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перетворювання енергії сонячного випромінювання», 
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за спеціальністю 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії 

 

Актуальність теми дисертації та її зв'язок з державними та галузевими 

науковими програмами. Тема дисертації Суржик Т.В. є актуальною як в 

науковому, так і в прикладному аспектах. Наукова актуальність дисертації 

пов’язана з необхідністю розробки й удосконаленням 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. Це дозволить підвищити рівень як 

фундаментальних, так і прикладних досліджень у галузі відновлюваної енергетики 

та енергоефективних технологій.  

Прикладна актуальність полягає в тому, що у роботі науково обґрунтовано 

нові технічні рішення перетворювачів сонячної енергії, які відповідають умовам 

енергоефективності, зменшення вартості, можливості практичної реалізації на 

вітчизняних підприємствах України в промислових обсягах.  

Робота виконана у відповідності з планами науково-дослідницьких робіт 

(НДР) Інституту відновлюваної енергетики НАН України за державними та 

договірними темами, перелік яких наводиться в роботі.  

 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота Суржик Т.В.  

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. 

Обсяг та структура дисертації відповідають вимогам, що висуваються до 

докторських дисертацій щодо технічних наук. 

 

У першому розділі на основі аналізу наукових праць вітчизняних та 

закордонних вчених визначені наукові аспекти, що спрямовані на підвищення 

енергетичної і техніко-економічної ефективності процесів і систем 

перетворювання енергії сонячного випромінювання в електричну й теплову 

енергію, наведені основні наукові, методичні, технологічні й організаційні 

проблеми, вирішення яких необхідне для широкого й успішного здійснення 



проектів сонячної енергетики в Україні. Автор формулює комплексну науково-

прикладну проблему, що вирішується в роботі, визначає 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 поглинання сонячного випромінювання на основі відповідних 

фізико-математичних моделей з розподіленими параметрами. Електрична 

складова моделі електротеплового стану взаємодії сонячного випромінювання з 

фотобатареями і сонячними колекторами будується на основі системи рівнянь 

Максвелла в наближенні плоскої електромагнітної хвилі и приводиться до 

канонічних рівнянь математичної фізики з відповідними припущеннями. Ці 

припущення дозволяють перейти до звичайних диференціальних рівнянь й 

отримати аналітичний розв’язок у вигляді функцій експонент. Теплова складова 

моделі будується на основі нестаціонарного рівняння теплової провідності з 

функцією джерела та розв’язується аналітично шляхом усереднення рівняння у 

частинних похідних за класичними методами математичної фізики.  

Отримані результати дають змогу обґрунтовано обрати електрофізичні 

параметри активних поверхонь фотобатарей і сонячних колекторів, їх товщину. 

Побудовано алгоритм 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.    

 

 В третьому розділі показано особливості застосування методології I. 

Пригожина під час дослідження нестійкостей за наявності нелінійності фізичних 

процесів під час взаємодії сонячного випромінювання з активними елементами 

фотобатарей. Наведена схема аналізу нестійкостей та її використання для моделей  

процесів,  що досліджувались – електротеплові, які описуються системою рівнянь 

Максвелла і теплопровідності; нестаціонарні термодифузні; нестаціонарні 

термопружні; теплові та електротеплові при залежності коефіцієнта 

теплопровідності від просторових координат або температури. 

 Використання відповідної методології дозволило визначити важливі 

особливості у фізиці процесів взаємодії сонячного випромінювання з активними 

елементами сонячних колекторів і фотобатарей, багато  з яких було встановлено 

та  досліджено вперше.  

 

Четвертий розділ присвячено аналізу динаміки процесів, які відбуваються в 

системі «фотобатарея – автономне навантаження». Автор розглядає фізику 

електроенергетичних процесів в такій системі, визначає важливі фактори, що 

впливають на вольт-амперні характеристики  фотобатареї та параметри системи  

«фотобатарея – автономне навантаження». Загальний висновок із проведених 



досліджень полягає в тому, що для забезпечення енергоефективного 

функціонування системи «фотобатарея – автономне навантаження» необхідно 

проводити  узгодження параметрів фотобатарей і навантаження шляхом зміни 

ВАХ фотобатарей у комплектації окремих модулей, застосування електрохімічних 

акумуляторів, використання проміжних перетворювачів електричної енергії.   

 

П’ятий розділ присвячено розробленню систем сонячного 

енергопостачання з використанням перспективних функціональних матеріалів для 

пасивної сонячної енергетики. Автором досліджувались нові моделі сонячних 

абсорберів 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. 

Проведено серію досліджень з метою підвищення теплопровідності 

композиційного матеріалу як наповнювача. Було досліджено 54 експериментальні 

зразки з різними домішками, а також концентраціями наповнювача і 

дисперсністю. Докладно описано два методи експериментального дослідження 

ефективної  теплопровідності композиційних матеріалів, проведено зіставлення 

результатів. Дослідження проводились для експериментальних зразків на основі 2 

типів композиційних матеріалів, відмінною особливістю яких було застосування 

різних армувальних полімерних матриць. 

В розділі також містяться дані щодо експериментальних досліджень і 

випробувань абсорберів із композиційних матеріалів з метою визначення терміну 

їх служби у реальних природних кліматичних умовах, здатності конструкції 

зберігати до кінця експлуатаційного періоду в заданих умовах запас міцності, 

необхідний для збереження функціональних властивостей. Встановлено, що на 

довговічність абсорбера із композиційного матеріалу суттєво впливає метод 

виробництва (затвердіння) матеріалу 

 

Шостий розділ присвячено аналізу факторів, які визначають 

енергоефективність, надійність і ресурс функціонування систем сонячного 

енергопостачання. Автор розробила економіко-математичну модель ефективності 

впровадження геліосистеми, де наряду із конструктивними та експлуатаційними 

показниками характеристик сонячних установок враховуються такі фактори як 

регіональний, транспортний,  екологічний та ін.  

Крім того, було експериментально досліджено застосування “пасивних” 

сонячних технологій на основі використання абсорберів із композиційних  

матеріалів. У результаті експериментальних досліджень було обґрунтовано 

ефективність використання геліопристроїв з абсорберами із композиційних 

матеріалів як для активної, так і для пасивної сонячної енергетики, оскільки їх 

ККД мають досить високі показники і становлять для абсорбера геліоколектора – 



67,5 %, а для абсорбера геліостіни – 61,4%. У роботі розроблено рекомендації 

щодо використання пасивних сонячних технологій з повітряним охолодженням 

для попереднього підігріву зовнішнього повітря, що надходить у теплонасосну 

установку, що дасть змогу підвищити рівень коефіцієнта перетворення у холодний 

період року на 25 - 30 %. 

 

У сьомому розділі розроблено нормативно-регулювальні засади 

підвищення енергоефективності й забезпечення екологічності систем сонячної 

енергетики України.  

Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності використання 

майданчика для розміщення фотоелектричних станцій шляхом створення 

раціонального режиму їх експлуатації. Обґрунтовано пропозицію зменшення 

розміру майданчиків до 20% для будівництва таких станцій у західних, північних і 

східних регіонах України. Розроблено методику створення карт-схем для 

визначення перспективних майданчиків розміщення фотоелектричних станцій по 

областях України із нанесенням на них пошарово значень усіх основних критеріїв 

оцінки ділянок для будівництва. Дисертантка брала участь у розробці атласу 

енергетичного потенціалу (сонячна енергія) України. У межах теми дисертаційної 

роботи виконувалась розробка державних стандартів, гармонізація європейських 

стандартів 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 енергоефективності та 

забезпеченню екологічності систем сонячної енергетики в Україні. 

 

У висновках сформульовані основні результати дисертаційної роботи. 

 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані у дисертації, є цілком обґрунтованими і 

достовірними. Це забезпечується:  

- послідовним дотриманням принципів системного підходу, завдяки 

якому у роботі, шляхом аналізу проблеми, сформульовано основні 

задачі дисертаційної роботи, спрямовані на розвиток науково-

технічних засад підвищення енергетичної та техніко-економічної 

ефективності систем перетворювання енергії сонячного 

випромінювання;  

- кваліфікованим застосуванням автором дисертації наукового 

інструментарію, а саме: математичного та натурного моделювання із 

застосуванням сучасних аналітичних методів, комплексного підходу до 

аналізу відповідних процесів в запропонованих системах.  

 

 



Наведені у дисертації результати роботи теоретично обґрунтовані і виконані 

на високому науковому рівні. Висновки, сформульовані у дисертаційній роботі, 

містять нові наукові положення щодо процесів перетворювання енергії сонячного 

випромінювання. Ці положення покладені в основу технічних рішень конструкцій 

абсорберів та інших перетворювачів.  

 

Наукова новизна результатів дисертації. За рахунок проведення 

експериментальних досліджень та математичного моделювання досягнуті 

наступні наукові результати.  

1. Вперше у фізиці процесів взаємодії сонячного випромінювання з 

активними поверхнями фотобатарей 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. 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 відмінність 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.  

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 технічного університету «КПІ ім. 

Ігоря Сікорського» (курси лекційних занять із дисципліни «Фізика і техніка 



відновлюваної енергетики» та «Сонячна енергетика») на кафедрі відновлюваних 

джерел енергії. 

 

Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертаційної роботи. Впровадження результатів дисертації продемонструвало їх 

важливість при виконанні фундаментальних науково-дослідних робіт та при 

проведенні експериментальних досліджень. Тому результати дисертації корисні 

для наукових академічних і галузевих організацій, які досліджують закономірності 

перетворювання відновлюваних джерел енергії. Використання їх в освітніх 

закладах у навчальному процесі підвищить рівень підготовки студентів технічних 

університетів, де викладаються відповідні дисципліни.  

 

Відповідність змісту дисертації встановленим вимогам. Зміст дисертації 

відповідає спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії. 

Автореферат повністю відповідає змісту, положенням та результатам 

дисертаційної роботи. За структурою, обсягом і оформленням дисертація і 

автореферат відповідають вимогам, що пред’являються до дисертацій на здобуття 

наукового ступеня доктора технічних наук. Обсяг, кількість і джерела публікацій 

відповідають діючим вимогам до докторських дисертацій.  

 

Повнота викладення результатів роботи в опублікованих працях.  

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 

потенціалу. 

 

Зауваження по дисертації та автореферату.    

1. В розділі 1 в частині, де аналізуються напрямки підвищення економічної 

ефективності систем перетворення енергії сонячного випромінювання в 

електричну і теплову, не розглянуті системи з концентраторами сонячного 

випромінювання, які внаслідок зменшення поверхні фотоперетворювачів у фото- 

батареях і селективних покриттях в сонячних колекторах значно зменшують 

вартість систем. В зв’язку з цим виникає питання про те, які з отриманих в 

дисертації результатів можуть бути використані для систем з концентраторами 

сонячного випромінювання. 

 2. У використаних в розділі 2 моделях зроблене припущення про постійність 

значень характеристик, які на практиці можуть залежати від температури і 

просторових координат, але не надано пропозицій і рекомендацій щодо 

доцільності застосування методів розрахунку параметрів сонячного 

випромінювання в даному більш загальному випадку. 




