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      Aurretiko  oharra

Gida honen helburua irakasleentzako tresna baliagarria izatea da, ikastetxeetan eguzki-energiari eta
energia berriztagarriei buruzko sentsibilizazio-lana errazteko, eta hori aberastu eta osatzeko. Hizkuntza
erraza erabili da, ikasleek energia-iturri horien erabilerari buruzko kontzeptuak erraz eta azkar uler
ditzaten. Beraz, material honek eguzki-energiaren alorrean sartzen lagunduko die irakasleei, energia
horren erabileren bidez. Horrez gain, sailetan proposatzen diren jarduera praktikoak garatzen ere
lagunduko die.



Duela 150 urte baino apur bat gutxiago, lurrun-
makina asmatu zuten, eta ordutik ikatza usu erabili
izan da; duela sei edo zazpi hamarkada, berriz,
petrolioa erabiltzen hasi zen gizakia. Ordutik hona,
gure kulturak energia-iturri merkea eta ugaria
izan du eskura, eta, horri esker, baliabide horiek
erabiltzen hasi zirenek imajina ezinezko garapena
lortu du gizakiak.

Ia gure jarduera guztia petrolioaren, ikatzaren eta
gas naturalaren mendean dago, baina energia-
iturri horiek kutsatzaileak dira, eta, horrez gain,
ezin izango diete gure premiei luzaroan eutsi. Hori
dela-eta, eztabaida piztu da, eta gizarte-talde
guztiek dute horretarako ekarpen eta argudiorik.

Eztabaida horretan, hasierako baldintzatzaile
paradoxiko bat dago: ezin dugu energia-iturri
horiek orain arte bezala gastatzen jarraitu, baina
ezin dugu horiei esker lortu dugun garapen-mailan
atzera egin.

Baliabideak agortzen ari direlako sortu da arazoa,
eta erronka horri aurre egiteko ohiko konponbidea
energia-iturri fosil gehiago bilatzea izan da, nahiz
eta, itxuraz, oso eskuragaitzak izan.

Hala ere, eskema kuantitatibo huts horretan,
Ekologia kontzeptua sartzen ikasten ari gara, eta
kontzeptu horrek hankaz gora jartzen ditu argudio
gehienak.

Ikatz-, petrolio- eta gas-erreserbak oso handiak
izango balira ere, ezin da ukatu horiek erruz
erabiltzeak ingurumenean eragin handia duela.
CO2 gasak berotegi-efektua sortzeko ahalmen
handia du, eta hori gure planetaren beroketa
globala eragiten ari da. Eta, izan ere, zientzialariek
adierazi dutenez, hori da gure ingurumenerako
mehatxurik handiena.

Energia nuklearrari dagokionez, ez du berotegi-
efektua eragiten duen gasik sortzen, baina bai
hondakin erradioaktibo arriskutsuak.

Horrez gain, istripu nuklearrak gertatzeko arriskua
dago, eta horrelako istripu batek ondorio larriak
izango lituzke bizitzarako eta ingurumenerako.

I. Bat egin planetarekin: erabili eguzki-energia
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Arazo horiek badaudela ohartuz gero, energia
berriztagarriak eta, horien artean, eguzki-energia
gure bizitzako eguneroko jardueraren zati aktiboa
izango dira, ez energia mota horietako mota
bakarraren bidez, haiek guztiek ematen dituzten
aukeren bidez baizik.

Garapen iraunkorraren arloan, energia
berriztagarriak izango dira gizartearen garapenaren
euskarri nagusia. Baina ez dugu pentsatu behar
arlo horretara bat-batean iritsiko garenik,
gobernuek hartutako zenbait erabakiri esker; izan
ere, ezinbestekoa da gizarteak energia
berriztagarrien garrantzia ulertzea. Energia
berriztagarriek gaur egungo arazo askotarako
konponbidea dute, eta, zenbat eta gehiago ezagutu,
are lehenago erakutsiko dute beren ahalmena eta
are lehenago bihurtuko dira gure bizitzako
elementu arrunt.

Hori dela-eta, ahalegina egin behar dugu errealitate
hori zenbaitek uste baino hurbilago dagoela
ulertarazten, eta, energia berriztagarriak gauza
askotarako erabili ahal izateaz gain, erabili egin
behar ditugula ulertarazten, planetaren
osasunerako oso eragin onak baititu.

Testuinguru horretan, SOLARÍZATE (erabili eguzki-
energia) proiektua sortu zen, 2002an IDAEk (Energia
Dibertsifikazio eta Aurrezterako Institutua) eta
Greenpeace erakundeak sinatutako hitzarmenaren
ondorioz. Hitzarmen horrek eguzki-energia
fotovoltaikoa ikastetxe publikoetan sustatzea zuen
helburu.

Espainiako 52 ikastetxek hartu zuten parte ekimen
horretan; orain, ikastetxe horiek Eguzkia erabiltzeko
aukera dute, modu garbian elektrizitatea sortzeko.
Horrez gain, ikastetxe horietan, energia
berriztagarriek eta, bereziki, eguzki-energiak
dituzten onurei buruzko sentsibilizazio-prozesua
jarriko da martxan. Horri esker, teknologia horiek
garatzen lagunduko dute, baita haien kostuak
merkatzen eta, batik bat, oso errazak eta
eraginkorrak direla frogatzen ere.
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> Zer da eguzki-energia?

Eguzkitik jasotzen dugun energia da, eta egunaren
argia eta beroa dira jasotzen ditugun lehen
sentsazioak. Espazioa entitate hutsa denez,
erradiazio fenomenoaren bidez soilik irits daiteke
Eguzkiaren energia. Hori dela-eta, Eguzkian sortzen
diren prozesu ugarietatik, haren igorpen
elektromagnetikoen ondorio direnek soilik
zeharkatzen dute atmosfera, eta eguzki-energia
gisa iristen dira guregana.

Azterketa sakonik egin gabe behatuko bagenio,
zenbait fenomeno bereiziko ditugu iristen zaigun
erradiazio horretan: argia eta beroa. Erradiografia
xehatu moduko bat egingo bagenu, berriz, energia
horretan bi baino askoz gehiago daudela ikusiko
genuke.

Gorputz batek zer erradiazio igortzen dituen eta
erradiazio horiek zer uhin-luzera duten jakiteko,
erradiazioen argazki moduko bat egin behar da:
espektroa.

II. Gure energia-iturriaren
funtsezkoa
Modu grafiko batean azaltzeko, demagun Lurra
espazio-ontzi bat dela eta, egunero, eguzki-izpien
bidez iristen zaizkiola baliabideak. Eguzki-energia
planetak jasotzen duen ekarpen bakarra da, eta
horretaz baliatzen da, bizitzarako beharrezkoak
diren prozesu biologiko guztiak elikatzeko.

Zaila da eguneroko ekarpen hori zenbatekoa den
kalkulatzea, baina erraza da funtzionamendu hori
edozein energia-iturriren mekanismo sinplearekin
lotzea. Adibidez, badakigu zenbat bero ematen
duen metro kubo bat gasek; hortaz, bero hori
zenbait aldiz behar badugu, tutuen bidez behar
dugun gas-bolumena emanez lortuko dugu bero
kantitate hori. Arazo bakarra tutuak egitea da,
gasa non dagoen baitakigu.

Eguzki-energia oso formatu desberdinean dago,
eta, hura erabiltzeko, ohiko energia-iturrien modelo
sinplista baino zerbait konplexuagoa beharko
dugu.

Lehenengo eta behin, eguzki-erradiazioa ez da
produktu homogeneoa; izan ere, propietate fisiko
desberdineko erradiazioz osatuta dago, eta
erradiazio horien egitura nolakoa, halakoa izango
da haien eragina. Argia eta beroa erradiazio izeneko
multzo horretako bi osagai dira.

Alabaina, horrez gain, lehengai-hobiak ez bezala,
eguzki-erradiazioaren jatorria mugitzen ari da,
etengabe. Higidura horrekin lotuta, egunak, gauak
eta urtaroak daude; eta, horrenbestez, iristen
zaigun energia kantitatea ez da konstantea,
aldakorra baizik, gasak ematen duena ez bezala.
Eguzki-energia naturala da, eta ekologikoa, doakoa,
oso ugaria eta agortezina. Hala ere, ohiko energia-
iturriena baino askoz formatu konplexuagoan
iristen zaigu. Hori dela-eta, ezinbestekoa ez den
arren, komeni da eguzki-energiaren aukerez baliatu
nahi dutenek energia-iturri horren berezitasunak
ezagutzeko ahalegina egitea.

Espektroari erreparatuz gero, jasotzen dugun
erradiazioa erradiazio elektromagnetikoen multzo
bat dela ikusiko dugu, eta erradiazio horiek uhin-
luzera desberdinak dituztela, 0,2 eta 4 mikra
artekoak. Erradiazio bakoitzaren uhin-luzeraren
eta energia-ahalmenaren arteko erlazioa
alderantzizkoa da; hau da, uhin-luzerarik txikieneko
erradiazioek dute energiarik handiena, eta
alderantziz.

1 Irudia: eguzki-erradiazioarea espektroa
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> Potentzia

Hona hemen aztertu behar den hurrengo puntua:
erradiazio erasotzailean dagoen energia
kuantifikatzea.

Esperimentu bidez frogatu denez, Eguzkiak energia
kantitate konstantea igortzen du; hots, 1.353 W/m2-
eko energia.

.

Gure erradiazioaren espektroak guk uhin-luzera
handiko erradiazioa igortzen dugula adierazten du,
eta horrek esan nahi du oso energia txikia igortzen
dugula.

Espektroaren uhin guztiek ez dituzte fenomeno
guztiak sortzen; aitzitik, oso argiak dira uhin-luzeren
eta eraginen arteko mugak.

Argia uhin-luzera txikiko uhinez osatuta dago;
adibidez, kolore moreari dagokion uhin-luzera 0,35
mikrakoa da, eta kolore gorriari dagokiona, berriz,
0,75 mikrakoa. Balio horien gainetik eta azpitik, ez
da giza begiak ikus dezakeen argirik sortzen. Beroa,
oro har, 0,5 eta 0,78 mikra arteko tartean sortzen
da, eta, uhin-luzerako tarte horretan, horitik gorrira
dauden koloreak sartzen dira. Agian, horregatik,
kolorerik ez duen fenomeno bati -esaterako, beroari-
 kolore bat eman behar diogunean, gorriz margotzen
dugu.

Garrantzitsua da, eguzki-erradiazioan, erradiazio
termikoa uhin-luzera txikian igortzen dela kontuan
hartzea; izan ere, horri esker erabil daiteke beira
isolatzailetzat. Beiraren egitura molekularra sareta
moduko bat da, eta, egitura molekular horretako
atomoen artean, Eguzkitik iristen den uhin-luzeraren
antzeko distantzia dago. Beraz, Eguzkitik beira
gardena da iristen diren argiarekiko eta beroarekiko,
baina ez guk edo etxe bateko elementuek igortzen
dugun beroarekiko; izan ere, erradiazio horren uhin-
luzera handiagoa da, eta ezin du beiraren atomoek
osatutako sarea zeharkatu.

Erradiazioak atmosfera zeharkatzen duenean,
islapen-fenomenoa eta xurgapen-fenomenoa
gertatzen dira; horien ondorioz, erradiazio
erasotzailearen erdia espaziora itzultzen da, gutxi
gorabehera, eta ez da lurrazalera iristen. Hodeiek,
atmosferako hautsak, gasek eta, batik bat, ur-
lurrunak iristen zaigun erradiazioa txikitzen
laguntzen dute.

Zenbat eta handiagoa izan elementu horien
kantitatea, orduan eta erradiazio gehiago islatu
eta xurgatuko dute, eta orduan eta erradiazio
gutxiago iritsiko zaigu.

Bestalde, Lurraren errotazio-higiduraren ondorioz,
eguzki-erradiazioak angelu desberdinetan
zeharkatzen du atmosfera, egunean zehar (2. irudia).

2. irudia: eguzki-erradiazioak atmosferan zehar egiten duen ibilbidea

Ikus daitekeenez, eguzki-erradiazioak atmosfera
zeharkatzean egiten duen ibilbidea handiagoa da
goizean eta arratsaldean, eguerdian baino. Halaber,
Lurra Eguzkiaren inguruan orbitatzen den heinean,
ibilbide hori aldatu egiten da; izan ere, orbita
eliptikoa da, eta Eguzkira hurbiltzen gaitu neguan,
eta urrundu, udan.

Argi dago, zenbat eta handiagoa izan atmosferan
zehar egindako ibilbidea, orduan eta gehiago
barreiatzen dela erradiazioa. Hori dela-eta, energia-
iturri konstantea atmosferaz haraindi dagoenez,
energia kantitate aldakorra jasotzen dugu egunean
zehar, eta urtean zehar, urtaroen arabera; izan ere,
urteko batez besteko balioari erreparatuz gero,
atmosferatik kanpoko balioaren laurdena dela
ohartuko gara.
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Beraz, ez da batere zaila erradiazio erasotzailearen potentzia
zenbatekoa den jakitea. Horretarako, zenbait balio-taula
erabili behar ditugu. Taula horietan, urteko hiletan zehar,
eguneko orduaren arabera estatistikoki espero daitezkeen
balioak azaltzen dira. 3. irudian, leku jakin batean neguko
eta udako muturreko sasoietan iristen den energia nola
aldatzen den irudikatuta dago.

Argitu behar da kuantifikatzen ari garen erradiazio hori
nahaste bat dela. Bi erradiazio motak osatzen dute: zuzeneko
erradiazioak (itzalak sortzeko gai da); eta erradiazio
barreiatuak (zerutik iristen zaigu, atmosferako partikulek
hura barreiatu eta islatu ondoren). Erradiazio barreiatuak
ez du itzalik sortzen, eta egun hodeitsuetan dagoen bakarra
da, bai eta egunsentiko eta ilunsentiko orduetan, betiere,
argia badago, baina Eguzkia ez badago zeruertzaren gainean.

Hala ere, Eguzkiaren higidura zer-nolakoa den eta urtean
zehar eguneko une bakoitzean zikloko zer lekutan egongo
den jakiteko, askoz ezagutza handiagoak behar dira.

Arazoa sinplifikatuz gero, demagun Lurra finkoa dela eta
Eguzkia haren inguruan biratzen ari dela; orduan, Eguzkiak
4. irudiko ibilbideak dituela ikusiko genuke. Irudi horretako
ibilbideak aztertuta ikus dezakegunez, Eguzkia ekialdeko
eremu zabal batean irteten da, eta mendebaldeko eremu
zabal batean sartzen.

Bi erradiazio horietatik, barreiatuak ematen du baliorik
txikiena, eta, horrez gain, zailena da kalkulatzen.

Zuzeneko erradiazioa, berriz, hainbat aldiz aztertu da, zehatz-
mehatz aztertu ere, eta erlazio matematikoak egin dira,
horretan parte hartzen duten faktore guztiak lotzen saiatzeko.

Urtean bi egunetan -alegia, ekinozioetan (martxoaren 21ean
eta irailaren 21ean)-, hamabi ordu irauten dute egunak eta
gauak, zehatz-mehatz. Urteko gainerako egunetan, iraupen
desberdina dute egunak eta gauak: egunik laburrena neguko
solstizioa da (abenduaren 21ean), eta egunik luzeena, udako
solstizioa (ekainaren 21ean).

Eguzkia zeruertzean dagoen denboraz gain, Eguzkiak
eguerdian duen altitudea ere aldatu egiten da.

Eguzkiaren kokapena bi angeluren bidez zehazten da; angelu
horiek altuera eta azimuta dira. Eguzkiak, behatzaileak eta
zeruertzak osatutako angelua da altuera, eta azimuta, berriz,
Eguzkiaren eta behatzailearen arteko lerroak hegoaldeko
noranzkoarekin osatzen duen proiekzioa.

Eguzki-energiari dagokionez, oso garrantzitsua izan daiteke
angelu horiek erabiltzea; esate baterako, zuhaitzen edo
eraikinen baten itzalak urteko uneren batean gure eguzki-
ekipoa estaliko duen jakiteko.

3. irudia: eguzki-erradiazioaren potentzia-kurbak, egunean zehar

> Eguzkiaren itxurazko higidura

Denok dakigu Eguzkia ekialdetik irten eta mendebaldetik
sartzen dela; eta, izan ere, Eguzkiari eskatzen diogun bakarra
oporretan egun eguzkitsuak izatea bada, hori da haren
higidurari buruz jakin nahi dugun ia gauza bakarra.

4. irudia: Eguzkiaren ibilbidea, zeruertzean
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Beckerel fisikariak aurkitu zuen argia zuzenean elektrizitate
bihurtzeko aukera zegoela; izan ere, efektu fotovoltaikoa
izeneko fenomenoa aurkitu zuen. Fenomeno horri esker,
eguzki-espektroaren zati ikusgaiak material jakin bat argitzen
duenean, material horren atomoak osatzen dituzten
elektroietako batzuek fotoien energia xurgatzen dute;
orduan, elektroiak eta nukleoak lotuta dituzten indarrak
askatu egiten dira, eta atomoak higitzen hasten dira.

Horrez gain, beren egituratik irtetean, hutsune bat uzten
dute elektroiek, eta hutsune horrek aske geratutako edozein
elektroi erakartzeko joera du. Beraz, argiaren fotoiek zenbait
elektroi askatzen dituzte, eta elektroi horiek beren atomotik
lekualdatzen dira, beste atomo batzuetan sortutako
hutsuneek haiek erakarri eta berriro finkatzen dituzten arte.

Higidura hori korronte elektriko bihurtzeko, elektroien
higidura alderraia ez izatea lortu behar da; izan ere, bideratu
egin behar ditugu eta, horretarako, eremu elektriko bat
sortu behar dugu materialaren barruan. Barne-eremu
elektriko hori sortzeko, materialean ezpurutasunak sartzea
da modurik ohikoena; beste atomo batzuen kantitate txikiak
sartzen dira (oro har, boroa eta fosforoa).

Orain arte aipatutako material jakin horrek material
erdieroalea izan behar du; silizioa da erabiliena. Behin
kontzeptu fisikoak zehaztuta, muntaketa egiteko prozesu
sofistikatua soilik falta dugu: boro atomoak dituen siliziozko
geruza mehe-mehe bat eta fosforo atomoak dituen beste
geruza bat lotu behar dira (elkarketa horri p-n elkarketa
deitzen zaio). Horri esker, askatutako elektroiek p aldera
(pare positiboa) joateko joera dute, eta hutsuneek, n aldera
(pare negatiboa) joateko joera. Eguzki-zelula hori egiten
amaitzeko, metalezko kontaktu batzuk erantsi behar dizkiogu,
erdieroaletik korronte elektrikoa ateratzeko.

Eguzki-zelula batek ematen duen korrontea hari
konektatutako karga elektrikoaren araberakoa da; hau da,
terminalen arteko tentsioaren araberakoa. Tentsio hori
zirkulatzeko zailtasunik txikiena zirkuitulaburra da, horri
dagokio gehienezko korrontea (30 mA/cm2 inguru, zelula
komertzialetarako).

Zirkuitua irekita dagoenean, eguzkitan eta korronterik gabe,
zelulak 0,6 V inguru sortzen ditu, tentsiorik handiena, alegia.

III. Argiaren erabilera.
Elektrizitate fotovoltaikoa

Laburbilduta, eguzki-zelulak pila elektrikoen modukoak dira,
iraungigaitzak, eta 0,45 V-eko korronte zuzeneko 30 mA
inguruko tentsioa sortzen dute, azalerako cm2 bakoitzeko.
Zelula komertzial estandarrek, 2,3 A-ko korrontea ematen
dute, eta watt bateko potentzia.

Eguzki-zelulek ematen duten elektrizitatea haietara iristen
den eguzki-erradiazioaren intentsitatearen araberakoa da.
25 ºC-tan badago eta 1.000 W/m2 hartzen baditu, puntako
potentzia izeneko elektrizitate kantitatea sortuko du; eguzki-
panelen etiketetan jartzen den kantitatea.

Tentsioa oso gutxi aldatzen da, eta zelula bakoitzeko 0,45
V-ak ia konstanteak dira; alabaina, korrontea linealki aldatzen
da, iristen zaion erradiazio kantitatearen arabera.

Beraz, gure zelulak 1 W-eko potentziari eutsiko dio, egun
eguzkitsu bateko eguerdiko erradiazioa hartzen duen
bitartean. Egun hodeitsuetako garaietan, eguzki-erradiazioa
txikitzen denean, lanean jarraituko du panelak. Argia dagoen
bitartean, elektrizitatea sortzen jarraituko du zelulak, nahiz
eta kantitate txikiagoan.

> Eguzki-modulua

Irrati bat elikatzeko zenbait pila erabiltzen ditugun bezalaxe,
tentsio-balio erabilgarriak lortzeko, zenbait eguzki-zelula
elkarrekin konektatu behar ditugu.

�5. irudia: eguzki-zelula baten xehetasuna
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Ohiko eguzki-modulu bakoitza elkarrekin konektatutako 50
zelula inguruz osatuta dago. Horri esker, 12 volteko bateria
bat kargatzeko beharrezkoa den volt kopurua lortzen da
(15 volt, gutxi gorabehera), baita 10 eta 200 W arteko
potentzia ere. Zelulak kapsuletan sartzeko eta panelak
egiteko teknologia garatuz doan heinean, modulu handiagoak
eta potentzia handiagokoak egiteko joera dute fabrikatzaileek.
Esate baterako, autobia eta autobideetako larrialdietako
zutoinen panelek hamar bat watteko potentzia dute, eta
ikastetxeko instalaziokoek, berriz, 106 W-ekoa.

Tentsioa handitzea bezain garrantzitsua da moduluaren
kapsulatu-funtzioa; izan ere, zurruntasun mekanikoa ematen
die zelula hauskor eta meheei, eta eguraldi txarretik babesten
ditu kontaktu metaliko delikatuak. Gaur egun, moduluek
kapsulatu-funtzio hori betetzeko, beirazko xafla baten eta
plastikozko material baten (EVA) artean jartzen dira zelulak,
eta hori guztia aluminiozko marko batez inguratzen da.
Modulu horiek 20 urte baino gehiago irauten dute. Izan
ere, 30 urte baino gehiagoko instalazioak funtzionatzen ari
dira, errendimendu-galera adierazgarririk gabe.

Moduluak hartutako azalera guztia ez dago eguzki-zelulaz
estalita, eta, horrez gain, elektrizitate-galera txikiak gertatzen
dira, serie-konexioa dela-eta. Horren ondorioz, % 10-12koa
da moduluen batez besteko eraginkortasuna. Eraginkortasun-
balio horren bidez, energia kantitate jakin bat sortzeko
behar den modulu-azalera kalkula daiteke (paralelo-
konexioan eta serie-konexioan): 1.000 W/m2-ko erradiazio
egokia -alegia, egun eguzkitsu bateko eguerdikoa- jasotzen
duen panel-azalerako 1 m2 bakoitzeko, hau lortuko dugu,
adibidez:  1.000 W/m2 x 1m2 x 0,10 = 100 W.

Panel bakoitzak denboran zehar sortzen dituen potentziak
batuz gero, panel horrek sor dezakeen energia kalkulatuko
dugu.

Panelak seriean konektatzean, sorgailua lortzen dugu.

IV.Instalazio fotovoltaikoen
osagaiak eta adibideak
> Instalazio isolatuak

Instalazio isolatuak
Erabiltzaileei elektrizitatea emateko moduaren arabera
bereizten dira instalazio fotovoltaikoak. Oro har, instalazio
fotovoltaikoek sarearekin konektatuta ez zeuden lekuei
ematen zien elektrizitatea. Egun, oso ohikoak dira instalazio
horiek, eta instalazio isolatuak deitzen zaie.

7. irudia: instalazio fotovoltaiko isolatu baten diagrama

6. irudia: eguzki-panel baten xehetasuna

Zelula

Panela

Sorgailua

Erreguladorea

Inbertsorea

Inbertsorea

Bateriak

Eguzki-ekipoak erabiltzaileak behar duen elektrizitate
kantitatea sortu behar du, erabiltzailea edozein dela ere;
esate baterako, etxe bat, telebista-errepikagailu bat eta
uharte bat. Duela gutxitik hona, ekipo fotovoltaikoek
zuzenean hornitzen dute sare elektrikoa. Instalazio mota
desberdina da, erabiltzailea eta hornidura-baldintzak ere
desberdinak baitira eInstalazio isolatuak osatzen dituzten
ekipoak 7. irudian adierazita dagoen moduan konektatzen
dira.

Irudi horretan ikus daitekeenez, korronte zuzenean (CC) egin
daiteke hornidura (oro har, 12 edo 24 V-ekoa), edo korronte
alternoan (CA); horretarako, alderanzgailu bat erabili behar
da.

Aurreko kapituluan instalazioaren elementu nagusiak –hots,
moduluak– nola funtzionatzen duen aztertu ondoren,
gainerako osagaien xehetasunik garrantzitsuenak ikusiko
ditugu orain. instalazioaren elementu nagusiak -hots,
moduluak- nola funtzionatzen duen aztertu ondoren,
gainerako osagaien xehetasunik garrantzitsuenak ikusiko
ditugu orain.
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8. irudia: sarearekin konektatutako instalazio fotovoltaiko baten diagrama

> Erreguladorea

Ekipo elektronikoa da, eta bateria gainkargatzea eragozten
du, bateriak gehienezko kargaren maila duenean. Bateriak
ez dira ur-tangen antzekoak; alegia, urez betetako ontzi
bat betetzen jarraitzen badugu, ontzitik isuriko da ura.
Baterietan, erreakzio kimikoa egiten duten osagaiak daude,
eta, erreakzio horretan, elektrolitoa izeneko likidoak du
eragina. Bateria batek ez badu karga gehiagorik onartzen
eta elikatzen jarraitzen badugu, elektrolito horren zati bat
kontsumitu egingo da, edo haren bizitza-iraupena txikitu.

Ohikoa da erreguladoreek beste hainbat gauzatarako balio
izatea; besteak beste, bateriaren deskarga-maila kontrolatzen
dute. Horri esker, bateriaren karga erdiraino jaisten denean
(kontuan izan, gehiago deskargatuz gero, konpondu ezinezko
kalteak izan ditzakeela bateriak), erreguladoreak ematen
digu horren berri.

> Bateriak

Energia metatzea beharrezkoa da, une desberdinetan ekoizten
eta kontsumitzen baita. Energia metatzeko, ia edozein bateria
erabil dezakegu, baina komeni da bateria estazionario edo
egonkorrak erabiltzea; izan ere, haien konposizioa dela-eta,
hobeto egokitzen dira instalazio fotovoltaikoetan gertatzen
diren karga- eta deskarga-zikloetara.

Bateriei esker, instalazioak eguzki-erradiazioa dagoen
orduetan metatuko du energia, eta elektrizitate-hornidura
etengabea bermatuko du, bai gauetan, bai egun hodeitsuetan
eta egun euritsuetan.

> Egitura eta euskarria

Eguzkitan jarri behar ditugu panelak, ahalik energia
kantitaterik handiena jasotzeko moduan. Eguzki-energia
ezagutu beharra aztertzean ikusi dugunez, ahalik eguzki-
erradiaziorik handiena hartzeko moduan jarri behar ditugu
panelak.

Horretarako, hegoalderantz orientatu behar dira panelak,
eta lurzoruarekiko angelu jakin batean inklinatu. Oro har,
urtean zehar ahalik energiarik handiena jasotzeko moduan
inklinatu behar da instalazioa. Panelaren inklinazioa egokia
izateko, 10º kendu behar zaizkio lekuaren latitudeari. Panelak
bertikalago jarriz gero, energia handiagoa ekoitziko dute
neguan, eta, udan, berriz, gutxiago. Instalazio isolatuetan,
gerta daiteke urtean zehar ahalik elektrizitate kantitaterik
handiena sortu beharrik ez izatea; agian, garai jakin batean
behar dugu energia. Horretarako, behar bezala inklinatu
behar ditugu panelak, eta, orduan, panelei eusteko muntaketa
bat baino zerbait gehiago izango da egitura. Edonola ere,
egiturak urte asko egon behar du aire zabalean, eta baldintza
horietan irauteko moduan egin behar da.

>Alderanzgailuak
Instalazio isolatuek korronte zuzeneko tresnekin funtziona
dezakete. Baina, agian, beharrezkoa izan daiteke 220 V-eko
eta 50 Hz-eko korronte alternoko hornidura izatea; hau da,
saretik jasotzen duguna bezalakoa.

Beharrak horiek badira, alderanzgailua izan behar dute
instalazio fotovoltaikoek. Ekipo horrek korronte alterno
bihurtzen du korronte zuzena, eta, aldi berean, korronte
zuzenaren tentsioa eta maiztasuna egokitzen ditu.

Alderanzgailuak tresna konplexuak dira; izan ere, korronte
alternoaren uhinaren sinusoide forma berdindu behar dute,
uneoro, bai eta tentsioari eta maiztasunari muga batzuen
barruan eutsi ere.

Instalazio isolatuetan, sarearekin konektatutako instalazioetan
baino baldintza gutxiago bete behar dituzte ekipo horiek.
Sarearekin konektatutako instalazioetan, sofistikatuagoak
dira alderanzgailuak; izan ere, ohiko zentralen baldintza
beretan sartu behar dute sarean eguzki-energiaren bidez
lortutako elektrizitatea.

Panela

Babesak KontadorerakInbertsorea

Zelula

Bankua
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Sarearekin konektatutako instalazioek hornidura-
sarean isurtzen dute sortzen duten energia guztia;
beraz, sare horren edozein erabiltzaileren esku dago
hura erabiltzea.

Hona hemen instalazio mota horren alde ona: oso
sistema sinplea dute, ez baita bateriarik behar
energia metatzeko (hots, sistemaren osagairik
garestiena eta konplexuena). Hauek dira sarearekin
konektatutako sistema fotovoltaikoen osagaiak:
sorgailu fotovoltaikoa, alderanzgailua, babesak eta
kontagailuak.

Instalazioa sarearekin konektatu ahal izateko,
sortzen dugun energiak saretik higitzen denaren
ezaugarri berak izan behar ditu; horrez gain, babes-
baldintza batzuk bete behar ditu, sareari kalterik
ez egiteko, eta alderantziz.

Gure modulu fotovoltaikoek korronte eta tentsio
zuzena sortzen dutenez, korronte eta tentsio alterno
bihurtu behar ditugu, sarearekiko konexio-puntuan
dagoenaren berdin-berdinak izan daitezen.

Horretaz arduratzen da alderanzgailua, bihurketa
egin eta tentsioa eta maiztasuna legezko mugen
barruan egotea zaintzen baitu. Horrez gain, beste
ekipo batzuek instalazioa deskonektatzen dute;
esate baterako, sareak tentsiorik ez duela
hautematen dutenean, isolamendua galtzen denean
eta beste funtzionamendu-akatsen bat gertatzen
denean.

Tentsioa eta maiztasuna zaintzen dituzten babesez
gain, diferentzialak eta magnetotermikoak daude.
Diferentzialek zuzeneko kontaktuetatik babesten
dute instalazioa, eta magnetotermikoek, berriz,
gainkargetatik; horri esker, ekipoek eta kableek
kalterik ez izatea lortzen da.

Azkenik, kontagailuek sarean sartutako energia eta
instalazioan kontsumitutakoa kontatzen dute
(sarrera-kontagailuaren eta irteera-kontagailuaren
bidez, hurrenez hurren). Horri esker, elektrizitate-
konpainiari kobratzen zaio sarean guztira sartutako
energia.

Ez ditugu sarrera-kontagailuak nahasi behar,
instalazioaren sarrera-kontagailua eta instalazioa
dagoen lekuko kontagailua, alegia. Izan ere, alde
batetik, etxean, ikastetxean eta abarretan
kontsumitutako energia ordainduko dugu, eta,
beste batetik, gure instalazioak sortzen duen energia
kobratuko dugu.

Azpimarratu behar dugu, instalazioak sortzen duen
energia OSOA sarean sartuz gero, autohornidura
kontzeptua desagertu egiten dela; izan ere, sistema
sortzailea izango dugu. Gure instalazioa zentral
elektriko bat izango da, eta ez dugu izango sortutako
energiaren zati bat kontsumitzeko edo metatzeko
aukerarik. Panelak jarri aurretik, zenbat leku dagoen
hartu behar da aintzat, baita leku horretara zenbat
eguzki-argi iristen den ere. Ahal izanez gero,
instalazioa eraikinaren arkitekturarekin bat egiteko
konponbide bat bilatu behar da.
Instalazioak behe-tentsioko sarearekin konektatzea,
martxan jartzea eta energia saltzea arautzen dituen
lege-esparruari dagokionez, hona hemen:
2818/1998 Errege Dekretua, Sektore Elektrikoaren
54/1997 Legea garatzen duena; 1663/2000 Errege
Dekretua, instalazio fotovoltaikoak behe-tentsioko
sarearekin konektatzeari buruzkoa; eta 2001eko
maiatzaren 31ko Ebazpena, Energiaren eta Meatzeen
Politikarako Zuzendaritza Orokorrarena, instalazio
horien faktura-eredua eta kontratu-eredua ezartzen
dituena.

2818/1998 Errege Dekretuan, hau xedatzen da,
besteak beste: energia elektrikoa sortzen duten
instalazioak erregimen orokorretan sartzeko
prozedura eta energia berriztagarrien instalazio-
sariak.
1663/2000 Errege Dekretuan, instalazio
fotovoltaikoak behe-tentsioko sarearekin
konektatzearen oinarrizko baldintza administratibo
eta teknikoak zehazten dira.

2001eko maiatzaren 31ko Ebazpenak konpainia
hornitzaileak izenpetu behar duen kontratu-eredua
ezartzen du, baita instalazioaren jabeak sarean
sartutako energia kobratzeko erabili behar duen
faktura-eredua ere.
Egun, eguzki-energia soilik erabiltzen duten energia-
ekoizleentzako saria 0,3967 euro-zentimokoa da,
sarean sartutako kW/h bakoitzeko. Fakturatuko den
energia instalazio fotovoltaikoaren irteera-
kontagailuaren eta sarrera-kontagailuaren arteko
aldea izango da.
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> Babes katodikoa

Metalezko egitura handiek -esaterako, oliobideek,
gasbideek eta putzuetan jarritako tutuek- korrosio
katodikoko arazo handiak dituzte. Horietako asko
konpontzeko, panel fotovoltaikoek emandako hornidura
elektrikora jo behar da. Ingeniaritzako eta herri-lanetako
zenbait egitura handik iraun ahal izateko, panel
fotovoltaiko gutxi batzuen ekarpen elektrikoa behar dute.

> Merkatu fotovoltaikoa

Aukera guztiak laburbiltzeko, taula bat egin dezakegu,
instalazio fotovoltaikoen egungo merkatua azaltzeko;
alde batera utzi ditugu hainbat elektronika-erabilera eta
zenbait kontsumo-tresna (erlojuak, irratiak, etab.).

1. taula: eguzki-panelen erabilerak

> Instalazio isolatuen erabilerak

> Landa-elektrifikazioa

Leku isolatuetan, sistema fotovoltaikoek sare
konbentzionalarekin lehia dezakete, argia emateko, elikagaiak
kontserbatzeko, etxetresna elektriko txikiak elikatzeko eta
ura ponpatzeko.

> Telekomunikazioak eta seinaleztapena

Sistema fotovoltaikoak ezin hobeak dira, ekonomiaren eta
prestazioen aldetik; adibidez, irrati- eta telebista-
errepikagailuak jartzeko, alarma- eta segurtasun-sareen
mantentze-lanetarako eta, askotan, aireko eta itsasoko
nabigazioa laguntzeko.

Ur-tangetara ponpatzea

Ura araztea

Lurruntzeaz hoztea

Argiztatzea

Datuak biltzea eta bidaltzea

Alarmak seinaleztatzea

Segurtasuna ospitaleetan, etab

Aireztatzea

Putzu beltzak aireztatzea

Sarearekin zuzuenean konektatzea

Bateriak kargatzea

Babes katodike

Ureztaketak automatizatzea

Antenak eta errepikagailua

Aireztatzea

Leku isolatuak

Aireztatzea

Ura ponpatzea

Etxebizitzak,
baserriak

Merkataritza-
sektorea
industria

Gune
publikoak

Eraikinak,
ikastetxeak,
bulegoak

Elektrizitate
-edo gas-
konpainiei
laguntzea

Komunikazioak,
errepikagailuak

Garraioa
trena,
errepide

Eguzki-panelak zuzunean erabiltzea

Eguzki-panela eta bateriak erabiltzea

Eguzki-panela eta sorgailu konbentzionalak erabiltzea
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V. Eguzki-energiaren
erabilera termikoak

Grafiko honetan, eguzki-energia termikoaren erabilerak
laburbiltzen dira.

Erabilera horietako zenbaiten xehetasunak hurrengo ataletan
azaltzen dira.

> Ur beroa, etxean eta
industrian erabiltzeko

Ur beroko instalazio bat egitean kontuan hartzeko lehen
pausoa eguzki-energia jasotzeko sistema aztertzea da; izan
ere, proiektuaren beharretara egokitu behar du, bai prezioan,
bai errendimenduan.

Materialen propietate fisikoak gainetik aztertuz gero, hau
ikusiko dugu: eguzkitan jarritako gainazal batek Eguzkiaren
energia xurgatzen du, neurri batean; horren ondorioz,
gainazal horren tenperaturak gora egiten du, giro-
tenperaturatik zenbait gradu gora, alegia. Zenbat gradu
igotzen da? Kontuan hartzeko zenbait elementuren arabera,
gradu gutxi batzuk edo ehunka gradu.

Lor dezakegun tenperaturari dagokionez, esan dezakegu
eguzki-energiak behar baino aukera gehiago ematen
dizkigula.

Alabaina, ekipoek gero eta maila termiko handiagoa emateko
egindako aurrerapauso bakoitzeko, zaildu eta garestitu
egiten da energia hori lortzea.

Beraz, geure onerako, sistema bakoitzak zer-nolako
ezaugarriak dituen jakin behar dugu, gure beharretara
hobekien egokitzen dena aukeratzeko eta erabakiaren
arrakasta ekonomikoa bermatzeko.

Horretarako, ur beroko edozein instalazioren funtsezko
osagaien ezaugarririk garrantzitsuenak aztertuko

> Eguzki-kaptadorea

Oro har, eguzki-kolektorea deitzen zaio eguzki-kaptadoreari.
Beroa harrapatzeko tranpa moduko bat da, eta hau du
helburu: eguzki-erradiazioa bero bihurtzea, bero horren
gehiena aprobetxatzea eta bero-galerak gerta daitezen
eragoztea eragoztea.

Eguzki-erradiazioa bero bihurtzeko lehen helburua lortzeko,
gainazal solido bat jarri behar da. Hemendik aurrera,
xurgatzailea deituko diogu gainazal horri. Gainazal xurgatzaile
horren xurgatze-koefizienteak ahalik handiena izan behar
du; hori dela-eta, eguzki-kolektore guztiek kolore beltza
dute bereizgarri.

10. irudia: eguzki-kolektore baten sekzioa

Behin energiaren % 90 xurgatuta eta bero bihurtuta,
hurrengo helburua bero hori xahutu dadin eragoztea da.

TENPERATURA BAXUKO BEROA

EGITURAZKO
JASOTZEA

PANEL LAU
BIDEZKO

JASOTZEA
KONBEKZIO
NATURALEZ

PASIBOA

BILTZE
TERMIKOA

AKTIBOA

KOLEKTORE
FINKOA

EGUZKI-PANEL
LAUA

ARDATZ
BATEKO

SEGIMENDUA

ZILINDRO
PARABOLIKO
KOLEKTOREA

BI ARDATZEKO
SEGIMENDUA

HELIOSTATOA

TENPERATURA
BAXUKO
BEROA

TENPERATURA
ERTAINEKO ETA
ALTUKO BEROA

TENPERATURA
ALTUKO
BEROA

9. irudia: eguzki-energia termikoaren erabilerak
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Horretarako, xafla xurgatzailearen alboak eta atzealdea
isolatu behar dira, material isolatzailearen bidez.

Horrenbestez, goialdea soilik geratzen da aske -hau da,
Eguzkira begira dagoen aldea-, jasotako kaloria gehienak
galtzeko moduan.

Galera hori ahalik gehiena eragozteko, beira bat jarri behar
da goialde horren eta kanpoaldearen artean. Nahiz eta
beiraren ahalmen isolatzailea oso txikia izan, oso baliagarria
da; izan ere, asko txikitzen ditu konbekziozko galerak, baita
berotegi efektuaren ondoriozko erradiazio-galerak ere.

Kolektorearen funtzionamenduaren hirugarren urratsa
jasotako beroa kolektoretik ateratzea da; horretarako, fluido
bat higiarazten da kolektorearen barrutik.

Xurgatzaileak jasotako beroa fluido termikora errazago
transmititzeko, komeni da xurgatzaileak beroa transmititzeko
duen koefizientea ahalik handiena izatea; hau da, metala
izan behar du. Horrez gain, fluido termikoak zirkuitu batetik
higitu behar du, fluidoaren eta xurgatzailearen artean ahalik
ukipen-azalerarik handiena izateko moduan.

Higiaraziko dugun fluido kantitatearen araberakoa izango
da fluidoak lortuko duen tenperatura eta, beraz, erabili ahal
izango dugun maila termikoa.

> Diseinu komertzialak

Eguzki-energia garatzeko ahaleginik handiena kolektore
eraginkorra lortzeko egin da.

Nahiz eta diseinu ugari egin diren, 11. irudian azaltzen diren
eskemen aldaerak dira ia gehienak.

Puntu hauetan oinarritzen dira aldaerak:

1. Xurgatzailea eta fluido termikoaren zirkuitua elementu
bereiziak ala komunak izateko egiten dira.

2. Xurgatzailea eta fluidoaren zirkuitua material beraz ala
desberdinez egiten dira.

Diseinurik sinpleena xafla xurgatzaileari itsatsitako tutu-
parrilla batez osatuta dago.

Oro har, parrillako tutuak kobrezkoak dira, eta xurgatzailea,
kobrezkoa, aluminiozkoa edo altzairuzkoa.

Parrillaren tutu kopurua kostu-faktorearen araberakoa da.
Zenbat eta tutu gehiago izan parrillan, orduan eta handiagoa
izango da xurgatzailearekiko ukipen-azalera eta, beraz,
orduan eta hobeto transmitituko da beroa. Aitzitik, handiagoa
izango da materialaren eta eskulanaren kostua, eta hori
kontu handiz aztertu behar da. Merkataritza-jardueraren
arabera, beroa transmititzeko fenomenoak aintzat hartuta,
10 eta 15 cm artekoa izan behar du tutuen arteko distantziak.

Fluidoaren eta xurgatzailearen arteko ukipena hobetze
aldera, beste fabrikazio-sistema batzuk garatu dira. Sistema
horietan, eraginkortasun handiz elkartzen dira fluido
termikoaren zirkuitua eta xurgatzailea, eta, horren ondorioz,
nabarmen txikitu dira kolektoreen prezioak.

> Diseinu ez-komertzialak

Askotan, erabilera jakin baterako egiten dira, eta norberak
egiten ditu, oso baliabide sinpleak erabilita. Horren aldean,
kontuan izan behar da ezin dela horietatik modelo
komertzialen eraginkortasun-maila bera espero.

Aukera guztietatik, bi hauek aipatuko ditugu:

11. irudia: xurgatzaile baten egitura
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> Erabilera zuzeneko eguzki-kaptadorea, ureztatzeko
mahukaz egina.

Gomazko mahuka bat -ahal izanez gero, beltza- eguzkitan
jarri behar dugu, besterik ez. Eraginkortasun txikia badu
ere, oso kostu txikia ere badu. Horren errendimendua
hobetzeko, beiraz estalitako kaxa baten barrua sar daiteke
mahuka hori, 12. irudian ikus daitekeen moduan. Ezin dugu
mahukaren barruan sartzen den ur beroa baino gehiago
erabili, baina, ur beroa eguneko orduetan zehar behar
badugu, konponbide mota horrek kalitatearen eta prezioaren
arteko erlazio ezin hobea du.

> Metakailu-kaptadorea

Bigarren aukera ura metatzeko ontzia eguzki-kolektore
bihurtzea da.

Beltzez margotutako burdinazko tanga bat eguzkitan jarriz
gero, eguzki-kolektore lanak egingo ditu, eta, Eguzkiak
jotzen duen heinean, haren barruko ura berotu egingo da.

Aukera horrek kostu txikia du, dituen mugen alderantzizkoa.
Egun hotzetan, nahiz eta eguzkitsuak izan, Eguzkia sartu
bezain laster, tutukoa baino apur bat beroagoa emango
digu ura, gehiago ez. Alabaina, eskema horretan ere
hobekuntza bat sar dezakegu, arrazoizko prezioan.
Horretarako, nahikoa da neurrirako kaxa bat egitea (ikus
13. irudia); horren ondoren, behin horma guztiak isolatuta,
haren barruan tanga sartu eta beira batez estaliko dugu.

12. irudia: erabilera zuzeneko kolektorea, ureztatzeko mahukaz egina

> Non jarri eguzki-kaptadoreak?

Jakina, Eguzkira begira jarri behar ditugu, eta hori ez da
funsgabeko esaldia. Ahalik bero kantitaterik handiena
jasotzeko, hegoaldera jarri behar ditugu kaptadoreak,
hegoalderantz ahalik gehiena, eta Eguzkiaren izpien
norabidearekiko ahalik zutena.

Behin hegoalderantz orientatutako kolektoreak zer teilatutan
edo zer patiotan jarri erabakita (± 15º-ko aldea onargarria
da), inklinazio ezin hobea bilatu behar dugu.

> Inklinazioa

Geometriaren aldetik, Eguzkiaren izpiekiko zut dagoena da
erradiaziorik handiena jasotzen duen inklinazioa, izpiek
indarrik handiena dutenean.

Leku jakin baterako, lekuaren latitudearena da urtean zehar
erradiaziorik handiena jasotzen duen inklinazioa (penintsulan,
36 eta 43 artean).

Orientazioarekin bezala, ± 15º-ko aldeak onargarriak dira.

Hala ere, argitu egin behar da nahiz eta latitudeari hamar
gradu kenduta lortzen dugun inklinazioak energiarik handiena
jaso, ez duela zertan egokiena izan. Izan ere, helburua ez
da ahalik ur bero litro gehien lortzea urte osoan zehar,
zenbait garaian (adibidez, neguan) litro gehiago lortzea
baizik.

13. irudia: metagailu-kolektorea

Ur hotzaren

sarrera

Ur beroaren

irteera

mahuka beltza

Kristala
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Hozketa-makina estandarrek mekanismo horixe bera
erabiltzen dute kondentsatzeko eta lurruntzeko, baina
konpresorea eta gainerako mekanismoak mugitzeko
elektrizitatea erabilita.

Nahiz eta eguzki-hozketa egin egin daitekeen, kontuan izan
behar dugu 80 ºC-tik gorako tenperatura behar dela eta,
horretarako, berariazko eguzki-kolektoreak behar direla.

> Igerilekuen klimatizazioa

Udako gogortasunei aurre egiteko modua dira igerilekuak,
jostaketa-modua eta ariketa fisikoa egiteko modu osasuntsua
izateaz gain.

Alde on horiek guztiak ez dira debaldekoak: igerilekuak
egiteko, inbertsio handia behar da. Inbertsio horri onura
ateratzeko arrazoizko modua igerilekuak ahalik denborarik
gehiena erabiltzea da. Jakina, erabilera-denbora hori klima
ona izatearen eta uraren tenperatura erosoaren araberakoa
da.

Igerileku bat bere horretan uzten badugu, ezin izango diogu
uraren tenperaturari muga erosoen artean eutsi, ekainetik
irailera izan ezik. Hala ere, maiatzetik azaroraino bainatzeko
aukera eman dezake klimak.

Laburbilduta, bainu-sasoi potentzialetik, erdia soilik
aprobetxatzen dugu, eta, beraz, nabarmenak dira eguzki-
energia erabiltzeko aukerak.

> Igerileku-estalkiak

Zerbait berotu aurretik (eta igerilekuak ez dira salbuespenak),
ahalik bero naturalik gehienari eutsi behar diogu.

Igerilekuetan, eraginkortasunez lor daiteke, flotatzen geratzen
diren  eta uraren azalera osoa estaltzen duten plastikozko
xafla batzuk erabilita.

Kasu horietan, energia jasotzeko kurba kontsumo-kurbara
egokitzeko, gehien behar dugun garaian Eguzkiaren izpiekiko
zut egoteko moduan inklinatu behar da kolektorea.

Berokuntza-sistemen kasua azter daiteke; izan ere, lekuaren
latitudeari 15º gehituta lortzen dena da oro har onartzen
den inklinazioa. (L+15)

> Berokuntza

Berokuntza eguzki-panelek sortzen duten ur beroa
kontsumitzeko modu bat besterik ez da. Panelei buruz
azaldutako guztia aplikatzen da erabilera horretan, eta,
hobeto ulertzeko, eguzki-energiaz berotutako uraren beroa
girora nola transmititzen den aipatu behar dugu.

Baliabiderik erabilienetan, erradiadorea da eguzki-instalazioen
funtzionamendura gutxien egokitzen dena. Erradiadoreek
bero handia ematen dute, azalera gutxirekin, tenperatura
altuko ura erabiltzen dutelako; gutxienez, kolektore arruntek
ematen dutena baino askoz tenperatura altuagoa. Hori dela-
eta, gure kolektoreetako ura erradiadoreetatik igaroarazten
badugu, ez dugu behar besteko erosotasuna lortuko.

Konponbidea aireko edo zoru erradiatzaileko berokuntza
sistemak erabiltzea da. Bi kasu horietan, eguzki-panelek
lortzen duten ur-tenperaturara egokitzen da beroa
barreiatzeko bidea, eta, horri esker, erosotasuna lortuko
dugu.

> Hozkuntza

Nahiz eta gezurra dirudien, ez da zentzugabea berotik hotza
lortzea. Xurgatze-makina izeneko hozketa-makinak lortzen
du mirari txiki hori. Makina horretan, tenperatura batean
nahaskorrak diren eta beste batean nahaskorrak ez diren
fluido batzuk elkartzen dira, buru handiz elkartu ere:
prozesuaren alde batean, Eguzkiaren beroak likidoetako bat
lurruntzen du, eta sistemako beste aldean (hotzago dagoena),
berriz, berriro likidotzen da likidoa, eta disolbatu egiten da,
hura eramaten duen eramailearekin batera.
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Igerilekuak estaltzeko plastikoek ia bero-galera guztiak
ezabatzen dituzte, eta konbekzioz eta erradiazioz
gertatutakoak txikitzen. Horrez gain, behar bezala erabiliz
gero, ura garbi egoten eta algiziden kontsumoa txikitzen
laguntzen dute.

> Berokuntza aktiboa

Igerileku-estalkiaren sistema sinpleak urak nahi dugun
tenperaturari eustea lortzen ez duenean, berokuntza aktiboko
sistemetara jotzeko aukera geratzen zaigu; horretarako,
eguzki-kolektoreak erabil ditzakegu.

Horretarako, bi instalazio mota daude. Komunitate-
igerilekuetan, etxerako edo industriarako ur beroa lortzeko
instalazioen eta kolektore motaren antzekoak erabiltzen
dira.

Igerileku pribatuetan, plastiko beltzeko kolektore mota bat
erabili ohi da, eta igerilekuak berak ura arazteko erabiltzen
duen ponpa erabiltzen da, eguzki-panelen bidez igerilekuko
ura mugitzeko. Eguzki-sistema hori merkeagoa da, eta ura
25 ºC-tik gora berotu beharrik ez dagoelako funtzionatzen
du.

> Eguzki-sistema pasiboak

Eguzki-sistema pasiboetan, modu naturalean hedatzen da
energia. Sistema pasibo gehienak, arkitekturan txertatuta
daude, eta, beraz, horien materialek bi gauzatarako balio
dute. Egiturazko funtzioa izateaz gain, beroa metatzen dute
hormek; eta hegoalderantz orientatutako leihoek, bistak
ikusteko aukera emateaz gain, eguzki-energia jasotzeko
balio dute.

Eguzki-eraikin pasibo bat diseinatzean, hau izaten da
kontuan: eraikinak berak hartu behar du beharrezkoa den
beroa, leihoak modu egokian kokatuta. Eguneko orduetan
jasotzen den beroa metatu egin behar da, eta gaueko
orduetan banatu. Horretarako, oso garrantzitsua da
eraikinaren diseinua; izan ere, eraikinaren osagaien bidez
metatu eta banatu behar da beroa.

Ideia erraz horiek gauzatzeko, zenbait teknika
sinple erabili behar dira. Hona hemen teknika
horiek:

> Eguzkia jasotzea

Kontuan izan behar dugu hilabete hotzenetan
-esaterako, urtarrilean-, penintsulara iritsitako
eguzki-erradiazioa 1,4 eta 2,8 Kwh/m2 artekoa
dela. Beraz, nahiz eta datuak kontu handiz erabili,
esan daiteke gure eraikin gehienek erosotasunari
eusteko beharrezkoa dena baino eguzki-energia
gehiago jasotzen dutela. Horri onura atera ahal
izateko, eraikineko leihoak erabili behar dira,
etxeak berotzeko behar den eguzki-energia osoa
jasotzeko moduan.

> Beroa metatzea

Materialek iristen zaien eguzki-erradiazioaren
zati bat soilik xurgatu, bero bihurtu eta barruan
metatzen dute.

Eguzkitan jarritako materialen portaerari
erreparatzea oinarrizko arauetako bat da; izan
ere, materialek oso eragin handia dute eraikinaren
portaera termikoan. Masaren kantitateari,
dentsitateari eta eroankortasun termikoari esker,
eguneko orduetan leihoetatik sartzen den beroa
metatu egingo da, gaueko orduetan erabili ahal
izateko.

14. irudia: eguzki-eraikin pasibo baten oinarrizko modeloa

KOLEKTOREA

BILTEGIRATZEA

DISIPADOREA
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batetik, oso ideia sinpleetan oinarritzen dira, eta,
bestetik, ez dago mantentze-lanik behar duen eta
energia kontsumitzen duen mekanismorik. Ondo
funtziona dezaten, etxebizitza diseinatzen den une
berean ezarri behar dira.

Esate baterako, etxebizitza diseinatzean, lekurik
erosoenetan jarri behar dira gehien erabiliko diren
gelak, eta isolamendu gehien behar diren lekuak
isolatu behar dira: iparralderantz orientatutako
hormak, neguan bero-galerarik ez izateko, eta
mendebalderantz orientatutako teilatuak eta
hormak, berriz, udan nahi ez dugun beroa etxean
sar ez dadin.

> Banatzea

Erradiazioa eta konbekzioa konbinatuta igortzen
edo banatzen da metatutako beroa (konbekzioa
naturala edo behartua izan daiteke).

Bero-biltegia bereizita eta pertsonak bizi diren
lekutik isolatuta badago, haizagailuak erabiltzea
beste erremediorik ez dago, beroa modu behartuan
banatzeko.

> Kontserbatzea

Aurrerago aipatu denez, erabili behar dugun energia
ez xahutzea da eguzki-sistema baten arrakastarako
oinarrizko premisa bat. Eraikinei dagokienez,
ahalegin guztiak egin behar dira airerik ez sartzeko
eta hormak eta leihoak behar bezala isolatzeko.

> Ingurunearen tratamendua

Diseinu pasiboetan, eraikinaren inguruko energia-
iturri eta hustubide guztiak erabiltzen dira, behar
den energia hartzeko eta sobera dagoena
kanporatzeko; horri esker, erosotasunari eusteko
aukera dago.

Eguzki-sistema pasiboetan, eguzki-kolektore
naturaltzat hartzen dira leihoak; izan ere, horietatik
sartuko da etxearen barrualdea berotzeko behar
den eguzki-energia osoa. Halaber, aireztapen
naturala lortzeko ere erabiltzen dira, udako gauetan
etxebizitza freskatzeko. Bestalde, landarediaren
bidez, Eguzkia eta haizea eraikinaren barruko
erosotasunari eusteko erabiltzen dira.

�15. irudia: landarediaren eta teilatu-hegalen erabilera, klima kontrolatzeko
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> Haizearen izaera

Izugarri handia da Lurrak jasotzen duen eguzki-erradiazioa;
izan ere, erradiazio horren % 2 soilik behar da gure planetako
haizea, olatuak eta ozeano-lasterrak sortzen dituzten
mekanismoak elikatzeko.

Klima beroa sortzeko itzelezko motorra dela esan dezakegu,
eta, horretan, hainbat fenomeno gertatzen dira; horietako
bat planetaren gainean goi-presioko eta behe-presioko
eremuak etengabe sortzea da. Goi- eta behe-presio horiek
elkarreragin egiten dute, oso mekanismo konplexuaren bidez.
Modu errazean azalduta: atmosfera etengabe mugitzen ari
da, goi-presioko eremuetatik behe-presioko eremuetara,
orekaren bila, prozesu amaigabe batean.

Horrenbestez, atmosfera higitzen denean sortzen da haizea.
Haizea osatzen duen aireak masa du, kuantifikagarria, eta,
hortaz, higitzen ari denean, edozein higikariren energia du;
hots, energia zinetikoa.

>Topografiaren eragina

Higitzen den fluido oro bezala, zenbait arauren arabera
mugitzen da airea. Arau horietatik, muga-geruzari buruzko
teoria azalduko dugu.

Ontzi bat ukitzen ari den fluido bat higitzen denean, ontziaren
gainazalari itsatsitako molekulak geldirik geratzen dira, eta
fluidoaren geruzak gainazaletik zenbat eta urrunago, orduan
eta abiadura handiagoa izango du, fluidoaren abiadura izan
arte. Gainazalaren ezaugarrien eta fluidoaren arabera,
gainazaletik urrunago ala hurbilago lortuko da muga-
abiadura, fluidoaren abiadura, alegia.

16. irudian ikus daiteke fenomeno hori. Irudi horretan ikus
dezakegunez, zenbat eta gehiago urrundu gainazaletik,
orduan eta handiagoa da fluidoaren abiadura. Haizeak
zenbait oztopo orografikorekin topo egitean nolako portaera
izango lukeen azaltzeko erabil daiteke.

VI. Beste energia
berrriztagarri batzuk

Oztopoz betetako gainazal batek haizearen abiadura
txikitzeko joera naturala du, lurretik hurbileko geruzetan;
beraz, punturik altuenetan izango du haizeak muga-abiadura.

16. irudia: muga-geruzak airearen higiduran duen eragina

17. irudia: topografiak haizearen portaeran duen eragina

Bestalde, zenbait gorabehera topografikok haizearen abiadura
handitzea eragin dezakete, gune jakin batean. Oro har,
haizea bideratuta higitzen bada, abiadura handitu egiten
da. Halaber, malda txikiko muinoen gainazaletik hurbileko
eremuetan, zertxobait handitzen da haizearen abiadura,
haietara jotzen badu (17. irudia). Alabaina, muinoen
atzealdean edo itzalean, abiadura txikitu egiten da, eta
zurrunbiloak sortzen dira.

Abiadura

Sa
ko

ne
ra

Abiadura handia

Turbulentzia Turbulentzia

Abiadura handia

Turbulentzia
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Oztopoz betetako gainazal batek haizearen abiadura
txikitzeko joera naturala du, lurretik hurbileko geruzetan;
beraz, punturik altuenetan izango du haizeak muga-abiadura.

Kontuan izan behar dugu horiek eta egin daitezkeen beste
gogoeta batzuk ez direla hitzez hitz sinetsi beharreko egia
borobilak; izan ere, ikusten ez den fenomenoa da haizea,
eta, hori dela-eta, zaila da haren portaera zehatz-mehatz
zehaztea.

Hala ere, badaude haren portaera hurbilketa handiz nolakoa
den jakiteko aukera ematen diguten tresna eta eredu
matematikoak.

> Sorgailu eolikoak eta haien erabilerak

Sorgailu eolikoak bi motatan sailka genitzake, oinarrian
desberdin funtzionatzen duten bi taldetan.

Lehen motako sorgailuetan, errotorea haizeak haren gainazala
bultzatzen duelako biratzen da. Ezaugarri garrantzitsua da
hori; izan ere, haizeak abiadura jakin bat duenean, errotorea
biratzen hasten da, eta, horrez gain, oso indar handia
transmititzen dio ardatzari.

Horri esker, mota horretako sorgailuak bereziki garrantzitsuak
dira, lan mekanikoak egin behar direnean; esaterako, alea
eho, putzu bateko ura atera edo airea konprimitu behar
denean.

Printzipio fisiko horren arabera funtzionatzen duten sorgailu
eolikoen artean, Pertsian eta Txinan asmatutako lehen haize-
errotak aipatu behar dira, baita Herbehereetakoak eta
Espainiakoak, ura ateratzeko pala anitzeko edo molinetako
sorgailua eta Savonius errotorea ere.

Hona hemen modelo horien guztien ezaugarri komunak:
sinpletasuna, kostu gutxiko mantentze-lana eta fidagarritasun
handia. Beraz, aipatutako erabilera horietarako sorgailu
eolikoa behar badugu, ez dago modelo horiekin lehia
dezakeenik; izan ere, beste sorgailu mota sofistikatu eta
eraginkorragoak ere ez dira horiek bezain egokiak.

Beste sorgailu mota beste printzipio fisiko batean oinarritzen
da (aipatutakoaren erabat desberdina); beraz, zeharo
desberdinak dira sorgailu horien ezaugarriak, nahiz eta
haizeak mugitu bi motetako sorgailuak.

Hegazkinei hegan egitea ahalbidetzen dien printzipio berari
esker biratzen dira sorgailu mota horiek; hots, aerodinamikari
esker. Haizeak ez ditu hegalak bultzatzen; “ekortu” egiten
ditu. Hegalaren bi aldeak desberdinak dira: aireak batean
eta bestean egin behar duen luzera desberdina da; beraz,
alde horietako batean airea xurgatu egiten da. Fenomeno
horri esker eusten diote airean hegazkinek eta biratzen dira
haize-errotak.

18. irudia: putzuetako ura ponpatzeko erabiltzen den molineta

19. Hegal aerodinamikodun aerosorgailu modernoa
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Xurgapen horri euste-koefizientea deitzen zaio, eta airearen
abiadura zenbat eta handiagoa, orduan eta handiagoa izango
da hori ere. Sorgailu eolikoen hegalak haizea baino askoz
azkarrago bira daitezke. Horri esker, elektrizitatea sortzeko,
askoz eraginkorragoak eta egokiagoak dira.

Parke eoliko gehienetan ikus ditzakegun haize-errotak mota
horretakoak dira. Bi edo hiru hegal izaten dituzte, eta oso
potentzia handia; izan ere, ez da batere arraroa 1 Mw-eko
haize-errotak instalatzea.

Aerosorgailu mota hori erabilita, gure geografiako lekurik
haizetsuenetan instalatzen dira parke eolikoak, bai lehorrean,
bai itsasoan; izan ere, makina mota hori itsasoan ere jar
daiteke.

> Biomasaren energia

Landare guztiek aireko CO2 eta sustraien bidez iristen zaien
ura glukosa bihurtzeko zelulak dituzte. Arnastean hartzen
dugun oxigenoa emateaz gain, konposatu organikoa da
glukosa, eta energia-iturria da, bai landareentzat, bai
gainerako organismoentzat. Landareak hazi egiten dira, eta
egurra eta materia berdea sortzen dute. Egurra erre egiten
dugu, eta materia berdeak gainerako organismo bizidunak
barne hartzen dituen kate bat hasten du.

Ziklo horretan zehar, gizakiak energia ateratzen ikasi du:
erregai solidoak (egurra), likidoak (alkohola) eta gasa (biogasa).
Horri guztiari biomasaren energia deitzen zaio.

Gure energia-iturrietan zaharrena da, gizakiaren garapen
teknologikoari ekarpenik handiena egin diona. Horrez gain,
energia berriztagarririk eraginkorrena da, gaur egungo
energia-arazoen konponbidea emateko. Erregaia ematen
du, beroa (eta, beraz, berokuntza) eta elektrizitate bihurtuko
dena, baina horrez gain, petrolioaren ordezkoak ere eman
ditzake, autoen motorretan erabiltzeko.

Modu askotan erabil daiteke biomasa, baina hauek dira gure
gizarteak gehien ezagutzen eta erabiltzen dituenak.

> Digestio anaerobioa: biogasa

Digestio anaerobioa materia organikoa airerik gabe
deskonposatzeko prozesu naturala da eta bakterioen bidez
egiten da. Prozesu natural horren bidez sortutako
produktuetako bat biogasa da. Biogasa gas-nahastea da;
besteak beste, metanoa eta beste gas erregaitz batzuk ditu
(adibidez, CO2). Horren ondorioz, gas naturalak baino bero-
ahalmen txikiagoa du. Nahiz eta normalean erabiltzen dugun
gasa baino erregai kaskarragoa izan, zenbait alde on ditu:
hondakinetatik lortzen dugu; % 50 eta, batzuetan, % 60
txikitzen du hondakinak kudeatzearen arazoa; gas bihurtzen
da; eta tokian-tokian eta kontsumituko den lekutik hurbil
ekoitz daiteke.

20. irudia: fotosintesiaren fenomenoaren funtzionamenduas 21. irudia: hartzidura anaerobioko instalazio baten modeloa
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Gas bihurtzen ez den hondakin kantitatea ongarri
organikotzat erabil daiteke: konposta da. Abeletxe eta udal-
zabortegi askotan, biogasa egiteko erabiltzen dute prozesu
hori, bere jardueran berriro erabiltzeko edo sarean sartuko
den elektrizitatea sortzeko.

> Bioerregai likidoak

Bioerregaiak garraioan erabiltzen dira, zuzenean; besteak
beste, biogasolioa eta bioetanola dira. Gasolio edo alkohol
hitzaren aurrean bio aurrizkia jarrita, hau adierazi nahi
dugu: konposatu horiek gasolio eta alkohol arruntak
bezalakoak direla edo horiek bezala erabiltzen direla, baina
nekazaritza-produktuak hartzituz lortzen direla.

Bioerregaiak prozesu kimiko baten bidez lortzen dira, eta
iturri naturala dute. Biogasolioaren jatorri nagusia ekilorea,
koltza eta zerealak dira.

Bioetanola ere sortzen da zerealetatik; esate baterako, garitik
eta azukre-erremolatxatik. Alabaina, biometanola (beste
alkohol mota bat) landareen zurezko hondakinen pirolisi-
prozesuaren bidez sortzen da. Laburbilduta, elikadurarekin
lotzen ditugun nekazaritza-produktu asko energia lortzeko
ere erabiltzen dira, uste baino askoz gehiago erabili ere.
Zenbait hornigailutan, ia biogasolio purua ematen dute,
eta, zenbait herrialdetan, bioalkohola gehitzen zaio gasolinari.
Bestalde, Espainian, biogasolioa gehitzen zaio gasolindegietan
banatzen den gasolioari.

> Egurra eta erregai solidoak

Hona hemen biomasa hitzarekin oro har lotzen dugun adiera:
basoetako, zur-industriako eta nekazaritza-industriako
hondakinetatik lortzen diren erregaiak, zuzenean edo labe
industrialetan erretzen ditugunak. Horrez gain, energia-
labore izeneko laboreetatik ere lortzen dira energia mota
hori sortzeko lehengaiak. Funtsean, materia erregaia zuhaitzak
baino azkarrago eta eraginkorrago ematen duten labore-
sailak dira.

Garapen-bidean dauden herrialdeetan, egurrak oinarrizko
erregaia izaten jarraitzen du, eta horrek deforestazio- eta
higadura-arazo handiak sortzen ditu. Gure ingurunean,
berriz, etxean soilik erretzen da egurra; hau da, sukaldeetan
eta tximinietan. Biomasaren erretze masiboari dagokionez,
inausketen hondakinak eta zur- eta altzari-industrietako
hondakinak erretzen dira. Zenbait lekutan, oso baliabide
ugaria da; beraz, industriako galdarak eta zenbait herritako
berokuntza-galdarak elikatzeko eta elektrizitatea sortzeko
erabiltzen dute. Azken finean, hiri askotako zuhaitzen
inausketak energia ematen du.

Horrez gain, elikagaigintza-sektorean lehiatzeko moduko
ekoizpenik ez duten zenbait nekazaritza-eremutan, irtenbidea
dira energia-laboreak. Zerealak hazten diren ia leku
gehienetan, lastoak balioa galdu zuen animalien elikadura-
merkatuan, baina, horren ordez, energia sortzeko prozesuan
sartu da.

22. irudia: bioerregaien zikloa

BALIABIDE MOTA                        TRATAERA                       ERABILERA

BASO-HONDAKINAK

NEKAZARITZA-HONDAKINAK

NEKAZARITZA-INDUSTRIAKO
HON.

ENERGIA-LABOREAK

NEKAZARITZAKO ETA
ABELTZAINTZAKO EFLUENTEAK

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN
INDUSTRIAKO EFLUENTEAK

HIRIKO HANDAKIN-UREN
ARAZTEGIAK

ZABORTEGIAK GASGABETZEA

ENERGIA-LABOREAK

NEKAZARITZA-SOBERAKINAK

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN
INDUSTRIAKO AZPIPROD

DIGESTIO ANAEROBIOA

HARTAZIDURA ALKOHOLIKOA

ERAUZKETAK/ESTERFIKAZIOA
GARRAIOAK

EKOIZPEN
ELEKTRIKOA

EKOIZPEN
TERMIKOA

TRATAERARIK GABE

FINKETA

DENTSOKETA

PIROLISIA

GASIFIKAZIOA

23 irudia: biomasaren erabileraren eskema

CO2
Bio
Erregaia
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> Energia Minihidraulikoa

Eguzkiaren energiak ozeano, itsaso, aintzira eta
ibaien ura lurruntzen du, eta ur horrek gora egiten
du, eta hodeiak sortzen. Hodeiak hozten direnean,
kondentsatu egiten dira, eta euria eta elurra sortzen
dira; euria eta elurra lurrera erortzen direnean,
lurra uraz berriro hornitu eta zikloa ixten dute.
Lurrazaletik igarotzen denean, grabitate-indarraren
ondorioz, urak beheko lekuak hartzeko joera du,
eta instalazio hidroelektrikoek ustia dezakete horrek
sortzen duen energia. Horrenbestez, ustiapen
hidroelektrikoak 10 MW-etik beherakoak direnean,
energia minihidraulikoaz ari gara.

> Zentral motak

Instalazio horien helburua ur-bidearen energia
aprobetxatzea da. Horretan, bi faktorek dute eragina:
ur-bideko bi kotaren arteko altuerak, eta emariak.
Zentralek bi faktore horiek erabiltzen dituzte, neurri
handiagoan ala txikiagoan, eta horren arabera,
mota hauek bereizten dira:
o Dabilen uretako zentralak
o Presagainen behealdeko zentralak
o Ureztaketa- edo hornidura-kanaletako zentralak

Dabilen uretako zentralek obra zibila egitea behar
dute, ibaiaren emariaren zati bat hartu, zentralaren
eraikinerantz eraman (turbinatik pasatzeko) eta
ibaira itzultzeko.

Zentral mota horretan, ibaiaren emariarekiko zuzenki
proportzionala da potentzia. Beste modu batean
egin daitezke zentral horiek: presa txiki bat egin
daiteke, jauzi handiagoa lortzeko eta kanala egiteko
beharrik ez izateko. Kasu horretan, ibaiaren bidean
bertan jartzen dira instalazioak.

Presagainen behealdeko zentralek ura biltzen dute,
urtegia osatzen baitute. Horri esker, turbinatik
pasatzen den emaria erregula daiteke, bai
kantitateari dagokionez, bai denborari dagokionez.
Urtegiaren edukiera nolakoa, orduka, egunka edo
asteka erregulatuko da.

24. irudia: dabilen uretako zentralen eredua

Azkenik, ureztaketa-kanaleko zentral
hidroelektrikoek azpiegitura hori erabiltzen dute.
Izan ere, kanalaren beraren malda erabiltzen dute;
tutu bat jartzen da kanalarekiko paralelo, ura
kanaletik zentraleko turbinara eramateko eta,
ondoren, kanalera itzultzeko. Horrez gain, kanalaren
eta hurbileko ibairen baten arteko malda ere erabil
daiteke.

25. irudia: presagainen behealdeko zentral baten eskema

PRESA

UR-HARTUNEA

TURBINA

SORGAILUA

AGINTE-PANELA

IRTEERA

SAREAREKIKO
KONEXIOA
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> Ikerketa hidrogeologikoa

Zentral horien bideragarritasuna ur-emariaren
araberakoa da. Ibaien emariaren erregimena oso
aldakorra denez, komeni da hura ondo aztertzea,
zenbateko potentziako instalazioa jar daitekeen
jakiteko.
Emaria neurtzeko, eguneko batez besteko emariak
lortu behar dira, eta hori edukiera-estazioen bidez
egiten da. Neurketa horiek egiterik ez dagoenean,
ikerketa hidrogeologiko teoriko bat egin behar da,
euriei buruzko datuetan eta antzeko arroetako
emarietan oinarrituta.
Ikerketek urteko batez besteko eguneko emarien
kurba ematen dute, arro horren ezaugarrien
adierazgarri.

26. irudia: minihidraulikoaren ingurumen-onurak

SORTZEN DU

ERAGOZTEN DU Urteko
1 6.22 2  Tm /CO2

5.300 familientzako
elektrizitatea

ORDEZKATZEN DU
1,367 tep

EMATEN DU
Lana, urtean 93 laguni,

diseinu- eta eraikitze-faseetan

>  Prebenitzeko eta zuzentzeko neurriak

Instalazio horiek ingurumen-inpaktua ebaluatzeko
ikerketaren mendean daude. Ikerketa horiek
derrigorrezkoak dira, eta zentralen eraikuntza-
fasean eta ustiapen-fasean gertatuko diren
aldaketak aztertzen dituzte. Horrez gain, zuzentzeko
neurriak zehazten dituzte.

Ezinbestekoa da oreka egotea elektrizitatea sortzeko
interesaren eta ingurumen-inpaktuaren kontrolaren
artean, eta hau da oreka horren logika:

Ekologiaren aldetik, arreta handiz aukeratu behar
dira zentralen kokalekuak. Ez dira parke nazionaletan
jarriko, ezta energia aprobetxatzeko modu horiek
debekatzen dituen edozein babes-figuraren
mendeko lekuetan ere.

Ibaiko sistemaren ingurumen-kalitatea babesteko
moduan diseinatu eta kudeatu behar dira
instalazioak. Hain zuzen, zenbait berariazko irizpideri
jarraitu behar zaie; adibidez, kokalekuak aukeratzean,
eraikitze-fasean, funtzionamendu-fasean eta
zentralak erabiltzeari uzten zaionean.


