
ანოტაცია

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ენერგეტიკული პოტენციალის

ამაღლების და ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნების ერთ–ერთი

მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი არატრადიციული, განახლებადი

ენერგიის წყაროების გამოყენებაა. ეს ტენდეციები მკვეთრად აისახება

მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების ენერგეტიკის განვითარების პროგრამებში,

სადაც ნავარაუდებია 2020 წლისთვის, სრულ ენერგეტიკულ ბალანსში,

განახლებადი წყაროების წილის 20 %–მდე გაზრდა. დედამიწაზე მზე

ენერგიის ამოუწურავი წყაროა. დღესდღეობით ტექნიკისა და

ტექნოლოგიების განვითარების მზარდი ტემპები მზის ენერგიის უფრო

ეფექტურად გამოყენების საშუალებას იძლევა, ვიდრე ეს წინა წლებში იყო

შესაძლებელი. მზის ენერგო დანადგარების საშუალებით შესაძლებელია

მზის ენერგიის ელექტროენერგიად გარდაქმნა და მისი გამოყენება, როგორც

საყოფაცხოვრებო, ასევე სხვადასხვა ენერგეტიკული მიზნებისთვის.

მართალია მზის ენერგიის გამოყენებას დიდი ხანია მიაქციეს ყურადღება,

მაგრამ ნელ–ნელა უფრო აქტუალური ხდება, რადგან მრეწველობისა და

სოფლის მეურნეობის სწრაფი აღმავლობა მოითხოვს ენერეგეტიკის

ინტენსიურ განვითარებას. მზის ენერგიის გამოყენების აუცილებლობა იმაში

მდგომარეობს, რომ იგი ამოუწურვადი ენერგიაა, მაშინ როდესაც ქვანახშირი,

ნავთობი და გაზი არცთუ ისე ბევრია.

განახლებადი ენერგეტიკა საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მზის

გამოსხივებას უკავშირდება, სწორედ მზის რადიაციის ტექნიკური

გამოყენების საკითხებს სწავლობს მეცნიერების ახალი დარგი

ჰელიოტექნიკა. ჰელიოდანადგარების ეფექტურობას განაპირობებს მზის

ნათების ხანგრძლივობა. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის

გათვალისწინებით კი მზის ეფექტური და ხანგრძლივი გამოსხივება საკმაოდ

მაღალია, შესაბამისად ჩვენს ქვეყანას მზის ენერგიის გამოყენების

მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია.



Abstract

One of the main end conditioning factors that maintains ecological

condition and raises the energetic potential in many countries around the world is

the usage of renewable energy source. These tendencies are clearly depicted in the

energy development programs of leading countries in the world, where it is

supposed that by 2020 the share of renewable energy sources will be increased till

20% with full energy balance. The sun is the inexhaustible source of the energy on

earth. Today, the rapid development of techniques end technologies gives

opportunity for effective usage of solar energy then it was possible in previous

years. Solar energy facilities can transform solar energy into electricity and can use

them as for domestic, also for various energetic purposes. It is true, that usage of

solar energy was under attention for a very long time, but slowly it becomes more

active topic as rapid increase of industry and agriculture requires intensive

development of energy. Necessity in usage of solar energy comes from the fact that

it is inexhaustible energy, when coal, petroleum and gas is not so much.

By summarizing, the renewable energy is surely connected to solar

radiation and exactly the issues for technical usage of solar radiation is studied by

the new branch of sciences – Heio-technology (solar technology). The efficiency of

Helio-facilities are conditioned by duration of sunshine. Considering geographical

condition of Georgia, effective and long radiation of sun is very high here and thus

our country has significant potential of usage of solar energy.


