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ПРИМЕНА HA СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА BO ДРУГИ ФОРМИ НА
ЕНЕРГИЈА

Д-р.инж.киб. Трпе ГРУЕВСКИ
Здружение за користење на алтернативни извори на енергија на
Р.Македонија

1'рудов има за цел да Ги даде оснонпите информации за значењето на
сончеаата епергија за животот на ЗемјшТш и за можноспште зи нејзино техничко
цсиористување.

Во почетокот е објаснет зничијот па епергијата, која Го подмируна севкуп-
пиот жинот на земјата и е Посочено, низ каквп се Промеии минува во природншТш
DKO.'UIIUI сончевата енергија која Гшѓа ни ЗемјшТш.

Во понитсшошниот <)ел наведени се можношште за добивање на топлотна,
мехинпчки, електрична и хемиска енергија од енергијата тто се додава ш\ Земјанш од
соччевото зрачење и се укажува, коко може рационилно да се користи сончевата
('пергији и кико може да се Подобри енергетскита ситуација и да се унапреди и зачува
Ж1шот1шти средина. Во текстот се нсшедени Примери за користење на загревање на
аода, Аатоплунање и климатизација на станбените домовн (сончеви куќи), за црпење
lid вода en Посебѓш Постројки, за добивање на Питка вода, за добивање на високи тем-
iiepatTiypti (соичеви Печки) и сл. Исто така се наведешс одредени примери на хелиоенер-
h'lTiciai Постројки u футуролошки проекти со поголеми сили. Воедно се укажува, дека
и чо неииите. климитски услови постојат ѓолеми можности масовно да се. користи
(оичената eiwpluja која има Голема перспектиаа и оправдиност.

Трудов е наменет на сите интересенти за новшТш енергетска област -
\е.-шое/1гргетик(1 (хелиотехника), т.е. за користење на соннената енергија во големи

и 3d Гншили потреби.

Tnulov e namctwt nci site interesenti :a novala energetska oblast - helioenergetika
(lieliolclinika), I.e. za korislewe na son~evala energija vo goleini razmeri i za poinali potrebi.
The object of this article is to give t/ie basic information about significance of solar energy for life on
luirlh and opportunity of technical utilization of solar energy.

At beginning, there is an explanation about significance of energy and variety of changes of
solar energy that fall on Earth in nature environment.

n further part are presented possibilities for gain a heat, mechanical, electrical and chemi-
cal energy from energy that is added to Earth from solar radiation. Also are shown rational ways of
utilization of solar energy, improvement of energetic condition and saving of life environment.

The examples of solar power utilization are water Iteating, Jieating and climatization of
houses (solar houses), water draw in plants, gain of drinking water, gain of high temperatures (solar
oven) and so on. There are also shown specific examples of helioenergetic plants and futuristic pro-
jects with bigger power. In our climate conditions also there are big opportunities for utilization of
solar power, power with big perspective and justification.

'This article is intended for all interesents in new energetic area - helioenergetic (helio-tecfi-
iiicl, for utilization of solar power for large and small purposes
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1. ЕНЕРГША

Зборот "енергија" спаѓа помеѓу најупотребуваните зборови не само во
нашиот јазик, туку и во останатите јазици. Потекнува во основа од грчки
(t

i iJt.f)~/t:к\, се состои од ?:>.' --;.'; tfr/ov - многу работа, труд) што
значи способност да врши работа - "facultas agendi", како го дефинирале
фмзнчарите во 17 - от век. Затоа можеме енергетската големина да ја изразу-
ваме во единива работа, независно во каква форма се наоѓа.

Енергијата е важна особеност на сите тела - од елементарните честички
до супергалаксијата. Секое тело и секој систем - од елементарните честички
дури до галаксијата - имаат одредена енергија.

Во основа е подвижна а има исто така значење во сите развојни проце-
си на земјата а и во целиот свемир воопшто.

Кога зборуваме за изворот на енергија, ослободувањето на енергијата и
сл., имаме на мисла промената на енергијата од еден вид во друга форма. На
пример, иромена на потенцијалната енергија во космичка и во електрична во
нодните турбини; промена на потснцијалната атомска енергија во топлотна и
чрачсње - како што е тоа со ѕвездите и со Сонцето; промена на хемиската
сиергија во топлотна при горењето и т.н. He ce создава нова енергија, туку
снсргијата се трансформира.

Само за потсетување, дека вкупната енергија на зрачењето во вна-
трешноста на Сонцето изнесува:

За споредување наведуваме дека кинетичката енергија на кружното
движсње на Земјата околу Сонцето е:

1 / -34 - * . l w 3 3 2)

"* 2 Ч

Wk[J] - Кинетичка енергија на честичката

На земјата користиме само незнатен дел од кинетичката енергија на
петерот, водните ТОКОВИ И морските струења.

2. СОНЧЕВАТА ЕНЕРГИЈА HA 3EMJATA

Сонцето зрачи приближно како црно тело со надворешна температура
од 6000 К. На својата површина има густина на зраченост околу 60.000 K.MW-2.
На земјата, сончевото зрачење опаѓа и е значително ослабено (разложено на
поголема површина). Густината на токот е само околу 1.4 KMW-2. Co
движењето низ земјината атмосфера, таа густина и понатаму се намалува. Од
вкупната енергија која Сонцето ја оддава , на нашава Земја паѓа само еден
незначителсн дел приближно една двомилијардита околу (Види сл.1)
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Слика 1

За споредување, ќе наведеме дека светска потреба на енергија во 2000
година изнесуваше 3,67 х 1010KW- Заправо, незнатен дел е зафатен од оста-
натите нланети. Останатиот ток на зрачењето, т.е. скоро целиот ток на
сончевата енергија се губи во меѓуѕвездениот и галактичкиот просотор. За
неговата оценка денес се занимаваат бројни модерни астрономски развојни
институти.

За животот на Земјата има значење само оној двомилијардити дел кој ја
зафаќа нашава планета.

Првиот контакт на сончевото зрачење со Земјата почнува приближно
во оддалеченост од околу сто илјади километри од неговата површина.
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3. ИСТОРША HA КОРИСТЕЊЕТО HA ЕНЕРГИЈАТА HA COH-
ЦЕТО

За иримената и користењето на сончевото зрачење. имаме поединечни
еознанкја уште од давнина. Така Плутархос (Plutarchos) спомнува за тоа, дека во
времсто на владеењето на Нуму Помпилиа (Numu Pompilia - 714 до 671 година
н.н.е) оганот го палеле со помош на изглачани нехари. Пехарите ги поставувале
наспроти сонцето што бил многу едноставен и ефектен начин да се предизвика
оган.

Миогу веродостојно сознание имаме и по 500 години потоа, дека
елагѕниот математичар и физичар во тоа време Архимед (287 до 212 година
п.н.с) нс знаел за атомската бомба, па сепак ја запалил римската флота, која ја
оиколнла Сиракуза - 215 до 212 година п.н.е. (Види сл.2).

Овој историски чин го забележале и покасно историчарите. Според нив,
смракуските мајстори имале големи метални површини иокриени со бакар (нив-
ната •шштитна новршина била површина од огледала). По наредба, сите војни-
цн распореденина тврдината (ги имало повеќе десетици) ги насочувале своите
огледала така, како сончевите зраци би биле лоцирани на едно место на тој
кораб. Доколку го уважиме фактот дека тогаш корабите биле градени од дрво,
бсздруго ќе сс увериме дска ожареното место се запалувало за многу кратко
времс.

Точмо двс илјади години но Архимед, Францускиот научник Georges
Leclere Buffon (1707 до 1778 година) конструирал постројка од 360 рамни
оглсдала 15см X 15см. Тој со нив томсл рачни мстали (иа up. олово, сребро и
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T.H.).

Како доказ дека развиениот свет многу сериозно ја сфатил енергијата
на Сонцето и енергетската криза од 1973 година, најубаво го покажува и след-
ииов пример на неговиот земјак Wicariota.

Bo 1976 година, на Француските Пиринеи, во старата тврдина Монт
Луис (Mont Louis), на околу 30 км источно од Андора, на височина од 2000м,
ичградена е најзначајната (а пред се најголемата) Сончева печка на светот за
топсње на метал. Сончевите денови во текот на годината изнесуваат 180 a
густината на токот на сончевото зрачење е 1000 W.m-2 што е апсолутно
вообичаено. Обровското параболично огледало е 40м високо а 54м широко, a e
мчградено од 9.000 мали огледала со размер од 45см X 45см. Температурата што
сс постигнува во внатрешноста на печката се движи од 3000 до 4000 С, во завис-
ност од апсорпцијата на површината.

Печката е наменета за топење на тешко топливите материјали како:
ThO2, ZrO2, A12O3 и т.н., но служи и за научно истражувачки цели. (Види сл.З)

Поглед од'исток

№

С< 2 *

0»

Г«1".

"-11*

Поглед одозгора

Слика 3

Можеме да наведеме бројни примери за користење на сончевото
зрачење, кои биле како природна последица за развојот на научните сознанија
во новиот век.

Конечно во минатиот век, па и порано, пожнува да се користи сончевата
енсргија за дестилација на вода. Како прва поголема дестилациона постројка
била поставена дури во 1872 година во Чиле во рудниците Лас Салинас на околу
1400м надморска височина.

Постројките кои ги спомнуваме. сончевото зрачење го трансформираат
во топлина. Во минатото столетие, а поготово денес, конструирани се бројни
различни видови постројки за користење на сончевата топлина; сончеви загре-
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вачи на вода, сончеви пумпи, сушари за овошје и тутун, житарици и дрво,
постројки за дестилација на морската вода за производство на водород, генера-
тори за мроизводство на био гас, кој ги покренува сончевата енергија, корис-
тсње за движење на помали бродови. сончеви куќи (за загревање вода, за зато-
плување и т.н.). Во разни земји во моментов се испитуваат повеќе од 60 про-
тотипа на сончеви куќи и многу други иновации.

4. СОНЧЕВА ФОТОНАПОНСКА ЌЕЛИЈА (ФОТО - ЕЛЕКТРИЧЕН
ГЕНЕРАТОР, СОЛАРНИ ЦЕНТРАЛИ)

Сончевата фотонапонска ќелија, или како се нарекува фото - елек-
тричсн гснератор кој директно ја претвора сончевата светлина во електрична
t'Hc'pntja, наиде на широка примена во многу области на човековото живеење.
Се изработува од неколку полупроводни материјали: силициумови кристали,
кадмиум сулфид и галиум арсенид (Види сл.4 и 5).

Нејзиниот енергетски потснцијал зависи од интензитетот на сончевото
чрачење н од ефектната површина на кристалите. Се користи насекаде како
автономсн извор на енергија каде што е скап доводот на електрична енергија,
како п во комбинирано користење на сончевата радијација, енергијата на вет-
срот и ф1)силните горива (дизел агрегат), како што е случајот во ПТТ соо-
браќ;|јот. за апсолутно обезбедување на непрекината работа на телекомуника-
цпомитс ннсгалации при елементарни непогоди кога доаѓа до прекин на довод-
иите мрежи. (Види сл.6).

Слика 4 и 5
Денешниов развој на фотонапонската ќелија (фото - електричен генер-

атор) а сега и соларна централа со краткорочно термално и долгорочно водор-
одно складирање на енергијата, го-надминува традиционалниот хендикеп на
повисоките трошоци на користењето технологии засновани на фосилното гори-
во и футуристичката природа на производството кога сонцето е достапно само
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периодично..

Ссмчѕос kG келија

Есјииииа to енергмја #°- berso

аку. батерија

МИИИ arpercir нс. дссилио ropnbo

Слика 6

Денес, технолошкиот развој нма обезбедено работење во оваа област

24 - часовно ироизводство.
Овој напредок во користењето на фотонапонската ќелија е дело на

Руските научници, според кои денес може да се произведува електрична енерги-
ја која е околу 60 проценти поевтина од комерцијалните централи.

Денешниве соларни централи изградени ширум светот (па и во земји
што нмаат многу помали сончеви периоди од нас во текот на годината)
достнгнуваат капацитет од 1 до 10 MW, а во проект се и соларни централи и до
200 п 700 MW.

Да не одиме подалеку, ќе го наведеме нримерот на соларната централа
која е во завршна фаза со капацитет од MW, во нашиот јужен сосед - Грција, во
селото армсни на Крит, која ќе може да ги задоволи енергетските потреби на 12
млјади домаќинства.

Доссгашното користење на сончевата енергија во мал обем, се покажа
како конкурентна и многу успешна со бројни иновации и во многу области на
човсковото живеењс, што дава можност да стане предмет за донесување
нланоии и одлуки. Тоа може реално да се постигне доколку би се искористиле
можиостмте сончевата енергија да се зафаќа ефикасно и наменски да се употре-
би за омштествените промени во други корисни форми на енергија: топлинска,
механичка, електрична и хемиска.

Индустријата, транспортот, земјоделието и другите области од
стопанството имаа поголема предност отколку за користење во домаќинството.
Потребно е да се знае дека градбата на поголеми капацитети на хелиоелек-
трани би можсле да се градат таму, каде не е проблем обработливото земјиште
и шумарството, туку да се градат таму каде површината на земјиштето не може
да се користи за други намени.
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5. ЗАКЛУЧОК

Ha нашата земја паѓа илјада пати повеќе сончева енергија, отколку што
му е потребно на се што е живо и дваесет илјади пати повеќе отколку што му е
потребно на целото човештво со својата успешна технологија.

Co други зборови, Сонцето за 20 минути на земјата испраќа повеќе
енергија отколку што сите земји заедно трошат за една година, или доколку би
се скротил ветерот, би се обезбедило два пати повеќе енергија отколку што
денес му реките му даваат на човештвото.

Нашата денешна севкупна "енергетика" дури е незначителен дел во
однос на сончевото зрачење. Република Македонија, која зафаќа површина од
25.713 km2, на која површина годишно паѓа приближно 40.000 милијарди кило-
ват часови енергија, односно десет илјади пати повеќе од нашата сегашна
севкупна потршувачка на енергија.
Овој обровски енергетски потенцијал не можат да го сфатат песимистите кои
зборуваат за енергетска криза.
Многу би се плашел, доколку во средината на чистото Мавровско езеро рибите
би гинеле од жед; доколку загинат, причина нема да биде недостатокот на вода.
Причината за т.н. енергетска криза не може да биде недостаток на енергија,
туку неумеењето навреме и паметно да ја користиме.
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Здружение за користење на алтернативни.
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