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Ενέργεια.

Ενέργεια είναι η ικανότητα παραγωγής έργου.
Για να προσδιορίσουμε την έννοια του έργου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το έργο
σχετίζεται με τη μεταβολή και την κίνηση. Η ανακάλυψη των διαφόρων μορφών
ενέργειας αποτέλεσε και αποτελεί την κινητήρια δύναμη της επιστήμης, της
τεχνολογίας και κατά συνέπεια του ανθρώπινου πολιτισμού. Η μελέτη των μορφών
ενέργειας μας βοηθά στο να χρησιμοποιούμε ορθολογικά , ώστε να μη τη σπαταλάμε,
και οικολογικά, ώστε να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον.

Μορφές ενέργειας.
Μηχανική, φωτεινή, θερμική, χημική, πυρηνική, ηλεκτρική.

Ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.
Ονομάζονται αυτές που από τη φύση τους ανανεώνονται και είναι διαρκώς και
ασταμάτητα διαθέσιμες σε άφθονη ποσότητα, δηλαδή είναι ανεξάντλητες. Τέτοιες
είναι η φωτεινή, η θερμική, η αιολική, η γεωθερμική, η ενέργεια θαλασσίων κυμάτων.
Οι ανεξάντλητες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν τις παλαιότερες
μορφές ενέργειας στον πλανήτη μας και δε ρυπαίνουν το περιβάλλον. Οι αρνητικές
επιπτώσεις από τη χρήση των συμβατικών(δηλ. μη ανανεώσιμων) πηγών ενέργειας
και η σύγχρονη ενεργειακή κρίση καθιστούν έντονη την ανάγκη της εκμετάλλευσης



των ανανεώσιμων και ανεξάντλητων πηγών ενέργειας και κυρίως της ηλιακής και της
αιολικής. Αυτές μπορούν να μετατρέπονται άμεσα σε άλλες μορφές, που ο άνθρωπος
μπορεί να χρησιμοποιήσει, όπως ηλεκτρική ενέργεια ή θερμική ενέργεια. Αυτό
γίνεται μέσω ειδικών διατάξεων. Για παράδειγμα ,τα φωτοβολταϊκά κύτταρα
μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

Φωτοβολταϊκό σύστημα

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή
όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή
«κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη
μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή.







❖ Φωτοβολταϊκό  πλαίσιο.
Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο που αποτελείται από πολλά
φωτοβολταϊκά στοιχεία (κύτταρα) που έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν μέρος
της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. . Οι συνδέσεις των κυττάρων μεταξύ
τους γίνονται πίσω από μια γυάλινη επιφάνεια, πάνω στην οποία τοποθετούνται τα
κύτταρα. Η γυάλινη πλάκα ενισχύεται με ένα πλαίσιο από αλουμίνιο ή από ευγενή
χάλυβα που βελτιώνει τη σταθερότητά της.

Η μετατροπή αυτή συμβαίνει αδιάκοπα καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αθόρυβα
και χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι ένα σύνολο
από “κυψέλες” με βασικό στοιχείο το πυρίτιο που έχει την ιδιότητα να αποδίδει
ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια διακρίνονται σε μονοκρυσταλικά και πολυκρυσταλικά.
Τα μονοκρυσταλικά έχουν μεγαλύτερο πάχος και υψηλότερη απόδοση (13% - 18%)
ενώ τα πολυκρυσταλικά έχουν μικρότερη απόδοση (10-15%) και αντίστοιχα
χαμηλότερη τιμή.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς
ρεύματος (DC), και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των φωτοβολταϊκών
αφορούσαν εφαρμογές DC τάσης: κλασικά παραδείγματα είναι ο υπολογιστής τσέπης
(«κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την προοδευτική αύξηση όμως του βαθμού
απόδοσης, δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που
σκοπό έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε
εναλλασσόμενη τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να
τροφοδοτήσει μια σύγχρονη εγκατάσταση (κατοικία, θερμοκήπιο, μονάδα παραγωγής
κλπ.) που χρησιμοποιεί κατά κανόνα συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος(AC).

H ισχύς των φωτοβολταϊκών αναφέρεται σε Wp, όπου p σημαίνει peak(κορυφή ή
"μέγιστο" στα αγγλικά). Η ισχύς εξόδου εξαρτάται από τη διαθέσιμη ηλιοφάνεια, από
τη γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων στην επιφάνεια του πάνελ και άλλες παραμέτρους

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1


(θερμοκρασία, καθαρότητα επιφάνειας, ποιότητα κλπ) και κυμαίνεται από 0 έως και
τη μέγιστη (peak).

❖ Φωτοβολταϊκό κύτταρο

Το κύτταρο είναι ένα ημιαγώγιμο στοιχείο, μια (κρυσταλλο) δίοδος. Όταν η ηλιακή
ακτινοβολία (υπό μορφή φωτονίων)προσπίπτει στην επιφάνεια ενός Φ/Β κυττάρου,
διεγείρει τα ηλεκτρόνια του ημιαγωγού και τους δίνει τόση ενέργεια, όση
χρειάζονται, για να απελευθερωθούν από το άτομο. Μπορούν να βρουν μια άλλη
κενή θέση και να την καταλάβουν, μέχρι να επαναληφθεί η διαδικασία. Επειδή, το
φωτοβολταϊκό πλαίσιο έχει μεταλλικές επαφές, γι’ αυτό το λόγο εγκλωβίζουμε τα
κινούμενα ηλεκτρόνια.(ηλεκτρικό ρεύμα).Το ηλιακό κύτταρο είναι αθόρυβο στη
λειτουργία του. Κατά τη διαδικασία της ενεργειακής μετατροπής δεν επιβαρύνει το
περιβάλλον, διότι μέσα του δεν εξελίσσεται καμιά χημική αντίδραση(όπως συμβαίνει
στις μπαταρίες).

● Χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκού κυττάρου

Το ηλιακό κύτταρο είναι σχετικά μικρό σε διαστάσεις, περίπου 10cm x 10cm,και
παράγει επίσης χαμηλή τάση. Η τάση που παράγει μεταβάλλεται ελάχιστα με την
ένταση της ακτινοβολίας, σε αντίθεση με το παραγόμενο ρεύμα, το οποίο είναι
ανάλογο της ηλιακής ακτινοβολίας. Όταν αυξάνεται η ένταση της ηλιακής
ακτινοβολίας, αυξάνεται και το ρεύμα που παράγεται από το Φ/Β κύτταρο. Τα Φ/Β
είναι σκούρα στο χρώμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απορροφούν μεγαλύτερα
ποσοστά ηλιακής ακτινοβολίας και να αυξάνεται η θερμοκρασία τους. Η αύξηση της
θερμοκρασίας όμως, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τάσης που δημιουργείται στα
άκρα του Φ/Β κυττάρου. Πάνω από 25°C για κάθε ένα παραπάνω βαθμό υπάρχει
αντίστοιχη μείωση της απόδοσης κατά 0.4 %.Για να εξασφαλίσουμε τις επιθυμητές



τιμές τάσης και ρεύματος, τοποθετούμε αντίστοιχα πολλά Φ/Β κύτταρα σε σειρά και
παράλληλα. Για παράδειγμα, εάν ένα Φ/Β στοιχείο έχει τάση 0.6V και συνδέσω 20
τέτοια στοιχεία σε σειρά, τότε η δημιουργούμενη τάση στα άκρα είναι12V

❖ Συσσωρευτής.

Η μπαταρία είναι το πιο ευπαθές και επικίνδυνο κομμάτι του συστήματος.

Οι μπαταρίες φορτίζονται όταν η παραγωγή του Φ/Β υπερκαλύπτει τη ζήτηση και
εκφορτίζονται κάθε άλλη στιγμή. Το διάστημα από το τέλος μιας περιόδου φόρτισης,
δηλαδή από τη στιγμή που θα σταματήσει η φόρτιση της μπαταρίας, μέχρι τη στιγμή
που θα αδειάσει ή θα αρχίσει και πάλι η φόρτιση ονομάζεται "κύκλος". Ιδανικά, σε
κάθε κύκλο οι μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται στο 100% της χωρητικότητάς τους
πριν αρχίσουν να εκφορτίζονται, και δεν πρέπει ποτέ να εκφορτίζονται πλήρως.
Κανένα άλλο στοιχείο του συστήματος δεν επηρεάζεται τόσο από το μέγεθος και τη
χρήση του φορτίου όσο οι μπαταρίες. Εάν το φορτίο είναι συνδεδεμένο απ' ευθείας
στη μπαταρία χωρίς έλεγχο, η ανεξέλεγκτη κατανάλωση ρεύματος μπορεί να αδειάσει
τη μπαταρία βαθμό πρόκλησης μη αναστρέψιμης ζημιάς. Εάν στη μπαταρία
συνδεθεί υπερβολικά μεγάλο φορτίο έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να
προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη μπαταρία ακόμη και αν ελέγχεται ο βαθμός
εκφόρτισης.

Οι μπαταρίες πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν το
φορτίο και να φορτίζονται με τα διαθέσιμα μέσα. Αφού γίνει αυτή η επιλογή το
σύστημα φόρτισης θα πρέπει να μπορεί να φορτίσει πλήρως τη μπαταρία και μάλιστα
χρησιμoποιώντας τις σωστές ρυθμίσεις τάσης για το συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας.

● Χαρακτηριστικά

Οι μπαταρίες αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων μπορούν να συγκριθούν με
βάση 2 χαρακτηριστικά: 
Τη χωρητικότητά τους σε Αμπερώρια (Ah) και το βάθος εκφόρτισης.

● Χωρητικότητα

Η χωρητικότητα είναι το ρεύμα που μπορεί να δώσει η μπαταρία σε Αμπέρ(A) επί τις
ώρες(h) για τις οποίες μπορεί να το δώσει. Θεωρητικά, μία μπαταρία 200
αμπερωρίων (Ah) θα έπρεπε να μπορεί να δώσει 200A για μία ώρα, 50Α για 4 ώρες,
1Α για 200 ώρες κ.ο.κ..
Η θερμοκρασία της μπαταρίας και του περιβάλλοντος χώρου επηρεάζει επίσης τη
χωρητικότητα. Υψηλότερη θερμοκρασία έχει αποτέλεσμα ελαφρώς μεγαλύτερη
χωρητικότητα αλλά μπορεί να αυξήσει την εξάτμιση νερού σε ανοικτές μπαταρίες και



να μειώσει τον αριθμό των κύκλων που θα μπορέσει να κάνει η μπαταρία πριν
χρειαστεί αντικατάσταση.

● Βάθος εκφόρτισης.

Βάθος εκφόρτισης είναι το ποσοστό της συνολικής χωρητικότητας της μπαταρίας το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί σε έναν κύκλο φόρτισης/εκφόρτισης. Οι μπαταρίες βαθειάς
εκφόρτισης είναι σχεδιασμένες να εκφορτίζονται σε ποσοστό 60-80% ανά κύκλο.

● Κατάσταση Φόρτισης.
Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας είναι η τρέχουσα διαθέσιμη χωρητικότητά της. Η
κατάσταση φόρτισης μπορεί να προκύψει με βάση την τάση της μπαταρίας, με την
προϋπόθεση η μπαταρία να παραμείνει σε ηρεμία (χωρίς να φορτίζεται ή να
εκφορτίζεται) για 30-60 λεπτά πριν τη μέτρηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία έχει
υψηλή τάση αλλά όταν συνδέουμε κάποιο φορτίο η τάση πέφτει κατακόρυφα, η
μέτρηση τάσης δεν μας δίνει αξιόπιστη ένδειξη για την κατάστασή της.

Κατάσταση Φόρτισης Μπαταρίας (Θερμ. Περιβάλλοντος: 27oC)

Κατάσταση Ειδική Πυκνότητα Τάση στοιχείου 2V Τάση μπαταρίας 12V Σημείο Πήξης (oC)

Πλήρως Φορτισμένη 1.265 2.12V 12.70V -57oC

75% 1.225 2.10V 12.60V -37oC

50% 1.190 2.08V 12.45V -24oC

25% 1.155 2.03V 12.20V -16oC

Πλήρως εκφορτισμένη 1.120 1.95V 11.70V -8oC

Το αυτόνομο σύστημα περιλαμβάνει επίσης ένα αντιστροφέα (inverter) για την
μετατροπή του ρεύματος από 12 Volt / 24V ή 48V DC στα 220 Volt AC ώστε να
χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγείο , τηλεόραση ,
λαμπτήρες φωτισμού, υπολογιστές, modem internet, συναγερμό, κάμερες ασφαλείας
κ.α.) Η διαστασιολόγηση γίνεται αντίστροφα από την κλασσικό τρόπο για τα
διασυνδεδεμένα συστήματα. Πρώτα υπολογίζουμε τις ενεργειακές ανάγκες που
απαιτείται να καλυφθούν και στην συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός του συστήματος.



❖ Βαθμός απόδοσης.
Εξαιτίας του ότι η τάση στα άκρα των ακροδεκτών του φωτοβολταϊκού εξαρτάται
απόλυτα από την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας και το ρεύμα που διαρρέει το
κύτταρο εξαρτάται από αυτήν, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η ισχύς που
αποδίδει το ηλιακό κύτταρο μεταβάλλεται σε μια ευρεία περιοχή, που είναι ανάλογη
της ακτινοβολούμενης έντασης φωτισμού.

Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται
σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο , δηλαδή το επί τοις εκατό ποσοστό
της φωτεινής  ισχύος εισόδου που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ισχύ εξόδου.
Στην σημερινή εποχή ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου
βρίσκεται στο 13 – 19%, ο οποίος, συγκρινόμενος με την απόδοση άλλου
συστήματος (συμβατικού, αιολικού, υδροηλεκτρικού κλπ.), παραμένει ακόμη αρκετά
χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι το φωτοβολταϊκό σύστημα καταλαμβάνει μεγάλη
επιφάνεια προκειμένου να αποδώσει την επιθυμητή ηλεκτρική ισχύ. Ωστόσο, η
απόδοση ενός δεδομένου συστήματος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την
τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών σε ηλιοστάτη. Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των
Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αφού η
συνολική ενέργεια που δέχεται κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας στην διάρκεια
ενός έτους κυμαίνεται από 1400-1800 kWh.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82


Για επαρκή υπολογισμό κατάλληλου αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι
απαραίτητο ο μελετητής να γνωρίζει:

● Το φορτίο. Τις καταναλώσεις σε Watt της κάθε συσκευής που θα
χρησιμοποιηθούν ( ψυγείο, ΤV, φωτισμός, κλιματισμός... )

● Συχνότητα λειτουργίας. Τις ώρες λειτουργίας τους σε ένα 24ωρο ( πχ. 4 ώρες
TV, 5 ώρες φωτισμός κλπ)

● Τις μέρες λειτουργίας ( πχ. μόνο Σαββατοκύριακο ή μόνο 5 μέρες της
εβδομάδα, κλπ )

● Περίοδος χρήσης. Την εποχή που θα χρησιμοποιηθούν ( πχ. μόνο το
καλοκαίρι ή μόνο το χειμώνα σε καθημερινή βάση )

● Την ακριβή περιοχή τοποθέτησης για να υπολογισθεί το ενεργειακό φορτίο
της περιοχής.

Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

● Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας

● Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή.
● Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους

καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να
απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής.

● Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη.
● Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης.
● Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής( 20-30 χρόνια λειτουργίας).



● Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται
στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών.

● Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι
π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου.

● Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν τόσο ως
αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν
συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και
συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα
μεγάλο πλεονέκτημα του Φ/Β συστήματος είναι ότι μπορεί να διασυνδεθεί με το
δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεμένο σύστημα).

Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήματα:

● το κόστος τους, το οποίο, παραμένει ακόμη αρκετά υψηλό.

● βραχυκυκλώματα στους μετατροπείς, όσον αφορά την ηλεκτρική τους
εγκατάσταση

● βλάβες στους ρυθμιστές φόρτισης

● χαμηλή φόρτιση των συσσωρευτών

● προβλήματα στη μηχανική υποστήριξη των συστημάτων, όπως θραύση του
υαλοπίνακα του Φ/Β πλαισίου και προβληματική στεγανότητα των Φ/Β
γεννητριών, με αποτέλεσμα την είσοδο υγρασίας.

Ενεργειακές ανάγκες κάλυψης με ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό
σύστημα.
Για λόγους απόδοσης και οικονομίας δεν συνιστάται η χρήση φωτοβολταϊκών
συστημάτων για την τροφοδότηση θερμικών ηλεκτρικών συσκευών, όπως κουζίνες,
θερμοσίφωνες, ηλεκτρικά καλοριφέρ ή θερμοσυσσωρευτές. Για τις χρήσεις αυτές
υπάρχουν πολύ οικονομικότερες λύσεις όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, ο
γεωθερμικός κλιματισμός, οι κουζίνες ή τα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης με
βιομάζα, κ.λπ.
Από την άλλη μεριά, ο φωτισμός με λάμπες εξοικονόμησης και η χρήση
ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, ηχητικά συστήματα, ψυγεία, τηλεοράσεις,
τηλεπικοινωνίες κ.λ.π) αποτελούν ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν εύκολα και
οικονομικά με φωτοβολταϊκά.
Από την άλλη μεριά, ο φωτισμός με λάμπες εξοικονόμησης και η χρήση ηλεκτρονικών
συσκευών (υπολογιστές, ηχητικά συστήματα, ψυγεία, τηλεοράσεις, τηλεπικοινωνίες κ.λπ)
αποτελούν ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν εύκολα και οικονομικά με φωτοβολταϊκά.
Από την άλλη μεριά, ο φωτισμός με λάμπες εξοικονόμησης και η χρήση ηλεκτρονικών
συσκευών (υπολογιστές, ηχητικά συστήματα, ψυγεία, τηλεοράσεις, τηλεπικοινωνίες κ.λπ)
αποτελούν ανάγκες που μπορούν να καλυφθούν εύκολα και οικονομικά με φωτοβολταϊκά.

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα για φωτιστικά  κήπου.

Διαφορές μεταξύ φωτοβολταϊκού συστήματος για φωτιστικά κήπου και τροφοδοσίας
από το δίκτυο της ΔΕΗ.



Εντοπίζονται σε τρία σημεία:

1. Στα φωτιστικά κήπου τοποθετούνται λαμπτήρες οικονομίας 12V αντί για
λαμπτήρες 230V.
2. Χρησιμοποιούνται καλώδια μεγαλύτερης διατομής στις συνδέσεις .
3. Το σύστημα δεν καταλήγει στο ρολόι της ΔΕΗ, αλλά σε έναν συσσωρευτή, ο
οποίος επαναφορτίζεται από ένα φωτοβολταϊκό πάνελ.

Για κάθε 4-5 φωτιστικά κήπου απαιτείται ένα πάνελ ισχύος περίπου 100-130Wp, ένας
συσσωρευτής χωρητικότητας περίπου 100Αh κι ένας ρυθμιστής φόρτισης για το
συσσωρευτή. Μεταξύ του συσσωρευτή και των φωτιστικών κήπου τοποθετείται και
μια ασφάλεια.

Το κόστος ενός τέτοιου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων
υλικών, είναι σήμερα μόλις 500 ευρώ.

Λόγω χρήσης ηλιακής ενέργειας, ένα τέτοιο σύστημα με 15 φωτιστικά κήπου
συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 500 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
κάθε έτος. Ισοδύναμα, σα να φυτέψαμε άλλα 10 δέντρα στον κήπο μας!

Η φωτεινότητα των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας 12V των 7W για
παράδειγμα, αντιστοιχεί σχεδόν σε αυτή κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης των 40W,
εξασφαλίζοντας έτσι πολύ ικανοποιητικό φωτισμό κήπου.

Ένα βασικό πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι τα φωτιστικά κήπου μπορούν να
τοποθετηθούν οπουδήποτε, αφού μόνο το φωτοβολταϊκό πάνελ χρειάζεται να
τοποθετηθεί σε σημείο που να το βλέπει απ’ ευθείας ο ήλιος τις περισσότερες ώρες
της ημέρας.

Σε αντίθεση με τα απλά αυτόνομα φωτιστικά κήπου που προορίζονται
περισσότερο για διακοσμητικό φωτισμό.

Αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά κήπου.

Τα μικρά αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά χρησιμοποιούνται για διακοσμητικό φωτισμό,
αφού αντί για λαμπτήρες χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα led, οπότε δεν έχουν
αρκετά δυνατό φωτισμό .

Τα αυτόνομα φωτιστικά κήπου δεν διασυνδέονται μεταξύ τους καθώς και με το πάνελ
και τους συσσωρευτές μέσω καλωδίων, αλλά κάθε φωτιστικό είναι ένα
ολοκληρωμένο μικρό σύστημα με μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ, μπαταρία, ρυθμιστή
και led.

Πλεονεκτήματα έναντι κεντρικού φωτοβολταϊκού συστήματος φωτισμού κήπου:

1.Δεν χρειάζονται καλωδίωση. Το κάθε φωτιστικό έχει ενσωματωμένα και τα ηλιακά
στοιχεία και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που χρειάζεται.



2. Είναι οικονομικότερα. Η μέση τιμή ενός ηλιακού φωτιστικού είναι περίπου 20
Ευρώ, οπότε με περίπου 100 Ευρώ τοποθετούμε 4-5 φωτιστικά.
3.Δεν χρειάζεται να τα εγκαταστήσει ηλεκτρολόγος. Η μεταλλική βάση τους
βυθίζεται πολύ εύκολα στο έδαφος, σε σημεία όμως που να τα βλέπει το φως του
ήλιου τις περισσότερες ώρες της ημέρας.

Όσα περισσότερα led φωτίζουν μέσα στο κάθε φωτιστικό, τόσο εντονότερο είναι και
το φως. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν να φωτίσουν ένα χώρο όπως οι
λαμπτήρες των 7W ή 9W.

Τα LED στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού.

Ο όρος LED σημαίνει Light Emitting Diode, δηλαδή, σε ελεύθερη απόδοση, δίοδος
εκπομπής φωτός. Οι δίοδοι εκπομπής φωτός (LED) είναι πηγές φωτός κατάλληλων
ημιαγωγών, που με την εφαρμογή μιας ορισμένης τιμής τάση, έχουν την ιδιότητα να
μετατρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από αυτές σε ορατό φως.

Δηλαδή, τα LED λειτουργούν τελείως διαφορετικά από τους γνωστούς σε όλους μας
λαμπτήρες νήματος (πυράκτωσης και αλογόνου), τους λαμπτήρες φθορισμού
εκκένωσης και τους λαμπτήρες εκκένωσης.

Τα τελευταία χρόνια η τεχνική των LED, εξελίσσεται αλματωδώς, παρέχει μεγάλη
αποτελεσματικότητα και εκπομπή φωτός και καλύπτει επαρκώς όλα τα είδη των νέων
απαιτήσεων τόσο του γενικού, όσο και του τοπικού φωτισμού, αλλά και του
φωτισμού των αυτοκινήτων, καθώς επίσης, και τον αρχιτεκτονικού φωτισμού και του
φωτισμού των δρόμων (οδικός φωτισμός). Η ιδανική πρόβλεψη θα ήταν η παντελής
αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών πηγών φωτισμού  με LED στο κοντινό
μέλλον.

Πλεονεκτήματα

Τα LED που χρησιμοποιούνται ως πηγές φωτισμού προσφέρουν πολλά
πλεονεκτήματα, όπως:

● το μικρό  και συμπαγές μέγεθος
● την υψηλή φωτεινή ένταση
● την πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας) με

δεδομένο πως απαιτούν 75% λιγότερη ενέργεια
● την ασφαλή λειτουργία (συνεχές ρεύμα χαμηλών τιμών τάσης και έντασης)
● την στιγμιαία έναυσή τους (δεν απαιτείται προθέρμανση)
● την πλήρη δυνατότητα για dimmable από 0- 100%
● την οικολογική συμπεριφορά τους (δεν περιλαμβάνουν υδράργυρο και

μόλυβδο)
● την εκπομπή φωτός απαλλαγμένου από IR ή UV ακτινοβολία
● τη λειτουργία χωρίς εκπομπή θερμότητας
● τη λειτουργία χωρίς εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
● τη δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος
● την καλύτερη τιμή δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI)
● τη δυνατότητα κατευθυνόμενου φωτός



● την εξαιρετικά  μεγάλη διάρκεια ζωής (μέχρι και 50.000 ώρες)
● το ελάχιστο κόστος συντήρησης (αντικατάσταση λαμπτήρα κάθε 11 – 13 

χρόνια)
● τη μεγάλη μηχανική ευελιξία στην εφαρμογή
● τη δυνατότητα διαδραστικών εφαρμογών φωτισμού με χρώμα και κίνηση
● την αξιόπιστη και μεγάλη μηχανική αντοχή σε αντίξοες συνθήκες λειτουργία
● την δυνατότητα αντικατάστασης οποιουδήποτε τύπου λαμπτήρα σε

οποιοδήποτε φωτιστικό χωρίς την μετατροπή αυτού

 

Εφαρμογές

Η χρησιμοποίηση των LED ενδείκνυται για εφαρμογές, όπως:
 

o ο γενικός και τοπικός φωτισμός εσωτερικών χώρων
o οι φωτεινές επιγραφές
o η ανάδειξη αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών λεπτομερειών
o η σηματοδότηση κυκλοφορίας
o ο φωτισμός προσανατολισμού στα κτίρια
o η σήμανση οδών διαφυγής
o τα μοντέρνα συμπαγή φωτιστικά με δυνατότητα έλεγχου έντασης και

χρώματος



Εφαρμογές:

Πλωτά Φωτοβολταϊκά από Ιταλούς Μηχανικούς

Πλωτά φωτοβολταϊκά με δυνατότητα περιστροφής ανάλογα με τη θέση του ήλιου
σχεδίασαν Ιταλοί μηχανικοί, οι οποίοι μάλιστα, εγκατέστησαν ένα πρότυπο σύστημα
30 κιλοβάτ, αποτελούμενο από τα συγκεκριμένα πάνελ στη μικρή λίμνη Colignola
στην Ιταλία

Όπως δήλωσε ένας εκ των κατασκευαστών, ο Marco Rosa-Clot, καθηγητής στο
πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, πρόκειται για μια πλωτή πλατφόρμα η οποία έχει τη
δυνατότητα να δεσμεύει μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, και αποτελεί το
πρώτο σύστημα τέτοιου τύπου παγκοσμίως.



                





Φ/B λουλούδι στο Μπουένος Άιρες





ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΒΡΑΧΟΚΗΠΟΥ   ΜΕ  ΑΠΕ
(Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ)

ΜΕΛΕΤΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η φωταγώγηση του βραχόκηπου στον αύλειο
χώρο του σχολείου μας.



Επειδή, δεν ήταν δυνατή η φωταγώγησή του με ηλεκτρική εγκατάσταση σκεφθήκαμε
πως για να εξοικονομήσουμε χρήματα και για να κάνουμε χρήση των ηλιακών
ακτινοβολιών θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα φωτιστικό σώμα και να
τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό σύστημα σε αυτό. Στόχος είναι η κατασκευή του
ηλίανθου από φύλλα χαλκού και σωλήνες χαλκού. Τα φύλλα χαλκού επιλέχθηκαν ως
υλικό, διότι είναι εύκαμπτο, εύπλαστο και ελαφρύ για την κατασκευή μας. Ανάλογα
ισχύει και για τις χαλκοσωλήνες.
Έπειτα από έρευνα αγοράς αποφασίστηκε ν΄ αγοραστούν τα παρακάτω υλικά: γωνιές
από χαλκό, χαλκοσωλήνα, φύλλα χαλκού, ταφ και ένα  φωτοβολταϊκό σύστημα.

Υλικά Τμχ Διαστάσεις

Φύλλα χαλκού 6 20x 30cm, 0,5mm

Χαλκοσωλήνας 1 3m, Φ15

Γωνιές από χαλκό 6 Φ15

Ταφ χαλκού 4 Φ15

Φ/Β σύστημα 1 9 volt

Συνολικό κόστος:100 €



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τα στάδια της κατασκευής ήταν:

Κοπή φύλλων χαλκού

Για τα δύο φύλλα χαλκού του ηλίανθού και τα πέταλα απαιτήθηκαν 4 φύλλα χαλκού.
Κόπηκαν με ψαλίδι.

Κοπή - συγκόλληση  χαλκοσωλήνων  με προπάνιο  και μαλακή
κόλληση χαλκού

Βάσει των διαστάσεων του Φ/Β πλαισίου κατασκευάστηκε βάση από κομμάτια
χαλκοσωλήνα που συναρμολογήθηκαν και συγκολλήθηκαν με αντίστοιχα χάλκινα
εξαρτήματα.
Έγινε κοπή χαλκοσωλήνα για τον κορμό του ηλίανθου καθώς επίσης για τη βάση και
για τις βάσεις όπου θα τοποθετούνταν τα δύο φύλλα
Ο κορμός συγκολλήθηκε κατά τέτοιον τρόπο που να έχει κλίση, ώστε να δέχεται την
ηλιακή ακτινοβολία.
Έγινε συγκόλληση.





Τοποθέτηση και συγκόλληση πετάλων – φύλλων

Περιμετρικά του πλαισίου για το Φ/Β πάνελ τοποθετήθηκαν τα χάλκινα πέταλα και
συγκολλήθηκαν ένα προς ένα. Στις βάσεις – υποδοχές φύλλων τοποθετήθηκαν τα
φύλλα και συγκολλήθηκαν.





Κατασκευή βάσης ηλίανθου

Κατασκευάστηκε βάση από χάλκινα εξαρτήματα και χαλκοσωλήνα σε σχήμα Ζ και
ενώθηκε με τον κορμό του ηλίανθου. Έγινε συγκόλληση.



Τοποθέτηση Φ/Β συστήματος

Το τελικό στάδιο περιελάμβανε τοποθέτηση – εγκατάσταση Φ/Β συστήματος. Το
Φ/Bπάνελ τοποθετήθηκε στο πλαίσιο και η λάμπα Led στο κάτω φύλλο του ηλίανθου
όπου και τυλίχθηκε με το φύλλο. Σκοπός: η δημιουργία κρυφού φωτισμού. Οι
ακροδέκτες του πάνελ και της λάμπας συνδέθηκαν με τη μπαταρία, η οποία
τοποθετήθηκε στη βάση του ηλίανθου.



Η παραπάνω μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή πραγματοποιήθηκε από την
εκπαιδευτικό Ηλ/γο Μηχανικό Ελένη Θεοδωράκη με την επικουρική συμβολή
συναδέλφου της Μηχ/γου Μηχανικού του σχολείου μας. Έγινε χρήση του
Εργαστηριακού Κέντρου Καρδίτσας.


