
 ЕНЕРГИЯТА Е ВЕЧНА 

Преди да започнем да търсим начини разумно да използваме 

енергията, ние сме длъжни да изясним, какво е това енергия, 

как се измерва и на какви закони се подчинява. Повечето учени 

астрофизици считат, че нашата Вселена е възникнала преди 

около 20 милиарда години. В този момент цялата енергия и ма-

са са били концентрирани в нищожно малък обем, може да се 

каже в една точка. Енергията не могла да се задържи в това 

състояние, в резултат на което се получил Големия Взрив и на-

шата Вселена започнала да се разширява. Eнергията е същест-

вувала от самото начало и ще съществува вечно. И така, 

какво е това енергия? Както лесно се задава този въпрос, така 

трудно се отговаря на него. Eнергията е абстрактно понятие, 

въведено от физиците, за да опишат с една дума различните 

явления, свързани с топлината и работата. Това се оказало 

толкова удобно, че сега понятието енергия е основно не само за 

всички естествени науки, но и за всички сфери на живота. Ние 

казваме: “Той е енергичен човек” и всички разбират, за какъв 

човек става дума. Не можем да си представим дейност, която 

не е свързана с енергия, дори процеса на мислене изисква енергия. 

Разбира се, може да се обсъжда това, как да се осигури за бъде-

щето достатъчно количество 

енергия, без да знаем много за 

свойствата й. Aко погледнем 

по-навътре в природата на 

енергията, това ще ни даде 

ключ към разбирането на мно-

го от проблемите на околна-

та среда и убеждението, че е 

необходимо за бъдеще да се 

търсят нови пътища за полу-

чаване на енергия. В резултат 

от запознаването с проблемите на енергопотреблението, ние 

придобиваме определени навици и начин на мислене, необходими 

за живота в бъдещето общество. 

 

"Широко е простряла химията ръцете си в човешките дела." 

Михаил Ломоносов 
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не. Затова рано или късно те 

ще се изчерпят. Това е техният 

първи недостатък.   Втори-

ят голям не-

достатък на невъзоб-

новяемите източници на енер-

гия ,е че те нанасят огромна 

 Огромно количество слънчева 

енергия постоянно постъпва на 

Земята. Приблизително една 

трета от тази енергия се отразя-

ва от атмосферата на Земята, 

0,02% се използва от растенията 

за фотосинтеза, а останалата 

отива за поддържане на много 

природни процеси: затопляне на 

земната кора, океаните и атмос-

ферата, движение на въздушни-

те маси (вятър), вълни, океанс-

ки течения, изпаряване и кръ-

говрат на водата. Тази огромна 

енергия, постъпваща на Земята, 

все пак не води до всеобщо за-

топляне, защото след, като  пре-

мине през природните процеси, 

се излъчва обратно в космичес-

кото пространство. В продълже-

ние на милиони години приро-

дата се е приспособила към ог-

ромния поток енергия и е дос-

тигнала до всеобщо топлинно 

равновесие. Когато ние използ-

ваме възобновяеми източници 

на енергия го правим по два 

начина. Можем да използваме 

слънчевата енергия направо, 

например, в слънчевите бате-

рии. В слънчевата батерия 

светлинната енергия на Слън-

цето се превръща в електрое-

нергия. В местностите, където 

през годината има много слън-

чеви дни, може да се поставят 

слънчеви батерии на покриви-

те и да се използва енергията 

на Слънцето 

в бита. Има 

даже проек-

ти на авто-

мобили, ко-

ито се дви-

жат за сметка на енергия, 

изработена от слънчева бате-

рия, поставена на покрива на 

автомобила. Вторият начин е 

използване на енергия от един 

или друг природен процес. По 

такъв път ние вървим, използ-

вайки енергията на водата във 

водноелектрическите централи, 

енергията на морските приливи 

в приливните електроцентрали, 

енергията на вятъра във  ветре-

ните електроцентрали. При из-

ползването на възобновяеми 

източници на енергия увелича-

ващото се енергопот-

ребление на Земята 

не нарушава всеобщо-

то топлинно равнове-

сие и не води към все-

общо затопляне. Ние 

не променяме коли-

чеството 

на енергия, пос- тъпващо 

на Земята и из- лъчвано от 

нея .Първото предимство на 

такива източници на енергия е , 

че те не вредят на природата. 

Възобновяемите източници на 

енергия постепенно си запълват 

своята енергия от Слънцето и тя 

стига за милиони, ако не и за 

милиарди години, докато същес-

твува Слънцето. Това е тяхното 

второ предимство. 

не започнало да използва не-

възобновяемите източници, 

количеството на съхранената в 

тях енергия останала непроме-

нена  Но откакто хората започ-

нали да използват невъзобно-

вяемите източници, количест-

вото на съхранената в тях 

енергия започнала необратимо 

да намалява . Скоростта, с коя-

то ние изразходваме невъзоб-

новяемите източници на енер-

гия, многократно превишава 

скоростта на тяхното образува-

Множество различни природни 

съединения, съдържащи голе-

ми запаси от енергия, се нами-

рат в недрата на Земята. Най-

важните от тях са: нефт, въг-

лища, природен газ, торф и 

уран. Първоначално енергията 

натрупана в тези източници, 

също основно е произлязла от 

Слънцето. Въпреки това са не-

възобновяеми източници на 

енергия. Невъзобновяеми са, 

защото нищожно малко ко-

личество слънчева енергия 

всяка година се превръща в 

енергия на невъзобновяеми-

те източници и са нужни ми-

лиони години, тези нищож-

ни количества да се натру-

пат до големи залежи на 

въглища, нефт, газ или уран. 

Енергията на невъзобновяеми-

те източници се запазва само 

на Земята. Докато човечеството 
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 Възобновяеми източници на енергия  

Невъзобновяеми източници на енергия  



 Първоначално, използвайки мускулна енергия, хората смилали пшеницата с помощта на камъни 

и дървени пръчки. Когато били изобретени мелничните колела, станало възможно да се смила повече 

пшеница. Конструкцията на мелничните колела била проста: горният камък се завъртал около оста си, а 

долният се намирал в покой. Пшеницата постъпвала през отвор в горния камък в межди-

ната между камъните, така че външната обвивка на зърното се отстранявала и зърното 

се надробявало. Първоначално за завъртане на горния камък се използвала човешка 

мускулна енергия, след това започнали да използват мускулна енергия на работни жи-

вотни.           Днес ние мелим пшеницата в мелнични заводи с помощта електроенергия. 

Слънчевите лъчи достигат Земята за 8 минути и 15 

секунди.Почти цялата енергия, която ние използва-

ме произтича от Слънцето. Дори такива невъзобно-

вяеми източници на енергия като нефт, въглища, 

газ са се образували благодарение на Слънцето.Без 

Слънцето  живота на Земята ще изчезне. За 15 ми-

нути Слънцето ни изпраща толкова енергия, колко-

то да стигне на цялото човечество за цала година. 

Ако се нау- чим да 

използва- ме 

разумно тази 

енергия, то ние 

можем да решим 

енергий- ните 

проблеми  в бъде-

ще.                                                               

 

 Използваната енергия от човечеството 

непрекъснато расте. Разликата между човека от 

каменната ера и  съвременния човек е огромна, 

особено в използването на енергия. Пещерният 

човек е използвал  около 1% от  това количество 

енергия, което изразходва съвременният жител 

на Земята. Означава ли това, че енергията  на 

Земята е станала повече ?  НЕ! Тя е станала по-

достъпна , но не е повече , отколкото преди. Ко-

личеството на енер-

гията в природата  е 

постоянно. Тя не 

възниква от никъде 

и не изчезва  някъ-

де. Тя просто преми-

нава от една форма 

в друга. 
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Най-добрият източник на енергия 

на света е на 8 минути от Земята 

Как е мляна пшеницата в различните епохи? 

ват, че хората са използвали и 

използват много енергия. Хората 

са прекалено слаби физически, 

за да може със собствени сили да 

достигнат тези резултати, които е 

достигнало човечеството в резул-

тат на своята дейност. Но хората 

притежават други способности, 

освен физическата сила. Главна-

та от тях е способността да мис-

лят и осъществяват своите замис-

ли. Резултатът от това, в продъл-

жение на цялата история, били 

различни начини за използване 

на други енергоизточници освен 

мускулната енергия, за да се дос-

тигнат с тяхна помощ исканите 

резултати. Овладяването на 

енергията и методите на нейното 

потребление дало възможност тя 

да бъде използвана за замяна на 

ръчния труд. Първото и най – 

известно внедряване било в 

тъкачната машина, която заме-

нила много работници в тъкач-

ната промишленост. Трактори-

те заменили селскостопанските 

животни. Роботите заменили 

хората при изпълнение на опас-

ни и тежки работи. 

Високият жизнен стандарт в 

съвременното индустриално 

общество изисква все повече и 

повече разход на енергия. 

     Когато първобитните хора 

овладели огъня, това довело до ре-

волюция в техния живот. Хората се 

научили да варят и пекат храната, 

убивайки болестотворните бактерии 

и паразити, съдържащи се в нея. 

 Като овладели огъня, те 

могли да прогонват дивите живот-

ни, да отопляват помещени-ята за 

живеене, да изработват примитив-

ни метални оръдия на труда и оръ-

жия за лов. Както за древните хора, 

така и за нас, съвременните потре-

бители, енергията не е самоцел, а 

средство за подобряване качеството 

на живот.  Всяка дейност, независи-

мо от нейната природа предполага 

използване на енергия. Както раз-

личните древни паметници на ци-

вилизацията, така и съвременната 

човешка дейност на Земята показ-

Eнергопотребление. 

Нуждаем се от все повече и повече енергия! 

Стига ли Енергията за всеки човек 

на Земята? 
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менят невъзобновяемите енерго- 

източници, използвани сега. Зато-

ва е важно да се използва толкова 

енергия, колкото е необходимо и 

не повече от това. С това ние ще 

намалим емисиите на замърсите-

лите в атмосферата и ще защитим 

природата. 

Не хабете 

енергията 

напразно! 

С нашите съ-

вети можете 

да проверите 

какъв е ваши-

ят принос за 

опазване на 

околната сре-

да по отноше-

ние на иконо-

мичното из-

ползване на 

енергия: 

 Енергоспестяване и опазва-

не на околната среда 

На Земята се използва много 

енергия. Тези източници на 

енергия, които ние използваме – 

нефт, въглища, газ, много силно 

замърсяват околната среда. Не-

обходимо е да се  намали енерго-

потреблението. Използвайки 

по-малко енергия, ние намаля-

ваме замърсяването на околната 

среда. Енергоспестяването е най

-важният способ за спасяването 

на околната среда. Може да се 

започне направо отсега: не заб-

равяйте да изключите осветле-

нието, излизайки от стаята, да 

се използват икономични круш-

ки. Може да се  отиде до близ-

кия магазин пеша или с велоси-

пед вместо с автомобил и т.н. 

Новите възобновяеми източници 

на енергия няма веднага да за-

Телефон:052/673-264 

 

E-mail: oukichevo@abv.bg 

 

Настоящият брой се издава по 

повод Световния ден на 

Земята —22 април 

ЦЕННИ СЪВЕТИ— 

   ТРЕВОЖНО!Защо да спестяваме енергия? 

Всеки един от нас трябва да осъзнае своята 

отговорност за бъдещето на планетата. 

Главна роля в предотвратяването на еколо-

гичната катастрофа играе енергоспестява-

нето. Съвременната икономика се основава 

на използването на изкопаеми горива, запа-

сите от които се изчерпват и не се възстано-

вяват. Съвременните способи за производст-

во на енергия нанасят непоправима вреда на 

природата и човека. Лекарите смятат, че 

20% от здравето на човека зависи от състоя-

нието на околната среда.  Необходимо е да се 

направи нещо още сега , за да се спре еколо-

гичната катастрофа. Ефективното използ-

ване на енергията е ключът към успешното 

разрешаване на екологичният проблем! 

Действие Да Не По-

няко

га 

Изключвам водата, когато се насапу-

нисвам в банята 

   

Плътно затварям водопроводния кран, 

за да не капе вода 

   

Не изключвам водата, когато си мия 

зъбите 

   

Винаги пиша от двете страни на листа    

Изключвам осветлението, когато изли-

зам от стаята 

   

Изключвам печката, след като си при-

готвя храната 

   

Изключвам нагревателите, когато ня-

ма нужда от тях 

   


