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ΗΛΙΑΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Η παρακάτω εργασία έχει ως θέµα της την ηλιακή ενέργεια και την αξιοποίησή της. Όλοι γνωρίζουµε 

ότι µείζων θέµα σήµερα είναι εξάντληση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και ότι 

υπάρχει πρόβληµα µε την παραγωγή της. Μια λύση είναι το να αξιοποιήσουµε την ηλιακή ενέργεια 

που θα υπάρχει για  πάντα. Η ύπαρξη ζωής στη γη οφείλεται στον ήλιο. Ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται 

την ηλιακή ενέργεια χρησιµοποιώντας ηλιακά ηλεκτρικά στοιχεία, πλαίσια ηλιακών κυψελίδων και 

γιγάντια κάτοπτρα. Έτσι θερµαίνεται νερό και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Η εκµετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, γιατί θα υπάρχει για πάντα και δεν µολύνει 

καθόλου την ατµόσφαιρα της γης. Τέλος, γίνεται η παρουσίαση ενός πειράµατος για να αποδείξουµε 

πως µε πολύ απλά υλικά µπορούµε να αξιοποιήσουµε την ενέργεια του ήλιου. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Ένας τρόπος εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας είναι τα ηλιακά ηλεκτρικά στοιχεία. Προς το 

παρόν χρησιµοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος στους δορυφόρους, γιατί 
έχουν πολύ µεγάλο κόστος κατασκευής. Τα ηλιακά ηλεκτρικά στοιχεία κατασκευάζονται από πυρίτιο. 

Το πυρίτιο είναι ηµιαγωγός και όταν εµπλουτιστεί µε κάποια άλλα κατάλληλα στοιχεία, επιτρέπει την 
ροή των ηλεκτρονίων. Ένα ηλιακό ηλεκτρικό στοιχείο αποτελείται από δυο στρώµατα πυριτίου, ένα 

εµπλουτισµένο µε θετικά ιόντα και ένα µε αρνητικά. Όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στην επιφάνεια, 

ελευθερώνονται ηλεκτρόνια, τα οποία συλλέγονται από ένα πλέγµα αγωγών που υπάρχουν και στις 

δύο επιφάνειες. Όταν συνδεθεί το στοιχείο µε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα, τα ηλεκτρόνια κινούνται από 

την αρνητική προς την θετική επιφάνεια δηµιουργώντας ηλεκτρικό ρεύµα. 

 
 

Η ενεργειακή αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας 

γίνεται µε δύο τρόπους : είτε µε απευθείας 

µετατροπή της ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια 

είτε µε ενδιάµεση µετατροπή της σε θερµότητα. Στη 

δεύτερη περίπτωση, η ηλιακή ακτινοβολία 

συγκεντρώνεται σε κάτοπτρα, τα οποία την 

εστιάζουν σε ένα βραστήρα που παράγει ατµούς. 
 

 

 

 

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 
Τα βασικά µέρη του ηλιακού θερµοσίφωνα είναι: 

• Ο ηλιακός συλλέκτης ή το σύστηµα ηλιακών συλλεκτών  

• Η δεξαµενή αποθήκευσης ζεστού νερού  

Η θέση της δεξαµενής αποθήκευσης σε σχέση 

µε τον ηλιακό συλλέκτη, καθορίζει αν θα 

γίνεται φυσική ή εξαναγκασµένη (δηλ. µε 

αντλία) κυκλοφορία του νερού ανάµεσα στον 
συλλέκτη και την δεξαµενή. 

 Στο σύστηµα µε φυσική κυκλοφορία, η 

δεξαµενή αποθήκευσης βρίσκεται υποχρεωτικά 

υψηλότερα από τον συλλέκτη, έτσι ώστε το 

νερό που θερµαίνεται στον συλλέκτη να 

ανεβαίνει (λόγω µικρότερου ειδικού βάρους) 

στην δεξαµενή, ενώ το ψυχρότερο (και 

βαρύτερο) νερό της δεξαµενής κατεβαίνει για 

θέρµανση στον συλλέκτη. 

 Στο σύστηµα µε εξαναγκασµένη 

κυκλοφορία δεν υπάρχει αυτός ο περιορισµός 

και η δεξαµενή µπορεί να τοποθετηθεί σε 
οποιαδήποτε θέση. Η κυκλοφορία εξασφαλίζεται µε κυκλοφορητή, ο οποίος τίθεται σε λειτουργία 



αυτόµατα µόνον όταν η θερµοκρασία νερού στον συλλέκτη είναι µεγαλύτερη από την θερµοκρασία 

του νερού στο κάτω µέρος της δεξαµενής. Αυτό προϋποθέτει διαφορικό θερµοστάτη και βαλβίδα 

αντεπιστροφής (για την αποφυγή της αντιστροφής της ροής κατά την διάρκεια της νύχτας), που µαζί µε 

τον κυκλοφορητή ανεβάζει το συνολικό κόστος του συστήµατος. 

Και στα δύο συστήµατα, υπάρχει βοηθητική πηγή ενέργειας που συνήθως είναι µία ηλεκτρική 

αντίσταση, για την κάλυψη των αναγκών σε θερµό νερό σε δυσµενείς συνθήκες. 

Υπάρχουν δύο τύποι ηλιακών θερµοσιφώνων: 

·        Ανοικτού κυκλώµατος  

·        Κλειστού κυκλώµατος  

Στον πρώτο τύπο, το ίδιο το νερό χρήσεως κυκλοφορεί και στον συλλέκτη και στην δεξαµενή. 

Πλεονέκτηµα είναι η απλή κατασκευή της δεξαµενής. Το µεγάλο µειονέκτηµα όµως του τύπου αυτού, 

είναι ο κίνδυνος παγώµατος και καταστροφής του συλλέκτη. Για την αποφυγή του, πρέπει να 

αδειάζεται κατά την διάρκεια του χειµώνα. 

Στον δεύτερο τύπο του κλειστού κυκλώµατος, που είναι και ο πιο διαδεδοµένος, υπάρχει 
χωριστό κύκλωµα µε νερό και αντιψυκτικό, που κυκλοφορεί στον συλλέκτη και σε ξεχωριστό χώρο 

της δεξαµενής (εξωτερικό «µανδύα» ή σε σερπαντίνα). Το νερό του κυκλώµατος αυτού θερµαίνει µε 
αγωγιµότητα το νερό χρήσεως που βρίσκεται στην δεξαµενή, χωρίς να έρθει σε επαφή.  

 Ως προς το µέγεθος της εγκατάστασης, διακρίνουµε τα απλά ηλιακά συστήµατα , που 

αποτελούνται από µία δεξαµενή αποθήκευσης και έναν ή δύο συλλέκτες και τα συστήµατα µεγάλης 

κλίµακας (κεντρικά ηλιακά συστήµατα), που χαρακτηρίζονται από τους πολλούς ηλιακούς συλλέκτες 

και ποικιλία βοηθητικών διατάξεων. 

ΦΩΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ!  

Το ηλιακό αυτοκίνητο 

είναι ένα πειραµατικό 

όχηµα που 

χρησιµοποιεί ηλιακή 

ενέργεια και 

αναπτύσσει µέγιστη 

ταχύτητα 65 

χιλιοµέτρων την ώρα. 

Το αεροδυναµικό του 

αµάξωµα αποτελείται 

από ένα ελαφρύ 

«σάντουιτς» 

κυψελοειδούς 

αλουµινίου και ενός 

υλικού από ίνες 

άνθρακα. ∆ιαθέτει 

περίπου 900 κιλά 

ηλιακά στοιχεία, σε 

συστοιχίες που 

βρίσκονται στην οροφή 

και στο πίσω µέρος του 

αυτοκινήτου. Τα 

ηλιακά στοιχεία 

συγκεντρώνουν την φωτεινή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια, που τροφοδοτεί έναν ειδικού τύπου 

κινητήρα. Σε συνθήκες µεγάλης ηλιοφάνειας, τα στοιχεία µπορούν να δώσουν ισχύ της τάξης του ενός 

κιλοβάτ - ή 1,3 ίππους. (Για να έχετε µέτρο σύγκρισης, αρκεί να σκεφτείτε ότι η µηχανή ενός 

συνηθισµένου βενζινοκίνητου αυτοκινήτου µπορεί να δώσει ισχύ µεγαλύτερη από 100 ίππους.) Τα 

ηλιακά αυτοκίνητα είναι ακόµα στη βρεφική τους ηλικία και ενέχεται να αποδειχτεί ότι δεν αποτελούν 

πρακτική λύση. Ωστόσο πολλές συσκευές χαµηλής ισχύος –από τα τηλέφωνα µέχρι τα 

κοµπιουτεράκια- λειτουργούν ήδη αποτελεσµατικά µε ηλιακή ενέργεια.  



 ΗΛΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

    Τα στοιχεία που τροφοδοτούν το πειραµατικό ηλιακό αυτοκίνητο δε διαθέτουν κινητά µέλη – 

εποµένως χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. Καθένα απ’ αυτά δίνει τόση ενέργεια όση και η µπαταρία 

ενός φακού. Τα στοιχεία συνδέονται µεταξύ τους µε σειρά. Με αυτό τον τρόπο, µικρές ηλεκτρικές 

τάσεις προστίθενται και µας δίνουν µια πολύ µεγαλύτερη. Τα ηλιακά στοιχεία περιέχουν δυο 

στρώµατα πυριτίου – µιας ουσίας που αποτελεί τη βάση των µικροτσίπ στα κοµπιούτερ. Ορισµένα 

άτοµα στο επάνω στρώµα του πυριτίου έχουν περίσσευµα ενός ηλεκτρονίου στην εξωτερική τους 

στοιβάδα , ενώ αντίθετα ορισµένα άτοµα στο κάτω στρώµα του εµφανίζουν έλλειµµα ενός 

ηλεκτρονίου. Έτσι µετακινούνται ηλεκτρόνια από το ανώτερο προς το κατώτερο στρώµα, 

δηµιουργώντας ένα θετικό ηλεκτρικό φορτίο στο ανώτερο στρώµα. Όταν λοιπόν εκτεθεί το ηλιακό 

στοιχείο σε φωτεινή ακτινοβολία, κάποια ηλεκτρόνια του κατώτερου στρώµατος έλκονται από το 

θετικό φορτίο του ανώτερου στρώµατος και δηµιουργούν ηλεκτρικό ρεύµα. 

 

 

 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Μπορούµε να αξιοποιήσουµε την  

ευεργετική δράση της ηλιακής 

ακτινοβολίας µε την κατευθείαν 

µετατροπή της σε ηλεκτρική µε τη 

χρήση των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων.      

                 

 

 

 

                                                   



   ΠΕΙΡΑΜΑ: Ηλιακός φούρνος 
 

Υλικά: 

Ένα χάρτινο κουτί 

Φελιζόλ 

∆ιαφανής µεµβράνη 

 

Κολλάµε στα εσωτερικά τοιχώµατα του κουτιού κοµµάτια φελιζόλ. Καλύπτουµε την εξωτερική 

επιφάνειά του µε διαφανή µεµβράνη. Εάν αφήσουµε το κουτί στον ήλιο η θερµοκρασία µέσα σε αυτό 

αυξάνεται και φτάνει σε έναν µεγάλο αριθµό βαθµών Κελσίου. 

 

      
 

 


