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На теперішній час енергетика займає особливо місце в поєднанні з економікою 
та екологією. Сучасний етап розвитку нашої цивілізації характеризується 
інтенсивним зростанням енергоспоживання і особливо такими енергоємними 
галузями, як хімічна, металургійна, машинобудівна. Такому зростанню 
енергоспоживання сприяє в кінцевому підсумку комфортність життя. Напрямок 
науково-технічного прогресу кожній із країн узгоджений з синхронним рішенням 
спектра завдань, повʼязаних певною мірою з енергозабезпеченням. Можна 
стверджувати, що основним фактором розвитку економіки і створення матеріальної 
культури не тільки для економічно розвинених країн, а й для будь-якого суспільства, 
є енергетика, до якої висуваються більш високі критерії оцінки на предмет її 
ефективності отримання, вартості, екологічності та ступеня чистоти відходів від 
переробки сировини в кінцевий енергетичний продукт. Енергетика здійснює вагомий 
вплив на навколишнє середовище, екосистему і біосферу в цілому. Найгостріші 
екологічні проблеми (зміна клімату, кислотні опади, загальне забруднення 
середовища та інші) прямо або опосередковано повʼязані із виробництвом або з 
використанням енергії. Енергетиці належить першість не тільки в хімічному, а й в 
інших видах забруднення: тепловому, аерозольному, електромагнітному, 
радіоактивному. Від вирішення енергетичних проблем залежить можливість 
вирішення основних екологічних проблем.  

Виробництво та споживання енергії збільшується не тільки в сумарному 
вираженні, але й у розрахунку на душу населення. Так у Звіті щодо визначення 
другого національного визначеного внеску України до паризької кліматичної угоди 
за оптимістичним сценарієм викидів парникових газів у 2019 та 2030 роках, % - див. 
рис.1. 

 

 

Рис.1 Оптимістичний сценарій викидів парникових газів України у 2019 та 2030 
роках, % 

За консервативним сценарієм, що супроводжується додатковими інвестиціями 
15,2 млрд. євро до 2030 року - див. рис.2. 
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Рис.2 Порівняння сценаріїв України з іншими країнами світу 

За оптимістичними підрахунками загальна кількість викидів складає значну 
частку. Тому, для подолання цих наслідків присвячена робота по розробці 
проєкту перетворення повного спектра сонячної радіації космічною сонячною 
електростанцією для отримання екологічно-чистої енергії. 

1. Космічна сонячна електростанція теплової системи перетворення 
По відношенню до всіх існуючих сонячна енергетика, як ніяка інша, 

задовольняє критеріям практичної невичерпності, універсальності способів її 
перетворення в інші види енергії і широкою можливістю розміщення сонячних 
перетворювачів на Землі в навколоземному космічному просторі, на природному 
супутнику Місяці, на інших планетах. При створенні сонячних перетворювачів 
різного базування виникає ряд технічних труднощів, повʼязаних з пристроєм 
установок, ефективністю їх роботи, а також екологічною доцільністю. Так, всі 
наземні сонячні перетворювачі схильні до сезонного погодного і добового впливу, 
у яких обмежений ресурс функціонування фотоперетворюючих елементів. 
Позбутися від таких негативних факторів можливо, якщо перетворювачі сонячної 
енергії, обʼєднані в єдину космічну сонячну електростанцію (КСЕС) розмістити 
на земній орбіті або на височинах полюсів Місяця за умовою наявності 
постійного потоку сонячної радіації незалежно від її прецесії. З точки зору ККД і 
ресурсу найбільш ефективні теплові перетворювачі порівняно з фото 
перетворюючими сонячними батареями, для яких найголовніша проблема полягає 
в тиску сонячного випромінювання, на що потрібна окрема система наведення на 
сонце. Вона повинна бути активною, і наслідком цього виникає потреба в 
масивних агрегатах для спалювання робочого тіла з метою стабілізації на 
геостаціонарній орбіті. На цьому не закінчуються проблеми: виникають труднощі 
в системі передачі енергії на Землю по причині зміни градієнта гравітаційного 
поля, тому виникає необхідність розглянути іншу стратегію перетворення 
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сонячної енергії, створивши новий тип електростанцій космічного базування 
теплової системи.   

2. Проблеми при реалізації таких типів електростанцій 

Для теплової КСЕС існує основна проблема створення її конструкції, яка 

ефективним способом перетворювала би сонячну енергію в електричну, а також 
передавала останню на Землю. Для передачі енергії є відомі концепції як першого 
так і наступних проєктів КСЕС, які передбачають перетворення отриманої 
електроенергії в СВЧ випромінювання, або перетворення в лазерний сигнал з 
наступним прийомом таких електромагнітних випромінювань на Землі. На цьому 
етапі виникає ряд технічних труднощів в конструктивному відношенні і дозвіл їх 
можливо за умови, що буде повною мірою вирішена основна проблема створення 
ефективної і потужної теплової КСЕС. 

У цьому звʼязку в якості перших розробок на базі газо - і паротурбінних 
перетворювачів замкнутого типу були запропоновані проєкти, що працюють за 
циклами Брайтона і Ренкіна із внутрішнім ККД до 40%. Надалі з метою 
зменшення масогабаритних характеристик американськими фірмами 
вдосконалюються проєкти КСЕС теплової системи [1]. У ході досліджень на 
предмет реалізації проєктів КСЕС теплового перетворення встановлено, що 
необхідно зменшувати масу великогабаритної поверхні сонячного концентратора, 
що небажано, так як це призводить до зниження температури нагріву робочого 
тіла, а зниження маси холодильника-випромінювача, який становить 30-40% 

загальної маси теплової системи електростанції призводить до зменшення ККД. 
Зʼявляється ряд технічних труднощів при функціонуванні систем наведення: 
фактори, що виникають при наявності масивних обертових агрегатів не тільки 
утруднюють наведення концентраторів на теплоприймачі і не забезпечують 
ресурс надійного функціонування генератора, а й сприяють виникненню 
механічних резонуючих ефектів, які повинні були б детальним чином розглянуті в 
проєктах, як реальні першопричини механічних руйнувань. Маса цілісної 
конструкції такої КСЕС становить десятки тисяч тонн, що унеможливлює 
подання її окремими енергетичними модулями, через що процес виведення на 
орбіту стає проблемним.   

3. Конструкція комбінованої системи сонячного перетворення  
Проєктом космічних сонячних енергетичних систем був розроблений 

комбінованої перетворювач повного спектру сонячної радіації теплової і фото-

перетворювальної систем, а до цього вже автором були розроблені відповідні 
проєкти [2,3]. Основна мета проєкту полягала в тому, щоб комбінований 
перетворювач повного спектру сонячної радіації відповідав наступним вимогам: 

- конструкція перетворювача повинна бути легкою з можливістю 
автоматизованого розгортання на геостаціонарній орбіті;  

- ефективною в перетворенні сонячної енергії в механічну з наступним 
перетворенням в електричну при використанні надпровідного генератору в 
тіньовій (випромінювальній) області;  

- не використовувати окрему систему наведення на сонце;  

Архітектура конструкції комбінованої КСЕС є технічною спорудою у 
наступному вигляді (рис.3) і складається в основному з трьох частин. До першої 
відноситься концентрована система у вигляді параболоциліндричних 
концентраторів з тепловими пастками, виконаними з низько-емісійної плівки і 
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плівкових фотоперетворювачів [4]. Складові цієї частини з’єднані жорстким 
зв’язком і розташовані на одній осі в паралельних горизонтальних площинах. До 
другої частини відносяться теплосприймальні модулі, що перетворюють  повну 
енергію спектру сонячного випромінювання в механічну поступального руху 
елементів для обертання складових надпровідного генератору за допомогою 
кінематичного вузла третьої частини. Частини мають змогу протилежного 
незалежного обертання навколо однієї осі, а корпуси циліндрів виконані з легких 
жаростійких карбонових конструкційних матеріалів.  

 

 

Рис.3 Загальний вигляд комбінований енергетичної системи (КЕС) космічного 
призначення 

Принцип роботи КСЕС полягає в багатофункціональності процесів 
перетворення сонячної енергії одночасно одними і тими ж частинами 
(елементами) конструкцій і для цього забезпечений науково-технічними 
винахідними рішеннями.  
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