
W jaki sposób możemy wykorzystać energię słoneczną? 

Najbardziej podstawową formą energii jaką można pozyskać jest energia słoneczna. 
Jest ona źródłem niewyczerpywalnym i darmowym surowcem. Jej wykorzystanie jest 
możliwe dzięki zastosowaniu różnych technologii, przede 
wszystkim fotowoltaiki.  Każda instalacja fotowoltaiczna  ma swoją specyfikę, 
sprawdza się w różnych miejscach. Ważne jest, aby znajdowała się w miejscu o 
odpowiedniej wytrzymałości i stabilności. Najbardziej popularnym miejscem 
wykorzystywanym do montażu paneli jest dach. W przypadku instalacji na gruncie 
ważnym jest, aby nie montować jej na terenach podmokłych i zalewowych. Panele 
fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię 
elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter i zostaje 
przekształcony w prąd zmienny – taki jaki mamy w gniazdkach. Ogniwa wchodzące 
w skład są układami zbudowanymi z materiału półprzewodnikowego, który 
przewodzi ładunek elektryczny w wyniku działania czynników zewnętrznych np. 
promieniowania słonecznego. Grupa modułów zasilająca jeden inwerter 
tworzy  element pozwalający na zamontowanie paneli na gruncie lub budynku czyli 
konstrukcję wsporczą. W zależności od rodzaju instalacji wyróżniamy trzy ich 
rodzaje: system on-grid, system off-grid  oraz system hybrydowy. W pierwszym z 
nich, pomocą inwertera prąd stały  jest konwertowany na prąd zmienny, który płynie 
w sieci energetycznej. Nadmiar wyprodukowanej energii jest przekazywany do sieci 
energetycznej na sprzedaż, co pozwala obniżyć rachunki za energię. Instalacje off-
grid nie przekazują nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej, 
magazynują go w akumulatorach. System hybrydowy to połączenie instalacji on-grid 
z instalacją off-grid. Na wydajność instalacji fotowoltaicznej wpływają różne czynniki. 
Wymienić tu można natężenie promieniowania słonecznego   padającego na moduł. 
Jest ona mniejsza w dni pochmurne, pod wieczór i w miesiącach zimowych. Ważny 
jest kąt  pod jakim promieniowanie pada. Najlepsze  ustawienie to pochylenie paneli 
fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe. Stosując te same komponenty najwyższy 
zysk będą miały instalacje wolnostojące, które naturalnie będą schładzane przez 
swobodny przepływ powietrza. Istotna jest technologia wykorzystanych do produkcji 
paneli fotowoltaicznych. Uzyskanie wysokiej wydajności zależy od parametrów 
komponentów głównie paneli fotowoltaicznych i inwertera. Bardzo opłacalne dla 
korzystającego z fotowoltaiki jest też rozwiązanie prosumenckie, polegające na tym, 
że jest się jednocześnie producentem i konsumentem energii odnawialnej. 
Wyprodukowany prąd zużywa się na własne potrzeby, a jego nadmiar można 
magazynować w sieci, odbierając np. zimą, kiedy instalacja fotowoltaiczna produkuje 
mniej energii elektrycznej. Zalety instalacji fotowoltaicznej to niewyczerpalne źródło 
energii, która nie zanieczyszcza środowiska, wytrzymała budowa 
paneli, nieskomplikowana konserwacja oraz oszczędności.  
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