PANOURILE SOLARE

Panourile solare se utilizeaza separat sau legate în baterii pentru alimentarea
consumatorilor independenti sau pentru generarea de curent.
Panourile fotovoltaice sunt folosite pentru producerea de energie electrica in diverse
domenii, incepand de la centrale solare si terminand cu dispozitive complexe, ca de exemplu
satelitii. Panourile fotovoltaice ajuta la economisirea bugetului in timp .
Exista doua mari tipuri de panouri solare utilizabile in prezent:
 panouri solare folosite pentru incalzire

 panouri solare ce utilizeaza celule fotovoltaice pentru producerea de energie electrica

Panorile solare termice sunt de mai multe tipuri:





panouri solare plane
panouri solare cu tuburi vidate
panouri solare termosifon
panouri solare pentru piscine

Interzicerea exportului de petrol din anul 1973 a dus la dezghetarea pietei de panouri
solare vanzarile crescand la 100.000 de unitati pe an din anul respectiv pana in anul 1978.
Vanzarile au urcat apoi la 500.000 de unitati pe an in 1979 si la aproape un milion de unitati in
anul urmator.
Cele mai mari instalaţii de panouri solare au fost realizate cu fonduri europene şi se află
în curţile Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB), respectiv Valahia din Târgovişte.
Sistemul fotovoltaic de la UPB este alcătuit din 216 panouri solare şi are o putere instalată de
30KW, fiind una dintre cele mai mari centrale de acest fel din estul Europei. Panourile solare nu

produc gaze cu efect de seră şi nu sunt poluante. Durata de viaţă este nelimitata si constituie un
alt avantaj major.
In zilele noastre, in Japonia mai mult de zece milioane de locuinte sunt alimentate cu apa
calda produsa de panouri solare.
Sistemul fotovoltaic de la Târgovişte are o putere instalată de trei ori mai mica decat cel
din curţile Universităţii Politehnica din Bucureşti.
In ciuda pretului si a dependentei de factorii externi, panourile solare sunt o solutie pentru
viitor. Acest lucru este dovedit si de cresterea de aprope 50% inregistrata in numarul de astfel de
sisteme folosite pe glob, in fiecare an din 2002 incoace. Procentul utilizarii energiei solare este in
continuare minuscul, estimand ca va ajunge la 0,40% in 2010. Insa pe viitor, odata cu
dezvoltarea tehnologiei si micsorarea costurilor initiale, panourile fotovoltaice vor deveni cu
siguranta din ce in ce mai utilizate.
Avantajele utilizarii acestor sisteme sunt evidente: energie regenerabila si gratuita, care
poate fi folosita la alimentarea locuintei dumneavoastra.
Investitia initiala este marele dezavantaj al tuturor sistemelor energetice alternative, si
astfel si a celor bazate pe panouri fotovoltaice. Insa aceasta se amortizeaza in timp, astfel incat pe
mai multi ani, instalarea unui astfel de sistem este un lucru recomandat. Exista desigur si alte
dezavantaje, printre care putem enumera randamentul scazut al celulei fotovoltaice privit prin
prisma energiei produse raportata la suprafata si dependenta acuta de radiatia solara (unghiul
razei, temperatura, intensitatea, etc).

