
 ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ  

Възобновяеми енергийни източници 

    Възобновяемите енергийни източници може да се групират в пет кате-

гории: слънчеви, вятърни,водни, геотермални и биомаса. Категорията 

“водни” включва енергията, получавана от реките и океаните. Всички тези 

източници на енергия, освен геотермалните, съществуват благодарение 

на енергията на Слънцето. Биомасата се състои от растителни вещества, 

които са натрупали своята енергия от слънчевата чрез фотосинтеза. Реки-

те се подхранват от дъждовете, които възникват заради изпарението на 

океаните и езерата под действието на слънчевата топлина. Вятърът духа 

вследствие на неравномерното нагряване на повърхността на Земята от 

Слънцето. Геотермалната енергия – това е енергия на подземната топли-

на. 

 

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

Михаил Ломоносов 
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ПРИРОДА, ЧОВЕК, ХИМИЯ 

дом най-добре през стъклото 

преминава късовълновото лъ-

чение. Там то нагрява предме-

тите и част от него преминава 

в дълговълново лъчение, кое-

то не може да премине през 

стъкло, т.е. да излезе навън. 

По такъв начин стаята посте-

пенно се нагрява. Вие сигурно 

вече сте чели за парнико-

вия ефект, който по този 

начин нагрява нашата 

планета, но там дълговъл- 

новите лъчи не могат да 

излязат в космоса заради 

нашата атмосфера, където 

са се натрупали парнико-

ви газове. 

  Слънцето изпраща в 

открития космос огромен диапа-

зон от дължини на вълните. 

Около една трета от идващото 

до нас слънчево лъчение е под 

формата на инфрачервени лъчи 

(топлинно лъчение).  

    Човекът не вижда ултравио-

летовото, инфрачервеното, мик-

ровълновото, още повече рентге- 

новото лъчение. Видимата свет-

лина е не повече от един про-

цент от общото лъчение на 

Слънцето. 

   Светлината има сложен със-

тав. За живите организми от 

значение са ултравиолетовите, 

видимите и инфрачервените 

лъчи. Ултравиолетовите лъчи 

убиват живите организми. Ос-

новната част от тях се спират от 

озоновия слой, разположен на 

височина 20-25 км. Инфрачер-

вените лъчи имат топлинно 

действие. Полезно екологично 

значение има видимата свет-

лина. 

     Плътността на потока на 

слънчевата радиация, преми-

нала през всички слоеве на 

атмосферата и дошла до Земя-

та от Слънцето, съставлява 

около 1 kW м кв. Слънчевата 

радиация се състои от фотони, 

които откъсвайки се от повърх-

ността на Слънцето, носят 

енергия от 1 до 3 eV 

(електронволт). Фотоните – 

това са светлинни частици, 

носещи количество енергия, 

които попадайки върху пред-

метите, могат да избият елект-

рони от повърхността на пред-

мета. С това се обяснява фотое-

фекта. 

         На повърхността на Земята 

ние вече виждаме както прекия 

поток, така и разсеяното от ат-

мосферата лъчение. 

От всички съществуващи възобно-

вяеми източници на енергия 

слънцето, наред с вятъра, се явя- 

ват най-достъпните и екологично 

чисти. За да се използва неговата 

енергия е необходимо да се решат 

някои проблеми : как да се улови 

най-големият му поток, да се съх-

рани и да се предаде неговата 

топлина на потребителя без загу-

би. 

         Защо се нагрява стаята? 

На този въпрос можем да на-

мерим отговор, като си при-

помним свойствата на слънче-

вото лъчение, описани в нача-

лото на главата. 

           От целият диапазон на 

дължините на вълните на 

слънчевото излъчване (виж 

фигурата) през деня в нашия 

          Идеята за отопляване на 

домовете от енергията на слън-

чевото лъчение е известна от 

древни времена, когато нашите 

предци са строили домовете си с 

прозорци, разположени на юг 

(за човечеството живеещо на 

северното полукълбо).  

     Но и в нашето време също 

можем да видим как инженери-

те проектират обществени и 

частни домове, основани на па-

сивно отопление. С прости ар-

хитектурни приспособления и с 

правилно разположение на про-

зорците, стените и покривите 

може да спести топлина, а това 

означава и пари. На практика 

домовете с пасивни системи на 

отопление още по-добре се отоп-

ляват, ако имат вентилатори, 

благодарение на които топлия 

въздух циркулира между стаи-

те. 
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Фотоволтаично преобразуване на слънчева енергия 
            Ето още един най-разпространен начин, позволяващ да се получава електрическа енергия напра

- во от слънчевото лъчение. Вие срещате този начин на всяка стъпка – това са фотоелементи. 

Макар че те имат един недостатък, както и всички устройства, работещи със слънчевото лъ- 

чение – те работят само при ясен слънчев ден. Техният принцип на действие е прост. 

Както вече знаете, светлината представлява частици, които се наричат фотони. Те носят 

енергия, количеството на която зависи от това, в каква област- дълговълнова или късовълно- 

ва -се намират. Попадайки върху предметите, те избиват електрони от неговата повърхност. 

Този процес се нарича фотоелектричен ефект и може да протича върху метална повърхност, в 

течност и в отделен атом на газта. Най-простият и удобен материал се явява металът. Обаче 

не всички метали могат да дадат еднакъв за всички фотоефект. По този начин при медта и 

платината не може да се получи фотоефект под въздействието на видимата част на спектъра. 

Най-добрият материал се оказа силиция. При това неговите запаси на Земята са на второ място 

след кислорода, което ще спомогне за неговото бъдещо мащабно усвояване. 

Интензивното развитие на фотоелементите станало покрай изучаването на космоса, когато се 

създали слънчеви батерии за спътниците и космическите станции. В края на ХХ век промишле- 

ността започнала масово производство на фотоелементи. 

Стр. 3 Брой 4 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО ОТ СЛЪНЦЕТО 

СИСТЕМА ОТ   

ФОТОВОЛТАИЧНИ КЛЕТКИ 

ван с фотоволтаично електричес-

тво – Вангард, е изстрелян в 

орбита от НАСА през 1958 г. В 

космоса Слънцето е единствения 

енергиен източник и много бързо 

фотоклетките бяха внедрени като 

захранване на всички космичес-

ки апарати.  

Първоначално цената им е била 

изключително висока, но след 

първата петролна криза 1973 г. 

започна и земното им приложе-

ние. Днес фотоволтаичната ин-

дустрия е най-динамично разви-

ваща се и всяка година произ-

водството се удвоява. Така себес-

тойността ѝ непрекъснато пада, 

като през 2010 цената на произ-

вежданата чрез фотоволтаична 

енергия се изравни с тази от яд-

рените централи. 

   През 1954 се появили първите 

устройства, с помощта на които 

било възможно да се произвежда 

електрическа енергия от слънче-

вата светлина.  

  През този период  в САЩ изоб-

ретяват слънчева батерия, която 

преобразува светлината в елект-

ричество с коефициент на полез-

но действие (КПД) от 6%.  

    Според историческите сведения 

фотоелектрическият ефект е открит 

от френския физик Александър 

Едмон Бе-

керел още 

през далеч-

ната 1839. 

      Но пора-

ди ниското 

ниво на тех-

никата при-

ложението 

му започва с 

епохата на 

космически-

те изследва-

ния през 50- те години на 20 век.  

Първият спътник, изцяло захран-

ИСТОРИЯ 

РЕГУЛАТОР 

НАТОВАРВАНЕ С 

ПОСТОЯНЕН ТОК 



ОУ”Св.Кл.Охридски” 

с.Кичево, община Аксаково, 

ОУ”Св.Кл.Охридски” .Кичево—

Клуб  

„ Природа, Човек, Химия“, 

създадена по проект 

„ТВОЯТ ЧАС“ фаза 2 

     

По-нататък вие трябва: 

1. Да покриете кутията отвътре с фолио. 

2. Да покриете капака на кутията отвътре с фолио (добре е да 

е хубаво изгладено). 

3. Закрепете въженцето на външната страна на капака на 

кутията (за регулиране на позицията на капака). 

4. Затворете кутията със стъклото, сложете кутията на слънце 

и регулирайте позицията на капака за оптимално отражение 

на слънчевите лъчи във вътрешната част на кутията. 

5. Сложете термометъра в кутията и следете за повишаването 

на температурата. 

6. Измерете, каква максимална температура вътре в кутията 

сте успели да достигнете. 

7. Пробвайте нещо да приготвите в печката: пържени яйца, 

чаша чай, сварете кренвирши или нещо друго (сложете тен-

джерата или тигана в центъра на кутията). 

 Необходимо ви е: 

1. Кутия от картон или дъски 

(с размер 30х40х20 cm); 

2. Алуминиево фолио (около 

0,5 m2); 

3. Стъкло или органично стък-

ло (с размер спрямо големина-

та на капака на кутията); 

4. Връвчица (около 1 m); 

5. Лепенка (скоч, двойноза-

лепваща лента); 

6. Термометър. 

 

Телефон:052/673-264 

 

E-mail: oukichevo@abv.bg 

 

 

 

Направи си—СЛЪНЧЕВА ПЕЧКА 

    

                        .  

ЛЮБОПИТНО 

      Рали Солар Чаленджър 

    Впечатляващ спектакъл за приложение на фотоволтаично елект-

ричество за транспорт е провеждащото се от години в Австралия 

рали на слънчеви автомобили. По трасето Дарвин-Аделаида с дъл-

жина 3 000 км, пресичащо от север на юг цяла Австралия се състеза-

ват десетки слънчеви автомобили. Маршрутът се изминава за 30 

часа при средна скорост, достигаща 100 км/ч. 

Нуна 5 – Холандия, готов за ралито 2011 г. Фотоволтаичен генератор 

6 м2 трислойни 

галиеварсенид 

фотоклетки на 

Европейската 

Космическа Аген-

ция – 2 120 броя, 

Литий-полимер 

батерии. 


