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Анотація. В роботі було проведено огляд існуючих типів перетворювачів сонячної енергії, який показав, що 

вони поділяються на фотоелектричні перетворювачі, геліоелектростанції та сонячні колектори. Розглянуто їх 

принципи роботи та навдені переваги та недоліки до кожного типу. Наведено сучасні області застосування та 

перспективи використання. 
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ВСТУП 

Кожна людина знає, що ресурси нашої планети обмежені. Технологічний 

прогрес приголомшує своєю швидкістю та інноваціями, автоматизується все 

більше видів праці, наслідком чого є створення нових підприємств, заводів та 

фабрик, що призводить до збільшення використання електроенергії, що 

негативно відображається на екології. Ця ситуація призвела до пошуку 

альтернативних методів видобутку енергії.  

Сонячна енергія – є найбільш ефективною та використовуваною 

альтернативною технологією відтворення енергії. Сонячне випромінення 

перетворюються на електроенергію або тепло за допомогою перетворювачів 

сонячної енергії. Спектр використання сонячної енергії дуже широкий – від 

забезпечення електроенергією підприємств і виробництв, до оснащення 

отепленням житлових будинків. 

Використання сонячної енергії є безпечним для довкілля, економічним та 

відносно простою у використанні та монтажу.  

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  

Перетворювачі сонячної енергії широко використовуються в якості 

альтернативних джерел енергії. Подібні системи уже довгий час 

використовуються у всьому світі у промислових цілях, але останнім часом вони 

все частіше використовуються у побуті, для опалення житлових будинків, 

підігріву води, для забезпечення електроенегрії та ін. Перетворювачі сонячної 

енергії поділяються на наступні види: фотоелектричні, геліоелекростанції та 

сонячні колектори [1]. 

Фотоелектричні перетворювачі (ФЕП) - реагують на електромагнітне 

випромінювання, що потрапляє на поверхню перетворювача. Коефіцієнт 

корисної дії - один з найважливіших параметрів фотоелемента, який 

використовуються в якості джерела електричної енергії. ККД буде тим більше, 

чим більша частина спектру світлового випромінювання буде приймати участь 

в генерації носіїв струму. На рис. 1 наведено принцип роботи 

фотоелектричного перетворювача [1]. 
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Рисунок 1. Принцип роботи фотоелектричного перетворювача 

Напівпровідник пропускає світло, що потрапляє на його поверхню та 

поглинається в p-n області. Світло поглинаючи енергію у падаючих фотонів, 

генерує електро-дірчасті пари. При досягнення p-n переходу, за рахунок дифузії 

електро-дірчасті пари будуть розділені електричним полем переходу. Як 

результат на контактах виникає напруга, що сприяє замиканню зовнішньої 

мережі, яке провокує протікання електричного струму. 

Перевагами фотоелементів є: висока надійність у тривалому часі 

використання; доступність матеріалів для виготовлення перетворювачів; 

сприятлива окупность; мінімальні витрати енергії та маси з точки зору 

управління; зручне технічне обслуговування [2].  

До недоліків можна віднести: можливе відбиття сонячного випромінення 

від поверхні перетворювача; проходження випромінення через ФЕП без 

поглинання; розсіянням на теплових коливаннях решітки надлишкової енергії 

фотонів; порушення у зв’язку з внутрішнім опором перетворювача;  

Геліоелектростанції (ГЕЕС) перетворюють сонячну енергію за допомогою 

приймачів двох видів: пласкі - поглинають сонячне випромінювання, що 

знаходяться перпендикулярно до площини (приймачі відстежують промені та 

повертають свою плоскість автоматично до їх направлення); концентруючі - 

сонячні промені концентруються в фокусі за допомогою дзеркальних 

сферичних поверхонь, де розташовані теплові елементи установки [3]; 

Управління системою  геліоелектростанції здійснюється за допомогою 

ЕОМ. Як робоче тіло в тепловому двигуні зазвичай використовується водяна 

пара з температурою до 550 С, повітря та інші гази - до 1000 С, незакипаючі 

органічні рідини (в тому числі фреони) - до 100 С, рідинно-металеві теплоносії 

- до 800 С. Принцип роботи геліоелектростанції відображений на рис.2.  

Коефіцієнт концентрації є основним енергетичним показником 

концентратора сонячного випромінення. Він визначається, як відношення 

середньої щільності сконцентрованого випромінення до щільності світлового 

потоку, що потрапляє на відбиваючу поверхню за умови точної орієнтації на 

Сонце.  
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Рисунок 2. Принцип роботи геліоелектростанції  

Переваги геліоелектростанцій: загальнодоступність; невичерпність; 

безпека для оточуючого середовища. До недоліків відносяться: залежність від 

погоди та часу доби; висока вартість конструкції; необхідність у періодичному 

очищенні відбиваючої поверхні від пилу; нагрівання атмосфери над 

геліоелектростанцією [4].  

Сонячні колектори. Особливість сонячних колекторів полягає в тому, що 

поверхність, яка поглинає сонячні промені оброблена компонентами, які 

забезпечують максимальне сприйняття тепла, оскільки вони дуже вибагливі до 

теплового спектру сонячного потоку і проводять нагрів теплоносія. Принцип 

роботи сонячного колектора відображений на рис.3 [5]. 

 

 

Рисунок 3. Принцип роботи сонячного колектора 

Сонячні колектори поділяють на типи: вакуумні, пласкі, пристрій 

побутового колектора, сонячні колектори – концентратори та сонячні повітряні 
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колектори.  

Вакуумні та побутові сонячні колектори використовуються для нагріву 

води і підтримки систем опалення, а основним застосуванням пласких є 

опалення приміщень. Повітряні колектори застосовують для сушки  

сільськогосподарської продукції, сонячні колектори - концентратори 

виробляють електроенергію. 

Перевагами використання сонячних колекторів є: надзвичайна 

економність; автономність; простота конструкції; висока ефективність; 

можливість використання на протязі цілого року; довгий строк експлуатації [6]. 

Недоліками сонячних колекторів є: в деяких типах може бути низький 

ККД або його залежність від температур; висока ціна деяких видів; можуть 

бути габаритними, мати великі розміри [7].   

 

ВИСНОВКИ 

На сьогодні дані, що відображають характеристики розвитку сонячної 

енергетики з кожним роком стабільно збільшуються. Спостерігається, що все 

більше країн зорієнтовані на запровадження  використання сонячної енергії у 

різноманітних сферах. Даний вид отримання енергії дуже актуальний, оскільки 

споживання енергії буде завжди, а традиційні методи її отримання негативно 

впливають на екологію. 
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