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GiriGirişş

XXIXXI--ci ci əəsrdsrdəə BirlBirləşəşmimişş MillMilləətltləər Tr Təşəşkilatkilatıı
ttəərrəəfindfindəən bn bəşəəşəriyyriyyəət t üçüüçün n üçüç əən n üümdmdəə
mməəssəəlləə mmüüəəyyyyəən edilmin edilmişşdir. Bunlar:dir. Bunlar:
Enerji tEnerji təəminatminatıı;;
Ekoloji problemlEkoloji problemləər;r;
IIççmməəli su problemi.li su problemi.



Alternativ enerjiAlternativ enerji

Son illSon illəər genir genişş mmüüzakirzakirəə obyektinobyektinəə ççevirileviriləən n 
alternativ enerji alternativ enerji üüsullarsullarıı üümumilikdmumilikdəə enerji enerji 
probleminin hprobleminin həəlli kimi qlli kimi qəəbul etmbul etməək dk düüzgzgüün n 
olmaz, olmaz, çüçünki bu nki bu üüsullarsullarıın mn müüsbsbəət tt təərrəəfi ilfi iləə
yanayanaşışı, m, məənfi aspektlnfi aspektləəri dri dəə var. Mvar. Məəssəəlləən: n: 
QQəəbul olunmubul olunmuşş texniki parametrltexniki parametrləərrəə (istehlak(istehlakççıı
üçüüçün standartlara mn standartlara müüvafiq nominal gvafiq nominal gəərginlik vrginlik vəə
tezlik vtezlik vəə s.) uys.) uyğğun olmaq un olmaq üçüüçün n əəlavlavəə
qurqurğğulardan istifadulardan istifadəə (dig(digəər sr söözlzləə, maliyy, maliyyəə
xxəərclrcləərin artmasrin artmasıı););
Alternativ mAlternativ məənbnbəənin nin öözzüünnüün mn müüttəəmadi olmadmadi olmadığıığı
üçüüçün xn xüüsusi toplaysusi toplayııccıılardan istifadlardan istifadəə vvəə s.s.



N. Tesla vN. Tesla vəə elektrik enerjinin naqilsiz elektrik enerjinin naqilsiz 
mməəsafsafəəyyəə ööttüürrüülmlməəsisi

Nikola TeslanNikola Teslanıın bu n bu əəsas arzusu hsas arzusu həəlləəddəə hhəəyata yata 
kekeççirilmirilməəmimişşdir. Quqleyelmo Markoni radio dir. Quqleyelmo Markoni radio 
ideyasideyasıı üüzzəərindrindəə ççalalışışddığıığı zaman, Teslanzaman, Teslanıın artn artııq q 
bu ibu işəşə maramarağığı ssöönmnmüüşşddüü. . ÇüÇünki Nikola artnki Nikola artııq q 
qlobal enerji qlobal enerji şəşəbbəəkkəəsi, enerji vsi, enerji vəə mməəlumatlarlumatlarıın n 
yerin ixtiyari nyerin ixtiyari nööqtqtəəsinsinəə naqilsiz naqilsiz ööttüürrüülmlməəsi si 
ideyasideyasıı üüzzəərindrindəə ddüüşşüünnüürdrdüü. Daha d. Daha dəəqiq qiq 
ssööylyləəssəək, onun iki ideyask, onun iki ideyasıı var idi. Birincisi var idi. Birincisi --
enerjinin ionosferdenerjinin ionosferdəən n əəks olunaraq mks olunaraq müüşşttəəriyriyəə
ööttüürrüülmlməəsi; ionosferin msi; ionosferin möövcudluvcudluğğunu da ilk dunu da ilk dəəffəə
Tesla bildirmiTesla bildirmişşdir. dir. İİkincisi iskincisi isəə –– elektrik enerjinin elektrik enerjinin 
bilavasitbilavasitəə Yer kYer küürrəəsindsindəən n ööttüürrüülmlməəsi.si.



N. Tesla vN. Tesla vəə naqilsiz elektriknaqilsiz elektrik
N. Tesla naqilsiz N. Tesla naqilsiz 

elektriklelektrikləşəşmməə barbarəəddəə
araaraşşddıırmalarrmalarıınnıı hhəəlləə
18901890--ccıı ildildəə
babaşşlamlamışışddıı. O, bir . O, bir 
neneççəə biznesmeni bu biznesmeni bu 
araaraşşddıırmalarrmalarıı
maliyymaliyyəəlləşəşdirmdirməəyyəə
ccəəlb edlb edəə bilsbilsəə ddəə, , 
araaraşşddıırmalarrmalarıı
mmüüvvəəffffəəqiyyqiyyəətltləə
babaşşa a ççatdatdııra bilmra bilməədi. di. 
Bu hadisBu hadisəəyyəə elm elm 
tarixtarixççililəəri iki ri iki əəsas sas 
ssəəbbəəb gb gööststəərirlrirləər:r:
TeslanTeslanıın an ağığır r 
xasiyyxasiyyəəti;ti;
SponsorlarSponsorlarıın n 
uzaqguzaqgöörrəən n 
olmamasolmamasıı..



N. Tesla vN. Tesla vəə naqilsiz elektriknaqilsiz elektrik

Nikola Tesla naqilsiz Nikola Tesla naqilsiz 
elektrik celektrik cəərrəəyanyanıın n 
ööttüürrüülmlməəsi si üüzrzrəə ilk ilk 
nailiyynailiyyəətltləərini rini 
Kolorado SprinqsdKolorado Sprinqsdəə
(AB(ABŞŞ) yerl) yerləşəəşən bu n bu 
laboratoriyada laboratoriyada əəldldəə
etmietmişşdir.dir.



Bu gBu güünnəə nnəə kimi nkimi nəəticticəə əəldldəə edilibedilib??

TTəəəəssssüüf ki, N. Teslanf ki, N. Teslanıın yuxarn yuxarııda gda gööststəərilriləən n 
hhəər iki ideyasr iki ideyasıı yanlyanlışış oldu, yoldu, yəəni ni əən an aşşaağığıssıı
indiki zamanda N. Teslanindiki zamanda N. Teslanıın fn fəərz etdiyi rz etdiyi 
şəşəkildkildəə onlaronlarıın praktiki cn praktiki cəəhhəətdtdəən hn həəyata yata 
kekeççirilmirilməəsi si üçüüçün texniki hn texniki həəll gll göörrüünmnmüür. r. 
DDüüzdzdüür bir ner bir neççəə ffəərdi srdi sıınaqlar prinsipcnaqlar prinsipcəə
naqilsiz elektrik naqilsiz elektrik ööttüürrüülmlməəsi imkansi imkanıı olmasolmasıınnıı
ssüübut etsbut etsəə ddəə, bundan art, bundan artığıığı texniki olaraq texniki olaraq 
mmüümkmküün olmadn olmadıı... ... 



Bu gBu güünnəə nnəə kimi nkimi nəəticticəə əəldldəə edilibedilib??
MMəəssəəlləən Amerika, Massan Amerika, Massaççuset Texnoloji Universitetinin uset Texnoloji Universitetinin 

(MT(MTİİ) aliml) alimləəri 7 fut (2m 13sm) mri 7 fut (2m 13sm) məəsafsafəəddəə yerlyerləşəşdirilmidirilmişş 60 60 
vatt gvatt güüccüündndəə olan kolan köözzəərmrməə lampaslampasıınnıı iişəşə salmasalmağğa a 
mmüüvvəəffffəəq olmuq olmuşşlar lar [[11]]. . İİsrail Texnoloji srail Texnoloji İİnstitutunun nstitutunun 
professoru Mot Seqev bu nprofessoru Mot Seqev bu nəəticticəəlləəri ri ““hhəəqiqqiqəəttəən inqilabin inqilabi””
adlandadlandıırmrmışışddıır. Qeyd etmr. Qeyd etməək lazk lazıımdmdıır ki, bu naqilsiz r ki, bu naqilsiz 
elektik elektik ööttüürrüülmlməəsinin ilk nsinin ilk nüümayimayişşi idi.i idi.

AraAraşşddıırma Wrma WiTricityiTricity adadıınnıı aldaldıı. Bu ad. Bu adıın an aççııllışıışınnıı vermverməəssəəlləər r 
ddəə ehtimal etmehtimal etməək olar ki,  Wireless Electricity (naqilsiz k olar ki,  Wireless Electricity (naqilsiz 
elektrik) ifadelektrik) ifadəəsinin qsinin qıısaldsaldıılmlmışış formasformasııddıır. r. 

Aparat elektrik mAparat elektrik məənbnbəəyinyinəə birlbirləşəşdirilmidirilmişş, mis naqill, mis naqilləə
dolanmdolanmışış 60sm diametrind60sm diametrindəə olan iki dolaqdan ibarolan iki dolaqdan ibarəət t 
ööttüürrüüccüü vvəə kköözzəərmrməə lampaslampasıı birlbirləşəşdirilmidirilmişş qqəəbuledicidbuledicidəən n 
ibaribarəətdir. Stdir. Sıınaq mnaq müüddddəətindtindəə alimlalimləər r ööttüürrüülləən enerjinin n enerjinin 
yolunda metal vyolunda metal vəə aağğacdan olan macdan olan müüxtxtəəlif lif əşəşyalar, hyalar, həətta tta 
elektron qurelektron qurğğular belular beləə qoysalar da lampa yanmaqda qoysalar da lampa yanmaqda 
davam edirdi.davam edirdi.



MassaMassaççuset eksperimentiuset eksperimenti

Elektrik enerjisinin taxta parElektrik enerjisinin taxta parççasasıınnıın in iççindindəən mn məəsafsafəəddəən n ööttüürrüülmlməəsi (bu foto, si (bu foto, [[11]]
mməənbnbəəsindsindəən gn gööttüürrüülmlmüüşşddüür).r).



Bu gBu güün vn vəəziyyziyyəət nect necəədirdir ??
İİlk baxlk baxışışdan Massadan Massaççuset tuset təəcrcrüübbəəlləəri belri beləə fikir fikir 

yarana bilyarana biləər ki, r ki, əəggəər N. Teslanr N. Teslanıın ideyalarn ideyalarıı
hhəəyata keyata keççibsibsəə, dem, deməəli elmili elmi--texniki texniki 
proqresin imkanlarproqresin imkanlarıından faydalanmaq ndan faydalanmaq 
zamanzamanııddıır. r. ƏƏslindslindəə isisəə, bu m, bu möövzu vzu üüzrzrəə son son 
mməəlumatlarlumatlarıı diqqdiqqəətiniztinizəə ççatdatdıırrıırrııq.q.

Yapon kompaniyasYapon kompaniyasıı Kansai PoKansai Powwer naqilsiz er naqilsiz 
elektrik celektrik cəərrəəyanyanıı üüzrzrəə araaraşşddıırmalarrmalarıı
dayanddayandıırrıırr!!



Bu gBu güün vn vəəziyyziyyəət nect necəədirdir ? ? 

Yapon tYapon təəcrcrüübbəəsisi
Kansai Elektrik PoKansai Elektrik Powwer Kompaniyaser Kompaniyasıı naqilsiz naqilsiz 
elektrik enerjisinin elektrik enerjisinin ööttüürrüülmlməəsi si üüzrzrəə ssıınaqlarnaqlarıı
dayanddayandıırmrmışışddıır. Bu sr. Bu sıınaqlar hnaqlar həəlləə 19941994--ccüü ilin ilin 
oktyabroktyabrıında mnda məəxfi layihxfi layihəə ççəərrççivivəəsindsindəə
babaşşlanlanıılmlmışış, lakin bir m, lakin bir məənalnalıı nnəəticticəəlləər alr alıınmadnmadığıığı
vvəə layihlayihəənin maya dnin maya dəəyyəərinin yrinin yüüksksəək olduk olduğğu u 
ssəəbbəəbindbindəən bir az n bir az əəvvvvəəl saxlanl saxlanıılmlmışışddıır.r.

LayihLayihəənin qapalnin qapalıı olmasolmasıına baxmayaraq na baxmayaraq 
mmüüəəyyyyəən nailiyyn nailiyyəətltləər r əəldldəə olunan kimi, elektrik olunan kimi, elektrik 
enerji 40m menerji 40m məəsafsafəəyyəə naqilsiz naqilsiz ööttüürrüülləərrəək yenidk yenidəən n 
elektrik enerjisinelektrik enerjisinəə ççevrilmevrilməəsi haqqsi haqqıında nda 
ttəədqiqatdqiqatççıılar tlar təərrəəfindfindəən mn məəlumat verilmilumat verilmişşdi. di. 



Bu gBu güün vn vəəziyyziyyəət nect necəədirdir ? ? 
Yapon tYapon təəcrcrüübbəəsisi

Naqilsiz elektrik enerjisinin Naqilsiz elektrik enerjisinin ööttüürrüüccüü sistemi 1metr sistemi 1metr 
mməəsafsafəə üçüüçün indi 400 ien (3,5 n indi 400 ien (3,5 $$) qiym) qiyməətindtindəə
olduolduğğu halda kabel sistemi 1m mu halda kabel sistemi 1m məəsafsafəə üçüüçün 2 n 2 
ienienəə ((≈≈0,02$) 0,02$) babaşşa ga gəəlir. Bundan balir. Bundan başşqa naqilsiz qa naqilsiz 
sistemin sistemin şşüüalandalandıırdrdığıığı elektromaqnit elektromaqnit şşüüalandalandıı--
rrıılmaslmasıı rrəəsmi qsmi qəəbul edilmibul edilmişş ssəərhrhəədldləər sr səəviyyviyyəə--
sindsindəən artn artııqdqdıır. Bu r. Bu şşüüalanmanalanmanıı ttəəhlhlüükkəəsiz siz 
ssəəviyyviyyəəyyəə qqəəddəər ar aşşaağığıya salmaqdan ya salmaqdan öötrtrüü
maliyymaliyyəə xarclxarcləəri 6 dri 6 dəəffəə artartıırrıılmallmalııddıır. Layihr. Layihəə
mmüüəəlliflllifləəri bu sistemi materikdri bu sistemi materikdəə babaşş ververəən tn təəbii bii 
ffəəlaklakəətltləər zamanr zamanıı vvəə ya uzaqda yerlya uzaqda yerləşəəşən adalara n adalara 
elektrik enerjisinin elektrik enerjisinin ööttüürrüülmlməəsi si üçüüçün n 
araaraşşddıırrııldldığıığınnıı ssööylyləəyirlyirləər r [[22]]..



Biz nBiz nəə ttəəklif edirikklif edirik ??

Bizim ideya, elektrik enerjini (cBizim ideya, elektrik enerjini (cəərrəəyanyanıınnıı) m) məəsafsafəəyyəə
naqilsiz naqilsiz ööttüürrüülmlməəsi si üçüüçün kosmosdan istifadn kosmosdan istifadəə
edilmedilməəsi si əəsassasıında qurulmunda qurulmuşşdur.  dur.  ƏƏslindslindəə mmüüasir asir 
ddöövr vr üçüüçün kosmosun fn kosmosun fəəth edilmth edilməəsi vsi vəə kosmik kosmik 
araaraşşddıırmalar, elmirmalar, elmi--texniki inqilabtexniki inqilabıın n əəsas sas 
istiqamistiqaməətltləərinrinəə aid edilir. Bu istiqamaid edilir. Bu istiqaməəttəə texnikitexniki--
iqtisadi miqtisadi məənada baxnada baxıılmaslmasıı iqtisadi, elmiiqtisadi, elmi--texniki, texniki, 
ekoloji vekoloji vəə s. sahs. sahəəlləərdrdəə beynbeynəəlxalq lxalq əəmməəkdakdaşşllııq q 
proqlamlarproqlamlarıınnıı iişşlləəyyəən mn müüttəəxxəəssislssisləər r üçüüçün n 
mmüüəəyyyyəən maraq kn maraq kəəsb edir.sb edir.



Biz nBiz nəə ttəəklif edirik?klif edirik?
ApardApardığıığımmıız ilkin tz ilkin təədqiqatlar gdqiqatlar gööststəərdi ki, bu  layihrdi ki, bu  layihəəni hni həəyata yata 

kekeççirmirməək prinsipck prinsipcəə mmüümkmküündndüür. Layihr. Layihəənin kommersiya nin kommersiya 
ttəərrəəfini nfini nəəzzəərrəə alaraq bu malaraq bu məəruzruzəəddəə bbüüttüün texniki n texniki 
mməəssəəlləəlləər ar aççııqlanmqlanmıır. Amma, tr. Amma, təədqiqatlar ndqiqatlar nəəticticəəsindsindəə
əəldldəə etdiyimiz etdiyimiz əəsas gsas gööststəəricilriciləər bunlardr bunlardıı::

Elektrik cElektrik cəərrəəyan elektromaqnit dalyan elektromaqnit dalğğalar vasitalar vasitəəsilsiləə 8m 8m 
qqəəddəər olan mr olan məəsafsafəəyyəə naqilsiz naqilsiz ööttüürrüülləə bilbiləər (f.i.r (f.i.əə. 70 . 70 ÷÷
80% t80% təşəşkil edirdikil edirdi). Burada qeyd etm). Burada qeyd etməək lazk lazıımdmdıır ki, r ki, 
ccəərrəəyanyanıın n ööttüürrüülmlməəsindsindəə peyklpeykləərdrdəən istifadn istifadəə edildiyi edildiyi 
üçüüçün mn məəsafsafəənin prinsipcnin prinsipcəə heheçç bir ehbir ehəəmiyymiyyəəti yoxdur. ti yoxdur. 
SadSadəəccəə texniki baxtexniki baxıımdam bu mmdam bu məərhrhəəlləəddəə yalnyalnıız 8 mz 8 m--yyəə
ööttüürmrməək imkank imkanıı əəldldəə edilib;edilib;

Naqilsiz Naqilsiz ööttüürrüülmlməə nnəəticticəəsindsindəə 60 Vt lampa yand60 Vt lampa yandıırrııllıır.r.



Kosmik texnologiyalar vKosmik texnologiyalar vəə naqilsiz elektriknaqilsiz elektrik

HalHal--hazhazıırda, srda, süürrəətltləə ddəəyiyişəşən dn düünyada daimi nyada daimi 
texnoloji ttexnoloji təərrəəqqi, kqqi, küütltləəvi vi isistehlaktehlakççıınnıın n 
istifadistifadəə ededəə bilbiləəccəəyi yeni arayi yeni araşşddıırmalara vrmalara vəə
araaraşşddıırmalarrmalarıın praktiki nn praktiki nəəticticəəlləərin hrin həəyata yata 
kekeççirilmirilməəsinsinəə ggəətirib tirib ççııxarxarıır. Kosmik sahr. Kosmik sahəə, , 
xxüüsussusəən dn dəə peyk sistemlpeyk sistemləəri ri üçüüçün bu fikir n bu fikir 
daha daha əədaldaləətli stli səəslsləənir. Belnir. Beləəki, biz orbitki, biz orbitəə
ççııxarxarıılan mlan müüxtxtəəlif, o clif, o cüümlmləəddəən kommersiya n kommersiya 
ttəəyinatlyinatlıı peyklpeykləərin srin süürrəətltləə artmasartmasıınnıı
mmüüşşahidahidəə edirik.edirik.



Kosmik texnologiyalar vKosmik texnologiyalar vəə naqilsiz elektriknaqilsiz elektrik
MaraqlMaraqlııddıır ki, peyk vr ki, peyk vəə peyk sistemlpeyk sistemləərindrindəən istifadn istifadəə praktiki praktiki 

araaraşşddıırmalarrmalarıın sn səəmməərrəəliliyini da artliliyini da artıırmrmışışddıır. Yer r. Yer 
üüzzəərindrindəəki bki bööyyüük k əərazilraziləərin birbarin birbaşşa ga göörrüüntntüü zonaszonasıında nda 
olmaq, daimi holmaq, daimi həərrəəkkəətdtdəə olaraq yolaraq yüüksksəək sk süürrəətltləə
yerdyerdəəyiyişşmməə imkanimkanıı olan Yerin solan Yerin süüni peyklni peykləəri xalq ri xalq 
ttəəssəərrrrüüfatfatıınnıın n əəsas msas məəssəəlləəlləərini srini səəmməərrəə ililəə hhəəll etmll etməəyyəə
imkan verir, o cimkan verir, o cüümlmləəddəən:n:
KoordinatlarKoordinatlarıın tn təəyin edilmyin edilməəsi (xsi (xəəritritəəççəəkmkməə vvəə
naviqasiya);naviqasiya);
MMəəlumatlarlumatlarıın n ööttüürrüülmlməəsi (televiziya, radioyaysi (televiziya, radioyayıım, telefon m, telefon 
vvəə teleqraf rabitteleqraf rabitəəsi);si);
Yer sYer səəthinin mthinin müüşşahidahidəəsi (tsi (təəbii ehtiyatlarbii ehtiyatlarıın vn vəə əətraf mtraf müühitin hitin 
monitorinqi);monitorinqi);
Atmosfer proseslAtmosfer prosesləərinin rinin ööyryrəənilmnilməəsi, nsi, nəəzarzarəət vt vəə.s..s.



Kosmik texnologiyalar vKosmik texnologiyalar vəə naqilsiz elektriknaqilsiz elektrik

Bizim rBizim rəəyimizyimizəə ggöörrəə, elektrik c, elektrik cəərrəəyanyanıınnıın mn məəsafsafəəyyəə
naqilsiz naqilsiz ööttüürrüülmlməəsi kosmosun ksi kosmosun köömməəyi ilyi iləə hhəəll ll 
edilediləə bilbiləəccəək qlobal layihk qlobal layihəədir. Burada dir. Burada əəsas ideya, sas ideya, 
YerdYerdəən elektrik cn elektrik cəərrəəyanyanıınnıı birbabirbaşşa elektromaqnit a elektromaqnit 
daldalğğalaralarıına na ççevirevirəərrəək yaradk yaradıılmaslmasıı nnəəzzəərdrdəə
tutulan peyk sistemintutulan peyk sisteminəə ööttüürrüülmlməəlidir ki, sonradan lidir ki, sonradan 
lazlazıım olan com olan coğğrafi nrafi nööqtqtəəyyəə hhəəmin elektromaqnit min elektromaqnit 
daldalğğalaralarıınnıı ggööndndəərrəərrəək yenidk yenidəən elektrik n elektrik 
ccəərrəəyanyanıına na ççevirmevirməəkdir.kdir.



Kosmik texnologiyalar vKosmik texnologiyalar vəə naqilsiz elektriknaqilsiz elektrik
LayihLayihəəyyəə əəsassasəən, orbitdn, orbitdəə peyklpeykləər hr həərrəəkkəət edt edəərrəək vk vəə bir bir 

birinbirinəə elektromaqnit dalelektromaqnit dalğğalar vasitalar vasitəəsilsiləə mməəlumat lumat 
ggööndndəərrəərrəək mk məəsafsafəəddəə yerlyerləşəəşən ixtiyari iki mn ixtiyari iki müüxtxtəəlif lif 
mməəntntəəqqəəni sutka ni sutka əərzindrzindəə mmüüttəəmadi olaraq, ymadi olaraq, yəəni kni kəəsilmsilməəz z 
““elektrik baelektrik bağğlantlantıı”” ililəə ttəəmin edmin edəə bilbiləərlrləər. r. 

Bu mBu məəntntəəqqəəlləərdrdəən:n:
birincisi birincisi –– enerji istehsalenerji istehsalççııssııddıır, yr, yəəni cni cəərrəəyanyanıı ööttüürmrməək k 
ististəəyyəən n şəşəxs;xs;
ikincisi isikincisi isəə -- enerji istehlakenerji istehlakççııssııddıır, yr, yəəni elektrik cni elektrik cəərrəəyanyanıı
ttəəlləəb edb edəən n şəşəxs). xs). 

TTəəbii sual yaranbii sual yaranıır ki, r ki, bununla biz nbununla biz nəəyi yi əəldldəə edirikedirik? ? NNəəticticəə
etibaretibarıı ililəə burada burada əəsas parametr sas parametr ööddəənilir, mnilir, müüasir asir 
zamanzamanıın n əən vacib olan bir meyarn vacib olan bir meyarıı –– DADAİİMMİİ İİNKNKİŞİŞAF. AF. 



““EElektrik balektrik bağğlantlantıı””--nnıı ttəəmin edmin edəən peyk n peyk 
sisteminin isisteminin işşlləəmməə prinsipiprinsipi

Burada:Burada:
1 v1 vəə 2 2 –– elektrik elektrik 
enerjinin enerjinin 
istehsalistehsalççııssıı;;
3 v3 vəə 4 4 –– elektrik elektrik 
enerjinin enerjinin 
istehlakistehlakççışıışı..

Bu sistem sanki bir Bu sistem sanki bir 
mobil rabitmobil rabitəə
sistemi kimi sistemi kimi 
iişşlləəyir.yir.



Daimi inkiDaimi inkişşaf vaf vəə ““Peyk enerji sistemiPeyk enerji sistemi””
layihlayihəəsisi

DayanDayanııqlqlıı inkiinkişşaf elaf eləədir ki, mdir ki, müüasir dasir döövrvrüün tn təəlabatlabatıınnıı
ööddəəyir, amma gyir, amma gəəlləəccəək nk nəəslin slin ööz tz təəlabatlabatıınnıı
ööddəəmməə zzəərurrurəətini ttini təəhlhlüükkəə altaltıına qoymur na qoymur 
((ÜÜmumdmumdüünya nya ƏƏtraf Mtraf Müühit vhit vəə İİnkinkişşaf af 
KomissiyasKomissiyasıınnıın tn təərifi). Bu humanist fikir qlobal rifi). Bu humanist fikir qlobal 
miqyasda dayanmiqyasda dayanııqlqlıı inkiinkişşafafıı nnəəzzəərdrdəə tutur. tutur. 

DayanDayanııqlqlıı inkiinkişşafa keafa keççidi tidi təəmin edmin edəən vn vəə Yerin Yerin 
enerji tenerji təəchizatchizatıı ililəə babağğllıı olan olan əəsas problemlsas problemləərrəə
aaşşaağığıdakdakıılar aiddir:lar aiddir:
Elektrik enerjinin bir nElektrik enerjinin bir nööqtqtəəddəən dign digəərinrinəə
ööttüürrüülmlməəsi zamansi zamanıı bbööyyüük miqdarda tk miqdarda təəlləəb olunan b olunan 
maliyymaliyyəə vvəəsaiti;saiti;
Elektrik enerjinin Elektrik enerjinin ööttüürrüülmlməəsindsindəə bir sbir sııra texniki ra texniki 
vasitvasitəəlləərdrdəən asn asııllııllııq; q; 



Daimi inkiDaimi inkişşaf vaf vəə ““Peyk enerji sistemiPeyk enerji sistemi””
layihlayihəəsisi

vvəə bu iki yuxarbu iki yuxarııda gda gööststəərilriləən amilln amilləərin nrin nəəticticəəsi olan si olan 
texniki vtexniki vəə eyni zaman siyasi veyni zaman siyasi vəə iqtisadi xarakter iqtisadi xarakter 
dadaşışıyan yan üçüüçüncncüü amilamil
İİnkinkişşaf etmiaf etmişş vvəə inkiinkişşaf etmaf etməəkdkdəə olan olan öölklkəəlləərin rin 
enerji tenerji təəchizatchizatıında knda kəəskin qeyriskin qeyri--bbəərabrabəərlik. rlik. 

DayanDayanııqlqlıı inkiinkişşafafıın konsepsiyasn konsepsiyasıınnıın in işşlləənib nib 
hazhazıırlanmasrlanmasıınnıın ilkin mn ilkin məərhrhəəlləəsindsindəə Roma klubu Roma klubu 
Yerin ekoloji tYerin ekoloji təəhlhlüükkəəsiz enerji tsiz enerji təəchizatchizatıınnıı vvəə
enerji menerji müüststəəqilliyi (yqilliyi (yəəni, ixtiyari ni, ixtiyari şəşərtlrtləərdrdəə elektrik elektrik 
enerjinin enerjinin ffasilasiləəsiz siz ööttüürrüülmlməəsi) si) ХХХХI I əəsrdsrdəə
insanlarinsanlarıın qarn qarşışıssıında duran nda duran əəsas msas məəssəəlləə
adlandadlandıırmrmışışddıır. r. 



Daimi inkiDaimi inkişşaf vaf vəə ““Peyk enerji sistemiPeyk enerji sistemi””
layihlayihəəsisi

ƏƏsas msas məəqsqsəədldləə yanayanaşışı bir nebir neççəə xxüüsusi msusi məəssəəlləə ddəə hhəəll oluna billl oluna biləər, r, 
o co cüümlmləəddəənn::
Mobil enerji abunMobil enerji abunəə sisteminin yaradsisteminin yaradıılmaslmasıı;;
Bunun nBunun nəəticticəəsi kimi, mobil telefon abunsi kimi, mobil telefon abunəəcilciləəri ri üçüüçün enerji n enerji 
mməəssəəlləəsinin ksinin kööklklüü hhəəlli, ylli, yəəni bu layihni bu layihəə reallareallaşşandan sonra mobil andan sonra mobil 
telefon sahibltelefon sahibləəri hri həər zaman elektrik enerji ilr zaman elektrik enerji iləə ttəəmin olunacaqlar;min olunacaqlar;
ƏƏnnəənnəəvi vi üüsullarla elektrik xsullarla elektrik xəətltləərin rin ççəəkilmkilməəsi si ççəətin vtin vəə ya mya müümkmküün n 
olmayan olmayan əərazilraziləərrəə elektrik enerjinin operativ elektrik enerjinin operativ ççatdatdıırrıılmaslmasıı;;
ForsFors--major hallarda, o cmajor hallarda, o cüümlmləəddəən fn föövqvqəəladladəə hadishadisəəlləərin barin başş verdiyi verdiyi 
zaman fasilzaman fasiləəsiz vsiz vəə operativ enerji toperativ enerji təəminatminatıı;;
Planet miqyasPlanet miqyasıında elektrik enerjinin daha bnda elektrik enerjinin daha bəərabrabəər, vr, vəə nnəəticticəə etibaretibarıı
ililəə daha sdaha səəmməərrəəli paylanmasli paylanmasıı;;
HHəəyat syat səəviyyviyyəəsinin artmassinin artmasıı;;
Elektrik enerjinin paylanmasElektrik enerjinin paylanmasıı vvəə istehlakistehlakıı ililəə babağğllıı bir sbir sııra ekoloji ra ekoloji 
problemin hproblemin həəlli.lli.



Elektrik enerjinin naqilsiz Elektrik enerjinin naqilsiz ööttüürrüülmlməəsi si üçüüçün n 
yaradyaradıılmlmışış qlobal enerji peyk sistemi necqlobal enerji peyk sistemi necəə iişşlləəmməəlili

PrinsipcPrinsipcəə,, GPSGPS kimi vkimi vəə qarqarşışıllııqlqlıı
razrazııllııq q əəldldəə olunarsa holunarsa həətta GPS tta GPS 
vasitvasitəəsilsiləə. . 

Sistemin peyklSistemin peykləəri dri dəəqiq orbitdqiq orbitdəə 12 12 
saatlsaatlııq period ilq period iləə hhəərrəəkkəət edir vt edir vəə
Yer kYer küürrəəsinsinəə elektrik enerjini elektrik enerjini 
ööttüürrüür. r. 

YeganYeganəə ffəərqrq: : mmöövqe haqqvqe haqqıında  nda  
informasiya (verilinformasiya (veriləənlnləər) r) əəvvəəzinzinəə
bizim halda sbizim halda sıırf elektrik enerji rf elektrik enerji 
ööttüürrüüllüür. r. 

HHəəqiqqiqəətdtdəə, t, təəklif olunan sistemin klif olunan sistemin 
öözzüünnüü GPS sisteminin mGPS sisteminin müüəəyyyyəən n 
bir qibridi kimi qbir qibridi kimi qəəbul etmbul etməək olar. k olar. 
BelBeləəki,  informasiya ki,  informasiya əəvvəəzinzinəə (b(bəəlklkəə
ddəə informasiya ilinformasiya iləə bbəərabrabəər)r) cocoğğrafi rafi 
baxbaxıımdan mmdan müüəəyyyyəən olunmun olunmuşş vvəə
fiksfiksəə edilmiedilmişş abonent abonent üçüüçün elektrik n elektrik 
enerjisi generjisi gööndndəərilir. rilir. 



LayihLayihəənin xnin xüüsusiyysusiyyəətltləəriri

LayihLayihəəni xarakterizni xarakterizəə ededəən n əəsas gsas gööststəəricilriciləər:r:
ElmiElmi--texniki gtexniki gööststəərici rici –– prinsipcprinsipcəə yeni yeni 
texnologiyalartexnologiyalarıın yaradn yaradıılmaslmasıı: bu layih: bu layihəə, Yerin , Yerin 
bir nbir nööqtqtəəsindsindəən elektrik enerjini (cn elektrik enerjini (cəərrəəyanyanıı) ) 
zzəərurrurəət yarandt yarandığıığı zaman peyk vasitzaman peyk vasitəəsilsiləə babaşşqa qa 
bir bir üünvanlanmnvanlanmışış nnööqtqtəəyyəə ggööndndəərmrməək k üçüüçün n 
analoqu olmayan bir layihanaloqu olmayan bir layihəədir. Mdir. Möövcud olan vcud olan 
peyk sistemlpeyk sistemləəri ilri iləə inteqrasiya ola bilinteqrasiya ola biləəccəəyini yini 
nnəəzzəərrəə alsaq peyk enerji sisteminin alsaq peyk enerji sisteminin öözzüü ççox ox 
sadsadəə vvəə uzunuzunöömmüürlrlüü hesab olunur.hesab olunur. LayihLayihəə
üçüüçün inteqral texnoloji risk nisbn inteqral texnoloji risk nisbəəttəən kin kiççik qik qəəbul bul 
edilir. edilir. 



LayihLayihəənin xnin xüüsusiyysusiyyəətltləəriri

İİqtisadi gqtisadi gööststəərici rici –– bu layihbu layihəənin nin ççəərrççivivəəsindsindəə nnəə
qqəəddəər texniki vr texniki vəəsaitsaitəə, avadanl, avadanlığığa, materiala va, materiala vəə s. s. 
qqəənanaəət edilmt edilməəsi, buraya eyni zamanda ekoloji si, buraya eyni zamanda ekoloji 
amotri damotri dəə əəlavlavəə olunmalolunmalııddıır. r. İİqtisadi cqtisadi cəəhhəətdtdəən n əən n 
vacib amil ondan ibarvacib amil ondan ibarəətdir ki, elektrik enerjinin tdir ki, elektrik enerjinin 
peyk vasitpeyk vasitəəsilsiləə naqilsiz naqilsiz ööttüürrüülmlməəsi zamansi zamanıı
ööttüürrüülmlməənin maya dnin maya dəəyyəəri mri məəsafsafəəddəən asn asııllıı deyil. deyil. 

YuxarYuxarııda gda gööststəərilriləən amilln amilləər iqtisadi br iqtisadi bööhran hran 
zamanzamanıı ööz mz müüsbsbəət rolunu oynaya bilt rolunu oynaya biləər vr vəə bir sbir sııra ra 
problemlproblemləərin hrin həəllindllindəə ttööhfhfəəsini versini verəə bilbiləər.r.



LayihLayihəənin xnin xüüsusiyysusiyyəətltləəriri

Ekoloji gEkoloji gööststəərici rici –– layihlayihəənin hnin həəyata yata 
kekeççirilmirilməəsi ekoloji vsi ekoloji vəəziyyziyyəətin ntin nəə qqəəddəər r 
ddəəyiyişşmməəsinsinəə ggəətirib tirib ççııxaracaq, yxaracaq, yəəni bu ni bu 
sistemin tsistemin təətbiqi zamantbiqi zamanıı nnəə qqəəddəər ekoloji r ekoloji 
zzəərrəər vurulacaq.  Nr vurulacaq.  Nəəzzəərrəə alsaq ki, alsaq ki, 
üümumiyymumiyyəətltləə sistemin GPS prinsipi sistemin GPS prinsipi 
əəsassasıında inda işşlləəmməəsi nsi nəəzzəərdrdəə tutulur, onun tutulur, onun 
ttəətbiqi zamantbiqi zamanıı ddəəyyəən ekoloji zn ekoloji zəərrəər GPSr GPS--in in 
ttəətbiqi ntbiqi nəəticticəəsindsindəə vurulduvurulduğğu ziyana u ziyana 
bbəərabrabəərdi. rdi. 



LayihLayihəənin xnin xüüsusiyysusiyyəətltləəriri

İİççtimayi gtimayi gööststəərici rici –– layihlayihəənin reallanin reallaşşmasmasıı
ccəəmiyymiyyəəttəə necnecəə ttəəsir gsir gööststəərrəəccəək. Burada k. Burada 
bir nebir neççəə mməəssəəlləəni qeyd etmni qeyd etməəyyəə ddəəyyəər:r:

1.1. CCəəmiyymiyyəətin htin həəyat syat səəviyyviyyəəsinin artmassinin artmasıı;;
2.2. YYüüksksəək texnologiyalark texnologiyalarıın tn təətbiqi tbiqi 

nnəəticticəəsindsindəə ccəəmiyymiyyəətin bilik stin bilik səəviyyviyyəəsinin sinin 
artmasartmasıı;;

3.3. PrinsipcPrinsipcəə yeni texnologiya vyeni texnologiya vəə xidmxidməətin tin 
ttəəklif olunduklif olunduğğu u üçüüçün genin genişş miqyasda yeni miqyasda yeni 
iişş yerlyerləərinin arinin aççıılmaslmasıı vvəə s.s.



LayihLayihəənin xnin xüüsusiyysusiyyəətltləəriri

Siyasi gSiyasi gööststəərici rici –– layihlayihəə transregional, transregional, 
hhəətta qlobal xarakter datta qlobal xarakter daşışıddığıığı vvəə bir bir ççox ox 
öölklkəənin maranin marağığınnıı əəks etdiyi ks etdiyi üçüüçün n öölklkəəlləər r 
arasarasıında mnda möövcud olan bvcud olan bəəzi problemlzi problemləərin rin 
hhəəllindllindəə yardyardıım gm gööststəərrəə bilbiləər. Peyk r. Peyk 
vasitvasitəəsilsiləə enerji menerji müübadilbadiləəsi sistemi si sistemi öölklkəəlləər r 
arasarasıında mnda müünasibnasibəətltləəri geniri genişşlləəndirib elmindirib elmi--
texniki vtexniki vəə texnoloji texnoloji əəmməəkdakdaşşllığıığı (h(həəm mm müülki, lki, 
hhəəmdmdəə hhəərbi sahrbi sahəəlləərdrdəə) yeni m) yeni məərlrləəhhəəyyəə
qaldqaldııra bilra biləər.r.
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DiqqDiqqəətiniztinizəə ggöörrəə
ttəşəəşəkkkküür edirr edirəəmm


