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სკოლა 



გეგმა: 

 პრობლემა 

 ენერგიის წყაროები 

 მწვანე გათბობა 

 ექსპერიმენტები 

 დასკვნა 

 



რატომ ავირჩიეთ ეს თემა? 

მზის თერმულ დანადგარები 

მზის ფოტოელემენტები 



მიზანი 

 რომელი ფერის ზედაპირი შთანქავს 
ინფრაწითელ გამოსხივებას ყველაზე 
მეტად 

 მზის პანელის მოდელის შექმნა 

 განსხვავებული ტიპის მზის პანელის 
შექმნა 



ტრადიციული ენერგიის 
წყაროები 

ენგურჰესი 

მცხეთის ატომური სადგური 

გარდაბნის 
თბოელექტრო სადგური 



ენერგიის ალტერნატიული 
წყაროები 

ქარის ენერგია 

ბიო ენერგია 

მზის ენერგია 





მწვანე გათბობის ცნება 
 

1. ინფრაწითელი გამოსხივება 
 

 
 



მშთანთქავი ზედაპირი 

▲ Наверх 

სპილენძი შავი საღებავი შავი ქრომი 

• α– დაცემის კოეფიციენტი 
• ε– არეკვლის კოეფიციენტი 

ლურჯი ფენა 

α=0.05 
ε=0.04 

α=0.95 
ε=0.85 

α=0.95 
ε=0.12 

α=0.95 
ε=0.05 

http://solarsoul.net/absorber-solnechnogo-kollektora
http://solarsoul.net/absorber-solnechnogo-kollektora
http://solarsoul.net/absorber-solnechnogo-kollektora


ექსპერიმენტი №1  

• სკოლის 
ლაბორატორია 



ექსპერიმენტი №1  

SALiS ლაბორატორია 



ტემპერატურის ცვლილება ფერების მიხედვით 



მზის 
კოლექტორის 
აგებულება 

მინა 

ნაკადის მილი 

მშთანთქმელი ზედაპირი 

იზოლაცია 

შემავალი მილი 

გამავალლი მილი 

ჩარჩო 



მოდელის აწყობა 



ჩვენი მოდელი 

1 

2 

3 

4 

1. პენოპლასტის ჩარჩო 
2.  მინა (4მმ; 750ჯ/კგ 0 С ) 
3.   სპილენძის ფირფიტა      

390 ჯ/კგ ℃ 
4. სპილენძის მილი       

(სიგრძე 1.10მ) 
 

 
 



ექსპერიმენტი №2 

• დახრილობის კუთხე 40° 
•  m= 24გ 
• c=4200ჯ/კგ∙℃ 
•  ∆t=19℃ 
•  S= 0,05მ2 
• N= 50 ვტ 
• t= 10 წთ 
•  მქკ=21% 



დახრილობის კუთხე 

20⁰–60⁰ 
ოპტიმალური შუალედი 



გამოკითხვა 

32% 

56% 

12% 

ინფორმირებული 

არაინფორმირებული 

ნაწილობრივ 

ინფორმირებული 



კოლექტორების გამოყენება 



პანელის შეფასება 
                     სუსტი 
 
• დამოკიდებულია ამინდზე და 

დღის საათებზე 
 

• ღრუბლიან ამინდში 
   ნაკლებად ეფექტური 
 
• მისი დამონტაჟება არის 

რთული და 
ძვირადღირებული 

 

               ძლიერი 
 
• ეკონომიური და ეკოლოგიურად სუფთა 

 
• ამოუწურავი წყარო 

 
• უფასო 

 
• ენერგომომარაგების ნაირსახეობის 

გაუმჯობესება, 
 

•  დეფიციტური ბუნებრივი რესურსების 
დაზოგვა,  
 

• CO2 გამოყოფის შემცირება, 

დამტკიცებული, 
 

•  საიმედო, უშრეტი და მყისიერი ენერგო 

წყარო 



ახალი მოდელი 



მზის სარკული პარაბოლური 
ვაკუმკოლექტორი 



დასკვნა 
 

გამოვიკვლიეთ და დავადგინეთ,რომ მუქი 
ფერი უფრო მეტად შთანთქავს მზის ენერგიას. 

ჩავატარეთ ექსპერიმენტები და შევქმენით 
მზის პანელის მოდელი. 

დავადგინეთ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ 
მოდელის ეფექტურობა 

ამ ხერხით მიღებული ენერგია 100% სუფთაა 
და არ აზიანებს ბუნებას. 



გმადლობთ ყურადღებისათვის! 


