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Шановні Члени журі,  

тема мого дослідницького проєкту: «Технологія генерації електроенергії за 

рахунок зміни атмосферного тиску». 
 

З сьомого класу мені подобалась фізика. Вивчати процеси, які 

відбуваються навколо нас, розуміти природу виникнення різних явищ і, 

роблячи підрахунки, передбачувати наступний процес - завжди цікавило 

“юного вченого”. Та найбільше мене цікавило вплив фізичних процесів на 

життя людини і як людство може отримувати користь від них. 

Ще з першого винаходу Томаса Едісона, електроенергія стала невід’ємною 

частиною нашого життя. Кожного дня ми користуємось телефонами, 

комп’ютерами, бездротовими навушниками, проте всі ці пристрої не працюють 

без заряджання, інакше кажучи, без електроенергії.  

Приблизно рік тому, я натрапив на інтернет сторінку, в якій було 

зазначено, що майже всі корисні копалини будуть вичерпані менше ніж за сто 

років. Спочатку я не повірив, проте перевіряючи дану інформацію на 

достовірність, я переконався, що це вірогідне майбутнє. Це означає, що через 

сто років атомні електростанції (АЕС) і вугільні, теплові електростанції не 

будуть дієздатними, а отже за цей час потрібно винайти інші методи 

перетворення енергії. 

На сьогоднішній день, дуже прибутковим є використання чистої 

(відновлювальної) енергії. Проте через природні чинники, сонячні панелі, чи 

вітрогенератори, не здатні працювати постійно, через нестачу сонячних 

променів та відсутність вітру, відповідно. Та якщо об’єднати ці два генератора, 

то шанс що ми залишимось без енергії набагато менший. 

Під час вибору теми проєкту, мене перш за все зацікавило, як можно 

доповнити дану систему. Тоді я пригадав, що енергію можно отримати при 

наявності змін, наприклад температури. Та кожного дня ми бачимо не тільки 

зміну температури, а й атмосферного тиску, отже її також можно 

використовувати як джерело отримання електроенергії. 

У своїй роботі я роблю огляд відомих конструктивних рішень 

використання енергії коливання атмосферного тиску. Найбільш перспективним 

є використання зміни атмосферного тиску у великих повітряних ємностях, а 

саме у вугільних шахтах виведених з експлуатації. На території України, таких 

шахт більше 100, що дає підставу вважати, що даний метод буде довілі 

прибутковим в нашій державі. В ході роботи було визначено, що в середньому 

енергетичний потенціал складає 0,045-0,047 кВт·год на кожен м3 шахтного 

простору на рік. 

Якщо доповнити систему сонячно-вітрова генерація енергії, 

використанням енергії зміни атмосферного тиску, то наші домівки будуть 

завжди освітлені й теплі, майже не зважаючи на природні чинники. Я справді 

сподіваюсь, що мій проєкт надихне таких же молодих, із жагою в серці 

дослідників, які зацікавляться цією темою і зможуть розробляти альтернативні 

методи генерації поновлювальних джерел енергії. 
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