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1. Опис проблема који се решава техничким решењем 

 
Распрострањено мишљење да будућност припада такозваним не-ковенционалним енергетским 
изворима. Соларна енергија не може у потпуности да замени традиционалне енергетске изворе. 
Без обзира на то сматра се да соларни енергетски уређаји да имају озбиљан потенцијал.  
 
Сматра се да је количина соларне енергије која је на располаганју на землјиној површини 20 
хиљада пута већа него потребе за електро енергијом. Скупљањ соларне енергије могуће је 
урадити на више начина. Могуће је користитиСоларне пријемнике за скупљанје само 
електричне енердије, само топлотне енергије или користити хибридне панеле па сакупљати и 
топлоту и електричну енергију. Такође је могуће котистити соларне концентраторе који ће 
вишеструко повећати учинак сакупљања. 
 
За сваки од ових начина потебно је изнаћи начин за мерење њиховог учинка. Овом 
лабораторијском инсталацијом омогућено је управо мерење учинка соларних панела.   
 
 
2. Стање решености проблема у свету – приказ и анализа постојећих решења 
 
Мерење учинка соларних панела до сада је извођено са великим бројем различитих 
инсталација чији елементи су дати у литератури [1-14]. Sвакa од инсталација имала је своје 
специфичности које су одговарале потребама мерења у том тренутку. Ова лабораторијска 
инсталација може да мери учинак соларних пријемника који истовремено од соларне енергије 
генеришу топлоту и електроенергију.   
 
 
 



 
3. Суштина техничког решења 
 
Лабораторијска инсталација у коју се уграђује Соларни пријемник, акоја је направљена на 
основу претходног разматрања решења и перформанси тих постројења, која су релизована у 
свету, изабрана је и пројектована да ради са што већом ефикасношћу коришћења топлоте и 
електроенергије.  
 
Ова инсталација служи да се испитају стварни енергетски, економски и еколошки ефекти 
соларних пријемника. Употребом ове инсталације демонстрира се исплативост рада ових 
технологија и утиче на њихову пенетрацију како код грађанства тако и у привреди. 
 
Такође, применом инсталације могуће је извршити се анализирање стабла, начина и последица 
отказа соларног концентратора за добијање соларне енергије и топлоте као и његове 
инсталације.  
 
Анализом добијених резултата могуће је обавити техно-економске анализе и студије 
оправданости рада Соларног пријемника.  
  
   
 
 

4. Детаљан опис техничког решења (укључујући и пратеће илустрације и 

техничке цртеже) 

Лабораторијска инсталација (прказана на слици 1) састоји се из: 
• енергетских потрошача (п) 
• мерне инсталације (м) 
• електроинсталације (е) 
• цевна арматуре (т) 

На слици је приказан и соларни пријемник (х), 

 



Слика 1 Лабораторијска инсталација са соларним пријемником 
Соларни пријемник помоћу својих рефлектора концентрише Соларну енергију на 
Соларни апсорбер. У апсореберу, фотоћелије претварају Соларну у електро енергију, а 
на металној плочи апсорбера у топлотну енергију. Добијена електро енергија служи за 
погон различитих електроуређаја, док добијена топлотна енергија служи за 
предгревање воде у бојлеру (која се коначно загрева помоћу електро енергије) за њену 
потрошњу у домаћинству. 
Цевна арматура и електро инсталација омогућавају пренос добијених енергија до 
потрошача. Тако се помоћу електро инсталације електро енергија преноси до њених 
потрошача. Цевном арматуром се топлотна енергија преноси до њених потрошача док 
мерни део демонстрационог постројења служи за мерење добијених количина 
електроенергије и топлоте ради одређивања електро и топлотне ефикасности соларног 
концентратора.  
 
На слици 1 приказани су следећи делови инсталације који се односе на соларни 
концентратор:   

• Соларне ћелије које леже на апсорберу соларног концентратора  (х1), 
• Апсорбер соларног концентратора (х2). 

 
Цевна арматура је направљена од бакарних цеви које су ради топлотне изолације 
обложене пурпеном. Такође су приказани њени следећи елементи: 

• Комби грејач (т1), 
• Запорни ветили (т2), 
• Неповратни вентили (т3), 
• Експанзиона посуда (т4), 
• Вентили сигурности (т5), 
• Славина за пуњење и пражњење (т6), 
• Одзрачни вентил (т7),   
• Аутоматски регулатор (т8). 

 
Приказани елеманти електроинсталације су следећи:   

• Регулатор пуњења акумулатора (е1), 
• Акумулатор (е2), 
• Инвертер (е3). 

Електроинсталација се састоји од 1 акумулатора, и инвертера од 600W који претвара 
једносмерну у наизменичну струју. Акумулатор је оловни од 12 V.  
 
На слици 1 приказани су следећи елементи мерне инсталације:   

• Уредјај за мерење добијене количине топлотне енергије (мт1), 
• Уредјај за мерење добијене еелектро енергије (ме4). 

 
Приказани су и следећи енергетски потрошачи:   

• Циркулациона пумпа соларног концентратора (потрошња електро енергије) 
(пт1), 

• Бојлер од 80 литара (потрошња топлоте) (пт2), 
• Центрифугаони вентилатор за избацивање димних гасова из котла (потрошња 

електро енергије) (пк1),   
• Циркулациона пумпа за централно грејање (потрошња електро енергије) (пк2),   



• Мешачки електромоторни вентил (Потрошња електроенергије) (пк3).   
Бојлер је величине од 80 литара и предвиђен је за употребу двоструке енергије тј. у 
њему се налази соларни грејач и електро грејач. Соларни грејач има површину за 
размену топлоте од 0,3м2, а електрични грејач снагу од 2кW. 
 
У цевној арматури воду погони пумпа од 5W која ради користећи једносмерну струју и 
која добија електроенергију која је добијена на Соларном пријемнику. 
 
Рад ове лабораторијске инсталације зависи од доступности соларне енергије. Наиме 
када је соларна енергија доступна тада соларни концентратор почиње да генерише 
електричну енергију и да снабдева пумпу са једносмерном струјом, која а тера воду 
кроз апсорбер Соларног концентратора. Када Соларна енергија није доступна тада 
електришне енергије неће бити и пумпа престаје да ради и вода више не пролази кроз 
апсорбер соларног концентратора.  
 
Соларни концентратор задовољава потребе потрошача електро и топлотне енергије.  

 
Слика 2 Електро страна соларног концентратора 

 
Слика 3 Претварач напона 

 
 
Потрошачи електро енергије који могу да се погоне помоћу струје генерисане на 
Соларном пријемнику су електро уређаји који користе или једносмерну струју или 
најчешће наизменичну струју. Такодје то могу да су електро уређаји унутар цевне 
арматуре лабораторијске инсталације као и други електро уређаји који се могу наћи у 
домаћинству. Ти уређаји су на пример унутар гасног котла, циркулациона пумпа за 
погон топле воде централног грејања, вентилатор за избацивање сагорелих гасова као и 



моторни вентил за мешање загрејане воде и долазеће хладне воде. Енергетски 
потрошач унутар арметуре соларног пријемника  је циркулациона пумпа (пт1) од 20W 
која гони загрејану колекторску воду до бојлера. 
 
Потрошач топлотне енергије који користи топлоту сунца помоћу соларног 
концентратора је бојлер (пт2) од 80 литара у коме се предгрева потрошна топла вода 
која се коначно загрева на жељену температуру помоћу електро енергије а може и 
помоћу гасног котла. Гасни котао је типа Валлиант ТХЕРМО цомпакт, има снагу од 
24кW и прозводи воду за централно грејање велике породичне куће и топлу воду која 
се троши у домаћинству. 
 
Део инсталације за добијање електричне енергије приказан је на слици 2. Састоји се из 
фото ћелија које се налазе на апсорберу Соларног пријемника (х1), регулатора пуњења 
акумулатора (е1), акумулатора (е2) и инвертора (е3). 
Претварач напона (ИНВЕРТОР, 12V/220V) приказан на слици 3 обезбеђује непрекидно 
напајање прикљученом уређају. Уређај претвара енергију акумулатора у наизменичан 
напон 220V потребан за рад прикључених потрошача. Уређај је потпуно 
аутоматизован, тако да када се једном прикључи не треба више уопште да се дира (сам 
се укључује и искључује). Прикључује се помоћу клема на акумулатор, а потрошач се 
прикључује на шуко утичницу на претварачу. Потребно је водити рачуна о поларитету 
акумулатора! На овај уредјај могуће је прикључити ТВ, радио, ПЦ (може да ради 7 
сати без струје), фаx машина, телефонска секретарица, бежични телефон, пумпа и 
горионици за етажно грејање. Његови остали технички детаљи су следећи: снага 600W, 
време пребацивања са мреже 220V на акумулатор мање од 2ms, нема струју празног 
хода, аутоматски прекид рада када је акумулатор празан, одржавање није потребно, и 
поседује светлосну индикацију рада. 
 

 
Слика 4 Инсталацији за грејање воде помоћу соларног пријемника 

 
 
Део инсталације за добијање топле воде приказан је на слици 4. Састоји се из 
апсорбера соларног концентратора (х2), комби грејача (т1), запорних ветила (т2), 
неповратног вентила (т3), експанзионе посуде (т4), вентила сигурности (т5), славине за 
пуњење и пражњење (т6), одзрачног вентила (т7) и аутоматског регулатора (т8). Цеви 
од бакра, термички изоловане Пурпеном. 
 
Мерна инсталација соларног концентратора служи за мерење топлотно-хидрауличких, 
електро и соларних величина.  
 



Што се тиче топлотно-хидрауличких мерења, предлажу се две врсте при чему ће се 
једна од њих реализовати зависно од расположивости средстава. Прва врста тих 
мерења би се обавила помоћу калориметра, а друга приказана на Сл.2.5 помоћу 
турбинског протокомера са температурским сондама и компјутером. Елементи који се 
употребљавају при другом типу мерења побројани су у табели 2.1. 
 

 
Слика 5 Део инсталације соларног концентратора за мерење 

топлотно-хидрауличних величина 

 
Слика 6 Део инсталације соларног концентратора за мерење 

соларних и електро величина 
 

Реализована лабораторијска инсталација дата је на слици 7. 

 
Слика 7. Лабораторијска инсталација енергетских потрошача 

хибридних соларних пријемника - ЕП-Лаб 
 



Ова лабораторијска инсталација поред научно-истраживачких потенцијала има веома велику 
примену и у едукативне и сврхе зато што омогућава како једноставна мерења ефикасности 
рада соларних пријемника тако и сложена истраживања. Велика предност ове инсталације је у 
томе што има и велику прилагодљивост па је на њу могуће прикључити велики дијапазон 
различитих соларних пријемника (са концентратором, без концентратора, хибридних, 
обичних...) 
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