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   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 Актуальність. Дисертаційну роботу присвячено актуальній задачі 

підвищення енергетичної і техніко-економічної ефективності систем 
перетворювання енергії сонячного випромінювання. У дисертаційній роботі 
вирішується актуальна науково-технічна задача розроблення й удосконалення 
моделей і методів аналізу процесів перетворювання енергії сонячного 
випромінювання в теплову й електричну енергію в сонячних колекторах і 
фотобатареях (у т. ч. із використанням композиційних тепловідводів), 
розробляються науково-технічні засоби підвищення енергоефективності, 
надійності й ресурсу функціонування систем сонячного енергопостачання та 
нормативно-регулювальні засади підвищення енергоефективності та 
забезпечення екологічності систем сонячної енергетики в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана у відділі сонячної енергетики Інституту відновлюваної енергетики 
НАН України. Робота виконана у відповідності з планами науково-
дослідницьких робіт (НДР) Інституту відновлюваної енергетики НАН України за 
державними темами: «Дослідити особливості процесів перетворювання сонячної 
енергії в сонячних колекторах і фотобатареях з інтенсифікацією процесів 
енергообміну та розробити практичні рекомендації щодо удосконалення їх схем 
та конструкцій з метою підвищення енергоефективності» (шифр: «Сонце»), 
0104U003593; «Розробити та дослідити схеми комплексного використання 
відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії різних видів, розробити методики 
раціонального вибору  їх структури, параметрів і режимів функціонування та 
науково обґрунтувати практичні рекомендації щодо підвищення їх 
енергоефективності» (шифр «Комплекс»), ДР № 0104U003591;   «Розробити 
наукові основи теорії процесів перетворювання енергії відновлюваних і 
нетрадиційних джерел різних видів та підвищення енергоефективності 
комплексних систем електро- і теплопостачання на їх основі (шифр: «Система»), 
ДР № 0107U001066;  «Розробити системний метод дослідження динаміки 
взаємопов’язаних електродинамічних, теплових, гідродинамічних та механічних 
нелінійних процесів перетворювання енергії відновлюваних та нетрадиційних 
джерел на основі принципів синергетики» (шифр  «Синергетика»), ДР № 
0107U001065; «Розробити фізико-технічні засади підвищення 
енергоефективності систем сонячного енергопостачання на основі використання 
принципу концентрації сонячного випромінювання, раціонального вибору 
теплоносіїв та функціональних матеріалів»  (шифр: «Сонце-1»), ДР № 
0108U000418; «Розробити науково-технічні засади створення комплексних 
систем енергопостачання на основі використання відновлюваних джерел енергії 
різних видів та систем акумулювання енергії з оптимізацією режимів їх 
функціонування»  (шифр «Комплекс-1»), ДР № 0108U000416;  «Створити 
автоматизовані системи енергопостачання на основі відновлюваних джерел 
енергії для автономного енергозабезпечення корпусу №2 Інституту 
відновлюваної енергетики НАН України в Ботанічному саду ім. М.М. Гришка 
НАН України та учбових приміщень кафедри відновлюваних джерел енергії в 
НТУУ «КПІ» як прототипи екологічно чистого енергозабезпечення» (шифр: 
«Комплекс-П»), ДР № 0108U000417; «Провести модернізацію комплексних 
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систем енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії в корпусі №2 
ІВЕ НАН України в Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН 
України та створити системи автоматичного моніторингу їх енергетичних 
параметрів» (шифр: «Комплекс-ПММ»), ДР № 0111U003336; «Дослідити 
електродинамічні, теплові та енергетичні процеси в комбінованих системах 
перетворювання енергії сонячного випромінювання в електричну та теплову 
енергію» (шифр: «Сонце-2»), ДР № 0113U000931; «Дослідити енергетичні 
процеси в комплексних системах енергопостачання на основі відновлюваних 
джерел енергії різних видів з урахуванням систем акумулювання електричної та 
теплової енергії» (шифр: «Комплекс-2»), ДР № 0113U001856; «Розробити 
методи аналізу нестаціонарних процесів і їх стійкості в елементах 
відновлюваних джерел різних видів та системах енергопостачання на їх основі» 
(шифр: «Система-К»), ДР № 0112U000559;   «Розробити синергетичну 
методологію аналізу нелінійних та просторово розподілених процесів 
перетворення відновлюваних джерел енергії різних видів» (шифр: «Синергетика-
А»), ДР № 0112U000648;  «Розробка комплексних заходів і методичних 
рекомендацій зі зменшення впливу на довкілля при будівництві та експлуатації 
фотоелектричних станцій» («Об’єднання-2»), ДР № 0113U005151; «Розробити 
технічні рішення щодо регулювання енергетичних параметрів та управління 
комплексними системами енергопостачання з використанням відновлюваних 
джерел енергії різних видів, включаючи системи акумулювання» (шифр: 
«Комплекс-ПРУ»), ДР № 0114U000369;  «Визначення раціональних площадок 
розміщення фотоелектричних станцій по регіонах України із урахуванням 
екологічних аспектів та оптимального розташування генеруючих потужностей 
виробництва електричної енергії»  («Об’єднання-3»), ДР № 0116U006212; 
«Дослідити електротеплові процеси в активних поверхнях сонячних колекторів, 
фотобатарей та фототермічних модулів з урахуванням факторів нелінійності та 
неоднорідних фізичних характеристик» (шифр: «Сонце-НТР»), ДР № 
0118U002003; «Розробити методи аналізу динаміки процесів перетворення 
енергії Сонця, вітру, малих річок, геотермальних та біоенергетичних ресурсів» 
(шифр: «Динаміка»), ДР № 0117U002420; «Розробити схемо-технічні рішення 
модернізації існуючих та перспективних гібридних систем електро- та 
теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії» 
(шифр: «Комплекс-М»), ДР № 0117U000703; «Розробити науково-технічні 
засади перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел енергії для 
забезпечення споруд громадського призначення (шифр: «Енергодім»), ДР 
0118U006014. 
            Було виконано також договірні роботи з розробки низки державних 
стандартів України (ДСТУ), у 10 з яких дисертант була науковим керівником. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 
розробленні й удосконаленні моделей і методів аналізу процесів перетворювання 
енергії сонячного випромінювання в теплову й електричну енергію з 
урахуванням особливостей, обумовлених неоднорідністю структури і фізичних 
властивостей середовищ - матеріалів для активних елементів сонячних 
колекторів (СК) і фотобатарей (ФБ), а також у розробленні  науково-технічних 
засобів підвищення енергоефективності, надійності й ресурсу функціонування 
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систем сонячного енергопостачання і нормативно–регулювальних засад 
підвищення енергоефективності та забезпечення екологічності систем сонячної 
енергетики в Україні. 
          Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі наукові 
завдання: 
-  провести  аналіз факторів, що визначають енергетичну й техніко-економічну 
ефективність процесів і систем перетворювання енергії сонячного 
випромінювання в електричну й теплову енергію;  
- створити фізико-математичні моделі й методи аналізу процесів, які визначають 
електротепловий стан фотобатарей і сонячних колекторів; 
- визначити  особливості нестійкостей фізичних процесів, що відбуваються під 
час взаємодії сонячного випромінювання з активними елементами фотобатарей, 
сонячних колекторів і фототермічних модулів;  
- створити фізико-математичні моделі й методи аналізу електроенергетичних 
процесів у системах «фотобатарея-навантаження»; 
- розробити системи сонячного енергопостачання з використанням 
перспективних функцінальних матеріалів для пасивної сонячної енергетики; 
- розробити  науково-технічні засоби підвищення енергоефетивності, надійності 
та ресурсу функціонування систем сонячного енергопостачання; 
- розробити нормативно-регулювальні засади підвищення енергоефективності та 
забезпечення екологічності систем сонячної енергетики в Україні. 

Об’єктом дослідження є процеси перетворювання сонячної енергії в 
теплову й електричну енергію в абсорберах теплоенергетичних і 
фотоелектричних модулів у пасивних геліоенергетичних конструкціях і 
переміщення теплоти в тепловідводах, у т.ч. із нових композиційних матеріалів. 

Предметом дослідження є моделі й методи аналізу процесів 
перетворювання енергії сонячного випромінювання в теплову й електричну 
енергію з урахуванням особливостей, обумовлених неоднорідністю структури і 
фізичних властивостей матеріалів як для  активних, так і для пасивних елементів 
СК і ФБ, методи дослідження  характеристик геліоенергетичних пристроїв (у т. 
ч. із композиційними тепловідводами), що визначають їх енергетичну і техніко-
економічну ефективність, надійність і ресурс функціонування систем сонячного 
енергопостачання. 

Методи дослідження.  Для досягнення поставленої в дисертації мети було 
використано такі методи: аналітичного математичного моделювання і фізичного 
експерименту, моделювання процесів і технічних систем, теорії теплообміну, 
теплової та електричної провідності. Експериментальні дослідження 
проводилися на спеціально створених установках із використанням стандартних 
і розроблених методик. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
 1. Вперше у фізиці процесів взаємодії сонячного випромінювання з 
активним поверхнями фотобаратей і сонячних колекторів створено системну 
електротеплову модель у складі системи рівнянь Максвелла та рівняння теплової 
провідності з омічним тепловиділенням, пропорційним дивергенції локальної 
поверхневої густини потужності сонячного випромінювання. 
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 В результаті перетворення вихідної моделі до класичних рівнянь 
математичної фізики і їх розв’язання методом комплексних амплітуд 
встановлено, що для провідних активних поверхонь електромагнітні складові 
випромінювання і інтенсивність тепловиділення зменшуються за товщиною за 
експоненційним законом, що дає змогу обґрунтувати вибір електрофізичних і 
теплових характеристик і їх геометричних параметрів фотоперетворювачів для 
фотобатарей та селективних покриттів для сонячних колекторів. 
 2. Вперше на основі синергетичної методології І. Пригожина щодо аналізу 
процесів формування просторово-неоднорідних структур внаслідок розвитку 
нестійкостей за наявності нелінійності проаналізовано умови стійкості розподілу 
температури з урахуванням залежності електричної провідності й густини 
тепловиділення від температури, а також теплової провідності від координат і 
температури. Встановлено, що характерним якісним наслідком розвитку 
нестійкості є автоколивальний режим зміни параметрів структур у часі, що може 
призвести до деградації властивостей функціональних матеріалів і відповідно до 
зменшення надійності й ресурсу фото- і геліоенергетичного обладнання. 
 3. Удосконалено методи моделювання систем «фотобатарея – різні види 
навантаження» на основі запропонованої на відмінності від інших підходів 
дробно-лінійної апроксимації вольт-амперної характеристики (ВАХ), яка добре 
узгоджується з відомими експериментальними результатами у разі включення 
фотобатарей на активний опір. Встановлено, що для досягнення максимуму 
коефіцієнта корисної дії систем із фотобатареями в автономних режимах є 
необхідним узгодження опору навантаження з внутрішнім опором фотобатарей, 
що є важливим при зміні приведеного опору навантаження в часі, зокрема, для 
двигунів постійного струму, за рахунок зміни ВАХ фотобатарей. 
 4. Вперше створено абсорбер СК із нового композиційного матеріалу на 
основі вуглепластику, армованого металізованою вуглетканиною, та з 35%-ним 
наповнювачем із графітового і металевого (алюмінієвого) порошків, який, окрім 
високих теплотехнічних характеристик, є довговічним: термін служби – не 
менше 20 років. 
 5. Вперше на основі експериментальних досліджень встановлено 
закономірності зв’язків матриці та наповнювачів нового створеного 
композиційного матеріалу абсорбера СК і його коефіцієнта теплопровідності. 
Застосування металізованої вуглетканини як армованого матеріалу і збільшення 
кількості введеного наповнювача (графітовий та алюмінієвий порошки) до 35 % 
сприяє різкому підвищенню коефіцієнта теплопровідності матеріалу (61,3 Вт/м 
град). 
 6. Вперше на основі експериментальних досліджень встановлено 
закономірності зв’язків складу і характеристик нового створеного 
композиційного матеріалу, технології його виготовлення та стабільності його 
властивостей (довговічності). Підвищення його стабільності (довговічності) 
одержуємо шляхом збільшення частки наповнювача (до 35 %), зменшення 
розмірів його дисперсної фази (0 – 0,16 мм) і використання радіаційно-хімічного 
способу його затвердіння, що приводить до покращення фізико-механічних 
властивостей, підвищення атмосферостійкості, збільшення терміну служби – не 
менше 20 років. 
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 7. На основі експериментальних досліджень експериментальних зразків СК 
із абсорбером із нового композиційного матеріалу обґрунтовано ефективність 
використання геліопристроїв як для активної, так і для пасивної сонячної 
енергетики, оскільки їх ККД мають досить високі показники: 
- 67,5 % для КСЕ із жорсткою конструкцією (теплоносій вода); - 35,8 % для 
геліостіни – П (теплоносій повітря); - 61,4 % для геліостіни (теплоносій вода). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в такому: 
1. Створено нові технічні рішення в галузі сонячної енергетики (4 патенти на 
корисні моделі), на основі яких запропоновано енергоефективні схеми 
теплозабезпечення та гарячого водопостачання. 
2. Розроблено, обговорено в ТК-48 «Енергозбереження» і затверджено ДП 
«УкрНДНЦ» та введено в дію 18 ДСТУ (державних стандартів України), нових і 
гармонізованих зі стандартами ЄС, які є обов’язковими нормативно-технічними 
документами при проєктуванні, будівництві та функціонуванні систем сонячного 
енергопостачання (у 10 з яких дисертантка була науковим керівником). 
3. Результати дисертаційної роботи використано в Державному агентстві з 
енергоефективності та енергозбереження України при розробці «Дорожньої 
карти розвитку сонячної енергетики на період до 2020 р.» та розробці 
Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р.; у 
громадській спілці  «Асоціація сонячної енергетики України» — використано 
для об’єктивного наукового аналізу стану розвитку відновлюваних джерел 
енергії в Україні; у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН 
України для створення систем гарячого водопостачання. 
4. В учбовому процесі Національного технічної університету «КПІ ім. Ігоря 
Сікорського» (курси лекційних занять із дисципліни «Фізика і техніка 
відновлюваної енергетики» та «Сонячна енергетика») на кафедрі відновлюваних 
джерел енергії. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, які 
виносяться на захист, одержано автором особисто на основі узагальнення 
результатів дослідження. 11 робіт  [ 6, 9, 15, 17, 21, 37, 38, 40, 42, 45, 46] 
написано самостійно. У друкованих працях, опублікованих у співавторстві, 
дисертанту належать: у  [1, 2, 8, 10, 13, 14, 20, 23, 24, 28, 31,  47] – постановка 
задачі, математичне моделювання процесів і формулювання висновків; у [36] - 
написання окремих пунктів (п. 13.4, п. 13.5) розділу 13 монографії; у [19, 25, 26, 
29, 34, 39] – постановка задачі, аналіз методу виконання і висновків; у [3, 4, 5, 11, 
18, 22, 41, 43] – постановка задачі, формулювання висновків;  [7, 12, 16, 27, 30, 
32, 33, 35] - постановка задачі, аналіз методу виконання й висновків; у роботі 
[50] - постановка задачі, дослідження стану галузі по цій проблемі;  у роботах 
[44, 48, 49]  - постановка задачі,   аналіз стану проблем і вибір напряму 
досліджень, формулювання висновків. 
         Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 
дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на профільних наукових 
конференціях: щорічна Міжнародна науково-практична конференція 
«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» 2020-2015 рр., 
Київ, Україна; Міжнародна наукова конференція «Відновлювана та воднева 
енергетика – 2018», 18 травня 2018 р., Київ, Україна; Міжнародна науково-
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практична конференція «Відновлювана енергетика ХХІ століття» 16-17 вересня 
2014 р., Київ, Україна; щорічна Міжнародна конференція «Відновлювана 
енергетика ХХІ століття» 2005-2013 рр., АР Крим, смт. Миколаївка; Міжнародна 
конференція «Нетрадиционная энергетика  ХХІ века», 23-27 вересня 2004 р., АР 
Крим, смт. Миколаївка;  17th  European photovoltaic solar energy conference and 
exhibition, 22-26 october 2001, Munich, Germany; First polish-ukrainian symposium 
«New photo-voltaic materials for solar cells», 21-22 october 1996, Poland, Cracow;  
Іnternational astronautical congress «IAF 94», 9-14 october 1994, lerusalem, Israel; 
Materials of first international conference іn the book «New energy systems and 
conversions», 1993, Japan, Jokohama. За результатами роботи зроблено 6 
доповідей на конференціях за кордоном і  39 доповідей на міжнародних 
конференціях в Україні. 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено у  119 
публікаціях, серед яких  44 - у фахових наукових виданнях, затверджених МОН 
України (3 з яких індексовані у EBSCO),  5 - у науковому закордонному  
видавництві,  2 – розділи у монографіях,   45 тез доповідей на конференціях, 4 
патенти України на корисну модель, 18 Державних стандартів України (ДСТУ), 
1 атлас енергетичного потеціалу. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 
вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел з 203 найменувань, 6 
додатків і включає 286 сторінок основного тексту, 63 рисунки, 42 таблиці. 
 

                       ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 
     У першому розділі проведено комплексний аналіз сучасних світових 
тенденцій  щодо розвитку наукових досліджень, спрямованих на підвищення 
енергетичної та техніко-економічної ефективності процесів і систем 
перетворювання  енергії сонячного випромінювання в електричну й теплову 
енергію. Нині за підсумками 2019-20 рр. Україна за показником річного 
приросту потужності сонячних фотоелектричних систем (станцій) увійшла в 
десятку провідних країн світу (2019 р.  - введено в експлуатацію 3537 МВт 
промислових ФЕС; 2020р. - введено в експлуатацію 6094 МВт промислових 
ФЕС і 779 МВт приватних ФЕС). З іншого боку відомо, що ефективність 
споживання енергії в будівлях українських міст є нижчою за відповідні  
показники  в  країнах  Західної  та  Північної  Європи  у  1,5 - 2  рази. Таким  
чином,  у  секторі будівель в Україні зосереджено значний потенціал для 
скорочення обсягів споживання енергоресурсів та витрат на їх придбання з 
місцевих бюджетів, а також зменшення шкідливого впливу міських поселень на 
довкілля. Проаналізовано роботи з наукових аспектів  спрямованих на 
підвищення енергетичної і техніко-економічної ефективності процесів і систем 
перетворювання  енергії сонячного випромінювання в електричну й теплову 
енергію вітчизняних, а також закордонних учених:  Ю.І. Якименко, Є.І. Сокол,  
К.В. Безручко,  Є.Ф. Венгер, А. І. Яковлєв , Л. І. Книш,  Є. А. Бекіров,  В.Я. 
Жуйков, І.І. Пуховий, М.М. Юрченко, В.О. Новський,  М.В. Мислович, О.Ю. 
Гаєвський, М.Д.   Рабінович,   Н.М. Мхітарян,   Л. І. Накашидзе,     Губин С.В.,  
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В.А. Сафонов, В.Ф.Рєзцов, Ришард Титко,  Haliny Kocyzk, Майкл Коль, H. Nagel, 
P. Wahnon, Tyukhov I., Simakin V. Sater B.L.     

На основі проведеного аналізу визначено основні наукові,  методичні, 
технологічні й організаційні проблеми, вирішення яких необхідне для широкого 
й успішного здійснення проєктів сонячної енергетики в Україні. 

Дисертацію присвячено розв’язанню актуальної комплексної науково-
прикладної проблеми розробки й удосконаленню методів аналізу 
електротеплового стану фотобатарей, сонячних колекторів, фототермічних 
модулів і систем енергопостачання на їх основі, в яких відбуваються 
взаємопов’язані процеси різної фізичної природи, створенню науково 
обґрунтованих технічних рішень і державних нормативно-технічних документів, 
які забезпечують у комплексі підвищення енергоефективності й надійності 
сучасного геліообладнання і  систем перетворювання  енергії сонячного 
випромінювання на їх основі. Визначено основні завдання дослідження для 
вирішення вказаної проблеми. 

Другий розділ дисертації присвячено методам аналізу процесів, які 
визначають електротепловий стан активних поверхонь фотобатарей і сонячних 
колекторів під час поглинанні сонячного випромінювання на основі відповідних 
фізико-математичних моделей з розподіленими параметрами. Кінцевою метою 
аналізу є визначення особливостей просторового розподілу інтенсивності 
сонячного випромінювання, густини об’ємного тепловиділення і температури 
активних поверхонь фотобатарей і сонячних колекторів за товщиною, оскільки 
це визначає як ефективність перетворення енергії сонячного випромінювання в 
електричну й теплову енергію, так і надійність функціонування обладнання. 
 Базова вихідна модель електротеплового стану для типової геометричної 
схеми взаємодії сонячного випромінювання з фотобатареями і сонячними 
колекторами (рис.1) 

 
Рис. 1. Типова геометрична схема взаємодії сонячного випромінювання  
           з інтенсивністю zП : 1 – захисне прозоре покриття;  

2 –  повітряний  або вакуумний проміжок; 3 – фотоперетворювач  
           (або селективне покриття). 
 

складається із системи рівнянь Максвелла в наближенні плоскої 
електромагнітної хвилі, що моделює розповсюдження випромінювання з 
частотою ω , приведених до канонічної форми рівнянь математичної фізики з 
припущенням ( , ); ( , );x x y yE E z t H H z t= =    
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2 2

2 2 0,x x xE E E
t t z

εµ µσ
∂ ∂ ∂

+ − =
∂ ∂ ∂

                                                                     (1) 

 
2 2

2 2 0.y y yH H H
t t z

εµ µσ
∂ ∂ ∂

+ − =
∂ ∂ ∂

                                                                 (2) 

 
де t  - час; , , constσ ε µ −  - відповідно електрична провідність, діелектрична 

і магнітна проникність. 
 Введення комплексних амплітуд ( ), ( )хa yaE z H z   (за аналогією  з теорією 
синусоїдних струмів для електричних кіл) за правилом 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
2

, exp ,

, exp

1,

xax

y ya

E z t E z i t

H z t H z i t

i

ω

ω

=

=

= −





                                                                             (3) 

приводить до звичайного диференційного рівняння для xaE  (такий же вигляд має 
рівняння і для ( )yaH z ) 

 
2

2
2 0,xa

xa
d E k E

dz
+ =





   2 2 ,k iω εµ ωµσ= −                                                       (4) 

 Загальний розв’язок рівняння (4) має вигляд 
( ) exp( ) exp( ),

, .
xaE z A ikz B ikz

A B const

= + + −

−

 

 

                                                                (5) 

 Аналіз просторової поведінки функцій ( ), ( ), ( , ), ( , )хa y x yE z H z E z t H z t   по 
координаті z , а також інтенсивності сонячного випромінювання 

(0, , ), ,z z x yn O П П E H= =
 Вт/м2 від , ,σ ε µ   і частоти ω   прзводить до висновку 
про те, що в граничному випадку ωε σ   інтенсивність випромінювання не 
зменшується, а при σ ωε −  зменшується по координаті z  за експоненційним 
законом. 
 Теплова складова комбінованої електротеплової моделі складається з 
нестаціонарного рівняння теплової провідності: 

, ,p
TC q q q T
t ϑρ λ∂
+ ∇ ⋅ = = − ∇

∂
 

                                                              (6) 

 де T  – температура; t - час;  , ,pC constρ λ − ; q −  густина теплового потоку. 
 Використовуючи операцію ( )П E H∇ ⋅ = ∇ ⋅ ×

  

, доведено, що при 
усередненій температурі за великим проміжком часу з урахуванням 
високочастотної  залежності інтенсивності сонячного випромінювання П



 
(Вт/м) від частоти ω  виконується така залежність для густини об’ємного 
теплового виділення  qϑ  (Вт/м2) в рівнянні (6) – 2 .q E Пϑ σ= = ∇ ⋅
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 Таким чином, рівняння (6) приводиться до дивергентної форми по 

просторовим координатам. Це дозволяє для сталих процесів ( 0)T
t

∂
=

∂
встановити 

зв’язки між просторовою поведінкою вектору П


 і густиною теплового потоку q  

та градієнта температури T∇ з рівняння  ( ) 0.П q∇ ⋅ − =




 

 З іншого боку, використовуючи теорему Остроградського–Гауса про ротор 
( )

v s

F dV F ds∇ ⋅ = ⋅∫ ∫
 





 і методологію В. Марченко–Є. Хруслова по просторовому 

усередненню рівнянь у частинних похідних можна одержати співвідношення для 
швидкості зміни середньо-об’ємної температури  cp

v

TdvT V= ∫ : 

    ,cp

p

dT Q Q
dt C Vρ

+ −−
=                                                           (7)   

 де Q+  - інтегральна потужність сонячного випромінювання, що падає на 
поверхню фотобатарей S , а Q− - величина потужності теплової енергії, яка 
відводиться в навколишнє середовище (в фотобатареях), або в систему відбору 
теплової енергії в теплогідравлічних трактах сонячних колекторів і 
фототермічних модулів. 
 Підсумовуючи, сформулюємо основні результати розділу: 

 1. Розроблено фізико-математичні моделі розподілу електромагнітних 
компонентів сонячного випромінювання з урахуванням електрофізичних 
характеристик і геометрії захисних покриттів для фотобатарей і сонячних 
колекторів, а також їх активних елементів (фотоперетворювачів і селективних 
прошарків). Показано, що за припущень, які практично реалізуються, і 
розбиваючи інтенсивності сонячного випромінювання на окремі частотні 
діапазони по аналогії з груповим наближенням в ядерній фізиці, такі моделі 
приводяться до класичних рівнянь математичної фізики в частинних похідних 
гіперболічного типу для діелектричних компонент і параболічного типу для 
провідних середовищ, в яких сонячне випромінювання поглинається. 
 2. Для найважливішого на практиці випадку — перпендикулярного до 
поверхні фотобатарей і сонячних колекторів напрямку падіння сонячного 
випромінювання — на основі використання методу комплексних амплітуд 
отримано дані щодо просторового розподілу параметрів сонячного 
випромінювання, які зменшуються по товщині активних поверхонь фотобатарей 
і сонячних колекторів за експоненційною залежністю. Це дає змогу 
обґрунтовано обрати електрофізичні параметри активних поверхонь 
фотобатарей і сонячних колекторів, їх товщину. Враховуючи те, що реально 
просторовий розподіл параметрів сонячного випромінювання в активних 
поверхнях фотобатарей і сонячних колекторів не може бути визначений 
експериментально, запропоновано схему моделювання на основі довгих ліній з 
розподіленими параметрами у вигляді провідних паралельних дротів або 
пластин, які підключаються до перетворювачів змінної частоти, а також метод 
визначення динаміки зміни усередненої по об’єму температури фотобатарей і 
сонячних колекторів у часі. 
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У третьому розділі дисертації розглянуто особливості просторово 
неоднорідних структур за методологією  I. Пригожина, які можуть відбуватися 
через розвиток нестійкостей за наявності  нелінійності фізичних процесів під час 
взаємодії сонячного випромінювання з активними елементами фотобатарей. 
 Загальна схема такого аналізу полягає в такому: 

1. Формується модель (наприклад, у вигляді квазілінійного рівняння 
теплопровідності для температури T ): 

      p T
TC T F (T ).
t

ρ λ∂
− ∆ =

∂
                                                (8) 

2. Функцію T  представлено у вигляді незбуреного стану 0T  і малих збурень Tδ  

( ) ( ) ( ) 2
0 , exp exp exp , 1,

, .

a a

x y z

T T T T T ik r t T ik r t i

k k i k j k k r xi yj zk

δ δ δ ω δ ω= + = ⋅ + = ⋅ × = −

= + + = + +

 

 

  

   



          (9)

                       

 

 3. Одержуємо рівняння для Tδ   в частинних похідних: 

( ) ( )( ) ( )0 0
0

, |T T T
p

F F FC T T T T T
t T T T

ρ δ λ δ δ∂ ∂ ∂∂
− ∇ ⋅ ∇ = = =

∂ ∂ ∂ ∂
  (10)                                                         

 4. З урахуванням співвідношень: 

( ) ( )

( ) 2

T T , T ik T ,
t

T k T

ωδ δ δ

δ δ

∂
∂ = ∇ =

∂
∇ ⋅ ∇ = −





                                     (11)
  

Одержимо дисперсійне рівняння для частоти збурень ω , яке в цьому випадку 
має вигляд: 

           
2

0
, , 0,r i r i

p

F k
Ti

C

λ
ω ω ω ω ω

ρ

∂
−

∂= + = =



                            (12) 

і аналіз залежності ω   від фізичних характеристик p, C , ,ρ λ  незбуреного стану 

0

TF
T |,∂
∂

 хвильового вектору k


 дає змогу проаналізувати вплив цих параметрів на 

умови розвитку нестійкості (при 0rω > ) з виходом на режим автоколивань (при 
0i )ω ≠ .   

 У дисертації за цією схемою було виконано аналіз таких моделей процесів: 
1.Електротеплових процесів, які описуються системою рівнянь Максвелла 

і теплопровідності при залежності електричної провідності від температури і 
відповідної густини тепловиділення від температури.   

2. Нестаціонарних термодифузійних процесів при нелінійній залежності 
джерел теплоти і маси від температури і концентрації домішок. 

3. Нестаціонарних термопружних процесів. 
4. Теплових і електротеплових процесів при залежності коефіцієнта 

теплопровідності від просторових координат або температури. 
Аналіз структури відповідних дисперсійних рівнянь, які для вищезгаданих 

(за п.1–4) моделей мають вигляд поліномів ,ω  порядок яких визначає кількість 
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похідних у часі, і коренів ω  приводить до  висновків достатньо узагальненого 
характеру: 

1. У пов’язаних процесах збурення різної фізичної природи та їх 
розвиток в часі скореговані в часі та скоординовані в просторі. 

2. Є багато різних причин того, що корені відповідних дисперсійних 
рівнянь будуть комплексними, що при розвитку нестійкості (при 0rω > ) буде 
забезпечувати режими автоколивань у часі з відповідною деградацією 
функціональних матеріалів зі зниженням енергоефективності обладнання, його 
надійністю та ресурсом. 

3. Вперше у фізиці процесів взаємодії сонячного випромінювання з 
активними елементами сонячних колекторів і фотобатарей побудовано і 
проаналізовано моделі їх електродинамічного, теплового й електротеплововго 
стану на основі використання синергетичної методології I. Пригожина 
формування просторово-неоднорідних структур внаслідок розвитку 
нестійкостей. Показано, що явище нестійкості обумовлено позитивністю дійсної 
складової коренів відповідних дисперсійних рівнянь для частоти збуджень ω , 
які в загальному випадку мають комплексний характер. 

4. Встановлено, що уявна складова ω , яка визначає періодичну в часі зміну 
електродинамічних і теплових параметрів,  може призвести до деградації 
фізичних характеристик і зменшенню надійності та ресурсу функціонування 
обладнання залежить від таких факторів: 

а. високого порядку полінома дисперсійного рівняння для ω (більше 
першого); 

б. комплексності коефіцієнтів дисперсійного рівняння внаслідок 
залежності фізичних характеристик від координат або змінних процесів 
(наприклад,  коефіцієнтів теплопровідності від температури); 

     в. представлення вихідних моделей в системах ортогональних координат, 
які відрізняються від декартової (наприклад, циліндричний або сферичний) 

   Четвертий розділ присвячено аналізу динаміки процесів, які відбуваються 
в системі фотобатарея – автономне навантаження. З практичного погляду 
необхідність такого аналізу обумовлена тим, що фотобатареї можуть бути 
використані для електроживлення двигунів у пневмогідравлічних системах 
охолодження фотобатарей, у системах відбору теплової енергії від сонячних 
колекторів, q  в комбінованих фототермічних і  теплових насосах або 
холодильниках (морозильниках). 
 З погляду фізики електроенергетичних процесів в системі «фотобатарея – 
автономне навантаження» важливим є фактор нелінійності вольт-амперної 
характеристики (ВАХ) фотобатареї (рис. 2).                                                                                                                                                                                 
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Рис. 2. Залежність напруги фотобатареї від струму у безрозмірних  
            змінних. 
Залежності u( )δ  на рис. 2 добре апроксимуються дрібно-лінійної 

функцією: 

 ( )( )
1 , ,

1 1

, , , (U )

ф

хх

ф фхх
кз ф xx

кз кз кз ф

U
u u

F F U
І UUF F V
І F І І

δ
δ

δ

∗ ∗

∗

−
= =

+ − −

∂
= = = =

∂

                                          (13) 

          де ,хх кзU І  - напруга холостого ходу та струм короткого замикання. 

 На рис. 3 наведено залежність приведеної потужності 
2uP

ψ
=   , яка 

виділяється на активному опорі навантаження HR , від параметра ,H кз
Я

xx

R IФ
v

=  з 

якого випливає висновок про те, що для забезпечення енергоефективності 
необхідно вибирати фотобатареї з більшою площею під кривою ВАХ і 
узгоджувати параметри навантаження з  параметрами ВАХ фотобатарей. 

                                 
Рис. 3. Залежність приведеної потужності Р від опору активного  навантаження. 
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 Вищезгаданий загальний висновок є ключовим і в більш загальному 
випадку активно-реактивних навантажень, зокрема двигунів постійного  
                                                          струму (ДПТ) з різними схемами збудження, 
                                                          необхідними для регулювання  параметрів         
                                                          напруги і струму в ДПТ в нестаціонарних 
                                                          режимах,   зокрема  під   час   пусків.  
                                                          Крім  того,  важливими є  питання  якості   
                                                          електричної енергії в системі забезпечення  
                                                           її  стійкості за наявності збурень у джерелі 
                                                           живлення або в навантаженні. В дисертації 
  Рис. 4. Принципова електрична   розглянуто  комплекс   цих   питань,   сутність           
схема «Фотобатарея (Фз) –ДПТ»   яких   розглянемо  на   прикладі    системи   
з обмоткою  збудження (ОЗ) і        «Фотобатарея – ДПТ»,   що    працює   як 
 відповідними опорами.                  насос у гідравлічній системі (рис. 4).                                   
 Модель системи, яку представлено на рис. 4, у квазістатичному  
наближенні описується системою рівнянь:  

                      ( ) ( )
; ; ;

; ;

; , , , , .

ф я я я ф з з ф я з

я Е з Е м я з

Е м я з Е М

U Е І r U І r І І І

Е С NФ І М С І Ф І
dNJ М М r r С С J const
dτ

= + = = +

= =

= − −

                                                      (14) 

де фU – напруга на фотобатареї; яЕ – ЕРС якоря; , ,ф я зІ І І – струми фотобатареї, 
якоря і збудження; Ф– магнітний потік обмотки  збудження двигуна; ,я зr r – 
активні опори в ланцюгах якоря і обмотки збудження; ЕМ – електромагнітний 
момент на валу якоря двигуна; N – число обертів двигуна; J – момент інерції   
двигуна, приведений до числа обертів N ; τ – час; ЕС , MС –   конструктивно-
геометричні константи двигуна. 
 Для системи (14), в якій механічний момент представлено у вигляді 

                                      2
0 0; ; ,мМ М kN М k const= + −                                                       (15) 

виконано аналіз стійкості стосовно малих збурень по відношенню до 
незбуреного стану, який здійснено і для інших схем ДПТ (з послідовним 
збудженням із урахуванням індуктивності обмоток збудженн, зі збудженням від 
постійних магнітів тощо). 
 Загальний висновок із проведених досліджень полягає в такому: для 
забезпечення енергоефективного функціонування комбінованих систем 
(фотобатарея – електричні двигуни) для забезпечення роботи теплогідравлічних 
систем необхідно: узгодження параметрів фотобатарей і навантаження шляхом 
зміни ВАХ фотобатарей у комплектації окремих модулей, застосування 
електрохімічних акумуляторів; використання проміжних перетворювачів 
електричної енергії (також і споживачами) для узгодження параметрів джерела і 
навантаження, а також параметрів якості електричної енергії, що надається 
споживачам. 

r
 

R
   
 

Ф
 О

   

 



14 

П’ятий розділ  присвячено розробленню систем сонячного енергопостачання 
з використанням перспективних функціональних матеріалів для пасивної 
сонячної енергетики. Нині найвищий клас енергоіндексації (А) надається 
будівлям, де застосовано новітні світові технології обладнання сучасних 
пасивних будівель. Разом з тим в Україні  низький рівень розвитку пасивних 
сонячних технологій, немає надійних довговічних матеріалів з відповідними 
теплотехнічними характеристиками, які відповідали би вимогам новітніх 
технологій сонячного пасивного теплопостачання. Під час виконання 
дисертаційної роботи розроблялись нові абсорбери сонячних установок (СУ) із 
композиційних матеріалів на основі вуглепластику, які з успіхом можна буде 
застосовувати для пасивної сонячної енергетики і які задовольнятимуть вимоги 
новітніх технологій у цій галузі: довговічність, гнучкість, висока надійність і 
теплопровідність, низька матеріаломісткість, стійкість до вологого середовища, 
ультрафіолетового випромінювання, циклів  «заморожування – відтаювання» та 
до інших природних екстремальних умов.  Забезпечення необхідних 
теплотехнічних, міцнісних та інших характеристик створюваного матеріалу 
досягалося шляхом додавання до вуглецевої матриці різних наповнювачів, а 
також відповідною технологією його виготовлення, що визначалась у результаті 
дослідження. Серед армованих матеріалів вуглепластик характеризується 
високою стійкістю у випробуваннях на втому, довговічністю, низьким 
коефіцієнтом лінійного розширення, теплопровідністю, що має позитивне 
значення за значних перепадів температур між сонячною і тепловою сторонами в 
абсорбері СК. У композиційному матеріалі в залежності від необхідних 
міцнісних характеристик і температурних умов експлуатації застосовувались 
поліефірні, епоксиполіефірні, епоксидні, фенолформальдегідні, полімідні, 
корбуранові та інші зв’язуючі, які можуть стійко працювати у широкому 
діапазоні температурних умов: від – 60ºС   до + 400ºС. 

   З метою підвищення теплопровідності композиційного матеріалу як 
наповнювача використовувались різні металопорошки: міді, алюмінію, сталі 
тощо. Було виготовлено 54 експериментальні зразки з різними домішками, а 
також концентраціями наповнювача і дисперсністю. Для підсилення глибини 
чорного кольору абсорбера СК застосовувалась сажа. 

Для теоретичного розв’язання задачі теплопровідності з метою визначення 
коефіцієнта переносу композицію на основі вуглепластику з наповнювачами 
можна представити однією моделлю. При цьому значення ефективної 
теплопровідності розрахункових даних можуть у декілька разів перевищувати 
експериментально одержані результати, що пояснюється наявністю в композиті 
повітряних бульбашок, які виникають у процесі формування, нерівномірністю 
розподілення в об’ємі наповнювача та іншими ненормованими відхиленнями від 
моделі. Тому ефективними методами дослідження створюваних композиційних 
матеріалів є експериментальні методи. Для визначення оптимального складу 
композиції абсорбера колектора сонячної енергії проводилось експериментальне 
дослідження ефективної теплопровідності, міцнісних характеристик і 
довговічності серії зразків композиційних матеріалів на основі вуглепластику з 
різними наповнювачами. Експериментальне дослідження ефективної 
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теплопровідності композиційних матеріалів абсорбера СК проводилося за двома 
методами із зіставленням результатів. 

За першим методом ефективна теплопровідність пласких дисків ви-
мірювалася приладом ІТ-4, який використовується дослідження низьких значень 
теплопровідності   композиційних  матеріалів  у  діапазоні  0,035 ... 5,0 Вт/м К,  
схему якого наведено на  рис.5. 

 
             Рис. 5. Схема установки для вимірювання теплопровідності: 1 – експери- 
 ментальний зразок; 2 – тепломір; 3 – термопари;  4 – нагрівач; 5 – індикатор      
 товщини; 6 – холодильник; 7 -   термостат; 8 – індикатор; 9 – джерело живлення. 

У другому методі ефективну теплопровідність пласких квадратних плиток 
композиційних матеріалів вимірювали з використанням термопар і допоміжних 
приладів і пристроїв. Цей метод використовувався для дослідження коефіцієнтів 
теплопровідності композиційних матеріалів, значення яких перевищують 
5,0 Вт/м К на рис.6.  

 
Рис. 6. Схема експериментального стенду: 1 – експериментальний зразок 

композиційного матеріалу; 2 – трубки для протікання теплоносія; 3 – термопари; 
4 –теплоізоляція; 5 – трійник; 6 – трійник із затискачем. 
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Для вибору оптимального складу композиції зразків композиційного 
матеріалу для абсорберів СК досліджувались композиційні матеріали, які 
включали базову складову, зв’язуючі й наповнювачі. Дослідження проводились 
для екпериментальних зразків на основі  2 типів композиційних матеріалів, 
відмінною особливістю яких було застосування різних армувальних полімерних 
матриць: 1 – матриця вуглецева (з армуванням вуглетканиною); 2 – матриця 
вуглецева (з армуванням металізованою вуглетканиною). У композиційному 
матеріалі в залежності від необхідних міцнісних характеристик і температурних 
умов експлуатації застосовувались поліефірні, епоксиполіефірні, епоксидні, 
фенолформальдегідні, поліамідні, корбуранові та інші зв’язуючі, які можуть 
стійко працювати у широкому діапазоні температурних умов (від – 600 С  - до + 
4000 С). З метою підвищення теплопровідності композиційного матеріалу як 
наповнювач використовувався: порошок графітовий - графітовий пил -
подрібнені відходи графітових електродів, що є міцним графітом, який 
характеризується високою теплопровідністю, хімічною стійкістю й гарними 
антифракційними властивостями (Ф 0-0,16 мм, λ=119 Вт/м·К) і має високий 
коефіцієнт поглинання сонячної радіації, ступінь чорноти  0.96; різні 
металопорошки: міді (λ =385 Вт/м·К, Ф 0-0,16 мм), алюмінію (λ=211 Вт/м·К, Ф 
0-0,16 мм), сталі (λ = 47,6 Вт/м·К, Ф 0-0,16 мм) тощо. 

Для визначення оптимального складу композиції абсорбера СК 
проводилось експериментальне дослідження ефективної теплопровідності серії 
зразків композиційних матеріалів на основі вуглепластику з різними 
наповнювачами (змінювалися: тип, концентрація і дисперсність наповнювача). 
Для підсилення глибини чорного кольору абсорбера СК застосовувалась сажа 
(λ = 0,15 Вт/м·К), а для підсилення  гнучкості матеріалу - гумова крихта (Ф 0 - 
0,5 мм). 

  Композиційний матеріал складається із: 1. Армувального матеріалу (А): - 
матриця вуглецева (з армуванням вуглетканиною УУТ-2); - матриця вуглецева (з 
армуванням металізованою вуглетканиною); 2. Зв’язуючих речовин (З): - 
епоксидна смола ЕД-20 – 100%,   поліетиленполіамін (ПЕПА) – 10%; - насичена 
поліефірна смола ПН-21 – 100 м.ч., нафтонат кобальту (16% розчин у стиролі) -  5 
м.ч., гіперіз (гідроперекис ізопропилбензолу) - 4 м.ч.; 3. Наповнювачів (Н): 
«Вугленат – N» або «НКМ –  N» - умовна назва наповнювача (де N – номер 
наповнювача, НКМ – наповнювач композиційного матеріалу). Типи 
наповнювачів і їх склад: - “НКМ – 2”: суміш вуглецевої складової (сажа) і 
металопорошку (порошок сталі) у пропорції 1:1; - “НКМ – 3”: суміш вуглецевих 
складових (графітовий порошок + сажа) у пропорції 1:1; - “НКМ – 4”: суміш 
вуглецевої складової (графітовий порошок) і металопорошку (порошок сталі) у 
пропорції 1:1 + 5 % сажі; - “НКМ – 5”: суміш вуглецевої складової (графітовий 
порошок) і металопорошку (порошок алюмінію) у пропорції 1:1 + 5 % сажі; - 
“НКМ – 6”: суміш вуглецевої складової (графітовий порошок) і металопорошку 
(порошок міді) у пропорції 1:1 + 5 % сажі; - “НКМ – 5с”: суміш вуглецевої 
складової (графітовий порошок) і металопорошку (порошок алюмінію) у 
пропорції 1:1 + 10 % сажі; - “НКМ – 5г”: суміш вуглецевої складової (графітовий 
порошок) + порошку алюмінію + гумової крихти (Ф 0,5 - 1 мм) у пропорції 1:1:1; - 
“НКМ – 6с”: суміш вуглецевої складової (графітовий порошок) і металопорошку 
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(порошок міді) у пропорції 1:1 + 10 % сажі; - “НКМ – 7”: суміш вуглецевої 
складової (графітовий порошок) і металопорошку (порошок алюмінію) у 
пропорції 1:1. Для кожної із 9 композицій наповнювачів були змінні 
концентрації наповнювачів (mк, %, співвідношення складових - постійне).  
Результати дослідження ефективної теплопровідності зразків композиційних 
матеріалів наведено на рис.7-9. 
      На рис. 7 наведено деякі експериментальні зразки композиційних матеріалів. 
Як видно із рис. 7, композиційні матеріали з наповнювачами “А” та “В” мають 
високий ступінь чорноти матеріалу (0,97) завдяки складовим композиції – 
матово-чорному графіту й сажі. Підвищення концентрації металопорошку 
алюмінію (матеріали “C” і “D”) та відсутність сажі у композиції (матеріал “D”) 
призводить до значного зниження ступеня чорноти матеріалу.  

 

      Рис. 7. Експериментальні зразки A - композиційних матеріалів  з    
наповнювачем НКМ – 5 (35%);  B  - НКМ – 6 (35%);   C – НКМ – 5 (50%),    D – 
НКМ – 7 (50%). 
              На рис. 8 наведено залежність коефіцієнта ефективної теплопровідності 
композиційного матеріалу від складу композиції, концентрації наповнювача,  
типу матриці. На теплопровідність композиційного матеріалу впливає склад 
армувального матеріалу й наповнювача: застосування металізованої 
вуглетканини як  армувального матеріалу (замість вуглетканини)  приводить до 
значного підвищення коефіцієнта теплопровідності матеріалу; застосування 
порошку сталі (НМК - 4) як складової суміші наповнювача приводить до 
незначного підвищення коефіцієнта ефективної теплопровідності. 

 

Рис. 8. Результати вимірювання ефективної теплопровідності 
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екпериментальних зразків: N2 – НКМ – 2;  N3 – НКМ – 3;   N4 – НКМ – 4;   
матриця із вуглетканини УУТ – 2; Nм4 – НКМ – 4 (матриця із металізованої  

вуглетканини). 
На рис. 9 наведено залежність  

коефіцієнта ефективної 
теплопровідності від складу 
композиції та концентрації    
наповнювача.  Матриця із 
металізованої вуглетканини. Метод 
виготовлення експериментальних 
зразків – радіаційно-хімічний.  На  
рис. 9 бачимо, що на                                                    
теплопровідність композиційного  
 матеріалу    впливає концентрація 
наповнювача.Збільшення  концентра-     

                                                                          ції  наповнювача   до 35 % сприяє 
 різкому  збільшенню  коефіцієнта   

Рис. 9. Значення коефіцієнта ефективної    теплопровідності матеріалу: для НКМ 
теплопровідності.  Тип  наповнювача          5: до 61,3 Вт/м·К; для НКМ6 – до71,6                           
 композиційного   матеріалу: 1 - НКМ – 5    Вт/м·К.  Якщо вміст  наповнювача   у                                                                                                                                                      
  с ;2 - НКМ – 5; 3 - НКМ – 6с; 4 - НКМ – 6.    композиційному  матеріалі пере-                          
  вищує  35 %, коефіцієнт  ефективної  теплопровідності  змінюється несуттєво. 
         Проводились експериментальні дослідження і випробування абсорберів із 
композиційних матеріалів з метою визначення терміну служби композиційного 
абсорбера СК у природних кліматичних умовах (змінні значення відносної 
вологості, тиску, температури й інтенсивності сонячної радіації тощо), здатності 
конструкції зберігати до кінця експлуатаційного періоду в заданих умовах запас 
міцності, необхідний для збереження функціональних властивостей. 
          Експериментальні дослідження та випробування експериментальних 
зразків полімерних композиційних матеріалів (зразків) для абсорбера СК 
проводились у термокамері штучної погоди, де використовувалися прискорені 
методи досліджень -  1000 годин старіння зразка у штучних умовах відповідали 
10 рокам старіння у природних умовах. 

Таблиця 1 
     Умови експериментальних досліджень зразків композиційних матеріалів                                                                            

Параметр Значення 

Кількість холодильних машин, шт. 1 
Відстань між осями ламп моносвітла, мм 150 
Кількість випробувальних комірок у термокамері, шт. 1 
Розмір випробовуваного зразка СК, мм 400×700 
Діапазон робочих температур, К 200…420 
Перепад температури в межах робочої довжини зразка, °С 1 
Похибка підтримання температури, що встановилась у 
термокамері, °С ± 0,5 

Тиск всередині експериментального зразка, кГс/м2 до 3 
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Принципову схему навантаження зразків внутрішнім гідростатичним тиском 

наведено на рис. 10.   

 

Рис. 10. Принципова схема навантаження зразків внутрішнім гідростатич-              
ним тиском:1 –експериментальний зразок; 2 –термокамера; 3 –повітряний  
редуктор; 4– балон  зі стисненим азотом; 5 – бачок дозування; 6 – колектор; 7 –
ресивер. 

Результати експериментальних досліджень наведено на рис. 11.  

 
 

          Рис. 11. Вплив концентрації наповнювача композиційного матеріалу на  
температуру крихкості Ткр, К: наповнювач композиційного  матеріалу - НКМ –5; 
товщина зразка – 0,8 мм; розмір  наповнювача – 17 мкм; вміст наповнювача у 
вуглепластику:1– 3%; 2 – 5%; 3 – 7%; 4 – 16%; 5 – 35%. 

   У результаті дослідження встановлено, що на довговічність абсорбера із 
композиційного матеріалу суттєво впливає метод виробництва (затвердіння)      
матеріалу.   

  Досліджувались   2   методи   затвердіння:  термохімічним методом у 
присутності перекисної системи і прискорювача; радіаційно-хімічним методом, 
тобто під дією іонізуючого випромінювання. Підвищення стабільності 
властивостей матеріалів абсорберів із композиційного матеріалу - наповненого 
АКМ – 5 вуглепластику можна одержати завдяки збільшенню частки 
наповнювача до 35% і зменшенню розмірів дисперсної фази.  
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  Рис.12.Вплив розміру частинок             Рис 13. Залежність міцності від товщини 
 наповнювача (m, мкм) на темпе-           зразка композиційного матеріалу 
 ратуру крихкості: наповнювач               при статичному вигині у процесі 
 композиційного матеріалу –                    старіння  (термохімічний метод 
 НКМ –5; товщина зразка –                    затвердіння матеріалу): вміст 
 0,8 мм; тривалість досліду –                 наповнювача   у вуглепластику – 35%; 
 600 год; вміст наповнювача:                 розмір частинок  наповнювача – 17 мкм;   
 1– 35%; 2 – 5%.                                      товщина зразка: 1– 5 мм; 2 – 0,8 мм. 
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Рис. 14. Зміна    міцності    композиційного матеріалу  при       статичному  

вигині в процесі старіння: 1 – наповнений НКМ – 5 вуглепластик, одержаний 
методом радіаційно-хімічного  затвердіння (розмір частинок наповнювача – 17 
мкм, вміст наповнювача– 35%, товщина зразка – 0,5 мм);  2, 3 – наповнений 
НКМ – 5 вуглепластик, одержаний   термохімічним методом за наявності 
ініціюючих систем  гідроперекисного типу (розмір частинок наповнювача – 17 
мкм, товщина зразка – 0,5 мм, вміст наповнювача: 2 – 35%; 3 – 16%). 

Для забезпечення довговічності композиційних полімерних абсорберів 
сонячних колекторів з наповнювачем у вигляді дрібнодисперсної фази найбільш 
раціональним є використання радіаційно-хімічної технології затвердіння 
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полімерної композиції. Використаний радіаційно-хімічний спосіб затвердіння 
полімерних композиційних матеріалів дає змогу значно прискорювати швидкість 
затвердіння матеріалів і, відповідно, швидкість виготовлення колекторів (у 
порівнянні з термохімічним методом затвердіння), а також дає змогу одержати 
матеріали для абсорберів сонячних колекторів з покращеними фізико-механічними 
властивостями, підвищеною атмосферостійкістю, що сприяє збільшенню терміну 
служби абсорберів СК із композиційних матеріалів  з наповнювачами із НКМ – 5  
і  НКМ – 6   (не менше 20 років). З урахуванням вище сказаного розроблено 
рекомендації технічного регламенту щодо виготовлення СК із абсорбером із 
АКМ-5. Корпус та штуцери СК рекомендується виготовляти зі склопластику. 
          Шостий  розділ присвячено   аналізу  факторів, які визначають 
енергоефективність, надійність і ресурс функціонування систем сонячного 
енергопостачання.  Розроблено економіко-математичну модель ефективності 
впровадження геліосистеми де, наряду із  конструктивними та експлуатаційними 
показниками характеристик сонячних установок (СУ), враховувались інші 
фактори, які впливають на економічну єфективність геліосистем, а саме: ре  –  
регіональний  фактор - транспортні витрати та втрати палива при 
транспортуванні традиційного палива (для споживачів віддалених регіонів  
набагато вищі їх вартості в зонах централізованого отримання і розподілу 
енергії, наприклад газу), тобто складова регіонального фактору ре  у вартості 
палива в регіоні значна;  еек - екологічний фактор, що враховує витрати на 
компенсацію шкідливих наслідків вводу одиниці енергії для іншого джерела 
енергії в регіоні; С б – вартість складової, що виконує функції будівельної 
конструкції пасивної сонячної установ. 
 Енергоефективність огороджувальних конструкцій житлових будівель, як 
правило, не відповідає нормативним документам.  Значно покращити ситуацію 
можна було б шляхом впровадження по усіх регіонах України пасивної сонячної 
енергетики у складі огороджувальних конструкцій, яка, наряду з виробітком 
енергії, виконувала б функції утеплення будинків.  Розроблялись технічні 
рішення по створенню автономних систем сонячного енергопостачання: 
енергоефективних, з низькою матеріалоємністю та вартістю, а також з 
використанням “пасивних” сонячних технологій. 

Досліджувалось  застосування    “пасивних” сонячних технологій  -
використання абсорберів із композиційного матеріалу АКМ – 5 (вуглепластику з 
наповнювачем НКМ – 5). Проводились  експериментальні дослідження 
енергоефективності застосування експериментальних зразків геліопристроїв  для 
підігріву води:  N 1- СК  (сонячний колектор із абсорбером із композиційного 
матеріалу  АКМ – 5);  N 2: -  Геліостіна  (на основі нового композиційного 
матеріалу  АКМ – 5), вертикальний перетин якої наведено на рис. 15. 
Теплопровідність композиційного матеріалу – 61,3 Вт/м К.   Для варіанту N 1 та 
варіанту N 2:  площа експериментального зразка - 1,0 кв.м., основні розміри 
циркуляційних трубок d = 8 мм та відстані між трубками контуру циркуляції l – 
60мм. Дослідження проводилось на експериментальній установці, яка складалась 
із геліоенергетичного пристрою, який  досліджувався, бака-укумулятора,      
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 вимірювальних приладів,розширюючо-     
 го  бака, циркуляційної помпи, трубо                             
 проводів обв‘язки   системи, термомет- 
 рів опору,  цифрового   термометра,         

         повітроспускника та теплової  ізоляції.   
         Проводились натурні дослідження в        
          ясну сонячну погоду з 12 до 14  години    
         дня. При цьому забезпечували стабільні  

                                                                      та стаціонарні умови  експерименту. 
 Рис. 15. Схема  вертикального                  Швидкість руху      теплоносія була             
 перетину    геліостіни:     1-  абсор-         постійною,  в  контурі    циркуляції 
бер; 2  -  елементи   трубчатого                 становила V =0,2л/хв.    при                                                           
плаского    змійовика    з тепло-                 інтесивності рідинним сонячного                 
носієм;  3  -  світлопрозоре                          випромінення (швидкість вітру = 3,7 –                                                          
покриття пасивної  геліосистеми;              4,3 м/с)  -320 - 460 Вт/кв.м. (у різні дні).                                                                             
4- тепловідбивний шар пасивної               Середнє значення випромінення = 410                          
геліосистеми; 5-замкнутий повітря-          Вт/кв.м.(середня швидкість вітру = 4,0                                                 
ний   прошарок;    6   -  елементи               м/с). Кут нахилу абсорберів СК, які                                                       
кріплення пасивної геліосистеми;             досліджувались – 45°, а геліостіни                                                               
7   -  зовнішня   огороджувальна                    -   90°. Місяць та період проведення                                          
 конструкція  будинку; 8-зовнішній         досліджень –  жовтень з 12 до 14               
теплоізоляційний шар.                               години. 
         У результаті експериментальних досліджень було обгрунтовано 
ефективність використання геліопристроїв з абсорберами із композиційних 
матеріалів як для активної, так і для пасивної сонячної енергетики, так як їх ККД 
мають досить високі показники. Середній ККД для абсорбера геліоколектора –
67,5 %, а для абсорбера геліостіни – 61,4%, що підтверджують дані  питомого 
виробітку теплової енергії на гаряче водопостачання геліопристроями з 
абсорберами із композиційного матеріалу АКМ-5, які наведено на на рис. 16.  

 

 
 

Рис. 16. Питомий середньомісячний  виробіток теплової енергії на гаряче  
водопостачання геліопристроями з абсорберами із матеріалу АКМ-5. 
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Досліджено використання підігріву повітря за рахунок сонячної енергії у 
геліостіні (Геліостіна - П) з абсорбером із матеріалу АКМ – 5 та у 
фототермічному модулі з повітряним охолодженням по методиці, аналогічній 
для підігріву води. Вихідні дані: - для фототермічного модуля - Ів - 440 Вт/м2, 
кут нахилу - 45 град. (фототермічний модуль ISM-50, виробник – Металургійний 
завод, м. Маріуполь); - для Геліостіни -П - Ів = 320 Вт/м2, кут нахилу - 90 град. 
Досліджувався фотомодуль ISM-50 модифікований – виконано систему 
повітряного охолодження.  ISM-50 має пікову потужність 50 Вт. Інтервал 
робочих температур: від – 60 °С  до  + 75 °С.  Залежність характеристик 
фотомодуля від температури: при 25 °С - 50 Вт, 17 В,  2,88 А (паспортні дані);    
при 60 °С -  41,5 Вт, 14,27 В,  2,91 А.  Мета досліджень – отримати  теплову 
енергію та підтримувати паспортні характеристики ФТМ,  не допустити їх 
погіршення. 

У результаті експериментальних досліджень було обгрунтовано 
ефективність використання геліопристроїв з абсорберами із композиційних 
матеріалів для підігріву повітря  як для пасивної, так і для активної сонячної 
енергетики. Середній ККД для абсорбера Геліостіни-П становив 35,86 % (у 
осінній період року),  а середній ККД фототермічного модуля –  53,1%  (39,1%   - 
середній теплоенергетичний ККД фототермічного модуля), що підтверджують 
дані  питомого виробітку теплової енергії на підігрів повітря геліопристроями 
(Геліостіною – П  та фототермічним модулем), які наведено на рис. 17.   

 

Рис. 17. Питомий середньомісячний  виробіток теплової енергії на              
               підігрів повітря геліопристроями. 

Показано, що  ефективно застосовувати Геліостіну - П як елемент  
пасивного сонячного опалення у будівлях, де немає системи вентиляції. У цьому 
випадку система повітряного опалення буде виконувати і функцію вентиляції, 
приклад схеми якого наведено на рис. 18.  

Крім того, енергоефективність застосування Геліостіни - П інтегрованої у 
огороджувальну конструкцію будівлі  значно підвищується за рахунок 
збільшення опору теплопередачі теплоти  (характеристика ступеня теплоізоляції 
конструкції - для житлових будинків повинен складати не менше 3,3 

2 /м К Вт , а 
в енергозбережних будівлях не менше 6,6 

2 /м К Вт , тобто в 2 рази більше).   
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Рис. 18. Схема повітряного опалення кімнати будівлі:  1 -  калориферна  

камера, 2, 7, 13 – канали подачі повітря із геліостіни, кімнати і  атмосферного 
повітря (відповідно), 3- калорифер, 4 – вентилятор,  5, 6 – повіряводи, 8 – шибер, 
9 –утеплювач, 10 – тепловідбиваючий шар, 11– геліостіна, 12 – прозоре 
покриття. 
         
      На рис.19 опір теплопередачі теплоти огороджувальних конструкцій із 
Геліостіною - П  у 2 рази вищий, ніж у стін із сучасних будівельних матеріалів, і 
він відповідає нормативним показникам енергозберігаючих будівель. 

При використанні такої схеми опалення ми отримуємо еффект від: 
зменшення витрат на опалення будівлі –економиться понад 30% традиційного 
палива за рахунок використання сонячної енергії;  -  зменшення витрат на 
опалення будівлі за рахунок зменшення тепловтрат будівлею, можлива економія 
традиційного палива– до 50 % (залежить від розмірів Геліостін –П у будівлях). 
Геліостіну – П  доцільно використовувати як утеплюючий елемент будівлі, а 
також як оздоблювальний елемент. 
 

        
 

  Рис. 19. Залежність опору теплопередачі теплоти від типу 
огороджувальних конструкцій: № 1 - № 4 – огороджувальні кострукції будівель 
із сучасних будівельних матеріалів (“КЕРАТЕРМ”, та у № 4 - утеплювач); № 5 - 
№ 6 - огороджувальні конструкції з  Геліостіною - П із абсорбером із матеріалу  
АКМ-5 (№ 5 – схему наведено на рис. 20). 
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             а)                                              б)                                               в)  
Рис. 20. Схеми вертикального перетину Геліостіни - П з абсорбером АКМ – 

5,  інтегрованої в огороджувальну конструкцію будівлі: 
а) Схема  вертикального перетину пасивної геліосистеми - Геліостіни  

- П : 1- абсорбер;  2- елементи трубчатого змійовика з рідинним теплоносієм; 3- 
світлопрозоре покриття; 4- тепловідбивний шар;  5- повітряний прошарок;  6- 
замкнутий повітряний прошарок; 7- елементи кріплення; 8- зовнішня 
огороджувальна конструкція; 9- зовнішній теплоізоляційний шар;  

б) Схема  вертикального перетину пасивної геліосистеми – Геліостіни - П: 
1-променеприймальна тепловідвідна панель – абсорбер    пасивної системи; 2 -
тепловідбивний   шар пасивної геліосистеми;   3 -металеві пластини для 
посилення  конвективного потоку в прошарку; 4 - термосифонний повітряний 
прошарок пасивної геліосистеми;  5 - зовнішня огороджуюча конструкція 
будинку; 6 -зовнішній теплоізоляційний  шар; 

в) Схема  вертикального  перетину пасивної геліосистеми - Геліостіни – П:                
1- променеприймальна тепловідвідна панель – абсорбер    пасивної системи; 
2 -тепловідбивний   шар пасивної геліосистеми;   3 - термосифонний повітряний  
прошарок пасивної геліосистеми; 4- -зовнішня огороджувальна конструкція 
будинку; 5- зовнішній теплоізоляційний  шар. 

На рис. 20а наведено  схему   Геліостіни - П, яка,  крім функції утеплення 
будинку  може мати різні застосування: у холодний період– для підігріву 
повітря; у теплий період – для ГВП. 
       На рис. 20б,в наведено  схеми Геліостіни - П, у якій поєдуються функції 
утеплювача та оздоблення будівлі. Якщо необхідно (наприклад, для оздоблення 
будівлі), то абсорбер Геліостіни - П можна використовувати і без прозорого 
покриття (якість матеріалу дозволяє). Це рекомендується у тій ситуації, коли 
різниця температур підігрітого повітря та навколишнього середовища незначна 
(для зменшення конвективних втрат). У цьому випадку Геліостіна – П 
характеризується високою ефективністю завдяки високому оптичному ККД, що 
обумовлено відсутністю світлопрозорого покриття. 

У роботі розроблено рекомендації щодо використання пасивних сонячних 
технологій  (Геліостіни - П) та ФТМ з повітряним охолодженням для 
попереднього підігріву зовнішнього повітря, що надходить у теплонасосну 
установку (ТНУ), що дасть змогу підвищити рівень  коефіцієнта перетворення 
ТНУ (теплоносієм якого є атмосферне повітря) у холодний період року (за 
мінусових значень атмосферного повітря) на 25 - 30 %. 
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             Техніко-економічний порівняльний аналіз розроблених геліопристроїв 
наведено на рис. 21 та у табл. 2. 

На рис. 21 наведено порівняльний аналіз питомого річного виробітку теплової 
енергії розробленими геліопристроями. 

 
Рис. 21. Порівняльний аналіз питомого річного виробітку теплової енергії 

розробленими пристроями для сонячної енергетики. 
Таблиця  2 

Техніко-економічний порівняльний аналіз питомих показниківгеліопристроїв. 
Геліопристрій Термін 

експлуатації, 
років 

Вартість, 
грн./кв.м 

Матеріа 
ломіст-
кість, 

кг/кв.м. 

Qвих, 
МДж/кв.м/рік 

 
 

№ 1 > 20 1100 4,5 4603,928 
№ 2 > 20 860 3,3 4187,871 
№ 3 12 420 3,8 3500,334 
№ 4 25 4900 12 2666,868 
№ 5 > 20 860 3,3 2445,882 

Де: № 1  -  СК із АКМ-5 (теплоносій – вода);  № 2 – геліостіна із  АКМ-5 
(теплоносій – вода);  № 3 – СК  із полімерного матеріалу (теплоносій – 
вода);  № 4 – ФТМ з повітряним охолодженням (теплоносій – повітря);  
№ 5 – геліостіна – П  із АКМ-5  (теплоносій – повітря). 

             Як видно із рис. 21 і табл. 2, геліопристрої на основі композиційного 
матеріалу АКМ – 5, а також СК  із полімерного матеріалу і фототермічний 
модуль з повітряним охолодженням характеризуються високими 
теплоенергетичними показниками, довговічністю, низькою матеріаломісткістю 
та вартістю, що дозволить їх впроваджувати для енергозабезпечення будівель (у 
т.ч. і тих, вік яких більше 15 років, оскільки у них низька матеріаломісткість). 
Крім того, абсорбер з композиційного матеріалу  АКМ – 5 гнучкий та 
пластичний (у процесі виготовлення), що дає змогу надати йому бажану форму, 
що дозволить використовувати його для різних пасивних технологій, наприклад, 
наряду з енергетичними задачами, вирішувати проблему  утеплення та 
оздоблення будівель.  

Запропоновано низку нових конструкційних рішень геліоенергетичних 
пристроїв та систем (на рівні патентів України на корисну модель), 
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впровадження яких буде сприяти підвищенню енерго-  та техніко  економічної 
ефективності ( порівнянно з аналогами).  

 
 
 
 
Рис. 22. Комбінований фото термічний 
модуль, де 1-16-конструктивні елементи.                                                         
                                                                                                                                  Рис. 23. Сонячний                             
                                                                                            колектор із полімерних 

матеріалів, де 1-28-                                                                                                                                                                                 
                                                                                               елементи конструкції.                   
.                                                                                              
                                                                                                                                                                                                             
 

          

     

 

 

 

Рис. 24.  Енергоефективний будинок з комбінованою геліосистемою гарячого 
водопостачання та кондиціювання, де 1-18 –елементи енергетичної системи. 

 

Рис. 25. Сонячний мобільний санітарно-гігієнічний комплекс. 
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 У сьомому розділі  розроблено нормативно-регулювальні засади 
підвищення енергоефективності й забезпечення екологічності систем сонячної 
енергетики України (у т.ч. ФЕС).  

Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання 
майданчика для розміщення ФЕС шляхом створення раціонального режиму її 
експлуатації. Обґрунтовано пропозицію зменшення розміру майданчиків до 20% 
для будівництва ФЕС у західних, північних і східних регіонах України завдяки 
використанню раціональної конструктивно-технологічної схеми станції зі 
стаціонарно розміщеними фотобатареями, опорні конструкції яких мають два 
фіксовані кути нахилу: умовно для літнього й зимового режимів експлуатації.  

Розроблено методику створення карт-схем для визначення перспективних 
майданчиків розміщення ФЕС по областях України із нанесенням на них 
пошарово значень усіх основних критеріїв оцінки ділянок для будівництва.  

За результатами аналізу майданчиків ФЕС за розробленою методикою 
виконано карти-схеми з нанесенням на них вибраних перспективних ділянок 
розміщення ФЕС по усіх областях України й отримано листи-погодження від 
держобладміністрацій.  Розроблені карти-схеми можуть бути використані для 
залучення потенційних інвесторів щодо будівництва нових фотоелектричних 
станцій в Україні. 
          Матеріали стосовно визначенння перспективних майданчиків для 
будівництва ФЕС були використанні для розроблення державного стандарту 
ДСТУ 8635:2016. Геліоенергетика. Площадки для фотоелектричних станцій. 
Приєднання до електроенергетичної системи. [Чинний від 2017-01-01]. Київ : ДП 
«УкрНДНЦ»,  2017. 26 с. 

Дисертант брала участь у розробці атласу енергетичного потенціалу  
(сонячна енергія) України. Було розраховано середньорічні значення сумарної 
сонячної радіації та створено карту розподілу сонячної енергії  для території 
України. Для розрахунку теоретично встановленої потужності СЕС 
використовуються не лише значення сонячної радіації, а також доступна площа 
для будівництва станцій і коефіцієнт потужності СЕС, який залежить від типу і 
розміщення фотоелектричних панелей, відстані між рядами панелей тощо. За 
результатами наукових досліджень теоретично встановлена потужність СЕС 
становить 82 768 МВт, а річний потенціал виробітку електричної енергії СЕС в 
Україні становить близько 100 млрд. кВт∙год/рік. 

Нормативно-регулювальні засади підвищення енергоефективності та 
забезпечення екологічності систем сонячної енергетики в Україні: у межах теми 
дисертаційної роботи виконувалась розробка державних стандартів (нових і 
гармонізованих із європейськими).  Гармонізація європейських стандартів — це 
розроблення Державних стандартів, ідентичних (модифікованих) зі стандартами 
ISO, IEC, EN та іншими відповідно до вимог ДСТУ.  
         За темою дисертаційної роботи було розроблено та введено в дію 18 
державних стандартів України (дисертантка була науковим керівником у 10 з 
них), що сприяє  підвищенню енергоефектиності та забезпеченню екологічності 
систем сонячної енергетики в Україні. 

У табл. 3 наведено перелік основних  розділів розроблених стандартів. 
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                                                                                                            Таблиця 3. 
        Перелік основних  розділів розроблених стандартів 

Енергія сонячна (1 стандарт) 
Фотоелектричні прилади  (5 стандартів) 
Фотоелектричні модулі (3 стандарти) 

Колектори сонячні (4 стандарти) 

Станції фотоелектричні  (2 стандарти) Теплопостачання сонячне 
(3 стандарти) 

ВИСНОВКИ  
        У дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову задачу розробки і 
вдосконалення методів аналізу процесів перетворювання енергії сонячного 
випромінювання в теплову й електричну енергію в сонячних колекторах і 
фотобатареях  (у т. ч. з використанням композиційних тепловідводів) і систем на 
їх основі, а також розроблено науково-технічні засоби підвищення 
енергоефективності, надійності та ресурсу функціонування систем сонячного 
енергопостачання.   
 У роботі одержано такі наукові й практичні результати: 

 1. Розроблено фізико-математичні моделі розподілу електромагнітних 
компонент сонячного випромінювання з урахуванням електрофізичних 
характеристик і геометрії захисних покриттів для фотобатарей і сонячних 
колекторів, а також їх активних елементів (фоторперетворювачів і селективних 
прошарків). Показано, що за припущень, які практично реалізуються, і розбивці 
інтенсивності сонячного випромінювання на окремі частотні діапазони по 
аналогії з груповим наближенням в ядерній фізиці, ці моделі приводяться до 
класичних рівнянь математичної фізики в часткових похідних гіперболічного 
типу для діелектричних компонент і параболічного типу для провідних 
середовищ, в яких сонячне випромінювання поглинається. 

 2. Для найбільш важливого в практиці випадку перпендикулярного до 
поверхні фотобатарей і сонячних колекторів напрямку падіння сонячного 
випромінювання на основі використання методу комплексних амплітуд 
одержано дані щодо просторового розподілу параметрів сонячного 
випромінювання, які зменшуються по товщині активних поверхонь фотобатарей 
і сонячних колекторів за експоненційної залежності. Це дозволяє обґрунтовано 
обрати електрофізичні параметри активних поверхонь фотобатарей і сонячних 
колекторів, їх товщину. Враховуючи те, що   реально   просторовий  розподіл 
параметрів сонячного випромінювання в активних поверхнях фотобатарей  і 
сонячних колекторів не можна визначити експериментально, запропоновано 
схему моделювання на основі довгих ліній з розподіленими параметрами у 
вигляді провідних паралельних дротів або пластин, які підключаються до 
перетворювачів змінної частоти напруги. 

3. Вперше у фізиці процесів взаємодії сонячного випромінювання з 
активними елементами сонячних колекторів і фотобатарей побудовано і 
проаналізовано моделі їх електродинамічного, теплового і електротеплового 
стану на основі використання синергетичної методології І. Пригожина і 
формування просторово-неоднорідних структур внаслідок розвитку 
нестійкостей. Показано, що явище нестійкості обумовлено позитивністю дійсної 
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складової коренів відповідних дисперсійних рівнянь для частоти збурень ω , які 
в загальному випадку мають комплексний характер. 

 4.  Доведено, що уявна складова  ω  , яка визначає періодичну в часі зміну 
електродинамічних і теплових параметрів, що, в свою чергу, може призвести до 
деградації фізичних характеристик і зменшення надійності та ресурсу 
функціонування обладнання залежить від таких факторів: 
 а) високого порядку полінома дисперсійного рівняння для ω  (більше 
першого); 
 б) комплексності коефіцієнтів дисперсійного рівняння внаслідок 
залежності фізичних характеристик від координат або змінних процесів 
(наприклад, коефіцієнтів теплопровідності від температури); 
 в) представлення вихідних моделей в системах ортогональних координат, 
які відрізняються від декартової (наприклад, циліндричній або сферичній. 

5. Запропоновано дрібно-лінійну апроксимацію вольт-амперної 
характеристики (ВАХ) фотобатарей і встановлено, що при лінійній залежності 
напруги фотобатареї від струму при включенні на активне омічне навантаження 
максимум коефіцієнта перетворення енергії (к.п.е.) дорівнює 50 % при 
узгодженні опору навантаження з внутрішнім опором джерела. Зі зростанням 
крутизни вольт-амперної характеристики к.п.е. збільшується, але при цьому 
необхідно виконувати умову узгодження опору навантаження, який може 
змінюватись у часі з внутрішнім опором джерела, яке залежить від крутизни 
ВАХ і також може бути змінено при використанні комутаторів в структурі 
модульних фотобатарей. 
         6. Вперше досліджено перехідні процеси і їх стійкість до малих збурень у 
системах «фотобатарея – автономне активно-реактивне навантаження» і 
встановлено, що вона може бути забезпечена раціональним вибором реактивних 
елементів.  
 7. Вперше створено  абсорбер СК із нового композиційного матеріалу на 
основі вуглепластику, армованого металізованою вуглетканиною, та з 35%-ним 
наповнювачем із графітового і металевого (алюмінієвого) порошків, який наряду 
з високими теплотехнічними характеристиками характеризується довговічністю 
– термін служби – не менше 20 років. 
 8. Вперше на основі експериментальних досліджень встановлені 
закономірності зв’язків матриці та наповнювачів нового створеного 
композиційного матеріалу та його коефіцієнта теплопровідності. Застосування 
металізованої вуглетканини як армованого матеріалу та збільшення кількості 
введеного наповнювача (графітовий та алюмінієвий порошки) до 35 % сприяє 
різкому підвищенню коефіцієнта теплопровідності матеріалу (61,3 Вт/м град). 
 9. Вперше на основі експериментальних досліджень встановлено 
закономірності зв’язків складу і характеристик нового створеного 
композиційного матеріалу, технології його виготовлення та стабільності його 
властивостей (довговічності). Підвищення його стабільності (довговічності) 
одержуємо шляхом збільшення частки наповнювача (до 35 %), зменшення 
розмірів його дисперсної фази (0 – 0,16 мм) та використання радіаційно-
хімічного способу його затвердіння, що приводить до покращення фізико-
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механічних властивостей, підвищення атмосферостійкості, збільшення терміну 
служби – не менше 20 років. 
 10. На основі експериментальних досліджень зразків СК із абсорбером із 
нового композиційного матеріалу обґрунтовано ефективність використання 
геліопристроїв як для активної, так і для пасивної сонячної енергетики, оскільки 
їх ККД мають досить високі показники: 67,5 % для КСЕ із жорсткою 
конструкцією (теплоносій вода); 35,8 % для Геліостіни – П (теплоносій повітря); 
61,4 % для геліостіни (теплоносій вода). 

11. Запропоновано низку нових конструкційних рішень геліоенергетичних 
пристроїв та систем (на рівні патентів України на корисну модель), 
впровадження яких буде сприяти підвищенню енерго-  та техніко-економічної 
ефективності.  

12. Розроблено рекомендації підвищення енергоефективності роботи 
теплонасосної установки “повітря - вода” у холодний період року з 
викорстанням теплоти, отриманої Геліостіною – П та системою повітряного 
охолодження фототермічного модуля, що дозволить підвищити її коефіцієнт 
перетворення у цей період на  25 - 30 %. 

13. Розроблено методику та визначені перспективні майданчики розміщення 
ФЕС по областях України із врахуванням енергетичного й екологічного 
факторів. Обгрунтовано пропозицію зменшення розмірів майданчиків до 20 %  
для будівництва ФЕС у західних, північних і східних регіонах України завдяки 
використанню раціональної конструктивно – технологічної схеми станції зі 
стаціонарно розміщеними фотобатареями, опорні кострукції яких мають 2 
фіксовані кути нахилу: умовно для літнього й зимового режимів експлуатації. Це 
буде сприяти підвищенню енергетичної ефективності та забезпеченню 
екологічності ФЕС. 

14. Розроблено атлас енергетичного потенціалу (розділ сонячної енергії) 
України, що буде сприяти раціональному використанню сонячної енергії.  

15. Розроблено та введено в дію 18 національних стандартів України, що 
сприяє підвищенню енергоефективності та забезпеченню екологічності систем 
сонячної енергетики України. 
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 АНОТАЦІЯ 
Суржик Т. В. Науково-технічні засади підвищення енергетичної та 

техніко-економічної ефективності систем перетворювання енергії 
сонячного випромінювання. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.14.08 — перетворювання відновлюваних видів енергії. 
Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено актуальній науково-прикладній проблемі 
розроблення й удосконалення методів аналізу електротеплового стану 
фотобатарей, сонячних колекторів, фототермічних модулів і систем 
енергопостачання на їх основі, в яких відбуваються взаємопов’язані процеси 
різної фізичної природи, створено науково обґрунтовані технічні рішення і 
державні нормативно-технічні документи, які в комплексі забезпечують 
підвищення енергоефективності й надійності. 

Виконано аналіз електротеплового стану фотобатарей, сонячних колекторів 
і фототермічних модулів на основі електродинамічних моделей процесу 
поглинання сонячного випромінювання з використанням системи рівнянь 
Максвелла, перетворених до канонічної форми рівнянь гіперболічного й 
параболічного типу, і за методом комплексних амплітуд одержано дані щодо 
просторового розподілу інтенсивності сонячного випромінювання в процесі 
поглинання і просторового розподілу густини об’ємного тепловиділення, які 
свідчать про різко неоднорідний характер розподілу цих параметрів, а також 
залежних від них розподілів температури і температурних градієнтів. Ці 
результати дали змогу створити нові тепловідводи з композиційних матеріалів 
для фотобатарей і сонячних колекторів. 

За методологією І. Пригожина з урахуванням експериментальної залежності 
характеристик активних елементів, зокрема електричної провідності, від 
температури і просторових координат виконано аналіз умов нестійкості низки 
взаємопов’язаних процесів (теплових, електротеплових, термодифузійних тощо) 
стосовно можливості формування просторово неоднорідних структур і 
виникнення автоколивальних у часі режимів, які призводять до деградації 
характеристик функціональних матеріалів і відповідно до зменшення надійності 
й ресурсу базового обладнання. 
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 Для систем «фотобатарея-автономне навантаження» різного типу (активний 
опір, двигуни постійного струму тощо) з урахуванням нелінійності вольт-
амперних характеристик визначено умови максимального використання 
електричної потужності фотобатарей у навантаженні.  

Одержані результати було використано для розроблення 18 державних 
стандартів України в галузі сонячної енергетики. 

Ключові слова: сонячна енергетика, процеси перетворювання енергії, 
системи сонячного енергопостачання. 

ABSTRACT 
T. V. Surzhyk. Scientific and technical basis for increasing the energy and 

technical and economic efficiency of solar energy conversion systems. Manuscript. 
Dissertation for obtaning the Doctor of Technical Sciences degree in specialty 

05.14.08 — Transformation of renewable energy. Institute of Renewable Energy of the 
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021.  

The thesis considers the actual scientific and applied issue of the development 
and improvement of methods for analyzing the electrothermal state of photovoltaic 
panels, solar collectors, photothermal modules and power supply systems based on 
them, in which interconnected processes of various physical nature occur. 
Scientifically based technical solutions and standard and technical documentation have 
been designed that provide an increase in energy efficiency and reliability. 

The analysis of electrothermal state of photovoltaic panels, solar collectors and 
photothermal modules was performed based on the electrodynamic models of solar 
radiation absorption using Maxwell’s equations system, transformed into canonical 
form of hyperbolic and parabolic equations. Using the method of complex amplitudes, 
data on the spatial distribution of solar radiation intensity during absorption and the 
spatial distribution of volumetric heat release rate were obtained. The data showed a 
sharply inhomogeneous distribution of these parameters, as well as the distributions of 
temperature and temperature gradients dependent on them. These results enabled to 
create new heat sinks from composite materials for photovoltaic panels and solar 
collectors. 

According to I. Prihogine's methodology, taking into account the experimental 
dependence of active elements characteristics (in particular electrical conductivity) on 
temperature and spatial coordinates, analysis of interrelated processes instability 
(thermal, electrothermal, thermal diffusion, etc.) was performed regarding the 
probability of spatially inhomogeneous structures formation and the occurrence of 
self-oscillating modes in time, which lead to degradation of functional materials 
characteristics and, accordingly, to a decrease in the basic equipment reliability and 
resource. 

 For "photovoltaic panels-autonomous load" systems of different types 
(resistance, DC motors, etc.), taking into account the nonlinearity of the current-
voltage characteristics, the conditions for maximum use of the electric power of 
photovoltaic panels with load have been determined. 

The obtained results were used to develop 18 state standards of Ukraine in the 
field of solar energy. 

Key words: solar power, energy transformation processes, solar power supply 
systems.  
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