
Лекция 5 
Пасивни слънчеви системи (Слънчева архитектура). Фотоволтаични системи 
 
5.1. Общи характеристики на Пасивни слънчеви системи.  
При тези системи слънчевата радиация се използва за естествено осветление и 
отопление на сгради. Те извършват тези действия без използване на допълнителни 
механически устройства за пренасяне и разпределение на енергията. Използват се 
естествени топло и масообменни  процеси за движение и разпределение на 
топлинната енергия и светлината.  
Ролята на абсорбиращи и акумулиращи елементи при пасивните системи играят 
конструктивните елементи на сградите. Поради тази причина тези системи са известни 
още като елементи на слънчевата архитектура. Известни са 4 основни типа пасивни 
слънчеви системи:директни пасивни системи, масивни слънчеви стени, естествено 
осветление и прилепени слънчеви пространства. 
Директните пасивни слънчеви системи използват прякото попадане на слънчевата 
радиация в обитаемото пространство през прозрачните елементи на сградата 
(прозорци). От особено значение в тези случаи е правилното проектиране на 
ограждащите елементи на отопляваното пространство, така че да се осигури 
достатъчно топлоакумулираща маса за съхраняване на постъпващата слънчева 
енергия. 
Масивните слънчеви стени са системи, които използват външните ограждения на 
сградите, ориентирани в южна посока като елементи за абсорбиране на слънчевата 
радиация и акумулиране на получената топлина. За целта тези ограждения се 
изграждат като масивни стени (от бетон или вода). Стената абсорбира слънчева 
енергия през дневните часове, акумулира получената топлина и отдава тази енергия 
към отопляваното пространство през нощните часове. 
Естествено осветление на сгради. Пасивните слънчеви системи от този тип 
осигуряват проникване на слънчевата енергия в сградите без преобразуването й в 
топлина. Този тип осветление се използва в големи сгради, като училища, 
административни сгради и други. Основната задача на тези системи е да намалят 
разходите за осветление в тези сгради. 
Прилепени слънчеви пространства. Това са пространства в сградите или 
контактуващи със сградите, в които се осигурява достъп на слънчева енергия. Тази 
енергия се преобразува в топлина по-подобен начин както това става в оранжериите. 
За да се съхрани тази топлина се предвиждат специални топлоакумулиращи елементи 
(бетонни стени, контейнери с камъни, резервоари с вода).  
Пасивните слънчеви системи използват структурата на сградите за абсорбиране, 
акумулиране и разпределение на слънчевата енергия попадаща върху огражденията 
на сградата. Пасивното използване на слънчевата енергия за тези нужди е свързано с 
определяне на подходящата ориентация на сградата, в зависимост от специфичните 
параметри на слънчевото греене за района.  
 
5.1.1. Директни слънчеви системи 
Директните пасивни слънчеви системи използват прозрачните за слънчевата радиация 
ограждащи елементи на сградите (прозорци, витрини) за пропускане на слънчева 
енергия в отопляемото пространство. Енергията се абсорбира от повърхнините на 
огражденията и предметите вътре в сградата и се акумулира от масивните елементи в 
помещенията. Тези елементи са топлинно изолирани от околната среда, за да 
съхранят енергията при минимални топлинни загуби и да я отдадат по-късно към 
отопляемото пространство.  
Прозрачните ограждения са най-важните елементи на директните пасивни слънчеви 
системи, тъй като чрез тях се формират основните приноси от слънчева радиация. 
Енергийните потоци през тях се представят като количество сезонна енергия 
преминала през единица площ от ограждението. Този енергиен поток трябва да се 
сравни с трансфера на енергия през непрозрачните ограждения на сградата за същия 



период и от това сравнение да се прецени дали замяната на непрозрачно ограждение 
(стена) с прозрачно води до намаляване или до увеличаване на топлинните загуби на 
сградата. Резултата от такова сравнение зависи от климатичните данни за района, за 
който се извършва изследването и от топлотехническите характеристики на сградата 
(стени и прозрачни ограждения).  
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 Фиг. 1. Директна пасивна слънчева система  
 
Основните изисквания при проектирането на директни слънчеви системи са: 

- Осигуряване на достатъчно голяма площ на прозорците на сградата върху 
южните фасади на сградата, обикновено с двойно или тройно остъкляване (за 
да са малки топлинните загуби) 

- Осигуряване на добри топлотехнически условия на пропускащите слънчевата 
радиация елементи. От важно значение е защитата от ветрове – трябва да се 
отчита преобладаващата за дадения район посока на ветровете. Освен това се 
изисква добра изолация на прозорците през нощните часове за намаляване на 
топлинните загуби (плътни пердета, щори и други). Особено ефективни са 
външните изолирани щори.  

- Осигуряване на контрол на слънчевото греене през деня – за ограничаване на 
слънчевите притоци през топлите летни дни. За южно ориентираните прозорци 
много добро решение се явяват козирките или лоджиите. Те предпазват 
проникването на слънчевите лъчи с голям височинен ъгъл през летните дни и 
пропускат ниските зимни слънчеви лъчи – Фиг. 2. 
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Фиг. 2. Проникване на слънчевата радиация 
 
 Друг полезен елемент за пасивните системи се явява наличието на 
растителност около огряваната част от сградата. Ако има дървета в близост до 
прозорците от южната страна на сградата със своята листна маса те 
предпазват проникването на слънчевата радиация в сградата. През зимата 
листата на дърветата са паднали и слънчевата радиация свободно преминава 
през стъблата на дърветата и прониква в сградата през прозрачните елементи. 



- Осигуряване на достатъчни топлоакумулиращи маси за оползотворяване на 
проникналата в помещенията слънчева енергия. Най-често се използват 
масивни подове или стени в помещенията от плътен строителен материал – 
бетон, които са изолирани от обратната страна. 

- Правилно оразмерена вентилационна система, осигуряваща не голяма 
вентилация през зимата и достатъчно голяма вентилация през летния период.  

- За по-равномерно разпределение на топлината трябва да се използват високо 
разположени прозорци. Така слънчевата радиация прониква по-навътре в 
помещенията и може да се предаде и към други помещения (фиг.3). За целта се 
използва вторична топлоакумулираща маса (под, стени) в съседни помещения. 

 
Фиг. 3. Директна пасивна система с допълнителна топлоакумулираща стена 
 

5.1.2. Индиректни слънчеви системи с топлоакумулираща стена 
През 1881 година е предложена и конструирана система с топлоакумулираща стена в 
САЩ от Мора, която после е доразвита и практически реализирана от проф. Феликс 
Тромб (стена на Тромб) – Оделио Франция. Принципа на функциониране на този тип 
пасивна система е показан на фиг. 4.  
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Фиг. 4, Схема на топлоакумулираща стена на Тромб 
 
Масивната стена, остъклена от външната си страна, абсорбира с тъмнооцветената си 
повърхнина слънчева енергия, преобразува я в топлинна енергия и я акумулира със 
своята топлоакумулираща маса. Едновременно с това чрез естествена конвекция в 
пространството между стената и прозрачното покритие се пренася част от енергията в 
отопляемото пространство. За целта са оформени специални отвори в долната и 
горната част на стената.  
Акумулираната топлинна енергия се пренася по-късно (през нощните часове от 
денонощието) към отопляемото пространство чрез топлопроводност и топлинно 
излъчване (фиг.5). Максималното топлоотдаване чрез свободна конвекция съвпада с 
периода на максималното попадане на слънчева енергия, докато отдаването чрез 
топлопроводност и излъчване е отместено във времето, така че да се получи по-
равномерно оползотворяване на слънчевата енергия. 



 
 

Зимен ден Зимна нощ   
 Фиг. 5 Процеси при пасивна система с топлоакумулираща стена 
 
През летния период с помощта на система от въздушни клапани може да се 
организира вентилация на обитаемото пространство (фиг. 6). За целта се засмуква по-
студен въздух от северната фасада на сградата, с който се вентилират помещенията. 
Естествената циркулация се осъществява чрез загряване на въздуха между стената и 
прозрачното покритие и изхвърлянето му навън от горния край на остъкляването на 
масивната стена.  

Летен ден  
Фиг. 6 Вентилация при стена на Тромб 

 
За да се намалят конвективните и радиационни загуби, обикновено стената се 
остъклява с двойно прозрачно покритие (двойноостъклена), а повърхността на стената 
е оцветена в тъмен цвят.  
Между стената и стъкленото покритие се образува канал, в който въздухът може да се 
издига и да предизвиква въздушна циркулация през обитаемото пространство. Когато 
циркулацията е спряна (чрез затваряне на въздушни клапи на отворите в стената), 
въздушният слой в това пространство играе роля на изолатор. Това се случва, когато 
няма достатъчно слънчева радиация – облачно време и нощните часове.  
Изисквания към пасивните системи с топлоакумулиращи стени. 

- Топлоакумулиращите стени трябва да бъдат ориентирани в южна (или близка 
до южна) посока за да получават максимален принос от слънчева радиация.  

- Повърхността на стената трябва да бъде оцветена в тъмен цвят (черно, 
тъмночервено или тъмнозелено), които осигуряват максимална поглъщателна 
способност на повърхнината. 

- Трябва да се осигурят специални засенчващи устройства, които да предпазят 
системата от прегряване през летните месеци. 

Най-важен елемент при проектирането на топлоакумулиращи стени е правилният 
избор на дебелината на стените. Тя зависи основно от топлофизичните свойства на 
строителния материал. Дебелината на стената трябва да осигури закъснение на 
топлинната вълна към отопляемото пространство от 10 – 12 часа, за да може 
акумулираната  около обедните часове максимална топлинна енергия да се пренесе 



към отопляемото пространство когато потребностите са най-големи – през нощните 
часове.  
Експериментите в Оделио и теоретични изчисления показват, че около 35 – 40% от 
енергията, която се оползотворява от топлоакумулиращата стена се реализира чрез 
естествена конвекция (през периода на слънчевото греене), а останалата част (55 – 
60%) – чрез топлопроводност и топлинно излъчване.  
Топлоакумулиращата стена на Тромб има някои недостатъци: трудно изграждане на 
врати и прозорци на южната фасада, използване на северната фасада за естествено 
осветление, което е свързано с по-големи топлинни загуби и други. 
За решаване на проблема с осветлението в сградата се използва масивна стена на 
Тромб с ребра (фиг.7) 
 

Запад Изток  
 Фиг. 7. Топлоакумулираща стена с ребра 
 
5.1.3. Пасивна слънчева система с водна стена 
От всички материали водата има най-голяма топлоакумулираща способност. Затова е 
целесъобразно да се използва тази особеност на водата, като акумулиращ материал 
при реализиране на топлоакумулираща пасивна система. Това се реализира като 
водата заменя като материал масивната топлоакумулираща стена на Тромб.  
При водата има още едно предимство – топлината по-интензивно се разпределя по 
целия акумулиращ материал. При твърдите материали, дори и с висока 
топлопроводност, се получава голяма разлика в температурата на нагряваната страна 
спрямо другите области от тялото. Това води до-по големи топлинни загуби и по-ниска 
ефективност на използване на топлината. При водата вследствие на конвекцията 
температурата в отделните области се изравнява бързо и топлинните загуби са по-
ниски. 
Топлоакумулиращата водна стена се изпълнява във вид на специални контейнери, в 
които се съхранява вода. Стената може да се изпълни от отделни малки съдове, 
между които може да има пространства за преминаване на слънчева светлина. В 
някои примери стената се изпълнява от прозрачни бутилки или бидони (стъклени или 
пластмасови). В този случай освен пропускане на директна слънчева светлина се 
пропуска и дифузна слънчева радиация, което осигурява приятно меко осветление на 
пространството зад стената.  
 
5.1.4. Пасивна система с присъединен обем (солариум) 
Този тип пасивна слънчева система може да се разглежда като разновидност на 
масивната топлоакумулираща стена (увеличено разстояние между стената и 
стъкленото покритие) – фиг. 8. Присъединеното пространство може да бъде 
оранжерия, зимна градина или веранда. То подобрява значително топлинните условия 
в обитаемото пространство. Топлина към помещенията се пренася с конвекция и чрез 
радиационен топлообмен. Същевременно се намаляват топлинните загуби през 



стените на обитаемото пространство, тъй като температурата в присъединеното 
пространство е по-висока от външната температура. 
При тези системи температурата в пространството на присъединения обем става 
много висока, а през нощта спада почти до външната температура. За да се избегне 
това може да се поставят допълнителни акумулиращи елементи (например варели с 
вода). Ако има възможност може да се предвиди и нощна изолация на това 
пространство. 

 
 Фиг. 9. Пасивна система с присъединен обем 
 
5.1.5. Пасивни слънчеви системи при многоетажни сграда 
Използването на пасивни слънчеви системи в градовете е свързано с известни 
трудности. Те се изразяват в това, че трудно може да се осигури оптимална 
ориентация на елементите на тези системи, тъй като разположението на сградите се 
съобразява с направлението на улиците или другите сгради. Друга особеност в тези 
условия е възможността от засенчване от съседни сгради. Това важи особено за 
ниските етажи на сградите.  
За осигуряване на топлина към помещения, към неблагоприятно ориентирани фасади 
може да се реализира посредством така наречената система Бор-Константини. При 
нея подовете се изграждат с въздушни канали в тях. Южноориентираните помещения 
се нагряват с помощта на масивна стена 
 

 
 Фиг. 10. Пасивна система при многоетажна сграда 
 
 
5.1.6. Пасивна слънчева система с конвективен цикъл 
В почти всички пасивни системи се използва естествена конвекция за пренасяне на 
топлинната енергия. Но съществуват пасивни системи, основани изцяло на този 
принцип. Типичен пример е една сграда изградена в Ню Мексико през 1972 година – 
Фиг.11. 
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 Фиг. 11. Пасивна слънчева система с конвективен цикъл 

 
5.1.7. Други типове пасивни системи 
При индиректните пасивни слънчеви системи топлината се предава в помещението 
чрез конвекция и топлопроводимост. В рамките на този метод попадат и някой 
специфични технически и конструктивни решения, като използване на строителни 
елементи – “слънчеви керемиди”. На Фигура 3 е представен модел на конструкция 
на “слънчеви керемиди” 
 

 
Фиг. 12: Модел на конструкция на “слънчеви керемиди” 
 
Друг тип пасивни слънчеви системи са топлоакумулиращ покрив. Те са подходящи 
за използване при сух и слънчев климат. Върху метален таван на помещенията се 
поставят пълни с вода контейнери (най-често черно оцветени пластмасови торби). При 
слънчево време през зимния период те се нагряват и акумулират топлина. През 



нощните часове тази топлина се отдава към отопляемото пространство чрез топлинно 
излъчване. Получава се добро разпределение на топлината в обитаемото 
пространство и комфортни условия в помещенията. 
Трябва да се осигури подвижна изолация, която през нощните часове да покрива 
водните контейнери. Това е необходимо, за да се предпази изстиването на покрива 
вследствие излъчването към небосвода, което е много голямо при ясно и студено 
време. 
През летния период се постъпва обратно. През нощните часове се откриват 
контейнерите с вода и те се охлаждат чрез топлообмен с небосвода. През деня 
контейнерите се покриват с подвижната изолация, за да се предпазят от прегряване 
със слънчева енергия. Изстудени през нощта  контейнерите осигуряват охлаждене 
през горещите летни дни. 
Съществуват и тъй наречените “Пасивни къщи” – това са жилищни сгради със 
специфичен строителен стандарт, които имат много добър микроклимат както през 
зимата, така и през лятото. Обикновено това включва много добри нива на топлинна 
изолация, много добро уплътняване на сградата, като се гарантира добро качество на 
въздуха в сградата от механична вентилационна система с високо ефективно 
оползотворяване на отпадната топлина. “Пасивната къща” е качествено ниво за много 
ефективни в енергийно отношение сгради от всички категории. Топлинният комфорт и 
качеството на въздуха са доста по-високи, отколкото в “нормалните” къщи. В нея 
загубите от топлопреминаване са сведени до минимум.  

 

 
Фиг. 13: Схема за изграждане на “Пасивна къща” 

 
Най-важният принцип на “пасивната къща” е, че топлината, която се държи вътре в 
къщата не е необходимо да бъде заменена чрез използването на енергия. Поради тази 
причина обвивката на сградата се изчислява при много висок стандарт на изолиране – 
типичната дебелина на изолацията за стените и покрива е около 30 до 40 см., а 
прозорците са с тройно остъкляване.  
Освен това загубите от вентилацията са сведени до минимум. Колкото по-ниски са 
загубите на топлина, толкова по-висок е процентът на пасивна слънчева енергия. В 
допълнение към методите на пасивното използване на слънчевата енергия 



подобрения, могат да се използват и активни системи като слънчеви колектори. 
“Пасивните къщи” имат много нисък разход на топлинна енергия, но все пак се нуждаят 
от отоплителна система и от система за битова гореща вода.  
С цел снижаване до минимум на енергопотреблението и на разходите, както и на 
емисиите на замърсители, енергийните нужди на “пасивните къщи” се покриват от 
много ефективни системи като специални термопомпи, слънчева енергия, високо 
ефективни газови бойлери и др. Комфортната вентилация дава на обитателите въздух 
с много добро качество. На Фигура 13 е показан пример за такава къща. 

 
5.2. Фотоволтаични системи (PV).  
5.2.1. Принцип на действие и видове PV системи 
Това са конвенционалните методи за директно преобразуване на слънчевата енергия 
в електроенергия. Срещат се в много битови устройства – часовници, калкулатори и 
други. Но те се използват също така и за производство на електроенергия за обща 
употреба, включително и за подаване на енергия в конвенционалната 
електроразпределителна мрежа.  
Фотоволтаичните преобразователи на слънчева енергия (фотоволтаици, PV панели) 
се изготвят като елементи с определена площ и се наричат слънчеви панели. Те са 
елементи, които преобразуват слънчевата радиация директно в електрическа енергия. 
Първият фотоволтаичен елемент (клетка) е демонстриран през 1839 година от Едмонд 
Бекерел, като 19-годишен при работа в лабораторията на своя баща. Той установил, 
че някои материали могат да генерират слаб електрически ток при облъчване със 
слънчева радиация. Но истинското приложение и разбиране за физическата същност 
на явленията става възможно доста по-късно, след откритието на редица 
фундаментални научни факти и физични закони през 20 век. Такива открития се 
явяват квантовата механика и теорията на полупроводниците. Хенрих Херц през 1870 
година за първи път изследва PV ефект в твърди тела като Selenium (Se). Скоро след 
това Se PV клетки започват да се произвеждат и имат ефективност 1% до 2%. Като 
резултат, Se започва да се използва във фотографията като измервателен елемент в 
уреди за измерване на осветеност.  
Основната стъпка за комерсиализацията на PV – елементи е направена през 
четиридесетте и началото на петдесетте години на 20 век, когато е разработен процес 
за добиване на чист кристален силиций - pure crystalline silicon (c-Si). През 1954, 
учени от лаборатория Bell за първи път произвеждат от чист кристален силиций c-Si 
PV-елемент, който има коефициент на полезно действие 4%. Американски учени през 
1950 започват да разработват енергийни източници с дългосрочно действие за 
космическата програма.  
През 1958 батерия  от малки PV – елементи е използван в космическия спътник 
„Авангард-1” като източник за захранване на радиопредавател. Практиката показва, че 
PV – елементите работят много сигурно, поради което те стават неизменна част от 
спътниковото оборудване.   
Простотата и надеждността на фотоволтаичните елементи (панели) е причина за 
големия интерес към тези технологии. Първоначално фотоволтаиците бяха 
използвани в космическите технологии за захранване на различни уреди и 
устройства в космическите спътници (шестдесетте години на 20 век). Първите 
слънчеви клетки, използвани в космонавтиката бяха хиляди пъти по-скъпи от 
произвежданите сега фотоволтаични панели.  Слънчевите панели бяха един 
интересен вариант на бързото развитие на силициевите полупроводникови 
елементи.   
Достиженията в технологията на PV – елементи в периода на най-интензивните работи 
в космическите технологии доведоха до значително нарастване на ефективността и 
снижаване на цената на тези елементи до 200$ за W през 1970 година. На сегашния 
етап PV – елементите, не използващи концентриращи устройства, преобразуват 



слънчевата радиация в електрическа енергия с коефициент на полезно действие от 
7% до 20%.  
Предимствата на тази технология бяха бързо развити и започна изграждането на 
генериращи мощности за електрическа енергия. 
Сериозно развитие PV-технологиите получават през 80-те години на 20 век. През 
1985 година е достигната границата на енергийна ефективност (коефициент на 
полезно действие) от 20%. През следващите 20 години е налице стабилен растеж в 
производството на слънчеви елементи – от 15 до 20% годишно. Сега PV- 
технологиите се разглеждат не само като енергиен източник за обекти, които нямат 
връзка с електрическата мрежа (отдалечени райони), но и като източник на 
електроенергия, който ще подобри екологическите параметри на 
електропроизводството.     
Различни страни в света разработват стратегически планове за производство на PV – 
панели, които са много надеждни, с дълъг живот (20 години) и ниска производствена 
цена. На сегашния етап цената на PV модулите е около 5$ за ват (W) и 
произвежданата електроенергия е със себестойност около 25 до 50 цента за KWh. 
Изменението на цената на PV-елементите за последните 25 години е показано на фиг. 
14. 

 

 Фиг. 14. Цени на фотоволтаичните елементи 

Основната технология, която заема около 90% от пазара, е кристален силиций 
(crystalline silicon) - монокристален (monocristalline) или поликристален (polycristalline). 
Представлява висококачествен кристал, който има способността да трансформира 
слънчевото лъчение в електрическа енергия с добра ефективност от порядъка на 14-
16% . За да се получи потенциална разлика с вътрешно електрическо поле, което може 
да се използва като източник на електрическа енергия е необходима нехомогенна 
структура. Подходящи структури са: 

•  Полупроводници с  PN преходи  
•  Хетеропреходи (контакт на различни материали). 



Слънчевата клетка (наричана също фотоклетка, фотоелемент, фотоволтаична клетка, 
слънчева батерия) е полупроводниково устройство, което преобразува фотоните 
(светлината) в електричество. По правило устройството изпълнява две функции: 1. 
Фотогенерация на токоносители (електрони и електронни дупки) в светлинно-
абсорбиращия материал и 2. Разделяне на токоносителите (за предпочитане към 
проводящ контакт, който да проведе електрическите заряди). Това преобразуване се 
нарича фото(волтаичен) ефект и изследванията в областта на слънчевите клетки са 
предмет на фотоволтаиката. 
Най-общата конфигурация на такова устройство, първо поколение фотоволтаик, се 
състои от разположен на голяма площ еднослоен p-n диод (диод с p-n преход), който 
при наличие на слънчева светлина е способен да генерира електрическа енергия – 
фиг. 15. Всеки PV елемент съдържа два слоя полупроводников материал (най-често 
силиций). Единият от слоевете има преобладаващ вид свободни токоносители от типа 
електрони (отрицателни - n), а другият слой – преобладаващ вид свободни 
токоносители от типа ‘дупки’ (положителни - p). В нормално състояние двата слоя са 
неутрални (няма потенциал между тях). Когато върху елемента попадне слънчева 
радиация тя прониква до полупроводниковите слоеве и ‘избива’ електрони, които 
преминават във външния слой. Така се появява потенциална разлика между двата 
слоя, която е причина за протичане на електрически ток. 
 
 

 

Фиг. 14. PV-елемент   

 

Второто поколение фотоволтаични материали се основава на многослойни p-n 
диоди. Всеки слой е проектиран да абсорбира успешно светлинни вълни с по-голяма 
дължина (по-малка енергия), поглъщайки повече от слънчевия спектър и увеличавайки 
количеството на усвоената енергия. Третото поколение фотоволтаици е много 
различно от другите две и е добре известно като полупроводниково устройство, което 
не се базира на традиционния p-n преход с разделяне на токоносителите. Тези нови 
устройства включват клетки с органични полимери, фотоелектрохимични клетки и 
слънчеви клетки с полупроводников нанокристал. 
Типичната ефективност на модул на комерсиално разпространените печатни 
поликристални силициеви слънчеви клетки е около 12 %. Ефективността обаче се 



променя от 6 % при аморфните силициеви слънчеви клетки до 30 % и по-висока при 
многопреходните (с много p-n преходи) лабораторни клетки (обект на научни 
изследвания). 
Типичен слънчев панел с площ 1 m2 директно под пряка слънчева светлина ще 
произвежда пикова мощност от 120 W. За да има полза от генерираната енергия, 
електричеството трябва да зарежда батерии или да се включи към стандартната 
електрическа мрежа чрез инвертори. В независимите системи (несвързани с мрежата) 
за акумулиране на енергията, която не може да се използва веднага, се използват 
батерии. 
                 

 

Фиг. 15. PV – електрическа централа 

5.2.2. Тенденции във фотоволтаичната технология 
Некристалният (аморфен) силикон (amorphous silicon) е материал с по-ниско качество, 
има по-ниска ефективност (6-8%) при конвертирането на слънчевата енергия в 
електроенергия, но е много по-евтин и има някои естетически предимства, които са за 
предпочитане. Освен това панелите, изработени от некристализиран силиций, могат 
да се направят гъвкави и е по-лесно да се използват в някои приложения и 
конструкции. По-големият размер модули, които имат по-малко тегло, са с предимство 



при покриване на големи индустриални сгради. При КПД 6-7%, 128 W модули ще имат 
номинална мощност от около137 W. 
Известни са също и технологии като Гретцел клетки (Graetzel cells) или багрилни 
клетки (dye-sensitized cells). Те се произвеждат много по-лесно - необходимо е само 
парче стъкло, което се боядисва със специален материал. Когато се изложи на 
светлина, той получава свойството да произвежда електричество. Естествено тези 
материали имат още по-ниска ефективност (3-5%) и по-кратък  живот. 
Друга концепция са тандемните клетки (tandem cells) - чрез комбинация на различни 
материали може да се приема по-широка част от соларния спектър и да се постигне 
по-висока ефективност - около 30%. Има също устройства, в които се използва 
концентрирането на светлината с много голяма ефективност. То е с малък размер и е 
доста скъпо. Използва се с голям колектор - параболично огледало или лещи, които 
концентрират светлината върху устройството. Подобни устройства могат да достигнат 
повече от 40% ефективност. 
 
5.2.3. Нанотехнологиите 
Производството на електричество от най-големия енергиен източник – слънцето, в 
момента е скъпо, поради високата производствена цена на традиционните силиконови 
соларни клетки. Изследователи в Калифорнийския университет, Бъркли, са 
разработили наноматериал, който може да се произвежда масово на много по-ниска 
цена. Наноматериалът е под формата на кристали, известни още като нанокристали. 
Те съдържат между 100 и 100 000 атома, около 75 000 пъти по-малки от диаметъра на 
човешкия косъм. На базата на нанотехнологията се разработват органични соларни 
клетки. Те се произвеждат от по-евтини материали, а тяхната гъвкавост и лека 
конструкция са ключов фактор за отварянето на нови пазари за слънчевата енергия. 
Няколко новосъздадени компании използват нанотехнологията за разработване на 
устройства за трансформирането на слънчевата енергия в електроенергия на 
конкурентна цена - „Наносолар", „Наносис инк." и „Конарка технолъджис". Според 
анализатори от „Мерил Линч" след няколко години наносоларните клетки могат да 
достигнат цената на твърдите горива и тогава ще има обрат в цялата енергийна 
индустрия. В момента цената на електричеството в САЩ е около $0.07 за kW/h, а в 
Япония - $0.19. Цената на соларните клетки е все още около $0.43. 
Наносолар" е компания, разположена в Калифорния, САЩ. Тя произвежда 
наносоларни панели, които са 100 пъти по-тънки от до момента произвежданите 
слънчеви панели. Този метод може да доведе до масово производство на по-евтини 
соларни клетки, които ще се щамповат подобно на вестник. Листовете ще се поставят 
на покривите на сградите и по този начин ще ги захранват с електричество. 
„Наносолар" планира да произведе тестови продукти и да премине към пълно 
производство до края на годината. Новите соларни клетки ще бъдат по-евтини и 
ефективни от произвежданите в момента. 
„Наносис инк." е компания с участието на японския корпоративен гигант „Мацушита". 
„Наносис инк." произвежда наноматериал в специални форми, известни като 
тетраподи. Той се поставя върху пластмасов слой, подобно на технологията на 
производство на фотографските филми. По този начин се произвеждат нанопанелите, 
които са по-гъвкави и по-малки от използваните в момента соларни панели. Ако 
подобни слънчеви панели се поставят след време между стъклата на прозорците на 
небостъргачите, те биха се пребърнали в малки енергийни централи. „Наносис инк.” 



планира да започне масово производство до четири години, като целта е слънчевата 
енергия да бъде по-естетична и в същото време по-ефективна. 
Инвеститори в „Конарка технолъджис", Масачусетс, са Electricity de France  и Chevron 
Texaco. Компанията разработва пластмасови листове, които се покриват с титаниево-
оксидни нанокристали. Кристалите са покрити с фотоволтаични багрила, които 
абсорбират светлината и я превръщат в електричество. Произведената светлинно-
активна пластмаса е евтина, лека и гъвкава. Може да се произвежда в различна 
форма, десен и цвят. Продуктът наподобява много тънка и пластична опаковъчна 
хартия и може да се интегрира в дрехи, покриви, компютри, мобилни телефони. По 
принцип соларните клетки се произвеждат от силикон или стъкло, но технологията, 
която предлагат от „Конарка технолъджис", е много по-евтина. Изобретението вече е 
продадено на американската армия за производството на палатки.  
Разбира се, тези наносоларни системи няма да изместят днешните енергоизточници за 
един ден. Но след време ще се появят решения, предоставящи алтернативи на 
достъпна цена. 

5.2.4. Пазарно разпределение на PV-технологиите 
Според годишен пазарен отчет от 2004 г., от 2003 г. броят на производителите на 
азиатски модули нараства с 25%. Оглавени от пазарния лидер Sharp Corp. всички 
големи японски модулни компании изнасят в Европа и САЩ. Дори най-голямата 
световна модулна фабрика с единно местоположение е построена в Япония – Токио, 
MSK Corporation’s 100 MW завод в Нагано. 
Япония започва да създава един вид регионална конкуренция. От 2003г. насам все по-
голямо участие на западните пазари взимат страните на евтината работна ръка като 
Китай и Индия, включително разположената в Калкута Webel SL Energy Systems Ltd., 
Maharishi Solar Technology Pvt. Ltd.  от Ню Делхи, и австралийско-китайското смесено 
дружество Suntech Power Co. Ltd.  – в близост до Шанхай. За пръв път в пазарно 
проучване от февруари 2004 г. се споменава китайската фирма  Linuo Group Co. Ltd. с 
фабрика с 3 MW – капацитет.   
Основен размер на соларните клетки е 5 инча. По данни от 2004 г., все още 6-инчовият 
размер не измества 5-инчовите клетки . Адаптацията на производствените механизми 
е по-сложна – и скъпа - в сравнение с развиващите се клетки с по-високо КПД. 
Произвеждането на дори по-широки поликристални клетки  - 7-инчови например, е 
теоритически възможно само да задълбочи проблемите, появили се при 6-инчовите. 
За разлика от това, ограниченията в размера на монокристалните клетки са функция 
от малкия диаметър на цилиндричните блокчета. Поради тази причина повечето 
монокристални клетки са псевдо-кристални със заоблени ъгли, отчасти 
несъответстващи на поначало по-доброто си КПД. Тук търговията изглежда се състои 
в подобрената употреба на модулното пространство с употребата на по-малко 
заоблени, почти квадратни клетки, като в новите SQ серии от Shell Solar Industries в 
Калифорния.  
Нарастващи са не само формата на клетките и тяхното КПД, но така също и размера 
на модулите. Докато повечето панели от Индия или Китай имат максимална мощност 
от 150 W,  множество   европейски производители продължават да разширяват своето 
продуктово портфолио в по-висок ранг. До 2004 г. три от споменатите фирми достигат 
дори над 300 W, като размерът на модула е ограничен до практичност – колкото по-  
Дали клетките с контактор от обратната страна ще станат вълната на бъдещето? 
Съдейки по Photovoltech, това е процес на изчакване и преценка, зависещ от 



пазарното търсене. Дори когато влезе в производство нова линия, компанията ще 
продължи да предлага модули, ползващи традиционни поликристални клетки, такива 
каквито са 53% от модулите, засегнати до момента.  
 

  
 


