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summar’

The present report descusts the renewable energy sources and 21 century
(future development, energy revolution and suny radiation in the space).
The share of renewable energy sources growth normaly from 20% to more
than 50%. Sunny energy from the space is the mane quantity of energy
delivery in 21 centure.

Резюме

Пpедставенияm доклaд разглежда възoбнoвяемuте енеpгuйнu
pecypcu u 21 век (бъдещоmo paзвиmuе, енеpгийнaтa pевoгiюцuя u
слънчеватa pадuацuя от Космоса). делът нa ВЕИ pacme ноpмaпнo
от 20% дo нaд 50%. Сльнчеватa pадuацuя от Кoсмоса е главнотo
е4чергuйно снабдяване npез 21 век.

ВЕИ навлязоха масово в бита на човечеството през втората
половина на 20 век. През 80-те и 90-те години те коренно промениха
облика на съвременните енергийни системи по света (глобалния
горивно-енергиен баланс на Земята) и цялостния облик на съвремието.
21 век тръгна по пьтя на нова и революционна енергийна стратегия.

На фиг.1 е представен амбициозен сценарий за развитието на
вятьрната енергия до 2030 г. в европейския регион на EWEA’ от
offshore’ и ‘onshore’ инсталации ( инсталации базирани в моретата и

на сушата). достигането на 20000 млн.€ годишни инвестиции към 2030 г.

ЕWЕА-Европейска асоциация за вятърна енергия.
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е сериозна и отговорна задача [1]. Ако приемем за подобна и
ситуацията при другите видове ВЕИ (сльнчева, водна, геотермална,
биомаса и т.нJ, то достигането на една заветна цел през първото
полустолетие на 21 век от 20% до над 50% от крайната енергийна
консумация на енергия в света е напълно реална!
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Фиг.1. Инвестиции за вятьрна енергия в периода 2000-2030 гг.

На фиг.2 е дадека динамиката в ръста на крайната енергийна
консумация от ВЕИ до 2050 г. [2].

Промяната на световния (така наречен) енергиен микс съгласно [З]
е даден на фиг.З. Прогнозното развитие е посветено на периода до
2100 г. Характерни са някалко основни момента:
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Фиг. 2. Ръст на крайната енергийна консумация от ВЕИ [2]

— през второто полустолетие на 21 в. ~щрената енергия изчезва;
— консумацията на въглища, нефт и природен газ намаляват

до около 200-210 EJ!a;
— най-съществен ръст от ВЕИ бележи слънчевата енергия
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(фотоволтаичните системи и соларно-термичните електро
централи), което е свързано с предстящата ЕНЕРГИИНА
РЕВОЛЮЦИЯ!

Енергийна революция

Известно е на всички, че Слънцето стои в основата на почти
всички възобновяеми енергийни източници.
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Фиг.З. Прогноза за промяна на световния енергиен микс [З]

Енергийният микс на 21 век е немислим без електричеството от
Слънцето. Но тона не е известната слънчева радиация, добре позната
на планетата Земя и човечеството от векове. Тона е слънчевата
радиация-енергия базирана в Космоса (там няма облаци и космиче
ското пространство е необятно за разполагането на огромни площи от
типа на повърхносгга на България със слънчеви панели), коята ще се
гюема от специални генератори на космическа слънчева енергия. Тона
са цели армии фотоволтаични клетки в геостатичната орбита или по
повърхнос’па на Луната, които преврьщат слънчевата енергия в елек
трическа. Оттам електричеството ще бъде конвертирано в микровъл
нови лъчи. Изпратени на Земята, те ще бьдат превръщани обратно в
електричество, което ще бъде разпределяно по съществуващата елек
тропреносна система и нейните нови разклонения. Броят на клетките,
необходим за приемане на сльнчевата енергия, би могьл да бъде
снижен чрез концентрация на слънчевата енергия с помощта на
огледала. [4,5].

Тъй като концентрираната микровълнова радиация е опасна, то
приемателите на трансферираните от Космоса микровълнови лъчи ще
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тръбва да се локализират в подходящи изолирани региони на Земята.
Въпреки тона рисковете от нея са далеч по-малки от рисковете от
ядрените централи, или от последиците на хидрокарбонните горива за
околната среда (парникови газове-глобалното затопляне и топлинното
замърсяване).

Създаването ка разположени в Космоса енергийни източници
приематели на сльнчева енергия (генератори на слънчева енергия ) е
главкият проблем, който стои пред човечеството през 21 век. Подобно
на магистралното строителство през 50-те години на миналия век в
САЩ за изграждането на масирана междущатска система от
магистрали и системата ‘Арпанет’ за мрежа от компютри, които да си
предават скоростно данни и файлове на огромни разстояния (която по
късно еволюира в интернет мрежа), всички тези технологии се
изграждат по военни причини, т.е. който създаде тези космични
технологии за енергия, той ще владее и Космоса и Земята! Подобно на
благодекствието през 60-те години в САЩ в резултат на магистралите
и благоденствието от интернет през 2000 г. за света, така и през 21 век
ще се формира световно благоденствие като резултат от енергийната
революция.

Подобно от качалото на индустриалната революция до ден днешен
Арабският полуостров в миналото почти без значение (с изкяючение на
приказния епос “Хиляда и една нощ”), внезапно придоби ключова роля
в света заради своите петролни залежи. С разполагането обаче на
новата енергийна система, която ни дава “енергийната революция,
Космосьт вече придобива много по-голямо значение, отколкото
Саудитска Арабия някога е имала за света.

И така: който има възможността да осигури по-евтината космическа
слънчева енергия (или базира в Космоса системи за приемане на
слънчева енергия и владее Космоса), той се утвърждава и като нова
глобална сила и световен лидер! Въпрос на бизка футурология! И
колкото и парадоксално да звучи, ВЕИ през 21 век ще изживеят своята
Элатна epa!

От всичко гореизложено могат да последват следните основни
изводи:

1. Оползотворяването на енергията от възобновяеми източници
през 21 век продължава с нови по-интензивни темпове.

2. доминираща роля получава слънчевата енергия, особеко тази,
усво-ена в космическото пространство и трансформирана до Земята.
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3. Ролята на глобален лидер и световен хегемон получааа този,
Който заеладее Космоса на Галактиката и съумее да изгради
космическа система от генериращи космическата слънчева енергия
съоръжения.
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