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У статті розглядається актуальне для сьогоднішнього часу питання заміщення традиційних 
енергетичних ресурсів альтернативними видами енергії, зокрема, вітровою та сонячною. 
Особлива увага приділяється врахуванню інерційності зміни температури приміщення при 
моделюванні систем теплохладопостачання будівель за рахунок комбінування альтернативних 
та традиційних джерел енергії, можливості енергозабезпечення будівель за рахунок 
комбінування альтернативних та традиційних джерел енергії. 

 
The article is devoted to the actual issue of replacement of traditional energy resources with 

renewables, such as wind and sun energy. Special attention is paid to the calculation of the inertance of 
temperature inside of buildings in modeling of heating-and-cooling systems using the combining of 
traditional and renewable energy sources. 

Проблема, якій присвячена стаття, виробниц-
тво енергії людською цивілізацією безупинно збі-
льшується з ростом як народонаселення планети, 
так і видобутку енергоносіїв: і те, й інше зростає по 
експоненті. За прогнозами до 2050 року населення 
збільшиться до 10 млрд. чоловік, а середні питомі 
енергоресурси на людину – до 10 т у.п., тобто вці-
лому енергодобування досягне 100 млрд. т у.п. 
Майже все органічне паливо, у всякому разі, нафта 
і газ, буде вичерпане[1]. Ось чому вже сьогодні 
людству слід замислитися над ефективним розвит-
ком альтернативної енергетики в усіх її можливих 
проявах. Досить перспективними для розвитку яв-
ляються сонячна та вітрова енергетики, причому як 
у великих масштабах, так і для локального викори-
стання. В комунальному секторі для забезпечення 
потреб теплохладопостачання будівель доцільно 
впроваджувати комбіновані вітро-сонячні установ-
ки, застосовуючи традиційні енергоносії лише для 
компенсації енергодефіциту. 

При моделюванні альтернативних систем теп-
лохладопостачання варто враховувати інерційність 
зміни температури приміщення залежно від погод-

них умов, оскільки це дасть змогу більш точно роз-
рахувати масштаби заміщення традиційних енерго-
носіїв альтернативною енергією. Саме цьому пи-
танню присвячена дана стаття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій пока-
зує, що сьогодні відновлювана енергетика активно 
розвивається в усьому світі [1,2,3]. Завдяки глоба-
льним інвестиціям у відновлювану енергетику на 
01.01.2005р. її обсяг досяг 160 ГВт, або 4% від зага-
льних обсягів світового генерування. Число прива-
тних господарств, що використовують сонячне 
тепло для отримання гарячої води, збільшилося до 
40 млн[3]. В своїх роботах [4,5,6,7,8,] автори розгля-
дають принципи моделювання енергосистем з викори-
станням сонячної енергії. В роботах [5,9,10] представ-
лено основи математичного моделювання виробницт-
ва електроенергії за допомогою вітру. Але маловивче-
ним являється питання математичного моделювання 
процесу теплохладопостачання будівель за рахунок 
комбінування вітрової та сонячної енергії в якості аль-
тернативних джерел з традиційними джерелами енер-
гії. Дослідження потребує питання врахування інер-
ційності зміни температури приміщення залежно від 
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зміни параметрів навколишнього середовища при 
моделюванні альтернативних систем теплохладопста-
чання.  

Основною метою даної роботи являється роз-
робка математичної моделі системи теплохладопо-
стачання будівлі за рахунок альтернативних та тра-
диційних джерел енергії, яка б враховувала інер-
ційність зміни температури приміщення залежно від 
зміни параметрів навколишнього середовища з метою 
більш точного визначення рівня заміщення тради-
ційних джерел енергії альтернативними. 

Оскільки в умовах Миколаївської області най-
більш доступними являються вітрові та сонячні  енер-
горесурси, застосування вітрогеліосистем є доціль-
ним для обігріву, гарячого водопостачання та охо-
лодження будівель. При цьому заощаджуються 

традиційні палива та зменшується величина шкоди, 
нанесеної навколишньому середовищу при видобу-
ванні традиційних енергетичних ресурсів, їх транс-
портуванні, обробці та спалюванні для виробницт-
ва енергії. Тобто, таким чином можна підвищити 
рівень екологічної безпеки досліджуваного регіону. 
Але вітрогеліосистема сама по собі не завжди здат-
на забезпечити всі потреби будівлі в теплі та енер-
гії, тому необхідним вважається використання тра-
диційних енергоджерел як компенсуючих. 

На Рис.1 представлена принципова схема систе-
ми теплохладопостачання будівлі за рахунок комбі-
нування альтернативних джерел енергії (сонячна та 
вітрова енергія) та традиційних енергоджерел 
(електроенергія, газ).  

Сонячна уста-
новка 

Вітро-установка Електро-мережа Газовий котел 

Електричний 
водонагрівач 

Акумулятор теп-
лоти 

Система  
опалення 

Система кондиціо-
нування 

Система гарячого 
водопостачання 

Рис. 1. Принципова схема системи теплохладопостачання будівлі за рахунок комбінування альтернативних 
та традиційних джерел енергії 

Як видно з Рис.1, система теплохладопостачан-
ня будівлі складається з таких елементів: вітроуста-
новка, геліоустановка, газовий котел, загальна еле-
ктромережа, електричний водонагрівач, тепловий 
акумулятор, система опалення, система гарячого 
водопостачання та система охолодження примі-
щення. Завданням даної енергоефективної системи 
теплохладопостачання є підтримання постійної 
температури приміщення та води в системі гарячо-

го водопостачання при якомога більшому залучен-
ні альтернативних джерел енергії. Розглянемо ма-
тематичну модель енергозабезпечення будівлі за 
допомогою такої системи. 

Для того, щоб визначити, яку частину потреб в 
теплохладопостачанні будівлі можна забезпечити 
за допомогою наявної теплової потужності альтер-
нативних джерел енергії, слід розрахувати витрати 
тепла в системі енергопостачання будівлі. Тепло в 
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системі енергопостачання будинку використову-
ється для таких потреб: гаряче водопостачання, 
теплопостачання (в холодний період року) та охо-
лодження повітря (в теплий період року).  

Для розрахунку тепловитрат в системі теплох-
ладопостачання будемо використовувати таку зале-
жність: 

 

              (1) 
 

де  QЕ-і – теплові витрати в системі теплохладо-
постачання будівлі протягом і-того проміжку часу, 
Дж; 

QГВ-і – витрати тепла на гаряче водопостачання 
протягом і-того проміжку часу, Дж; 

QО-і  – витрати тепла на опалення будинку про-
тягом і-того проміжку часу, Дж;; 

QК-і – витрати теплової енергії для роботи кон-
диціонеру протягом і-того проміжку часу, Дж. 

Витрати теплоти на гаряче водопостачання ви-
значаються за залежністю[11]: 

 

   
(2) 

де  QГВ-і  – витрати тепла на гаряче водопоста-
чання протягом і-того проміжку часу, Дж; 

N– кількість жителів;  
gі – середні витрати гарячої води на одну люди-

ну, л/(люд.·с); 
св – питома ізобарна теплоємність води, що до-

рівнює 4190 Дж/(кг∙°С); 
ρв – густина води, що дорівнює 1кг/л; 
Тгв, – температура гарячої води в системі гарячо-

го водопостачання, що приймається рівною 55°С; 
Тх-i – температура холодної води у водопроводі, 

°С; 
β– коефіцієнт, що характеризує втрати тепла 

трубопроводами в системі гарячого водопостачан-
ня, для автономної системи водопостачання є рів-
ним 0,05; 

tі – проміжок часу, для якого проводяться розра-
хунки, с. 

В свою чергу, тепловитрати на опалення будівлі  
в конкретний момент часу розраховуються за фор-
мулою[4]: 

 
                  (3) 
 

де  Q΄О-і – витрати тепла, необхідного для опа-
лення будівлі в конкретний момент часу, Вт; 

Кn – коефіцієнт тепловтрат для кожного елемен-
ту огороджувальних конструкцій (стін, вікон, стелі, 
підлоги),  Вт/(м2∙°С); 

Fn – площа поверхні елемента огороджувальних 
конструкцій, м2; 

Tвн-і – температура всередині приміщення, °С; 
Tнс-і – температура навколишнього середовища 

протягом і-того проміжку часу, °С; 
Qінф-і – тепловтрати, обумовлені інфільтрацією 

холодного повітря, Вт; 

Qет-і – внутрішнє тепловиділення від людей, 
обладнання, освітлювальних приладів, Вт. 

Якщо при розрахунках витрат теплової енергії 
на опалення приміщення показник QО  приймає 
від’ємне значення, це означає, що потреби в опа-
ленні приміщення не існує, а існує потреба в його 
охолодженні.  Якщо QО дорівнює нулю, то не існує 
потреби ні в опаленні, ні в охолодженні приміщен-
ня. 

Тепловитрати на охолодження приміщення, 
тобто на підігрівання хладагента в кондиціонері, 
визначаються за такою залежністю[15]: 

   (4) 
де  Q΄К-і – витрати тепла, необхідного для охо-

лодження будівлі в конкретний момент часу, Вт 
Кn – коефіцієнт тепловтрат для кожного елемен-

ту огороджувальних конструкцій (стін, вікон, стелі, 
підлоги),  Вт/(м2∙°С); 

Fn – площа поверхні елемента огороджувальних 
конструкцій, м2; 

Tвн-і – температура всередині приміщення, °С; 
Tнс-і – температура навколишнього середовища, 

°С; 
Qінф-і – тепловтрати на охолодження інфільтро-

ваного теплого повітря, Вт; 
Qет-і – внутрішнє тепловиділення від людей, 

обладнання, освітлювальних приладів, Вт; 
ηК – ККД кондиціонера. 
Для кожного відрізку часу, для якого прово-

дяться розрахунки, характерне своє значення пара-
метрів навколишнього середовища, наприклад, 
температури повітря. Але, при зміні температури 
навколишнього середовища, температура примі-
щення не змінюється моментально, тому що систе-
ма енергопостачання має свою інерційність, тобто 
необхідний час, щоб температура всередині примі-
щення підвищилася або понизилася. 

Для визначення проміжку часу, за який темпе-
ратура всередині приміщення прийде у відповід-
ність зі змінами температури навколишнього сере-
довища при заданому режимі енергопостачання, 
слід спочатку визначити кількість теплоти, яку тре-
ба підвести або відвести з системи, щоб вивести її з 
рівноваги, тобто, щоб температура всередині при-
міщення стала критичною. Для цього скористаємо-
ся формулою[14]: 

   (5) 
де  Qінерц-і – обсяг теплової енергії, який треба 

підвести або вивести з енергосистеми, щоб темпе-
ратура всередині приміщення збільшилася або зме-
ншилася на ΔТ΄, Дж;  

V – об’єм приміщення, м3; 
спов – питома теплоємність повітря, що дорівнює 

1000 Дж/(кг∙°С); 
ρпов – густина повітря, кг/м3;  
ΔТ΄ – різниця між заданою температурою всере-

iiхгвввiiГВ tTTсgNQ ⋅β+⋅−⋅ρ⋅⋅⋅= −− )1()(

КiвтiінфiвнiнсnniК QQТТFКQ η+−−⋅⋅=′ −−−−− ∑ /])([

ТcVQ повповіінерц ′Λ⋅ρ⋅⋅=−

iКiОiГВiЕ QQQQ −−−− ++=

])([ iвтiінфiнсiвнnniО QQТТFКQ −−−−− −+−⋅⋅=′ ∑
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дині приміщення та тією, що виводить систему з 
рівноваги, ºС. 

Потім необхідно визначити, які теплові витрати 
або теплові прибутки відчуває енергосистема при 
зміні температури довкілля: 

    
(6) 

де  Q΄і – витрати тепла, яка додатково надхо-
дить в будівлю або витрачається будівлею у зв’язку 
зі зміною температури довкілля, в конкретний мо-
мент часу, Вт; 

Кn – коефіцієнт тепловтрат для кожного елемен-
ту огороджувальних конструкцій (стін, вікон, стелі, 
підлоги),  Вт/(м2∙°С); 

Fn – площа поверхні елемента огороджувальних 
конструкцій, м2; 

Tнс-і, Tнс-і-1 – температура навколишнього середо-
вища протягом і-того проміжку часу та протягом 
попереднього проміжку часу, °С; 

L – об’ємні витрати повітря, що видаляється, не 
компенсовані приточним повітрям (для житлових 
приміщень та кухонь становлять 3м3/год·м2), м3/
с·м2;  

спов – питома теплоємність повітря, що дорівнює 
1000 Дж/(кг∙°С); 

ρпов – густина повітря, кг/м3;  
k – коефіцієнт врахування впливу внутрішнього 

теплового потоку в конструкціях, рівний 0,7 для 
стиків панелей  стін і вікон з потрійними перепле-
тами, 0,8 – для вікон та балконних дверей з розді-
льними переплетами і 1 – для одинарних вікон, 
вікон і балконних дверей зі спареними переплета-
ми та відкритих пройомів. 

Причому, слід зазначити: якщо Q΄і  приймає 
позитивне значення, значить приміщення нагріва-
ється, якщо негативне – охолоджується. 

Для визначення періоду часу, за який темпера-
тура всередині приміщення стане критичною у 
зв’язку зі зміною температури довкілля, використа-
ємо таку залежність: 

 
                 (7) 
 
де  tінерц-і - період часу, за який при збереженні 

існуючого режиму енергопостачання, температура 
всередині приміщення стане критичною, с; 

Qінерц-і – обсяг теплової енергії, який треба під-
вести або вивести з енергосистеми, щоб температу-
ра всередині приміщення збільшилася або зменши-
лася на ΔТ΄, Дж; 

Q΄і – витрати тепла, яка додатково надходить в 
будівлю або витрачається будівлею у зв’язку зі 
зміною температури довкілля, в конкретний мо-
мент часу, Вт; 

Отже, на досліджуваному відрізку часу tі протя-
гом періоду часу tінерц-і буде зберігатися рівень ене-
ргопостачання Q΄О-і-1 та Q΄К-і-1. після цього режим 

енергопостачання будівлі змінюється на Q΄О-і та 
Q΄К-і та  діє протягом періоду t΄і.  Розрахунки буде-
мо вести за наступними залежностями: 

             (8) 
 

            (9) 
 

            (10) 
 

де  t΄і - період часу, протягом якого відбувається 
енергопостачання тепловою потужністю Q΄К-і та 
Q΄О-і, с; 

tінерц-і - період часу, за який при збереженні існу-
ючого режиму енергопостачання, температура все-
редині приміщення стане критичною, с; 

tі – період часу, за який здійснюються розрахун-
ки, с;.  

Q΄О-і , Q΄О-і-1 – витрати тепла, необхідного для 
опалення будівлі в конкретний момент часу та про-
тягом попереднього проміжку часу, Вт; 

Q΄К-і , Q΄К-і-1 – витрати тепла, необхідного для 
охолодження будівлі в конкретний момент часу та 
протягом попереднього проміжку часу, Вт; 

Частину загальних енергопотреб будівлі можна 
забезпечити за рахунок альтернативних джерел 
енергії, інше – компенсувати за рахунок теплової 
енергії, накопиченої в акумуляторі, або шляхом 
використання традиційних джерел енергії. 

Сонячна енергія в системі використовується для 
нагріву теплоносія у колекторах сонячної енергії. 
Для розрахунку обсягу теплової енергії, яку можна 
отримати від сонячного колектору, використову-
ють таку залежність[6]: 

    (11) 
де  QСК-і – обсяг теплової енергії, виробленої 

сонячним колектором за і-тий проміжок часу, Дж; 
АСК – площа поверхні сонячного колектора, м2; 
ІСК – густина потоку сонячної радіації, що над-

ходить на поверхню колектора протягом і-того 
проміжку часу, Вт/м2; 

η0 – ефективний оптичний ККД колектора; 
КСК – сумарний коефіцієнт тепловтрат сонячно-

го колектора, Вт/(м2·ºС); 
Т1ск-і – температура теплоносія на вході в соняч-

ний колектор протягом і-того проміжку часу, ºС; 
Тнс-і – температура навколишнього середовища 

протягом і-того проміжку часу, ºС. 
Рі – тривалість сонячного сяяння протягом дос-

ліджуваного періоду часу, с. 
Температура теплоносія на вході в сонячний 

колектор залежить від температури холодної води 
(до якої прирівнюється температура теплоносія на 
виході з будівлі) та від тепловтрат трубопроводу, 
який подає теплоносій в колектор. 

Температуру теплоносія на вході в сонячний 
колектор пропонується розраховувати за такою 
залежністю[11]: 
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   (12) 
 

де  T1ск-і – температура теплоносія на вході в 
сонячний колектор протягом і-того проміжку часу, 
ºС;  

Tх-і та Tнс-і – температура холодної води і навко-
лишнього середовища відповідно протягом і-того 
проміжку часу, °С; 

Qтруб1-і– тепловтрати трубопроводу на шляху 
подачі теплоносія до сонячної установки протягом 
і-того проміжку часу, Вт; 

GСК – інтенсивність перекачування води через 
сонячний колектор, л/с; 

св – питома ізобарна теплоємність води, що до-
рівнює 4190 Дж/(кг∙°С); 

ρв – густина води, що дорівнює 1кг/л; 
l1 – довжина трубопроводу, який подає теплоно-

сій від розподільчого вузла до сонячного колекто-
ру, м;  

αв, αн – коефіцієнти відповідно тепловіддачі від 
теплоносія до стінки трубопроводу (внутрішній 
коефіцієнт) та від зовнішньої поверхні ізоляції в 
навколишнє середовище (зовнішній коефіцієнт), 
Вт/( м2∙°С); 

dв, dн – внутрішній діаметр трубопроводу і зовні-
шній діаметр ізоляційного покриття, м;  

λn – теплопровідність n-ного шару ізоляції, Вт/
( м∙°С); 

dn в, dn н – внутрішній  та зовнішній діаметри n-
ного шару ізоляції, м. 

Для розрахунку температури теплоносія на ви-
ході з сонячного колектору скористаємося залежні-
стю[6]: 

 
               (13) 
 
де  Т2ск-і – температура теплоносія на виході з 

сонячного колектору протягом і-того проміжку 
часу, ºС; 

QСК-і – обсяг теплової енергії, виробленої соняч-
ним колектором за і-тий проміжок часу, Дж; 

GСК – інтенсивність нагріву води в сонячному 
колекторі, л/с; 

св – питома ізобарна теплоємність води, що до-
рівнює 4190 Дж/(кг∙°С); 

ρв – густина води, що дорівнює 1кг/л; 
Рі – тривалість періоду сонячного сяяння, с; 
Т1ск-і – температура теплоносія на вході в соняч-

ний колектор протягом і-того проміжку часу, ºС; 
Нагрітий в сонячному колекторі теплоносій по 

трубопроводу надходить до розподільчого вузла, 
звідки теплова енергія подається споживачам. Теп-

ловтрати трубопроводу на шляху до розподільчого 
вузла розраховуються за такою формулою[11]: 

   (14) 
 

де  Qтруб2-і – тепловтрати трубопроводу на шля-
ху від сонячного колектора до розподільчого вузла 
протягом і-того проміжку часу, Дж; 

T2ск-і та Tнс-і – температура теплоносія на виході 
з сонячного колектору і навколишнього середови-
ща відповідно, °С; 

l2 – довжина трубопроводу, який подає теплоно-
сій від сонячного колектору до розподільчого вуз-
ла, м;  

αв, αн – коефіцієнти тепловіддачі від теплоносія 
до стінки трубопроводу (внутрішній коефіцієнт) та 
від зовнішньої поверхні ізоляції в навколишнє се-
редовище (зовнішній коефіцієнт), Вт/( м2∙°С); 

dв, dн – внутрішній діаметр трубопроводу і зовні-
шній діаметр ізоляційного покриття, м;  

λn – теплопровідність n-ного шару ізоляції, Вт/
( м∙°С); 

dn в, dn н – внутрішній  та зовнішній діаметри n-
ного шару ізоляції, м; 

 Pі – тривалість періоду сонячного сяяння, с. 
Виходячи з залежностей (11-14), можна записа-

ти формулу загальної теплової потужності геліоус-
тановки: 

 

             (15) 
 

де  QСУ-і – теплова потужність сонячної установ-
ки протягом і-того проміжку часу, Дж; 

QСК-і – обсяг теплової енергії, виробленої соняч-
ним колектором за і-тий проміжок часу, Дж; 

Qтруб2-і – тепловтрати трубопроводу, Дж. 
Вітрова енергія в системі перетворюється на 

електричну за допомогою вітрової установки. Ви-
роблена вітроустановкою електрична енергія на-
правляється до електричного водонагрівача, який 
нагріває воду для подальшого її використання в 
системі. Тому з урахуванням коефіцієнту корисної 
дії електронагрівача можна записати формулу роз-
рахунку теплової потужності вітрової установки 
при роботі в комплексі з електричним водонагріва-
чем[10]: 

   (16) 
 

де  QBУ-і – обсяг теплової енергії, виробленої 
вітроенергетичною установкою при сумісній робо-
ті з електронагрівачем протягом і-того проміжку 
часу, Дж; 

Ср-і – коефіцієнт потужності; 
ρп – густина повітря, що при температурі 15°С і 
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атмосферному тиску 760 мм рт.ст. дорівнює 1,23 
кг/м3; 

vi – швидкість вітру, м/с;  
D – діаметр вітроколеса; 
ηел – ККД генератора; 
ηмех – ККД трансмісії; 
ηЕВ – ККД електричного водонагрівача; 
tі – проміжок часу, с. 
Загальну теплову потужність альтернативних 

джерел енергії в системі енергопостачання будівлі 
можна виразити таким чином: 

 

               (17) 
 

де  QА-і – теплова потужність альтернативних 
джерел енергії протягом і-того проміжку часу, Дж; 

QСУ-і – теплова потужність сонячної установки 
протягом і-того проміжку часу, Дж; 

QBУ-і  – обсяг теплової енергії, виробленої вітро-
енергетичною установкою при сумісній роботі з 
електронагрівачем протягом і-того проміжку часу, 
Дж. 

Теплова енергія, отримана від альтернативних 
джерел, направляється для забезпечення потреб 
будівлі в теплохладопостачанні в наступному по-
рядку: спочатку в систему гарячого водопостачан-
ня, потім – на опалення або охолодження примі-
щення. Надлишкова теплова енергія акумулюється 
в тепловому акумуляторі. Якщо теплової енергії від 
альтернативних джерел виявиться недостатньо для 
задоволення енергопотреб будівлі, використовуєть-
ся накопичена в акумуляторі енергія, а потім - підк-
лючаються традиційні джерела: електричний водо-
нагрівач (для гарячого водопостачання та роботи 
системи охолодження приміщення), а також газо-
вий котел (для опалення приміщення). 

Надлишкова теплова енергія, отримана від аль-
тернативних джерел, накопичується в баці-
акумуляторі. Теплова потужність, накопичена в 
акумуляторі, розраховується за такою залежністю: 

 

               (18) 

  (19) 
 
                

               (20) 
 

де  QАКнак-і  - теплова потужність, накопичена в 
акумуляторі за і-тий проміжок часу, Дж; 

QАКзал-і-1 – залишкова теплова енергія, накопиче-
на в акумуляторі перед надходженням QАК-і, Дж; 

QАК-і – теплова енергія, забезпечена альтернати-
вними джерелами, яка надійшла до акумулятора 
протягом і-того проміжку часу, Дж; 

QАКвтр – теплові втрати акумулятору в навколи-
шнє середовище за і-тий проміжок часу, Дж; 

QАКнак-і-1 – теплова потужність, накопичена в 
акумуляторі за попередній проміжок часу, Дж; 

QЕ-і, QЕ-і-1 – витрати теплової енергії на енергопо-
стачання будівлі відповідно протягом і-того проміжку 
часу та протягом попереднього проміжку часу, Дж; 

QА-і, QА-і-1 – виробництво теплової енергії тепло-

вої енергії альтернативними джерелами відповідно 
протягом і-того проміжку часу та протягом попере-
днього проміжку часу, Дж; 

Величина теплових втрат акумулятора розрахо-
вується за такою залежністю: 

   
(21) 

 

де  QАКвтр -і - теплові втрати акумулятора протя-
гом і-того проміжку часу, Дж; 

 КАК – коефіцієнт втрат тепла, Вт/м3·ºС; 
VАК – об’єм акумулятора, м3; 
DF – коефіцієнт форми акумулятора; 
TАК-і– температура теплоносія в акумуляторі, °С; 
Tвн-і– температура всередині приміщення, де 

знаходиться акумулятор, °С; 
tі – проміжок часу, с. 
Температура теплоносія в акумуляторі визнача-

ється таким чином: 
 
              (22) 
 
де  ТАК-і  - температура теплоносія в акумуляторі 

після накопичення теплової енергії, °С;  
QАКзал-і-1 – залишкова теплова енергія, накопиче-

на в акумуляторі перед надходженням QАК-і, Дж; 
QАК-і – теплова енергія, забезпечена альтернати-

вними джерелами, яка надійшла до акумулятора 
протягом і-того проміжку часу, Дж; 

VАК – об’єм акумулятора, м3; 
св – питома ізобарна теплоємність води, що до-

рівнює 4190 Дж/(кг∙°С); 
ρв – густина води, що дорівнює 1кг/л; 
Тх-і – початкова температура теплоносія в аку-

муляторі, °С. 
Компенсувати енергодефіцит за рахунок тради-

ційних джерел можна різними шляхами. В залеж-
ності від економічних, екологічних та інших умов, 
рівень використання того чи іншого традиційного 
енергоджерела може бути різним. 

При цьому слід зазначити, що в запропонованій 
системі теплохладопостачання енергодефіцит в 
системах гарячого водопостачання та охолодження 
будівлі буде компенсуватися за рахунок електрое-
нергії з загальної електромережі, підключеної до 
електричного водонагрівача; а енергодефіцит в 
системі опалення буде компенсуватися за рахунок 
спалювання газу у водогрійному котлі. 

Оскільки в нашій енергосистемі, як вже зазнача-
лося раніше, теплова енергія з альтернативних дже-
рел та накопичена в акумуляторі спочатку витрача-
ється на гаряче водопостачання, а потім вже – на 
опалення чи охолодження будівлі, можна запропо-
нувати таку залежність для визначання необхідної 
потужності електричної енергії, яка подається до 
електроводонагрівача:

  (23) 
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де QЕВ-і – витрати теплової енергії при компен-
сації енергодефіциту за рахунок використання еле-
ктричного водонагрівача, підключеного до елект-
ромережі, протягом і-того проміжку часу, Дж; 

QГВ-і – витрати теплової енергії на гаряче водо-
постачання, Дж; 

QК-і – витрати теплової енергії на охолодження 
(кондиціонування) приміщення, Дж; 

QА-і  – теплова енергія, що надійшла від альтер-
нативних джерел енергії, Дж; 

QАКнак-і  - теплова потужність, накопичена в аку-
муляторі, Дж. 

Необхідну теплову потужність газового 
(водогрійного) котла розраховуємо таким чином: 

    
(24) 

де  QГК-і – необхідна теплова потужність газово-
го котла, Дж; 

QЕ-і – загальні енерговитрати в системі теплох-
ладопостачання будівлі, Дж; 

QА-і  – теплова енергія, що надійшла від альтер-
нативних джерел енергії, Дж; 

QАКнак-і  - теплова потужність, накопичена в аку-
муляторі, Дж; 

QЕВ-і – витрати теплової енергії при компенсації 
енергодефіциту за рахунок використання електрич-
ного водонагрівача, підключеного до електромере-

жі, протягом і-того проміжку часу, Дж. 
Провівши розрахунки за залежностями (1-24) 

для кожного конкретного випадку можна визначи-
ти, яка частина енергопотреб будівлі забезпечуєть-
ся за рахунок альтернативних джерел енергії, а яку 
– необхідно компенсувати за рахунок традиційних 
джерел. 

Висновки. Відновлювана енергетика в світі 
розвивається швидкими темпами. Але для більш 
ефективного застосування нетрадиційних джерел 
енергії, необхідно провести ще багато досліджень в 
цій галузі. Розроблена математична модель теплох-
ладопостачання будівель за рахунок альтернатив-
них джерел енергії (а саме – вітрової та сонячної) з 
компенсуванням енергодефіциту від традиційних 
джерел дозволяє розрахувати обсяги заміщення 
традиційних енергоносіїв альтернативними для 
ріхних природно-кліматичних умов та технічних 
характеристик систем енергопостачання. Врахуван-
ня інерційності зміни температури приміщення зале-
жно від зміни параметрів навколишнього середовища 
дає змогу більш точно визначити потреби приміщення 
в опаленні та охолодженні і, таким чином, більш ефек-
тивно застосовувати альтернативні джерела енергії в 
системі.  
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