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Тепловая энергия, создаваемая в результате нагрева поверхности Земли и возду-
ха солнечными лучами, существует в атмосфере Земли в количестве, многократно 
превышающем потребности человечества в энергии. Авторами сформулированы и 
запатентованы базовые принципы концентрации и управления этой рассеянной низко-
потенциальной тепловой энергией атмосферы. Предлагаемая в статье технология 
SWEM является способом преобразования этой природной энергии в электрическую 
энергию в расчетных количествах.

В основе технологии SWEM использованы механизмы, которые можно наблюдать 
в таком природном явлении, как ураган. Модуль SWEM реплицирует цепочку переходов 
агрегатных состояний влаги атмосферы, начиная с нагрева поверхности Мирового 
океана и испарения воды, насыщающей воздух. Аккумулированная в воде энергия 
Солнца, в результате цепочки конвертаций, преобразуется в электроэнергию. При 
этом, как субпродукт энтальпии кросс-агрегатных переходов, выделяется пресная 
вода, выпадающая из воздуха в виде осадков. Пресная вода, как и энергия, является 
ценнейшим и жизненно необходимым продуктом для людей на планете.

Водо-электрический модуль SWEM универсален, легок, операбелен и портати-
вен. Масштабирование энергогенерирующего производства под объем потребления 
энергии или воды может быть выполнено как в виде синхронизированной батареи 
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SWEM-модулей малого размера, так и в виде мега-установки. SWEM-модули могут 
быть размещены на земле или на водной поверхности, в условиях степи или го-
родского пейзажа. Технология не требует внешних источников энергии и является 
абсолютно «зеленой».

Фундаментальные принципы концентрации и управления низкопотенциальной 
тепловой энергией атмосферы Земли, на которых базируется технология SWEM, 
могут стать основой индустрии новой, экологически чистой энергетики, обеспечи-
вающей текущие и будущие потребности людей в энергии и воде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: SWEM, Galex Energy, возобновляемые источники энергии, 
«зеленая» технология, производство пресной воды, продовольственная безопасность.
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Жер бетінің қызуынан және күн сәулесі ауасының қызу нәтижесінде жасалатын «жасыл» 
энергия адамзаттың энергия тұтыну қажеттілігін бірнеше есе асатын мөлшерде Жер 
атмосферасында бар екендігі мәлім. Авторлармен осы шашыраңқы потенциалдығы төмен 
атмосфера энергиясын шоғырлау және басқарудың ТҮЙІН ұсанымдары құрастырылған 
және патенттелген. Мақалада ұсынылған SWEM технологиясы осы табиғи энергияны 
есептік санда электр қуатына түрлендіру тәсілі болып табылады. 

SWEM технологиясының құрамында құйын секілді табиғи құбылыста бақылауға бола-
тын механизмдер қолданылған. SWEM модулі ауаны қанықтыратын әлемдік теңіз бетінің 
қызуы мен су булануынан бастап ауаның ылғалдығының агрегат күйіне өту тізбегін репли-
кациялайды. Суда аккумуляторланған күн энергиясы конвертация тізбегінің нәтижесінде 
электр қуатына түрленеді. Сонымен бірге кросс – агрегатты өтулердің энтальпиясының 
қосалқы өнімі ретінде тұщы су бөлінеді, ол ауадан жауын – шашын түрінде бөлінеді. Тұщы 
су энергия секілді ғаламшардағы көптеген адамдар үшін құнды және өмірлік қажеттілігі 
бар өнім болып табылады. 

SWEM су – электрлік модуль әмбебап, жеңіл, өзгертпелі және қолайлы. Энергияны 
немесе суды тұтыну көлеміне энергия шығаратын өндірісті масштабтау кіші мөлшердегі 
SWEM модульдерінің батареяларын синхрондау түрінде және мега – қондырғы түрінде 
орындалуы мүмкін. SWEM модульдер далалық пен қала пейзажы шарттарында жерде немесе 
су бетінде орналасуы мүмкін. Технология сыртқы энергия көздерін талап етпейді және 
толығымен «жасыл» болып табылады. SWEM технологиясы негізделетін, адамдардың 
энергия мен судағы ағымдағы және келешектегі қажеттіліктерін қамтамасыз ететін, 
Жер атмосферасының төменгі потенциалды жылу энергиясын шоғырлау мен басқарудың 
іргелі ұсанымдары жаңа, экологиялық таза энергетиканы индустрияландырудың негізіне 
айналуы мүмкін. 

ТҮЙІН СӨЗДЕР; SWEM, Galex Energy, жаңартылатын энергия көздері, «жасыл» тех-
нология, тұщы су өндірісі, азық – түлікті қауіпсіздік. 
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Thermal energy created by heating the Earth and the atmospheric air by sunlight exists in the 
Earth’s atmosphere in quantities many times greater than humanity’s energy needs. The authors 
formulated and patented the basic principles of concentration and use of this low-potential thermal 
energy scattered in the atmosphere. The SWEM technology proposed in the article is a way to 
convert this natural energy into usable electrical energy, in calculated quantities.

SWEM technology is based on mechanisms that can be observed in such a natural phenomenon 
as a hurricane. The SWEM module replicates the chain of transitions of aggregate states of 
atmospheric moisture, starting with heating the surface of the world’s oceans and evaporating 
water that saturates the air. The energy accumulated in the water of the sun, as a result of the 
chain of conversions, is converted into electricity. At the same time, as a by-product of enthalpy of 
cross-aggregation, fresh water is released, falling out of the air in the form of precipitation. Fresh 
water, like energy, is the most valuable and vital product for many people on the planet.

The SWEM water-electric module is versatile, lightweight, operational and portable. The energy 
generation providing for energy or water consumption can be scaled up in the form of a synchronized 
battery of basic size SWEM modules or a mega-installation. SWEM modules can be placed on the 
ground or on the water surface, in steppe or urban landscape conditions. The technology does not 
require external energy sources and is absolutely green.

The fundamental principles of concentration and management of the earth’s low-potential 
thermal energy, on which SWEM technology is based, can form the basis of a new, clean energy 
industry that exceeds current and future energy and water needs.

KEY WORDS: SWEM, Galex Energy, renewable energy, green technology, energy security, 
freshwater production, food security.
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