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Какво е 
Слънчева
Енергия?

Слънчевата енергия е 

излъчваната светлина и 

топлина от Слънцето. 

Слънчевата енергия е 

възобновяем източник на

енергия. 



Слънчева 

светлина е в 

изобилие

Всеки час 

Слънцето

генерира

енергия, която е 

в състояние да

задоволи

енергийните

нужди на

човечеството за

1 година



Фотоволтаичните клетки, наричани соларни, 
са ключов елемент при преобразуването на 
слънчевата енергия в електричество с 
помощта на полупроводници



Когато слънчевите лъчи попаднат върху 
полупроводника, се освобождават електрони, 
които генерират електричество.



Най-важният 
полупроводник е сицилият



Учените тестват и други 
видове материали, като:



Слънчевите панели използват 
само пряка слънчева светлина



Когато няма Слънце, те не 
произвеждат електричество



Предимството е, че пренасят 
производството на електроенергия от 
големите инсталации към по-малките



като например покрива на 
вашия дом



Така потребителите на 
електроенергия се превръщат в 



Предимство на соларните 
панели е, че използват



Според проучвания



Недостатъци на слънчевата 

енергия



Другите проблеми са:

 Възможностите на електроразпредилителната мрежа

 Липса на достатъчно опит при проектирането на 
подобен тип системи

 Използването на редки и благородни метали за 
производството на соларни клетки



Енергията на Слънцето се използва 
за отопление, охлаждане и 
производство на електроенергия



Съществуват два основни вида 
слънчеви системи за 
отопление



При пасивните системи слънчевата 
енергия се използва директно, 
превръща се в топлинна



Активните системи използват 
допълнително оборудване,като 
вентилатори и помпи



Системите на слънчевата енергия използват 
специализирани лещи и огледала, за да 
съсредоточат слънчевата радиация от по-
голяма площ върху централен колектор



В колектора се генерира пара, 
която задвижва турбина 
свързана с генератор



Основното предимство на 
слънчевата енергия е, че е от 



Друго предимство е, че изискват много малко 
поддръжка, тъй като са сравнително 



Основният недостатък на слънчевата енергия е, че е 
разредена. За производството на големи количества 
енергия са необходими по-големи площи



Друг недостатък е, че слънчевото лъчение 
зависи от географско положение, атмосферни 
условия продължителността на деня



Източници

Доклад на EnerGAIN

за предимствата и недостатъците на 

слънчевата енергия



Благодаря ви за 

вниманието! 


