
 

 

    

Τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα.Το μέλλον.Μια 

πράσινη Γη.Όλα αυτά 
συνδέονται στενά ... 



 

 
Ξεκινώντας την προσπάθειά μας να αναλύσουμε και να επεξηγήσουμε τις λειτουργείες,τα   
πλεονεκτήματα και γενικά να αναφερθούμε σε ό,τι έχει να κάνει με το φλέγον,πια στις μέρες 
μας,ζήτημα των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή.Για αυτόν τον λόγο θα αναφερθούμε στον ήλιο, ο οποίος είναι το βασικό στοιχείο χωρίς 
το οποίο  δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης αυτών των συστημάτων. 

 

Η ενέργεια του Ηλίου 
 

Ο Ήλιος είναι μία τεράστια σφαίρα από διάφορα αέρια κυρίαρχα των οποίων είναι το υδρογόνο και το 
ήλιο. Η θερμοκρασία που επικρατεί στον Ήλιο είναι τόσο μεγάλη ώστε να εξαερώνονται ακόμη και τα 
μέταλλα. Η ποσότητα ενέργειας που παράγεται είναι απίστευτη. Έχει προσδιοριστεί πως σε κάθε 
δευτερόλεπτο ο Ήλιος εκπέμπει τόση ενέργεια όση θα έδινε μια έκρηξη 4 δισεκατομμυρίων βομβών 
υδρογόνου των 100 μεγατόνων η κάθε μία. Και όλα αυτά για ένα μόνο δευτερόλεπτο, ενώ ο Ήλιος 
εκπέμπει εδώ και 5 δισεκατομμύρια χρόνια και θα συνεχίσει τουλάχιστον για άλλα τόσα. 

Κάθε δευτερόλεπτο περίπου 655 εκατομμύρια τόνοι υδρογόνου από τη μάζα του ήλιου μετατρέπονται 
σε 650 εκατομμύρια τόνους ηλίου που συνεχίζουν να αποτελούν μάζα του Ήλιου. Από τη διαφορά αυτή 
4,6 εκατομμύρια τόνοι μετατρέπονται σε ενέργεια. Η ύλη δηλαδή στη καρδιά των άστρων αποτελείται 
από μίγμα ελεύθερων πυρήνων και ελεύθερων ηλεκτρονίων. Επειδή το υδρογόνο είναι κύριο 
συστατικό των άστρων, αυτό σημαίνει πως το αστρικό πλάσμα αποτελείται κυρίως από ελεύθερα 
πρωτόνια που θα πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν το στοιχείο ήλιο. Υπό αυτές τις 
συνθήκες ο Ήλιος είναι ένας τεράστιος θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας που μετατρέπει το υδρογόνο 
σε ήλιο. Και μάλιστα στη διάρκεια αυτή της διαδικασίας σε κάθε δευτερόπεπτο μετατρέπει σε ενέργεια 
4,6 εκατομμύρια τόνους από τη μάζα του. Παρόλο όμως που χάνει τόση μάζα, είναι τόσο πολύ 
τεράστιος που και δισεκατομμύρια χρόνια να περάσουν θά χάσει μόλις το ένα εκατοστό της μάζας του. 
Όλα τα άστρα στον ουρανό ακτινοβολούν ενέργεια με τον ίδιο τρόπο έστω κι αν είναι μικρότερα ή 
μεγαλύτερα ή θερμότερα. 

 

Μια έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου, όπως καταράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2008 από τον τεχνητό 
δορυφόρο STEREO της NASA 



 

 

Παραγωγή ενέργειας στον Ήλιο: 2 πυρήνες  υδρογόνου συντήκονται για να σχηματίσουν ένα 
πυρήνα δευτερίου, ένα ποζιτρόνιο και ένα νετρίνο. Το ποζιτρόνιο γρήγορα συναντά ένα 
ηλεκτρόνιο, εξαϋλώνονται και παραμένει μόνο ενέργεια. Ο πυρήνας του δευτερίου 
συντήκεται με ένα άλλο πυρήνα υδρογόνου για να σχηματίσει ήλιο-3. Στο τελικό βήμα, δύο 
πυρήνες ηλίου-3 συντήκονται για να σχηματίσουν ένα πυρήνα ηλίου-4 και δύο πυρήνες 
υδρογόνου. 

Οι λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Πρώτον, ένας πυρήνας υδρογόνου 
(πρωτόνιο) στον Ήλιο πρέπει να περιμένει κατά μέσο όρο πέντε δισεκατομμύρια χρόνια πριν πάρει την 
απόφαση να συντηχθεί με ένα άλλο πυρήνα υδρογόνου για να σχηματίσουν δευτέριο. Αυτό είναι στην 
πραγματικότητα καλά νέα για μας γιατί αν συνέβαινε γρηγορότερα, ο Ήλιος θα είχε εξαντλήσει τα 
καύσιμά του πολύ πριν και δεν θα ήμασταν εδώ. Το δεύτερο βήμα, στο οποίο το ήλιο-3 παράγεται από 
δευτέριο και υδρογόνο, συμβαίνει κατά μέσο όρο μετά από 1,4 δευτερόλεπτα, και το τελικό βήμα, η 
παραγωγή του ηλίου-4 χρειάζεται 240000 χρόνια. Η ενέργεια που ελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της 
σύντηξης μετατρέπεται σε φωτόνια: φως. 

Όταν η πρώτη διέγερση περάσει, και τα φωτόνια του φωτός που έχουν παραχθεί μπορούν μια μέρα να 
φτάσουν στη Γη, χρειάζονται ακόμη κάποια υπομονή. Ένα φωτόνιο ξεκινά το ταξίδι για τη Γη με την 
ταχύτητα του φωτός, αλλά σχεδόν αμέσως πέφτει πάνω σε ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο σκεδάζει το 
φωτόνιο σε τυχαία κατεύθυνση, όπως το μπαλάκι στο φλίπερ. Αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά. Το μέσο 
φωτόνιο χρειάζεται περισσότερα από 20000 χρόνια για να κάνει το ταξίδι των 695000 χιλιομέτρων από 
το κέντρο του Ήλιου μέχρι την επιφάνειά του, το οποίο μεταφράζεται σε μια «παθητική» ταχύτητα 4 
μέτρων την ώρα. 

Μετά από αυτό το μακρύ και ακανόνιστο ταξίδι, το φωτόνιο καλύπτει τα υπόλοιπα 149 εκατομμύρια 
χιλιόμετρα μέχρι τη Γη με τη συνηθισμένη ταχύτητα του φωτός και 8 λεπτά αργότερα φτάνει τελικά 
στον προορισμό του. Και αυτά είναι τα τυχερά φωτόνια: υπάρχουν φωτόνια στον Ήλιο τα οποία έχουν 
σχηματιστεί πέντε δισεκατομμύρια χρόνια πριν, αλλά ακόμη δεν έχουν βγει έξω. Φανταστείτε το σαν 
λαβύρινθο… 

Αυτή τη στιγμή, ο Ήλιος καίει 655 εκατομμύρια τόνους υδρογόνο κάθε δευτερόλεπτο, μετατρέποντάς 
το σε 650 εκατομμύρια τόνους ηλίου. Που πήγαν τα τέσσερα εκατομμύρια τόνοι που χάθηκαν; Έχουν 
μετατραπεί πλήρως σε ενέργεια.  Εφαρμόζοντας τη σχέση Ε=mc2 (όπου Ε η ενέργεια, m η μάζα και c η 
ταχύτητα του φωτός), βρίσκουμε ότι 4,6 εκατομμύρια τόνοι ύλης ισοδυναμούν με το ποσό της 
ενέργειας των 100 000 000 000 000 000 000 KWh,(κιλοβατωρών) ή περίπου ένα εκατομμύριο φορές το 
ποσό της ενέργειας που ολόκληρος ο κόσμος χρησιμοποιεί σε ένα χρόνο. Και αυτή η ενέργεια 
ελευθερώνεται από τον Ήλιο κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό είναι ηλιακή ενέργεια! 

Όμως είναι να αναρωτιέται κανείς...Πώς καταφέραμε όλες αυτές τις ανακαλύψεις να τις 
χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας;;;  



 

 
 

Ιστορία της ανακάλυψης του 
φωτοβολταϊκού φαινομένου 
 

Ζούμε μια περίοδο όπου η διόγκωση των περιβαλοντικών προβλημάτων σε συνδυασμό με την 
εξάντληση των ορυκτών ενεργειακών πόρων και τα τεράστια βήματα στην τεχνολογία των 
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων κάνουν πλέον εφικτή την χρήση τους. Πώς φτάσαμε όμως ως 
εδώ και ποιά είναι η ιστοριά των φωτοβολταϊκών; 

Η πρώτη γνωριμία του ανθρώπου με το φωτοβολταϊκό φαινόμενο έγινε το 1839 όταν ο 
Γάλλος φυσικός Edmond Becquerel (1820 - 1891) ανακάλυψε το φωτοβολταϊκό φαινόμενο 
κατά την διάρκεια πειραμάτων του με μια ηλεκτρολυτική επαφή φτιαγμένη από δύο 
μεταλλικά ηλεκτρόδια. 

Επεξήγηση Φωτοβολτταίκου φαινομένου: 
 Το ηλιακό φως - η ηλιακή ενέργεια -  είναι ουσιαστικά μικρά πακέτα ενέργειας που 

ονομάζονται φωτόνια. Τα φωτόνια του ηλιακού φωτός, τα οποία περιέχουν διαφορετικά 
ποσά ενέργειας ανάλογα με το μήκος κύματος του ηλιακού ενεργειακού φάσματος. Το 

γαλάζιο χρώμα ή το υπεριώδες π.χ. έχουν περισσότερη ενέργεια από το 
κόκκινο ή το υπέρυθρο. Όταν λοιπόν τα φωτόνια προσκρούσουν σε ένα 
φωτοβολταϊκό στοιχείο (που είναι ουσιαστικά ένας ημιαγωγός ), άλλα 
ανακλώνται, άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται από το 
φωτοβολταϊκό ή τα φωτοβολταϊκά. Αυτά τα τελευταία φωτόνια είναι που 
παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα ( ενέργεια ). Τα φωτόνια αυτά αναγκάζουν τα 
ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού ή των φωτοβολταϊκών, στοιχείων να 
μετακινηθούν σε άλλη θέση. Η βασική θεωρία του ηλεκτρισμού είναι η 
κίνηση των ηλεκτρονίων από το θετικό προς το αρνητικό. Σ  αυτή την 
απλή αρχή της φυσικής λοιπόν βασίζεται μια από τις πιο εξελιγμένες 
τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισμού στις μέρες μας. 

 

Tο επόμενο σημαντικό βήμα έγινε το 1876 όταν οι Adams (1836 - 1915) και ο 
φοιτητής του Day παρατήρησαν ότι μια ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος παραγόταν 
από το σελήνιο (Se) όταν αυτό ήταν εκτεθειμένο στο φως. 

 



 

 
Το 1918 ο Πολωνός Czochralski (1885 - 1953) πρόσθεσε την μέθοδο παραγωγής ημιαγωγού 
μονοκρυσταλλικού πυριτίου (Si) με την σχετική έρευνα του και η οποία μάλιστα 
χρησιμοποιείται βελτιστοποιημένη ακόμα και σήμερα. 

Χαρακτηριστικά Ημιαγωγών:  

 Το χαρακτηριστικό στοιχείο ενός ημιαγωγού που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα υλικά 
είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων ενός ατόμου που βρίσκεται στην εξωτερική του 
στοιβάδα (σθένους). Ο περισσότερο γνωστός ημιαγωγός είναι το πυρίτιο (Si). Το πυρίτιο 
έχει ατομικό αριθμό 14 και έχει στην εξωτερική του στοιβάδα 4 ηλεκτρόνια. Όλα τα άτομα 
που έχουν λιγότερα η περισσότερα ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα (είναι "γενικά" 
συμπληρωμένη με 8 e) ψάχνουν άλλα άτομα με τα οποία μπορούν να ανταλλάξουν 
ηλεκτρόνια ή να μοιρασθούν κάποια με σκοπό τελικά να αποκτήσουν συμπληρωμένη 
εξωτερική στοιβάδα σθένους.Σε αυτήν την τάση οφείλεται και η κρυσταλλική δομή του 
πυριτίου αφού όταν συνυπάρχουν πολλά άτομα μαζί διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να συνεισφέρουν ηλεκτρόνια με όλα τα γειτονικά τους άτομα και τελικά με αυτόν τον 
τρόπο να αποκτούν μια συμπληρωμένη εξωτερική στοιβάδα και κρυσταλλική δομή. Αυτή 
είναι και η καθοριστική ιδιότητα που έχουν τα κρυσταλλικά υλικά.Στην κρυσταλλική του 
μορφή όμως το πυρίτιο είναι σταθερό. Δεν έχει ανάγκη ούτε να προσθέσει ούτε να διώξει 
ηλεκτρόνια κάτι που ουσιαστικά του δίνει ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πολύ κοντά σε αυτά 
ενός μονωτή αφού δεν υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια για την δημιουργία ηλεκτρικού 
ρεύματος στο εσωτερικό του. 

 

                                                                                                                  

                                                                                                      Πυρίτιο (Si) 

 Δημιουργία ηλεκτρικά φορτισμένων ημιαγωγών: 
 
Τις ημιαγωγές ιδιότητες του το πυρίτιο τις αποκτά με τεχνικό τρόπο. Αυτό πρακτικά γίνεται με 
την πρόσμειξη με άλλα στοιχεία τα οποία είτε έχουν ένα ηλεκτρόνιο περισσότερο είτε ένα 
λιγότερο στην στοιβάδα σθένους των. Αυτή η πρόσμειξη τελικά κάνει τον κρύσταλλο δεκτικό 
είτε σε θετικά φορτία (υλικό τύπου p) είτε σε αρνητικά φορτία (υλικό τύπου n) 
Για να φτιαχτεί λοιπόν ένας ημιαγωγός τύπου n ή αλλιώς ένας αρνητικά φορτισμένος 
κρύσταλλος πυριτίου θα πρέπει να γίνει πρόσμειξη ενός υλικού με 5e στην εξωτερική του 
στοιβάδα όπως για παράδειγμα το Αρσενικό (As). 
 

 

 



 

 
                                                                  Αρσένιο (As) 

Αντίστοιχα για να δημιουργήσουμε έναν ημιαγωγό τύπου p η αλλιώς θετικά φορτισμένος 
κρύσταλλος πυριτίου χρειάζεται να γίνει πρόσμειξη στον κρύσταλλο κάποιου υλικού όπως το 
βόριο (Β)   που έχει 3e στην εξωτερική του στοιβάδα. 

 

                                                                                                       

                                                                                                       Βόριο (Β) 

 Δημιουργία της επαφής (του ηλεκτρικού πεδίου) 

Εάν φέρουμε σε επαφή δύο κομμάτια πυριτίου τύπου n και τύπου p το ένα απέναντι από το 
άλλο δημιουργείται μια δίοδος η αλλιώς ένα ηλεκτρικό πεδίο στην επαφή των δύο υλικών το 
οποίο επιτρέπει την κίνηση ηλεκτρονίων προς μια κατεύθυνση μόνο. 

Τα επιπλέον ηλεκτρόνια της επαφής n έλκονται από τις «οπές» τις επαφής p. Αυτό το ζευγάρι 
των δύο υλικών είναι το δομικό στοιχείο του φωτοβολταϊκού κελιού και η βάση της 
φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. 

 

 Η επίδραση της  Ηλιακής ακτινοβολίας 

Η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται με την μορφή πακέτων ενέργειας ή φωτονίων. Τα φωτόνια όταν 
προσπίπτουν σε μια διάταξη φβ κελιού περνούν αδιατάραχτα την επαφή τύπου n και χτυπούν 
τα άτομα της περιοχής τύπου p. Τα ηλεκτρόνια της περιοχής τύπου p αρχίζουν και κινούνται 
μεταξύ των οπών ώσπου τελικά φτάνουν στην περιοχή της διόδου όπου και έλκονται πλέον 
από το θετικό πεδίο της εκεί περιοχής. 

Αφού ξεπεράσουν το ενεργειακό χάσμα αυτής της περιοχής μετά είναι αδύνατον να 
επιστρέψουν. Στο κομμάτι της επαφής n πλέον έχουμε μια περίσσεια ηλεκτρονίων που 
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Αυτή η περίσσεια των ηλεκτρονίων μπορεί να παράγει 
ηλεκτρικό ρεύμα εάν τοποθετήσουμε μια διάταξη όπως ένας μεταλλικός αγωγός στο πάνω 
μέρος της επαφής n και στο κάτω της επαφής p και ένα φορτίο ενδιάμεσα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να κλείσει ένας αγώγιμος δρόμος για το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται. Αυτή είναι 
απλοποιημένα η γενική αρχή λειτουργίας του φωτοβολταϊκού φαινόμενου. 

 



 

 
 

Μια σημαντική ανακάλυψη έγινε επίσης το 1949 όταν οι Mott και Schottky ανέπτυξαν την θεωρία της 
διόδου σταθερής κατάστασης. Στο μεταξύ η κβαντική θεωρία είχε ξεδιπλωθεί. Ο δρόμος πλέον για τις 
πρώτες πρακτικές εφαρμογές είχε ανοίξει. 

Το πρώτο ηλιακό κελί ήταν γεγονός στα εργαστήρια της Bell το 1954 από 
τους Chapin, Fuller και Pearson. Η απόδοση του ήταν 6% εκμετάλλευση της 
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας.  

Τέσσερα χρόνια μετά, το 1958 η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων προσαρτάται στον χώρο των διαστημικών εφαρμογών όταν 
τοποθετήθηκε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκο σύστημα στον δορυφόρο 
Vanguard I . Το σύστημα αυτό λειτούργησε επιτυχώς για 8 ολόκληρα χρόνια 
και ήταν ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, τα φωτοβολταϊκά συστήματα άρχισαν να ενσωματώνονται 
σταδιακά σε διάφορες εφαρμογές και η τεχνολογία να βελτιώνεται συνεχώς. 

Το 1962 η μεγαλύτερη φωτοβολταική εγκατάσταση στον κόσμο γίνεται στην Ιαπωνία από την Sharp, σε 
έναν φάρο. Η εγκατεστημμένη ισχύς του συστήματος είναι 242Wp. 

Τα φωτοβολταϊκά ξεκίνησαν λοιπόν να κάνουν την εμφάνιση τους αλλά λόγω του υψηλού κόστους 
παραγωγής η εφαρμογή τους ήταν δυνατή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αυτόνομων συστημάτων. Η 
έρευνα όμως προχωρούσε και η απόδοση των φωτοβολταικών συνεχώς βελτιωνόταν. Κυριότερος 
πελάτης των φωτοβολταϊκών τις δεκαετίες που ακολούθησαν είναι η NASA. 

Οι υψηλές τιμες στα φωτοβολταικα ήταν ο σημαντικότερος λόγος που δεν υπήρχε περισσότερο 
ενθουσιώδης αποδοχή από την αγορά. Ενδεικτικά η τιμη των φωτοβολταϊκών ξεκινάει από τα 500$ ανά 
εγκατεστημμένο Watt το 1956, ενώ μετά από 14 χρόνια , το 1970 αγγίζει τα 100$/Watt. To 1973 οι 
βελτιώσεις στις μεθόδους παραγωγής φέρνουν το κόστος των φωτοβολαϊκών στα 50$/Watt. 

Η πρώτη εγκατάσταση φωτοβολταικού που φτάνει στα επίπεδα του 1MW (μεγαβατ) γίνεται στην 
Καλιφόρνια το 1980 από την ARCO Solar χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και σύστημα παρακολούθησης 
της τροχιάς του ηλίου 2 αξόνων (dual-axis trackers). 

Η εξέλιξη αρχίζει πλέον να γίνεται με ταχύτερους ρυθμούς. Το 1983 η παγκόσμια παραγωγή 
φωτοβολταικών φτάνει τα 22MW και ο συνολικός τζίρος τα 250.000.000$. 

Το 1999 η εταιρία Spectrolab σε συνεργασία με το NREL αναπτύσσουν ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο με 
απόδοση 32,3%!!!. Το στοιχείο αυτό είναι συνδυασμός τριών υλικών (στρώσεων) και ειδικό για 
εφαρμογές σε συγκεντρωτικά συστήματα CPV. Την ίδια χρονιά το ρεκόρ στην απόδοση των Thin Films 
φτάνει στο 18.8%. Η παραγωγή όλων των τεχνολογιών των ΦΒ πάνελ φτάνει συνολικά τα 200 
MegaWatt. 



 

 
Το 2004,η πορεία εξέλιξης  πια είναι ασταμάτητη. Η μαζική είσοδος μεγάλων εταιρειών στον χώρο των 
φωτοβολταικών φέρνει την μαζική παραγωγή και αυτή με την σειρά της την τιμή των διασυνδεδεμένων 
συστημάτων στα 6,5 ευρώ/Wp. Γερμανία και Ιαπωνία κυριαρχούν στην κατασκευή φωτοβολταικών 
πάνελ και πλέον σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες αρχίζουν, με τον έναν (παραγωγή εξοπλισμού) ή τον 
άλλον τρόπο (κατασκευή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων), να υιοθετούν τις τεχνολογίες των 
φωτοβολταϊκών και να τις παγιώνουν στην συνείδηση των επενδυτών αλλά και των καταναλωτών 
ενέργειας. Η συνολική παραγωγή το 2004 έφτασε τα 1.200 MegaWatt φωτοβολταικών στοιχείων ενώ ο 
τζίρος της ίδιας χρονιάς άγγιξε τα 6.500.000.000$. 

Σήμερα με οικονομίες μεγάλης κλίμακας έχουν επιτευχθεί μεγάλες αποδόσεις στα κρυσταλλικά κυρίως 
υλικά και αρκετές χώρες με πρωτοπόρες την Γερμανία και την Ιαπωνία έχουν ήδη επενδύσει τεράστια 
κονδύλια με σκοπό την ευρύτερη εκμετάλλευση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.Ήδη βέβαια οι χώρες 
αυτές έχουν αρχίσει και απολαμβάνουν τους καρπούς της εξελιγμένης τεχνογνωσίας τους. 

 Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών Στοιχείων 

 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες 

1. Κρυσταλλικού Πυριτίου 
 Μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 14,5% έως 21%, 
 Πολυκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 13% έως 14,5%.2. 
2. Λεπτών Μεμβρανών 
 Άμορφου Πυριτίου, ονομαστικής απόδοσης ~7%. 
 Χαλκοπυριτών CIS / CIGS, ονομαστικής απόδοσης από 7% έως 11%. 

Το πυρίτιο (Si) είναι η βάση για το 90% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής Φ/Β. Η κυριαρχία αυτή 
οφείλεται αρχικά στην τεράστια παγκόσμια επιστημονική και τεχνική υποδομή για το υλικό αυτό από 
τη δεκαετία του '60. Μεγάλες κυβερνητικές και βιομηχανικές επενδύσεις έγιναν σε προγράμματα για 
τις χημικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες του Si, ώστε να δημιουργηθεί ο εξοπλισμός που απαιτείται στα 
βήματα της επεξεργασίας για την απόκτηση της απαραίτητης καθαρότητας και της κρυσταλλικής δομής 
του υλικού. 

Η γνώση που προέκυψε έτσι για το πυρίτιο, τα χαρακτηριστικά του και η αφθονία του στη γη, το 
κατέστησαν ικανό και συμφέρον μέσο για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Εντούτοις, λόγω 
του ότι είναι εύθραυστο, το πυρίτιο απαιτεί τον σχηματισμό στοιχείων σχετικά μεγάλου πάχους. Αυτό 
σημαίνει ότι μερικά από τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται μετά την απορρόφηση της ηλιακής 
ενέργειας πρέπει να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις για να ενταχθούν στην ροή του ρεύματος και να 
συνεισφέρουν στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Συνεπώς, το υλικό θα πρέπει να έχει υψηλή καθαρότητα και 
δομική τελειότητα, ώστε να αποτρέψει την επιστροφή των ηλεκτρονίων στις φυσικές τους θέσεις. Οι 
ατέλειες πρέπει να αποφευχθούν ώστε η ενέργεια του ηλεκτρονίου να μην μετατραπεί σε θερμότητα. 
Η παραγωγή θερμότητας, η οποία είναι επιθυμητή στα ηλιακά θερμικά πλαίσια, όπου αυτή η 



 

 
θερμότητα μεταφέρεται σε ένα ρευστό, είναι ανεπιθύμητη στα Φ/Β πλαίσια, όπου η ηλιακή ενέργεια 
θα πρέπει να μετατραπεί σε ηλεκτρική. 

Το πυρίτιο, ανάλογα με την επεξεργασία του, δίνει μονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά ή άμορφα 
υλικά, από τα οποία παράγονται τα Φ/Β στοιχεία. Τα λεπτά υλικά είναι ένας τρόπος να μειωθεί το 
κόστος των Φ/Β πλαισίων και να αυξηθεί η απόδοσή τους. Εκτός από τη χρήση μικρότερης ποσότητας 
υλικού, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ολόκληρα πλαίσια μπορούν να κατασκευαστούν παράλληλα με 
τη διαδικασία απόθεσης. Αυτό είναι συμφέρον οικονομικά, αλλά επίσης πολύ απαιτητικό τεχνικά, 
επειδή η επεξεργασία χωρίς ατέλειες αφορά μεγαλύτερη επιφάνεια. 

Στα πλεονεκτήματα των λεπτών πλαισίων τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να 
αντιπαρατεθεί η χαμηλότερη ως τώρα απόδοσή τους, η οποία περιορίζεται στο 5-10%, ανάλογα με το 
υλικό. Πάντως η τεχνολογία λεπτού στρώματος (thin film) είναι σε φάση ανάπτυξης, αφού με διάφορες 
μεθόδους επεξεργασίας και χρήση διαφορετικών υλικών αναμένεται αύξηση της απόδοσης, 
σταθεροποίηση των χαρακτηριστικών τους και αύξηση της διείσδυσης στην αγορά. Σήμερα πάντως 
αποτελούν την πιο φθηνή επιλογή Φ/Β πλαισίων. 

Η πρακτική χρήση των φωτοβολταϊκων 
Τα φωτοβολταϊκά,τα οποία για λόγους ευκολίας οονομάζονται (Φ/Β), συστήματα έχουν τη δυνατότητα 
μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται από το Φ/Β 
πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική 
ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία. Για αυτόνομα συστήματα υπάρχει επίσης το σύστημα 
αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες. 

Μία τυπική Φ/Β συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια ηλεκτρικά συνδεδεμένα 
μεταξύ τους. Όταν τα Φ/Β πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ποσοστό  14% 
περίπου της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 
ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Κατηγορίες & τύποι φωτοβολταικών Συστημάτων 

Σαν κυριότερες κατηγορίες εφαρμογών Φ/Β συστημάτων μπορούν να θεωρηθούν οι εξής: 

Καταναλωτικά φωτοβολταικά προϊόντα (1mW 100 Wp ) 

Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μικρής κλίμακας ισχύος όπως 
τροχόσπιτα, σκάφη αναψυχής, εξωτερικός φωτισμός κήπων, ψύξη και προϊόντα όπως μικροί φορητοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φανοί κ.ά. 

Αυτόνομα ή μη διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα (100 Wp  200k Wp ) 



 

 
Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται συστήματα  φωτοβολταικά, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
για κατοικίες και μικρούς οικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ακόμη χρησιμοποιούνται 
για: 

 Ηλεκτροδότηση Ιερών Μονών. 
 Αφαλάτωση / άντληση / καθαρισμό νερού. 
 Συστήματα εξωτερικού φωτισμού δρόμων, πάρκων, αεροδρομίων κλπ. 
 Συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων και συναγερμού. 
 Συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας κλπ.  
 Αγροτικές εφαρμογές όπως άντληση νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, ψ ύξη αγροτικών προϊόντων, 

φαρμάκων κλπ.  

 

Μεγάλα Διασυνδεδεμένα στο Δίκτυο Φωτοβολταικά Συστήματα 

 

Η κατηγορία αυτή αφορά Φ/Β σταθμούς, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγέθους 50kWp έως 
μερικά MWp, στους οποίους η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. 

Διασυνδεδεμένα Φ/Β Συστήματα :  Οικιακός Τομέας   

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν Φ/Β συστήματα τυπικού μεγέθους 1,5kWp έως 20kW, τα οποία έχουν 
εγκατασταθεί σε στέγες ή προσόψεις κατοικιών και τροφοδοτούν άμεσα τις καταναλώσεις του κτιρίου, 
η δε πλεονάζουσα ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Όπως προαναφέρθηκε, η κατηγορία 
αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς Φ/Β συστημάτων.  

Τα οφέλη που προκύπτουν από την ενσωμάτωση Φ/Β σε κτίρια είναι:  

 Συγχρονισμός ψυκτικών φορτίων κτιρίων κατά τη θερινή περίοδο με τη μεγίστη παραγόμενη 
ισχύ από τα Φ/Β.  

 Αποφυγή χρήσης γης για την εγκατάσταση.  
 Αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και επιτόπου κατανάλωση της παραγόμενης 

ενέργειας. 

Επίσης, οι Φ/Β συστοιχίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά στοιχεία των κτιρίων, εφόσον 
γίνει σωστός σχεδιασμός. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η οικονομική απόδοση του συστήματος, λόγω 
αποφυγής κόστους συμβατικών οικοδομικών υλικών.  

Χαρακτηριστικά Φωτοβολταικών Συστημάτων 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των Φ/Β συστημάτων, που τα διαφοροποιούν από τις άλλες μορφές Α.Π.Ε 
είναι:  



 

 
 Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και σε πολύ μικρή κλίμακα, π.χ. σε 

επίπεδο μερικών δεκάδων W ή και mW.  
 Είναι εύχρηστα. Τα μικρά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από τους ίδιους τους 

χρήστες.  
 Μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια και δεν 

προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον.  
 Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα).  
 Είναι βαθμωτά συστήματα, δηλαδή μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση για 

να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες των χρηστών, χωρίς μετατροπή του αρχικού 
συστήματος.  

 Λειτουργούν αθόρυβα, εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδενικές. 
 Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία. Οι εγγυήσεις που δίνονται 

από τους κατασκευαστές για τις Φ/Β γεννήτριες είναι περισσότερο από 25 χρόνια καλής 
λειτουργίας. 

 Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Φ/Β 
συστημάτων. Το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β συστήματα είναι 
σήμερα συγκρίσιμο με το κόστος αιχμής ισχύος, που χρεώνει η εταιρεία ηλεκτρισμού τους 
πελάτες της. 

 

Τα φωτοβολταικά συστήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη λεγόμενη «Διάσπαρτη Παραγωγή 
Ενέργειας» ( Distributed Power Generation), η οποία αποτελεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης σύγχρονων 
ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας, που προσφέρεται από τα Φ/Β συστήματα, σε συνδυασμό 
με την κατά μεγάλο ποσοστό απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης σε ένα νέο ενεργειακό 
τοπίο που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στις αναπτυγμένες χώρες. 

 

Νέα επαναστατική μέθοδος κατασκευής ηλιακών πάνελ 

 

  



 

 
Μια επιστημονική πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία υπόσχεται μια επανάσταση 
στην ευκολία και το κόστος από τη χρήση ηλιακών κυψελών, έχει ανακοινωθεί στις 4 Ιουλίου 2011. 

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται απλές και φθηνές μεθόδοι 
(αυτοκόλλητες μεμβράνες), η ενεργειακή απόδοση μπορεί να επιτευχθεί. 

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Advanced Energy Materials, ανοίγει το δρόμο για νέες 
τεχνικές κατασκευής ηλιακών κυττάρων και την υπόσχεση των εξελίξεων στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ηλιακής ενέργειας. Οι επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια του Sheffield και του Cambridge 
χρησιμοποίησαν την πηγή νετρονίων ISIS και Diamond Light Source στο STFC Rutherford Appleton 
Laboratory στο Oxfordshire για τη διεξαγωγή της έρευνας. Πλαστικά (πολυμερή) ηλιακά κύτταρα είναι 
πολύ φθηνότερα από την παραγωγή συμβατικών ηλιακών στηλών πυριτίου και έχουν τη δυνατότητα 
να παράγονται σε μεγάλες ποσότητες. 

Η μελέτη έδειξε ότι όταν σύνθετα μίγματα των μορίων σε διάλυμα εξαπλωθούν σε μία επιφάνεια, 
όπως το βερνίκωμα ένα τραπέζι, τα διαφορετικά μόρια χωρίζονται από την κορυφή και το κάτω μέρος 
του στρώματος επικάλυψης, με τρόπο που μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα της ηλιακής κυψέλης. 

Ο Δρ. Andrew Parnell από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, δήλωσε: 

Τα αποτελέσματα μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την εξαιρετικά φθηνή τιμή που μπορούν να 
έχουν συσσωρευτές ηλιακής ενέργειας (ηλιακά πάνελ) για οικιακή και βιομηχανική χρήση σε μεγάλη 
κλίμακα. Αντί να χρησιμοποιηθούν πολύπλοκες και δαπανηρές μέθοδοι κατασκευής θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή, ταινίες από ηλιακά κύτταρα που είναι πάνω από χίλιες φορές 
λεπτότερες από το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας. Αυτές οι ταινίες θα μπορούσαν στη συνέχεια να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλιακών πάνελ τα οποία θα είναι αποδοτικά, ελαφριά και εύκολα 
μεταφερόμενα. 

Ο Δρ. Ρόμπερτ Dalgliesh, ένας από τους επιστήμονες της ISIS που εμπλέκονται στο έργο, δήλωσε: 

Το έργο αυτό καταδεικνύει σαφώς τη σημασία της συνδυασμένης χρήσης των νετρονίων και ακτίνων Χ 
για την επίλυση των σύγχρονων προκλήσεων για την κοινωνία. Χρησιμοποιώντας δοκάρια νετρονίων 
στο ISIS και φωτεινές ακτίνες Χ Diamond, ήμαστε σε θέση να εξετάσουμε την εσωτερική δομή και τις 
ιδιότητες των ηλιακών κυψελών δίχως να προκαλούμε την καταστροφή τους. Μελετώντας τα 
στρώματα των υλικών που μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια, μαθαίνουμε πώς οι 
αλλαγές των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας των ηλιακών κυψελών μπορούν να επηρρεάσουν την 
συνολική απόδοση τους. 

Ο καθηγητής Ρίτσαρντ Τζόουνς του Πανεπιστημίου του Sheffield δήλωσε πως: 

Πάνω από τα επόμενα πενήντα χρόνια η κοινωνία θα πρέπει να παρέχει τις αυξανόμενες ενεργειακές 
ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού, χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων, και η μόνη ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας που μπορεί να κάνει αυτό είναι ο Ήλιος. Σε λίγες  μόνο ώρες η ενέργεια από την ηλιακή 
ακτινοβολία που πέφτει πάνω στη Γη είναι αρκετή για να ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες της για 
έναν ολόκληρο χρόνο, αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτό το δεδομένο σε πολύ 



 

 
μεγαλύτερη κλίμακα από ό, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Φτηνά και αποτελεσματικά, πολυμερή 
ηλιακά πάνελ που μπορούν να καλύψουν τεράστιες περιοχές θα μπορούσαν να συμβάλλουν ώστε να 
μας οδηγήσουν σε μια νέα εποχή,των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 


