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სა ქარ თვე ლო

მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და 
დაფინანსებულია BP-სა და მისი 

პარტნიორების მიერ.

სა ჭი რო ცნო ბე ბი

ცხე ლი წყლის მზის კო ლექ ტო რი

•	 სა	შუ	ა	ლოდ	ცხე	ლი	წყლის	მოხ	მა	რე	ბის	
დღი	უ	რი	ნორ	მა	50	ლიტ	რი	ა;

•	 დღი	უ	რად	50	ლიტ	რი	ცხე	ლი	წყლის	
მი	ღე	ბას	უზ	რუნ	ველ	ყოფს	1-1.5	მ2	
მზის	ფარ	თო	ბის	კო	ლექ	ტო	რი;

•	 წყლის	ავ	ზის	მო	ცუ	ლო	ბა	და	მო	კი-
დე	ბუ	ლია	მზის	კო	ლექ	ტო	რის	ფარ-
თობ	ზე;

•	 1	მ2	კოლექტორის	ფარ	თობ	ზე	40	–	70	
ლიტ	რი	ა	ნი	ავ	ზია	სა	ჭი	რო.

2	მ2	ფარ	თო	ბის	მზის	კო	ლექ	ტო	რი	ყო	ველ-
წლი	უ	რად	 ელექ	ტრო	ე	ნერ	გი	ის	 გა	და	სა	ხადს	
400	ლა	რამ	დე	და	ზო	გავს.

2	მ2	მზის	კო	ლექ	ტო	რის	ღი	რე	ბუ	ლე	ბა:
ად	გი	ლობ	რი	ვი	წარ	მო	ე	ბის	–	400	–	500	აშშ.	

დო	ლა	რი	ა;
უცო	უ	რი	წარ	მო	ე	ბის	–	500-1000	აშშ	დო	ლა	რი.

მზის ელექ ტრო სად გუ რი (PV)

მო	დუ	ლი	ფარ	თო	ბით	10სმ	•	10	სმ	
1-თი	სა	ა	თის	გან	მავ	ლო	ბა	ში	გა	მო	ი	მუ	შა	ვებს	

1	ვტ.სთ-ს	ელექ	ტრო	ე	ნერ	გი	ას.

1	ვტ	მო	დუ	ლის	ღი	რე	ბუ	ლე	ბა	7-8	აშ	შ.დოლ.
მზის	მო	დუ	ლის	მუ	შა	ო	ბის	ხან	გრძლი	ო	ბა	20	

წე	ლი
50	 ვტ	 მზის	 ელექ	ტრო	სად	გუ	რის	 ღი	რე	ბუ-

ლე	ბა	(მზის	მო	დუ	ლი,	აკუ	მუ	ლა	ტო	რი	და	ელექ-
ტრო	ნუ	ლი	მოწყ	ო	ბი	ლო	ბა)	–	750	აშ	შ.	დოლ.



მზის ენერგია

მზე	 —	 ენერ	გი	ის	 ამო	უ	წუ	რა	ვი	 წყა	რო	ა,	
იგი	ყო	ველ	წა	მი	ე	რად	იმ	დენ	ენერ	გი	ას	აწ	ვდის	
დე	და	მი	წას,	 რაც	 რა	მო	დე	ნი	მე	 ათას	ჯერ	 მე-
ტი	ა,	 ვიდ	რე	 მთე	ლი	 მსოფ	ლი	ოს	 ელექ	ტრო-
სად	გუ	რე	ბის	 მი	ერ	 გა	მო	მუ	შა	ვე	ბუ	ლი	 ენერ-
გი	ის	ჯამ	ი.
მსოფ	ლი	ო	ში	მზის	რა	დი	ა	ცი	ის	მაჩ	ვე	ნე	ბე-

ლი	იც	ვლე	ბა	ქვეყ	ნის	გე	ორ	გა	ფი	უ	ლი	მდე	ბა-
რე	ო	ბის	მი	ხედ	ვით.	მაქ	სი	მა	ლუ	რი	რა	დი	ა	ცია	
ეკ	ვა	ტორ	ზეა	 და	 წე	ლი	წად	ში	 აღ	წევს	 2500	
კვტ.სთ/მ2	 ეკ	ვა	ტო	რი	დან	 მო	შო	რე	ბუ	ლი	 გა-
ნე	დის	 მი	ხედ	ვით	 კი	 მცირ	დე	ბა	 400კვტსთ/
მ2-მდე.
სა	ქარ	თვე	ლო	მზი	ა	ნი	მხა	რეა	და	რა	დი	ა	ცი-

ის	მაჩ	ვე	ნე	ბე	ლი	რე	გი	ო	ნე	ბის	მი	ხედ	ვით	მერ-
ყე	ობს	წე	ლი	წად	ში	1250-1800	კვტსთ/მ2	დი	ა-
პა	ზონ	ში.	

მზის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბის 
პა სი უ რი და აქ ტი უ რი მე თო დი.

მზის	 ენერ	გი	ის	 პა	სი	უ	რი	 	 გა	მო	ყე	ნე	ბა	
ხდე	ბა	 მა	შინ,	რო	დე	საც	 ჩვენ	 მზის	 ენერ	გი	ას	
რთუ	ლი	 ტექ	ნი	კუ	რი	 და	ნად	გა	რე	ბის	 გა	რე	შე	
ვი	ყე	ნებთ.	
•	 მზის ენერ გი ის პა სი უ რი გა	მო	ყე	ნე	ბის	
მა	გა	ლი	თე	ბია	საცხ	ოვ	რე	ბე	ლი	სახ	ლის	
სამ	ხრე	თი	სა	კენ	მი	მარ	თუ	ლი	ფან	ჯრე	ბი,	
მცე	ნა	რე	თა	სათ	ბუ	რე	ბი	და	სა	დი	ლის	მო-
სამ	ზა	დე	ბე	ლი	მზის	ღუ	მე	ლები.

•	 მზის ენერ გი ის აქ ტი უ რი	გა	მო	ყე	ნე	ბი	სას	
სპე	ცი	ა	ლუ	რი	მოწყ	ო	ბი	ლო	ბე	ბის	სა	შუ	ა-
ლე	ბით	მზის	ენერ	გია	თბურ	ენერ	გი	ად	ან	
პირ	და	პირ	ელექ	ტრო	ე	ნერ	გი	ად	გარ	და	იქ-
მნე	ბა.	

მზის ენერ გი ის გარ დაქ მნა თბურ 
ენერ გი ად

მზის წყალ გა მაცხ ე ლე ბე ლი (მზის კო ლექ ტორი)
წარ	მო	ად	გენს	 ქვე-

მო	დან	 კარ	გად	 იზო-
ლი	რე	ბულ,	 მი	ნით	 და-
ფა	რულ	 შავ	 ფი	ლას,	
რო	მელ	შიც	 გან	თავ	სე-
ბუ	ლია	 წყლის	 მი	ლე-
ბი.	 კო	ლექ	ტო	რი	 შთან	თქავს	 მზის	 რა	დი	ა	ცი-
ას,	 გარ	დაქ	მნის	 თბურ	 ენერ	გი	ად	 და	 ათ	ბობს	
წყალს,	 რო	მე	ლიც	 გრო	ვდე	ბა	 თბო	ი	ზო	ლი	რე-
ბულ	ავ	ზში.	კო	ლექ	ტრო	ში	წყლის	ტემ	პე	რა	ტუ-
რა	ზაფ	ხუ	ლის	თვე	ებ	ში	45-65º	C	აღ	წევ	ს,ზამ-
თარ	ში	კი	20-25º	C.	

მზის ენერ გი ის გარ დაქ მნა 
ელექ ტრო ე ნერ გი ად

მზის ელექ ტრო სად გუ რი (მზის ფო ტო ე ლექ
ტრო სის ტე მა PV).
მზის	ფო	ტო	ე	ლექ	ტრო	სის	ტე	მა	შედ	გე	ბა	სა-

მი	 ძი	რი	თა	დი	 ნა	წი	ლი	სა	გან:	 მზის	 მო	დუ	ლე	ბი,	
აკუ	მუ	ლა	ტო	რუ	ლი	 ბა	ტა	რე	ე	ბი	 და	 ელექ	ტრო-
ნუ	ლი	მოწყ	ო	ბი	ლო	ბე	ბი.	
—	 მზის	 მო	დუ	ლი	 შედ	გე	ბა	 მიმ	დევ	რო	ბით	

შე	ერ	თე	ბუ	ლი	 ფო	ტო	ე	ლე	მენ	ტე	ბი	სა	გან.	 მზის	

ფო	ტო	ე	ლე	მენ	ტი	 სი-
ნათ	ლის	 ენერ	გი	ას	
უშუ	ა	ლოდ	გარ	დაქ	მნის	
ელექ	ტრულ	ენერ	გი	ად.	
—	 ელექ	ტრო	ნუ	ლი	

მოწყ	ო	ბი	ლო	ბა	 შედ	გე-
ბა	 კონ	ტრო	ლე	რი	სა	გან,	
რო	მე	ლიც	 არე	გუ	ლი-
რებს	 აკუ	მუ	ლა	ტო	რის	
და	მუხ	ტვა-	გან	მუხ	ტვის	
პრო	ცესს	და	 ინ	ვერ	ტო	რი	სა	გან,	რო	მე	ლიც	 აკუ-
მუ	ლა	ტო	რის	მუდ	მივ	ძაბ	ვას	გარ	დაქ	მნის	სტან-
დარ	ტულ	50	ჰერ	ცის	სიხ	ში	რის	220	ვოლტ	ძაბ	ვად.	
მზის	 ფო	ტო	ე	ლექ	ტრო	 სის	ტე	მა	 გაშ	ვე	ბის	

შემ	დეგ	ზე	დამ	ხედ	ვე	ლო	ბის	გა	რე	შე	ავ	ტო	ნო	მი-
ურ	 რე	ჟიმ	ში	 ფუნ	ქცი	ო	ნი	რებს	 და	 და	მა	ტე	ბით	
სა	ექ	სპლო	ა	ტა	ციო	ხარ	ჯებს	არ	სა	ჭი	რო	ებს	იგი	
ღრუბ	ლი	ა	ნი	 ამი	ნი	დის	 დრო	საც	 გა	მო	ი	მუ	შა-
ვებს	თა	ვი	სი	სი	მაძ	ლავ	რის	30%-ს,	მზის	ფო	ტო-
ე	ლექ	ტრო	სის	ტე	მის	გა	მო	ყე	ნე	ბა	გა	მარ	თლე	ბუ-
ლია	ისეთ	ად	გი	ლებ	ში,	სა	დაც	არ	ხდე	ბა	დე	ნის	
ცენ	ტრა	ლი	ზი	რე	ბუ	ლი	 მი	წო	დე	ბა:	 მა	ღალ	მთი-
ა	ნი	 მცი	რედ	 და	სახ	ლე	ბუ	ლი	 სოფ	ლე	ბი,	 გე	ო-
ლო	გი	უ	რი	 პარ	ტი	ე	ბი,	 მწყემ	სე	ბის	 დრო	ე	ბი	თი	
სად	გო	მე	ბი,	სამ	ხედ	რო	სა	საზღ	ვრო	ნა	წი	ლე	ბი,	
კავ	შირ	გაბ	მუ	ლო	ბის	სად	გუ	რე	ბი	და	ა.შ.
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