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РЕФЕРАТ 

 
 

Пояснювальна записка: 69 стор., 19 рис., 19 табл., 5 додатоків, 16 джерел. 
 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОНОМНИЙ БУДИНОК, ВІТРОГЕНЕРАТОР, 

ІНСОЛЯЦІЯ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, СОНЯЧНІ КОЛЕКТОРИ, СОНЯЧНІ 

ПАНЕЛІ, ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. 

 

Об'єктом дипломного проекту є автономна система приватного будинку. 

Мета дипломного проекту: розробка автономної системи для 

енергозабезпечення приватного будинку. 

У технологічній частині приведене основне обладнання, яке 

використовується в автономних будинках. 

В основній частині виконані розрахунки систем електричного, теплового 

та накопичувального обладнання. 

Економічна частина проекту обґрунтовує капітальні та експлуатаційні 

витрати. 

Щодо охорони праці, розглянуті заходи з техніки безпеки при 

експлуатації об’єкту. 

Розроблене технічне рішення може бути реалізовано в будь-якій 

місцевості зі зміною параметрів обладнання. 
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Скорочення та умовні позначення 

 

ТН – тепловий насос 

ПУЕ – правила улаштування електроустановок  

ДСТУ – державний стандарт України 

ДБН – державні будівельні норми  

ФЕС – фотоелектрична станція  

ВЕС – вітроелектрична станція  

СЕ – сонячна енергетика 

СІП – структурно ізольовані панелі  

ВДЕ – відновлювальні джерела енергії  

СК – сонячні колектори 

ГВП – гаряче водопостачання 

АКБ – акумуляторні батареї 
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ВСТУП 

 
Будинок – це місце, де з давніх-давен людина звикла відчувати себе у 

комфорті і під захистом. Століттями ми покращували та вдосконалювали своє 

житло, відкривали все нове і нове, але до теперішнього моменту ,те, що 

об’єднувало всіх - це «плем’яний» спосіб життя. З самого зародження племен, 

родів,сімейств всі звикли жити разом, у скупчені. Ця тенденція продовжується і 

зараз. Лише деякі люди живуть відлюдниками в горах, лісах, за межами 

мегаполісів. Саме такі люди по справжньому вважаються вільними і не 

зав’язаними з тісним містом і перетоком інших громадян. Але цей проект 

присвячується не тільки для одинаків і мрійників, він чудово підійде як 

заміська фазенда, де сім’я відпочиває по вихідним, чи навіть постійне житло 

для тих, хто не може жити у швидкому темпі міста і хоче хоч трохи єднання з 

природою. Тому автономний будинок – це майбутнє різних прошарків 

населення, які все ж досі мають одну спільну потребу – безпечне та економічне 

житло. Саме тому потрібно детально розглянути проблему з технічної та 

економічної точки зору. 
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ВИСНОВКИ 

В кваліфікаційній роботі був виконаний розрахунок автономного 

будинку. Під час виконання були розглянуті комбінації ВДЕ, які 

будуть забезпечувати безперебійне електричне та теплове живлення. 

В проекті приведені заходи з охорони праці, які допоможуть 

запобігти травматизму та ураженню електричним струмом. Також 

приведено заходи пожежної безпеки, що запобігають 

розповсюдження пожежі. 

В економічній частині проекту виконаний розрахунок 

капітальних інвестицій та експлуатаційні витрати 

Застосування комбінації ФЕС та ВЕС отримати безперебійне 

вироблення електроенергії. Капітальні витрати при цьому складають 

798,12 тис. грн., тобто розроблений проект є доцільним для 

впровадження в масове споживання . 

В результаті проектування розроблена автономна система, яка 

відповідає всім стандартам енергоефективності. 

Для більш детального ознайомлення з матеріалами кваліфікаційної роботи 
звертайтеся до заступника завідуючого кафедри електроенергетики 
проф. Луценко І.М.
Електронна адреса  lutsenko.i.m@nmu.one




