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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; 
 

•είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που 

προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως 

ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και 

άλλες.  
 
 •για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια 

ενεργητική παρέμβαση, 

όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση. 

•πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ 

«φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν 

αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του 

άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα. 
 



ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΑ 

• Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κατ' 

ουσίαν στην ηλιακή ακτινοβολία, εκτός 

της γεωθερμίας και την ενέργεια απ' τις 

παλίρροιες. Είναι ανανεώσιμες μιας και δεν 

πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει 

ο ήλιος. 

 





ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

•  Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ΠΟΤΕ, σε αντίθεση 

με τα ορυκτά καύσιμα. 

•  Αντικατάσταση πετρελαίου 

•  Μπορούν να παράγουν τεράστια ποσά ενέργειας. 

•  Ο εξοπλισμός απλός σε κατασκευή και σε 

συντήρηση με μεγάλο χρόνο ζωής. 

• Επιδοτούνται από τις περισσότερες 

κυβερνήσεις. 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
•Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης,  

• Εξάρτηση από εποχή, κλίμα και γεωγραφικό πλάτος.               

•Οι αιολικές μηχανές είναι αντιαισθητικές και 

προκαλόυν ηχορύπανση  

• Τα υδροηλεκτρικά έργα προκαλούν έκλυση μεθανίου 

από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται 

κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. 



Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε 

υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για 

παραγωγή ενέργειας. 

                                  Τι ονομάζουμε βιομάζα; 



               Τι ονομάζεται ηλιακή ενέργεια; 
Ονομάζεται  το σύνολο των διαφόρων μορφών 
ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες 
είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, 
η θερμότητα ή θερμική ενέργεια καθώς και 
διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. 
 

                                                      

Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών:  

 Α) Τα παθητικά ηλιακά συστήματα 

Β) Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα 

 Γ) Τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

    Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα  



http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Solar_energy_diagram_el.jpg


Α)ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
      Ποιά είναι η δομή τους; 

• Τα παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούνται από 
δομικά στοιχεία, κατάλληλα δομημένα ώστε να 
υποβοηθούν την εκμετάλλευση της ηλιακής 
ενέργειας. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα 
αποτελούν την αρχή της Βιοκλιματικής 
Αρχιτεκτονικής και μπορούν να εφαρμοσθούν σε 
όλους σχεδόν τους τύπους κτιρίων. 

    Ποιά η χρήση τους; 

• Η χρήση των παθητικών ηλιακών συστηµάτων 
αξιοποιείται κυρίως για ενεργειακά οφέλη κατά 
τους χειµερινούς µήνες, ενώ για το καλοκαίρι 
χρησιµοποιούνται απλές τεχνικές δροσισµού όπως 
ηλιοπροστασία και φυσικός αερισµός 



Προϋποθέσεις για την λειτουργία τους  

• Αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των 
παθητικών ηλιακών συστηµάτων ώστε να αξιοποιήσουν όσο 
το δυνατό περισσότερο την ηλιακή ενέργεια, είναι ένας 
κατάλληλος σχεδιασµός του κτιρίου.  

 

Τι σημαίνει αυτό; 

Αυτό σηµαίνει ότι το κέλυφος πρέπει να επιτρέπει: 
 
    • Τη µέγιστη ηλιακή συλλογή  

 
• Τη µέγιστη θερµοχωρητικότητα  

 
• Τις ελάχιστες θερµικές απώλειες  
 
 



Που βασίζεται η λειτουργία τους;  

• Η λειτουργία των παθητικών συστημάτων βασίζεται σε 
3 µηχανισµούς 
 
• Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
(συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας και η διατήρηση 
της στο εσωτερικό του κτιρίου για την θέρμανση των 
χώρων) 
 
• Τη θερµική υστέρηση των 
υλικών (θερμοχωρητικότητα) 
 
• Τις αρχές µετάδοσης της θερµότητας 
(την ιδιότητα της θερµότητας να µεταφέρεται από το 
θερµό στο κρύο αντικείµενο) 
 



Β)ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τι είναι; 

• Τα ηλιακά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για 
τη μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε χρήσιμη θερμική ενέργεια, 
όπως επίσης για κάλυψη των οικιακών και εμπορικών 
αναγκών θέρμανσης νερού χρήσης. 

 Ποιά η χρήση τους; 

• Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα δεσμεύουν την ηλιακή 
ακτινοβολία και, στη συνέχεια, τη μεταφέρουν σε νερό, αέρα ή 
κάποιο άλλο ρευστό, υπό μορφή θερμότητας. Για το σκοπό 
αυτό γίνεται χρήση διάφορων μηχανικών μέσων, τα οποία 
αποτελούν και την ειδοποιό διαφορά των συστημάτων αυτών 
σε σχέση με τα υπόλοιπα ηλιακά συστήματα. Η πιο 
διαδεδομένη εφαρμογή τους είναι η παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης. 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

                         Πώς λειτουργεί; 

 

 



Γ)ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Από τι αποτελείται; 

• Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται 

από ένα ή περισσότερα πάνελ 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, μαζί με τις 

απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη 

μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται στην επιθυμητή μορφή. 



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Πώς δημιουργούνται; 

• Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για 

την δημιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων: 

το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, 

ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται 

σε μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό.  



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

• Αρχικά η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παραγόταν 

από τα φωτοβολταϊκά συστήματα ήταν συνεχούς 

ρεύματος. Για αυτό το λόγο τα Φ/Σ είχαν 

περιορισμένες εφαρμογές.  Στη συνέχεια όμως 

δημιουργήθηκαν οι αναστροφείς(inverters) οι 

οποίοι μετατρέπουν την ενέργεια που παράγεται 

από συνεχής ρεύμα σε εναλλασσόμενο. Έτσι τα 

Φ/Σ είναι ικανά να τροφοδοτήσουν σύγχρονες 

εγκαταστάσεις όπως κατοικίες, θερμοκήπια, 

μονάδες παραγωγής κλπ.   





ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

• Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό 
σύστημα είναι μια μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Παραπέρα τα 
αυτόνομα φωτοβολταϊκά μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που έχουν 
κάποια αποθηκευτική διάταξη ενέργειας 
(συνήθως μπαταρίες) και σε αυτά που είναι 
άμεσα συνδεδεμένα μόνο με τα φορτία που 
τροφοδοτούν χωρίς αποθηκευτική διάταξη 

  
 

 



ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

• Τα βασικά μέρη ενός αυτόνομου συστήματος 
είναι: 

• Τα φωτοβολταϊκά πάνελ  
οι συσσωρευτές 
ο ρυθμιστής φόρτισης  
ο αντιστροφέας dc/ac (για τις καταναλώσεις 
των 230Volt)  
ασφάλειες  
διακόπτες dc  
όργανα μέτρησης χωρητικότητας 
συσσωρευτών  



ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

• Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τροφοδοτήσουν 
οποιαδήποτε εγκατάσταση αλλά το κόστος μπορεί να 
είναι μεγάλο. Για τον λόγο αυτό τα φωτοβολταϊκά 
μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες πηγές ενέργειες. 

• Για παράδειγμα υπάρχουν περιοχές με καλό αιολικό 
δυναμικό και μάλιστα συνήθως όταν υπάρχει συννεφιά 
ο αέρας είναι ισχυρότερος. Έτσι μπορεί μια 
ανεμογεννήτρια και μια φωτοβολταϊκή συστοιχία να 
αλληλοσυμπληρώνονται σε μια εγκατάσταση. 

• Σε αυτήν την περίπτωση οι δύο πηγές ενέργειας 
τροφοδοτούν τις συστοιχίες των συσσωρευτών μέσω 
ρυθμιστών φόρτισης και από εκεί η ενέργεια διοχετεύεται 
στις καταναλώσεις της εγκατάστασης. 
 



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
 Το Φωτοβολταϊκό φαινόμενο περιγράφεται σαν μια 

διεργασία με την οποία 

απελευθερώνονται ηλεκτρόνια από μια επιφάνεια όταν 

προσπέσει σε αυτή την επιφάνεια ηλιακή ενέργεια 

έντασης  τέτοιας ώστε τα ηλεκτρόνια να κατορθώσουν 

να υπερπηδήσουν το φράγμα δυναμικής ενέργειας 

που τα "εγκλωβίζει" στην επιφάνεια αυτή. Τα 

ηλεκτρόνια που εκπέμπονται μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα. 

Αυτό παρατηρείται στα φυσικά στοιχεία που ανήκουν 

στην ομάδα των ημιαγωγών 

Εφαρμογές του Φωτοηλεκτρικού φαινομένου 

απαντώνται στα φωτοκύταρα ή φωτοστοιχεία, 

τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα ηλιακά στοιχεία κ.ά 
  



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
 • Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον 

• 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: οι κατασκευαστές δίνουν 

εγγύηση για 20-30 χρόνια λειτουργίας 



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
 

• Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των 

χρηστών 

• Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες 

κατασκευές 

• Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στα 

φωτοβολταϊκά συστήματα το κόστος τους, το οποίο, παρά 

τις τεχνολογικές εξελίξεις παραμένει ακόμη αρκετά υψηλό. 

 



Γιατί η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει 
στα φωτοβολταϊκά; 

• Η Ελλάδα τις περισσότερες μέρες του χρόνου 
έχει ήλιο όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 



Μία εντυπωσιακή χρήση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων  


