина, брикети та пелети мають практично 

"нульовий ефект" за викидами парникових газів, 

насамперед CO2, а при правильному спалюванні, в 

відхідних газах практично неможливо виявити окис азоту і 

двоокис сірки (табл. 2), що відповідає положенням 

Кіотського протоколу про обмеження та скорочення викидів 

парникових газів.  

 

Таблиця 2. Викиди забруднюючих речовин [3]. 

Вид палива 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу,  тони 

на 1 тис. тон палива 

 СО2 NО2 SO2 Тверді частинки  Разом 

Природний газ 1,18 3,52 0,00 0,00 4,70 

Брикети, пелети 4,68 9,31 0,28 4,11 17,69 

Деревина  4,9 9,4 0,3 4,3 18,9 

Кам'яне вугілля 9,58 63,56 9,20 65,32 147,66 

 

При спалюванні брикетів та пелет різко знижується 

можливість збільшення концентрації сірки в повітрі 

всередині приміщення, а також у приземному шарі повітря 

і в ґрунті поруч з будівлею школи. Низька корозійна 

агресивність відхідних газів, що утворюються при 

спалюванні брикетів та пелет, дає можливість 

конденсувати в них вологу і вивільнити приховану теплоту 

пароутворення (конденсаційні котли), а також збільшити 

термін служби котельного обладнання. 

Викиди сажі, золи та інших твердих частинок при 

спалюванні брикетів та пелет практично відсутні. Кількість 

золи при використанні брикетів мінімальна (1-3%), 
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очищення простору під колосниками досить проводити 

один раз на добу. Золу (попіл) можна використовувати для 

розкислення ґрунту або в якості мінерального добрива, бо 

в ній практично немає сірки, на відміну від проблеми з 

утилізацією шлаку (вивезення з території школи), що 

утворюється при використанні вугілля (до 10%). 

Застосування паливних брикетів істотно покращує 

умови праці кочегарів у порівнянні з роботою котельні на 

вугіллі: відсутні вугільний пил і бруд; спрощується і 

полегшується подача палива в топку при шаровому 

спалюванні; не потрібне часте видалення шлаку. При 

спалюванні пелет процес подачі та горіння палива 

автоматизований і не вимагає втручання людини. 
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Біонафта є щільною складною сумішшю кисневмісних 
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рідке паливо з лігноцелюлози біомаси, яке може заміщати 
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Рідкі продукти швидкого піролізу включають в себе 

безліч сполук з різними властивостями, що утворюються в 

результаті термічного розкладання основних біополімерів 

целюлози і лігніну. Зокрема, до них належать як 

водорозчинні (нижчі карбонові кислоти, кетони, альдегіди, 

гідроксіацетатальдегіди, ангідросахара, цукру), так і 

нерозчинні компоненти (смоли, полімери, олігомери 

лігніну, ароматичні вуглеводні і ін.). Будь-яка форма 

біомаси може розглядатися в якості сировини для 

швидкого піролізу: починаючи від сільськогосподарських 

відходів, таких як солома, оливкові кісточки і горіхова 

шкаралупа, закінчуючи енергетичними культурами, такими 

як міскантус і сорго, відходами лісового господарства 

(кора), і твердими відходами (осади стічних вод і шкіряного 

виробництва) [1]. 

Сутність швидкого піролізу полягає в термічному 

розкладанні органічних сполук біомаси за відсутності 

окиснювача при відносно низьких температурах 450-550°С, 

високій швидкості нагріву 500-1000°С/с і незначному часі 

перебування продуктів в реакційному просторі (до 2-3с). У 

результаті процесу при охолодженні парогазової суміші, 

утворюються рідкі продукти (біонафта) з виходом до 80% 

маси залежно від режимних параметрів і виду сировини. 

Вид вихідної сировини істотно впливає на матеріальний 

баланс процесу (таблиця 1). 
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Таблиця 1. Баланс процесу швидкого піролізу різних видів 

сировини [2]. 

 

Сировина Рідкі 

продукти, % 

Тверді 

продукти, % 

Газ,  

% 

Деревина 65 13 22 

Торф 43 17 40 

курячий послід 57 20 23 

деревопометна 

підстилкова маса 

47 32 21 

відходи елеватора 52 23 25 

мулові осадки стічних вод 38 40 22 

 

Отримані рідкі продукти можна використовувати в 

якості палива для котлів. Після додаткової підготовки вони 

можуть використовуватися як палива для дизельних 

двигунів, газових турбін та як моторне паливо. Рідкі 

продукти також можуть використовуватися в якості 

сировини при виробництві лакофарбового покриття, 

поліетилену, в дорожньому будівництві (домішки в 

асфальт), для зміцнення ґрунтів, та як сполучна речовина 

при виробництві деревно-вугільних брикетів. 
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В зв’язку з зростанням дефіциту традиційних видів 

паливних ресурсів в Україні виникає необхідність в 

залученні до паливно-енергетичного комплексу країни її 

власних енергоресурсів, до яких насамперед належать 

відновлювані джерела енергії, зокрема, рослинна біомаса. 

В Україні є значна сировинна база рослинної біомаси, яку 

можливо використовуватись для виробництва теплової 

енергії. Вона складається із залишків та відходів 

сільськогосподарських культур, відходів деревини, а також 

енергетичних культур.  

Метою цієї роботи є оцінка технічно-досяжного 

енергетичного потенціалу рослинної біомаси України. 

Оцінка дає змогу визначити можливість та доцільність 

енергетичного використання відновлюваних джерел 

енергії.  

Для аналізу ресурсної бази рослинної біомаси, 

придатної для виробництва теплової енергії, було 

використано статистичні відомості згідно з офіційним 

сайтом Держстату України, що стосуються вирощування 

сільськогосподарських та енергетичних культур, а також  

відходів рубки та переробки деревини.  

Розрахунки енергетичного потенціалу рослинної 

біомаси було зроблено за допомогою методик, що 

наведені у роботах [1-3]. Виконані розрахунки показали, що 

технічно досяжний енергетичний потенціал рослинної 

біомаси України становить приблизно 35 млн. т н.е. з яких: 

залишки та відходи сільськогосподарських культур - 

28млн. т. н.е.; енергетичних культур - 4 млн. т. н.е.; відходи 

деревини - 3 млн. т. н.е.  
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Висновок. Енергетичний потенціал рослинної 

біомаси України становить 35 млн. т н.е. За рахунок 

використання енергетичного потенціалу із біомаси можна 

значно зменшити споживання органічного палива.  
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Проголошений новий курс на відновлення економіки 

на «зеленій» основі потрібний не лише для запобігання 

найгіршим наслідкам надмірного використання природних 

ресурсів, виснаження екосистем і зміни клімату, але і для 

створення безпечних і високодохідних інноваційних 

робочих  місць, що вимагає докорінних змін у сфері освіти 

в системі підготовки кадрів.   

Світовий досвід показав, що «зелена економіка» 

стимулює регіональний розвиток, сприяє соціальній 

стабільності, збільшенню економічного потенціалу за 

рахунок створення нових робочих місць в секторах 

«зеленої економіки». «Зелене» зростання є як проблемою, 

так і можливістю для ринку праці, яка, у свою чергу, є 

основним чинником можливого «зеленого» зростання. 

Для реалізації стратегії стійкого зростання, яка 

отримала значного розвитку останнім часом, багато країн 

світу реалізують концепцію «зеленої» економіки, яка дає 

змогу впроваджувати її економічну, соціальну і екологічну 

складові через створення і модернізацію робочих місць з 

урахуванням екологічного чинника. Міжнародною 

організацією праці доведено, що формування екологічно 

орієнтованого ринку праці сприяє зниженню рівня 

безробіття і сприяє поліпшенню екологічної ситуації [3]. 

Для України екологічна орієнтованість ринку праці в 
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умовах запровадження «зеленої» економіки є вектором 

розвитку, який дозволить одночасно знизити негативний 

вплив і вирішити в довгостроковій перспективі соціально-

економічні проблеми національної економіки, зокрема такі, 

як бідність населення, безробіття, непродуктивна 

зайнятість, ефективна взаємодія ринку праці і сфери 

освіти. 

Як свідчить досвід зарубіжних країн, які вже почали 

активне впровадження «зеленої» економіки, перехід 

приводить до суттєвих змін в структурах 

працевлаштування і в професійному складі робочої сили 

на ринку праці, що досягається завдяки змінам в системі 

освіти, починаючи з початкової, яка закладає пріоритети 

енергозбереження в усіх сферах життя, до вищої, яка 

переорієнтовується на підготовку новітніх «зелених» 

спеціалістів з інноваційним типом мислення. 

Процес створення та ліквідації робочих місць 

підвищить плинність кадрів, як між секторами національної 

економіки, так і усередині секторів, а також створить 

потребу в отриманні робочою силою нової кваліфікації в 

рамках колишніх професій та освоєння нових професій, що 

потребує суттєвої переорієнтації в сфері освіти. Це 

обумовлено збільшенням кількості робочих місць в секторі 

«зеленої» економіки; наприклад, в сферах збору і 

переробки відходів, поновлюваних джерел енергії та 

управління природними ресурсами. Одночасно буде 

скорочуватись потреба в фахівцях, що обіймають посади, 

які суперечать принципам «зеленої» економіки, їм буде 

необхідно отримати нові професійні знання. На певному 

етапі переходу скорочення робочих місць неминуче, що 

вимагає вкладення коштів в професійну перепідготовку 

робочої сили і розробку спеціальних освітніх програм. 
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Так, світова практика показує, що в секторі 

управління відходами задіяна велика кількість кадрових 

ресурсів в основному технічної спеціальності або 

загального профілю. Наприклад, за прогнозними 

розрахунками створення підприємств, що займаються 

збором і переробкою різних видів відходів в Казахстані, 

може створити до 8 тисяч нових робочих місць до 2030 

року [2]. 

Наскільки довгим і хворобливим буде перехід, багато 

в чому залежить від того, наскільки правильно він буде 

спланований. Один з ключових моментів на цьому напрямі 

- розвиток навичок впровадження низько вуглецевої 

економіки. Це вимагає оснащення молоді вже сьогодні 

новими навичками на усіх рівнях освіти[1], - вважає МОП. 

В ході розвитку «зелених» галузей на ринку праці 

підвищується  попит на  фахівців нових професій -  так 

званих «зелених комірців», а часто виникає і помітний 

дефіцит фахівців конкретних кваліфікацій. Зокрема, 

нестача кадрів відзначається в секторі виробництва 

біопалива у Бразилії, в поновлюваній енергетиці і 

виробництвіекологічних товарів і технологій в Німеччині, 

США і Бангладеш, у будівельному секторі в Австралії, 

Китаї, Європі і ПАР [4]. 

Робочі місця вважаються «зеленими», коли вони 

сприяють зменшенню негативної дії господарської 

діяльності на довкілля, приводять до створення екологічно, 

економічно і соціально ефективних підприємств і економіки 

в цілому. Вони також сприяють зниженню споживання 

енергії і сировини, обмеженню викидів парникових газів, 

мінімізації відходів і забруднення довкілля, а також захисту 

і відновленню екосистем. У ширшому сенсі, «озеленення» 

робочих місць може також включати екологічні аспекти 
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відносно фінансів і інвестицій, а також політику в області 

закупівель і постачань.  
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Через обмеженість ресурсів суспільство завжди 

стоїть перед проблемою: як розподілити їх таким чином, 

щоб досягти найкращого результату. Незважаючи на те, 

що левову частку в загальному обсязі виробництва енергії 

займають традиційні джерела, питома вага альтернативної 

енергетики з кожним роком збільшується. 

Ще у ІІ половині ХІХ ст. В. Джевонс зазначив, що 

підвищення енергоефективності спричиняє підвищення 

попиту на використовуване джерело енергії. Отже, 

сьогодні гостро постає питання не лише про підвищення 

ефективності використання традиційних джерел енергії та 

їх безвідходне використання, а про пошуки нових видів 

енергії. На нашу думку, вирішити цю проблему можна за 

допомогою розвитку альтернативної енергетики. Найбільш 

перспективним для України буде виробництво енергії з 

використанням таких ресурсів, як енергія вітру, сонця, 

енергія біомаси, геотермальна енергія тощо. Саме на 

основіцихджерелможливорозроблятиекологічночистітехно

логіїпродукуванняенергоресурсів [1]. 

У пошуках альтернативних джерел енергії в багатьох 

країнах чимало уваги приділяють вітроенергетиці. Для того, 

щоб будівництво вітроелектростанції виявилося економічно 

виправданим, необхідно, щоб середньорічна швидкість 

вітру в даному районі складала не менш 6 метрів за 

секунду. У нашій країні вітряки можна будувати на 

узбережжях Чорного і Азовського морів, у степових районах, 
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у горах Криму і Карпат, а також в Житомирській області де 

середня швидкість вітру на висоті 10 м становить 4,5 м∕с. 

Вітрові електростанції вже працюють в Запорізькій, 

Львівській, Житомирській,Миколаївській, Херсонській, 

Харківській областях[2]. 

Тому перевагами альтернативної енергетики є: 

екологічно чисте виробництво без шкідливих відходів, 

економія дефіциту дорогого палива, доступність, практична 

невичерпність. А недоліками – високі початкові затрати, 

нерівномірний характер виробітку електроенергії через 

нестабільність вітру, вітрогенератори виробляють 

аеродинамічні шуми. 

У нинішню епоху високих цін на паливо можна 

вважати, що вітродвигуни виявляться 

конкурентноздатними по вартості і зможуть брати участь у 

задоволенні енергетичних потреб країни. 

Сонячна енергія – це кінетична енергія 

випромінювання (в основному світла), що утворюється в 

результаті реакцій у надрах Сонця. 

Згідно з даними досліджень, Інституту відновлюваної 

енергетики НАН України, середньорічний потенціал 

сонячної енергії в Україні перевищує середні показники 

таких країн, як Польща і Німеччина, що дає прекрасні 

перспективи для використання сонячних панелей на 

території України. Зокрема, в південних областях країни 

сонячні установки працюють з віддачою в 50% в період з 

березня по листопад, а в північних в період з квітня по 

жовтень. Найбільше працюючих вже СЕС функціонує в 

Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, 

Житомирській, Львівській, Кіровоградській, Харківській 

областях. Як приклад, потужна сонячна електростанція 

«Ганська СЕС» на Житомирщині неподалік села Великі 
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Низгірці Бердичівського району. Площа станції 30 гектарів, 

потужність 15 МВт. Це ще один крок до 

енергонезалежності нашої області. 

Головне – використовувати сонячну енергію так, щоб 

її вартість була мінімальна. В міру вдосконалювання 

технологій і подорожчання традиційних енергоресурсів ця 

енергія буде знаходити все нові та нові області 

застосування. 

На Житомирщині зосереджені колосальні місцеві 

ресурси, багато з яких є відновлювальними. Використання 

таких ресурсів дозволить зменшити споживання газу та 

спрямувати кошти на розвиток місцевої економіки.  

На превеликий жаль значна частина цих 

енергоресурсів лишається на полях і звалищах, згоряє на 

попіл у відкритому вогні, гниє вздовж доріг, у ярках, 

захаращує ліси. 

Існує декілька факторів, які не дають впровадити 

альтернативну енергетику в даному регіоні: 

1) відсутність достатньої кількості  бюджетних ресурсів та 

власних ресурсів комунальних підприємств для 

проведення реконструкції або модернізації 

котелень;низька активність інвесторів на ринку 

біопалива; 

2) недостатньо розвинена інфраструктура;відсутність 

механізмів, які б дієво стимулювали розвиток ринку 

альтернативних видів палива та впровадження 

відповідних технологій. 

Одним із перспективних напрямків розвитку 

нетрадиційних джерел енергії в області є освоєння 

гідропотенціалу малих річок. На сьогодні в області 

працюють 6 малих ГЕС. Ведеться відновлювання ще 6 

малих ГЕС. Однак ці роботи гальмуються через відсутність 
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нормативно-правової бази приватизації малих ГЕС та 

гідроспоруд, а також невизначеність у питаннях 

землекористування. 

В Житомирській області мала гідроенергетика 

зробила значний внесок в електропостачання сільських 

населених пунктів та сільськогосподарських об’єктів. 

Житомирське ЗАТ «Облагропроменерго» вже працює за 

«зеленим тарифом» і відчуло усі його переваги. 

Тож як бачите, Житомиряни не стоять осторонь від 

вирішення нагальних проблем виробництва та 

використання біопалива і ми переконані, що нашими 

спільними зусиллями Україна подолає свою енергетичну 

залежність та займе гідне місце серед енергоефективних 

європейських країн. Перспективи подальших досліджень 

стосуються найбільш актуальних енергетичних проектів, їх 

широкого впровадження в економіку області.  

Геотермальна енергетика Україна має значний 

ресурс геотермальної енергії, що становить 27,3 млн. куб. 

метрів на добу гарячої води [3]. Великі запаси термальних 

вод виявлено на території Чернігівської, Полтавської, 

Харківської, Луганської та Сумської областей. Сотні 

свердловин, які виявляли термальну воду і знаходяться в 

консервації, можуть бути відновленні для їх подальшої 

експлуатації в якості системи видобування геотермального 

тепла.  

Всі розуміють, що альтернативна енергетика – це 

ключ до економічного успіху. 

Географічне положення України дозволяє 

використовувати альтернативну енергетику, як часткову 

заміну традиційній. 

Оскільки ми хочемо бути частиною Європи, треба 

брати це до уваги і працювати інтенсивніше у цьому 
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напрямку, оскільки у більшості українських ТЕС та АЕС 

вже зовсім скоро закінчується термін експлуатації і 

заміною цьому повинна стати саме альтернативна 

відновлювальна енергетика.  

Висновки та пропозиції. Альтернативна енергетика 

знаходиться на шляху динамічного розвитку. Розвиток 

поновлюваних джерел енергії неминуче спричинить за 

собою розвиток галузі сервісного обслуговування для 

специфічного обладнання СЕС, ВЕС та ін. станцій на ВДЕ. 

Все це спричинить за собою появу нових можливостей для 

підприємств української енергетики і української 

промисловості в цілому. 
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РОЗРАХУНОК МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗУМНОГО 

БУДИНКУ 

 

А.В.Заброда, 

Трипільська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вулиця Шевченка 102, 

село Трипілля, Обухівський район, Київська область, 

08722, тел. 0961662126, e-mail: zabrodanna69@gmail.com 

 

У роботі проводиться математичний обрахунок 

затрат на побудову та облаштування розумного 

будинку, робота і керування якого відбувається з пульта-

дисплею або смартфону. 

Ключові слова: розумний дім, система мульти-рум, 

домашня Universal Plug'n’Play — мережа із виходом в 

Інтернет, оснащення будинку, розрахунок затрат, 

електронні побутові прилади. 

 

CALCULATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF A 

SMART HOME 

 

A.V.Zabroda, 

Trypillia Secondary School of First and Second Degrees, 102 

Shevchenko Street, Trypillya Village, Obukhiv District, Kyiv 

Region, 08722, tel. 0961662126,  

e-mail: zabrodanna69@gmail.com 

 

The work is a mathematical calculation of the cost of 

construction and installation of a smart home, the operation 

and control of which comes from the remote control or 

smartphone. 
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Розумний дім (розумний будинок/ smart home, digital 

house) — будинок, дача або приміщення комерційного 

призначення (бутік, офіс, будь-яка установа), які мають 

якісні системи забезпечення та операційний multi-room. За 

допомогою останнього функціонально пов'язуються між 

собою усі електроприлади будівлі, якими можна керувати 

централізовано — з пульта-дисплею. 

Розумний дім створюється за допомогою 

професійного проектування та програмування компаніями, 

що займаються розробкою проектів smart-home. Програми, 

що вводяться до алгоритмів multi-room розумного дому, 

розраховані на певні потреби мешканців та ситуації, 

пов'язані із зміною середовища або безпекою. 

Особливістю smart-home є керування з пульта, на котрому 

людина може натиснути одну-єдину клавішу з метою 

створення певної обстановки. При цьому, сама система 

мульти-рум аналізує навколишню ситуацію та параметри 

усередині приміщення, та, керуючись власними 

висновками, виконує задані користувачем команди із 

відповідними налаштуваннями. Окрім того, електронні 

побутові прилади, встановлені у розумному будинку, 

можуть бути об'єднані у домашню Universal Plug'n’Play — 

мережу із виходом в Інтернет. 

 Мета дослідження: здійснити розрахунок затрат для 

будівництва і оснащення розумного будинку . 
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Завдання дослідження: вивчити історію розвитку, 

концепцію розумного будинку, основні функції розумного 

будинку, переваги розумного будинку, розрахунок затрат 

на побудову розумного будинку. 

 Об`єкт дослідження: обладнання розумного будинку 

та його ціна. 

Предмет дослідження: розрахунок побудови та 

оснащення розумного будинку. 

 Результат дослідження: витрати на проект, 

будівництво та обладнання розумного будинку 1731000 

грн. 

Актуальність: розумний будинок – близьке майбутнє 

кожного жителя планети. 

Наукова новизна: будувати такі будинки зараз можуть 

окремо взяті громадяни, які мають надприбутки або 

пересічні громадяни можуть монтувати окремі модулі.  

Висновки: Розумний будинок – це підвищений 

комфорт для власника, безпека, економія часу та економія 

до 10-18% електроенергії. Пересічний громадянин із 

середньою заробітною платою 8000 – 10 000грн.у місяць і 

навіть більше не зможе придбати або побудувати такий 

будинок, навіть взявши кредит у банку, який при такій 

зарплатні банк не видасть. Навіть, якщо взяти кредит під 

заставу, який віддаватиме не одне покоління, то це буде 

неефективно, тому що за цей період технології, які були 

при будівництві стануть занадто застарілими.  

Хоча, врахувавши розвиток науково-технічного 

прогресу, вище згадані технології стануть доступними для 

більшості громадян. 
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ЕНЕРГЕТИЧНО НЕЗАЛЕЖНИЙ БУДИНОК 

 

М.В. Крикун1, О.О. Шкряда2, 

Бориспільський академічний ліцей Бориспільської міської 

ради Київської області, м.Бориспіль Київської області, 

вул. Робітнича,30, 08300, Україна, тел.: 097 886 30 77, 

095 178 17 89, е-mail:flybozon@gmail.com 

 

У роботі наведено спосіб створення енергетично 

незалежного будинку, який зможе сам частково 

забезпечувати себе енергією та не буде залежати від 

зовнішніх чинників. Проектне дослідження вміщує 

інформацію переваги та недоліки альтернативних 

джерел і пропонує спосіб створення такого будинку на 

території міста Бориспіль. 

Ключові слова: енергетично незалежний будинок, 

сонячні батареї, сонячний колектор, тепловий насос, 

вітрогенератор. 

 

ENERGETICALLY-INDEPENDENT 

 

M. Krykun1, O. Shkriada2, 

Boryspil Academical Lyceum of Boryspil city council in Kyiv 

region 30 Robitnycha Str., Ukraine, 08300 

 

The article presents the new way of the energetically-

independent building’s organizing. It’s supposed to supply 

itself with all kinds of energy and will be independent from the 

outer factors. The project investigation includes the information 

about advantages and disadvantages of alternative sources of 
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energy. It also provides the model of practical usage of the 

alternative energy on the base of one of the buildings in 

Boryspil town. 

Keywords: energetically-independent building, solar 

panels, solar collector, heat pump, windgenerator. 
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В сучасному світі кожна людина прагне бути 

незалежною в усіх сферах, енергетичній в тому ж числі. 

Тож не такою вже й новою є ідея створення енергетично 

незалежного будинку, який зможе покрити частину 

енергетичних витрат.  

Існує багато видів альтернативних джерел енергії, 

але з усіх можливих на території Борисполя найбільш 

ефективними сонячні та вітряні. Ознайомимося з їх 

можливостями.  

Вітрогенератор. Існують два основні типи 

вітрогенераторів: з вертикальною та горизонтальною віссю 

обертання. Ефективнішим, найчастіше застосовуваним і 

найбільш екологічно «чистим» є горизонтальний 

вітрогенератор. Найчастіше турбіни з горизонтальною 

віссю обертання мають дві або три лопаті, хоча є моделі з 

більшим числом лопатей. Для найбільш ефективної 

роботи вітрогенератора, його лопаті повинні максимально 

взаємодіяти з вітровим потоком, що проходить через 

площу обертання ротора.  Теоретично, чим більше 

лопатей у ротора, тим ефективніше повинна бути його 

робота. Однак, вітрогенератори з великою кількістю 

лопатей менш ефективні, ніж вітряки з двома або трьома 

лопатями, так як лопаті створюють перешкоди один 

одному, а також, якщо опорою даному вітрогенератору 
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слугує одна балка, конструкція може не витримати сили, 

що діє на неї. Щоб використовувати енергію вітру в 

домашніх умовах найефективнішим буде горизонтальний 

вітрогенератор оптимально з трьома лопатями та опорою, 

що кріпиться до кількох, наприклад, 3 точок. 

Існує формула для розрахунку кількості виробленої енергії 

вітрогенератором за одиницю часу(А) :  

 

𝐴 = 𝐶 ∑ 𝑉𝑖
3𝑡𝑖 + 𝑉𝑉>𝑉𝑦

3𝑉𝑦
𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑡, кВт*год3, 

 

де С=0,000481D2e, D – діаметр вітроколеса; e – коефіцієнт 

використання енергії вітру (приймається за 0,3); Vy – 

розрахункова швидкість вітру ВЕУ. 

Сонячні батареї перетворюють енергію Cонця в 

електрику. Це відбувається завдяки кремнію, що є 

важливою складовою сонячних панелей. Перевагою 

сонячної енергії є її екологічна чистота, таке джерело є 

досить надійним. Однак його мінусом є непостійний 

характер, тому найчастіше система сонячних батарей 

працює паралельно з традиційними джерелами 

електроенергії. 

Зараз існує три види сонячних батарей: 

тонкоплівкові, полі- та монокристалічні. Різниця полягає в 

зовнішньому вигляді та способі виготовлення. 

Найефективнішими з них є монокристалічні(23% + 25 років 

гарантії). Далі йдуть полікристалічні (18%). Мінусом їх 

використання є нестійкість до  високих температур через 

наявність домішок, що також впливає на термін служби. 

Останніми за своєю ефективністю є тонкоплівкові батареї 

(13%), це зумовлено тим, що кремній напилюється на 
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фольгу, або скло в умовах вакууму, тож у складі батареї є 

багато домішків, що також впливає на термін 

використання. 

Опалювальна система на базі теплового насоса 

використовує безкоштовну енергію довкілля для опалення 

та гарячого водопостачання. Й складається з кількох 

основних компонентів: система джерела тепла, сам 

тепловий насос і система використання тепла. Тепловий 

насос розташовується між джерелом енергії та системою 

опалення. Він містить контур холодильного агенту і 

забезпечує підняття температури теплоносія до належного 

рівня, використовуючи тепло повітря, землі або води. 

Система використання тепла – це система опалення в 

будівлі. Окрім насосів, арматури і трубопроводів опалення, 

вона також включає нагрівальні прилади та пристрої для 

підігріву води. Також вигідно мати буферну ємність, щоб 

система опалення працювала ефективніше. 

Основним критерієм що визначає ефективність 

роботи теплового насоса є його коефіцієнт температурної 

трансформації (COP). Коефіцієнт перетворення теплоти 

являє собою відношення кількості енергії, що генерується 

тепловим насосом, до кількості енергії, що витрачається на 

процес перенесення тепла. Чим вищий COP, тим 

ефективніше працює тепловий насос. В більшості випадків 

COP дорівнює 3. Теплові насоси є найбільш ефективними 

системах підігріву підлоги.  

Для помірного кліматичного поясу теплові насоси є 

неефективним рішенням через малу різницю температур. 

Сонячний колектор це пристрій, що трансформує 

сонячну енергію в теплову і передає тепло до баку 

непрямого нагріву. 
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Як правило, ці пристрої монтуються на південну 

сторону під кутом 30-40 градусів в нерухомому стані. 

Потрібний кут визначається в залежності від того, для чого 

буде використовуватися нагріта речовина. 

За бажання повітряний сонячний колектор можна 

зробити самостійно. Для цього лиш потрібно мати багато 

металевих бляшанок, великий ящик без дірок, в який 

можна упакувати всю конструкцію, вентилятор, щоб качати 

повітря, фольга та чорна фарба. Кінці бляшанок потрібно 

обрізати так, що їх можна було вставити одна в одну і 

зробити з них довгу зигзагоподібну трубку, на однин з 

кінців помістити вентилятор та завести обидва кінці в 

будинок (рис.1). За цієї умови навіть при хмарній погоді 

вдень можна досягти значної різниці температур. Потім 

пофарбувати всю цю конструкцію в чорний колір. Ящик 

потрібно покрити фольгою і також пофарбувати. Потім 

помістити конструкцію з бляшанок в ящик і накрити це 

шматком скла (звісно, що розміри всіх предметів мають 

бути підібраними так, щоб між частинами не було дірок). 

Додатково можна установити датчики температур на 

конструкцію. 

Якщо ж ви хочете опалювати будинок й вночі, тоді 

можна додати до даної конструкції ще одну частину. 

Сонячним колектором в окремому приміщенні можна 

нагрівати каміння (рис.2). Трубка з гарячим повітрям тоді 

не буде йти одразу в будинок, а проходитиме через 

приміщення  з камінням, обкручуватиметься навколо 

нього, і віддавши тепло буде рухатися йти знову в 

колектор.  Інша трубка, вестиме повітря з кімнати до 

каміння і знову в кімнату, за її допомогою можна 

контролювати постачання тепла. 
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В сонячному колекторі можна нагрівати й рідину, щоб 

запустити її в батареї, проте з цим буде більше клопотів, 

оскільки рідина може замерзнути, а при високих 

температурах випаруватися, що призведе до збільшення її 

об’єму. Тому для того, щоб зробити рідинний колектор 

потрібно, щоб трубки були з матеріалу, який 

розширюється. Щоб з користю використати енергію 

сонячного колектора влітку можна за його допомогою 

нагрівати воду в басейні або переробляти тепло в 

електрику, це буде не надто вигідно, через великі втрати 

енергії, проте краще, ніж втратити її всю.  

 

 
Рис. 1     Рис. 2 
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Усе більш актуальним питанням у сучасному 

економічному і енергетичному становищі країни є 

впровадження нових енергоефективних технологій при 

реконструюванні і будівництві екологічно чистих будівель  

Використання місцевих матеріалів, таких як солома, 

очерет тощо, у житловому будівництві практикувалося в 

Україні з давніх часів. Великий вплив на становлення 

народної архітектури, характер житлових будівель, їх 

розміщення мали природні умови. У кожному ландшафті 

формувалися власні моделі народних жител. 
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Концепція розвитку житлового будівництва з 

урахуванням подальшого зростання цін на енергоресурси, 

висунули на перший план питання підвищення 

теплозахисних якостей житлових будинків, що суттєво 

впливає на вартість експлуатації житла. Першочерговими 

завданнями в житловому будівництві повинно стати 

подальше зниження використання енергоресурсів при 

експлуатації житла за новими теплотехнічними нормами, 

що дозволить приблизити їх витрати до 

середньоєвропейського рівня. 

Дерев'яний каркас із заповненням стін спресованими 

солом'яними блоками чи блоками із саману – 

перспективний та екологічний вид стінової 

огороджувальної конструкції для малоповерхового 

житлового будівництва ще із точки високих темпів 

будівництва, можливості вести будівництво у будь-який 

час, легкості конструкції, та простоти i утилізації у разі 

виникнення такої необхідності. 

Проведені дослідження показали, що місцеві 

органічні матеріали, такі як солома, очерет мають хороші 

теплофізичні характеристики і можуть використовуватися 

як безпосередньо матеріал зовнішніх стін, утеплювач та 

заповнювач для легких органічних бетонів при будівництві 

екологічних малоповерхових будівель. 

В Україні є значний потенціал щодо застосування 

місцевих матеріалів як будівельного ресурсу. У великій мірі 

це стосується соломи злакових культур та очерету, запаси 

якого є значними та що відновлюються.  

Застосування таких екологічних будівельних 

матеріалів є економічно і енергетично ефективним. 
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У роботі наведено інформацію про технології, які 

застосовуються при будівництві звичайних та пасивних 

будинків. Зроблена порівняльна оцінка. 
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The article presents information about technologies that 

are used in constructionof traditional and green houses. A 

comparative assessment was made. 
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В наші часи багато людей дуже піклуються про 

навколишній світ. Щоб допомогти їм в цьому створені, так 
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звані «пасивні будинки». Пасивний будинок— 

енергоефективний будівельний стандарт, який створює 

комфортні умови проживання, одночасно є економічним і 

надає мінімальний негативний вплив на довкілля. 

Критеріями для Пасивного Будинку в Європі є: 

• Питома витрата теплової енергії на опалення, 

визначена розрахунками в програмі «Пакет планування 

Пасивного Будинку» (PHPP), не повинна перевищувати 

15 кВт·год/(м²·рік); 

• Спеціальні вимоги попиту охолодження будівлі ≤ 

15 кВт·год/(м²·рік); 

• Щорічний період перегріву (температура в 

приміщенні вище 25 °C) ≤ 10 %; 

• Загальне споживання первинної енергії для всіх 

побутових потреб (опалення, гаряча вода й електрична 

енергія), не повинно перевищувати ≤ 120 кВт·год/м²·рік). 

Історія створення 

Концепція Пасивного Будинку виникла в травні 1988 

року з розмови між професором Бо Адамсоном з 

Лундського університету (Швеція) і Вольфгангом 

Файстом — засновником Інституту Пасивного Будинку 

міста Дармштадт(Німеччина), який на той час працював в 

Інституті Житла та Довкілля (Institut für Wohnenund 

Umwelt). Під час проектування та будівництва першого 

пасивного будинку цей метод був адаптований до 

спеціальних граничних умов для будівель з високоякісною 

ізоляцією, які більше не вимагають стандартної системи 

опалення. Ця концепція була розроблена на основі низки 

науково-дослідницьких проектів, спираючись на фінансову 

допомогу від німецької землі Гессен. 

Першими пасивними будинками стали чотирьохрядні 

будинки (також відомі як таунхауси чи міські будинки), які 
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були розроблені для чотирьох приватних клієнтів 

архітекторами професорами Боттом, Ріддером і 

Вестермеєром. 

5 важливих складових пассивного будинку: 

• Виключно високий рівень теплоізоляції; 

• Добре ізольовані віконні рами з потрійним 

низькоенергетичним склом; 

• Позбавлена теплових містків конструкція будівлі; 

• Герметична оболонка будівлі; 

• Комфортна вентиляція з ефективною рекуперацією 

тепла. 

Для узгодження перелічених вище параметрів 

складається енергетичний баланс будівлі, який 

створюється за допомогою программного Пакету 

Планування Пасивних Будинків РНРР, розробленного 

РНІ (Німеччина).  

Для будівництва, як правило, вибираються 

екологічнокоректні матеріали, часто традиційні — дерево, 

камінь, цегла. Останнім часом часто будують пасивні 

будинки з продуктів рециклізації і неорганічного сміття — 

бетону, скла і металу. В Німеччині побудовані спеціальні 

заводи з переробки таких відходів у будівельні матеріали 

для енергоефективних будівель. 

 

Література: 

1. http://saee.gov.ua/ 

2. https://passipedia.org/ 

http://saee.gov.ua/
https://passipedia.org/
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ШКІЛЬНА МЕТЕОСТАНЦІЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

ТЕМПЕРАТУРИ, ВОЛОГОСТІ ТА РІВНЯ ВУГЛЕКИСЛОГО 

ГАЗУ В КЛАСІ 

 

Д. Старун, 

Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді 

вул. Соборна, 41, м. Ромни, 42000, Україна,  

тел. +38(097)16-77-961, e-mail: dimanski321@ukr.net 

 

У роботі розглядається розробка метеостанції, за 

допомогою якої можна контролювати температуру, 

вологість, концентрацію вуглекислого газу в шкільному 

середовищі. 

Ключові слова: шкільна метеостанція, 

концентрація вуглекислого газу, вологість, 

мікроконтролер, світлодіод, зумер, датчик. 

 

SCHOOL WEATHER STATION FOR CONTROL OF 

TEMPERATURE, HUMIDITY AND CARBON GAS LEVEL IN 

CLASSROOM  

 

D. Starun, 

Romny Minor Academy of Sciences 

 

The article deals with the development of a weather 

station by means of which it is possible to control the 

temperature, humidity, concentration of carbon dioxide in the 

school environment.  

https://www.facebook.com/pages/Romny-Minor-Academy-of-Sciences/2328814857396039?eid=ARBIYWWP2rs_XM99Gne1MRMdzfWAbYFhvAh5_kywOVdHKC_NlMimYdpmuf6HIHXU1UXCi4kLL4eNTo13&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000107402637&fref=tag
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Keywords: the school weather station, the concentration 

of carbon dioxide, a humidity, the microcontroller, LED, the 

buzzer, the sensor.  

 

ORCID: 0000-0002-8337-511X. 

 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що 

розроблена метеостанція дозволить контролювати в 

шкільному класі наступні параметри: температуру, 

вологість, концентрацію вуглекислого газу. 

Мета проєкту: спроектувати та виготовити шкільну 

метеостанцію. 

Завдання етапів проєкту: розглянути вплив 

кліматичних умов на людину; оглянути існуючі рішення з 

даної проблеми; вибрати середовище програмування; 

розробити принципову та структурну схеми шкільної 

метеостанції; спроектувати алгоритм та програму роботи 

приладу; виготовити та перевірити метеостанцію. 

Головний очікуваний результат проєкту – діюча 

модель шкільної метеостанції з функціями визначення 

показників температури, вологості, концентрації 

вуглекислого газу. 

Вплив погоди на людський організм багатогранний і 

не до кінця ще визначений. Його вивченням займається 

метеорологія, біометеорологія, медицина та біологія. Різні 

вчені, намагаючись знайти об'єктивні показники впливу 

погоди на людину, запропонували декілька таких індексів 

впливу температури, вологості і вітру. Однак ні один з них 

не є універсальним. Якість повітря в приміщенні 

описується наступними факторами: температура, 

вологість, запах, рівні концентрації різних газів.  
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Метеорологічна станція – це станція для проведення 

спостережень за погодою. Складається з 

метеомайданчика, на якому розташовано більшість 

приладів, що фіксують метеоелементи, та замкненого 

приміщення, в якому 

встановлюється барометр і барограф та ведеться обробка 

спостережень. Одержані на метеостанціях дані кодують і 

надсилають до метеорологічних центрів. Розрізняють 

дорожні, лісові, гідрологічні метеорологічні станції, 

побутові домашні метеостанції. 

Створено шкільну метеостанцію. На підставі 

функціональної схеми розроблено структурну схему (Рис. 

1). В якості головного пристрою використано 

мікроконтролер, виміром будуть займатися датчики, 

сигналізація реалізована на світлодіодах та зумері. 

 

 

 
Рис. 1. Структурна схема приладу. 
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Принципова схема (Рис. 2) складається з 

мікроконтролера Arduino Uno, звукова сигналізація 

реалізована на транзисторному ключі VT1 і 5V зумера, 

сигнального світлодіоду (на схемі це світлодіод HL4), 

кнопки узгодження S1, датчика DHT-11, датчика MH Z-19B  

та вентилятора. 

 

 
 

Рис. 2. Принципова схема приладу. 

 

В даній роботі, використовуючи [1-5], провели аналіз 

впливу кліматичних умов на життя людини, розглянули 

існуючі рішення з даної проблеми, вибрали середовище 

програмування, розробили структурну та принципову 

схему передавального та приймального модулю шкільної 

метеостанції, створили модуль передачі та модуль 

прийому метеоданих, розробили алгоритм роботи шкільної 

метеостанції та програму її роботи, провели тестування 

роботи пристрою в межах лабораторії. 

В подальшому планується: виготовити 

передавальний та приймальний модулі в окремих 

конструкціях; провести іспит модулів в класних умовах. 

Розглянути можливість передачі метеоданих через 
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Bluetooth модуль з можливістю виведення метеоданих на 

смартфон; виконати пошук інвесторів для промислового 

виготовлення пристрою. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЮЧОЇ 

МОДЕЛІ  ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

 

В. Пархоменко, 

Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді 

вул. Соборна, 41, м. Ромни, 42000, Україна, 

тел.: +38(068)57-83-501, 

e-mail: parhomenko.andrey78@gmail.com 

 

У роботі розглянуто створення діючої моделі міні-

ТЕС та визначено доцільність її використання. 

Ключові слова: міні-ТЕС, теплоелектро-

енергетика. 

 

RESEARCH OF PROCESS OF PRODUCTION OF 

ELECTRIC ENERGY BY MEANS OF OPERATING MODEL 

OF THERMAL ELECTRO-STATION 

 

V. Parkhomenko, 

Romny Minor Academy of Sciences 

 

The article reviewed creation of operating model mini-

TES and defined expediency of its use. 

Keywords: mini-TES, thermal electric energy. 

 

ORCID: 0000-0002-8277-5402. 

 

Актуальність даної роботи пояснюється негативною 

роботою ТЕС, яка впливає на всі компоненти біосфери: 

mailto:parhomenko.andrey78@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Romny-Minor-Academy-of-Sciences/2328814857396039?eid=ARBIYWWP2rs_XM99Gne1MRMdzfWAbYFhvAh5_kywOVdHKC_NlMimYdpmuf6HIHXU1UXCi4kLL4eNTo13&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000107402637&fref=tag
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атмосферу, гідросферу та літосферу. 

Мета роботи: створити діючу модель теплової 

електростанції, дослідити її роботу та вивчити чинники, що 

впливають на ефективність перетворення теплової енергії 

на електричну.  

Завдання роботи: опрацювати наукову літературу з 

проблемного питання [1, 2]; вивчити будову та принцип дії 

теплової електростанції; з’ясувати відмінності у роботі ТЕС 

та міні ТЕС; збудувати модель ТЕС; дослідити роботу 

моделі; оцінити й порівняти енергію, що виділяється при 

згорянні різних речовин; здійснити порівняльну 

характеристику різних видів палива на предмет 

забруднення навколишнього середовища; визначити 

шляхи підвищення коефіцієнта корисної дії; розглянути 

можливі варіанти зменшення викидів продуктів згоряння 

палива. 

Методи дослідження: порівняльно-описовий, 

експериментальний, аналітичний, спостереження. 

Очікуваний результат: створення діючої моделі ТЕС. 

Результати дослідження та їх аналіз. У 2019 році 

було розглянуто будову і принцип дії теплової 

електростанції (ТЕС),  в якій первинна енергія має хімічну 

форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого 

палива чи газу. На парових електростанціях (з паровими 

турбінами) у топці парового котла відбувається 

перетворення хімічної енергії палива в тепло газів – 

продуктів згоряння. Це тепло передається воді та водяній 

парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло 

перетворюється на кінетичну 

енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з 

турбіною. Відпрацьована в турбіні пара надходить до 

конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді. 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 7. Молодіжна секція 
 

630 

Було розглянуто особливості будови та  призначення 

міні-ТЕС, вивчено її переваги, зокрема у безпосередній 

близькості до споживача. 

В поточному році було збудовано вдосконалену 

модель власної ТЕС. Її будова: 1. Котел з водою; 2. Парова 

турбіна; 3. Генератор електричного струму; 4. Неонова 

лампа. 

Принцип дії моделі. В нагрівнику (топці) згорає 

паливо. При його згорянні виділяється певна кількість 

теплоти. За рахунок цієї енергії вода в котлі нагрівається 

до 100◦ С і перетворюється на пару. Пара під тиском 

вивільняється на парову турбіну, тиснучи на лопаті з 

певною силою. Внаслідок цього турбіна починає 

обертатися і обертати вал ротора генератора 

електричного струму. В обмотці ротора виробляється 

електричний струм, який по проводах подається на 

електричну лампочку, яка загорається. 

З метою дослідження впливу різних видів палива на 

ККД міні-ТЕС було проведено низку експериментів. 

Зокрема, розглядалося згоряння таких видів палива, як 

дрова, тирса, солома та природний газ. Результати 

обчислень: 

 

Дрова: 

η = Qк/ Qз*100% = 2,8% 

Qк=c*mв*(t2-t1)=2,856(кДж) 

Qз=qд*mд=10^6(Дж) 

Тирса: 

η = Qк/ Qз*100% = 0,35% 

Qк=c*mв*(t2-t1)=2,856(кДж) 

Qз=qт*mт=8,28*10^6(Дж) 

Солома: 

η = Qк/ Qз*100% = 2,04% 

Qк=c*mв*(t2-t1)=2,856(кДж) 

Qз=qс*mс=1,4*10^6(Дж) 

Природний газ: 

η = Qк/ Qз*100% = 6,5% 

Qк=c*mв*(t2-t1)=2,856(кДж) 

Qз=qг*mг=44*10^6 (Дж) 
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Висновки. В даній роботі ми створили модель 

теплової електростанції та вивчили її роботу, визначили 

переваги та недоліки міні ТЕС та встановили, що 

використання цих станцій в окремих випадках доцільно, за 

умови наявності відходів соломи, тирси, тощо. Визначили 

ККД міні-ТЕС для різних видів палива. Встановили, що з 

енергетичної точки зору оптимальним видом палива є 

природний газ, оскільки ККД пристрою в цьому випадку 

максимально можливий. Дані експерименту підтверджують 

теоретичні висновки щодо недоцільності переходу від 

природного газу до інших видів органічного палива, 

зокрема тирси, соломи, дров. З'ясували, що масове 

встановлення подібних автономних джерел негативно 

вплине на довкілля, здоров'я населення, призведе до 

подальшого зменшення викопних паливних  ресурсів, 

вирубування зелених насаджень. Використання дров, 

тирси, соломи можливо лише в разі необхідності утилізації 

цих видів палива.  

 

Література: 

1. Резинских В. Ф. Повышение надежности и эффективности 

действующего оборудования ТЕС / В. Ф. Резинских, А. Г. Тумановский 

// Труды конференции «Повышение надежности и эффективности 

эксплуатации электрических станций и энергетических систем». – 

2010. – С. 124 –128. 

2. Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции: Учебник для 

теплоэнерг. спец. вузов / В. Я. Рыжкин. – М.-Л.: Энергия, 1967. – 400 с.  



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 7. Молодіжна секція 
 

632 

УДК  621.412 

 

ДВИГУН СТІРЛІНГА. МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ ЧИ 

МАЙБУТНЄ? 

 

Д.О.Воробйов, 

Опорний загальноосвітній навчальний заклад 

Новоолександрівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад», вул. Перемоги, 2, с. Нова 

Олександрівка, Згурівський район, Київська область, 

07623,Україна, тел.: +38(045)7058601,  

e-mail: nvknovol@ukr.net 

  

Дослідження особливостей роботи двигуна 

Стірлінга покладено в основу  роботи. Розроблено 

практичні  рекомендації  щодо  виготовлення моделі 

двигуна Стірлінга, визначено основні термодинамічні 

характеристики моделі двигуна, розраховано коефіцієнт 

корисної дії та роботу двигуна. 

Ключові слова: теплові двигуни, двигун Стірлінга 
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The study of the features of the Stirling engine is the 

basis of the work. Practical recommendations on the 

manufacture of the Stirling engine model have been 

developed, the basic thermodynamic characteristics of the 

engine model have been determined, the efficiency factor and 

the engine performance have been calculated. 

Keywords: heat engines, Stirling engine 

 

ORCID: 0000-0003-2109-6550.  

 

З давніх-давен енергія була найважливішим 

чинником, що визначає життя людини і розвиток 

цивілізації. Проте зараз, як ніколи раніше, гостро постало 

питання: що чекає на людство – енергетичне голодування 

чи енергетичний достаток?  

 Особливо гостро сьогодні для нас звучить питання 

енергозбереження. Актуальними для всіх є питання: як 

можна заощаджувати електроенергію; чи є альтернатива у 

двигуна внутрішнього згоряння? Двигун Стірлінга, 

винайдений ще у 1816р., сьогодні через свою 

невибагливість та надійність був визнаний найбільш 

перспективним у цьому напрямку.  

Є різноманітні відкриття, які знадобляться людству 

зараз та в майбутньому куди більше, ніж в той час, коли 

вони були винайдені. Саме таким винаходом і є двигун 

Стірлінга. Він  може перетворювати в енергію майже будь-

яке джерело тепла. Цілком можливо, що у майбутньому 

новітні моделі цього двигуна будуть забезпечувати 

енергією і наші домівки. 

Я проживаю у с. Нова Олександрівка Згурівського 

району. Мені стало цікаво чи використовують жителі села 

альтернативні джерела енергії. Як показали наші 
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дослідження, альтернативні джерела  зовсім не 

використовуються. Єдиною альтернативою газу у селі є 

дрова. Якщо у 2010 році основним видом палива у 

будинках був газ, у 2015 році почали більше 

використовуватись дрова та електрика, то  у 2019 році 

основне паливо – це дрова. І незначна кількість 

домогосподарств     використовує електрику. Використання 

газу з 2010 року по 2019 зменшилося із 86%  до 27%, а 

дрів збільшилось 13% до 68%. 

Стірлінг-когенерація  –  це нова технологія, на основі 

двигунів Стірлінга, при якій енергія охолоджуючої води і 

відпрацьованих газів використовується для потреб 

теплопостачання споживачів. Досить ефективно і якісно  

можна використовувати стірлінг-двигуни у комбінованому 

виробництві електроенергії та тепла. 

Двигун Стірлінга — теплова машина, що працює не 

тільки від спалювання палива, але від будь-якого джерела 

тепла, наприклад — сонячних променів. Відноситься до 

двигунів зовнішнього згоряння. Принцип роботи двигуна 

Стірлінга полягає в циклах нагрівання й охолоджування 

газу, що постійно чергується в закритому циліндрі . 

Модель двигуна Стірлінга збирається з чотирьох 

основних частин: двох сполучених циліндрів - 

теплообмінного і робочого, камери нагрівання і резервуара 

з холодною водою.  

Для виготовленої моделі ми розрахували потужність 

та коефіцієнт корисної дії  і отримали такі значення: ККД  ≈ 

7,4%, потужність моделі  ≈ 0,013Вт - 0,06 Вт. Такий двигун 

потужністю менше 1 Вт – це звичайна  демонстраційна 

модель. 

Двигуни потужністю до 10 Вт можна використовувати як 

похідний генератор електроенергії від багаття або сонця. 
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Двигуни до 100 Вт і більше мають найрізноманітніше 

призначення: генерація електроенергії для будинку, привід 

водяного насоса для колодязя або поливу, і т.д. Для них 

регенератор обов'язковий. 

У сучасному світі побачити двигун Стірлінга  велика 

рідкість, його мало де презентують, хоча використовують 

його в багатьох сферах діяльності, таких як: автомобільна 

техніка, деяких моделях підводних човнів або  на 

космічних станціях. Ще у 60-ті  роки інженери розробили 

проект штучного серця. Двигун Стірлінга використовується в 

апаратах штучного серця як механізм, що перетворює  

теплову енергію ізотопного палива на механічну енергію. 

Сьогодні двигун Стірлінга знову привертає увагу 

фахівців. Він визнаний найбільш перспективним завдяки 

невибагливості, досить високому ККД і надійності. Тому, 

цілком можливо, що невдовзі двигун Стірлінга прийде майже 

в кожен будинок, як тепловий двигун, елемент системи 

опалення або складовий елемент міні-електросанції  
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У роботі досліджено взаємодію псевдосферичних 

антен з електромагнітним полем Землі та їх 

використання для бездротової передачі електроенергії 

на відстань декількох метрів з ефективністю 100%. 

Виявлено можливість продукування електроенергії. 

Проведено експерименти, що підтверджують 

промислову спроможність технології та розглянуто 

перспективи щодо її впровадження. 

Ключові слова: бездротова передача 

електроенергії без втрат, бездротова зарядка, 

електромагнітне поле Землі, передача електроенергії 

без дротів. 
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The article presents the research of the interaction of 

pseudo spherical antennas with Earth's electromagnetic field, 

which makes it possible to wirelessly transmit electricity over 

several meter distance with 100% efficiency. Moreover, it is 

possible to produce additional energy. Conducted experiments 

confirm it. 

Keywords: wireless electricity transmission with 100% 

efficiency, wireless charging, Earth's electromagnetic field, 

wireless electricity transferring. 

 

ORCID: 0000-0002-1075-061X. 

 

Бездротова передача енергії - це інноваційна 

концепція, яка широко поширена у всіх сферах людської 

діяльності. Існуючі технології бездротової передачі мають 

низьку ефективність та обмежену відстань передачі, не 

можуть заряджати декілька пристроїв одночасно, 

використовувати складні алгоритми для відстеження 

приймача, випромінювати шкідливі високочастотні 

електромагнітні хвилі та часто працювати нерегулярно. 

Вперше проблему бездротової передачі електроенергії 

було визначено на початку минулого століття Ніколою 

Тесла. В основі його демонстраційного пристрою 

покладено метод випромінювання та отримання 

електромагнітних хвиль відкритим резонансним контуром, 

що містить антену (ємність) і котушку (індуктивність). 

Продуктивність пристрою така: ККД = 4%, відстань 

передачі - 42 км, розмір антени - 60 м, довжина хвилі - 

2000 м. У пристрої Тесла планета Земля розглядається як 

один із проводів у передачі електрики, оскільки 

випромінювання та отримання таких довгих хвиль без 

заземлення не є ефективними. Після експериментів Тесла 

всі спроби бездротової передачі електроенергії з 
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прийнятною ефективністю протягом ХХ століття були 

безуспішними. 

У зв'язку з цим було вирішено розробити технологію, 

яка буде набагато ефективнішою, ніж існуючі. Розроблена 

технологія, передає електроенергію на відстань 1,8 метра 

з ефективністю 100%, використовуючи псевдосферичні 

антени, розміри яких не перевищують 20 див. Для 

підтвердження ефективності та надання чіткого уявлення 

про процеси, що відбуваються під час роботи пристрою, 

було проведено ряд експериментів. Розроблена технологія 

може кардинально змінити наші уявлення про передачу 

електроенергії. Уявіть собі бездротове майбутнє: 

електромобілі заряджаються в русі, пристрої не 

потребують проводів, не потребують зарядки.  

Об’єкт дослідження: процес продукування та 

бездротової передачі електроенергії за допомогою 

електромагнітного випромінювання та потенціалу 

електромагнітного поля Землі.  

Предмет дослідження: будова та параметри 

випромінювальної та приймальної антен системи 

бездротової передачі енергії.  

Мета дослідження: розробити технологію бездротової 

передачі електроенергії, позбавлену недоліків існуючих 

аналогів, здатну передавати електроенергію на відстань 

декількох метрів з підвищеною ефективністю, 

використовувати потенціал глобального електромагнітного 

поля Землі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно: 

проаналізувати існуючі технології бездротової передачі 

енергії та виявити їх недоліки; розробити власне рішення, 

що дозволяє без дротів передавати електроенергію на 

відстань декількох метрів з підвищеною ефективністю; 

виконати теоретичні розрахунки та провести 
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експерименти, що підтверджують ефективність розробки; 

розглянути напрямки промислового застосування 

технології в різних сферах діяльності людства та 

розглянути перспективи щодо виведення технології на 

ринок. 

Методи дослідження базуються на опрацюванні 

наукових джерел, присвячених бездротовим технологіям, 

співпраці з вченими, радіотехніками, економістами та 

маркетологами, проведенні експериментів для 

підтвердження працездатності розробки. 

Практичне значення роботи полягає у можливості 

бездротової передачі енергії з високою ефективністю на 

відстань декількох метрів а також її продукування за 

рахунок потенціалу електромагнітного поля Землі. 

Технологія може застосовуватися як у побуті (побутова 

електроніка та портативні пристрої), так і в промисловості 

(електротранспорт, електроустаткування, інструменти, 

датчики, освітлення, медичні пристрої), а також у 

військовій сфері. 
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МАГНЕТИЗМ, ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Д.К. Полуденна1, О.О. Шкряда2,  

Бориспільський академічний ліцей Бориспільської міської 

ради Київської області, м. Бориспіль Київської області, 

вул. Робітнича,30, 08300, Україна, тел.: 050 134 16 52, 

095 178 17 89, е-mail: Savenkova_Alexa@ukr.net 

 

У роботі описано, як використовуються явища 

магнітної левітації та магнітної індукції у транспортній 

галузі та в способах отримання енергії. У даному 

дослідженні аналізується енергоефективність цих явищ, 

досліджено переваги та недоліки застосування цих 

пристроїв на території України та світу в цілому. 

Ключові слова: маглев, альтернативна 

енергетика, магнітні генератори енергії. 

 

MAGNETISM, AS A TYPE OF ALTERNATIVE ENERGY 

 

D. Poludenna, O. Shkriada 

Boryspil Academical Lyceum of Boryspil city council in Kyiv 

region 30 Robitnycha Str., Ukraine, 08300 

 

The article presents the ways of usage of phenomena of 

the magnetic levitation and magnetic induction in the transport 

industry. It also provides with the ideas of energy generation. 

The investigation work is aimed to analyze the energy 

efficiency of magnetic phenomena. The article represents both 

advantages and disadvantages of the usage of the magnetic-
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based constructions on the territory of Ukraine and in the 

whole world.   

Keywords: maglev, alternative energy, magnetic 

generators of energy. 

 

ORCID: 10000–0002–5050–2215, 20000–0003–2467–3616 

 

Основні проблеми світу – високе забруднення, 

закінчення запасу світових ресурсів та проблеми вже 

вигаданого транспорту. Данні загрози можна вирішити 

завдяки впровадженню нової технології на основі магнітної 

левітації – маглев. 
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Маглев – це технологія переміщення, в якій капсула 

або вагон піднімаються на поверхню за допомогою явища 

відштовхування однакових полюсів магнітів. Завдяки 

цьому потяг лежить над поверхнею, не торкаючись її, а 

відсутність коліс дозволяє розвивати надзвичайної 

швидкості без сили тертя. Одним з яскравих прикладів 

переваги потягів маглев над звичайними колісними надає 

Японія та Китай. Зокрема, їхні потяги уже можуть 

розвивати швидкість понад 600 км/год. 
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Другим найяскравішим прикладом левітації є система 

ліфтів мульті. Хмарочоси досі були обмеженими 

необхідністю включення великих і громіздких шахт, які 

повинні курсувати лише вгору-вниз. Система мульті 

дозволить архітекторам створити абсолютно нові форми 

та схеми будівель. Також цікавим є той факт, що в одну 

шахту можна буде помістити дві або більше кабіни ліфта. 

Саме технологія маглев є однією з найбільш 

енергоефективних, тому що основну роботу виконують 

полюса магнітів, котрі, як відомо, не потребують великих 

затрат енергії. Уявіть собі, зараз, щоб потяг рухався 

потрібно набагато менше енергії, аніж на його систему 

кондиціонування.  

Розглянемо ще один приклад найбільш 

енергоефективних приладів – генератор Адамса. 

Зі зниженням світових запасів корисних копалин 

збільшується попит на генератори електроенергії. Зараз 

найпопулярнішими паливами є бензин та дизельне 

паливо. Їх відходи надзвичайно токсичні і псують 

навколишнє середовище, а запаси поступово 

вичерпуються. Вирішенням цієї проблеми можуть стати 

генератори, що не потребують палива. Такі пристрої 

будуть надзвичайно ефективними в побуті, промисловості, 

машинобудуванні та, навіть, в аерокосмічній галузі. Вони 

можуть використовуватися там, де немає можливості 

постачання палива, а енергія природи не є настільки 

потужною щоб забезпечити електрикою на повну силу. 

Працюючи, генератор має ККД не менше 91%, а 

легка конструкція дозволяє зібрати його вдома. Вони також 

гарно з’єднуються між собою, що дозволяє збирати цілі 

автономні сіті без додаткових витрат. 
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Висновки щодо застосування технології маглеву та 

генератора Адамса в Україні: 

✓ Система маглев в світі поставить крапку на старих 

залізницях, та стане значним поштовхом в 

економіці. Також, є можливість будувати капсули 

маглев на нашій території, та в країнах з гарним 

розвитком машинобудування та добування заліза, 

що забезпечить не тільки розвиток економіки, а 

створить додаткові робочі місця. 

✓ Система ліфтів мульті також забезпечить прогрес 

та розвиток архітектури різних будівель, дозволить 

створювати ще небачені структури. 

✓ Генератор Адамса – крок у розвиток екологічного 

машинобудування. Завдяки енергоефективності 
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машин з цим генератором та їх екологічності, на 

них буде великий попит, а з попитом – прибутки. 

Також генератор, котрий не залежить від стану 

погоди, буде використовуватися в промисловості 

ефективніше ніж сонячні панелі та вітрові 

генератори, зважаючи на часті похмурі дні в Україні 

та інших країн з похмурим кліматом. 

Отже, пошук інновацій стане своєрідним ключем до 

розвитку нового машинобудування.  
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ПЛАЗМОВИЙ ГЕНЕРАТОР – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ 

МАЙБУТНЬОГО 

Є.О. Шуть, учень 10 класу Германівської гімназії 

Обухівської районної ради Київської області, 

Д.М. Трофименко, науковий керівник, вчитель фізики та 

астрономії,   вчитель-методист, відмінник освіти  

Одне з важких завдань сучасної фізики — здобуття і 

утримання гарячої плазми. Йдеться про нагріванні 

речовини до таких температур, при яких жодна тверда 

стінка не протримається навіть коротку мить. На наших 

очах людство вступає в космічне століття і це століття в 

значній мірі виявляється плазмовим століттям. Новий етап 

в розвитку науки і техніки пред'являє всі зростаючі вимоги 

до наймолодшої галузі фізики — науки про плазму. 

Актуальність: Поточний стан світової енергетики, що 

ґрунтується переважно на використанні органічного 

палива, стимулює пошук нових енергоджерел, зокрема 

нетрадиційних або відновлюваних. Окреме місце займають 

дослідження керованого термоядерного синтезу, які в 

перспективі дадуть змогу одержати екологічно чисте, 

практично безпечне та невичерпне джерело енергії. 

Предмет дослідження: Плазма (від грец. Πλάσμα 

«виліплене», «оформлене») - у фізиці й хімії повністю або 

частково іонізований газ. У роботі висвітлено питання 

отримання та використання плазми. Запропоновано 

власну розробку утримання енергії плазми. 

Мета дослідження: Розглянути проблему утримання 

частинок в стаціонарному електричному полі. Можливість 
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утримання частинок в стоячому електромагнітному полі. 

Також утримання частинок за допомогою магнітного поля, 

два способи утримання частинки у напрямі магнітного 

поля, «магнітна пляшка», «конусна нестійкість», конус 

втрат. Стаціонарні магнітні конфігурації для утримання 

частинок (пастки: пробкотрони та антипробкотрони, 

токамаки) та ін.  

Результатом дослідження є виділення існуючих 

рішень проблем отримання та використання 

низькотемпературної та високотемпературної плазми. 

Розробка власної установки утримання плазми. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДОДАТКУ ДО ТЕЛЕФОНУ: 

«ПЕРЕГОНИ» 

Б.П.Мартинов, 

Трипільська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вулиця Шевченка 102, 

село Трипілля, Обухівський район, Київська область, 

08722, тел.  0961662126, e-mail: bpnartunov@gmail.com 

У роботі вивчаються мови програмування та 

розробляється гра – додаток до телефону «Перегони» 

на мові Java - С# для дітей дошкільного віку та дітей із 

вадами розвитку. 

Ключові слова: мови програмування: Бейсик, 

Кобол, Сі  Паскаль. C++, С#, Visual Basic, Delphi., 

компілятор, інтерпретатор, гра, діти. 

DEVELOPING AN APP FOR YOUR PHONE: RACING 

B.P.Martynov, 

Trypillya Secondary School of Secondary Education, 102 

Shevchenko Street, Trypillya Village, Obukhiv District, Kyiv 

Oblast, 08722, tel. 0961662126, E-mail: 

bpnartunov@gmail.com 

The programming languages are studied and a game is 

developed - an addition to the Java - C # Race Phone for 

preschoolers and children with developmental disabilities. 

Keywords: programming languages: BASIC, Cobol, C-

Pascal. C ++, C #, Visual Basic, Delphi., Compiler, interpreter, 

game, children. 
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ORCID: 0000-0002-9855-898Х. 

Навчально-виховний процес у школі явище складне, 

багатогранне. Скільки б років не працював учителем, 

труднощі не зникають, лише змінюється їх характер. 

Сучасному школяреві потрібні якісно нові знання про 

людину і самого себе, нові гуманні стосунки з товаришами, 

нові можливості для росту інтелекту. В наш час суцільної 

комп’ютеризації та інформованості населення сучасні діти 

краще сприймають інформацію через відео зображення. 

Врахувавши сучасне покоління дітей, які досить часто 

мають вади розвитку: психічні захворювання, слабо 

розвинену моторику, мовленеві порушення, порушення 

слуху і т. д., або навпаки: на ранніх етапах розвитку дитина 

проявляє свої здібності, які батьки повинні розвивати. 

Тому гра є одним із способів розвивати ці недоліки,  або 

переваги особливо під наглядом дорослих. Це дає 

можливість активізувати бажання дитини  до навчання та 

підвищення самооцінки, що є причиною покращення 

навчання, а  енергію гіперактивних дітей направити в 

розвиваюче русло.  Мене зацікавила мова програмування 

С#. 

Мета дослідження: ознайомитися з мовами 

програмування, вивчити  мову програмування С# та 

розробити  програму додаток до телефону «Перегони» 

Об’єкт дослідження :   мова програмування С#. 

Предмет дослідження: розробка гри на мові 

програмування С#. 

Основні завдання:  

− ознайомитися з класифікаціями мов програмування; 
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− ознайомитися з поняттям компілятора, 

інтерпретатора, транслятора; 

− ознайомитися з мовою програмування C# та з 

середовищем розробки комп'ютерних ігор  Unity; розробити 

програму додаток до телефону «Перегони». 

Результат дослідження: програма додаток до 

телефону «Перегони». 

Практичне застосування: матеріал використовувати 

на корекційних заняттях педагогами під час роботи із 

дітьми , що мають вади розвитку або на заняттях з дітьми 

дошкільного віку. 

Гра розрахована на 15 хв., що відповідає санітарним 

нормам. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що дана 

розробка дає можливість батькам дітей дошкільного віку 

розвивати дітей, вчителям використовувати дану гру на 

корекційних заняттях. 
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УДК 620.91 

СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА, ЇЇ ПЕРЕВАГИ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

Р.С.Нурієв, 

ДНЗ « Міжрегіональне вище професійне училище з 

поліграфіі та інформаційних технологій»  

пр.Пушкіна 36,м.Дніпро,Україна, 49006,  

тел. (056 ) 7705787, моб.+38(099)0388357, plod@i.ua 

У роботі наведено переваги сонячної енергетики 

та її впровадження в Україні. 

Ключові слова: cонячна енергетика, перспективи 

сонячної енергетики України. 

ORCID: 0000-0001-5997-8263. 

Сонячна енергетика України – відносно нова галузь 

електроенергетики України, яка стрімко розвивається. 

Станом на 3-й квартал 2019 року встановлено СЕС 

загально номінальною потужністю 2640,4 МВт без 

урахування близько 407,9 МВт потужностей, які 

перебувають на окупованій Росією території, які генерують 

1,265 млрд кВт-год електроенергії. Частка СЕС на 2019 рік 

у загальній генерації України складає 1,65%, або 52% від 

усіх джерел відновлювальної енергетики. В Україні річне 

сонячне випромінювання перебуває на одному рівні з 

країнами, які активно використовують сьогодні сонячні 

колектори (Швеція, Німеччина, США тощо) 1. 

mailto:plod@i.ua
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Переваги сонячної енергетики: 

- зниження витрат на гаряче водопостачання і 

опалювання; 

- економія органічних видів палива (мазуту, нафти, 

газу); 

- скорочення викидів двоокису вуглецю; 

- підвищення якості і ринкової вартості об’єктів 

нерухомості; 

- загальнодоступність і невичерпність джерела; 

- теоретично повна безпека для навколишнього 

середовища 2; 

Уся територія України придатна для розвитку систем 

електро- та теплопостачання з використанням сонячної 

енергії. Найперспективнішими регіонами країни для 

розвитку сонячної енергетики є Кримський півострів та 

степова Україна. Для електрогенерації використовуються 

методи фотовольтаїки та геліотермальте перетворення. З 

2008 року в Україні діє “Зелений тариф”1. 

За допомогою системи сонячних колекторів ви 

можете значно скоротити витрати енергії на гаряче 

водопостачання й опалення. Крім того, при використанні 

цієї системи ви сприяєте зниженню викидів СО2 в 

атмосферу 2. 

Перспективи сонячної енергетики України. Транспортні 

можливості. 

Всі знають та навіть бачили на дорогах мегаполісів 

нашої країни чимало сучасних електромобілів, але мало 

хто знає, що в європейських країнах фотоелементи 

розміщуються на дахах потягів і забезпечують їх 

електроенергією під час роботи. У перспективі цю 
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технологію можна застосовувати і на водних та повітряних 

суднах 3. 

Після пілотного проекту у Родниковому розпочалось 

будівництво сонячних електростанцій у різних регіонах 

України. Наприклад, у Вінницькій області у січні розпочала 

роботу сонячна електростанція потужністю 35 кВт, 

змонтована на даху виробничого будинку Гніванського 

шиноремонтного заводу 1. 

Термальна енергетика – спосіб перетворення енергії 

Сонця за допомогою нагрівання води в ємкостях із 

матеріалів, які добре проводять тепло 3. 

На початку березня 2018 року ДніпроОДА та 

ірландська “Altostrata” підписали угоду про будівництво 

електростанції потужністю 250 МВт загальною вартістю 

255 млн євро поблизу села Левадки у Павлоградському 

районі Дніпропетровської області 1. 

В лютому 2019 компанія “ДТЕК” розпочала підготовку 

до будівництва Покровської сонячної електростанції 

потужністю 240 МВт в Січеславській області, 

Нікопольський район 1. 

- У Самарському районі міста Дніпра в житловому 

масиві Ігрень  побудують нову сонячну електростанцію. 

Міська рада вже затвердила детальний план будівництва 

СЕС по вул. Бехтерєва. Панелі майбутньої станції 

потужності 85 МВт розмістять на площі 144,9 гектара. Це 

буде одна з найпотужніших сонячних електростанцій в 

Україні 1. 

Способи отримання електрики і тепла з сонячного 

випромінювання: 

- отримання електроенергії за допомогою 

фотоелементів; 
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- геліотермальна енергетика – нагрівання поверхні, 

що поглинає сонячні промені і подальший розподіл і 

використання тепла; 

- “Сонячне вітрило” може в безповітряному просторі 

перетворювати сонячні промені в кінетичну енергію; 

- термоповітряні електростанції; 

- сонячні аеростатні електростанції. 

Існують два напрями конверсії сонячної енергії в 

технологічну:  

- Термічний (принцип бере за основу давню ідею 

Архімеда – концентрацію сонячних променів 

відбиванням їх з великої поверхні дзеркал на малу 

робочу поверхню); 

- Фотоелектричний (базується на властивості деяких 

хімічних елементів безпосередньо перетворювати 

променисту енергію сонця на електричну) 2. 

Загалом, сонячна енергетика буде нарощувати 

потужності в Україні, тому що:  

- Є зацікавленість зарубіжних інвесторів; 

- У країні багато регіонів, де обладнання для СЕС 

працює максимально ефективно; 

- Після разового вкладення коштів гарантовано 

тривале отримання прибутку 3. 

Сумарна потужність сонячних електростанцій 

становить близько 100 МВт. 1 листопада відбулось 

відкриття першої черги сонячної електростанції “Яворів-1” 

потужністю 36 МВт, яка є проектом компанії “Еко-Оптіма”. 

Розташована СЕС в с. Терновиця Яворівського району, 

Львівської області 4. 

Найбільша українська СЕС знаходиться в місті Кілія 

(Одеська область) з піковою потужністю 5,48 МВт. Другий 
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серед найбільших в Україні сонячних електростанцій 

вважається комплекс в місті Токмак (Запорізька область), її 

потужність досягає 50 МВт. Третє місце ділять ще 2 станції 

в Одеській області, біля сіл Старокозаче і Долинівка з 

потужностями по 43 МВт. Враховуючи те, що у першому 

кварталі 2019 року в Україні встановлено рекорд із 

введення потужностей альтернативної енергетики (було 

введено 862 МВт нових потужностей, що перевищує цей 

показник за весь 2018 рік) в найближчому майбутньому 

можуть бути уведені в  експлуатацію і більш потужні 

комплекси. 

Література: 

1. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/

2. http://www.myshared.ru/slide/1137424/

3. http://avenston.com/articles/solar/

4. http://greentechtrade.com.ua/shho-take-sonyachni-

elektrostantsiyi/ 
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УДК 620 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

В УМОВАХ МІСТА РОМНИ ТА РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

І. Сенча, 

Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді 

вул. Соборна, 41, м. Ромни, 42000, Україна,  

тел. +38(098)71-22-729, e-mail: vanya7575.a@gmail.com 

У роботі обґрунтовано перспективи використання 

сонячних модулів для вирішення енергетичних проблем 

Роменщини Сумської області. Проведено розрахунки, 

створено проєкт «Школа майбутнього». 

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, 

сонячна електроенергетика, інсоляційна картограма, 

полікристалічні інсоляції, інсоляційна «подільська вісь», 

проєкт «Школа майбутнього».  

PROSPECTS OF THE USE OF SUN ENERGY IN THE 

CONDITIONS OF THE CITY ROMNY AND ROMNY 

DISTRICT  

І. Sencha, 

Romny Minor Academy of Sciences 

The article founded the perspectives of the using of solar 

panels for solution the energetic problems of Romny District of 

the Sumy region. The calculations were made and the School 

of the Future project was created. 

mailto:vanya7575.a@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Romny-Minor-Academy-of-Sciences/2328814857396039?eid=ARBIYWWP2rs_XM99Gne1MRMdzfWAbYFhvAh5_kywOVdHKC_NlMimYdpmuf6HIHXU1UXCi4kLL4eNTo13&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000107402637&fref=tag
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ORCID: 0000-0001-7630-4172. 

Актуальність даної проблеми визначається 

залежністю нашої держави від імпортних вуглеводнів, яка 

змушує шукати нові джерела енергії, вкладати гроші у 

сонячні електростанції та зелений тариф. 

Різке підвищення тарифів на тепло та 

енергопостачання спонукає українців шукати альтернативу 

звичним енергоресурсам. Ще у 2016 році більшість 

українців була поставлена перед вибором: або визнати 

себе неплатоспроможним та почати оформлення субсидій 

(що вже в якійсь мірі принизливо), або спробувати знайти 

додаткові джерела доходів. Ситуацію ускладнює окупація 

тією ж Росією основних вугледобувних регіонів Донбасу. 

Тому, ми вважаємо, що пошук стратегічних шляхів 

досягнення реальної енергетичної незалежності набуває 

нечуваної раніше актуальності на всіх рівнях економіки. 

Вирішенням даних проблем є сонячні  електростанції, котрі 

не потребують звичних паливних ресурсів (нафта і газ) і 

залежать лише від метеорологічних умов місцевості. 

Мета роботи: обґрунтувати перспективи 

використання сонячних модулів для вирішення 

енергетичних проблем Роменщини. 

Завдання роботи: 1) вивчити основні принципи та 

особливості функціонування сонячних батарей як джерела 

надійного енергопостачання; 2) оцінити радіаційні ресурси 

нашої місцевості та довести доцільність розвитку сонячної 

енергетики в роменських умовах. 
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Методи дослідження: порівняльно-описовий, 

експериментальний, аналітичний, спостереження. 

Очікуваний результат: створення моделі «Школа 

майбутнього». 

Результати дослідження та їх аналіз. 

Аналіз практичного досвіду експлуатації СЕС на 

Сумщині підтверджує нашу думку про переваги 

полікристалічних над іншими типами батарей для нашої 

місцевості.  

Основні показники сонячної радіації для міста Ромни 

достатньо сприятливі для розвитку сонячної енергетики. 

На території міста Ромни нами розглядались 

результати діяльності трьох електростанцій. Перша з них (І 

провулок вул. Полтавської): загальна площа 98 м2,48 

модулів, потужність – 15 кВт. У 2017 році був встановлений 

конвектор потужності 30 кВт та збільшена кількість 

акумуляторів до 50 з 38, бо у власника цієї станції є плани 

по збільшенню масиву з 48 шт. до 75 шт. Це збільшить 

виробництво у 1,64 рази.  

Друга (вулиця Декабристів): площа масиву 136 м2, 

потужність в 20 кВт, 68 модулів. Кут нахилу становить 25 

градусів, що вважається ідеальним для сонячних батарей.  

Третя розміщена на території відкритого акціонерного 

товариства «Роменський завод АТС». Її площа 140 м2, а 

потужність 21 кВт, 72 модулі. Кут нахилу 30 градусів, що є 

сприятливим для розміщення батарей. 

Розраховано, що масив батарей 15 кВт буде давати 

прибуток по «зеленому тарифу», який становитиме 66796 

грн. за рік. Це дає змогу говорити, що сонячні батареї є 

вигідним капіталовкладенням через їхню відносно швидку 

окупність. 
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У межах самого міста Ромни найбільш придатні 

ділянки, які можуть бути використані для розміщення 

сонячних модулів – це дахи будинків та території закритих 

підприємств: дахи дев’ятиповерхівок у районі ринкової 

площі (1 га); територія колишньої військової частини та 

будинки за парком ім. Т. Г. Шевченка (0,2 га). 

Територія Роменського району становить 1900 км2. 

Рівень розораності досить високий, але є зруйновані 

елементи інфраструктури та виробництв нині неіснуючих 

колгоспів, а також майже повністю покинуті власниками 

городньо-дачні масиви. Серед них найбільш значними та 

доступними є: покинуті дачі села Кропивиниці (0,7 га); 

зруйновані ферми по дорозі до села Довгополівки (1 га); 

пустир у селі Салогубівка (0,8 га). 

В процесі роботи над проектом було розроблено 

проект «Школа майбутнього» на базі Роменської ЗОШ №5 

та визначено його основні етапи: капітальне 

вдосконалення даху Роменської ЗОШ №5; розміщення 

СЕС потужністю 60 кВт.; використання надлишку «зелених 

коштів» для покращення обладнання для навчання. 

Висновки. Роменський район – найсприятливіший 

для розвитку сонячної енергетики в області завдяки 

виявленим аномаліям інсоляції; модулі – основний спосіб 

використання сонячної енергії;  полікристалічний тип 

батарей – у Ромнах найефективніший; коефіцієнт 

«сонячних днів» – об'єктивний показник для системного 

аналізу ресурсів та технічних характеристик; окупність 

сонячних батарей – 3-5 років, термін праці – понад 25 

років, кількість виробленої енергії перевищує спожиту; 

«зелені» тарифи – прискорюють окупність 

капіталовкладень; сонячні модулі до 40 років дають майже 

безкоштовну енергію; виявлена втрата потужності 
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внаслідок амортизації; визначені перспективні ділянки для 

енергогенеруючих потужностей; інсоляційна картограма та 

районування Сумщини – наш вклад у реалізацію 

практичного потенціалу географії. 
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У роботі йде мова про мобільну сонячну 

електростанцію – пристрій для виробництва 

електроенергії в польових умовах, далеко від основних 

джерел електроенергії. 

Ключові слова: мобільна сонячна електростанція 

«СОНЯХ». 

FEATURES OF USE AND PURPOSE OF THE MOBILE 

SOLAR POWER PLANT "SONYAH" 

N.Savchenko, 

Municipal out-of-school educational institution "Station of 

young technicians of the Pokrovsky district" of Kryvyi Rih city 

council, 4а  Kyrylo-Mefodiyivsk str., Kryvyi Rih, Ukraine, 50031 

We are talking about a mobile solar power plant - a device 

for electricity production in the field far from the main sources 

of electricity. 

Keywords: mobile solar electric power station 

"SONYAH". 

mailto:jovtexnik@ukr.net


МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 7. Молодіжна секція 

662 

Мобільна сонячна електростанція – це пристрій для 

виробництва електроенергії в польових умовах, далеко від 

основних джерел електроенергії. Вона може бути 

використана і в якості резервного (аварійного) джерела 

електроенергії. При повній зарядці акумуляторів (від 

сонячних батарей протягом 10 годин зарядки), така 

електростанція здатна забезпечувати споживачів 

(потужністю до 3.5 кВт) електроенергією протягом 50 

годин. 

Для зручності переміщення сонячної електростанції  з 

одного місця роботи на інше ми запропонували розмістити 

її на колісній базі автомобіля високої прохідності. На 

вантажній платформі такого автомобіля можна розмістити 

три блоки сонячних електростанцій. Один блок сонячної 

електростанції розміщується над задньою віссю коліс 

автомобіля і може розгортати сонячні панелі та працювати 

безпосередньо на самій вантажній платформі. Він надійно 

кріпиться до вантажної платформи спеціальними 

кріпленнями, а для стійкості самої вантажної платформи 

під нею розміщені чотири гідравлічні опори, які зможуть 

висуватися в бік до трьох метрів і надійно фіксують 

автомобіль на поверхні землі. 

Два інші блоки сонячних панелей також в 

транспортному положенні надійно закріплені на платформі 

спеціальними затискачами. Між ними розміщений 

гідравлічний кран-маніпулятор, який зможе підняти їх по 

черзі та опустити на грунт у встановленому місці. При 

цьому затискачі кріплення блоків сонячних батарей 

послаблюються і блоки можна зняти. На землі блоки 

сонячних батарей фіксуються через отвори в нижніх 

станинах спеціальними довгими гвинтами з спіральними 
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ребрами, довжина гвинтів – 1.5 м. Після такого надійного 

фіксування блоку сонячних батарей на грунті вже можна 

розкривати і панелі сонячних батарей. Потім всі подальші 

дії виконує автоматика. Інтелектуальна система керування 

сонячними панелями, поєднана з GPS, аналізує час доби, 

ступінь освітлення Сонцем панелей батарей, 

місцезнаходження Сонця відносно панелей та орієнтує їх 

строго перпендикулярно до сонячних променів. Така 

постійна  орієнтація дає додатково 40% електроенергії. 

Орієнтація по відношенню до Сонця виконує двохвісний 

прилад-трекер. 

Блок сонячних батарей розміщується на вантажній 

платформі автомобіля високої прохідності. Безпосередня 

технічна реалізація окремих модулів і підсистем сонячної 

електростанції може мати різні варіанти конструкторського 

виконання, але їх функціональне призначення, як правило, 

залишається незмінним. Сонячна електростанція 

складається з кількох обов’язкових елементів: 

Сонячна панель – ключовий елемент, що відрізняє 

сонячну електростанцію від інших. Вона служить 

первинним перетворювачем світлової енергії Сонця в 

електричну енергію. Матеріал, типи, розміри і кількість 

сонячних панелей в одній електростанції може 

змінюватися в залежності від призначення електростанції. 

Акумулятори – пристрої, необхідні для налагодження 

електричної енергії від сонячних панелей. В силу ряду 

причин сонячні панелі далеко не завжди можуть видавати 

стабільний електричний струм, тому використання 

акумуляторних батарей є обов’язковими в будь-яких 

системах сонячної енергетики. Більш того, в темний та 

сутінковий час доби використання фотогальванічних 

елементів стає неможливим, тому споживачі повинні 
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отримувати електроенергію, запасену раніше, в світлий 

час доби. 

Контролер (регулятор заряду) – це основний 

контролюючий прилад, необхідний для керування роботою 

фотогальванічних елементів, зарядки акумуляторів, 

підтримання заданого рівня вихідної напруги. 

Інвертор – пристрій, який перетворює постійний струм 

фотоелементів в змінний струм, так як основне 

навантаження більшості споживачів розраховане на 220 В 

змінного струму. Інвертор практично завжди є 

обов’язковим елементом будь-якої сонячної 

електростанції. 

Навантаження – це власне споживачі електроенергії 

Багато чого в сонячній енергетиці запозичене в живої 

природи. Саме природа надихнула конструкторів на 

створення сонячних електростанцій, зовні схожих на сонях. 

Адже у світі флори спостерігається аналогічне явище. Так 

багато квітів повертаються за Сонцем. А особливо це 

помітно у соняшника. Навіть просто одним своїм виглядом 

наша сонячна батарея нагадує соняшник. Дванадцять 

великих  пелюсток цієї «квітки» покриті фотоелектричними 

панелями на основі монокристалічного кремнію. Загальна 

площа «пелюсток» сонячної батареї становить 18 м². В 

залежності від конструкції вага такої сонячної установки 

становить від 800 кг до 1000 кг. Початкове положення 

установки – вертикальне. Пелюстки складені і прилягають 

до станини. Виносні установки  з вантажної платформи 

знімаються краном-маніпулятором та встановлюють в 

заданому місці на грунт. 
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Актуальність: Сонячна енергетика важлива в 

сучасних суспільно-економічних умовах нашої країни і світу 

в цілому, а також цей сектор енергетики є одним із самих 

швидко зростаючих.  

Предмет роботи: Сонячні батареї як 

альтернативний вид джерела електроенергії. 

Мета роботи: ознайомитися з явищем фотоефекту, 

його практичного застосування; вивчити будову та принцип 

дії сонячних елементів; з’ясувати які існують типи сонячних 

батарей, їх переваги і недоліки; розглянути їх можливе 

застосування у сучасному побуті і промисловості; роль і 

місце сонячної енергетики сьогодення та перспективи її 

розвитку в світі та в Україні.  

Результат роботи: ознайомився з явищем 

фотоефекту, його практичного застосування; вивчив 

будову та принцип дії сонячних елементів; з’ясував, які 

існують типи сонячних батарей, їх переваги і недоліки; 

розглянув їх можливе застосування у сучасному побуті і 

промисловості; роль і місце сонячної енергетики 

сьогодення та перспективи її розвитку в світі та в Україні. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
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гімназія» м. Славути Хмельницької області, 

вул. Соборності, 9, м. Славута, 30000, Україна, тел.: 

+38(097) 873-40-14, e-mail: lviv8691@gmail.com 

У роботі досліджено розвиток сонячної енергетики 

на Славутчині, проведено аналіз розвитку сонячної 

енергетики в регіоні та Україні в цілому. 

Експериментально було доведено наявність потенціалу 

для розвитку сонячної енергетики в регіоні та 

спрогнозовано подальший розвиток сонячної енергетики 

на Славутчині. 

Ключові слова: розвиток сонячної енергетики, 

Славутчина, експеримент з експлуатації СЕС. 
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The article presents the development of solar energy in 

the Slavuta region, analyzes the development of solar energy 

in the region and Ukraine. The potential for the development of 

solar energy in the region was experimentally proved and the 

further development of solar energy in Slavuta region was 

predicted. 

Keywords: solar power development, Slavuta, Solar 

power stations operation experiment. 

ORCID: 0000-0002-0064-7651. 

На сьогоднішній день одним із найголовніших питань, 

які стоять перед урядом, є суттєве підвищення 

енергоефективності української економіки. 

Електроенергетика сприяє наповненню державного 

бюджету, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції, а саме енергії, як на внутрішньому, так і на 

зовнішніх ринках, а також вирішенню низки соціальних 

питань.  

Не рідко доводиться чути, що територія України 

непридатна для розвитку сонячної енергії, а єдині регіони, 

де її можна розвивати, – це Кримський півострів та 

Одеська область. Насправді ж, як свідчать дані, уся 

територія України придатна для розвитку 

систем теплопостачання з використанням сонячної енергії.  

Це підтверджують дані Держенергоефективності, за 

якими станом на 2019 рік в Україні встановлено СЕС 

загальною потужністю 2640,4 МВт. Частка СЕС у загальній 

генерації України складає 1,65%, або 52% від усіх джерел 

відновлювальної енергетики. 

Для дослідження потенціалу розвитку сонячної 

енергетики на Славутчині нами був проведений 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
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експеримент. Ми побудували електросхему із 

фотогальванічним елементом, мікроамперметром та 

резистором опором у 10 кОм. Таким чином нами була 

створена міні-модель СЕС.  Сила струму, яку показав 

мікроамперметр, склала 3 мкА.  Показники, одержані з 

мікроамперметра та резистора ми ввели у формулу (1): 

 𝑈 = 𝐼𝑅. (1)

Отримавши показники напруги, ми знайшли 

потужність установки за допомогою формули (2): 

 𝑃 = 𝑈𝐼. (2)

Отже напруга в колі становила 0,3 Вольта, потужність 

0,9 мікроват. 

Нам  знадобилося  5 годин для того, щоб зарядити 

акумулятор на 3,3 Вольт за допомогою цієї схеми.  За 

нашими підрахунками, якщо до неї послідовно приєднати 

10 тисяч таких фотоелементів, цього вистачить, аби 

забезпечити електроенергією мою сім’ю. 

Останніми роками в місті Славута почали з’являтися 

перші сонячні панелі. Перша приватна електростанція 

запрацювала в Славуті у 2017 році. У середньому ця 

приватна сонячна електростанція виробляє близько 8-9 

кВт∙год на добу. Лише за перший тиждень роботи батарей 

було вироблено 60 кВт∙год електроенергії, із яких більшість 

було продано державі. 

Враховуючи збільшення споживання електроенергії 

жителями регіону, наявність потужних підприємств, а 

також факт того, що перспектив для розвитку  традиційної 

енергетики немає, можемо стверджувати що сонячна 

енергетика на Славутчині продовжить розвиватися. 
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Кожного дня ми з вами чуємо про «альтернативні 

джерела енергії». Які ж це джерела енергії? Альтернативні 

джерела енергії – це відновлювані джерела енергії, до яких 

належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, 

гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та 

припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних 

відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та 

вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний 

та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, 

перетворення скидного енергопотенціалу технологічних 

процесів. 

Використання альтернативних джерел енергії 

вирішує ряд екологічних та економічних проблем. Сонячні, 

вітрові та гідроелектростанції мають значно менше викидів 

вуглекислого газу в атмосферу, порівняно з тепловими 

електростанціями, що використовують вугілля. 

Альтернативна енергетика є інструментом досягнення 

енергетичної безпеки для країн-імпортерів енергоносіїв, які 

прагнуть стати незалежними від експортерів. 

В Україні  визначено найбільш сприятливі регіони 

розміщення сонячних електростанцій – Одеська,

Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області. 

Географічне положення та кліматичні умови південних 

регіонів є основними факторами, що формують потенціал 

розвитку сонячної енергетики, а збільшення частки 

сонячної енергетики до середньосвітового рівня є 

досяжним завданням. 

31 жовтня 2019 року компанія ДТЕК офіційно 

підключила Покровську сонячну електростанцію, 

потужністю 240 МВт. Це друга по потужності СЕС у Європі. 

Площа цієї електростанції майже 600 футбольних 

стадіонів. 840 сонячних китайських панелей розташовані 
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на 437 га кар’єрної та непридатної для вирощування 

сільскогосподарчих рослин землі. 

За рік роботи сонячні панелі повинні скоротити 

шкідливі виброси СО2  на 400 тисяч тонн. За інформацією 

ДТЕК, Покровська СЕС буде щорічно генерувати 400 млн 

кВт∙ч «зеленої» електроенергії, якої буде достатньо для 

забезпечення 200 тисячі власних будинків або квартир. 

Україна повинна стати енергонезалежною державою, і 

введення в експлуатацію Покровської СЕС – це 

наближення до зеленої європейської енергетики. 

З точки зору недоліків сонячних електростанцій 

можна відмітити: 

➢ високу ціну за обладнання; 

➢ мінливість сонячної активності взимку та в 

похмуру погоду; 

➢ встановлення сонячних електростанцій потребує 

значних площ. 
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ЗРОСТАННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ, ЯКІ ВІДВЕДЕ-

НО ПІД БУДІВНИЦТВО СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

Є.А.Нікіріна, 

Гімназія №172 «Нивки», вул. Ружинська, 30/32, м. Київ, 

04190 , Україна,  

тел.: +38(097) 761-42-81, e-mail: elizanikirina@gmail.com 

У роботі проаналізовано розвиток сонячної енерге-

тики в Україні, визначені переваги та недоліки сонячної 

енергетики та розглянуто створення карт п’яти найбі-

льших сонячних електростанцій України.  

Ключові слова: електроенергетика, відновлюваль-

ні джерела енергії, сонячні електростанції, СЕС.  

ANALYSIS OF INCREASE LANDS IN THE CONSTRUCTION 

OF SOLAR POWER STATIONS 

E.Nikirina,  

Gymnasium №172 “Nyvky”, 30/32 Ruzhynskaya str., Kyiv, 

Ukraine, 04190 

The article presents the development of solar power in 

Ukraine, identifies the advantages and disadvantages of solar 

power, and considered mapping of the five largest solar power 

station in Ukraine. 

Keywords: solar power, renewable energy, solar power 

station, SPS. 
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Актуальність обраної теми полягає в тому, що частка 

сонячних електростанцій (далі - СЕС) в Україні  на 2019 рік 

складає 52% від усіх джерел відновлюваної енергетики. 

Сонячна енергетика досить нова галузь електроенергетики 

України, яка доволі стрімко розвивається. СЕС не мають 

джерел небезпеки і особливих вимог до земельної ділянки, 

тобто для будівництва даних об’єктів можливо використо-

вувати землю, відведену під сміттєзвалище та інші [1]. Але 

розміщення сонячних панелей дуже залежить від широти 

та клімату, тому потрібно враховувати потенціал сонячної 

радіації. В Україні абсолютним лідером є Одеська область. 

За даними атласу енергетичного потенціалу відновлюва-

льних джерел енергії України 2019 року 4580 МВт*год/рік 

сонячної енергії потрапляє на цю територію [2]. 

Перевагами сонячної енергетики є: загальнодоступ-

ність і невичерпність джерела; висока надійність; низькі 

витрати на експлуатацію; обсяги генерації електроенергії в 

кілька разів перевищують ті, які були витрачені для її ви-

робництва; технічне обслуговування сонячних станцій для 

підтримки працездатності станції дуже маловитратне і не 

вимагає проведення трудомістких дорогих операцій.  

Але поряд з перевагами, є деякі недоліки, наприклад: 

потрібне використання великих площ землі; сонячна елек-

тростанція не працює вночі і недостатньо ефективно пра-

цює у сутінках та за певних погодних умов, але для цього 

можна встановлювати акумулятори для накопичення елек-

троенергії; поверхню фотопанелей потрібно очищати від 

пилу і інших забруднень.  

У роботі розглянуто 5 електростанцій: Лиманська, 

Дунайська, Старокозача, Покровська та Кам’янець-

Подільська. До них створено карти у програмі Google Earth 

Pro. У дослідженні взято проміжок часу з 2008 років по 
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2018. Обмеженням в роботі із знімками було те, що в про-

грамі немає знімків за кожен рік на обрані території, тому 

збільшення площі можна прослідкувати лише на Покровсь-

кій СЕС. На 2013 рік ~30 га, на 2017 рік ~70 га. Протягом 

цього часу площа трьох СЕС (Лиманської, Дунайської та 

Старокозачої) не змінювалась. Але було збудовано понад 

150 нових СЕС різних потужностей, зокрема Кам’янець-

Подільську у 2018 році. 

 

 
 

Рис. 1. Збільшення площі Покровської СЕС з 11.08.2013 по 

12.09.2017 
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Земельна ділянка Кам’янець-Подільської СЕС 14.07.2017 

 

  
Площа Кам’янець-Подільської СЕС 13.10.2018 

 

Рис.2. Територія Кам’янець-Подільської СЕС в 2017 і 2018 

роках 
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Оскільки традиційні джерела електроенергії не еко-

логічні та є вичерпними, використання відновних джерел 

енергії є пріоритетом на шляху до розвитку низьковуглеце-

вої економіки країн. Поряд з цим, ціни на традиційні енер-

гоносії зростають, тому СЕС – це ефективне інвестування 

коштів у енергонезалежність. «Зелений» тариф є додатко-

вим стимулом для наростання темпів будівництва СЕС в 

Україні.  

 

Література: 

1. Меркулов Д. Чому енергоефективність та альтернативна 

енергетика приваблюють інвесторів [Електронний ресурс] / Дмитро 

Меркулов – Режим доступу до ресурсу: 

https://mind.ua/publications/20185494-chomu-energoefektivnist-ta-

alternativna-energetika-privablyuyut-investoriv. 

2. Долінчук С. Можливості альтернативної енергетики дозво-

ляють скоротити споживання традиційних енергоносіїв удвічі [Елек-

тронний ресурс] / Світлана Долінчук // Mind. – 2019. – Режим доступу 

до ресурсу: https://mind.ua/publications/20205250-mozhlivosti-

alternativnoyi-energetiki-dozvolyayut-skorotiti-spozhivannya-tradicijnih-

energonosiyiv-udvichi. 
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СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ У КОСМІЧНОМУ 

ПРОСТОРІ ЯК ПРИКЛАД ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ 

ПЛАНЕТИ 

 

Грещенко Давид Сергійович1, 

Журавльов Антон  Павлович2, 

учені 10 класу Крижанівського НВК «ЗОШ І – ІІІ 

ступенів – ліцей – ДНЗ» Лиманського району Одеській 

області; вихованці гуртка «Природа рідного краю» 

центра дитячої та юнацької творчості Лиманської 

районної ради Одеської області при Крижанівському НВК; 

0672738916;  leto300776@gmail.com 

 

Виробництво енергії істотно впливає на стан 

довкілля. Незважаючи на очевидні переваги, відновлювані 

джерела енергії також можуть негативно впливати на 

довкілля. Експлуатація станцій, які виробляють енергію 

за допомогою відновлюваних енергетичних джерел, 

пов'язана з вилученням з обігу значних земельних ділянок 

і, ймовірно, в майбутньому буде супроводжуватися тими 

чи іншими негативними наслідками для довкілля: змінами 

ландшафтів (вітряки, сонячні батареї). Крім того, ці 

енергоустановки зазвичай мають невелику потужність і 

можуть використовуватися не скрізь (вітряки, сонячні 

батареї, геотермальні і припливно-відпливні 

електростанції, метантенки) [3]. А відпрацьовані 

прилади через десяток років мають накопчуватись, 

mailto:leto300776@gmail.com
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тому що про утилізацію таких установок мова поки що 

не ведеться в жодного виробника.  

Тому ми пропонуємо більш ефективніший метод 

знаходження енергії не використовуючи для цього ділянки 

землі. Тобто ми плануємо побудувати невелику але 

потужну електростанцію у космосі. У цьому є преваги 

та мінуси. 

 

A METHOD OF GETTING ENERGY IN OUTDOOR 

SPACE AS AN EXAMPLE OF SAVING PLANET 

RESOURCES 

 

David Greschenko1, Anton Zhuravlev2, 

the pupils of the circle "Nature of the native land" of the 

Center of children's and youth creativity of the Lymansky 

district council of the Odessa region at Kryzhanovsky 

Еducational Complex; 0672738916; leto300776@gmail.com 

 

Energy production has a significant impact on the 

environment.  Despite the obvious benefits, renewables can 

also have a negative impact on the environment.  The 

operation of renewable energy power plants is related to the 

removal of large tracts of land and is likely to be accompanied 

by negative environmental effects in the future: landscape 

changes (windmills, solar panels).  In addition, these power 

plants usually have low power and can not be used 

everywhere (windmills, solar panels, geothermal and inflow 

power plants, methane tanks) [3].  And, after ten years, used 

devices must be accumulated, because no manufacturer has 

yet to dispose of such plants. 
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  Therefore, we propose a more efficient method of 

finding energy without using land.  That is, we plan to build a 

small but powerful power plant in space.  There are 

advantages and disadvantages to this. 

 

ORCID: 10000-0002-0250-198X, 20000-0002-1480-1955. 

 

 

Актуальність проекту полягає в тому, що 

виробництво енергії істотно впливає на стан довкілля: 

- спалювання твердого та рідкого палива 

супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і 

чадного газів, а також оксидів нітрогену, пилу, сажі та 

інших забруднювальних речовин; 

- видобуток вугілля відкритим способом, як і 

торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а 

іноді й до їх руйнування; 

- розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і 

транспортуванні здатні знищити все живе на величезних 

територіях [1];  

- не кращим чином на ландшафтах, рослинному і 

тваринному світі позначається створення інфраструктури, 

необхідної для вугле-, нафто- та газовидобутку; 

- атомна енергетика є потенційно небезпечною через 

можливі аварії як техногенного так і природнього 

характеру, що супроводжуються викидом у довкілля 

радіоактивних матеріалів, таким чином ядерні відходи 

залишаються небезпечними протягом сотень і тисяч років  

[2]. 

Ми пропонуємо більш ефективніший метод 

знаходження енергії не використовуючи для цього ділянки 
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землі. Тобто ми плануємо побудувати невелику, але 

потужну електростанцію у космосі. 

  Переваги: автоматизована система, це майже 

вічний двигун (ми це не можемо ствердити, так як для 

цього потрібні експерименти у космосі), не потребує 

догляду людиною ззовні (ним можна керувати з Землі 

дистанційно). 

Мінуси: неможливо побачити цю красу з Землі та 

транспортування великого акумулятора з орбіти на землю 

й назад, але у недалекому майбутньому ми плануємо 

винайти транспортувальник, який буде долати 

атмосферний шар за допомогою електричної енергії.  

Винахід планується таким чином - це кільцеподібний 

супутник який   

буде працювати як коллайдер, тільки ми будемо 

виробляти електроенергію за допомогою магнітного шару, 

який рухається по колу й своїм магнітним полем давить на 

нажимні плити. В рік ця електростанція за допомогою 

10000 нажимних плит буде виробляти 63ТВт.  Довжина 

кола = 1000м.  

Цей супутник буде зі  сплавів платини та ірідію. 

Товщина стінок 20мм; вага =1500т. Під установкою буде 

знаходитися жилий відсік, Але спочатку буде запускатися 

тільки колайдер де в автоматизованому режимі цей 

супутик складеться. Після експериментального періоду 

туди пристикується жилий відсік, де планується 

відпочивати й працювати.  

Для нашого проекту потрібно було визначити, на якій 

висоті розмістити наш супутник. З інформаційних джерел 

ми дізналися, що прийдеться розміщати нашу установку на 

геостаціонарній орбіті (колова орбіта, розташована над 
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екватором Землі (0° широти), на якій штучній супутник 

обертається навколо планети з кутовою швидкістю, яка 

дорівнює кутовій швидкості обертання Землі навколо своєї 

вісі) у напрямку обертання Землі, на висоті 35 786 км над 

рівнем моря. Ми обрали цю орбіту, так як з 1964 року на 

неї запускали й запускають на сьогоднішній день усі 

супутники. 

Транспортування буде відбуватися за допомогою 

спеціально розробленої для цього ракети. Мета цієї ракети 

є зменшити вартість перевозки енергії. Цей носій буде 

запускатися за допомогою електроенергії й долітати до 

орбіти.  

 

Література: 

1.        https://www.ridus.ru/news/152038 

2.  http://energoprom-system.com.ua/ 

3.        http://ek.cv.ua/38-0/vpliv-na-navkolishn-prirodne-seredovishe/ 

 

 

 

https://www.ridus.ru/news/152038
http://energoprom-system.com.ua/2019/08/15/%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F/
http://ek.cv.ua/38-0/vpliv-na-navkolishn-prirodne-seredovishe/


МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 7. Молодіжна секція 
 

684 

УДК 620.91 

 

АНАЛІЗ ФІЗИКО- ТА ЕКОНОМІКО ГЕОГРАФІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ  РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 

 

В.Д. Козель, 

Комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №3 Жовтоводської міської ради, вул. Бульвар 

Свободи, буд. №43, кв. 53 м. Жовті Води, Україна, 

тел.: +38 (066) 974-93-32, e-mail: valeria04112003@ukr.net  

 

У роботі наведено аналіз найважливіших фізико- та 

економіко-географічних чинників, які визначають 

розміщення СЕС у Дніпропетровській області та 

відображає доцільність їх будування та даних 

територіях. 

Ключові слова: сонячна енергетика, сумарна 

сонячна радіація, тривалість сонячного сяйва, 

альтернативні джерела енергії, сонячна 

електростанція. 

 

ANALYSIS OF PHYSICAL, ECONOMIC AND 

GEOGRAPHICAL POTENTIAL OF SOLAR ENERGY 

DEVELOPMENT IN THE DNIPROPETROVSK REGION 
 

V.D. Kozel, 

Municipal Institution of General Secondary Education of І-ІІІ 

Degrees №3 of Zhovtovodsk City Council, st. Freedom 

Boulevard, build. №43, apt. 53, Zhovty Vody, Ukraine 
 

The article presents analyzes the most important 

physical and economic and geographical factors that 

determine the location of SES in the Dnipropetrovsk region 

mailto:valeria04112003@ukr.net


МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 7. Молодіжна секція 
 

685 

and reflects the feasibility of their construction and these 

territories. 

Keywords: solar power, total solar radiation, duration of 

sunshine, alternative energy sources, solar power plant. 
 

ORCID: 0000-0003-0308-8143. 
 

У сучасних умовах, коли важливого значення набуває 

питання енергетичної незалежності України, розвиток 

геліоенергетики є перспективним напрямком використання 

природного потенціалу відновлювальних джерел енергії. 

Сьогодні енергетика України вимагає значного споживання 

традиційних джерел енергії. Проте їх використання 

пов’язане із виникненням ряду труднощів, таких як 

забруднення навколишнього середовища та вичерпність їх 

запасів. Сучасні кліматичні показники на території України 

зумовлюють доцільність запровадження сонячної 

енергетики, як одного з альтернативних джерел енергії.  

Щорічний приріст потужностей СЕС становить 

близько 40-50% на рік. За прогнозами фахівців, вже до 

2070 року енергія Сонця стане основним джерелом енергії 

на Землі, а до початку наступного століття за своїми 

обсягами сонячна енергетика в 3,5 рази перевищуватиме 

нафтову галузь, і в 6 разів – атомну. 

На розміщення ж СЕС впливають різні фізико- та 

економіко географічні чинники. До фізико-географічних 

належать: кількість та кут падіння сонячних променів, 

кількість годин сонячного сяйва, хмарність, туманність, 

аерозольна прозорість атмосфери та властивості рельєфу. 

До економіко-географічних: віддаленість від ліній 

електропередач, наявність вільних площ, а саме 

деградованих земель та наявність вільних площ для 

встановлення сонячних батарей на дахах або стінах 

будівель [1]. 
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Пораховано, що максимальний кут падіння сонячних 

променів в Дніпропетровській області змінюється від 64°16' 

до 66°, мінімальний - 17°22' - 19°06'. Надходження 

сумарної сонячної радіації змінюється від 4000 МДж/м² на 

північному сході до 4600 МДж/м² на південному заході. 

Кількість годин сонячного сяйва становить 2000-2100, на 

півдні 2200 годин [4]. 

На більшій частині Дніпропетровської області 

похмурих днів нараховують близько 130. На південних 

територіях – 100-120. Досліджено, що в середньому на всій 

площі Дніпропетровської області близько 60-70 днів з 

туманом. Найбільшу кількість можна спостерігати в грудні 

(12-17 днів) [2]. 

Щодо аерозольної прозорості області, то за ступенем 

забрудненості Дніпропетровська область відноситься до 

надзвичайно забруднених та з напруженою екологічною 

ситуацією [3]. Серед природних явищ, які впливають на 

аерозольну прозорість атмосфери: 3-6 днів на півночі та 6-

9 днів на півдні із пиловими бурями, 15-20 днів на рік із 

суховіями та 10-20 днів із хуртовиною [4]. 

Рельєф Дніпропетровської області переважно 

рівнинний та не перевищує висоти 250м. Проте нахил та 

експозиція земної поверхні компенсуються встановленням 

сонячних батарей під оптимальним кутом, що забезпечує 

максимальне надходження сонячних променів - 43° [1]. 

Дніпропетровська область має значну кількість ліній 

електропередач, які поширені майже на усій території 

регіону. Тому більшість сонячних електростанцій збудовані 

не на значній відстані від них, а тому теж можуть бути 

під’єднані до цієї мережі. Тому це є економічно вигідним 

для транспортування електроенергії, виробленої на СЕС 

до споживачів.  
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Не менш важливим фактом є наявність вільних площ 

в регіоні. Дніпропетровська область є лідером серед 

деградованих земель, які вже не придатні для розвитку 

сільського господарства. Площа області становить 

3 192 300 га, а площа деградованих земель – понад 350 

тис гектар [3]. Тому будування на них сонячних 

електростанцій є економічно доцільним та дозволяє 

економити на викупі земельних ділянок. Пораховано, що 

при збудуванні СЕС на усій території деградованих 

земель,то в місяць загальна сума виробітку електроенергії 

сонячними батареями може скласти 1 008 000 МВт∙год. 

Дніпропетровщина за основними економічними 

показниками займає провідне місце серед інших регіонів 

України. На сьогоднішній день область, господарський 

комплекс якої є одним з найбільш енергоємних у країні, за 

рахунок власних енергоресурсів забезпечує близько 

половини потреб власної економіки. 

Серед регіонів України область посіла перше місце 

за обсягами використання електроенергії, а саме 23,8% від 

загальних витрат по країні. За 2018 рік Дніпропетровська 

область спожила 22 677 млн. кВт∙год.  

Основними виробниками електроенергії області 

залишаються ТЕС та ГЕС, загальна потужність яких 4517 

МВт. Досліджено, що Дніпропетровська область виробила 

5 536,633 млн. кВт•год електроенергії за 2018 рік [6]. 

Проте, саме Дніпропетровська область є однією з лідерів 

впровадження альтернативних джерел енергії. Станом на 

01.01.2019 загальна кількість об’єктів альтернативної 

енергетики близько 1065 шт. Їх сумарна електрична 

потужність – 143,4 МВт. За 2018 р. ними вироблено 

близько 130 млн. кВт∙год. Зокрема об’єктами сонячної 

енергетики в 2018 р. вироблено 48,4 млн. кВт∙год 

електричної енергії. Частка електричної енергії виробленої 
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з сонячного випромінювання в структурі виробництва 

електроенергії за 2018 рік складала 0,85% [3]. Але станом 

на кінець 2019 року, після того як була збудована 

Нікопольська СЕС, виробництво електроенергії сонячними 

електростанціями перевищило 330 млн. кВт∙год. А частка 

СЕС у структурі виробництва електроенергії підвищилась 

майже до 6%. 

Отже, на сьогоднішній день в Дніпропетровській 

області працюють 78 сонячних електростанцій. Їх загальна 

потужність складає 747 МВт [5]. Це найбільший показник 

на всій території України. Саме завдяки цьому за кількістю 

сонячних електростанцій Дніпропетровська область друга 

в Україні, а за потужністю перша. Таким чином, аналіз 

фізико- та економіко-географічних чинників, що 

визначають розміщення СЕС у Дніпропетровській області 

свідчить, що вони є економічно обґрунтованими та 

доводять доцільність будування СЕС. 
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Альтернативні джерела електроенергії стають все 

більш актуальними та доступними у побутовому і 

промисловому використанні. Так як у недалекому 

майбутньому буде досить важко задовольняти потреби 

людства за рахунок невідновлювальних джерел енергії, 

тому людство все більше звертає увагу на альтернативну 

енергетику, одним з найперспективніших напрямків якої є 

сонячна енергетика. 

Сонце є найпотужнішим джерелом екологічно чистої 

енергії. На кожний квадратний метр поверхні земної 

атмосфери падає 1300 Вт сонячної енергії. 

Найперспективнішим методом отримання електроенергії 

вважається безпосереднього перетворення 

випромінювання на електричну енергію за допомогою 

сонячних батарей. Сонячна батарея - це електрична 

установка, що генерує постійний струм та складається з 

орієнтованих за сонцем сонячних модулів, які мають 

спільну несучу конструкцію. 

Сонячна електростанція – інженерна споруда, що 

перетворює енергію сонячного випромінювання на 

електричну енергію. Всі сонячні електростанції (СЕС) 

поділяють на кілька типів: ті, що використовують 

фотоелектричні модулі; ті, що перетворюють сонячну 

енергію на теплову яка приводить у дію тепловий двигун. 

Отже, сонячне випромінювання є загальнодоступним і 

невичерпним джерелом енергії.  



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 7. Молодіжна секція 
 

691 

Метод прямого перетворення сонячного 

випромінювання в електрику є, по-перше, найбільш 

зручним для споживача, оскільки отримується найбільш 

вживаний вид енергії, і, по-друге, такий метод вважається 

екологічно чистим засобом одержання електроенергії на 

відміну від інших, які використовують органічне паливо, 

ядерну сировину чи гідроресурси. 

Основою напівпровідникового сонячного елементу є 

пластина напівпровідника з p-n переходом. Його робота 

заснована на явищі фотоефекту. Суть ефекту полягає в 

тому, що кванти сонячного світла з енергією, більшою ніж 

ширина забороненої зони напівпровідника, поглинаються і 

створюють пари носіїв струму: електрони в зоні провідності 

та дірки у валентній зоні.  

Яку ж електричну енергію можна отримати від 

сонячного елементу? Це визначається як умовами 

освітлення, так і характеристиками сонячного елементу. 

Розглянемо типовий промисловий сонячний елемент на 

монокристалічному кремнію розміром 100х100 мм2 та 

товщиною 280 мкм. При коефіцієнті корисної дії 14,5% в 

умовах стандартизованого освітлення потужністю 100 

мВт/см2, сонячний спектр якого відповідає атмосферній 

масі 1,5 (положення Сонця під кутом 45о), такий елемент 

може подати на зовнішнє навантаження напругу 0,49В 

(Uxx=0,6В) та струм 3А (Ікз=3,3А), тобто виділити 1,45Вт 

потужності. Проте такий рівень освітлення існує лише на 

малих широтах влітку, у полудень при ясному небі.  

Тому при розрахунку електричної енергії від 

сонячного елементу треба знати кількість сонячної енергії, 

яка поступає протягом року в даній місцевості. 

Струмозбираюча металева сітка покриває поверхню з 

кроком 2 мм, загальний струм протікає через 2 шини 

товщиною 2 мм. 
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Вихідна потужність сонячного елементу може бути 

підвищена також за рахунок збільшення площі сонячного 

елементу, однак кремнієві елементи з більшою площею 

(150х150 чи 200х200 мм2) ще не так поширені ніж 

елементи 100х100 мм2. 

На відміну від інтегральних схем та інших 

мініатюрних приладів сучасної мікроелектроніки, сонячні 

елементи характеризуються великою площею, що 

дозволяє отримувати великі струми (порядку одиниць 

ампера). Для зменшення можливих електричних втрат при 

проходженні такого великого струму лицева сторона 

елемента покривається електропровідною металевою 

плівкою. 

Для зменшення втрат сонячного світла на оптичне 

відбивання від поверхні напівпровідника n- область часто 

текстурують (наприклад, витравлюють спеціальні піраміди 

мікронних розмірів) та покривають антивідбиваючим 

шаром діелектрика. Тобто реально конструкція сонячного 

елементу більш складна. Типова батарея номіналом 50 Вт 

складається із 36 послідовно з’єднаних сонячних 

елементів 100х100 мм2. Така батарея в робочій точці 

розвиває 17 В при струмі 3 А при освітленні 100 мВт/см2 

Окрім сонячних батарей, які розміщують на фасаді чи 

на даху, до установки входить також ще два важливих 

прилади - хімічні акумулятори та регулятор - 

перетворювач.  

Максимальна кількість витрати електроенергії в 

Судилківському ліцеї становить ≈5600 (кВт∙год) у місяць. 

Отже (5600 кВт/ 31дні)/24годин=7233,3 (КВт/год) 

Нам необхідні 4 сонячні батареї потужністю  

≈ 2 (КВт/год) - це типу. JA Solar JAM72S10 410/MR HalfCells 

Mono. 
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Одна коштує 169$.(169*24,7= 4174,3 грн.) (гарантія 

50-60 років) . Чотири - 16697 грн, які окупляться ≈ за 8 років 

з урахуванням того, що в літні місяці ми самі зможемо 

продавати електроенергію, тобто у нас її буде надлишок. 

Робота сонячної електростанції не впливає на стан 

навколишнього природного середовища. Під час її роботи 

шкідливі речовини не потрапляють у довкілля, тому дане 

джерело електроенергії є екологічно чистим. Розглянувши 

природні та кліматичні умови с. Судилків та прилеглих 

територій я вбачаю найкраще застосовувати для 

енергопостачання школи сонячні батареї, оскільки вони є 

менш вибагливі, екологічно придатними для місцевості, не 

викликають ні шумового забруднення, ні ультразвукового, 

не чинять негативного впливу на грунт; мають триваліший 

строк придатності та швидку окупність. 
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У роботі досліджується залежність коефіцієнта 
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Останнім часом у світі підвищився інтерес до 

установок, що безпосередньо перетворюють сонячну 

радіацію в електроенергію за допомогою 

напівпровідникових фотоелектроперетворювачів (фото-

елементів). Таким перетворювачем є сонячна батарея, а її 

аналогом  - сонячний елемент. Основною характеристикою 

сонячного елемента є ефективність перетворення 

сонячної енергії в електричну (або коефіцієнт корисної дії). 

ККД сонячного елемента, що вказаний в його паспорті, 

визначається в лабораторії за певних стандартизованих 

умов. Але це не означає, що в реальних умовах роботи він 

постійно має таке значення ККД. 

ККД, або ефективність перетворення сонячної енергії 

( , у %), це відношення електричної потужності 

фотоелемента до падаючої світлової потужності при 

номінальному навантаженні. 

Відомо, що найбільш розвинутими моделями 

взаємодії сонячного випромінювання з середовищами є 

електромагнітне наближення [1] згідно якому ККД 

визначається: 

 
 

(1) 

де  – струм короткого замикання;  – напруга холостого 

ходу;  – коефіцієнт заповнення вольт-амперної 

характеристики;  – потужність падаючого 

випромінювання. Напруга холостого ходу ( ) – це 

максимальна напруга (зовнішнє навантаження 

нескінченне), яку може генерувати елемент. А струм 

короткого замикання ( ) – це максимальний струм (коли 

зовнішнє навантаження дорівнює нулю), який може 

генерувати елемент. У робочому режимі напруга і струм є 

меншими і при певних значеннях (  і ) сонячний 
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елемент має максимальну потужність ( ).   – це 

коефіцієнт заповнення вольт-амперної характеристики, 

який показує, наскільки максимальна потужність  

відрізняється від добутку напруги холостого ходу та струму 

короткого замикання [5]. 

У цій роботі ми досліджуємо ефективність 

перетворення сонячної енергії полікристалічними 

кремнієвими сонячними елементами. Ми встановили, що їх 

ККД не є постійним, а змінюється протягом дня, а також 

залежить від хмарності. Виявилося, що найбільша 

ефективність досягається у сонячні дні, коли вона може 

перевищувати значення ККД, наведене у паспорті 

сонячного елемента (15%). Але навіть у хмарні дні 

ефективність може бути близькою до табличного значення.   

Також ми досліджували, як залежить фотострум і ККД 

сонячного елемента від його площі поверхні. Було 

виявлено, що струм короткого замикання зростає майже 

пропорційно зі зростанням площі сонячного елемента, 

оскільки при цьому захоплюється більше сонячного світла і 

внаслідок фотоефекту вивільняється більше носіїв заряду. 

При цьому ефективність перетворення енергії практично 

не залежить від площі. 
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Використання КРІП значно підвищує енергетичні, 

динамічні й питомі характеристики блоків живлення, їх 

електромагнітну сумісність з мережею [1-3]. 

На рис.1 показані функціональні схеми понижуючих 

класичного ШІП (а)) та КРІП з перемиканням силового 

ключа при нульовому струмі (КРІП-ПНС) (б)). Діаграми 

роботи цих перетворювачів приведені на рис. 1 с), де 

показаний n-й період роботи силового ключа та початок 

n+1-го періоду. КРІП-ПНС відрізняється від ШІП наявністю 

додаткової резонансної LC–ланки. Докладний опис роботи 

КРІП приведений у літературі [1].  

Для стабілізування вихідної напруги у ШІП, зазвичай, 

період роботи силового ключа (Т) залишається незмінним, 

а змінюється тривалість інтервалу відкритого стану ключа 

(t1-t0, рис. 1). У КРІП-ПНС же тривалість відкритого стану 

ключа постійна, а змінюється період його роботи Т [4]. 
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Рис.1. Понижуючий ШІП (а), КРІП-ПНС (б) та часові діаграми їх 

роботи (с) (товста червона лінія - ШІП) 

 

У ШІП напруга після ключа (UDo) та струм ключа (iKл) 

мають прямокутну форму. Отже в момент включення та 

виключення iКл та напруга на ключі (UКл) одночасно 

змінюються і в цей час втрачається велика потужність на 

ключі (РКл),  оцінити яку можна за формулою (1).  

 
Кл Кл КлP i U= . (1) 

У КРІП-ПНС в момент виключення силового ключа 

(момент часу t1 на рис. 1), іКл=0, оскільки форма струму є 

синусоїдальною і в цей час вона досягає нуля, отже і РКл, у 

відповідності з (1), теж дорівнює нулю. Це і є основна 

особливість КРІП – в моменти перемикання ключа не 

втрачається додаткова потужність на ключі. 

Вихідна напруга у ШІП знаходиться за виразом (2). 

 

 
Н ЖU U= , (2) 
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де γ – шпаруватість імпульсів (3) 

 

 1 0t t

T


−
= . (3) 

 

Вихідна напруга у КРІП-ПНС має складну залежить 

від вхідної. Для її розрахунку відомі формули, наприклад у 

[5]. 

Частота роботи імпульсних перетворювачів чим 

більше – тим краще, але при збільшені частоти, зазвичай, 

зростають втрати енергії у перетворювачі. 

Необхідні параметри резонансного контуру КРІП-ПНС 

можна знайти з виразів, приведених в літературі [4]. 

Значення номіналів індуктивності вихідного фільтру 

(Lф) та конденсатора вихідного фільтру (Сф) залежать від 

частоти перемикання силового ключа і впливають на 

рівень пульсацій вихідної напруги, для їх вибору можна 

скористатися формулою (4). 

 

 
2 2

1

4
Ф ФL C

f
  (4) 

 

Використання КРІП замість класичних ШІП дозволяє 

підвищити робочу частоту не збільшуючи втрат енергії. Це 

призводить до суттєвого зменшення габаритів 

перетворювача (за рахунок зменшення розмірів Сф та Lф, 

радіаторів охолодження Кл, тощо), що актуально для 

малогабаритних пристроїв. Загальні витрати на КРІП, 

враховуючі його більшу екологічність (використання менше 
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природних ресурсів), не зважаючи на більшу ціну, будуть 

меншими ніж на ШІП. 
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ У 

РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 

 

А.Ю.Сікомас, І.І.Матвійчук, В.В.Мартинюк, 

Хмельницький ліцей II-III ступенів Хмельницької обласної 

ради, Хмельницький національний університет, м. 

Хмельницький, Україна, тел.: +38(097) 038-83-48,  

e-mail: sikomasandrey@icloud.com 

 

У роботі розроблена система моніторингу сонячних 

панелей у реальному масштабі часу на основі 

використання вимірювальних датчиків. Така вбудована 

система віддаленого моніторингу підключається через 

Wi-Fi та дозволяє відслідковувати показання генерації 

енергії у реальному масштабі часу з будь-якої точки 

планети за допомогою комп’ютера або смартфона, які 

під’єднанні до глобальної мережі Інтернет. Використання 

такої системи дозволяє підвищити точність 

вимірювання основних параметрів сонячних панелей, а 

також зменшити час виявлення панелей із погіршеними 

параметрами та характеристиками.   

Ключові слова: сонячна панель, система 

моніторингу, датчики, системи моніторингу в 

реальному масштабі часу, температура, вологість, 

потужність, параметри сонячної панелі, алгоритм. 
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SOLAR PANEL MONITORING SYSTEM 

 

А.Sikomas, I.Matviychuk, V.Martyniuk, 

Khmelnitsky Lyceum of II-III degrees of Khmelnitsky Regional 

Council, Khmelnitsky National University, Khmelnitsky, 

Ukraine, tel .: +38 (097) 038-83-48,  

e-mail: sikomasandrey@icloud.com 

 

In the work the system of monitoring of solar panels in real 

time on the basis of use of measuring sensors is developed. 

This built-in remote monitoring system connects via Wi-Fi and 

allows you to track real-time energy generation from anywhere 

on the globe using a computer or smartphone connected to 

the Internet. The use of such a system improves the accuracy 

of measuring the basic parameters of solar panels, as well as 

reduce the detection time of panels with poor parameters and 

characteristics. 

Keywords: solar panel, monitoring system, sensors, real-

time monitoring systems, temperature, humidity, power, solar 

panel parameters, algorithm. 

 

ORCID: 0000-0001-9191-8826. 

 

Безвідмовна робота сонячних панелей і всіх елементів 

сонячної електростанції є необхідною умовою для 

ефективного виробництва електроенергії і прибутковості 

інвестицій у сонячну електростанцію. Щоб гарантувати 

тривалу безаварійну роботу, потрібен періодичний аудит 

(діагностика, рекомендації щодо усунення недоліків) усіх 

елементів сонячної електростанції. 

Виявлення несправних та знаходження неефективних 

сонячних панелей зі зниженим коефіцієнтом корисної дії 
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впливає на рівень генерації електроенергії в процесі 

експлуатації сонячної станції. При послідовному 

підключенні сонячних панелей несправність одного з 

елементів може привести до часткової або повної втрати 

потужності всієї сонячної електростанції. Крім того, у 

зв'язку з тим, що сонячні панелі складаються з величезної 

кількості напівпровідникових елементів, виділення тепла в 

несправному елементі може привести до руйнування 

сусідніх елементів, тобто проблема буде розростатися з 

плином часу. Тому необхідно вчасно виявляти несправні 

сонячні панелі, що  дозволить зробити  їх швидку заміну. 

Це дозволить отримати максимальний термін експлуатації 

системи і максимальну ефективність. 

Для вчасного виявлення несправних сонячних панелей 

необхідно проводити неперервний моніторинг 

ефективності роботи обладнання, який дозволяє 

своєчасно виявити порушення в роботі сонячних панелей, 

а також контролювати доступ до окремих модулів. 

Аналізуючи сучасні системи моніторингу сонячних 

панелей, виявляють певні недоліки, а саме: неможливість 

вимірювати параметри кожної сонячної панелі окремо, 

оскільки більшість існуючих систем підключаються до 

інвертора та вимірюють основні характеристики всього 

стрінгу, велика вартість такої системи, а також 

неможливість вимірювати температуру панелі та вологість 

повітря. .  

Багато сонячної радіації, поглиненої модулем сонячної 

панелі, не перетворюється в електричну енергію, а 

нагріває модуль [1-3], що призводить до збільшення 

струму короткого замикання приблизно на 0,1% на 1°С та 

зменшення напруги приблизно на 2 мВ на 1°С, тому 
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температура є важливим параметром для вимірювання, 

щоб передбачити продуктивність системи сонячної панелі.  

Аналіз літературних джерел, встановив, що  

збільшення відносної вологості і температури негативно 

впливають на ефективність сонячних панелей і сонячної 

електростанції в цілому. Передові дослідники деградації 

сонячних панелей Underwriters Laboratories  та International 

Electrotechnical Commission  відзначають три основні 

причини виникнення даного явища: підвищена 

температура при високій вологості, температурні 

перепади, повторювані цикли замерзання-розмерзання 

вологи / води. Особливо руйнівним є останній фактор, при 

якому вкраплення вологи поширюється при замерзанні і 

особливо швидко руйнують цілісність шару EVA, який 

використовується для герметизації елементів сонячних 

панелей, тобто представляє собою їх захист від 

атмосферного впливу і можливої корозії, а також останній 

фактор і призводять до зменшення опору току витоку. Всі 

ці чинники значно прогресують зі збільшенням відносної 

вологості і температури навколишнього середовища і 

самих сонячних панелей.  

Тому необхідно розробити систему, яка дозволяла б 

проводити моніторинг за станом сонячних панелей і 

керувати ними. Основним факторами для якісної роботи 

сонячних панелей є температура, вологість та рівень 

освітленості. У  роботі використано датчик температури та 

вологості. Також у роботі розроблена загальна структурна 

схема системи моніторингу сонячних панелей у реальному 

масштабі часу на основі схеми підключення 

мікроконтролера WeMos D1 до розумної технології 

OpenHab, яка вимірює значення параметрів сонячної 

панелі таких, як напруга, сила струму, потужність за 
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допомогою датчика PAC1710 та температури і вологості за 

допомогою цифрового датчика DS18520. 

Для реалізації проекту розробки автоматизованої 

системи моніторингу сонячних панелей було обрано 

наступне обладнання: плата Wemos на основі 

мікроконтролера ESP8266; датчик PAC1710 для 

вимірювання напруги, сили струму та потужності сонячних 

панелей; датчик DS18B20 - цифровий термометр з 

програмованим розширенням. 

Для моніторингу за датчиком DS18B20 та PAC1710, у 

науковій роботі обрано технологію розумного будинку 

OpenHab, а для поєднання цих складових між собою і 

зчитування даних обрано плату розробника WEMOS на 

основі WiFi модуля ESP8266, щоб віддалено 

відслідковувати параметри сонячної панелі. 

Будь-яка схема для моніторингу сонячних панелей не 

може працювати без відповідного програмного 

забезпечення, розробка якого відбувається за два етапи: 

1) розробка алгоритму; 2) розробка програми.  

Тому у роботі було розроблено апаратне та програмне 

забезпечення мікроконтролерної системи керування для 

вимірювання параметрів, що дозволяють оцінити 

потужність струму, що продукується сонячною панеллю. 

Розроблена мікропроцесорна система керування на базі 

плати ESP8266, яка може працювати в автономному 

режимі, при цьому значення параметрів виводяться на 

Web-сервер через  мережу Інтернет [4]. 

Основне призначення сайту, що організований у 

OpenHab, є відображення параметрів сонячних панелей: 

температури, напруги, сили струму, потужності та 

вологості. Ці дані оновлюються кожні 10 секунд. За цими 

даними будуються графіки параметрів. За графіками 
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можна спостерігати, як змінювалися основні параметри 

виробленої електроенергії сонячною панеллю протягом 

дня. 

Використання такої системи дозволяє підвищити 

точність вимірювання основних параметрів сонячних 

панелей, а також зменшити час виявлення панелей із 

погіршеними параметрами та характеристиками. 
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POWER PANEL WATH A SOLAR ENERGY 
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The article presents the disadvantages of solar panels 

and the negative effects of its work on the environment, 

reviewed increase the efficiency of solar panels, eliminate the 

problem of its dependence on the angle of incidence of 

sunlight, create an effective system of interaction of various 

technologies to improve the efficiency of photovoltaic panels, 

eliminate the shading of the ground under solar panels and 

reduce the area potentially needed for solar power plants in 

order to prevent erosion.  

Keywords: solar panel, tracker system, reflectors for 

solar panels, Peltier elements, soil erosion. 
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У роботі наведено недоліки сонячних батарей та 

негативні впливи їх роботи на  екологічний стан 

навколишнього середовища, розглянуто спосіб 

підвищення ККД сонячних батарей, усунення проблеми 

його залежності від кута падіння сонячного світла, 

створення ефективної системи взаємодії різних 

технологій для підвищення ККД фотопанелі, усунення 

затінення землі під сонячними панелями і зменшення 

площ потенційно необхідних для сонячних 

електростанцій з метою запобігання ерозії ґрунту. 

Ключові слова: сонячна батарея, трекерна 

система, рефлектори для сонячних батарей, елементи 

Пельтьє, ерозія ґрунту.   

 

ORCID: 0000-0002-4247-7881. 

 

The use of alternative energy sources, such as solar 

panels, to preserve the environment is relevant today. 

However, this is hampered by their low efficiency and the lack 

of an effective way to increase it [1]. The problem is also the 

lack of areas for their installation and shading from the panels, 

which causes soil erosion [2]. 

Therefore, the purpose of the project is to increase the 

efficiency of solar panels, eliminate the problem of its 

dependence on the angle of incidence of sunlight, create an 

effective system of interaction of various technologies to 

improve the efficiency of photovoltaic panels, eliminate the 

shading of the ground under solar panels and reduce the area 

potentially needed for solar power plants in order to prevent 

erosion. 

The novelty of the work: combination of double-sided 

solar panels, tracker rotary systems and reflectors and 
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installation Peltier elements on them in one universal 

installation. 

The hypothesis that my research was based on: if you 

install a two-sided photocell and two reflectors on a two-axis 

tracker system to orient it to the Sun, then this design will be 

much more efficient. A rotation through the sun will help to 

reduce the shading of the earth and, together with the use of a 

double-sided solar panel, will several times reduce the solar 

power station area and avoid erosion of hectares of soil. In 

addition, the thermal energy from the heating of the mirror 

surfaces can be converted into electrical energy by attaching 

the Peltier elements to the rear walls of the reflectors, which 

will increase the efficiency of such a universal system. 

The design for increasing the efficiency of the solar 

battery consists of a two-axis tracker on which are mounted: a 

two-sided photocell and two reflective mirror surfaces, covered 

with Peltier elements on its back. Reflectors at an angle of 45 ° 

between each of them and one side of the solar battery will 

provide light to the photocell. That mean the solar battery is 

mounted between the two reflecting surfaces. These surfaces 

can be shiny metals, such as brass [3]. Their weight should be 

minimal in order for better trackers work, but they also should 

withstand the mass of Peltier elements. Two-axis tracker will 

rotate the solar battery beyond the sun and provide evenly 

illumination of the panels. Additionally, the reflective surfaces 

are covered with Peltier elements. In doing so, it is important 

to use the same number of these elements on each of the 

reflecting surfaces to avoid sailing and keep the system 

balanced. Photocells and Peltier elements will be connected to 

batteries that will accumulate the energy they produce for 

future use. All elements work as a single interconnected 

system. 
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The day-to-day operation is as follows: in the morning, 

the sun triggers a tracker system that, during the day, directs 

the double-sided solar battery to the most favorable angle of 

incidence of sunlight (90 °) both in the horizontal and in the 

vertical axis [4]. Reflectors also provide maximum illumination 

of photosensitive surfaces during the day. In addition, sunlight 

will heat the surfaces of the reflector plates, so they contain 

Peltier elements that will generate additional energy due to this 

overheating [5.] In the evening, the system reaches the 

extreme position corresponding to the sunset point and returns 

to its original position during the night [6]. 

During the experiments, it was found that the proposed 

system can increase the efficiency of photocells by 45-50%. 

The efficiency of the whole system (with double-sided 

photocell and Peltier elements) will increase by 60% compared 

to the classic fixed solar panel. 

When positioning solar panels in several rows, it is 

important to choose the distance between rows correctly so 

that the surface of the modules does not shade each other. 

For the middle band, the formula d = 3w is most often used, 

where d is the distance between rows and w is the height of 

the panel. However, due to the smaller shade of the solar 

panel installed on the plant created, the mutual shading of the 

photocells will be reduced, so it will be possible to put the rows 

closer [7]. This will result in more energy being generated from 

a certain unit of the solar station area. Solar panels can only 

be installed twice the height of the panel. In addition, because 

panels are two-sided two photocells are installed on the area, 

which is usually allocated to only one panel. This will 

significantly reduce the area of solar power plants and install 

60% more panels per unit area than usual. Because the 

design will rotate beyond the Sun during the day, the area that 
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is shaded every day by the surface of the solar battery will not 

be in the shadow permanently and there will be no soil 

erosion. 

Among the disadvantages of traditional solar panels, 

which are solved by the universal design: 

Technical: 

- Low efficiency of solar panels. The increase in 

efficiency was achieved by combining trackers, reflectors, two-

sided photocell and Peltier elements in one installation. The 

efficiency of a solar battery using such a system can be 

increased by 60%; 

- Dependence of the efficiency on the angle of incidence 

of sunlight and illumination. In the system created, the tracker 

will maintain a stable angle of incidence of sunlight on the 

surface of the panel, moving it over the sun during the day, 

and reflectors will focus light on photosensitive surfaces for 

maximum illumination; 

- Low efficiency of systems for increase of efficiency of 

photocells. The problem is solved with the help of Peltier 

elements, which give an additional increase in the energy 

received due to the heat from the reflectors. 

Ecological: 

- Large areas for installing solar panels. Shading of the 

soil causes erosion. Unlike a fixed panel, when using a tracker 

system for solar panels, it can be at a slight angle to the 

ground and shade less, and rows of solar panels can be 

denser. Using two-sided photocell means using one area at a 

time with two solar panels. Together, this will allow the use of 

60% less space for solar power plants that currently exist, 

while maintaining their capacity; 

- The use of reflectors can cause thermal pollution of the 

environment. To avoid this, Peltier elements were installed on 
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the back of the reflectors, which would use heat to produce 

electricity. 

Economic: 

- Additional energy technologies may not be profitable or 

not pay off. The use of reflective surfaces alone is not 

advantageous, but it was proposed to simultaneously install 

Peltier elements and thus use the entire surface of the 

reflecting surfaces as efficiently as possible; 

- Long term payback for solar panels and systems to 

improve their efficiency. Installation allows to reduce the 

payback period of photocell from 7-9 years to 2-4 years. This 

is achieved both by a significant increase in the efficiency of 

the photocell itself and by the additional generation of energy 

by the Peltier elements. In this case, the solar battery is 

capable of working for 20-25 years and during this time the 

owner will receive not only profit, but also the funds for the 

disposal of the photovoltaic module after it is spent; 

- The need for large areas for the construction of solar 

power plants, although its efficiency is low. The created 

installation allows to reduce the territories for such power 

plants by 60% without loss of power. 

Proposed  installation can be used for solar panels of all 

sizes and types, both for private use and for industrial-scale 

solar plants in countries with optimal conditions for the 

development of solar energy. 

It was created an experimental working model of the 

proposed design and experiments were conducted. The 

invention is already patented as a utility model (patent number 

U 2019 04173). 

Creating a versatile device for turning a double-sided 

solar battery increases the efficiency of the photocell, is cost-

effective, reduces the area of solar power plants and eroded 
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soils and promotes the spread of alternative energy sources to 

save the environment. 
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ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ ДЛЯ ОБІГРІВУ 

ПРИМІЩЕНЬ 
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В роботі розглянуто можливість використання 

безпосередньо сонячної радіації для часткового, або 

повного опалення приміщень, та запропоновано 

конструкцію пристрою для обігріву приміщень з 

системою концентрації  та транспортування сонячної 

радіації. 

Ключові слова: сонячна радіація, світловий потік, 

світловод, параболічне дзеркало, збиральна лінза, 

концентратор.  

 

USINGSOLAR RADIATION FOR APARTMENT HEATING 
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The ability of using solar radiation for partial or full 

apartment heating is reviewed and device construction for 
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heating apartment with concentrating system and transferring 

solar radiation is porposed. 

Keywords: solar radiation, luminous flux, optical fiber, 

parabolic mirror, converging lens, concentrator. 

 

ORCID: 0000-0001-8983-5335. 

 

Відомо, що існуючі установки перетворюють сонячну 

енергію в електричну або теплову. Обігрів та гаряче 

водопостачання в будинках здійснюється з допомогою 

сонячних колекторів, але сонячні колектори в системах 

обігріву приміщень потребують складних систем 

рекуперації тепла – теплових насосів, а ефективна робота 

можлива 5-7 місяців на рік, в теплу пору року, а ККД 

присутніх на ринку сонячних панелей є досить низьким – 

12-15%. 

На мою думку, найбільш ефективним  способом 

використання сонячної радіації є безпосередній нагрів 

приміщень сонячним світлом. Так зараз і робиться в 

будинках «нуль енергії» - кімнати нагріваються через вікна 

з південної сторони будівлі. Але нагрівати кімнати, вікна 

яких виходять на північ, схід та захід, таким способом 

обігрівати неможливо. 

Проаналізовано можливість використання 

безпосередньо сонячної радіації для обігріву приміщень та 

запропоновано принципову схему пристрою для обігріву 

приміщень з системою концентрації та транспортування 

сонячної радіації. 

Досліджено можливість використання різних 

світловодів для транспортування концентрованої сонячної 

радіації та використання її для обігріву приміщень. 
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Експерименти з виготовленою діючою моделлю 

пристрою для обігріву приміщень з системою концентрації  

та транспортування сонячної радіації показали, що 

конструкція запропонованого нами  пристрою для нагріву 

приміщень безпосередньо сонячним випромінюванням 

працездатна та може бути реалізована з використанням 

існуючих матеріалів і технологій. 

Розробка енергетичних силових світловодів з 

кварцевого скла дасть можливість транспортувати 

концентрованого потоку сонячної радіації високої 

потужності та створювати пристрої для нагріву приміщень 

безпосередньо сонячним випромінюванням високої 

потужності з високим ККД та, відповідно, зменшити 

споживання викопних невідновних енергоносіїв та викиди 

шкідливих речовин в атмосферу. 
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ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ПОКРИТТЯ ДАХУ ЯК 

АБСОРБЕРА СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА 

ДООПРАЦЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНОГО ТЕПЛА 
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У роботі  оцінено перспективи використання 

поверхні даху як абсорбера сонячної енергії, а також 

використання міжстропильного простору як 

теплообмінного середовища для повітряної системи 

обігріву та  кондиціонування.  

Ключові слова: Сонячне випромінювання, повітряні 

геліоколектори, дах абсорбер енергії. 

 

THE PERSPECTIVE OF USING THE ROOF COVER AS A 

SOLAR RADIATION ABSORBER AND REFINING THE 

STRUCTURAL ELEMENTS FOR THE USE OF 

TEMPERATURE 
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The prospects of using the roof surface as an absorber 

of solar energy. The use of the interstropic space as a heat 

exchange medium for the air heating and air conditioning 

system are evaluated in the paper. 

Keywords: Solar radiation, air solar collectors, energy 

absorber roof. 
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   30000-0003-2966-5113. 

 

Для того, щоб розрахувати нагрів поверхні даху, 

складемо рівність (1) теплового балансу [1].  

.     (1) 

Нагрів прямо пропорційно залежатиме від площі 

приймальної поверхні, величини потоку сонячного 

випромінювання, а також від альбедо – здатності поверхні 

відбивати чи розсіювати сонячні промені [2]. 

Оскільки у вже зведеному будинку площа покрівлі, а 

також альбедо відомі та залишаються у більшості випадків 

незмінними, то змінним буде лише величина потоку 

сонячного випромінювання. Тому варто було би мати 

формулу обчислення саме цієї величини.  

Формула (2) для розрахунку щільності потоку прямої 

сонячної радіації на площу покрівлі, яка нахилена під 

кутом, матиме такий вигляд: 

.      (2) 

Введені коефіцієнти дозволяють  зрозуміти, яку 

частину від сонячної сталої (1353 ) [3] ми зможемо 

отримати на покрівлі. 
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За допомогою формули (3) обрахуємо коефіцієнт, 

який врахує поправку на повітряну масу: 

.   (3) 

У даному випадку синус кута h – це синус кута, який 

визначає висоту Сонця над горизонтом у даний момент, 

рівний він: 

.    (4) 

Розглянемо спершу значення кута  – це кутове 

положення Сонця опівдні відносно площини екватора. 

Розраховується за наступною формулою (5): 

  (5) 

У даній формулі (5)  - це порядковий номер дня 

року (перше січня –   перший номер). 

 – це часовий кут. Опівдні кут рівний нулю, а кожна 

година дорівнює 15°. Позитивним вважається значення у 

час до півдня, негативним – після. Вираховується за 

формулою (6): 

    (6) 

де  – це місцевий сонячний час [год]. φ – географічна 

широта місцевості, яка є позитивною для північної півкулі. 

Коефіцієнт перерахунку приходу прямої сонячної 

радіації з горизональної на похилу поверхню, який буде 

обчислюватися за наступною формулою (7): 

    (7) 

Отже, даний коефіцієнт виражається відношенням 

косинуса кута між напрямком прямого сонячного 

випромінювання та нормаллю до похилої поверхні та 
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косинусом кута між напрямком прямого сонячного 

випромінювання та нормаллю до горизонтальної поверхні. 

. .   (7) 

 
(8) 

У даній формулі (8): 

S – це кут нахилу покрівлі до горизонту, γ – азимутальний 

кут – відхилення нормалі до площини покрівлі від 

місцевого меридіана (напрям на південь береться за 

початок відліку: відхилення до сходу вважається  

позитивним, а до заходу – негативним) 

 Окрім прямої сонячної радіації на температуру 

покрівлі впливатиме і розсіяна сонячна енергія, тому 

апроксимуємо цю величину емпіричною залежністю:   

    (9) 

За допомогою даної формули (10) обрахуємо відбиту 

сонячну енергію: 

   (10) 

ρ – відбивальна здатність Землі: ρ = 0,2 в літній період;ρ = 

0,7 в зимовий період при наявності снігy [4]. 

Отже, загальний потік сонячного випромінювання, 

який припадатиме на покрівлю матиме таку загальну 

формулу (11): 

   (11) 

Коефіцієнт корисної дії для даної установки 

залежатиме від температурного діапазону, в якому вона 

працюватиме [5]. 

Особливістю даної системи є її монтаж на вже 

існуючу покрівлю, що суттєво зменшує вартість. Для 
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ідеального функціонування поверхні даху як абсорбера 

сонячної енергії має бути металева покрівля (інший 

матеріал є придатним до застосування, проте суттєво 

зменшить  потужність даної системи) – це пов’язано з 

високою теплопровідністю металу. Повітряна камера 

формується завдяки підшиванню стропил 

теплоізолятором. У холодну пору повітря для нагріву варто 

забирати з приміщення, для того щоб збільшити його 

початкову, а в результаті і кінцеву температури. 

Температура нагрітого повітря контролюватиметься, тому 

в процесі роботи воно або «викидатиметься» у 

навколишнє середовище, або перенаправлятиметься у 

приміщення. Надлишкове тепло акумулюватиметься за 

допомогою теплового акумулятора та 

використовуватиметься у більш доцільний момент. 
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Проаналізовано досвід використання сонячних 

повітряних колекторів. Розроблено експериментальну 

модель повітряного колектора із вторинної сировини, 

встановлено його енергоефективність. 
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The experience of using air helio collectors is analyzed. 

An experimental model of the recyclable air collector has been 

developed and its energy efficiency is established. 
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Сонячні повітряні колектори – це нові можливості як 

для сучасного агропромислового комплексу, так і для 

невеликого прогресивного фермерського господарства. Це 

пристрій, який працює на енергії Сонця і нагріває повітря, 

одночасно виконуючи функції осушування та вентиляції 

приміщення. Сонце нагріває колектор, повітря – завдяки 

перепадам температур – засмоктується всередину, де 

циркулює і нагрівається. Залежно від конструкції приладу, 

тепле і сухе повітря потім або потрапляє до приміщення 

самоплинно, або під впливом вентилятора [1-3]. 

Об’єктом дослідження обрано геліоколектори. Мета 

дослідження – створити дослідну установку – сонячний 

повітряний колектор, використовуючи вторинну сировину. 

При проведенні досліджень використано загальний метод 

наукового пізнання – метод емпіричного дослідження 

(спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент). 

Виготовлена експериментальна модель повітряного 

геліоколектору наведена на рис. 1. Нагрівальні елементи 

теплообмінника виготовлено із стандартних алюмінієвих 

банок з газованих напоїв. Алюміній має високу 

теплопровідність, що зумовило вибір цього матеріалу для 

теплообмінника. Для створення внутрішньої 

турбулентності необхідно нарізати верхню частину банки 

на смужки і загнути всередину. Завдяки конструктивним 

особливостям вдалось посилити теплообмін між 

абсорбером і теплоносієм.  
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Рис. 1. Дослідна модель геліоколектору. 

 

Натурний експеримент ефективності роботи 

модельної установки проводили у домашніх умовах. 

Встановили колектор під кутом близько 40 градусів на 

сонячній ділянці. Заміри температури повітря біля вхідних і 

вихідних отворів геліоколектору проводилися щогодини. 

Запропонований геліоколектор працює за принципом 

вільної конвекції. Вільна (природна) конвекція виникає 

внаслідок різниці густин більш нагрітих і менш нагрітих 

частинок рідини або газу. Вона може здійснюватися в 

необмеженому і обмеженому (замкненому) просторі. Для 

підрахунку теплової ефективності установки було 

використано методику, описану М.А. Міхєєвим [4]. 

Дослідний зразок продукує нагрівання повітря в 

середньому на 26,6 С; потужність дослідного зразка 

становить 27,89 Вт, коефіцієнт корисної дії – 24,52%.  
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До переваг даного обладнання можна з упевненістю 

віднести наступні: простота у виготовленні; невеликі 

витрати, використання вторинної сировини; невелика вага 

(при використанні банок); повітря в колекторі здатне 

нагріватися на 10…35 оС;  завдяки циліндричній формі 

алюмінієвих банок збільшується площа теплогенератора; 

система не замерзає завдяки відсутності рідини в 

колекторі. 

Звичайно, є і певні недоліки: відсутність можливості 

накопичувати енергію (без додаткових пристроїв); 

результативна робота колектора можлива тільки в сонячну 

погоду. 

Розроблена нами установка повітряного 

геліоколектора повністю відповідає принципам 

екополітики, оскільки основним матеріалом для 

виготовлення є вторинна сировина, вона не потребує 

додаткового енергоживлення, не утворює парникових газів. 
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Проблема освоєння не традиційних і поновлюваних 

джерел енергії стає більш актуальною. Підвищення ` на 

нафту і газ послужило головною причиною того, що 

людина знову звернула свою увагу на воду, вітер і Сонце. 

Проєкт зорієнтований на залучення підростаючого 

покоління до навчально-практичноїд іяльності з питань 

ефективного використання сонячної енергії, охоплює 

природничі науки, технології та технічну творчість і 

проводиться у три етапи. 

Ключові слова: 3КПРОЄКТ, сонячна енергія, 

фотоелементи. 
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The problem of developing non-traditional and 

renewable energy sources becomes more urgent. Increasing 
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prices for oil and gas was the main reason why people again 

turned their attention to water, wind and the sun. 

The project is aimed at engaging the younger generation 

in the educational and practical activities on the efficient use of 

solar energy, encompasses natural sciences, technologies 

and technical creativity and is carried out in three stages. 

Keywords: 3KPROJECT, solar energy, photocells. 
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Перший етап - це екозарядка: екологічне, новітнє та 

візуально гарне рішення. Працює автономно, не потребує 

живлення з мережі, але дозволить зарядити телефон у 

будь-який час доби.  

Другий етап – це створення комфортного  простору 

для проведення дозвілля школярів. Для облаштування 

зони відпочинку ми на уроках трудового навчання з 

дерев’яних палетів змайстрували полицю для розміщення 

обладнання та столик і лавиці для відпочинку. На стіні   

розмістили  інформаційний стенд для ознайомлення з 

роботою над проектом, а також тест-дослідження 

обладнання.  

Третій етап – використання сонячної енергії для 

демонстрації фронтальних експериментів, лабораторних 

робіт на уроках фізики та технології.  

Для підготовки 3К-проекту передувала велика 

робота: організація велотуру,  виготовлення виробів та їх 

реалізація на сільській ярмарці, а на вилучені кошти – 

закупка  обладнання. 

Опис обладнання: сонячна панель (кремнієвий 

напівпровідниковий пристрій для отримання сонячних 

променів і перетворення їх в електричний струм 12 В),  

контролер моделі 1210, свинцевий акумулятор марки GP 

https://orcid.org/0000-0001-9520-2569
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1272 F2.   Тимчасово ми  встановили сонячну панель під 

стаціонарним кутом (паралельно фасаду будівлі), без 

систем  позиціювання і вирішили дослідити ефективність 

роботи фотоелемента при різних кутах падіння світлового 

промення. Власноруч була виготовлена  

експериментальна установка на кшталт сонячної панелі. 

Дослідження показали, що зміна падіння світла в межах 

40-50 градусів не призводить до суттєвого зниження 

потужності.  Тобто вироблення ЕРС на фотоелементах 

відбувається за рахунок розсіяного світла і не потребує 

дорогої системи позиціювання. 

Очевидно, що альтернативні джерела енергії не 

зможуть вирішити в найближчі роки всі проблеми, але 

орієнтація на них і, в тому числі, на розвиток сонячної 

енергетики дасть реальну можливість укріпити наші позиції 

в майбутньому і  підвищити енергетичну безпеку України. 
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У роботі розглянуто проблему розвитку 

вітроенергетики, як одного з основних і доступних 

джерел альтернативної енергії. Дається загальна 

характеристика розвитку вітроенергетики в світі і в 

Україні. Доведено необхідність стимулювання 

відновлювальних джерел енергії з метою стабілізації і 

зрівноваженого розвитку української національної та 

світової енергетик. 

Ключові слова: вітроелектростанція, світова 

енергетика, вітрова установка, чисте джерело. 

 

WIND POWER IS A CLEAN SOURCE OF  

RENEWABLE, INEXHAUSTIBLE ENERGY 
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st. 13b Kakhovska, Kryvyi Rih, 50005, Ukraine, tel .: 

+38 (0982857863), e-mail:  elenabedrinets@gmail.com 

The paper deals with the problem of wind power 

development as one of the main and available sources of 
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alternative energy. The general characteristics of wind power 

development in the world and in Ukraine are given. The need 

to stimulate renewable energy sources in order to stabilize 

and balance the development of Ukrainian national and world 

energy. 

Keywords: wind power, world power, wind installation, 

clean source. 
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Відновлювана енергетика - шлях до економічного 

розвитку та енергонезалежності нашої країни, який ми 

торуємо вже сьогодні. На її просторах вже працюють 

сонячні та вітроелектростанції. Реалізуються проекти з 

виробництва енергії з біомаси та біогазу, вирощування 

енергокультур.  

Вітроенергетика - галузь альтернативної 

енергетики, яка спеціалізується на перетворенні кінетичної 

енергії вітру в електричну енергію. Джерело 

вітроенергетики - Сонце, так як воно є відповідальним за 

утворення вітру. Атмосфера Землі вбирає сонячну 

радіацію нерівномірно через неоднорідності її поверхні та 

різний кут падіння світла в різних широтах в різну пору 

року. Повітря розширюється та підіймається догори, 

утворюючи потоки. Там де повітря нагрівається більше, ці 

потоки підіймаються вище та зосереджуються у зонах 

низького тиску, а холодніше повітря підіймається нижче, 

створюючи зони високого тиску. Різниця атмосферного 

тиску змушує повітря пересуватися від зони високого тиску 

до зони низького тиску з пропорційною швидкістю. Цей рух 

повітря і є тим, що ми називаємо вітром. 
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Щоб найкраще використати вітряну енергію, важливо 

досконало розуміти добові та сезонні зміни вітру, зміну 

швидкості вітру в залежності від висоти над поверхнею 

Землі, кількість поривів вітру за короткі відрізки часу, а 

також статистичні дані хоча б за останні 20 років. 

В останні роки енергія вітру все більше 

використовується для одержання електроенергії. 

Створюються вітряки великої потужності і встановлюються 

на місцевості, де дмуть часті й сильні вітри. Кількість і 

якість таких двигунів зростає щорічно, налагоджене 

серійне виробництво. 

Особливості застосування вітроелектричних 

станцій (ВЕС): 

1. Паралельна робота з мережею. У цьому випадку 

електрична енергія, яку виробляє ВЕС, має відповідати 

вимогам якості електричної енергії у мережі. Мережа, у 

свою чергу, повинна мати можливість прийняти потужність 

від ВЕС (пропускна здатність ЛЕП, наявність відповідних 

лічильників електроенергії тощо) та вчасно реагувати на 

зміну її кількості. 

2. Автономна робота ВЕС. Для такої роботи ВЕС 

необхідне встановлення акумуляторних батарей, які 

накопичуватимуть електричну енергію, що виробляється 

вітроагрегатом за сприятливих погодних умов. Наявність 

акумуляторів значно збільшує загальну вартість системи. 

Тому для прийняття остаточного рішення необхідно 

проводити техніко-економічні розрахунки. Встановлення 

автономної ВЕС можливо в поєднанні з фотоелектричним 

модулем. 

3. Пряме перетворення електричної енергії в 

теплову. Електрична енергія, що виробляється ВЕС, 
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перетворюється в теплову шляхом нагрівання об’єму води 

електричними ТЕНами. Тобто акумулятором тепла є вода. 

Таку схему можна використовувати для попереднього 

нагрівання води в системі гарячого водопостачання. 

Сьогодні все більше і більше людей використовують 

вітряні турбіни для генерування електроенергії з вітру. За 

останні десять років використання вітрових турбін зростає 

більш ніж на 25 відсотків щороку. Тим не менш, це 

забезпечує тільки малу частину енергії у світі. 

Найбільші вітрові турбіни генерують достатньо 

електроенергії, щоб забезпечити нею близько 600 

будинків. Десятки, а іноді й сотні вітрових турбін, як 

правило, встановлюють разом, зокрема у вітряних місцях. 

Менші турбіни можуть бути встановлені в задньому дворі і 

спроможні виробляти достатньо електроенергії для одного 

будинку або малого бізнесу. Вітрові турбіни навіть можуть 

бути встановлені на воді на плавучих спорудах і 

передавати генеровану електроенергію на землю за 

допомогою підводних кабелів. 

Вітер є чистим джерелом поновлюваної, невичерпної 

енергії, яка не призводить до забруднення навколишнього 

середовища. А так як вітер є безкоштовним, 

експлуатаційні витрати виходять майже нульовими після 

зведення турбіни. Масове виробництво і технологічні 

досягнення роблять турбіни дешевшими, і багато держав 

пропонують податкові пільги для стимулювання розвитку 

вітрової енергії. 

Галузеві експерти прогнозують, що при збереженні 

сучасного темпу зростання використання вітрової енергії, 

до 2050 року третина світових потреб в електроенергії 

буде забезпечуватись за допомогою вітру. 
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Світовий досвід поширення технологій 

вітроенергетики свідчить про те, що до основних переваг 

використання вітрових установок належать: 

– екологічність енергії. Електроенергія виробляється за 

рахунок «чистого» джерела – сили вітру. Вітрові установки 

не забруднюють навколишнього середовища і не 

супроводжуються шкідливими викидами; 

– відновлювальна енергія. Сила вітру є невичерпним 

джерелом енергії; 

– можливість віддаленого встановлення. Для 

використання вітрогенераторів не потрібні інші джерела 

енергії, установки повністю автономні; 

– ергономіка. Монтаж обладнання малої потужності 

займає небагато часу і не потребує складної техніки. 

Встановлені вітрогенератори займають невелику площу; 

– для віддалених місць встановлення вітрових 

електрогенераторів може бути найкращим і найдешевшим 

рішенням. 

Відповідно до досліджень Національної лабораторії 

відновлюваної енергії, 1MW енергії вітру може 

компенсувати близько 2600 тон вуглекислого газу (CO2). 

З енергії вітру виробляється більше, ніж 20% від 

загального обсягу виробництва електроенергії в таких 

країнах, як Данія та Португалія. 

Отже, проведений нами аналіз світового досвіду та 

української практики дає можливість підсумувати вигоди, 

які дає вітрова енергетика: 

– крок до інтеграції у світову енергетичну систему; 

– можливість покращити екологію, зменшивши вплив 

антропогенних факторів на навколишнє середовище, що 

приводить до порушення природних екосистем; 
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– з огляду на постійний ріст цін на енергоресурси – 

можливість зменшення негативних соціально-економічних 

наслідків цього процесу за рахунок розвитку соціально 

доступних видів енергетики, і як результат, підвищення 

життєвого рівня населення; 

– відкривається можливість упровадження нових наукових, 

стратегічно важливих державних, а також і комерційних 

інфраструктурних проектів і розвитку енергетичної 

структури загалом; 

– зміцнення і покращення енергетичної системи держави; 

– диверсифікація ресурсів альтернативної енергетики 

(вітроенергетики зокрема) підвищує економічний потенціал 

країни; 

– поява і розвиток нових галузей промисловості,зокрема 

вітроенергетичного машинобудування. 
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Собівартість електроенергії, виробленої на ВЕС, 

досягла собівартості електроенергії, виробленої на ТЕС. 

Для Запорізької області, та особливо для Приазов’я, 

актуальність питання надзвичайна, оскільки ця 

територія має значний вітровий потенціал, який 

необхідно використовувати в електроенергетиці. 

Ключові слова: вітрова енергетика, 

вітрогенератори, вітроелектростанції.  
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The windpowered electricity production cost price reduced 

to thermal power generation cost price. It’s important for 

Zaporizhya region. The region has the potential for a 

significant increase in wind powered electricity production. 

Keywords: windpowered electricity, wind turbines, wind 

farms. 
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Щоб найкраще використати вітряну енергію, важливо 

досконало розуміти добові та сезонні зміни вітру, зміну 

швидкості вітру в залежності від висоти над поверхнею 

Землі, кількість поривів вітру за короткі відрізки часу, а 

також статистичні дані хоча б за останні 20 років. Найбільш 

привабливими регіонами для використання енергії вітру є 

узбережжя Чорного та Азовського морів, територія 

Карпатських гір, Одеська, Миколаївська, Херсонська, 

Донецька та Запорізька області. 

Варто пам’ятати, що ВЕС – це не лише вітряки, але і 

електричні підстанції, лінії електропередач, дороги, 

будівельні конструкції та під’їзні дороги, які також несуть 

загрозу довкіллю.  

Сучасні вітрові турбіни проектують таким чином, щоб 

максимально зменшити шум від механічних компонентів 

вітрової турбіни. У такий спосіб практично весь чутний шум 

– це шум вітру, взаємодіючого з обертовим лезом турбіни. 

Сучасні вітрові турбіни тихіші, як і більшість сучасного 

устаткування із виробництва електроенергії.  

В Запорізькій області вітропарк «ДТЕК Приазовський» 

включає Ботієвську ВЕС (200 МВт), 27.02.2019 р. було 

введено в експлуатацію Приморську ВЕС (200 МВт) і 
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триває будівництво Орлівської ВЕС (100 МВт). Крім того, у 

Мелітопольському і Приазовському районах заплановане 

будівництво ще однієї вітрової електростанції за рахунок 

залучення іноземних інвестицій ТОВ «ЮРОКЕЙП Юкрейн» 

загальною потужністю 450 МВт. Інвестиції ТОВ 

«ЮРОКЕЙП Юкрейн» складуть ще близько 700 млн. 

доларів США [2, 5]. 

Ботієвська ВЕС – найбільша вітрова електростанція 

України, яка розташована поблизу с. Приморський Посад 

Приазовського району Запорізької області. Виробником 

вітряних турбін для Ботієвської ВЕС є Vestas Deutschland. 

Кожна з 65 вітряних турбін Vestas V112-3.0, що 

встановлена на Ботієвській ВЕС – одна із найсучасніших 

розробок компанії і складається з 11 основних компонентів. 

Завдяки впровадженню науково-технічних досягнень 

збільшенню потужності вітроелектростанцій, що 

об’єднують ряд ВЕУ. Вже на початку ХХІ ст. собівартість 

електроенергії, яка виробляється ВЕС, знизилась до 6-7 

центів за кВт·год і практично зрівнялася із собівартістю 

електроенергії ТЕС, а з урахуванням додаткових витрат, 

пов’язаних з екологічними факторами, буде нижча. Питомі 

капіталовкладення, які приходяться на 1 кВт встановленої 

потужності, на потужних ВЕУ (порядку 1000 дол./кВт) 

менше, ніж на вугільних ТЕС [2]. 

Подальше зниження вартості й підвищення 

ефективності ВЕС досягаються збільшенням потужності 

ВЕУ і ВЕС, зростанням техніко-економічних показників ВЕУ 

при впровадженні нових науково-технічних рішень. 

Модульна компановка ВЕС при збільшенні одиничної 

потужності за останні роки до 5 МВт і більше створює 

сприятливі умови для їх роботи в об’єднаних 

енергосистемах, дозволяє підвищити їх надійність і 
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ефективність. Найважливіший показник – коефіцієнт 

використання встановленої потужності (КВВП) – зріс до 

25%, а за прогнозами до 2030 р. може досягнути 30% [2]. 

Особливості застосування вітроелектричних станцій 

(ВЕС) [1, 3]: 

1. Паралельна робота з мережею. У цьому випадку 

електрична енергія, яку виробляє ВЕС, має відповідати 

вимогам якості електричної енергії у мережі.  

2. Автономна робота ВЕС. Для такої роботи ВЕС 

необхідне встановлення акумуляторних батарей. 

Наявність акумуляторів значно збільшує загальну вартість 

системи. Тому для прийняття остаточного рішення 

необхідно проводити техніко-економічні розрахунки.  

3. Пряме перетворення електричної енергії в 

теплову. Таку схему можна використовувати для 

попереднього нагрівання води в системі гарячого 

водопостачання. 

Основним недоліком вітроенергетики є несталість та 

нерегульованість вітрового потоку. Важливим є також 

питання економічної ефективності ВЕС. Прискореному 

розвитку вітроенергетичної галузі в Україні і Запорізькому 

регіоні наразі перешкоджає ряд технічних та інституційних 

обмежень. 

Застосування сучасних технологій вітроенергетики в 

Україні створює можливості для заміщення традиційного 

викопного палива у значних обсягах. Вартість обладнання 

будівництва вітропарків знижується, витрати на їх 

експлуатацію та обслуговування вже на порядки менші, ніж 

для ТЕС. 

Щороку робота Ботієвської ВЕС дозволяє знизити 

шкідливі викиди в атмосферу приблизно на 730 тис. т СО2. 

За 20 років експлуатації ВЕС можна буде заощадити 
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34,8 млн. т вугілля, які б знадобилися для роботи вугільних 

енергоблоків [4, 5]. 

Сьогодні українські підприємці, які раніше займалися 

газом та вугіллям, вже переходять на фінансування 

вітропроектів. Вітрова енергетика створює нові робочі 

місця та дозволяє зменшувати споживання вугілля та 

природного газу, а з ними нашу енергетичну залежність й 

шкідливий вплив енергетики для довкілля. 
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У роботі розглянуте питання зниження витрат на 

електричну енергію за рахунок коригування добового 

графіку навантаження та застосування нетрадиційного 

джерела енергії – вітроенергетичної установки. 

Ключові слова: вітроенергетична установка, 

тарифний план, електрична енергія, 

електроспоживання. 

 

A DOMESTIC WIND TURBINE SYSTEM 
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The paper deals with the problem of reducing electricity 

usage by improving the daily load schedule and a wind turbine 

system work. 

Keywords: wind turbine system, rate plan, electricity, 

electricity usage. 
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Для визначення споживання електроенергії приватним 

домогосподарством у роботі була розглянута двокімнатна 

квартира загальною площею S = 40,5 м2. Квартира 

отримує живлення від загального щитка, мережа живлення 

– однофазна, змінного струму. За даними лічильника 

електричної енергії за місяць квартирою споживається 

приблизно Wспож=500 кВт•год за місяць. Нами був 

встановлено, що частка електроенергії, яка споживається 

квартирою за рік, становить 19,3%, інші прилади 

споживають 80,7% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Відсоток інших споживачів від загального річного. 

 

Після впровадження заходів щодо енергозаощадження 

[1] потужність, яку споживає квартира за місяць, становить 

300 кВт•год. Далі порівнюємо розрахункове споживання 

електроенергії з фактичним (1) [2]. 
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,Іррр
WWW −=    (1) 

де рW , 
І

рW  – річне споживання електроприладами 

до і після провадження заходів щодо економії 

електроенергії, кВт•год. 

Економія електроенергії визначається за формулою (2) 
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Відповідно до розрахункових формул визначимо 

фактичну та розрахункову економію від впровадження 

заходів заощадження електроенергії. 

 

9139,1 7662,6 1476,5 . = − = W Квт год ;  

9980,35 - 7037,355 = 2943 кВт∙год. 

 

1476,5
100 16,16%.

9139,1

 
 =  = 

 
рW  

2943 / 9980,35 * 100 = 29,49%. 

 

Фактична (на основі показань лічильника енергії до та 

після впровадження заходів.) 
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150
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=

ð
W . 

Тобто, економія складає: розрахункова 29,49%, 

фактична 30%. 

Для встановлення вартості споживаної електричної 

енергії за різними тарифними планами нами визначено: 
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добове споживання електроенергії у квартирі, вартість 

спожитої за добу електроенергії за однозонним, 

двозонним, трьохзонним тарифами, добова економія 

електроенергії, відповідно до тарифів, дані наведені у 

табл. 1 [3]. 

 

Таблиця 1. Визначення економії коштів на електроенергію. 
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Висновок 

Однозонний 59,75 67,7 0% 

Слід провести комплексний 

підхід до споживання 

електроенергії 

Двозонний 59,75 63,65 
+3,16

% 

Заощаджуємо кошти шляхом 

переходу на двозонний 

тариф. 

Трьохзонний 59,75 74,3 

-

12,98

% 

Слід скорегувати графіки 

добового навантаження 

Трьохзонний з 

корегуванням 

графіку 

59,75 48,48 
+26,24

% 

Заощаджуємо кошти шляхом 

корегування графіку 

добового навантаження та 

зміни тарифу оплати за 

електроенергію.  

 

У разі використання трьохзонного лічильника 

електричної енергії та корегуванні графіка 

енергоспоживання економія складає 26,24% коштів на 

добу. Це становить у грошовому еквіваленті 9 грн. за добу. 
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З метою дослідження електрогенератора 

вітроенергетичної установки [4, 5] була розроблена схема 

електрична принципова, яка наведена на рисунку 2. 

Дослідження проводились в лабораторії Електричних 

машин Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного згідно ДСТУ 3602-97 

(ГОСТ 30533-97) та ДСТУ EN 60034-1:2016 «Машини 

електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі 

характеристики (EN 60034-1:2010; EN 60034-

1:2010/AC:2010, IDT)». 

 

 
Рис. 2. Схема електрична принципова дослідження генератора 
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Випробування показали, що величина зміни напруги 

генератора в залежності від струму навантаження склала 

29 % (зовнішня характеристика). Також визначено 

величину необхідної зміни струму збудження, для 

одержання незмінної напруги на виході генератора – 

49,7 % (регулювальна характеристика). 
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В роботі розглянуто можливість роботи ВЕС з 

турбіною Дар’є в автономному режимі  та запропоновано 

конструкцію саморозгінної системи для турбіни Дар’є  

та конструкції  ВЕС з турбіною Дар’є та саморозгінною 

системою, яка буде  ефективно працювати в 

автономному режимі в умовах слабких вітрів нашої 

держави. 

Ключові слова: ротор Савоніуса, вітротурбіна 

Дар’є, відцентрова муфта, саморозгінна система, 

вітроелектростанція, ВЕС, коефіцієнт використання 

енергії вітру (КВЕВ). 
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The ability of autonomously working WPP of Darrieus is 

reviewed in this work and constructionof a self-acceleration 

system for windturbines of Darrieus is porpose daswellas 

constructionof a WPP of Darrieus with a self-acceleration 

system that will operate efficiently and autonomously atlow 

windspeeds in Ukraine. 

Keywords: rotor of Savonius, windturbineof Darrieus, 

centrifugal clutch, self-acceleration system, windpowerplant, 

WPP, Power coefficient (Cp). 

 

ORCID: 0000-0002-5348-6871. 

 

Відомо, що вітротурбіни з вертикальною віссю 

обертання мають ряд переваг в порівнянні з 

вітротурбінами з горизонтальною віссю обертання, а КВЕВ 

ротора Дар’є - вітротурбіни з вертикальною віссю  та 

аеродинамічною формою крила – становить 45-52%, що 

перевищує характеристики  всіх існуючих вітротурбін. 

Проаналізовано  переваги та недоліки роботи 

вітротурбін з горизонтальною та вертикальною віссю 

обертання в умовах слабких вітрів України, їхній КВЕВ, 

способи  усунення основного недоліку вітротурбіни Дар’є – 

неможливості самостійного пуску через низьку парусність. 

Основним недоліком  ротора Дар’є в якості 

вітротурбіни ВЕС є те, що для виходу на робочий режим 

турбіну треба розкручувати з допомогою електродвигуна, 

або генератора ВЕС, який буде працювати в режимі 

двигуна, що ускладнює та здорожчує конструкцію вітряка, 

потребує джерела електроенергії для живлення розгінного 

електродвигуна та оператора для керування роботою такої 

ВЕС.  
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Існуючі турбіни Дар’є, в яких форма крила дозволяє 

самостійно розкрутитися та вийти на робочий режим, при 

швидкостях вітру 3 – 5 м/с вийти на робочий режим не 

можуть. 

Запропоновано новий спосіб усунення неможливості 

самостійного пуску шляхом виходу на робочий режим 

вітротурбіни Дар’є з допомогою саморозгінної систем, що 

складається з ротора Савоніуса та відцентрової муфти. 

Експерименти з виготовленою діючою моделлю ВЕС 

з турбіною Дар’є та саморозгінною системою та розрахунки 

показали, що саморозгінна система, що складається з 

ротора Савоніуса та обгінної муфти, зможе забезпечити 

розкручування та вихід на робочий режим турбіни Дар’є в 

автономному режимі та може бути використана для ВЕС з 

турбіною Дар’є,  які зможуть ефективно працювати в 

умовах слабких вітрів практично на всій території  

нашоїдержави. 
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The paper presents promising directions applications of 

hydropower in Ukraine and the world. 
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Енергія рухомої води здавна використовувалась для 

приведення в обертання лопатевих (водяних) коліс та 
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турбін. Вода була одним з перших джерел енергії, 

освоєних людиною, а першою машиною, за допомогою 

якої енергія спрямовувалась на потреби людини, було 

водяне колесо. Понад 2000 років тому на Близькому Сході 

вже користувалися водяним колесом у вигляді вала з 

лопатками: потік води, відведений зі струмка або річки, 

тиснув на лопатки, передаючи їм свою кінетичну енергію. 

Лопатки рухалися, а оскільки вони були жорстко скріплені з 

валом, то обертався вал. До останнього, у свою чергу 

прикріплювалося млинове жорно, яке разом з валом 

оберталося відносно нерухомого нижнього жорна. Саме 

так працювали перші «механізовані» млини для зерна. Але 

їх споруджували лише у гірських районах, де річки і 

струмки мали великі перепади висот та швидкості потоків. 

У 30-х роках XIX століття енергію води стали 

використовувати у річковому транспорті для переміщення 

барж похилими каналами між водними руслами, що 

розташовувались на різних рівнях, прикладом якого є 

чинний до сьогодні Ельблонзький канал (Польща). Вода, 

яку ще у стародавні часи використовували для виконання 

механічної роботи, досі залишається ефективним 

джерелом енергії, тепер вже електричної. Енергія 

падаючої води, що обертає водяне колесо, спочатку 

служила безпосередньо джерелом енергії для 

розмелювання зерна, розпилювання деревини, 

урухомлення молотів у кузнях чи виробництва тканин. 

Однак такі млини і лісопильні на річках стали втрачати 

популярність, коли у середині XIX ст. почалося 

виробництво електричної енергії з використанням енергії 

водоспадів. 

На сучасній гідроелектростанції (ГЕС) маса води з 

великою швидкістю спрямовується на лопатки турбін. Вода 
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тече через захисну сітку і регульований затвор сталевим 

трубопроводом до турбіни, над якою встановлений 

генератор. Механічна енергія води за допомогою турбіни 

передається генератору і там перетворюється в 

електричну. Після цього вода стікає в річку через тунель, 

що поступово розширюється, втрачаючи при цьому свою 

швидкість. За потужністю ГЕС поділяють на дрібні (із 

встановленою потужністю до 0,2 МВт), малі (до 2 МВт), 

середні (до 20 МВт) і великі (понад 20 МВт); за напором — 

на низьконапірні (напір до 10 м), середнього напору (до 

100 м) і високонапірні (понад 100 м). В окремих випадках 

греблі високонапірних ГЕС досягають висоти 240 м. Вони 

зосереджують перед турбінами водну енергію, 

накопичуючи воду та піднімаючи її рівень. 

У турбіні вода змінює поступальний рух на 

обертальний, що передається ротору генератора 

електричного струму. На типових ГЕС коефіцієнт корисної 

дії нерідко досягає 60…70 %, тобто 60…70 % енергії 

спадної води перетворюється на електричну. 

Україна має значний потенціал використання 

ресурсів малих річок (головним чином у західних регіонах), 

що складає майже 28% загального гідропотенціалу всіх рік 

України. При використанні гідропотенціалу малих річок 

України можна досягти значної економії паливно-

енергетичних ресурсів, причому розвиток малої 

гідроенергетики сприятиме децентралізації загальної 

енергетичної системи, чим вирішить ряд проблем в 

енергопостачанні віддалених і важкодоступних районів 

сільської місцевості. Мікро-, міні- та малі ГЕС можуть стати 

потужною основою енергозабезпечення для всіх регіонів 

Західної України, а для деяких районів Закарпатської та 

Чернівецької областей – джерелом повного 
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енергозабезпечення. Для вирішення проблем розвитку 

малої гідроенергетики Україна має достатній науково-

технічний потенціал і значний досвід в галузі проектування 

і розробки конструкцій гідротурбінного обладнання. 

Українські підприємства мають необхідний виробничий 

потенціал для оснащення малих ГЕС вітчизняним 

обладнанням. Енергія води не забруднює атмосферу. 

Гідроенергетика становить 8% від загальної встановленої 

потужності електрогенеруючих об’єктів нашої країни, нові 

об’єкти можуть потенційно розміщуватись у будь-якому 

регіоні, який має малі або великі річки. В Україні понад 22 

тис. річок, але лише 110 із них довші за 100 км., тому 

основні ресурси гідроенергетики зосереджені на малих 

річках. Водночас, внаслідок спорудження 

гідроенергетичних об’єктів можуть затоплюватися великі 

ділянки землі, зникати цінні породи риб та втрачатися 

родючі ґрунти. Тому подальший розвиток гідроенергетики 

потребує усунення екологічних ризиків. На сьогодні, 

потенціал гідроенергетики використовуються на 60%, в 

основному за рахунок Дніпровського каскаду та інших 

великих ГЕС. Залишок потенціалу можливо реалізувати за 

рахунок встановлення нових та відновлення старих 

потужностей малих ГЕС. У відповідності до існуючої 

класифікації до малих гідроелектростанцій (МГЕС) 

відносять гідроелектростанції потужністю від 1 до 10 МВт, 

до міні-ГЕС — від 200 до 1000 кВт, до мікроГЕС — не 

більше 200 кВт.  

Станом на 2015 рік в Україні діяло 102 МГЕС із 

загальною встановленою потужністю близько 80 МВт, 

якими вироблено у 2015 році 251 млн. кВт∙год. При цьому, 

слід відзначити, що в 1960-х роках минулого сторіччя в 
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Україні існувало більше 1000 малих ГЕС. Деякі з них є 

можливість відновити. 

 Я вважаю, що гідроелектростанції є економічно та 

енергетично вигіднішими за ТЕС або АЕС. Для 

забезпечення розвитку гідроенергетики в Україні, нам слід 

проводити відповідну енергетичну політику, 

вдосконалювати нормативно-правову базу та сприяти 

залученню інвестицій у розвиток нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії.  
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У роботі наведено переваги та недоліки малої 

гідроенергетики України, шляхи забезпечення сталого 

розвитку гідроенергетики країни, оцінку її впливу на 

довкілля. 
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region 30 Robitnycha Str., Ukraine, 08300 

 

The article presents the main advantages and 

disadvantages of the productive usage of sources of hydro-

renewable energy in Ukraine. This investigation is based on 

finding the ways of steady development of the hydro energetic 

branch of power generation industry in Ukraine. It also 

estimates its level of environmental influence. 
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Гідроенергетика – галузь відновлюваної енергетики, 

що вивчає використання потенціальної та 

кінетичної енергії води шляхом перетворення її в 

електричну. 

На перших порах енергію потоку води 

використовували в приводах млинів та верстатів. 

Гідроенергетика набула нового значення, як напрям 

електроенергетики, пов’язаний з перетворенням водної 

енергії в електричну на гідроелектричних станціях (ГЕС), з 

винаходом гідравлічної турбіни, електричної машини і 

способу передачі електроенергії на значні відстані. 

Енергія води не забруднює атмосферу. 

Гідроенергетика становить 8% від загальної встановленої 

потужності електрогенеруючих об’єктів нашої країни, нові 

об’єкти можуть потенційно розміщуватись у будь-якому 

регіоні, який має малі або великі річки.  

За часів СРСР в Україні експлуатувалося майже 1000 

малих гідроелектростанцій і тривало будівництво нових, 

але зі створенням потужних об’єктів теплової і атомної 

енергетики різко знизилася роль малої гідроенергетики. 

Централізація енергопостачання, низькі ціни на паливо і 

електроенергію для відомств і підприємств, на балансі 

яких перебували малі ГЕС, стали основними причинами, 

які призвели до їх економічної недоцільності. В результаті 

на сьогоднішній день залишилось функціонувати лише 102 

малі гідроелектростанції.  

Енергетична криза України, що спостерігається за 

останні роки призвела до потреби в зменшенні споживання 

паливно-енергетичних ресурсів. Актуальним стало 
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підвищення енергоефективності й використання енергії  

відновлюваних та альтернативних джерел. 

В Україні понад 22 тис. річок, але лише 110 із них 

довші за 100 км., тому основні ресурси гідроенергетики 

зосереджені на малих річках. Перевагами малої 

гідроенергетики є: виробництво електроенергії без 

використання викопного органічного та ядерного палива, 

значний термін служби та висока надійність експлуатації, 

передбачуваність та забезпеченість режимів роботи, 

висока маневреність і коефіцієнт готовності, можливість 

повної автоматизації процесу експлуатації, мінімальний 

вплив на навколишнє середовище при правильному виборі 

місця розташування та дотримання екологічного 

законодавства, мінімальний вплив на ландшафт та 

незначне відчуження земельних ділянок, додаткові 

можливості для ведення рибного господарства, зрошення, 

водопостачання. Слід відмітити, що щільність малих 

гідроелектростанцій, на відміну від великих ГЕС і ГАЕС не 

заважає ні екології регіонів, ні водному туризму. Для 

прикладу, в італійському Південному Тіролі діють більше 

тисячі малих ГЕС, які жодним чином не зменшують 

туристичної привабливості Доломітових Альп. Водночас, 

внаслідок спорудження гідроенергетичних об’єктів можуть 

затоплюватися великі ділянки землі, зникати цінні породи 

риб та втрачатися родючі ґрунти. Тому подальший 

розвиток гідроенергетики потребує усунення екологічних 

ризиків.  

Поточна потужність об’єктів малої гідроенергетики 

становить близько 75 МВт. Через незначну питому вагу в 

загальному енергобалансі мала гідроенергетика нині не 

може істотно впливати на структуру енергозабезпечення 

країни. Проте природний потенціал їх розвитку на сьогодні 
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повною мірою не реалізовано. Україна має значний 

потенціал використання ресурсів малих річок, зокрема у 

західних регіонах. 

При використанні гідропотенціалу малих річок 

України можна досягти значної економії паливно-

енергетичних ресурсів, причому розвиток малої 

гідроенергетики сприятиме децентралізації загальної 

енергетичної системи, чим вирішить ряд проблем в 

енергопостачанні віддалених і важкодоступних районів 

сільської місцевості.  

Для вирішення питань розвитку малої 

гідроенергетики Україна має достатній науково-технічний 

потенціал і значний досвід в галузі проектування і розробки 

конструкцій гідротурбінного обладнання, а саме можливі 

модернізація існуючих потужностей, відновлювання раніше 

працюючих малих гідроелектростанцій, будування та 

введення в експлуатацію нових генеруючих потужностей 

гідроенергетики. Вітчизняні підприємства мають необхідне 

виробниче оснащення для таких гідроелектростанцій 

вітчизняним обладнанням.  

Відповідно до сучасної міжнародної класифікації за 

нормативом Організації Об'єднаних Націй з промислового 

розвитку (United Nations Industrial Development Organization 

- UNIDO), до малих гідроелектростанцій відносять мікро-

ГЕС – до 0,1 МВт; міні-ГЕС – до 1 МВт; малі ГЕС – до 10 

МВт. Дві перші, як правило, не передбачають будівництва 

дамби та відповідного водосховища. 

 Відповідно до Національного плану дій з 

відновлюваної енергетики (NREAP), затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 

2014 р. №902-р в Україні у 2020 році планується довести 

виробництво електроенергії: 
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✓ мікро- та міні-ГЕС - до 130 ГВт∙год (при їх 

загальній потужності у 55 МВт); 

✓ малі ГЕС - до 210 ГВт∙год (при їх загальній 

потужності 95 МВт) 

✓ великі ГЕС - до 12 950 ГВт∙год (при їх загальній 

потужності у 5 200 МВт). 

Розвитку малої гідроенергетики приділяється значна 

увага в багатьох країнах, особливо в тих де існує велика 

кількість річок. Серед країн Європи окремо слід виділити 

Австрію та Швейцарію. У обох країнах гідроенергетика 

забезпечує понад половину загального виробництва 

електроенергії: Австрія – 58,7 %, Швейцарія – 51,9 %.  

Поряд з тим, частка використання встановленої 

потужності є невисокою відносно першої групи країн: 

Австрія (2 712,0 кВт•год/кВт, 31,0 %), Швейцарія (2 167,0 

кВт•год/кВт, 24,7 %). Це гірські країни, у яких випадає 

достатня кількість опадів та збудовані гідроенергетичні 

об’єкти переважно середньої та малої потужності. Наразі, у 

обох країнах проводяться заходи з модернізації енергетики 

та підвищення ефективності її роботи завдяки більш 

сучасному обладнанню.  

Іншу групу становлять країни, у яких гідроенергетика 

використовується для балансу енергетичної системи, 

тобто для подолання пікових добових та сезонних 

коливань у електромережі. Насамперед, до цієї групи слід 

віднести країни Європи (Франція (2 086,5 кВт∙год/ кВт, 23,8 

%), Італія (1 715,0 кВт∙год/кВт, 19,6 %), Іспанія (1 011,2 

кВт∙год/кВт, 11,5, %)) та Японію (1 854,5 кВт∙год/кВт, 21,2 

%). Україну, як за напрямом роботи гідроенергетики 

(баланс енергосистеми), так і за ефективністю (1 770,1 
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кВт•год/кВт, 20,2 %), також слід віднести до цієї групи 

країн. 

 Згідно із Енергетичною стратегією України на період 

до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», основні положення якої були 

сформульовані ще в 2006 р., уточнені в 2013 р., і яка була 

схвалена в теперішньому вигляді в 2017 р., однією із 

основних задач забезпечення сталого розвитку 

електроенергетики країни та успішної інтеграції її ОЕС з 

Об’єднаною енергетичною системою (ОЕС) Європейського 

Союзу (ЄС) є розвиток відновлюваної енергетики, зокрема  

гідроенергетики. 

Для розвитку, гідроенергетичного сектора важливими 

є:  

✓ технічні фактори такі, як водні ресурси, проектні 

рішення, підготовка та керування водосховищами, 

безпека інфраструктури тощо; 

✓ економічні та фінансові чинники, зокрема 

прибутковість проектів, економічна доцільність, 

досягнення стратегічних цілей тощо; 

✓  екологічні питання: якість води, якість повітря, 

шум, відходи, ерозія, біорізноманіття тощо.  

Таким чином, до енергії води в останні десятиріччя 

у світі спостерігається стійкий інтерес, пов’язаний з 

необхідністю знизити негативний вплив енергетики на 

навколишнє середовище. Гідроенергія є міжнародно 

визнаним джерелом чистої та зеленої енергії, який 

відіграє важливу роль у світовому енергозбереженні. 

Під впливом збільшення попиту на енергію та 

глобальних змін клімату багато країн світу віддали 

перевагу розвитку гідроенергетики в рамках 

розширення своїх енергетичних секторів.  
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Гідроенергетика має ряд унікальних переваг – це 

зріла і економічно вигідна технологія, яка має 

мінімальний вплив та навколишнє середовище, вона 

вже внесла вагомий вклад у вирішення проблем 

електрифікації, покращення якості життя та вимог 

виробництва, економічний розвиток країн та регіонів, 

боротьбу з бідністю, а також скорочення викидів у 

атмосферу. Крім того, технологія отримання 

електричної енергії з водних джерел є економічно 

ефективною технологією, в зв’язку з чим вона здобула 

особливе положення світової спільноти і, особливо, 

країн які розвиваються. 
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У роботі наведено спосіб економії електроенергії на 

нагріванні гарячої води за рахунок тепла стічних вод, яке 

після використання води втрачалася. Основою пристрою 

є спеціальний теплообмінник, всередині якого є 

металева трубка, скручена у формі спіралі, а ззовні 

протікає вже використана тепла вода, яка й віддає 

тепло воді, яка знаходиться у спіралі. 

Ключові слова: тепло стічних вод, економія 

електроенергії, регенерація тепла. 

 

DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR HEAT WATER 

REGENERATION WITH MONITORING SYSTEM 
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The study presents a method of saving electricity by 

warming water from wastewater heat. The basis of the device 

is a special heat exchanger, which is a spiral-shaped metal 

tube, dipped into used warm water flow, and the wastewater 

gives heat to the water inside the spiral. 

Keywords: water heat, electricity savings, heat recovery. 
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Загальні зміни в економіці України привели до 

перегляду поглядів на використання нетрадиційних 

джерел енергії. З огляду на те, що територія нашої 

держави знаходиться в широтах, де зовнішня температура 

повітря опускається нижче 0 °C протягом 5 місяців на рік, в 

Україні витрата енергії на теплопостачання перевищує 

витрату енергії на електропостачання в 1,5-2 рази [5].  

На фоні підвищення попиту на енергоресурси, 

зростання тарифів на них та скорочення запасів 

традиційних джерел енергії особливого значення набуває 

питання про енергозбереження.  

У країнах Західної Європи, США і Японії приділяється 

велика увага використанню альтернативних джерел 

mailto:kcml2011@gmail.com
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енергії. Одним з таких джерел є тепло стічних вод, яке 

може значно зекономити використання енергоресурсів. 

У країнах Європи у промислових масштабах 

використовують подібну систему. Проте, аналізуючи сайт 

Укрпатент (https://ukrpatent.org/uk) та асортимент різних 

магазинів техніки, в Україні не виявлено жодної подібної 

працюючої системи для вторинного використання тепла 

стічних вод.  

Регенерація тепла стічних вод задля скорочення 

витрат на гаряче водопостачання стане джерелом економії 

енергоресурсів в сучасних будівлях. 

Метою роботи є розробка пристрою для регенерації 

тепла стічних вод, який дозволить зекономити 

енергоресурси та витрати на гаряче водопостачання для 

кінцевого користувача та створити систему моніторингу 

для дослідження та аналізу енергоефективності[5].  

Головний компонент термодинамічної установки – 

теплообмінник. Він був виготовлений із проточного фільтру 

для води, який використовується для побутових пристроїв. 

Всередину фільтра було вмонтовано металеву трубку, 

скручену у формі спіралі. 

У проєктованій системі проточну воду потрібно 

нагрівати, а також стічну воду, яка повертається у 

резервуар в прототипі, потрібно охолоджувати. Для 

моделювання цих термодинамічних процесів у макеті 

пристрою було використано елемент Пельтьє. 

Для реалізації системи моніторингу розроблено 

контролер, головним компонентом якого є плата Arduino 

Mega. Для виведення інформації застосовано кольоровий 

TFT дисплей діагоналлю 3.5". 

Для вимірювання температури термодинамічних 

процесів використано три аналогових датчики температури 

https://ukrpatent.org/uk
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NTC. 

Для реалізації проєкту було обрано платформу 

Arduino за її простоту та доступність порівняно з 

аналогами. 

Програмне забезпечення створено у середовищі 

Arduino IDE мовою програмування С++. Також створено 

власні функції для роботи з усіма пристроями макету. 

У проєкті було використано бібліотеку для роботи з 

TFT-дисплеєм(MCUFRIEND lib) та для сумісності 

застосовано бібліотеку Adafruit_GFX. 

Інформація зчитується з трьох датчиків температури 

NTC. Контролер зчитує покази датчиків, перетворює їх на 

градуси Цельсія за формулою Штейнхарта-Харта, який 

винайшов універсальний метод обчислення параметрів 

датчиків температури NTC.  

Задля візуалізації термодинамічних процесів було 

використано дисплей та розроблено графічний інтерфейс 

для нього.  

На дисплеї є 4 віджети з описом значення кожного з них, а 

саме показники температури в контрольних точках 

вимірювання та розрахований відсоток 

енергоефективності.  

Також був розроблений алгоритм керування 

елементом Пельтьє з урахуванням гістерезису в 2°С. 

За допомогою системи моніторингу було визначено, 

що показник енергоефективності пристрою становить 

близько 15%, тобто регенерація тепла стічних вод 

дозволить зекономити 10-15% загальних витрат на підігрів 

води у системі ГВС[7]. 

За статистикою, кожна людина на день використовує 

50 л гарячої води на побутові потреби. Було підраховано 

сумарне енергоспоживання для систем ГВС в масштабах 
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м. Кривий Ріг з населенням 600 000 людей[6]. 

Обчислення показали, що кількість електроенергії, яку 

можна зекономити в м. Кривий Ріг складає 180 МВт на 

добу. Цих обсягів достатньо для повного забезпечення 

електроенергією такого міста як Вознесенськ з населенням 

36 700 людей[8]. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 

ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 

В. Пастушок1, слухач Волинської обласної МАН, 

В. Федорчук-Мороз2, к.т.н., доцент Луцького НТУ 

 

Розглянуто можливості використання теплових 

насосів для опалення навчальних закладів. 

Проаналізовано можливість закладання на території 

стадіону гімназії горизонтального ґрунтового 

колектора. Здійснено розрахунок теплової потужності 

приміщення гімназії відповідно до чинних нормативних 

документів. 

Ключові слова: теплові насоси, ґрунтовий 

колектор, теплоносій, низькопотенційна енергія, 

теплова потужність. 

Keywords: heat pumps, soil collector, coolant, low-

potential energy, thermal power. 

 

ORCID: 10000-0001-8563-2493, 20000-0002-0941-1215. 

 

На сьогодні у світі суттєво змінюється енергетична 

політика держав, зокрема, віддається перевага 

підвищенню енергоефективності й використанню енергії із 

відновлюваних та альтернативних джерел. Така політика 

дозволяє зберегти традиційні природні ресурси та 

зменшити кількість шкідливих викидів у атмосферу, тим 

самим протидіяти глобальному потеплінню.  

Відповідно до Енергетичної стратегії України на період 

до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» [1], наша держава має збільшити 
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використання гео- та гідротермальної енергії при генерації 

теплоенергії. Для вирішення цієї важливої проблеми 

сьогодення слід використовувати теплові насоси як 

інноваційні технології. 

Теплові насоси використовують для підвищення 

потенціалу теплової енергії для потреб опалення та 

гарячого водопостачання. Як джерело низько потенційної 

енергії для теплового насоса можна використовувати 

енергію атмосферного повітря, ґрунту, ґрунтових вод, 

скидної енергії технологічних ліній, водовідведення, 

повітря витяжної вентиляції приміщень тощо. 

У світі на сьогодні експлуатуються близько 140 млн 

теплових насосів різної потужності (від декількох кВт до 

сотень МВт). Як стверджують експерти, щорічно вводяться 

в дію біля 4 млн теплових насосів [2]. 

Особливо актуальним є використання теплових 

насосів у житлово-комунальному господарстві нашої 

держави, адже в цій галузі накопичено багато проблем, 

зокрема техногенного та економічного (соціального, 

інноваційного) характеру.  

Багато науковців займалися проблематикою теплових 

насосів. Доцільно виділити публікації вітчизняних 

науковців, зокрема: Є.Ф. Новаківського [3], В.М. Арсеньєва 

[4], Л.В. Накашидзе, В.А. Мандрики, І.К. Божка, 

Г.С. Ратушняка, а також зарубіжних вчених, зокрема: Дж. 

Стене, П. Гакаля, З. Булінскі  та ін. 

У більшості наукових статей висвітлюються теоретичні 

аспекти роботи теплових насосів, а робіт, присвячених 

прикладним аспектам, особливо на регіональному рівні,є 

недостатньо, тому актуальність роботи очевидна. 

Об’єктом нашого дослідження обрано ґрунтові теплові 

насоси. 
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Мета дослідження – вивчення теоретичних та 

прикладних аспектів використання ефекту теплового 

насоса. 

Одним із ефективних способів економії паливних 

ресурсів, а також захисту навколишнього середовища, є 

широке впровадження теплонасосних установок, в яких 

низькопотенційні теплові потоки перетворюються в потоки 

із вищим температурним рівнем.  

Розрахунок теплової потужності приміщення гімназії 

здійснювали за формулою: 

Q=VTk, ккал/год,  

де V – об’єм приміщення, м3; Т – різниця між 

температурами повітря, зовні і всередині приміщення, ºС; к 

– коефіцієнт теплових втрат, коливається от 4,0 (для 

будівель з дуже поганою теплоізоляцією) до 0,6 (висока 

теплоізоляція). 

Площа гімназії згідно технічної документації за сумою 

трьох поверхів: 

S= 2533,2+1734,4+1360,2=5627,8 (м2). 

Звідси,  

Q=5627,82,5181=253251 ккал/год, 

або,  

Q=294,5 кВт/год. 

Оскільки тривалість опалювального періоду складає 

150-180 днів і крім того, знижувати теплову потужність 

потрібно в період вихідних, вночі та під час канікул, то 

приблизна кількість теплової потужності гімназії в 

опалювальний період буде: 

Q=294,524135=954180 кВт=954,18 МВт. 

Оптимальна температура повітря в навчальних 

закладах в холодний період року має бути в межах від +18 

до +24 градусів. В майстернях та спортзалах температура 

повітря може бути нижчою на декілька градусів (+17-+20). 
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Згідно Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 

5.5.2.008-01) під час канікул допустимо знизити температуру 

повітря в школі до +15 градусів. Середньодобова 

розрахункова температура повітря в опалювальний період 

(за даними Луцьктепла) склала 1,47 ºС. 

У роботі було проаналізовано можливість закладання 

на території комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя 

Сухомлинського» горизонтального ґрунтового колектора 

(акумулятора) неглибокого залягання на ділянці 155105 м 

стадіону. Як теплоносій запропоновано використовувати 

розчин на основі пропіленгліколю «ТЕПРО-20». 

Здійснено розрахунок теплової потужності приміщення 

гімназії відповідно до чинних нормативних документів. 

Показано, що запропонована конструкція горизонтального 

ґрунтового колектора формі горизонтальної 

багатопетельної U-подібної конструкції повністю 

задовільнить потребу в тепловій потужності приміщення. 
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У роботі розкрито переваги виробництва та 

використання біомаси як альтернативного джерела 

енергії, підвищення рівня енергетичної безпеки, 

екологічної чистоти та протидії глобальним 

негативним змінам якості навколишнього природного 

середовища і клімату.  

Ключові слова: біомаса, біоенергетика, ресурси 

біомаси. 
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The article presents rediscover of virobiotic and using of 

biomasa as an alternative energy supply, food and energy 

security, environmental purity and the global negative 

environmental factors. 

Keywords: biomasa, bioenergetics, biomasa resources. 

 

Альтернативна енергетика вже давно стала світовим 

трендом: енергія вітру, Сонця та виробництво біогазу 

дозволяє не лише заміщувати  дороговартісний природний 

газ, але й є вирішенням екологічних проблем. Перехід до 

раціональних моделей споживання і виробництва  

дозволить стимулювати економіку і бізнес. 

Біомаса – не викопна біологічно відновлювана 

речовина органічного  походження, здатна до біологічного 

розкладу, у вигляді продуктів, відходів та  залишків 

лісового та сільського господарства (рослинництва і 

тваринництва), рибного господарства і технологічно  

пов'язаних з ними галузей  промисловості, а також 

складова промислових або побутових відходів, здатна до 

біологічного розкладу. Використання біомаси в світі – 

давно визнаний тренд, котрий дозволяє заміщувати 

використання дорогого газу, а також зменшувати обсяги 

викидів вуглекислого газу в атмосферу. 

Біоенергетика є єдиним джерелом відновлюваної 

енергії, здатним забезпечити три основні джерела енергії, 

необхідні як окремим особам, так і підприємствам: 

біотепло / охолодження, біоенергія та біопаливо. 
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Як паливо, вона посідає четверте місце у світі за 

обсягами виробництва і споживання енергії. Її частка у 

виробництві первинної енергії сягає 10%. 

На глобальному рівні до 2050 року біомаса може 

забезпечити виробництво 3000 тВт/ч електроенергії, що 

дозволить задовольнити потреби 7,5% населення світу, а 

також сприятиме скороченню викидів CO2 до 1,3 млрд. 

тонн на рік. Крім того, біомаса може покрити 22 

ексаджоулів (ЕДж) кінцевого споживання тепла в 

промисловості (15% загального обсягу) і 24 ЕДж у 

будівельній галузі (20% загального обсягу). Вже зараз в 

Європі на долю відновлюваних джерел енергії припадає 

понад 30% виробництва електроенергії, що значно 

збільшилося за останні майже 20 років (12% у 2000 році). 

Тепер енергії з поновлюваних джерел енергії (сонячна, 

вітрова та біомаса) виробляється більше, ніж з вугілля та 

природного газу – 20,9% і 20,6% відповідно у 2019 році. 

Частка біомаси в електроенергетиці Європейського союзу 

сьогодні складає 6%, в опаленні – 16%. 

Наразі європейський ринок біогазових установок 

оцінюється в $3 млрд, і, за прогнозами, він повинен 

вирости до $25 млрд. уже до 2020 р. При цьому 75% 

біогазу виробляється з відходів сільського господарства, 

17% – з органічних  відходів приватних домогосподарств і 

підприємств і ще 8% – каналізаційних очисних споруд. 

Більшість працюючих біогазових установок 

використовують енергетичні культури і гній в якості 

основного субстрату. 

В Україні частка біоенергетики у загальній структурі 

споживання енергії дуже низька порівняно із ЄС. Якщо у 
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ЄС біоенергетика займає 18-20% ринку, то у нас цей 

показник на рівні – 5%. Проте потенційно «зелена» 

електроенергія може задовольнити усі потреби населення. 

Згідно зі звітом агентства IRENA (2015 р.), Україна має 

потенціал для десятикратного збільшення використання 

відновних джерел енергії. З них 73% припадає на теплову 

енергію, 20% – на виробництво електроенергії і 7% – на 

транспорт. Майже 80% обсягу енергії забезпечуватиме 

біомаса, включаючи обігрів будівель і промислових 

підприємств (зокрема, централізоване теплопостачання), 

виробництво електроенергії та палива. 

З огляду на унікальний клімат і природні ресурси 

України біомаса має потужні ринкові перспективи для 

країни з точки зору енергетичної безпеки, виробництва 

енергії, а також досягнення екологічних цілей. 

В Україні енергетичний потенціал біомаси тільки з 

АПК становить еквівалент 17-20 млрд. кубометрів 

природного газу. Як аграрна країна, Україна повинна 

зосередити свою увагу саме на використанні відходів і 

побічних продуктів сільського господарства, адже тут є 

величезний ресурс. Передбачається, що до 2035 року 

максимум 30% всього сектору покриє дерев'яна біомаса, а 

інші 70% потрібно шукати саме в агросекторі. 

Наразі основними джерелами біомаси в Україні (якщо 

не брати до уваги деревину) є відходи і залишки сільського 

господарства (солома, стебла та стрижні кукурудзи, стебла 

та лушпиння соняшника), а також – у перспективі – 

енергетичні культури (верба, тополя, міскантус), що 

вирощуються спеціально з цією метою. Використання 

біомаси як палива при виробництві теплової енергії для 
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забезпечення потреб в опаленні та гарячому 

водопостачанні дає значні економічні переваги, адже це 

дозволить зменшити бюджетні витрати на опалення, а 

також скоротити викиди парникових газів на понад 8,0 млн 

т СО2 до 2025 року. 

Біомаса в 2035 році буде займати приблизно 

половину всіх відновлюваних джерел, а решта – це буде 

енергія, вироблена за допомогою Сонця і вітру. 

Заплановано зниження споживання вугілля з 27 млн. т до 

12 млн. т нафтового еквіваленту. У 2035 році біомаса 

фактично зрівняється із вугіллям. 

Додатковим джерелом біомаси є вирощування 

енергетичних культур (верби, тополі та міскантуса) на 

малородючих землях, яких в Україні близько 4 млн. га. На 

переконання Біоенергетичної асоціації України у разі 

вирощування на 1 млн га енергетичних культур та 

середньої їх врожайності 11,5 млн. т/рік, то можна 

замістити в еквіваленті до 5,5 млрд м3 газу на рік. Якщо ж 

використати весь потенціал, то навіть – до 20 млрд. м3 

газу на рік. 

В Україні щорічно збирається понад 50 млн. т 

зернових культур. У значних обсягах солома і рослинні 

відходи, як побічні продукти сільськогосподарського 

рослинництва.  Річний технічно-досяжний енергетичний 

потенціал твердої біомаси в Україні є еквівалентним 18 

млн. т н.е., а його використання дає змогу щорічно 

заощаджувати близько 22 млрд. м. куб. природного газу. 

Зараз 90% сировини у виробництві теплової енергії – 

це деревні види біомаси: дрова, тріски і деревні пелети, а 
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10% – це аграрна біомаса, тобто солома, стебла кукурудзи 

та лушпиння соняшнику. 

У перспективі деревну біомасу неможливо наростити 

суттєво, максимум 2,8 млн т. Відтак, відновлювальну 

енергію потрібно брати із різних видів решток з 

агровиробництва. 

Біогаз – горючий газ, що утворюється при 

анаеробному метановому зброджуванні біомаси та 

складається переважно з метану (55...75%), двоокису 

вуглецю (25...45%) і домішок сірководню, аміаку, оксидів 

азоту та інших (менше 1%). 

В якості сировини для виробництва біогазу можуть 

використовуватися як органічні агропромислові чи побутові 

відходи, так і рослинна сировина - силос кукурудзи, 

трав'яний силос, зерно і силос злакових культур. 

Україна має великий потенціал у виробництві біогазу, 

проте поки що використовує його не більше ніж на 5%. У 

той час, коли Європейський ринок біогазових установок 

оцінюється в $3 млрд., і, за прогнозами, він повинен 

вирости до $25 млрд. уже до 2025 р. 

Біогазовий сектор України залишається 

нерозвинутим. Однією з причин слабкого розвитку 

виробництва і використання біогазу в Україні можна 

вважати необізнаність аграріїв щодо переваг біогазових 

технологій. 

Джерелом біогазу є також стічні води. Утилізація 

відстоїв міських і промислових стічних вод забезпечує 

вирішення важливих екологічних, енергетичних і 

соціальних проблем міст, особливо мегаполісів. Відстої 

міських і промислових стічних вод мають у своєму складі 
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велику кількість органічних речовин. Кожне місто є не 

тільки споживачем енергії, але і є і власником великого 

потенціалу , який може бути використаний для 

енергетичного самозабезпечення. 

Незважаючи на те, що біомаса є відносно чистою 

альтернативою більш шкідливим викопним видам палива, 

біомаса все ще виробляє шкідливі токсини, які можуть бути 

викинуті в атмосферу при спалюванні. Викиди сильно 

відрізняються залежно від сировини рослини, але загальні 

забруднювачі, такі як оксид азоту, діоксид сірки, оксид 

вуглецю та тверді частинки, є звичайними. 

Фільтри, більш чисті джерела біомаси, системи 

газифікації можуть допомогти в цьому. 

Україна має добрі передумови для суттєвого 

розширення використання біомаси в енергетичних цілях, в 

першу чергу - для виробництва теплової енергії. Однією з 

таких передумов є значний потенціал біомаси, доступної 

для виробництва енергії. 

Залучення нетрадиційних альтернативних джерел 

енергії до процесу формування необхідного рівня 

енергетичної безпеки в Україні є об’єктивним і необхідним 

як з економічного, так і з екологічного погляду. 

Найважливішу роль серед цих видів джерел енергії в 

умовах України на найближчу перспективу може відіграти 

біомаса, особливо – сільськогосподарського та лісового 

походження. Використання біомаси як джерела енергії в 

Україні може дозволити замістити від 15 до 23 млн. т. 

умовного палива, одержуваного з традиційних джерел. 

Отримання енергії з біомаси (деревних і 

сільськогосподарських відходів, соломи, гною, органічної 
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частини твердих побутових відходів) є однією з галузей, 

що найбільш динамічно розвиваються у світі. Цьому 

сприяють такі її властивості, як великий енергетичний 

потенціал і відновлюваний характер. Власне вагомою 

перевагою біомаси як енергетичного ресурсу є те, що її 

ресурси поновлюються щороку і практично постійно. 

Біомаса сільського і лісового господарства − доступне 

місцеве паливо, що може використовуватися в системах 

опалення житлових, виробничих, адміністративних 

будинків, в об’єктах соціальної інфраструктури (школах, 

дитячих садочках), що розташовані в сільській місцевості. 

Використання біомаси в енергетичних цілях дозволить 

забезпечити ці об’єкти власними енергоносіями і зменшити 

витрати на придбання традиційного палива.  

Становлення й розвиток відновлюваних джерел 

енергії має відбуватися на основі створення умов для 

забезпечення справедливої економічної конкуренції з 

іншими джерелами енергії з одночасним впровадженням 

заходів державної підтримки розвитку перспективних 

технологій, що відображають суспільний інтерес до 

підвищення рівня енергетичної безпеки, екологічної 

чистоти та протидії глобальним негативним змінам якості 

навколишнього природного середовища і клімату.  

Широке поле для подальших наукових досліджень у 

сфері виробництва та використання біомаси як 

альтернативного джерела енергії створює необхідність 

розробки методики визначення економічної доцільності 

застосування конкретного виду біомаси в енергетичних 

цілях та альтернативної оцінки його ефективності. 
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Отож, всі ці питання ще належить більш ретельно 

вивчити – для того, щоб  відновлювальні джерела енергії 

(у даному випадку біомаса) були справді на всі 100% 

чистими та корисними для навколишнього середовища. 
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Актуальність проблеми обумовлена тим,що рівень 

забруднення довкілля вже досяг критичного рівня. В 

Україні нараховується 6,5 тисячі законних і близько 35 

тисяч незаконних сміттєзвалищ, загальною площею 7% 

території. Сортування змішаних твердих побутових 

відходів,які накопичені на сміттєзвалищах є вкрай 

непродуктивним і небезпечним для працюючого персоналу 

внаслідок високого бактеріального і гельмінтологічного та 

іншого забруднення відходів. 

Вирішення проблеми утилізації  відходів є 

надзвичайно складним науково-технічним, виробничо-

промисловим, організаційно-управлінським, соціальним та 

економічним завданням. Специфіка міських побутових 

відходів полягає у широкій сфері їх утворення за рахунок 

життєдіяльності людей. У цих відходах присутні практично 

всі матеріали промислового виробництва та речовини, які 

існують у природі та штучно створені і вироблені людиною. 

Змішані тверді побутові відходи являють собою 

гетерогенну суміш, що важко піддається будь-якій 

переробці. У світі існує велике різноманіття технологій і 

засобів механізації, машин та обладнання, розумне 
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поєднання яких може створити умови для ефективного 

функціонування системи санітарного очищення міст 

України. 

Сміттєпереробні комплекси мають створюватись 

фахівцями для міста чи регіону за індивідуальними 

проектами з урахуванням місцевих особливостей та 

планованих цілей. На сьогодні у країні є 4 

сміттєспалювальних заводи: у Києві, Дніпропетровську, 

Харкові та окупованому Севастополі. Але працює лише 

київський завод "Енергія". Сміття нікуди подіти, адже воно 

розпадатиметься сотні років, і тому процес переробки 

сміття потребує негайних змін технології та кінцевого 

результату переробки, задля поліпшення стану 

навколишнього середовища. 

Головним недоліком спалювання, є те, що при ньому 

утворюються відходи більш токсичні, ніж вхідні тверді 

побутові відходи– це неспалюваний залишок (шлак) і 

димові гази, які містять важкі метали, оксиди азоту, 

діоксини, фурани, бифеніли. Основним джерелом їх 

утворення є атмосферне повітря, яке подається в топку 

котла. Найнебезпечніше це діоксиноутворюючі 

матеріали,серед яких полімери, пакувальний папір, картон 

і інше, що містить у собі хлор. Дуже небезпечні важкі 

метали,які викидаються у стійких формах (солей, оксидів) і 

можуть мігрувати на великі відстані, акумулюватись в 

оточуючому природному середовищі, зокрема і в рослинах 

та живих організмах. Сучасні технології екобетонування 

шлаків після їх нейтралізації потребують великої кількості 

хімічних реагентів. Потрібно ще враховувати,що після 
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руйнування екобетону забруднювачі знову потрапляють в 

оточуюче середовище. 

Отриманий в результаті запропонованої технології 

піроформний порошок можна використати для  плазмової 

газифікації. Плазмова газифікація твердих побутових 

відходів електродуговою плазмою руйнує речовину на 

молекулярному рівні, дозволяє проводити реакцію в 

замкнутій системі, не викидати в атмосферу дим з 

шкідливими сполуками. Плазмова газифікація відходів 

проходить при температурі понад 1200 ° C і вище, тоді в 

реакторі не утворюються смоли і діоксини, а вихідна 

сировина повністю розпадається на прості сполуки,а 

токсичні відходи руйнуються.  

Плазмова газифікація-це технології,які  зараз 

використовують і Японії та США і це найсучасніша 

технологія утилізації. Тверді побутові відходи при цій 

технології в цих країнах обробляються потоком плазми з 

температурою 1200 º і вище. При такій температурі смоли 

не утворюються, а токсичні відходи руйнуються. В Японії 

від30 тонн сміття в підсумку залишається 6 тонн попелу, 

який потім очищається і використовується в технологіях 

будівництва. При цьому завод не тільки знищує сміття, а й 

виробляє електроенергію, якої постачають міські будинки, 

лазні, басейни. 

По запропонованій технології після отримання  

піроформного порошку його зберігають в азоті і виконують 

перекачку по трубопроводам в струмені цього газу. При 

потраплянні його в реактор, при змішуванні з повітрям, 

порошок буде самозайматися и горіти. Процес горіння 

буде відбуватися у спеціальному реакторі із 
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використанням вогнетривких матеріалів для термічного 

захисту металевих конструкцій. Зола, яка залишиться 

після горіння, буде ще дрібніша за піроформний порошок і 

може бути використаний в народному господарстві. 

Висновки. У світовій практиці переробки міських 

побутових відходів є два напрямки: переробка 

несортованих міських побутових відходів термічними або 

біотермічними методами; сортування відходів або 

сировино цінних компонентів з подальшим їх до 

сортуванням на спеціальних сміттєпереробних 

підприємствам з ручними та механізованими 

сортувальними лініями. Ці технології не досконалі тому не 

вирішують екологічну кризу, яка все більше зростає. 

Запропонована технологія може вирішити не тільки 

отримання нових композиційних матеріалів,а й дасть нове 

джерело енергії. 
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РОЗУМНЕ ГОСПОДАРСТВО: БІОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ 

УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНОГО СМІТТЯ ЧИ 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА, ЕКОНОМІЧНО-ВИГІДНА ТА 

ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНА ПЕРЕРОБКА ОРГАНІЧНИХ 

ВІДХОДІВ 

 

О.В.Барабаш,  

вихованець гуртка «Природа рідного краю» при 

Крижанівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ» 

Лиманського району Одеській області; 0672738916; 

leto300776@gmail.com 

 

Мета проекту - розробити модель системи 

обігріву приміщень (БІОРЕАКТОР), який би: 

- по собівартості був би менше за традиційні; 

- мав джерело енергії, який би не навантажував 

природне середовище; 

- був додатковим джерелом гарячої води для 

використання у побуті: 

- вирішив проблему спалення опалого листя, гілок 

та органічного сміття на     місцях; 

- по закінченню дії по обігріву став би органічним 

добривом. 

 

 SMART ECONOMY: BIOLOGICAL METHOD OF DISPOSAL 

ORGANIC WASTE OR ENERGY-EFFICIENT, COST-

EFFECTIVE AND ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY 

ORGANIC WASTE PROCESSING 
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O.V.Barabash,  

a pupil of the Circle of Nature of the Native Land at the 

Kryzhanovsky Еducational Complex of the Limansky district of 

Odessa region; 0672738916; leto300776@gmail.com 

 

 

Goal to develop a model of space heating system 

(BIORACTOR) that would: 

- the cost would be less than traditional; 

- had a source of energy that would not load the natural 

environment; 

- was an additional source of hot water for domestic use: 

- solved the problem of burning fallen leaves, branches 

and organic debris on the ground; 

- at the end of the heating action would become an 

organic fertilizer. 

 

ORCID: 0000-0003-4690-1560. 

 

Актуальність роботи полягає в тому, що 

традиційно восени люди згрібають опале листя та 

спалюють його - це призводить до забруднення повітря, 

води та ґрунту, а також зникнення певних видів тварин. 

Тліюче листя виділяє чадний газ, який блокує постачання 

кисню до тканин організму, виділяється бензопірен, що 

може викликати у людини рак. З димом у повітря виходять 

діоксини, отруйні гази, вуглекислий газ та оксид азоту, що 

може викликати бронхоспазми, алергію, кашель, задуху, 

може бути джерелом алергії та впливає на імунну систему. 

Також існує інша важлива проблема: вартість повноцінного 

автоматичного обігріву парників, підсобних господарств 

(домашніх міні-ферм) та житлових приміщень й вартість 

mailto:leto300776@gmail.com
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гарячої води для використання у побуті.  Існують різні 

способи обігріву, але не всі не приносять шкоди довкіллю.  

В своєму проекті я розкрию: 

-      енергозберігаючий спосіб обігріву шляхом бродіння 

компосту з опалого листя, залишку від щорічного 

омолоджування дерев на присадибних ділянках та тирси 

від деревообробніх дій з додаванням у ящик, так званого 

біореактора, перепелиного посліду; 

-      формування добрива після використання такого 

способу обігріву, правда через деякий час (приблизно 3-4 

роки); 

-       користь мікрозелені порівняно з дорослими 

паростками; 

-  вигоду вирощування саме мікрозелені у парнику, який 

обігрівається саморобним біореактором,. 

Таким чином я покажу як зберегти та заощадити 

природні ресурси та отримати якісне органічне добриво і 

розкрию тему користі вживання мікрозелені у їжу. 

Проект розпочався у вересні 2018 року та 

триватиме в продовж 2-3 років, доки не отримується 

результат з переробки деревної тирси та опалого листя на  

Методи досліджування: математична обробка даних; 

пошук та аналіз інформації;  будування макету.  

ЕЕККООННООММІІЯЯ  за рік моя родина мала економію у  ≈ 

3880 гривень  при середньому показнику витрати гарячої 

води у розмірі 3м3 на місяць та умовах:  

- біореактора розміром 1,2м на 1,2м на 1м  

- використання накопичувальної ємкості 

- витрати підігрітої води для використання у побуті (душ 

та миття посуду) 

ВВИИССННООВВККИИ  

- компостування - корисне та необхідне;  
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- при створенні та використанні біоректора можна 

отримати гарячу воду для опалення приміщень та/або для 

використання у побуті, без додаткового навантаження на 

довкілля та якісне органічне добриво; 

-  мікрозелень акумулює в собі концентрат 

мікроелементів, білків і вітамінів, що необхідно людині. 

 

 
     

Діаграма. Показники економії родинного бюджету та 

порівняння року до використання біореактора та року з 

використанням реактора. 

 

  
 

 

 

 

Показники витрат до 

установки біореактора 

та після, рік 

Літо  

(витрати), 

грн 

Осінь  

(витрати), 

грн 

Зима 

 (витрати), 

грн 

Весна 

 (витрати), 

грн 

до (2018 р) 

 
630 2050 6210 2070 

після (2019 р) 

 
340 1010 4680 1050 
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ПЕРЕВАГИ АНАЕРОБНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ 

СТІЧНИХ ВОД 

 

В.Ю.Шишка, 10 клас  

О.В. Грицай, науковий керівник, вчитель географії 

Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів  №114 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

вулиця Каткова 35, м.Кривий Ріг, 50 102, Україна, 

+38(0564)096 616 38 15, e-mail: kzsch114@ukr.net 

 

У роботі наведено приклади використання 

анаеробної технології очищення промислових відходів при 

виробництві дріжджів. Розглянуто раціональні способи 

роботи пілотної станції товариства НВП «МБС» 

(Мікробіологічні системи») м.Києва на базі підприємства 

Криворізький дріжджовий завод ТОВ. «Надежда»-Л. 

Ключові слова:аеробна біотехнологія, анаеробна 

технологія, очищення стічних вод, рекультивація. 

 

ADVANTAGES OF ANAEROBIC SEWAGE TREATMENT 

TECHNOLOGY 

 

V.Y.Shyshka, 

Secondary school  I-III grades №114, Kryvyi Rih 

35 Katkov Street, Kryvyi Rih, Ukraine, 50102 

 

The examples of the use of anaerobic technology for the 

purification of industrial waste in the production of yeast are 

given in this research work. The rational ways of work of the 

pilot station of Kyiv company EPE “MBS” (Microbiological 

mailto:kzsch114@ukr.net
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systems) based on the enterprise Krivoy Rog Yeast Plant LLC 

“Nadezhda” are considered.  

Keywords: aerobic biotechnology, anaerobic 

technology, sewage treatment, reclamation. 

 

Мета роботи – дослідити сучасні технології 

харчової та переробної промисловості використовуючи 

класичну аеробну біотехнологію для очищення стічних вод. 

Завдання: 1) аналіз інформаційних ресурсів та 

приладів пілотної станції товариства НВП «МБС» 

(Мікробіологічні системи») м. Києва на базі підприємства 

Криворізький дріжджовий завод ТОВ. «Надежда»-Л; 

2) розглянути переваги анаеробної технології для 

виробничого процесу та навколишнього середовища; 

3) дослідження пілотної станції з екологічної точки 

зору та переробки на  очисних спорудах надлишкового 

мулу, а значить і не надходження його до комунальних 

очисних споруд. 

Тема роботи є актуальною, що пов’язано з 

необхідністю використання класичної аеробної 

біотехнології для очищення стічних вод. 

Основні наукові положення, отримані автором:  

1) Технологічні особливості і можливості  

використання анаеробної технології на підприємствах 

харчової промисловіості; 

2) Вивчення нових технологій очищення 

забруднених вод на місцевих підприємствах і вплив їх на 

навколишнє середовище міста Інгулець. 

3) Отримані результати можливо 

використовувати під час розробки проектів  з 

рекультивації, а також для планування екскурсій об’єктами 

індустріального туризму. 
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Переваги анаеробної (нової) технології очищення 

стічних вод промислових підприємств у порівнянні з 

аеробною (класичною) – анаеробна технологія забезпечує 

очищення від органічних речовин стічні води підприємств 

харчової, хімічної, целюлозно-паперової та інших 

переробних галузей. 
 

  
Прилади пілотної станції Пілотна станція товариства 

НВП «МБС» («Мікробіологічні 
системи»). Бокова частина 
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ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ В УМОВАХ 

КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

 

М.В. Гребініченко, учениця 10-Б класу, 

О.С. Ляшенко, керівник, учитель біології 

НВК «Школа І-ІІ ступенів – ліцей № 38  

ім. В.М. Молчанова» 

 

Проблема виробництва відновлювальних джерел 

енергії, зокрема рослинної біомаси, наразі стоїть дуже 

гостро не лише в Україні, але і у світі, та відноситься до 

найактуальніших. Споживання невідновлювальних джерел 

енергії, невпинно зростає, а їх запаси стрімко 

зменшуються. 

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, 

паливно-енергетичний комплекс, альтернативна 

енергетика, енергетичні культури, енергоносії.  

 

GROWING ENERGY WILLOW IN KYIV WOODLAND: 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

M. Grebinichenko, 10 B Form student, 

O. Liashenko, biology teacher 

Educational Complex «School of I-II degrees - Lyceum № 38 

named after V. Molchanov» 

 

The problem of renewable energy production, in 

particular plant biomass, has been growing in Ukraine and 

worldwide, thus it has become one of the most urgent ones 

nowadays. The consumption of non-renewable energy 
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sources is steadily increasing and their reserves are being 

used rapidly. 

Key words: renewable energy sources, fuel and energy 

complex, alternative energy, energy crops, energy carriers. 

 

ORCID: 0000-0002-7505-5060. 

 

Сучасний паливно-енергетичний комплекс значною 

мірою базується на імпорті енергетичної сировини, ціна на 

яку постійно зростає. Саме тому на арену альтернативної 

енергетики повинні вийти енергетичні культури, які вже 

давно є світовим трендом у більшості розвинених країн 

світу. Впровадження зеленої енергетики в економіку країни  

надасть можливість зменшити залежність від імпортних 

енергоносіїв.  

Враховуючи аграрну спрямованість економіки 

України, одним з найбільш перспективних видів 

альтернативної енергетики є використання енергетичних 

культур. 

Однією з енергетичних культур є енерговерба. Чому 

саме енергетична верба (далі – ЕВ)? В Україні це дерево 

відноситься до сакральних дерев, яке не лише милує 

людське око, а й здатне давати енергію у вигляді пелет, 

дров, щепи. До того ж, це власне стабільне джерело 

сировини має низькі вимоги до ґрунтів. Теплотворність ЕВ 

дорівнює теплотворності хвойних порід дерев. Крім того, 

варто зазначити низьку зольність, стабільну собівартість 

створення плантацій та прогнозовану собівартість тріски, 

достатньо високий річний приріст зрілої плантації. Сьогодні 

вирощування ЕВ в Україні не є новацією, проте 

насадження цієї культури не має суттєвого значення для 

вирішення енергетичної проблеми, тоді як у багатьох 
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європейських країнах подібні культури починають 

витісняти газовий ринок. 

Метою нашого дослідження є визначення переваг та 

недоліків вирощування ЕВ в умовах Київського Полісся. 

Для реалізації мети поставлені такі завдання: 1) 

проаналізувати природні ґрунтово-кліматичні умови 

зазначеної території; 2) дослідити особливості 

вирощування ЕВ в умовах Київського Полісся; 3) 

обґрунтувати переваги та недоліки розведення цієї 

культури. 

Аналіз природних умов території, охопленої 

дослідженням показав, що північні області України, 

зокрема Київське Полісся, мають сприятливі умови для 

вирощування енергетичних культур, а саме: помірно-

континентальний клімат із середніми температурами січня 

та липня (- 60, +19, 50); опади (500-600 мм); ґрунти 

(дерново-підзолисті, дерново-глеєві, болотні, лучні).  

Київська область одна з найбільших, що володіє 

значним потенціалом вільних земель – 390 тис. га, за 

іншими даними 417 тис. га. Враховуючи ґрунтово-

кліматичні умови та наявність земельних ділянок, 

непридатних для ефективного ведення сільського 

господарства, та географічне розташування роблять 

Київську область однією з найпривабливіших для сталого 

вирощування енергетичних культур без шкоди для 

довкілля. Це плантації, які мають позитивний економічний, 

енергетичний та екологічний ефекти. 

З поміж інших швидкорослих культур верба на 

енергетичні цілі придатна найкраще, тому що вона активно 

кущиться та швидко відростає після кожного збирання 

врожаю, живці для посадки легко приживляються. За 

даними фахівців Інституту біоенергетичних культур і 
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цукрових буряків НААН України для умов України 

перспективною є верба - Salix Viminalis (верба 

прутоподібна) та її похідні, яка дає можливість створення 

сортів та гібридів для різних напрямків використання.  

Основними перевагами вирощування верби в умовах 

Київського Полісся є насамперед невибагливість до 

ґрунтів, адже може рости на заболочених (в період 

інтенсивної вегетації плантація верби може випарувати 

300-800 тис. л води з 1 га залежно від щільності посадки) і 

малопродуктивних землях. Крім того, ця культура 

забезпечує у 3-5 разів нижчий ступінь виснаження ґрунту 

порівняно з іншими сільськогосподарськими культурами. 

До того ж, верба поглинає вуглекислий газ з атмосфери (в 

середньому до 50 т СО2 на 1 га), який перетворюється на 

вуглець та частково повертається у ґрунт з опалим листям, 

тим самим збільшує кількість гумусу, збагачує 

мікроелементами, мінералами, що призводить до 

часткового відновлення земельних ресурсів. ЕВ є 

природним фільтром для очищення ґрунтів від пестицидів, 

а плантації застосовуються як буферні зони в місцях 

накопичення біологічних відходів фермерських 

господарств. ЕВ ефективно застосовується у 

протиерозійних заходах для укріплення ґрунтів. 

З економічної точки зору, ЕВ – це: відновлювальне 

тверде біопаливо органічного походження; екологічно 

чиста сировина для виробництва паливної продукції; 

джерело енергії, яке при згорянні в котлах не порушує 

баланс вуглецю в атмосфері; різновид твердого біопалива, 

промислове виробництво теплової та електричної енергії, з 

якого удвічі дешевше у порівнянні з використанням газу; 

сільськогосподарська культура, урожайність якої в 

перерахунку на калориметричні показники найбільша 



МАТЕРІАЛИ XXІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ" 

Розділ 7. Молодіжна секція 
 

799 

серед інших енергетичних культур і становить 20 тон сухої 

маси з 1 га. Однією з переваг є закладка плантації на 25 

років, а після терміну «експлуатації» є можливість 

рекультивації, зважаючи на неглибоку кореневу систему. 

ЕВ завдяки своєму швидкому зростанню є ідеально 

екологічно чистим природним захистом від вітру та 

сонячного світла, поглинає пил та створює природний 

мікроклімат в місцях проживання людей. Важливим 

фактором є покращення біологічного різноманіття флори 

та фауни, яке потерпає від звичайного ведення та 

обробітку сільськогосподарських земель. 

Дослідження недоліків вирощування енергетичних 

культур, зокрема верби, дозволяє стверджувати, що одна з 

основних причин, чому іноземні та українські інвестори не 

готові вкладати кошти в плантації енергетичних культур, – 

неврегульоване на законодавчому рівні питання ринку 

землі та низький порівняно з іншими європейськими 

державами «зелений» тариф на енергію, вироблену з 

твердої біомаси. Відсутність механізмів надання пільг та 

дотацій компаніям, які готові інвестувати у створення 

агроенергетичної компанії, створює великі інвестиційні 

навантаження для інвестора на початковому етапі 

закладання плантації, що своєю чергою значно сповільнює 

розвиток такого бізнесу в Україні. 

Таким чином, вирощування ЕВ на малопродуктивних 

землях - економічно обґрунтований напрямок 

агровиробництва. Проте у зв’язку зі зміною клімату, 

підвищенням середньорічних температур і зменшенням 

кількості опадів верба починає давати гірші показники 

приросту. Тому сприятливі умови вирощування 

зазначеного виду потребують подальшого вивчення та 

дослідження. 
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У роботі наведено перспективи використання 

топінамбуру та цукрового буряку для отримання 

біоетанолу в Україні та представлено результати 

лабораторних досліджень по визначенню об’єму 

біоетанолу з бульб та стебла топінамбура, бульб 

цукрового буряка  

Ключові слова: топінамбур, цукровий буряк, 

біоетанол 
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The paper presents the prospects of using Jerusalem 

artichoke and sugar beet for the production of bioethanol in 

Ukraine and presents the results of laboratory studies to 

determine the volume of bioethanol from tubers and stems of 

Jerusalem artichoke, sugar beet tubers 

Key words: Jerusalem artichoke, sugar beet, bioethanol 

 

ORCID: 10000-0002-5217-6580; 20000-0002-9447-4850;  

  30000-0002-2658-162X. 

 

Енергетика України значною мірою базується на 

імпорті енергетичної сировини – нафти, газу, бензину – 

ціна на яку постійно зростає і ця тенденція буде 

посилюватися з року в рік, оскільки видобуток викопних 

джерел енергії скорочується. Значні перспективи для 

біоенергетики в Україні мають деякі нетрадиційні культури, 

здатні накопичувати велику біомасу, зокрема за рахунок 

того, що у них фотосинтез відбувається впродовж 

тривалого періоду – від ранньої весни до пізньої осені.  

Об'єкт дослідження – бульби та стебла топінамбура, 

бульби буряка.  

Предмет дослідження – вихід біоетанолу. 

Топінамбур – один із перспективніших та дешевих 

видів сировини сучасної біоенергетики. Цукровий буряк є 

однією із важливих культур з точки зору біоенергетики. 

Для проведення експериментів сировину 

подрібнювали ножем, заливали водою та варили протягом 

1 години; віджимали сік через марлю та вносили дріжджі (із 

рахунку 20 г на 1 л соку). Ємність щільно закривалася 

пробкою з відвідною трубкою (процес анаеробний), кінець 

якої опускали в стакан з водою. Вся система ставилася в 
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термошафу (t=25-30оС). Після припинення виділення піни і 

вуглекислого газу рідину переливали в круглодонну колбу, 

ставили на піщану баню електроплитки, до колби 

під'єднували холодильник для перегонки біоетанолу.  

Визначали об’єму біоетанолу, далі пікнометричним 

методом визначили концентрацію етанолу у водно-

спиртовому розчині за допомогою пікнометру (розрахунок 

за t=20oC). 

 
Схема експерименту та результати досліджень 

 

Сировина та 
реактиви 

Стадія процесу Продукт процесу 

Жом цукрового 
буряку: 
100 г на 200 мл 
води 

Теплова обробка  
(1год., t=100ºС), 
відділення рідини  

Сироп цукрового буряку 
(205 мл) 

Дріжджі пекарські 
(2,0 % від Vсоку) 

Бродіння в анаеробних 
умовах  
(t=25-30оС) 

Водно-спиртовий 
розчин  
(185 мл) 

 Перегонка водно-
спиртового розчину 

Біоетанол (~30 мл) 

Жом із бульб 
топінамбуру  
100 г + 200 мл H2O 

Теплова обробка  
(1год., t=100ºС), 
відділення рідини  

Сироп із бульб 
топінамбуру  
(255 мл) 
 

Дріжджі (2,0 % від 
Vсоку) 

Бродіння в анаеробних 
умовах  
(t=25-30оС) 

Водно-спиртовий 
розчин 
(210 мл) 

 Перегонка водно-
спиртового розчину 

Біоетанол (~65 мл) 

Жом із стебел 
топінамбуру 

Теплова обробка  
(1год., t=100ºС), 
відділення рідини  

Сироп із стебел 
топінамбуру  
(208 мл) 

Дріжджі 
(2,0 % від Vсоку) 

Бродіння в анаеробних 
умовах  
(t=25-30оС) 

Водно-спиртовий 
розчин  
(172 мл) 

 Перегонка водно-
спиртового розчину 

Біоетанол (~28 мл) 
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В результаті проведення дослідження встановлено, 

що зі 100 г цукрового жому отримано в середньому 30 мл 

біоетанолу, з бульб топінамбуру 65 мл, з стебел – 28 мл. 

Таким чином, запропонована методика дозволяє у 

промислових умовах зі 100 т цукрових відходів отримати 

30 000 л біоетанолу, зі 100 т бульб топінамбуру – 65000 л , 

зi стебел топінамбуру – 28000 л біоетанолу, який містить 

від 68 до 75 % етанолу. 

Висновок. Топінамбур та його відходи доцільно 

використати для виробництва біоетанолу. Технологія 

дозволяє утилізувати некондиційний топінамбур та 

отримати альтернативне джерело енергії (біоетанол). 

Топінамбур – перспективна, дешева сировина, яка не 

містить канцерогенних речовин, тому істотно скорочуються 

викиди в атмосферу парникових газів. Екологічно безпечні 

відходи виробництва біоетанолу можна використовувати 

як добриво і кормові добавки для сільськогосподарських 

тварин. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАМІНИ ТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ РІДКОГО 

ПАЛИВА НА АЛЬТЕРНАТИВНЕ БІОПАЛИВО 

(БІОДИЗЕЛЬ) 
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Борзнянської  міської ради Чернігівської області, 

вул.. Пантелеймона Куліша, 107,м. Борзна, Борзнянський 
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У роботі наведено дослідження енергетичного 

потенціалу біодизеля, отриманого з ріпаку з 

застосуванням метилового спирту; технічне 

удосконалення біогенератора, який дозволить 

отримати якісне дизельне біопаливо за рахунок 

рівномірного пошарового перемішування ріпакової олії та 

метилового спирту. 

Ключові слова: біодизель, теплота згоряння, 

генератор-змішувач, турбулентний потік, двигун 

внутрішнього згоряння, ефективна потужність, крутний 

момент. 

 

EFFICIENCY OF REPLACING TRADITIONAL LIQUID 

FUELS FOR ALTERNATIVE BIOFUELS (BIODIESEL) 
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A.O. Kolomiets1, N.V. Yergaliyeva2, 

gymnasium named after Panteleimon Kulish m. Borzni 

Borznyansky urban radiation of the Chernihiv region, vul .. 

Panteleimon Kulish, 107, metro Borzna, Borznyansky district, 

Chernihiv region, Ukraine, 

 

The work presents the study of the energy potential of 

biodiesel obtained from rapeseed by using methyl alcohol; the 

technical improvement of the biogenerator, which will allows to 

obtain high-quality diesel biofuel due to uniform layer-by-stage 

mixing of rapeseed oil and methyl alcohol. 

Keywords: biodiesel, combustion heat, mixer generator, 

turbulent flow, internal combustion the engine of, efficient 

power, torque. 

 

ORCID: 10000-0002-7727-4419; 2 0000-0003-4623-3021. 

 

Представлена науково-дослідницька робота  

присвячена дослідженню ефективності заміни традиційних 

видів рідкого палива на альтернативне біопаливо (дизель),  

метою якої є підвищення рівня енергетичної ефективності 

використання дизельного біопалива шляхом 

удосконалення технічних засобів для його виробництва та 

споживання. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що 

використання палива з власних  поновлювальних ресурсів 

для транспортних засобів з дизельними та 

карбюраторними двигунами внутрішнього згоряння є 
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одним з основних напрямків вирішення енергетичної 

проблеми, яка виникла в Україні сьогодні. 

Основними завданнями, які реалізовувалися в даній 

роботі, є дослідження енергетичного потенціалу біодизеля, 

отриманого з ріпаку з застосуванням метилового спирту; 

технічне удосконалення біогенератора, який дозволить 

отримати якісне дизельне біопаливо за рахунок 

рівномірного пошарового перемішування ріпакової олії та 

метилового спирту. 

Методами дослідження є аналіз літературних джерел 

[1-7], методи оцінки енергетичного потенціалу біодизеля, 

узагальнення, порівняльно-зіставний аналіз, методи 

математичної статистики. 

У результаті проведених досліджень запропоновано 

удосконалену будову генератора-змішувача суміші 

ріпакової олії й метилового спирту, які дозволять отримати 

якісне біопаливо за рахунок забезпечення рівномірного 

пошарового перемішування суміші шляхом створення 

турбулентних потоків. 

Робота має практичне значення – з метою отримання 

біодизеля ефективно використовувати ріпакову та 

соняшникову олію, налагодити виробництво біодизеля для 

використання в дизельних двигунах сільгосптехніки для 

середніх і малих фермерських господарств. 
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У роботі розглянуто розробку та аналіз 

біогазового комплексу, що використовує біомасу рослин, 

вирощених на земельних площах відпрацьованих 

буровугільних розрізів, розробку метантенка для 

продукування біогазу. 
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Ключові слова: біогазовий комплекс, 

біоенергетичні рослини, відпрацьовані буровугільні 

кар’єри, підземні водні ресурси.  

 

DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF A BIOGAS COMPLEX 

USING THE BIOMASS OF PLANTS GROWING ON THE 

LAND SAVINGS 

 

The paper deals with the development and analysis of a 

biogas complex that uses the biomass of plants grown on land 

areas of waste coal cuts, the development of methane tank for 

biogas production. 

Keywords: biogas complex, bioenergy plants, waste 

coal mines, underground water resources. 

 

Останніми роками все більше уваги приділяють 

біопаливу, що виробляється з високопродуктивних 

енергетичних рослин. Джерелом сировини можуть бути як 

побічні продукти різного походження, так і спеціально 

призначені для цього енергетичні рослини, які є головним 

абсорбентом вуглекислого газу, зменшуючи його кількість 

в атмосфері. Ці рослини утворюють високі врожаї біомаси, 

яку можна було б використати на енергетичні цілі для 

виробництва біопалива. Досліджено і проведено 

експерименти по вивченню родючості земельних ділянок і 

рослин, які  можна використовувати як сировину для 

біоенергетичних комплексів. 

Для експериментального визначення виходу біогазу 

із трав’янистих рослин використовуємо дику моркву, 

міскант великий, цукрове сорго. 
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На вихід біогазу впливає спосіб та технологія 

приготування сировини. Найбільш ефективним способом 

приготування сировини є екструзія. 

В основу роботи модернізованої біогазової установки 

закладені біологічні процеси бродіння та розкладання 

органічних речовин під впливом метаноутворюючих 

бактерій в анаеробних умовах. 

Анаеробне бродіння буде здійснюватися в 

герметичних ємностях, які встановлюються одна в одну 

через певні проміжки для забезпечення термостабільності 

біохімічних процесів метантенку.  

Модулі реакторів біогазових установок з верхнім 

завантаженням розташовують на 2/3 під землею, для 

акумулювання теплової енергії та на 1/3 над поверхнею 

землі на фундаменті. 

Важливими характеристиками, які повинен мати 

біореактор, є герметичність та корозійна стійкість. В 

біореакторі необхідно передбачити люки, через які можна 

потрапити в середину для проведення профілактичного та 

капітального ремонту. Вивантаження відпрацьованої 

сировини проводити методом переливу. Він полягає в 

тому, що при завантаженні свіжої сировини 

відпрацьований субстрат піднімається вгору та через 

переливну трубу перетікає в ємність для відходів. При 

такому способі кількість сировини, що завантажилася буде 

дорівнювати кількості рідини, що вивантажилася через 

переливну трубу. 

Герметичність біореактора при завантаженні і 

вивантаженні забезпечується тим, що вхідна та вихідна 

труба знаходиться під нахилом, а їх нижній кінець 

знаходиться нижче рівня рідини біореактора. Таке 

розташування труб утворює гідравлічний затвор, що не 
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дозволяє потрапляти атмосферному повітрю всередину 

біореактора. 

В роботі запропоновано для підвищення 

енергофективності біогазового комплексу біореактор-

метатенк виготовляти у вигляді конструкції з 

багатошаровим робочим об’ємом (Рис.1.). 

 
 

Рис.1. Модернізований біореактор – метантенк. 

 

Орієнтовний вихід біогазу складає 30-70 м3 на одну 

тонну зброджуваної сировини на добу при нормальному 

процесі бродіння за температури 35-37°С та витримки 

сировини в біореакторі протягом 10 днів. 

Для рівномірного розподілу свіжої сировини по 

всьому об’єму реактора та ефективності видалення 

переробленого шламу труби завантаження і вивантаження 

розташовані на протилежних сторонах реактора. 

Зброджена масса видаляється з реактора автоматично 

переливом через вивантажувальну трубу в момент 
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завантаження свіжої сировини. З реактора зброджена маса 

потрапляє в спеціальну ємність, яка слугує для 

тимчасового зберігання переробленої сировини.  

Інший можливий спосіб завантаження – 

пневматичний, коли підготовлена сировина 

завантажується в реактор під тиском біогазу.  

Для контролю температури всередині реактора 

пропонується встановлювати термометр чи термостат.  

Перемішування сировини в реакторі підвищує 

ефективність роботи метантенка, запобігає осадженню 

твердих частинок на теплообмінники і дно реактора та  

перешкоджає утворенню кірки на поверхні. Для 

перемішування сировини у вертикальних реакторах є 

шнекова механічна мішалка. Перемішування може бути 

постійним або періодичним в залежності від режиму 

роботи реактора.  

Так як біогаз на виході має значну температуру, 

газовивідні труби пропонується оснащувати трубками з 

водою, які можуть використовуватися для 

теплопостачання житлових будинків.  

Вироблений біогаз фільтрується і направляється у 

сховища для подальшого використання, а переброджену 

сировину можна використовувати як добриво. Для 

використання в якості палива біогаз також слід очищати до 

рівня якості природного газу, оскільки його спалюватимуть 

в двигунах, розрахованих на природний газ.  

Прогнозується, що з врахуванням екологічного та 

економічного ефекту  термін окупності біогазового 

комплексу при використанні енергетичних рослин, 

вирощених на грунтовому покриві Костянтинівського 

буровугільного розрізу, становитиме 3-4 роки.   
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використання вторинних джерел енергії як головного 

резерву збереження ресурсів із застосуванням 

енергозберігаючих технологій, а також розрахункам для 

отримання біогазу з органічних відходів та їх економічна 

оцінка. 
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Основна мета наукового дослідження. Показати, що 

використання вторинних джерел енергії є головним 

резервом збереження енергії із застосуванням 

енергозберігаючих технологій. 

Біопаливо, а саме біогаз - це приклад нетрадиційної 

енергетики в багатьох країнах світу. Як отримати прибуток 

з гною, посліду, різноманітних харчових відходів, відходів 

сільського господарства, рослинництва? Як отримати 

паливо з гною і що дає переробка відходів на біогазовій 

установці? Як використовується біогаз? Як виробництво 

біогазу допомагає вирішити цілий ряд проблем: 

енергетичних, економічних, соціальних? 

У багатьох країнах відповіді на ці питання знайдені: це 

можливість знизити витрати на утилізацію, відмовитися від 

закупівлі добрив, отримати прибутки від їх продажу, 

електроенергію, тепло, газ.  

Актуальність даного дослідження. Більшість країн 

світу розвиває альтернативну енергетику. Це 

загальносвітова тенденція до збільшення використання 

альтернативних джерел енергії. Альтернативна енергетика 

- це вирішення цілого ряду проблем: енергетичної, 

екологічної, соціальної. 

Використання відновлюваних джерел енергії, а також 

вторинних джерел - це головний резерв збереження 

енергії природних ресурсів за рахунок застосування 

сучасних енергозберігаючих технологій, які постійно 
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удосконалюються в міру розвитку науково-технічного 

прогресу, дозволяє вирішити 2 проблеми одночасно:  

економію палива й електроенергії та утилізацію 

різноманітних відходів рослинного й тваринного 

походження.  

Завдання наукового дослідження. Біогазова 

установка - вигідне рішення і для великих агропідприємств, 

і для невеликих приватних ферм, а з урахуванням 

можливості будівництва в комплекті з установкою для 

виробництва біогазу і виробленням з нього енергії, відразу 

забезпечуючи споживачів теплом і електрикою. Переробка 

відходів на біогазовій установці дає: біогаз, 

електроенергію, тепло, біодобрива, утилізацію, паливо для 

авто. 

З усього перерахованого видно, що біогаз стає 

реальною екологічно чистою складовою енергетичного 

балансу. 

Предметом нашої дослідницької роботи є вивчення 

матеріалу про використання вторинних джерел енергії, як 

головного резерву збереження енергії із застосуванням 

енергозберігаючих технологій, а також розрахунки для 

отримання біогазу з органічних відходів та їх економічна 

оцінка, і результати розрахунку переробки в 

електроенергію. 

Результати виконаного техніко-економічного 

розрахунку підтверджують доцільність використання 

біогазових установок для виробництва біогазу та 

отримання на його основі електричної енергії і органічних 

добрив. 

Очікувані результати та їх аналіз 

1) 1 тонна навозу великої рогатої худоби – 60 м3 

біогазу; 
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2) 3 тонни біодобрив на гектар збільшують 

врожайність на полях на 20-25%; 

3) Вартість 1 тонни біогумуса в Європі  - 500 євро, а в 

Україні – 250 грн.; 

4) 1 м3 біогазу – 5160 калорій теплової енергії; 

5) 1 м3 біогазу – 2 кВт∙год. електроенергії;  

 
Порівняльний аналіз і розрахунок отримання і витрат біопалива 

для біогазової установки на мініферм 

 

Тип 

вироб-

леного 

палива- 

біогаз 

Кількість  

перероб-

леного  

навоза 

(15 корів) 

Кількість 

вироб-

леного 

біогазу 

Кількість 

вироб- 

леної 

теплової 

енергії 

Кількість 

вироб- 

леної 

електро-

енергії 

Економія 

дров– 

11644 кг 

Кількість 

вироб-

лених 

добрив 

(в тонах) 

Склад 

палива 

- метан 

(CH4) – 

60%, 

Вугле-

кислий 

газ 

(СО2) – 

40% 

Доба – 

180 кг 

Місяць – 

5400 кг 

Рік– 

64800 кг 

Доба – 

10,8 м3 

Місяць 

– 324 м3 

Рік – 

3888 м3 

Доба - 

216 МДж 

Місяць - 

6480 МДж 

Рік– 

77760 

МДж 

Доба – 54 

кВт∙год 

Місяць – 

1620 

кВт∙год 

Рік – 

19440 

кВт∙год 

Економія 

бензину 

– 

46650 л 

Доба -

1,08 т 

Місяць – 

32 т 

Рік – 

384 т 

 

Показники енергетики на біомасі, а саме виробництві 

біогазу, зростають, що робить цю галузь конкурентною, 

самоокупною й еффектвною. Результати виконаного 

техніко-економічного розрахунку підтверджують 

доцільність використання біогазових установок для 

виробництва біогазу та отримання на його основі 

електричної енергії і органічних добрив. 

Дана дослідницько-експериментальна робота містить 

розрахунково-аналітичний матеріал і об'єктивно 
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відображає стан досліджуваного процесу, базується на 

основі розрахунків з використанням формул і містить 

кінцевий економічний розрахунок. 

Біогазова установка - вигідне рішення і для великих 

агропідприємств, і для невеликих приватних ферм, а з 

урахуванням можливості будівництва в комплекті з 

установкою для виробництва біогазу і виробленням з нього 

енергії, відразу забезпечуючи споживачів теплом і 

електрикою. 

Висновок. Результати виконаного техніко-

економічного розрахунку підтверджують доцільність 

використання біогазових установок для виробництва 

біогазу та отримання на його основі електричної, теплової 

енергії і органічних добрив. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ККД  ПАЛЬНИКА ІЗ ВОДЯНОГО ГОРІХА 

 

І.Ю.Шкута, 

Трипільська ЗОШ І-ІІІ ступенів, вулиця Шевченка 102, 

село Трипілля, Обухівський район, Київська область, 

08722, тел.  0961662126, e-mail: shkuta70@ukr.net 

 

У роботі проводиться експериментальне 

дослідження визначення коефіцієнта корисної дії пальника 

із сухого водяного горіха шляхом порівняння із 

коефіцієнтом корисної дії пальника із соломи. 

Ключові слова: альтернативні види палива, дрова, 

брикети, пелети, солома, водяний горіх, коефіцієнт 

корисної дії пальника. 

 

DETERMINATION OF WATER-BURNER BURNER 

EFFICIENCY 

 

I.Yu. Shkuta, 

Trypillya Secondary School I-III degrees, 102 Shevchenko 

Street, Trypillya village, Obukhiv district, Kyiv region, 08722, 

tel. 0961662126, E-mail: shkuta70@ukr.net 

 

The paper investigates the determination of the 

efficiency of the burner of dry water nut by comparison with the 

efficiency of the burner of straw. 

Keywords: alternative fuels, firewood, briquettes, 

pellets, straw, walnut, burner efficiency. 
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В умовах політичної нестабільності та економічної 

кризи актуальним питанням для України є енергетична 

незалежність. Все більша увага приділяється збільшенню 

використання альтернативних місцевих видів палива. В 

часи, коли багато країн почали використовувати 

відновлювальні джерела енергії  для покращення своєї 

енергетичної безпеки та зменшення тиску на довкілля, 

українцям теж потрібно «подивитися під ноги» - на нашій 

землі маємо надзвичайно багато видів  альтернативних 

джерел енергії рослинного походження, які потрібно 

використовувати – це наші  відновлювані джерела енергії. 

Найбільш знайомим джерелом відновлювальної енергії є 

деревина та  відходи деревини: тирса, тріски, стружка, 

відходи фанери, обрізки, рейки, кора, гілки та обрізки 

дерев та кущів і т.п. Для багатьох підприємств 

деревопереробки – це постійні непродуктивні витрати, 

адже необхідно витрачати гроші на вивезення відходів з 

території. Недопустимим є відкрите спалювання деревних 

відходів на території підприємства – це попадає під санкції 

контролюючих органів.  

Сучасні технології дозволяють перетворювати 

деревні відходи в джерело доходів. Для цього їх потрібно 

пресувати. При отриманні насіння соняшника, рису чи 

гречки отримують лушпиння, яке стало сировиною для 

твердого біопалива – гранул та брикетів. В Україні такі 

можливості мають на олійних заводах, яких є кілька 

десятків великої потужності та понад 500 малих 
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виробництв. В південних районах країни доцільно 

виготовляти пелети і брикети з лушпиння, які можна 

перевозити на більші відстані для продажу 

електростанціям.  

Водяний горіх  (Trapa natans L.) утворює на багатьох 

водних об`єктах великі площі у вигляді суцільних полів у 

вигляді поясів та плям, які знаходяться в межах 

мілководних ділянок.     

Предмет  дослідження:  експериментальне 

визначення   коефіцієнта корисної дії пальника з  водяного 

горіха  та порівняння його з коефіцієнтом корисної дії 

пальника з соломи.  

Мета дослідження:  експериментально довести 

ефективність використання   водяного горіха, як  

альтернативного  відновлювального джерела енергії. 

Основні завдання: вивчити характеристики дров, а 

саме: від чого залежить теплотворність дров, шкідливі 

домішки в деревині,  що таке вологість деревини, щільність 

деревини та її вплив на теплотворність, особливості 

горіння дров різних порід деревини, вивчити альтернативу 

дровам, а саме: енергетична верба, лушпиння соняшника, 

тріска, солома,  використання соломи та її властивості, 

вивчити характеристики  водяного горіха, розрахувати 

коефіцієнт корисної дії пальника із  водяного горіха та 

соломи та порівняти їх. 

Результат дослідження:  Результати  експерименту 

показали, що ущільнене пальне з соломи  має вищий 

коефіцієнт корисної дії, ніж насипом. При тих самих 

вихідних даних із  водяним горіхом отримала ті самі дані, 
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але час нагрівання  збільшився,  отже  питома теплота 

горіння  очерету нижча ніж у соломи. 

Актуальність даної роботи полягає в тому,що на 

сьогоднішній день  водяний горіх, як пальне не 

використовується, а це рослина яка вирощується з 

нульовими затратами. 

Практичне застосування: матеріал використовувати 

на уроках фізики та  біології,  для позакласної роботи. 

Проінформувати  органи місцевого самоврядування про 

ефективність використання водяного горіха, як пального. 

Наукова новизна: на сьогоднішній день майже ніхто 

не досліджував ККД пальника із  водяного горіха та його 

ефективність. 
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