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Күн Жердеги энергиянын негизги булагы болуп эсептелет, анын кубаттуулугун 

башка эч кандай булактар менен салыштырууга болбойт. Жерге 22 күн ичинде Күндөн 
түшкөн энергия суммардык кубаттуулугу боюнча планетабыздагы органикалык 
отундун бардык запастарына барабар. 

Күндүн энергиясынын болгону 0,0005%ын пайдалануу дүйнөлүк энергетиканын 
бардык бүгүнкү муктаждыктарын камсыз кыла алмак, ал эми 0,5%ы – келечекке болгон 

муктаждыктарды толугу менен канааттандыра алар эле. 
Күндүн жардамы менен жылуулукту камсыз кылуу көптөгөн чет өлкөлөрдө 

өнүккөн. Күн менен жылуулукту камсыздоочу орнотмолордун көпчүлүгү үн 

коллектору менен жабдылган. АКШда гана аянты 10 млн м2 түзгөн күн коллекторлору 
иштетилет /2/.Тилеке каршы биздин Кыргызстандын тоолуу аймактарында бул маселе 

жакшы жолго коюлган эмес. 
Адамдар байыркы убактардан бери күндүн улуу күчүн билишкен жана аны 

технологиялардын өнүгүшүнө жараша, негизинен, суу ысытуу үчүн гана колдонушкан. 

Күн менен ысытуу принциптери миңдеген жылдардан бери белгилүү.  
Биздин заманге чейинки 212-жылы эле грек окумуштуусу Архимед, Сиракуз 

шаары курчоого алынган учурда, коло калкандарынын чагылдыруучу касиеттерин 
колдонуп, күндүн нурун багыттоо менен Рим империясынын жыгач кемелерин 
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күйгүзгөн (буга эч кандай далилдер жок болсо да, грек флоту бул тажрыйбаны 1973-
жылы кайрадан колдонуп, 50 метр аралыктагы жыгач кайыкты күйгүзгөн). 

Биринчи күн коллекторлору эки жүз жылга жакын убакыт мурда пайда болгон. 

Алардын эң белгилүүсү – күн нурунун жалпак коллектору - 1767-жылы Горацийде 
Соссюр аттуу швейцар окумуштуусу тарабынан жасалган. Кийин XIX кылымдын 30-

жылдарында Түштүк Африкага  болгон экспедициясы учурунда, аны сэр Джон Гершель 
тамак даярдоо үчүн колдонгон  /6 /. 

Күндүн энергиясы дээрлик бардык жерде таралат жана аны пайдалануу көп 

каражаттарды жана убакытты талап кылбайт. Ал бүт Жер бетине тегиз тиет, бирок 
бардык эле жерде анын нуру керектүү ченемде кубаттуулукка ээ эмес, ошондуктан бул 

энергияны топтоо жана сактоо баарынан маанилүү. Аны салыштырмалуу чоң аянтта 
топтоп, Кыргызстандын  тоолуу аймактарында турмуш-тиричилик үчүн колдонууга 
боло турган энергиянын түрүнө айлантса болот.  

Жылына орточо, климаттык шарттарга жана жердин кеңдигине жараша жер бетине 
тийген күн нурунун агымы 100дөн 250 Вт/м2 чейинди түзөт, асман ачык болгон чак 

түштө эң чоң көрсөткүчтөргө жетип, дээрлик бардык жерде (кеңдигине карабастан) 
болжол менен 1000 Вт/м2 түзөт. Россиянын орто тилкесинин шарттарында, мисалы, күн 
нуру жылына 1 м2 аянтка болжол менен 100-150 кг шарттуу отунга барабар энергияны 

жер бетине алып келет   /4/.Салыштыруулар корсоткондой, Россиянын орто тилке 
шарттары менен Кыргызстандын тоолуу тоолуу аймактарындагы  суммардык кун 

радиациясы коп деле айырмачылыктарды бербейт.Демек, биздин республиканын 
тоолуу аймактарында да кун нурун топтогучтардын, ошондой эле башка кун 
орнотмолордун жардамы менен кун энергиясын пайдаланууга толук мумкундук 

бар.Күн нурун топтогучтар, негизинен, өз алдынча жылуулук мештери катары 
колдонулат. Чакан параболикалык мештер (Ш1, 5-2 м) тамак жасоо үчүн 

колдонулат.Мындай мештер акыркы учурда Кыргызстанда чабандар менен айыл 
жашоочуларынын арасында суроо-талапка ээ болуп жатат.Кыргызстандын 
географиялык абалы жана климаттык шарттары (озгочо тоолуу аймактарда)күн нурун 

пайдалануу үчүн абдан ыңгайлуу болуп саналат. Кыргызстанга күн радиациясынын 
орточо жылдык келип түшүүсү 2000 кВт саат/(м2 жыл) жакын түзөт /3 / . 

 Кыргызстанда асман ачык болгондо жердин географиялык кеңдигине жараша 
горизонталдуу бетке жылдын ар бир айындагы суммардык (түз жана таралган) күн 
радиациясы МДж/(м2 айына) 1 – таблицада келтирилген. 

 1 МДж/(м2 айына) 0,278 кВт саат/(м2 айына) барабар. 
Таблица 1 

Кыргызстандагы жылдын ар бир айындагы суммардык  

(түз жана таралган) күн радиациясы 

 

Ай 
Географиялык град. с. ш. 

40 44 48 52 56 60 64 68 

Январь 322 261 207 164 113 68 35 - 

Февраль 417 365 324 270 220 169 134 112 

Март 639 603 565 528 467 406 405 282 

Апрель 757 724 702 678 650 612 585 567 

Май 893 872 862 850 840 825 824 809 

Июнь 897 889 881 880 873 877 864 865 

Июль 891 886 877 882 875 856 855 889 

Август 803 768 736 719 695 660 641 639 

Сентябрь 654 619 589 540 486 454 400 355 

Октябрь 510 465 406 344 267 208 173 122 

Ноябрь 358 308 254 194 127 84 56 34 



Известия ОшТУ, 2017 №4                               69 

 

Декабрь 298 234 184 126 84 47 - - 

Бардыгы,  

МДж/(м2 жылына) 

7439 6994 6587      

Бардыгы,  
кВт с/(м2 жылына) 

2068 1944 1831      

 

 Сууну Күн энергиясынын жардамы менен ысытуу – абдан жөнөкөй жана 
үнөмдүү ыкма. Кыргызстандын тоолуу аймактарында ысык сууга керектоону дээрлик 
отундун турлорун колдонбой эле камсыз кылууга болот. 

 Күндүн энергиясын колдонуу менен гелиосистемалар жылына салттуу отунду 
төмөнкүдөй үнөмдөөгө мүмкүндүк берет /2/:  

- 75% чейин – ысык менен камсыздоодо жыл бою колдонулган учурда; 
- 95% чейин – ысык суу менен камсыздоодо сезондук колдонууда; 
- 50% чейин – жылуулук менен камсыздоо максатында; 

- 80% чейин нөөмөттүү жылытуу максатында. 
Ысык суу жана жылуулук менен камсыз кылуунун толук системасынын баасы 

ар кайсы өлкөлөрдө бири-биринен айырмаланат: Күн менен жылытуу системасын 
пайдалануунун күтүлгөн мөөнөтү - 20-30 жыл. 

Жылуулук күн системасы КПД 50-90%ды көрсөткөн учурда, фотоэлектр 

системалары тажрыйбада орто эсеп менен 10-15% натыйжалуулукка жетишет. Буга 
карабастан, технологиялардын өнүгүүсүнүн аркасы менен күн батареяларынын КПДсы 

1970-жылдардын ортосунда лабораториялык шартта 18%ды түзгөн болсо, азыркы 
убактысы кристаллдык кремний элементтери үчүн 28,5% ды тузот. 

Жогорудагы маалыматтарга таянып,томондогудой жыйынтык чыгарууга болот: 

- Ысык сууга керектоону дээрлик отундун турлорун колдонбой эле камсыз 
кылууга болот. 

-Кыргызстандын тоолуу аймактарында кун энергиясын пайдалануу менен 
коптогон ысыраптуулуктан арылууга болот. 
- Кун энергиясын пайдалануу экономикалык ошондой эле экологиялык жактан да туура 

болуп эсептелет. 
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