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Status and prospects of development of foreign economic activity in the grain/ Korol A.V,, Priiutsky
A.M.

This article presents the current state o f  research activities in the foreign grain. Analysis o f price policy and 
Ukraine's contribution to improving the export o f  grain.

Keywords: export, market crops.

УДК: 620.92; 621.31.243

ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Скорук О.П.*, к.е.н. иоцент, Магу сяк М.В.

У статті розглянуто можливість та перспективи використання фотоелементів на території 
України, їх основні переваги та недоліки, розвиток сонячної енергетики у  світі.

Ключові слова: сонячна енергія, фотоелементи, фотомодулі, напівпровідники, сонячний спектр

Постановка проблеми: 3 усіх видів доступної нам альтернативної енергії, сонце є найбільшим її 
джерелом, яке надає нам понад 970 трлн кВт енергії щодня. Енергії сонця, яка потрапляє на землю щохвилини, 
значно більша за отриману в результаті спалювання викопного палива протягом року! Із постійним зростанням 
вартості нафти і газу багато споживачів почали заощаджувати кошти, переходячи на «чисту» сонячну енергію, 
що спричинило стрімкий розвиток індустрії сонячних модулі. Упродовж 15 років світове виробництво 
сонячних модулів щороку зростало на 25%. По можливості оцінити стан та можливість використання сонячних 
батарей на території України посилаючись на природно -  кліматичні умови території, оцінити 
конкурентоспроможність сонячної енергетики на світовому ринку та в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Дослідження проблеми використання сонячної енергетики 
постійно проводились у розвинутих країнах. Велику увагу даній проблематиці приділяли такі вчені як: 
Шовкопляс С, Романовський О.Г, Панасюк Б.Я, Анісімов В.Ф.

Виклад основного матеріалу. Людству необхідно все більше й більше енергії, отримати яку за 
рахунок невідновлюваних джерел у недалекому майбутньому' буде важко чи взагалі неможливо. Дійсно, за 
різними оцінками, розвіданого органічного палива вистачить на 30-50 років, Якщо врахувати так звані 
геологічні запаси, які будуть своєчасно розвідані, а експлуатація їх не затримується, то, з урахуванням все 
зростаючого рівня витрат енергії, органічного палива може вистачити ще років на 100-150. Причому тільки 
вугілля ще довгий час може зберігати своє місце в енергетичному балансі. Проте використання його 
супроводжується високим рівнем забруднення атмосфери Землі. Ядерна енергетика, яка на сьогодні має значно 
більше сировинних ресурсів ніж органічне паливо, динамічно розвивалась у світі протягом останніх 20-30 
років. Але сьогодні, на думку багатьох фахівців, вона вже не може вважатися перспективним видом енергії 
через високий ризик радіоактивного забруднення навколишнього середовища, що проявилося в серії 
техногенних аварій та катастроф, особливо під час сумно відомоїЧорнобильської катастрофи.

http://www.propozitsiya.com
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Тому у світі все більше звертають увагу на використання так званих відновлюваних джерел енергії - 
тїшіа Землі, енергії вітру, припливів та відпливів, біогазу, сонячного випромінювання, тощо. Практично всі ці 
парела енергії повністю зумовлені прямою дією Сонця. Серед зазначених джерел одним із найбільш 
перспективних є пряме перетворення сонячного випромінювання в електрику в напівпровідникових сонячних 
елементах.

Випромінювання з поверхні Сонця характеризується широким енергетичним спектром, що приблизно 
тповідає енергетичному спектру випромінювання “чорного тіла” при температурі 5800К. Максимум 

зтенсивності лежить у видимій області спектра (0.35-0.75 мкм), в якій зосереджена майже половина всієї 
енергії. Решта сонячного випромінювання розподіляється між ультрафіолетовою частиною спектра з довжиною 
■-зиль меншою за 0.3 мкм (менша частина) і інфрачервоною з довжиною хвиль більшою 0.75 мкм (більша 
■ астина). Інтенсивність сонячного випромінювання біля атмосфери Землі дорівнює 1360 Вт/м2- величина 
їілома як сонячна стала АМ0. При проходженні крізь атмосферу Землі інтенсивність сонячного 
і опромінювання зменшується за рахунок його поглинання, розсіювання та відбивання при взаємодії з 
-астинками пилу, з киснем, озоном, вуглекислим газом, парами води. При взаємодії з озоном та киснем 
поглинання сонячного випромінювання відбувається переважно в ультрафіолетовій частині спектру, водяна 
зара та вуглекислий газ поглинають переважно в інфрачервоній частині. Тому сонячне випромінювання, яке 
досягає земної поверхні, має меншу енергію, а його спектр змінюється.

Метод прямого перетворення сонячного випромінювання в електрику є, по-перше, найбільш зручним 
2ля споживача, оскільки отримується найбільш вживаний вид енергії, і, по-друге, такий метод вважається 
екологічно чистим засобом одержання електроенергії на відміну від інших, які використовують органічне 
паливо, ядерну сировину чи гідроресурси.

Для практичного використання напівпровідникової сонячної енепгетики для живлення навіть 
малогабаритної радіоапаратури одного сонячного елемента замало — у нього недостатня напруга за загальна 
вихідна потужність. Тому із окремих сонячних елементів збирають сонячні батареї (фотомодулі). Типова 
батарея номіналом 50 Вт складається із 36 послідовно з’єднаних сонячних елементів 100x100 мм2. Така батарея 
в робочій точці розвиває 17 В при струмі З А при освітленні 100 мВт/см2.

З’єднуючи такі фотомодулі, можна створювати електричні станції різної потужності, від декількох 
кіловатт до декількох мегаватт. На рис. 1 дано принциповий вигляд установки для живлення побутової техніки в 
котеджі. Окрім сонячних батарей, які розміщують на фасаді чи на даху котеджу, до установки входить також 
ще два важливих прилади - хімічні акумулятори та регулятор - перетворювач. Вдень сонячні батареї живлять як 
електричні прилади, так і заряджують акумулятори. Вночі та в умовах недостатнього рівня освітлення 
джерелом живлення є виключно акумулятори. Регулятори-перетворювачі потрібні для автоматичного 
керування процесами зарядки-розрядки акумуляторів, перемикання навантаження сонячна батарея - акумулятор 
та для узгодженнявихідної напруги батареї з номіналом апаратури.

Оцінки показують, що навіть в умовах середніх широт для невеликого котеджу вистачить батареї з 
потужністю в 2 (3) кВт, яка може бути легко розміщена на даху, оскільки займає площу всього 20 (30) м2, 
Відомо, що в Україні середньорічні суми прямої та розсіяної сонячної радіації на горизонтальну поверхню 
змінюються від 1080 кВт.год/м2 (в районі Чернігова) до 1390 кВт.год/м2 (Євпаторія). Тоді в залежності від 
зони, така батарея вироблятиме за рік 2200-2800 (3300-4200) кВт.год електрики, що задовольнить енергетичні 
потреби (без врахування теплопостачання) сім’ї на 3-4 чоловіка.

Рис 1. Електроживлення сонячними батареями котеджу:
1- сонячна батарея, 2- хшічні акумулятори, 3 -регулятор-перетворювач, 4- електричний кабель та освітлення,

5- телевізор чи інший споживач енергії. [2, с. 128]

Серед інших застосувань сонячної енергетики відзначимо: в системах телекомунікації та зв’язку 
(ретранслятори, телеметрія і для забезпечення електроенергією навігаційних вогнів, бакенів, дорожніх знаків, 
освітлення автошляхів в нічний час; для антикорозійного захисту металевих конструкцій та трубопроводів; у 
віддалених не електрифікованих оселях д ія живлення побутових приладів; в системах охоронної сигналізації; в 
сільському господарств' та засушливих районах для добування та подачі води; створення мережі автоматичних 
постів, обладнаних різними датчиками для моніторингу навколишнього середовища, тощо. Нарешті, в
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космічних апаратах та штучних супутниках сонячні батареї грають винятково важливу роль в системах 
живлення бортової апаратури. >

, Ца сьогоднішній день індустрія, яка пов’язана з виробництвом сонячних: батарей, переживає неабиякий 
бум. Достатньо сказати, що у 2001 році в світі було виготовлено сонячних елементів загальної п отуж н істю  
більше 150 МВт, що в перерахунку на кремнієві елементи розміром 100x100 мм2 та потужності 1.5 Вт означає 
виробництво в 100 млн. штук, тоді як у 2010 році вона складає 5,4ГВт у світі.

. Єдине, що стримує ще більш широке поширення сонячної енергетики, це висока ціна сонячних 
фотомодулів, яка на сьогодні складає приблизно 8-10 тис. євро. Собівартість сонячної батареї потужності 1 Вт 
становить близько 2-3 доларів США, тому окупність енергії, що виробляється сонячними батареями, складає 
більше 20-30 років. Вартість ІкВт.год електроенергії, яка виробляється фотомодулями, сьогодні значно вища 
ніж для традиційної енергетики, але слід зауважити, що: по-перше, ця величина має тенденцію до зменшення 
для сонячної енергетики та до зростання для традиційної енергетики, а по-друге, сонячна енергетика може 
успішно конкурувати з традиційною в тих випадках, коли споживання енергії порівняно невелике, а підвести 
електроенергію від загальної електромережі дорого або зовсім неможливо. У цих випадках на перший план 
виступає не вартість електроенергії, а цінність або необхідність тих функцій, які здійснюються за рахунок 
електроенергії. Застосування сонячних батарей в наведених вище випадках (в засобах зв’язку, на транспорті, у 
побуті, сільському господарстві, для екологічного контролю) виправдано не стільки кількістю виробленої ними 
електроенергії, скільки появою нових можливостей, покращанням якості процесів, які вже використовуються. 
Ефект від застосування сонячних батарей в перерахованих напрямках і галузях підвищується, якщо 
використовуються економічніші споживачі енергії, спеціально розроблені для роботи з фотомодулями (лампи 
освітлення, холодильники, насоси, телевізори). Крім того, термін роботи сонячних елементів практично 
необмежений і може складати десятки років.

В розвинених країнах здійснюються потужні інвестиції в нові наукові розробки, головна мета яких - 
здешевлення сонячної енергії, іде формування нових ринків споживання. Досить згадати програму “Мільйон 
сонячних дахів” у США, “ 100 тисяч сонячних дахів” у Німеччині та Італії та інші. Уряди США, Японії та 
Західної Європи стимулюють споживання сонячної енергії населенням, в першу чергу, тому що ця енергія 
екологічно чиста і дозволяє економити обмежені ресурси органічного палива.

А що робиться в галузі сонячної енергетики в Україні? Ми вже звикли, що в багатьох регіонах України 
вже стали нормою короткочасні відключення електрики чи погане освітлення вулиць наших міст і сіл. Сонячна 
енергетика могла б частково вирішити енергетичні проблеми України, особливо по енергопостачанню 
віддалених неелектрифікованих осель, а в умовах нестабільного електропостачання, відключення 
електроенергії такі установки забезпечували б безперебійне електропостачання. В сільському господарстві, 
особливо присадибному, тепличних виробництвах, сонячні батареї могли б забезпечувати подачу води за 
допомогою насосів та полив рослин, а в тваринництві у посушливих районах - подачу води для тварин. 
Системи сонячних батарей з хімічними акумуляторами є практично єдиними економічно придатними для 
живлення апаратури в умовах відсутності мережі центрального енергопостачання; в гірських районах Карпат та 
Криму, на польових станах, пасовиськах, тощо, тобто в умовах, коли створювати та використовувати мережу 
центрального енергопостачання нерентабельно чи небезпечно для здоров’я людини. Ця проблема не може бути 
розв’язана традиційним способом будівництва стаціонарної мережі внаслідок її дорожнечі. Крім того, 
фогобатареї зараз користуються великим попитом у світі і могли б експортуватись, особливо в південні країни 
третього світу.

Висновки. Протягом 2003 року у світі виготовлено соначних батарей установленої потужності 340 
мегаватів. Із них панелей на 37 мегаватів зроблено на елементах, виготовлених у Києві. Поки що за обсягами це 
начебто й неконкурентний вид енергетики, але оцініть такий приклад: якщо озеро Чад у Африці покрити 
сонячними панелями, то отриманої енергії вистачить, щоб задовольнити нинішні потреби людства в 
електроенергії. Проте повертаючись до використання сонячної енергетики в Україні. Слід відмітити що 
застосування фотомодулів є не досить перспективним, тому що вони є досить дорогими идя простого населення 
і економічний рівень нашої держави ще не достатньо сформований' для широкого розповсюдження даного типу 
енергії, чимало питань в сфері відновлювальної енергетики неврегульовані законодавчо, багато нормативних 
актів знаходяться лише на стадії розробки, тому інвестори поки що побоюються вкладати кошти в проекти 
відновлювальної енергетики, і дана інфраструктура є ще не досить розвиненою.

Із вшцевикладеного матеріалу, можна внести наступні пропозиції:
- розширити розробки типових архітектурних ; технічних рішень для будівництва і модернізації 

житлових і виробничих приміщень з метою впровадження енергоекономної технології сонячного опалення.
- розробити технології та налагодити серійне виробництво високоефективних сонячних фотом одулів 

для населення і підприємств даної галузі.
- зменшити ціну на сонячні фотомодулі за рахунок створення власних підприємств по виробництву 

геліоенергетики.
- створити мережі сервісних підприємств для спорудження і сервісу геліоенергетичних об’єктів.
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