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Рисунок 1 -Елементи енергетичної системи

Серед шляхів підвищення ефективності використання сонячних 
енергетичних систем можливі варіанти встановлення трекерних систем для 
повороту та радіального переміщення панелей чи використання Сонячних 
станцій з розподіленим параболоциліндричним приймачем, або можливе 
використання технології дзеркал, які дозволяють підвищити енергетичну 
виробітку електроенергії шляхом використання незадіяних площ та приводить 
до підвищення коефіцієнта використання площі до 1,6 - 2.

Актуальним питанням залишається правильне і чітке позиціонування 
дзеркал, для запобігання виходу відбитого ним випромінювання поза межі 
баратеї при руху Сонця вздовж лінії горизонту на протязі світлового дня, ці 
питання потребують додаткових досліджень.
Керівник: Зубкова К.В., викладач спец.дисциплінМелітополъсъкого 
промислово - економічного фахового коледжу

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА НАДІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПІД 
ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
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Під час пандемії COV1D-19 оператори об'єктів ядерної енергетики в 
усьому світі забезпечували надійну роботу атомних електростанцій (АЕС). 
Про це свідчать дані по експлуатації АЕС за 2020 рік. МАГАТЕ опублікувало 
щорічні дані про стан ядерної енергетики за 2020 рік, зібрані в рамках 
Інформаційної системи з енергетичних реакторів (ПРІС) - загальнодоступною 
всеосяжної бази даних МАГАТЕ з ядерної енергетики.Протягом усієї пандемії 
COVID-19 використання наявних ядерних енергетичних потужностей 
забезпечувало надійне електропостачання з низьким рівнем викидів.
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Станом на кінець грудня 2020 року 442 діючі ядерні енергетичні реактори в 32 
країнах виробляли в цілому 392,6 ГВт. В цілому з 2011 року обсяг ядерно- 
енергетичних потужностей поступово збільшувався: завдяки підключенню 
нових енергоблоків до мережі і модернізації існуючих реакторів було додано 
близько 23,7 ГВт потужності[1].

Протягом року оператори приділяли пріоритетну увагу подальшій 
експлуатації АЕС, захист персоналу та застосування інноваційних підходів до 
організації роботи. За 2020 рік, пандемія не привела до вимушених зупинок і 
не зробила прямого впливу на експлуатацію АЕС.

Однак пандемія вплинула на графіки планових відключень для 
перезавантаження і технічного обслуговування через перебої в ланцюзі 
постачань, обмежень на поїздки або обмежень на допуск зовнішнього 
персоналу на майданчики.

Рис. 1-Графіки планових відключень і технічного обслуговування

Загальновідомо, що зростання виробництва і споживання енергії 
нерозривно пов'язане з прогресом суспільства, яке протягом усієї своєї історії, 
а особливо у сучасних умовах, постійно веде боротьбу за збільшення свого 
енергетичного багатства [2]. Протягом 2020 року ядерні енергетичні реактори 
справили
2553,2ТВттоделектроенергіїзнизькимрівнемвикидів,подачуякоїможнарегулю 
ватизалежновідпопиту.Цестановитьблизько10%відзагальногообсягуглобальн 
оїгенераціїімайжетретинасвітовоговиробництванизьковуглецевоїелектроенер 
тії.У 2020 роцівиробленняатомноїенергіїбула дещо нижчоюв порівнянніз 
2019роком,колиядерніреакторив
усьомусвітісправили2657,1 ТВт • год. Зниженнявиробленняатомноїенергіївідбу 
лосявАфрицічереззменшенняпопитунаелектроенергіюівПівнічній
АмерицііЗахіднійЄвропівнаслідокскороченняпопиту.Прицьомуспостерігаєтьс 
япротягомостанніхроківтенденціядопостійного
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збільшеннявиробленняатомноїенергіїне змінюється:з 2012 рокузростання 
склалобільше8%.
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Рис.2-Графік попиту на електроенергію у світі

У 2020 роцівпорівняннізпопереднімрокомгенеруючіпотужностіу 
всьомусвітітрохизбільшилися- 
наО,5ГВт,Алеприцьомуодинреакторбуввиведенийзексплуатації.Вкороткостро  
ковій і довгостроковійперспективінайбільше зростанняочікуєтьсявАзії,деза 
станомнакінець2020рокубудувалися34реактораіз 
загальноюпотужністюприблизно34,6ГВт [3 ].
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