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ΕΙΣΑΓΩΓΗ · 

i Ότι κινείται ή αλλάζει στον κόσμο μας εξαρτάται · από μια δύναμη που ονο
'μάζουμε ενέργεια .Ακόμα και στον άνθρωπο(το σώμα του)βασίζεται στην 
~ενέργεια, για να μιλήσει, να περπατήσει, να εργασθεi. Σίγουρα, χωρίς αυτήν, ο 
θαυμάσιος τέχνολογικός κόσμος μας δεν θα υπήρχε. 
! Παρόλα αυτά, ως το 1973., όπου σημειώθηκε η τεχνολογική κρίση, λίγο μας 
!είχε απασχολήσει το . θέμα τον αποθεμάτων των καυσίμων από 
απολιθώματα(πετρελαιοειδή). . Δεν μας · είχε προβληματίσει σοβαρά η 
~πεπερασμένη φύση τους, το γεγονός ότι μια . ημέρα θα εξαντλούνταν χωρίς να 
είναι εύκολο να . αντικατασταθούν, αλλά και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με 
ffΤάρα πολλούς ρύπους. 
! Έδώ και δέκα περίπου χρόνια γίνεται αρκετός λόγος για τις ανανεώσιμες 
μορφές · ενέργειας και την αξιοποίησή τους. Η κρίση του πετρελαίου, η επικείμενη 
εξάvτληgη των ορυκτών καυ~ίμων, η αυξανόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος, το 

:φαινόμενο του θερμοκηπίου, η βούληση των κρατών για εθνική και ανεξάρτητη 
jενεργειακή πολιτική μέσο της αξιοποίησης των εγχώριων πήγων ενέργειας, 
. οδηγούν στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που δίνουν σε μεγάλο 
βαθμό λύση στα παραπάνω προβλήματα, Πηγές ενέργειας όπως η αιολική, η 
ηλιακή κ.α. έχουν ένα χαρακτηριστικό που .. : ·δίνει την ονομασία ανανε~σιμες, ότι 

,δηλαδή από την φύση τους ανανεώνονται συνεχώς και προσφέρονται στον 
!άνθρωπο δωρεάν για εκμετάλλευση. 
. Ένα δεύτερο ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο χαρακτηριστικό των ανανεώσιμων 
!πηγών ενέργειας είναι ότι οι τεχνολογίες εκμετάλλευσης τους βρίσκονται μέσα στις 
Jκατασκευαστικές δυνατότητες των αναπτυσώμενω~ τεχνολογικά χωρών, 
jσυνεπώς εκτός από την συνεισφορά τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, 
.συνεισφέρουν σημαντικά, αναπτυχθούν κατάλληλα, και στην δημιουργία μιας 

. ! εθνικής βιομηχανίας για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. 
; Ένα τρίτο χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας δεν 
·! είναι εξαγωγικές, συνεπώς η εκμετάλλευση τους πρέπει να γίνει στην θέση όπου 
'! εμφανίζονται άρα πρόκειται για ένα αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής 
! ενέργειας μέσα στην ανθρώπινη κλίμακα δραστηριότητα. 
' Ένα ακόμη χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον οπότε 
; η εκμετάλλευσή τους είναι συνεπής προς μία οικολογικά σωστή αντιμετώπιση της 
! σχέσης ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και το περιβάλλον, μία σχέση 

j
1 που μόνο τα τελευταrα χρόνια ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι πρέπει να 
λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν σε όλα τα σενάρια οικονομικής και τεχνολογικής 

1 ανάπτυξης . 
i Στην πτυχιακή εργασία που ακολουθεί θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης 
1 μελέτης εγκατάστασης συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αιολική 
; και ηλιακή ενέργεια, με σκοπό την ηλεκτροδότηση μιας κατοικίας. 

1 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΗΠΙΕΣ -ΑΝΑΝΕΩΣΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1.1 ΓΙΑΤΙ ΗΠΙΕΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; 

1 
' Είναι γνωστό οτι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται διαρκώς,τόσο 

1pιότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση μεγαλώνει όσο και ο πληθυσμός της γης 
pυξάνεται σημαντικά.Τα αποθέματα των ορυκτών καύσιμων του πλανήτη 
μας( άνθρακας και πετρέλαιο )δεν είναι ανανεώσιμα και σε προβλέψιμο χρονικό 
διάστημα θα εξαντληθούν. Επιπροσθέτως η .. :κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων 
!προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο 
trrεριβάλλον,όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής που 
~αποτελούν μεγάλες απειλές για την ανθρωπότητα. Υπάρχει , κατά συνέπεια, 
!επιτακτική ανάγκη να ελαττώσουμε την εξάρτηση μας από τις συμβατικές και μη 
\ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντικαθιστώντας τες με άλλες, ανανεώσιμες και 
~φιλικές προς το περιβάλλον καθώς επίσης και να μειώσουμε τη συνολική 
iκατανάλωση, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα ορθολογικής χρήσης ενέργειας. 

ο δρόμος λοιπόν, που μας απομένει είναι η ανάπτυξη και η προώθηση των 
Ανανεώσιμων Πηγών ·· Ενέργειας,(Α.Π.Ε) ηλιακή, αιολική, · βιομάζα, γεωθερμία 
μικρουδροηλεκτρική κ. τ .λ. από την μια μεριά-και η εφαρμόγη της Ορθολογικής 

~Χρήσης Ενέργειας (Ο.Χ. Ε) από την άλλη.Και οι δυο αυτές προσπάθειες έχουν 
1 σαν άμεσο αποτέλεσμα την καλύτερη Προστασία του Περιβάλλοντος (Π.Π.Ο).Για 
ι το σκοπό αυτό,πολλά έχουν ήδη επιτευχθεί και ακόμη περισσότερα αναμένεται να 
! επιτευχθούν σαν αποτέλεσμα μιας συντονισμένης παγκόσμιας προσπάθειας στην 
! οποία συμμετέχει ενερyά και η Ελλάδα. 
1 
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1.2 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ οι ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; 

. 1.2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ 

Η βιομάζα είναι από τις παλαιότερες μορφές καύσιμης ύλης στην 
ανθρωπότητα.Η βιομάζα υπάρχει παντού γύρω μας.Μπορούμε να την 
αναζητήσουμε στα δέντρα,στις καλλιέργειες,στα θαλάσσια φυτά.Η βιομάζα 
αράγεται από αυτά που ζουν και αναπτύσονται με τη βοήθεια της 

wωτοσύνθεσης .τα φύλλα,οι φλούδες,οι κορμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
καύσιμα για να παράξουν ηλεκτρική ενέργεια.Άν η βιομάζα καλλεργείται και 
συλλέγεται μέσω ενός επαναλαμβανόμενου και υποστηριζόμενου κύκλου μπορεί 
να έχουμε σημαντική συμβολή της στο παγκόσμιο ενεγρειακό δίκτυο. 

Η ενέργεια από βιομάζα χρησιμέυει στη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργεια,υγρών και αεριών καυσίμων,καθώς και μεγάλης ποικιλίας χρήσιμων 
χημικών προιοντων,μεταξύ των οποίων και εκείνα που προηγούμενα παράγονταν 
από πετρελαιοειδή . Επειδή όμως η ενέργεια στη βιομάζα έχει μικρότερη 
συγκέντρωση απ' ότι στα καύσίμα από απολιθωμένα,απαιτείται η εξέλιξη νέων 
τεχνολογικών που να μπορέσουν να κάνουν αύτη τη πηγή ενέργειας 
ανταγωνιστική σε απόδοση ως προς τον άνθρακα, το πετρελαίο και το φυσικα 
αέριο. ) ·-

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η ενέργεια •'από βιομάζα έχει εξελιχθεί στην 
δεύτερη πιο διαδεδομένη μορφή qv.ανεώσιμης ενέργειας μετά την 
υδατοενέργεια.Ακριβώς όπως και η υδατοενέργεια παρουσιάζει ευχρηστία στην 
παραγωγή και την μεταφορά της. Μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια 

jαπό βιομάζα όποτε μας χρειάζεται . 
ι Σήμερα η βιομηχανία παραγωγής ενέργειας έχει εξελιχθεf σε ένα ξεχωριστό 
κλάδο, που απασχολεί επιστήμονες τεχνικούς εργάτες και καλλιεργητές. Πολλά 
εργοστάσια βιομάζας χρησιμοποιούν υπολλείματα κατεργασίας ξύλου καθώς και 

ι υπολλείματα από τις σοδειές σε αγροτοκαλλιέργειες. 
Η Ελλάδα έχει σημαντικό ενεργειακό δυναμικό βιομάζας, το οποίο πρακτικά 

θα μπορούσε να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του συνόλου της ενεργειακής 
κατανάλωσης. 

1.2.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: 

Η θερμική ενέργεια που υπάρχει στα υψηλότερα στρώματα του εδάφους 
ονομάζεται γεωθερμική. Αυτή μπορεί να απαχθεί και να χρησιμοποιηθεί στην 
θέρμανση ή στην ψύξη κατοικιών, ιχθυοκαλλιεργιών, θερμοκηπίων και 
βιομηχανιών, όπως επίσης και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ειδικότερα, με την άντληση νερού υψηλής θερμοκρασίας και την διοχέτευση 
του μέσο δικτύ,ου σε κτίρια πετυχαίνει την θέρμανση τους (τηλεθερμία) . Επίσης η 
διοχέτευση μέσο δικτύου νερού χαμηλής θερμοκρασίας σε κτίρια πετυχαίνει την 
ψύξη τους. Τέλος, η χρήση γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας για την αφαλάτωση 

3 



του ύδατος . 
Είναι προφανές, ότι η χρήση αυτής της μορφής ενέργειας δεν παράγει 

καθόλου ρυπούς, οι πηγές είναι θεωρητικά ανεξάντλητες, απαιτείται όμως 
επισταμένη μελέτη για την εύρεση και την αξιοποίηση των πηγών γεωθερμίας. 

1.2.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ: 

Ηλιακή ενέργεια ονομάζουμε την θερμική ενέργεια που εκπέμπεται από τον 
ήλιο καθώς και την φωτεινή ενέργεια που εκπέμπεται από αυτόν. 

Α.) Αξιοποίηση θερμικής ενέργειας: 
Η θερμική ενέργεια που εκπέμπεται από τον ήλιο εγκλωβίζεται από 

ηλιακούς συλλέκτες από τους οποίους απάγεται μέσω σωληνώσεων στις οποίες 
κυκλοφορούν κατάλληλα υγρά ή νερό. Κύρια εφαρμογή βρίσκει στην θέρμανση 
κτιρίων, θερμοκηπίων και ιχθυοκαλλιεργιών. 

8.) Αξιοποίηση φωτεινής ενέργειας: 
Σαφή πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος αγοράς, υψηλή αξιοπιστία, 

ελάχιστη συντήρηση και πολύ μεγάλη ευελιξίας στην επεκτασιμότητα τους. 

Ηλιακά κτίρια: 
Προσπάθεια εφαρμογής της πλήρους αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας 

αποτελεί η κατασκευή κτιρίων εξοπλισμένων με κάθε μορφής ηλιακούς συλλέκτες 
(θερμικούς, φωτοβολτdί'κούς, κάτοπτρα κ.λ.π.) ώστε να καλύπτονται οι 
ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου για θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια. 

Προφανώς η χρήση της ηλιακής ενέργειας δεν ρυπαίνει, η πηγή της είναι 
ανεξάντλητη και μόνο πρόβλημα στην αξιοποίησή της είναι η ηλιοφάνεια του 
τόπου που γίνεται η εφαρμογή. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η Ελλάδα με την πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια 
προσφέρει ιδανικές συνθήκες των κάθε μορφής ηλιακών συλλεκτών. 

Η Ευρωπαική Ένωση έχει υπολογίσει για παράδειγμα πως το θεωρητικό 
δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού απο φωτοβολταϊκά στις 15 χώρες μέλη της 
ανέρχεται σε 620.000 MW (μέγαβατ). Για σύγκριση όλη η εγκατεστημένη ισχύς της 
ΔΕΗ στην Ελλάδα (λιγνιτικοί, πετρελαϊκοί, υδροηλεκτρικοί σταθμοί) είναι περίπου 
9.000 MW. Η ίδια μελέτη της Ε.Ε. εκτιμά ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις 
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στέγες των κτιρίων στην Ελλάδα (λαμβάνοντας υπ'όψιν μόνο τα κατάλληλα 
γι'αυτή χρήση κτίρια) θα μπορούσε να καλύψει το 1/3 των συνολικών αναγκών 
της χώρας σε ηλεκτρισμό . Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι οι εκτιμήσεις αυτές απέχουν 
πολύ από την πραγματικότητα, το δυναμικό της ηλιακής ενέργειας παραμένει 
τεράστιο, η δε συμβολή της στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος 
αναμφισβήτητη . 

1.2.4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ το ΝΕΡΟ: 

Οι μεγάλες συγκεντρώσεις υδάτων σε γεωλογικές λεκάνες δίνουν την 
δυνατότητα παραγωγής ενέργειας με δύο τρόπους, την εκμετάλλευση 
υδατοπτώσεων και την εκμετάλλευση κυματισμών. 

Α.) Ενέργεια απο υδατόπτωση: 
Η ύπαρξη γεωλογικής λεκάνης (λίμνης) σε μεγάλο υψόμετρο από την 

επιφάνεια της θάλάσσας δίνει την δυνατότητα παραγωγής έργου από την διαφορά 
βαρυντικού δυναμικού ανάμεσα στο ύψος της επιφάνειας της λίμνης και της 
επιφάνειας της θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα η πτώση ύδατος από το υψόμετρο 
της λίμνης στο ύψος επιφάνειας της θάλασσας δίνει κινητική ενέργεια στο νερό 
ανάλογη με την μάζα του και το βάθος πτώσης του. Η κινητική αυτή ενέργεια δίνει 
κίνηση σε ηλεκτρογεννήτριες μεγάλης ισχύος. 

Επειδή η ύπαρξη τέτοιων φυσικών λιμνών είναι σπάνια δημιουργούνται 
τεχνητές με την ανέγερση φραγμάτων. Στην περίπτωση φυσικών λιμνών έχουμε 
παραγωγή ενέργειας φθηνή, χωρίς ρύπανση, από πηγές σχετικά ανανεώσιμες και 
χωρίς βλαπτική παρέμβαση στο περιβάλλον οικοσύστημα. Στην περίπτωση 
τεχνητών λιμνών ισχύουν τα ίδια με την διαφορά ότι υπάρχει παρέμβαση στο 
περιβάλλον οικοσύστημα άλλοτε οφέλιμη άλλοτε βλαπτική. Ωφέλιμη γιατί 
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δημιουργούνται δυνατότητες άρδευσης καλλιεργιών, νέων υδροβιότοπων και 
κέντρων αναψυχής. Βλαπτική γιατί εξαφανίζεται βίαια ένα οικοσύστημα με τον 
κατακλυσμό του από ύδατα. 

Η Ελλάδα με την μεγάλη εδαφική της κάλυψη από βουνά παρουσιάζει 
πολύ μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης υδατοπτώσεων από τεχνητές λίμνες. 
Μερική αξιοποίηση έχει γίνει όπως η τ.λ. Καστρακίου, Λάδωνα, Ταυρωπού που 
ενισχύουν το ηλεκτροδοτικό δίκτυο με μεγάλες ποσότητες ενέργειας αλλά και τα · 

1 
αρδευτικά συστήματα με μεγάλες ποσότητες νερού. 

Β.) Ενέργεια από τα κύματα: 

Η προφανής μεταφορά ενέργειας από τον υψηλό κυματισμό εκτεταμένης 
' υδατικής επιφάνειας (θάλασσες, πολύ μεγάλες λίμνες), βάζει σε πειρασμό για την 
δέσμευση και συλλογή της. 

, Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για τον σχεδιασμό 
: συστημάτων δέσμευσης αυτής της ενέργειας, όμως οι εντελώς ακανόνιστες 

1 

συνθήκες εμφάνισης κυματισμού αλλά και μεγέθους ισχύος του καθιστούν 

1 
προβληματική οικονομικά την αξιοποίηση της, μολονότι η πηγή είναι ουσιαστικά 
αστείρευτη. 

1.2.5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ: 

Ενέργεια από τον άνεμο είναι η κινητική ενέργεια των αερίων μαζών που 
περιβάλουν την γήινη σφαίρα . Αυτές οι αέριες μάζες κινούνται εξαιτίας της άνισης 
κατανομής θερμότητας που απορροφούν από τον ήλιο. Κατα τη διάρκεια της 
κίνησης τους συναντουν τις ανωμαλίες της γήινης επιφάνειας (βουνά, δάση, 
φαράγγια, καλλιέργιες) που αλλάζουν βίαια την ροή των αερίων ρευμάτων, όπως 
επίσης και μεγάλες υδάτινες επιφάνειες που ψύχουν τις αέριες αυτές μάζες. Αυτή 
η ποικιλία κίνησης των αερίων μαζών δημιουργεί ροές ανέμων ποικίλων εντάσεων 
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τrου μπορούν να δώσουν κίνηση σε κατάλληλα μηχανικά συστήματα τα οποία θα 
κινήσουν ηλεκτρογεννήτριες και θα παράξουν ρεύμα. 

Απο τα πιο παλιά ιστορικά δεδομένα γίνεται γνωστή η χρήση της 
κινητικής ενέργειας του ανέμου στην κίνηση πλοίων, αντλιών ύδατος και μύλων 
άλεσης. 

Τα μηχανικά συστήματα που συλλέγουν την κινητική ενέργεια του ανέμου 
αποτελούνται από έλικα στηριγμένη σε άξονα άλλοτε οριζόντιο και άλλοτε 
κατακόρυφο . Το ρεύμα του ανέμου αναγκάζει το σύστημα έλικα-άξονα να 
περιστρέφεται ηλεκτρογεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια . Η σημερινή 
τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού νέων ελαφρών και ανθεκτικών 
υλικών, ειδικών ηλεκτρονικών, μηχανολογικών και αεροδυναμικών εφαρμογών 
που βελτιώνουν πολύ την αξιοπιστία και την απόδοση των συστημάτων. Πολύ 
συχνά τοποθετούνται πολλά συστήματα μαζί σε μία εγκατάσταση παραγωγής 
ενέργειας από άνεμο ώστε να παράγουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής 
ενέργειας, που μπορεί να διανεμηθεί σε καταναλωτές μέσω δικτύου όπως 
ακριβώς γίνεται με τις συμβατικές μεθόδους ηλεκτρισμού. 

Το μέγεθος των ελίκων ποικίλει πολύ ξεκινώντας από εγκατάσταση στην 
Χαβάη που το μήκος του πτερυγίου της έλικας είναι όσο το μήκος ποδοσφαιρικού 
σταδίου και στηρίζεται σε εικοσαόροφο πύργο, παράγοντας ενέργεια άρκετή να 
καλύψει 1400 κατοικίες μέχρι τη μικρή ανεμογεννήτρια με μήκος πτερυγίου 
περίπου 1,5 μέτρο και πύργο 1 Ο μέτρων που μ'fΤ:Ορεί να καλύψει τις ηλεκτρικές 
ανάγκες μιας κατοικίας. 

Οι ανεμογεννήτριες ανεξάρτητου .:·~'μεγέθους αποτελούνται από μερικά 
επιμέρους συστήματα: την έλικα με τον · άξονά της , τον πύργο στήριξης του 
άξονα, το σύστημα ελέγχού ταχύτητας περιστροφής , την ηλεκτρογεννήτρια και το 
ηλεκτρικό σύστημα τροποποίησης ηλεκτρικού ρεύματος (inνerter). 

Η αιολική ενέργεια είναι εντελώς αβλαβής για το περιβάλλον και η πηγή της 
είναι αστείρευτη αλλά πρέπει να έχουμε υπ' όψη μας ότι δεν υπάρχει όποτε την 
έχουμε ανάγκη. Ενώ έχει ελάχιστο κόστος παραγωγής απαιτεί υψηλό κόστος 
αρχικής εγκατάστασης. Πρόβλημα παρέμβασης στο περιβάλλον δημιουργείται 
μόνο από θόρυβο που μπορεί να παράγεται από περιστροφή των ελίκων, 
πιθανές παρεμβολές σε ραδιοτηλεοπτική λήψη καθώς και τραυματισμούς πτηνών 
από τις έλικες. 

Πρόβλημα στην επιλογή της κατάλληλης εγκατάστασης αποτελεί το ότι δεν 
μπορούμε να έχουμε ρεύματα αέρα όποτε τα έχουμε ανάγκη για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ είναι αδύνατη η αποθήκευση της κινητικής αιολικής 
ενέργειας. Αυτό οδηγεί σε αύξηση του κόστους αποθήκευσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας σε συσσωρευτές. 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη όπου επικρατούν άνεμοι κατάλληλης 

ταχύτητας για εκμετάλλευση, ενώ συγχρόνως έχει και ευνοική διαμόρφωση 
εδάφους που συμβάλει στην επαύξηση της αιολικής εκμεταλλεύσιμης ενέργειας. 
Οι παραλιακές περιοχές και ιδιαίτερα οι νησιωτικές, προσφέρονται για 
εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου και εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
συντελεστή χρησιμοποίησης της εγκατάστασης. Επομένως τα νησιά διεκδικούν 
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ι ττρωταρχική θέση στην εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, δεν εfναι άσχετο δε 
ότι από πολύ παλιά γινόταν σε μεγάλη κλίμακα εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής 
σε μηχανικά αποτελέσματα (άντληση, άλεση), δεδομένου ότι δεν υπήρχαν 
διαθέσιμες άλλες πρωτογενείς μορφές ενέργειας. 

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας θα μπορούσε να καλύψει ένα μεγάλο 
μέρος των αναγκών των νησιών και να γίνει πηγή εθνικού πλούτου, αφού στα 
νησιά δεν εμφανίζονται τυφώνες ενώ υπάρχει πνοή ανέμου καθ'όλο το χρόνο με 
ελάχιστες ημέρες άπνοιας. 

1.3. ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Ανατρέχοντας στις πιο πάνω παρουσιάσεις των ηπίων και ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας, βλέπουμε ότι εκτός από την κοινή τους ονομασία έχουν και 
ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό: είναι προσιτή η εκμετάλλευση τους στον ελλαδικό 
χώρο. Έχοντας δεδομένο ότι κάθε μία από. αυτές μπορεί να αποδώσει ηλεκτρική 
ενέργεια που , να καλύπτει από το 10% έως 20% των αναγκών ( εφ' όσον έχουν 
γίνει αξιόλογες σε αριθμό εγκαταστάσεις τους),_ (, συμπεραίνουμε εύκολα ότι η 
προοπτική της κάλυψης του 50% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, από την 
αξιοποίηση τους είναι εφικτή. Σημειώνουμε ,:,δ.ε ότι η αξιοποίηση του γεωθερμικού 
δυναμικού της χώρας για θέρμανση, ψύξη κτιριακών εγκαταστάσεων θα αποφέρει 
μείωση των αναγκών για ηλεκτρική ενέργεια. Με μία λοιπόν καλά τεκμηριωμένη 
μελέτη για συνδιασμένη αξιοποίηση των πιο πάνω μορφών ενέργειας αλλά και με 
τολμηρή εφαρμογή των συμπερασμάτων της στην πράξη θα είναι δυνατόν να 
έχουμε φθηνή ενέργεια, χωρίς πρόβλημα προμήθειάς της και ένα καθαρότερο 
περιβάλλον. 

Σε μικρή κλίμακα κτιριακής εγκατάστασης (μια κατοικία, μια μικρή επιχείρηση) 
μπορούμε επίσης να έχουμε αρκετά υψηλό βαθμό ενεργειακής αυτονομίας αλλά 
και χαμηλό κόστος ενέργειας, υλοποιώντας μια ανάλογη μελέτη για εγκατάσταση 
συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ήπιες ανανεώσιμες πηγές. Επειδή όμως 
ο Χώρος της εγκατάστασης είναι περιορισμένος στα όρια κάποιου οικοπέδου, που 
υπόκεινται σε συγκεκριμένες καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, πρέπει να 
ζυγιστούν πολύ προσεκτικά οι επιλογές του είδους των συστημάτων, καθώς και ο 
χρονισμός λειτουργίας του καθ'ενός ώστε να έχουμε το μικρότερο δυνατό κόστος 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα σε μια κατοικία θα 
μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες για θέρμανση 
νερού, ανεμογεννήτρια και σύστημα φωτοβολταικών για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύστημα συσσωρευτών για την αποθήκευσή της και κλίβανο βιομάζας 
για θέρμανση νερού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΙΟΛΙΚΟ Δ ΥΝΑΜΙΚΟ 

2.1 Άνεμοι 

Οι άνεμοι αποτελούν κίνηση αέριας μάζας στην αμόσφαιρα που κυριώς 
προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία. Ειδικότερα είναι αποτέλεσμα των 
θερμοκρασιακών διαφορών που δημιουργούνται στην Τροπόσφαιρα είτε λόγω 
γεωγραφικού πλάτους είτε λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας της επιφάνειας της 
Γης. Οι διαφορετικές γεωγραφικές θερμοκραάίες οφείλονται σε δύο κυρίους 
παράγοντες: 

• υψομετρική διαφορά δύο σημείων 

• διαφορετική φύση της επιφάνειας (έδαφος ή νερό) 

Οι άνεμοι ποu δημιουργούνται λόγω διαφορετικού πλάτους είναι φαινόμενα 
σχεδόν σταθερά ή μεταβλητά με μεγάλη περίοδο μεταβολής (εποχιακά) .Λόγω των 
μεγάλων γεωγραφικών αποστάσεων που καλύπτουν οι κινήσεις αυτές καθώς και 

. της μεγάλης ατμοσφαιρικής μάζας που μετακινείται, τα φαινόμενα αυτά 
επηρεάζονται και από την περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της. 

Οι άνεμοι που οφείλονται στον δεύτερο παράγοντα χαρακτηρίζονται από 
μικρή χρονική διάρκεια (ωριαία ή ημερήσια) · και παρατηρούνται είτε κοντά σε 
ορεινούς όγκους, σε κοιλάδες ή λεκανοπέδι,q·, είτε σε περιοχές κοντά σε θάλασσα 

ή λίμνη που υπάρχει διαφορετικός ρυθμός θέρμανσης και ψύξης του εδάφους και 
του υδάτινου όγκου, ένταση των τοπικών ανέμων και τα φαινόμενα που 
συνδέονται με αυτούς, εντείνονται ή εξασθενούν ανάλογα με τους συνοπτικούς 
ανέμους της πρώτης κατηγορίας. 

Στην Ευρώπη, άνεμοι που πνέουν επηρεάζονται από τα ανατολικά ρεύματα 
του Ατλαντικού, τα ψυχρά βόρεια και τα θερμά τροπικά της Σαχάρας. Έτσι οι 
επικρατούντες άνεμοι είναι για μεν το χειμώνα οι Νοτιοδυτικοί ενώ για το 
καλοκαίρι οι Δυτικοί και οι Βορειοδυτικοί. Ως προς την ένταση, οι άνεμοι της 
χειμερινής περιόδου είναι ισχυρότεροι καθώς το καλοκαίρι τα τοπικά συστήματα, 
όπως οι θαλάσσιες αύρες, έχουν μεγαλύτερη ένταση και μειώνουν την επίδραση 
του συνοπτικού πεδίου. 
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2.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Μεθοδολογία 

Το αιολικό δυναμικό της χώρας εκτιμήθηκε για πρώτη φορά από το 
Εργαστήριο Αεροδυναμικής του Ε.Μ.Π. Στην έρευνα αυτή, το πρώτο βήμα 
αποτέλεσε η χάραξη καμπύλων ισοταχυτήτων ανέμου σε ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο και σε κλίμακα χάρτου 1: 100.000. Κατόπιν θεωρήθηκε μέση απόσταση 
θέσεων εγκατάστασης ανεμογεννητριών μεγάλου μεγέθους τα 5km, οπότε οι 
κορυφές των Ισοπλεύρων τριγώνων αποτελούσαν πιθανές θέσεις εγκατάστασης 
ανεμογεννητpιών. Στην συνέχεια πάνω στο χάρτη χαράχθηκαν οι γραμμές μέσης 
τάσης του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου και σημειώθηκαν οι θέσεις εκεrνες 
εγκατάστασής ανεμογεννητριών που γειτνιάζούν με το δίκτυο. Οι θέσεις αυτές 
εγκατάστασης Α/Γ είναι οικονομικότερες από άποψη κόστους για διασύνδεση με 
το ηλεκτρικό δίκτυο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της 
μεθόδου παρουσιά,ζονται στη συνέχεια. 

Καμπύλων ισοταχυτήτων ανέμου 

Για την χάραξη των καμπυλών μέσης ετήσιας ταχύτητας ανέμου στον 
ελλαδικό χώρο χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσrας 
και οι μετρήσεις της ΔΕΗ, πίνακας 2.1 και 2.2. , 

Ορισμένα αποτελέσματα της Μετεwρολογικής Υπηρεσίας βασίζονται σε 
παρατηρήσεις 20-40 ετών και προέρχονται από 100 μετεωρολογικούς σταθμούς. 
Σε 40 απ'αυτούς, οι μετρήσεις γίνονται με ανεμογράφο είτε ανεμόμετρο χειρός 8 
φορές την ημέρα~ Τα αποτέλεματα της εργασrας βασrστηκαν στη στατιστική 
επεξεργασία μετρήσεων 20 μετεωρολογικών σταθμών της Μετεωρολογικής 
Υπηρεσίας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη απο 150 km και καλύπτουν 
έτσι ικανοποιητικά την περιοχή του Αιγαίου πελάγους και επαρκούν για τη χάραξη 
των ισοταχυτήτων ανέμου στην περιοχή αυτή. 

Στο εσωτερικό της χώρας όμως δεν υπάρχει επαρκές δίκτυο 
μετεωρολογικών σταθμών για την ακριβή χάραξη των ισοταχυτήτων ανέμου. Έτσι 
τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται βασίστηκαν σε ανεπαρκή αριθμό 
μετεωρολογικών σταθμών. 

Πρέπει να τονιστεί ότι σχεδόν όλες οι θέσεις των μετεωρολογικών 
σταθμών είναι ακατάλληλες για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού επειδή 
διαφορετικοί είναι οι σκοποί που οι σταθμοί αυτοί εξυπηρετούν (π.χ. συνήθως 
θέσεις αεροδρομίων που είναι κατά κανόνα υπήνεμες θέσεις). Γι'αυτό για τη 
σωστή εκτίμηση του · αιολικού δυναμικού απαιτείται η ακριβής γνώση της 
μορφολογίας του εδάφους, της παραμέτρου τραχύτητας και κατά συνέπεια του 
εκθέτη a αναγωγής ταχυτήτων με το ύψος από το έδαφος. 

Για ανεμογεννήτριες διαμέτρου δρομέα 50m το τυπικό ύψος από το έδαφος 
εγκατάστασης του είναι 50m. Στο ύψος αυτό η ταχύτητα εrναι κατά 31 % 

μεγαλύτερη της ταχύτητας στο ύψος μετρήσεων 1 Om. Ο εκθέτης a λήφθηκε rσος 
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με 0.17 τυπικη τιμή για την τοπογραφfα του ελλαδικού χώρου . 

Μέσn ταχύτnτα (τυπική απόκλισn) Ετησiως 

ΘΕΣΗ (3) (4) (5) δεσμευομένη 

(ΔΕΗ) (ΕΜΥ) αιολική ενέργεια 
kwh/m2 

Αθήνα 4.0(±0.2) 141 
Αθήνα(Αστεροσκοπείο) 2.3(±0.1) 27 

Αλεξανδρούπολη 3.5 (±0.5) 94 
Άνδρος - 6.7 662 
Βόλος 3.9 (±0.4) 130 

Ζάκυνθος - 6.6 632 
Ηοάκλειο 4.6(±0.8) 14 

Θεσσαλονίκη 2.9 (±0.6) 54 
Θήρα 6.6(±0.8) 632 
Καβάλα 1.6 (±0.2) 9 
Κύθηρα 6.2 5.4(±0.4) 429 
Κύθνος - 6.8 691 
Κύμη 2.5(±0.1) 34 
Κως 

, 
6.2 6.2(±0.5) 524 

Λαύριο - 6.4 576 
Λήuνοc 6.0 5.2(±0.4) 386 
Μήλος 6.3 (±0.4) 550 

Μυτιλήνη 5.2 · 5.2(±0.6) 291 
Νάξος 7.0 7.2(±0.6) 787 
Ναύπλιο 3.9(±0.7) 130 
Ρόδος 5.3(±0.6) 5.7 366 
Σάμοc 6.0 6.3(±0.5) 511 
Σκύρος 7.0 6 .. 5.t±0.8) 677 
Σητεία 3.3(±0.5) 79 
Χανιά 2.4(±0.8) 30 
Χίος 4.0(±0.3) 6.2 524 

Πiνακας2.1 : Μέσες ταχύτητες ανέμου . 

α/α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Πiνακας2.2: Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμων (10m από το έδαφος. Μετρήσεις ΔΕΗ.) 

·11 



Από τη παρατήρηση των παραπάνω πινάκων συμπεραίνουμε την ύπαρξη 
υψηλού αιολικού δυναμικού στο νησιώτικο χώρο. Για την περιοχή αυτή η 

πυκνότητα πιθανότητας διανομής ταχύτητας εκφράζεται ικανοποιητικά με την 
καμπύλη διανομής Weibull και ότι η παράμετρος k είναι περίπου ίση με k=2. 
Παραμετρική μελέτη αναφορικά με την επίδραση του k στο ετήσιο δεσμευμένο 
αιολικό δυναμικό από ανεμοκινητήρα δείχνει ότι η παράμετρος αυτή έχει μικρή 
επίδραση και ότι τα ετήσια δεσμευμένα αιολικά kVVh στο ύψος 1 Om δίνονται από 

την έκφραση 

Ε = 10.5 V3 ΚWh Ι εrησίως Ι m2 

Όπου V η μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου m/s. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

3.1 Η σύσταση του ηλιακού φάσuατος· 

Η διαμόρφωση του φάσματος του φωτός που εκπέμπει ο ήλιος 

παρομοιάζεται συνήθως με την ακτινοβολία ενός μέλανος σώματος 

θερμοκρασίας περίπου 5800 Κ, όση είναι, κατά μέσο όρο, η θερμοκρασία 
της φωτόσφαιρας του ήλιου. Η προσέγγιση αυτή είναι επαρκής για τη 

μελέτη των θερμικών εφαρμογών της ηλιακής ακτινοβολίας, όπως π.χ. η 

θέρμανση νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες). Στις περιπτώσεις αυτές 

ενδιαφέρει συνήθως η συνολική θερμική ισχύς της ακτινοβολίας και ο 

μηχανισμός μετάδοσης της θερμότητας π.χ. στους ηλιακούς συλλέκτες 

του «θερμοσίφωνα» ή τους θερμοσυσσωρευτικούς τοίχους του κτιρίου 

κλπ. Δεν είναι όμως το ίδιο και για τη φωτοβολταϊκή μετατροπή της 

ηλιακής ενέργειας, αφού αυτή καθορίζεται από τη λεπτομερειακή φωτονική 

σύσταση της ακτινοβολίας. Άλλωστε, τα φωτοβολτάϊκά στοιχεία είναι 

κατασκευασμένα από ημιαγωγούς, και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η 

δυνατότητα της απορ.ρόφησης των φωτονίων της ακτινοβολίας σε έναν 

ημιαγωγό εξαρτάται ουσιαστικά από τη σύγκριση της τιμής της ενέργειας 

τους, σε σχέση με το ενεργειακό διάκενο του ημιαγωγού. 
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Εκτός από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ο ήλιος εκπέμπει και μια 

ασθενή σωματιδιακή ακτινοβολία, που αποτελείται από ηλεκτρικά 

φορτισμένα σωματίδια, κυρίως ηλεκτρόνια και πρωτόνια, και 

ονομάζεται ηλιακός άνεμος. Σε περίπτωση ηλιακών εκρήξεων η 

ένταση του ηλιακού ανέμου αυξάνει σημαντικά και μπορεί να φτάσει π.χ. 

τα 108 πρωτόνια ανά cm2 και sec, στην αirόσταση που βρίσκεται η γη. 
Πάντως, η μορφή αυτή της ηλιακής ακτινοβολίας δεν παρουσιάζει 

ενδιαφέρον από πλευράς ενεργειακής εκμετάλλευσης. 

· Η ανάγκη για τη λεπτομερειακή εξέταση της φασματικής σύστασης 
της ηλιακής ακτινοβολίας στις φωτοβολταϊκές εφαρμογές γίνεται 

φανερή στο σχήμα 3.1, που δείχνει τη μεγάλη διαφοροποίηση του 

πραγματικού φάσματος του ηλιακού φωτός στην επιφάνεια της γης, σε 

σχέση με την προσέγγιση που αναφέρθηκε παραπάνω . 

Βλέπουμε δτι το ηλιακό φως αποκτά τελικά μία πολύ ανώμαλη 

φασματική κατανομή, που οφείλεται σε εκλεκτικές απορροφήσεις και 

σκεδάσεις στα συστατικά της ατμόσφαιρας που διασχίζει . 

i 2,0 

Ε 
::ι. 

c,ι 1,5 
Ε ,, 
.c:: 
5 
~ 

1,0 
.Q 
-<. g 
ο 

~ 0,5 
~ 

< 

1 oLLlL.L~-.:..ι~~~~~ 
0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 

-λ,μm-

Σχήμα 3.1 Το φάσμα της ακτινοβολfας που αντιστοιχεί στην εκπομπή 
μέλανος σώματος θερμοκρασίας 5800Κ (εξωτερική συνεχής γραμμή), το φάσμα 
της ίδιας πηγής ύστερα από απορροφήσεις από το όζον και από σκεδάσεις από 
τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας (ασυνεχής γραμμή), και το 
πραγματικό φάσμα της · ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της 
γης σε συνθήκες μέτριας υγρασίας (εσωτερική συνεχής γραμμή) . 
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Ενδεικτική, άλλωστε, της επίδρασης της ατμόσφαιρας στην ηλιακή 

ακτινοβολία είναι η εξάρτηση της έντασής της από το υψόμετρο της 

τοποθεσίας της γης, που δέχεται την ακτινοβολία. Έτσι, έχει μετρηθεί ότι, 

ενώ στη στάθμη της θάλασσας η μέγιστη ένταση της ηλιακής 
ακτινοβολίας φτάνει μέχρι περίπου 900-1 OOOW/m2

, η τιμή της αυξάνεται 
κατά περίπου 7W/m2 για κάθε 1 OOm ύψους της τοποθεσίας, επειδή 
μειώνετάι αντίστοιχα το πάχος του στρώματος της ατμόσφαιρας που 

διασχίζουν οι ηλιακές ακτίνες. 

Το όζον, που · είναι άφθονο στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας, απορροφά έντονα την υπεριώδη ακτινοβολία, και 

ειδικότερα στην περιοχή Ο,2-Ο,35μm, το μοριακό οξυγόνο απορροφά 

κυρίως στην περιοχή του ερυθρού (π.χ. 0,63 και Ο,69μm), το διοξείδιο 
του άνθρακα στο υπέρυθρο (2,7 και 4,3μm) και οι υδρατμοί στο ερυθρό και 
στο υπέρυθρο. Επίσης, από τη συνολική ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει 

στην επιφάνεια της γης, συνήθως λιγότερο από το 60% είναι άμεση, σε 

μορφή δέσμης ακτινών, που μπορούν π.χ. να εστιαστούν με κάτοπτρα ή 

φακούς. Η υπόλοιπη είναι διάχυτη, διότι έχει η;,:ροηγουμένως σκεδαστεί 

και ανακλαστεί στα διάφορα σωματίδια και σταγονίδια που αιωρούνται 

στον αέρα, ανάλογα βέβαια με τη σύσταση:.της ατμόσφαιρας και το μήκος 

της διαδρομής της ακτινοβολίας μέσα σ• αυτήν. 

3.2. Οι συuΒατικές ηλιακές ακτινοβολίες. 

Πέρα από τη γεωγραφική θέση και το υψόμετρο, η τελική 

· μορφή και η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην 

επιφάνεια της γης, διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις εκάστοτε 

μετεωρολογικές συνθήκες, και κυρίως τη θέση του ήλιου στον ουρανό και 

την περιεκτικότητα της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. 

Συμβατικά, το μήκος της διαδρομής της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα 

στη γήινη ατμόσφαιρα μέχρι τη στάθμη της θάλασσας, που είναι άμεση 

συνέπεια της θέσης του ήλιου, χαρακτηρίζεται από μια κλίμακα μάζας 

αέρα ΑΜ (air mass, ονομάζεται επίσης οπτική αέρια μάζα) 

βαθμολογημένης με την τέμνουσα (το αντίστροφο του συνημίτονου) της 
ζενιθιακής απόστασης (ζ), δηλαδή της γωνίας ανάμεσα στη θέση του 
ήλιου και στην κατακόρυφο (σχήμα 3.2). 
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Δηλαδή η κλίμακα της μάζας αέρα δείχνει ουσιαστικά πόσες φορές 

μεγαλύτερη είναι η διαδρομή της ηλιακής ακτινοβολίας στην 
ατμόσφαιρα, σε σύγκριση με την κατακόρυφη διαδρομή της. 

Ζενίθ ο Ζενίθ -0-
' Ηλ1ος 

-0-Α 

' Ηλ 1ος 

------ ,,.,.,.. 
/ 

ο ο 

" (α) (β) 

Σχήμα 3.2 Η εξάρτηση της κλίμακας μάζας αέρα (ΑΜ) από τη θέση ήλιου . 
(α) Απλοποιημένη απεικόνιση, με την ατμ,όοφαιρα να έχει επίπεδη 

ανάπτυξη σε άπειρη έκταση. Εξ' ορισμού είναι /4(~/ΟΒ/ΟΑ=1/συνζ. 

(β) Η πραγματική διαμόρφωση της γήινης ατμόσφαιρας, με τα στρώματα 
της να ορίζονται από σφαιρικές επιφάνειες και η αντίστοιχη ατμοσφαιρική 
διάθλαση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διαδρομή της μέσα από τα 
στρώματα αυτά. 

Συγκεκριμένα, ως ΑΜ1 συμβολίζεται η συνθήκη για τη θέση του ήλιου 
στην κατακόρυφο, στο ζενίθ, που αντιστοιχεί στο ελάχιστο μήκος της 
διαδρομής της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. Όμοια, ως 
ΑΜ1, 5 συμβολίζεται η διαδρομή της . ακτινοβολίας με τον ήλιο σε γωνία 
45° από το ζενίθ, ως ΑΜ2 με τον ήλιο σε γωνία 60° κ.λ.π. Το μηδέν της 
κλίμακας (ΑΜΟ) συμβολίζει την πλήρη απουσία ατμοσφαιρικής 
παρεμβολής, δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία στο διάστημα, σε θέση που 
να απέχει όση είναι η μέση απόσταση της γης από τον ήλιο. Στον 
πίνακα 3.1 γράφονται οι πυκνότητες της ισχύος και η μέση ενέργεια των 
φωτονίων της ηλιακής ακτινοβολίας σε διάφορες πρότυπες συνθήκες 
στην κλίμακα μάζας αέρα. Πάντως, η παραπάνω προτυποποίηση δεν 
είναι πάρα πολύ αυστηρή. Έτσι π.χ. εκτός από τις τιμές του πίνακα, η 
ΑΜΟ αναφέρεται επίσης ως 1353W/m2

, ήΑΜ2ως740W/m2 κ.λ.π. 
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Πίνακας 3.1. Οι πρότυπες τιμές της ηλιακής ακτινοβολfας στην 
κλίμακα μάζας αέρα (Air Mass). 

Τιμή Ιαχuς Μiση 

μάζας Σuμβaτικtς αuνθήκις (Nlm; ινtργιιa 

αέρα των 

φwτονfwν 

(eV) 

ΑΜΟ Στο διάστημα, έξω από την 1350 1,48 

ατμόσφαιρα. 

Ο ήλιος στο ζενiθ . Κάβετη 

ΑΜ1 πρόσπτωση σε επιφάνεια στη 1000 1,32 

στάθμη της θάλασσας . Ξηρή 

ατμόσφαιρα . 

Απόσταση του ήλιου 60° από το 

ΡΜ2 ζενίθ . Κάθετη πρόσπτωση σε 880 1 ,~ 

επιφάνεια στη στάθμη της 

θάλασσας. Ξηρή ατμόσφαιρα. 

Απόσταση του ήλιου 70,5° από 

ΡΜ3 το ζενίθ. Κάθετη πρόσπτωση σε 750 1,21 

επιφάνεια στη στάθμη της 
, 

θάλασσας . Ξηρή ατμόσφαιρα . 
, . 

Ο άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας της διαμόρφωσης των 

μετεωρολογικών συνθηκών, δηλαδή η ατμοσφαιρική υγρασία, 

χαρακτηρίζεται από το ύψος w της στήλης του νερού (μετρημένης 
σε cm), που σχηματίζεται από την υποθετική συμπύκνωση του συνόλου 
των υδρατμών της ατμόσφαιρας, στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. 

Πάντως, έτσι και αλλιώς, το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής 

ακτινοβολίας συγκεντρώνεται στη φασματική περιοχή του κυανού και του 

πρασίνου, και ειδικότερα σε μήκη κύματος από 0,45 μέχρι Ο,6μm, που 

αντιστοιχεί σε φωτόνια ενέργειας περίπου 2, 1-2,8eV. Για την αντιστοιχία 

μήκους κύματος και ενέργειας φωτονίων, υπενθυμίζεται ότι από τη σχέση: 

V=c/ λ 

που συνδέει τη . συχνότητα ν και το μήκος κύματος λ μιας 

ακτινοβολίας με την ταχύτητα του φωτός c, βρίσκουμε ότι η ενέργεια του 
φωτονίου hν, σε eV, συνδέεται με το αντίστοιχο μήκος της ακτινοβολίας 
λ, σε μm, με τη σχέση: 

hv=l,238 Ι λ 
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3.3. Η ακτινοβολία του «ενός ηλίου)) 

Το σχήμα 3.3 δείχνει τη ροή των φωτονίων που αντιστοιχε ί στα 

διάφορα μήκη κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας ΑΜΙ, 5 όταν φτάνει στη 
γη , στη στάθμη της θάλασσας. Η καμπύλη έχει βγει υπολογιστικά , 

δηλαδή έχουν αφαιρεθεί από το διαστημικό φάσμα της ηλιακής 
αl(τινοβολίας τα φωτόνια που εκτιμήθηκε ότι απορροφούνται ή 

σκεδάζονται από το όζον, τους υδρατμούς και τα αιωρούμενα σωματίδια 

της ατμόσφαιρας. 
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Σχήμα 3.3 Η συμβατική φωτονική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
συνθήκες ΑΜ 1,5. 
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Επίσης, στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή για το μεγαλύτερο μέρος 

της υπέρυθρης ακτινοβολίας, η ενέργεια των φωτονfων δεν επαρκε f για 

τη διέγερση των ηλεκτρονίων σθένόυς του πυριτίου και τη μεταφορά 

τους στη ζώνη αγωγιμότητας. Έτσι, η απόδοση ενός κοινού ηλιακού 

στοιχείου πυριτίου καλής ποιότητας, μπορεί να είναι 16% σε συνθήκες 
ΑΜ2, ενώ σε συνθήκες ΑΜΟ δεν ξεπερνά το 11,5%. 

3.4. Ηλιακή γεωμετρία 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας και η 

φωτονική της σύσταση παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ανάλογα με την 

ώρα, την εποχή, τις κλιματολογικές συνθήκες και την περιεκτικότητα 

της ατμόσφαιρας σε υγρασία, σε αιωρούμενες σωματίδια και σε 

άλλα συστατικά. 

Επίσης, επηρεάζονται σε αξιόλογο βαθμό και · από άλλους 

προβλεπόμενους ή απρόβλεπτους παράγοντες, όπως οι ηλιακές κηλίδες και 

εκρήξεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λ.π. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που διάμορφώνει την ισχύ της 

ηλιακής ακτινοβολίας είναι η θέση του ήλιου · σε σχέση με το σημείο της 

γης που δέχεται την ακτινοβολία. Κατά 1η διάρκεια μιας χρονιάς, η θέση 
του ήλιου παίρνει πολύ διαφορετικές τιμές, σαν αποτέλεσμα της 
μεταβολής της απόκλισης (δ), δηλαδή της γωνίας που σχηματίζεται 

ανάμεσα στην ευθεία που ενώνει το κέντρο της γης με το κέντρο του 

ήλιου και στο επίπεδο του ισημερινού (σχήμα 3.4). Οι τιμές της 

απόκλισης του ηλίου είναι θετικές για το βόρειο ημισφαίριο και αρνητικές 

για το νότιο. Οι ακραίες της τιμές είναι +23.45° στις 21 Ιουνίου 

(θερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο) και -23.45° στις 21 
Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο)'. 

ΆμΕση συνέπεια των διαφορετικών τιμών της απόκλισης του ήλιου 
κατά τη διάρκεια του έτους είναι ότι οι κυκλικές τροχιές του 

διαγράφονται βορειότερα στον ουρανό το καλοκαίρι, με νωρίτερα 

ανατολή και αργότερα δύση στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ τον χειμώνα 

συμβαίνει το αντίθετο. Παράλληλα, διαμορφώνονται οι αντίστοιχες 

μετεωρολογικές και · κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στις 

διάφορες εποχές του έτους. 
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Ιδιαίτερα χρήσιμα μεγέθη για τη γενική εκτiμηση της 

καθημερινής και της εποχιακής διακύμανσης της ακτινοβολiας σε έναν 

τόπο, είναι η θεωρητική ηλιοφάνεια, δηλαδή το χρονικό διάστημα από 

την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλiου, καθώς και η μέση πραγματική 

ηλιοφάνεια που δείχνει τον μέσο όρο των ωρών που ο ήλιος δεν 

καλύπτεται από σύννεφα. Επίσης, ο αριθμός των ηλιοφεγγών ημερών, 

στη διάρκεια των οποίων ο ήλιος δεν καλύπτεται καθόλου από 

σύννεφα, καθώς και των ανήλιων ημερών, που ο ήλιος καλύπτεται από 

σύννεφα σε ολόκληρο το διάστημα της ημέρας. 

· · · Α 
,,,,,,.. ' Ηλ1ος 

~· (21 louvlou) 
,,..~ ' 

+23,45" 

Γη 

Ήλιο<; 

~. (21 Δe<εμβpίου) 

(α) ~ 
-.·."". " 

---------------··-···"""······,··············,., •............. 

20° 

if~_._...,_._.__._.._,_..._._..._~_,_,_,__,_,__,_.,__,__._......_._.__. 

~ ~ - ~ if ~ ~ ~ ~ 
Ανατολή Δύση 

- Ηλιακό αζιμούθιο (θ ) _..., 

(β ) 

Σχήμα 3.4 Η μεταβολή της απόκλισης και η επfδραση της στην τροχιά του 
Γ\λιου στον ουρανό, (α) Η ακραία απόκλιση του ήλιου κατά το θερινό και το 
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χειμερινό ηλιοστάσιο, (β) Παράδειγμα των αντrστοιχων τροχιών που διαγράφει 
. ο ήλιος στον ουρανό στη διάρκεια της ημέρας, κατά τα ηλιοστάσια καθώς 
και τις ισημερίες, σε τοποθεσrα με γεωγραφικό πλάτος βόρειο 38°, όπως της 
Αθήνας. Οι ενδείξεις του μεσημεριού και των ωρών της ημέρας εrναι σε 
ηλιακές τιμές. 

Για παράδειγμα, στον πίνακα 3.1 δίνονται οι τιμές για τα 

χαρακτηριστικά ορισμένων εποχών στην Αθήνα, και είναι φανερές οι 

μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. 

Πίνακας 3.1 Ενδεικτικά μετεωρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά 

για την Αθήνα. 

α) Ύψος του ήλιου, θεωρητική ηλιοφάνεια και μέση θερμοκρασrα του 
αέρα στις φωτεινές ώρες της ημέρας. 

Ημερομηνία Ύψος του ήλιου Θεωρητική Μέση 

το μεσημέρι ηλιοφάνεια θερμοκρασί 

(ώρες) 

21 Μαρτίου (εαρινή ισημερία) 51,08° '· 11,9 13°C 

21 Ιουλίου (θερινό ηλιοστάσιο) 75,25° •.• J. 14,8 25°C 

21 Σεπτεμβρίου (φθινοπωρινή 51,08° 11,9 23°C 

ισημερία) 

21 Δεκεμβρίου (Χειμερινό 28,35° 9,5 11°C 

ηλιοστάσιο) 

β) Μέσος αριθμός ηλfοφεγγών και ανήλιων ημερών και οι ώρες της μέσης 

.πραγματικής ηλιοφάνειας στους διάφορους μήνες του έτους. 

Είδος 1 φ Μ Α Μ ι ι Α Σ ο Ν Δ 

ημερών 

Ηλιοφεν-νείς 
3,2 4.3 5,6 7,5 7,0 n1,9 21,3 21,6 5,4 8,9 3,8 3,4 

Ανήλιες 3,7 3, 1 2,5 1,1 0,5 0,1 0,0 ο. ο D,2 1,0 ?,5 f4. 1 
~ 

Ηλιοφάνεια 
123 139 180 233 303 β35 373 357 '77 211 62 ~27 

- (ώρες) 
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Η θέση του ήλιου στον ουρανό ενός τόπου περιγράφεται συνήθως 

με δυο γωνίες: το ύψος και το αζιμούθιο. Το ύψος του ήλιου (β) είναι η 

γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην κατεύθυνση του ήλιου και στον 

ορίζοντα (σχήμα 3.5). 

Αντί για το ύψος, χρησιμοποιείται . επίσης συχνά η συμπληpωματική 
της γωνία, δηλαδή η γωνία ανάμεσα στην κατεύθυνση του ήλιου και στην 

κατακόρυφο, που όπως είδαμε ονομάζεται ζενιθιακή απόσταση (ή 

ζενιθιακή γωνία) του ήλιου. Ζενίθ είναι το σημείο του ουρανού που 

συναντά η κατακόρυφος ενός τόπου, και ο όρος προέρχεται από την 

αραβική λέξη «senit» που σημαίνει ευθεία οδός. 

Ανατολή 

Βορράς Δύση 

Σχήμα 3.5: Οι γωνίες του ύψους (β) και του αζιμούθιο, που 

περιγράφουν κάθε στιγμή τη θέση του ήλιου στον ουρανό. 

Η δεύτερη χαρακτηριστική γωνία του ήλιου, το ηλιακό αζιμούθιο 
(θ), είναι η γωνία που σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο ανάμεσα 
στην προβολή της κατεύθυνσης του ήλιου και στον τοπικό μεσημβρινό 
βορρά-νότου. Ο όρος προέρχεται από την αραβική έκφραση «as 
summut», που σημαίνει κατεύθυνση. Προς τα δεξιά από τον νότο, το 
ηλιακό αζιμούθιο παίρνει θετικές τιμές, και προς τα αριστερά αρνητικές . 
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ύψος του ήλιου και το αζιμούθιο 
μεταβάλλονται συνεχώς, καθώς ο ήλιος διατρέχει τον ουρανό. 
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3.5. Προσανατολισuόc του συλλέκτη 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία · κάθε συστήματος που 

εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια εfναι ο προσανατολισμός του 

ηλιακού συλλέκτη σε σχέση με την κατεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολfας . 

Όπως η θέση του ήλιου στον ουρανό, έτσι και ο προσανατολισμός ενός 

επιπέδου στην επιφάνεια της γης περιγράφεται από δυο γωνίες: την κλfση 

και την αζιμούθιο γωνία (σχήμα 3.6). Η κλίση του συλλέκτη (βσ) εfναι η 

δίεδρη γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στο επrπεδο του συλλέκτη και 

στον · ορίζοντα. Δείχνει πόσο γέρνει ο συλλέκτης και μπορεf να πάρει 
τιμές από Ο μέχρι 180°. Για γωνίες βσ>90° το επίπεδο του συλλέκτη 
είναι στραμμένο προς τα κάτω. 

Η αζιμούθιο γωνία του συλλέκτη (θσ) είναι η γωνrα που 

σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο ανάμεσα στην προβολή 

της κατακόρυφου του συλλέκτη και στον τοπικό μεσημβρινό βορρά

νότου. Παίρνει τιμές από -180° μέχρι +180° (που συμπίπτει με την +180°) 
αντιστοιχεί σε τοποθέτηση του συλλέκτη προς ro βορρά, η γωνία -90° προς 
την ανατολή, η γωνία 0° προς το νότο και η γωνfα +@0° προς τη δύση . 

.......... · •. ο .. .... : ........ . ::: .. .. .... ... -....... .. _ .... .... .. .... .. .. .... . ~ , .· 

y~}. 
; /.·· 

Βορράς 

Σχήμα 3.6 Η κλίση (βσ) και η αζιμούθια γωνία (θσ), που χαρακτηρίζουν τον 
προσανατολισμό ενός επιπέδου ηλιακού συλλέκτη στην επιφάνεια της γης. 
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Έτciι, αν επιδιώκεται να παράγει το σύστημα όσο το δυνατόν 
περ ισσότερη ενέργε ια στη διάρκεια του καλοκαιριού , η κλίση του 

συλλέκτη επιλέγεται περfπου 10° ως 15° μικρότερη από την παράλληλο του 
τόπου, ενώ για το χειμώνα η κλίση επιλέγεται περίπου 1Ό0 ως 15° 
μεγαλύτερη από την .παράλληλο του τόπου. 

Στο σχήμα 3.8 δfνεται ένα παράδειγμα της βέλτιστης κλίσης για τον 

ηλιακό συλλέκτη στις χαρακτηριστικότερες ημερομηνίες του έτου ς. 

6 

5 

Ν 

Ε 

:i 2 

ι Φ ΜΑ ι . Α Σ ΟΝ Δ 

Σχήμα 3.7 Παράδειγμα της εξάρτησης της μέσης ημερήσιας ηλιακής 
ακτινοβολίας Η, που δέχεται μια επfπεδη επιφάνεια κατά τη διάρκεια των 
διαφόρων μηνών του έτους, σε συνάρτηση με την κλίση της. Το παράδειγμα είναι 
για τοποθεσία με γεωγραφικό πλάτος 45° και αφορά σε κλίσεις του ηλιακού 
συλλέκτη (βσ) ίσες με 0° (οριζόντιο επίπεδο), 30°, 45°, 60° και 90° (κατακόρυφο 
επίπεδο). Επίσης, στον πίνακα 3.2 δίνονται τα γεωγραφικά πλάτη 
διαφόρων ελληνικών περιοχών, για την επιλογή της σωστής κλίσης του 
ηλιακού συλλέκτη. Υπάρχουν και εφαρμογές, όπου κρίνεται σκόπιμη η 
αναπροσαρμογή της κλίσης του συλλέκτη δύο ή περισσότερες φορές στη 
διάρκεια του έτους, ώστε να παρακολουθεί κάπως την απόκλιση του 
ηλιου 
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Πίνακας 3.2 γεωγραφικά πλάτη διαφόρων ελληνικών πόλεων και 
περιοχών. 

Π6λη ή ττιριοχή Γιωγραφικ6 

πλάτος 

Σιδηρόκαστρο , Δ ιδυμότειχο, Ορεστιάδα 

41° 3(1 

Φλώρινα , Έδεσσα, Γιαννιτσά , Κιλκiς , Σέρρες , Δράμα , Καβάλα , 
41° 

Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδροίίπολη 

Καστοριά , Πτολεμαϊδα, Κοζάνη, Νάουσα, 
40° 30' 

Βέροια , Κατερiνη, Θεσσαλονίκη , Πολίί:γυρος, Σαμοθράκη 

40° 
Κόνιτσα, Γρεβενά , Λιτόχωρο, Κασσάνδρα, Λήμνος 

Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα , Ιωάννινα , Μέτσοβο , Τρiκαλα, 
39° 30' 

Καρδiτσα, Λάρισα, Βόλος .. 

Λευκάδα , Πρέβεζα, Άρτα, Καρπενήσι , Λαμiα , Σκίίρος, Μυτιλήνη 
39° 

< 
1•· 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, Ιθάκη, Αγρiνιο, Μεσολόγγι, 
38° 30' .;~:.. 

Πάτρα, Άμφισσα , Λιβαδειά, Θήβα, Χαλκiδα, Χiος 

Ζάκυνθος, Αμαλιάδα, Καλάβρυτα, Κόρινθος, 
38° 

Μέγαρα, Ελευσίνα , Αθήνα, Ραφήνα, Κάρυστος, Άνδρος, Ι καρiα, Σάμος 

Πύργος, Μεγαλόπολη , Τρίπολη, Αργός, 
37° 30' 

Ναίίπλιο , Πόρος, Σύρος, Πάτμος 

Πύλος, Καλαμάτα, Σπάρτη, Πάρος, 
37• 

Νάξος, Κάλυμνος, Κως 

Γύθειο, Μήλος , Σαντορίνη, Ρόδος 36° 30' 

Κύθηρα, Καστελόριζο 36° 

Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Κάσσος, Κάρπαθος 35° 30' 

Χώρα Σφακίων, Ιεράπετρα, Αγ. Νικόλαος Κρήτης, Κύπρος 
35° 
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21 Ιουνίου 

21 Δεκ . ~ 

~ 

Σχήμα 3.8. Η βέλτιστη κλίση ενός ηλιακού συλλέκτη στο θερινό (21 
Ιουνίου) και το χειμερινό (21 Δεκεμβρίου) ηλιοστάσιο και στην εαρινή (21 
Μαρτίου) και τη φθινοπωρινή (21 Σεπτεμβρίου) ισημερία, σε μια τοποθεσία με 
γεωγραφικό πλάτος 38°, όπως η Αθήνα. Τα ύψη του ήλιου που εικονίζονται 
αφορούν στα αντίστοιχα ηλιακά μεσημέρια . 

.. Τα παραπάνω ισχύουν για τη συλλογή της άμεσης ηλιακής 

ακτινοβολίας, που έρχεται σαν δέσμη από τον Λλιο. Για τις άλλες, από 

ενεργειακή άποψη λιγότερο σημαντικές, μορφές. της ηλιακής ακτινοβολίας, 
ο κυριότερος παράγοντας είναι η απόλυτη ~J;μή της κλίσης του συλλέκτη, 

ανεξάρτητα από τη θέση . του ήλιου. Έτσι, όσο η κλίση απέχει 

ττερισσότερο από το οριζόντιο, τόσο μεγαλύτερο ποσό ανακλώμενης 

ακτινοβολίας από το έδαφος δέχεται ο συλλέκτης, · αλλά και τόσο 

μικρότερο ποσό διάχυσης ακτινοβολίας από τον ουρανό. 

Για παράδειγμα, σε περιοχές με υγρό κλίμα, όπου λόγω των 

σταγονιδίων του νερού στην ατμόσφαιρα, ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής 

ακτινοβολίας διαχέεται στον ουρανό, η βέλτιστη κλίση του ηλιακού 

συλλέκτη για τη διάρκεια ολόκληρου του έτους είναι περίπου 10-15% 
μικρότερη από τη γωνία του τοπικού γεωγραφικού πλάτους. Έτσι, 

ο συλλέκτης αντικρίζει περισσότερο τον ουρανό και δέχεται 

αφθονότερα τη διάχυτη ακτινοβολία. 
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Η ποσότητα της ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το υλικό που καλύπτει την επιφάνεια που δέχεται την 
ακτινοβολία. Η ικανότητα της ανάκλασης εκφράζεται από ένα 

συντελεστή που κυμαίνεται από Ο, για πλήρη απορρόφηση της 

ακτινοβολίας, μέχρι 1, για πλήρη ανάκλαση. Στον πίνακα 3.6.2 δίνονται 
ενδεικτικές τιμές _ του συντελεστή ανάκλασης για ορισμένα από τα είδη 
επιφανειών που συμβαίνει να έχει το περιβάλλον στις περιοχές, όπου 

τοποθετούνται οι ηλιακοί συλλέκτες.-

Πίνακας 3.3. Παραδείγματα τιμών του συντελεστή ανάκλασης της 
ηλιακής ακτινοβολίας. 

Είδος επιφάνειας 

Α 

Επιφάνεια νέου τσιμέντου ή 
Χρωματισμένη με ανοιχτό χρώμα 

Χιόνι 

Συντελεστr,.,, 
ανάκλασης 

0,05 
ο 07 
0,08 
0,15 
0,20 ~ -

ο 24·· 

0,60 

3. 7. Ροή και ένταση της ακτινοβολίας. 

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοτείται με ηλιακή ενέργεια 
Ι\αι παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Ένα βασικό, όμως, μειονέκτημα του 
φωτοβολτάί'κού συστήματος είναι ότι, σε αντίθεση με πολλά άλλα 
συστήματα μετατροπής, η τροφοδοσία του δεν είναι καθόλου σταθερή, 
Ctλλά αυξομειώνεται μεταξύ μιας μέγιστης και της μηδενικής τιμής, 
ttκολουθώντας συχνά απρόβλεπτες και απότομες διακυμάνσεις. Είναι 
λοιπόν χρήσιμο να εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες 
Ίiως μεταβάλλεται χρονικά η ενέργεια που δέχεται ένας ηλιακός 

συλλέκτης. 
Αρχικά, πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση ως προς την ομολογία. Το 
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ποσό της ενέργειας που περιέχεται στο φως του ήλιου, ονομάζεται 
συνήθως ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, χωρίς να συγκεκριμενοποιείται 
η έννοια της λέξης. Η «ένταση» είναι πολύ γενικός όρος που 
χρησιμοποιείται, για να περιγράψει το μέγεθος ή την αποτελεσματικότητα 

διαφόρων φαινομένων. Π.χ. μιλάμε για ένταση του ηλεκτρικού 
ρεύματος, του ηλεκτροστατικού πεδίου του ήχου, του ανέμου, της 

βροχής κ.λ.π. Σε αυστηρότερη ορολογία, το μέγεθος που χαρακτηρίζει 
την ποσότητα της ενέργειας, την οποία μεταφέρει σε έναν τόπο μια 

ακτινοβολία που μεταδίδεται προς μια κατεύθυνση στο χώρο, ονομάζεται 

ροή ακτινοβολίας (Η). Ορίζεται, συγκεκριμένα, ως το ποσό της 

ενέργειας της ακτινοβολίας που περνά στη μονάδα του χρόνου από τη 

μονάδα του εμβαδού μιας επιφάνειας, τοποθετημένης · κάθετα στην 
κατεύθυνση της ακτινοβολίας. Η ροή της ηλιακής ακτινοβολίας εκφράζεται 

συνηθως σε kW/m2
. 

Ακριβολογώντας παραπέρα, βλέπουμε ότι ο όρος «ροή 
ακτινοβολίας» έχει έννοια, όταν . πρόκειται μόνο για ακτινοβολία που 
αποτελείται από δέσμη παράλληλων ακτινών. Όταν όμως η ακτινοβολία 
είναι διάχυτη και διαδίδεται προς διάφορες κατευθύνσεις, όπως 

συμβαίνει συχνά με ένα μεγάλο μέρος της ηλιακή~ς ακτινοβολίας, τότε ως 
μέτρο του ποσού της ενέργειας που περνά , .σ'τη μονάδα του χρόνου 
από τη μονάδα μιας επιφάνειας, χρησιμοποιείται περισσότερο ο 
Υενικότερος όρος ένταση ακτινοβολίας. Συνώνυμη, για οποιοδήποτε 
ΧΡήση, είναι η πυκνότητα ισχύος της ακτινοβολίας. 

Με τον ίδιο όρο, «ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας», 

Χαρακτηρίζεται και η πυκνότητα της ηλιακής ενέργειας που δέχεται μια 
επιφάνεια σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Π.χ. στον σχεδιασμό 
Των φωτοβολταϊκών συστημάτων χρησιμοποιείται συχνά ως 
μετεωρολογικό δεδομένο η μέση ηλιακή ενέργεια ανά τετραγωνικό 
μέτρο οριζόντιας επιφάνειας και ανά ημέρα, και εκφράζεται συνήθως σε 

kWtm2 day. 
·Μια ανάλογη ασάφεια στη φωτοβολταϊκή ορολογία υπάρχει και 

Ο'ε άλλες γλώσσες. Π.χ. στα αγγλικά οι όροι so/ar irradiance, lntensity 
of radiation, insolation (στην Αμερική), solar power, solar radiation 
Χρησιμοποιούνται σχεδόν αδιάκριτα, για να χαρακτηρίσουν την 
έvταση της ηλιακής ακτινοβολίας ως πυκνότητα ισχύος ή ως 

'Ί'ruκνότητα ενέργειας. 
Συχνά δεν μας ενδιαφέρει τόσο η συνολική ενέργεια της 

ηλιακής ακτινοβολίας, όσο η κατανομή της μέσα στο ηλιακό 
φάσμα. Ως φασματική ροή ακτινοβολίας (H;J ορίζεται το ποσό της 
εvέργειας με μήκη κύματος μεταξύ λ και +dλ, που περνά στη μονάδα 
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του χρόνου από τη μονάδα του εμβαδού μιας επιφάνειας 

τοποθετημένης κάθετα στην κατεύθυνση της ακτινοβολίας. 

Συνήθως εκφράζεται σε μονάδες kW/m 2 μm, όπως είδαμε π.χ. 
στο σχήμα 3.1 .1. 

3.8. Η διακύuανση της ηλιακής ακτινοβολίας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ηλιακή ακτινοβολία 

παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις. Στο σχήμα 3.9 δείχνονται 

παραδείγματα της ομαλής μεταβολής της έντασης της ηλιακής 

ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας για τρεις ενδεικτικές 

ημερομηνίες (καλοκαίρι, άνοιξη και φθινόπωρο, χειμώνα) σε 

συνθήκες ιδανικά καθαρού ουρανού. Χαρακτηριστικό μέγεθος είναι 

η τιμή της μέγιστης έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας (ένταση 

αιχμής), που μετράται στο ηλιακό μεσημέρι, δηλαδή όταν ο ήλιος 

βρίσκεται στο μεγαλύτερο ύψος του ορίζοντα, το οποίο δεν είναι 

αναγκαστικό να συμπίπτει με το ωρολογιακό μεσημέρι. Π.χ. στην 

Αθήνα έχουμε ηλιακό μεσημέρι όταν το ρολόι δείχνει 12.25' τον 
. χειμώνα, και 13.25' το καλοκαίρι, όταν ισχύει η θερινή ώρα. 
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Σχήμα 3.9. Παράδειγμα της διακύμανσης της έντασης της ηλιακής 
ακτινοβολίας, που δέχεται μια οριζόντια επιφάνεια στη διάρκεια των 
φωτεινών ωρών τριών χαρακτηριστικών ημερομηνιών, με εντελώς καθαρό 
ουρανό. Οι ώρες είναι σε ηλιακές τιμές. 
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Έχουμε ήδη τονίσει ότι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που 
δέχεται μια επίπεδη επιφάνεια γίνεται σημαντικά μεγαλύτερη όταν 
βρίσκεται σε κατάλληλη κλίση, ώστε η πρόσπτωση των ακτινών να 
γίνεται περισσότερο κάθετα (σχήμα 3.1 Ο). Στην περίπτωση αυτή, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω, η μέγιστη ισχύς της ακτινοβολίας το ηλιακό 
μεσημέρι στις ευνοϊκότερες ημέρες του έτους δεν διαφέρει πάρα πολύ 
από τόπο σε τόπο και η τιμή 1 kW/m2 αποτελεί μια πολύ χονδρική, αλλά 
πάντως γενικά αποδεκτή προσέγγιση . . 
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Σχήμα 3.1 ο. Η διακύμανση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στις 
Υεωγραφικές , εποχικές 1$αι κλιματικές ~υνθήκες τ_ου ~αραδείγματος του , 
σχήματος 1 ο , αλλά με τον ηλιακό συλλεκτη σε κλιση ιση με το γεωγραφικο 

Ίiλάτος του τόπου. 

Όταν 
0 
ουρανός έχει σύννεφα, η με!αβολή τ~ς έντασης της η~ιακής 

cχκτινοβολίας στην επιφάνεια τη~ γης γινεται ανωμα~η, όπως δειχνεται 
οτο σχήμα 3.11. οι παρ~τηρ?υμ~νες απότομες πτ~σεις της έντασης 
οφείλονται στην παρεμβολη ενος νεφους που μετακινει ο άνεμος. 
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Επίσης, το γρήγορο πέρασμα ενός σμήνους πουλιών ή ενός 
αεροπλάνου μέσα από τη δέσμη του ηλιακού φωτός που δέχεται ο 
συλλέκτης, καταγράφεται σαν μια πολύ οξεία στιγμιαία πτώση της 
έντασης της ακτινοβολίας . Παρατηρούμε, ακόμη, εξάρσεις που 
ξεπερνούν τις κανονικές τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας σε συνθήκες 
καθαρού ουρανού. Προφανώς στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα θα 
συμβαίνει αθροιστική επίδραση της άμεσης ακτινοβολίας από τον ήλιο 
μέσα από ένα άνοιγμα των νεφών, και της ανακλώμενης από τα σύννεφα. 

Στη διάρκεια του έτους, στο βόρειο ημισφαίριο, ο αριθμός των 

φωτεινών ωρών της ημέρας, η μέγιστη ισχύς καθώς και η συνολική 

ημερήσια ενέργεια που δέχεται μια οριζόντια εiτιφάνεια, φτάνουν 

στις μέγιστες τιμές τους στις 21 Ιουνίου (θερινό ηλιοστάσιο) και 

πέφτουν στις αντίστοιχες ελάχιστες τιμές τους στις 21 Δεκεμβρίου 

(χειμερινό ηλιοστάσιο). Στις επιφάνειες, όμως, που βρίσκονται π.χ. σε 
κλίση ίση με τον γεωγραφικό παράλληλο του τόπου, η μέγιστη τιμή της 

ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας είναι στα ηλιακά μεσημέρια των 
ισημεριών (21 Μαρτίου και 21 Σεπτεμβρίου), διότι, όπως δείχτηκε στο 
σχήμα 3.6.2, τότε δέχονται κάθετα τις ακτίνες του ήλιου 
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· ~ημα 3.11. Παράδειγμα της διακύμανσης της έντασης τη~ ηλιακής ακτινοβ~λίας 
διάρκεια των φωτεινών ωρών μιας ημέρας με μερ~κή νεφω~η. Η α~υνεχης 
Ί'ruλη δείχνει την αντίστοιχη διακύμανση με εντελως καθαρο ουρανο. 

32 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

i.1. Το ΦωτοΒολ ταΤκό φαινόuενο 
Τα ηλιακά στοιχεία είναι δίοδοι ημιαγωγού με τη μορφή ενός δίσκου, 

(δηλαδή η ένωση ρ-π εκτείνεται σε όλο το πλάτος του δίσκου), που 
δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε φωτόνιο της ακτινοβολίας με _ 
:νέργεια ίση ή μεγαλύτερη από το ενεργειακό διάκενο του ημιαγωγού, 
εχει τη δυνατότητα να απορροφηθεί σε t .. 

ένα χημικό δεσμό και να ελευθερώcrει ένα ηλεκτρόνιο. 
Δημιουργείται έτσι, όσο διαρκεί η ακf/νοβολία, μια περίσσεια από 

ζεύγη φορέων (ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές), πέρα απ' τις 
συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν στις συνθήκες ισορροπίας. Οι φορείς 
αυτοί, καθώς κυκλοφορούν στο στερεό (και εφόσον δεν επανασυνδεθούν 
με φορείς αντίθετου πρόσημου), μπορεί να βρεθούν στην περιοχή της 

ένωσης ρ-η, οπότε θα δεχθούν την 
επίδραση του ενσωματωμένου ηλεκτροστατικού πεδίου. (Σχήμα 

4.1). 
Έτσι, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς το τμήμα 

Τύπου ρ, με · αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια διαφορά δυναμικού 
ανάμεσα στους δύο ακροδέκτες των δυο τμημάτων της διόδου. Δηλαδή, η 
διάταξη αποτελεί μια πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, που διατηρείται όσο 
διαρκεί η πρόσπτωση του ηλιακού φωτός πάνω στην επιφάνεια του 

στοιχείου. 
Η εκδήλωση της διαφοράς δυναμικού ανάμεσα στις δυο όψεις του 

φωτιζόμενου δίσκου, η οποία αντιστοιχεί σε ορθή πόλωση της διόδου, 
ονομάζεται φωτοβολταΤκό φαινόμενο. Η αποδοτική λειτουργία των 
ηλιακών φωτοβολταϊκών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
στηρίζεται στην πρακτική εκμετάλλευση του παραπάνω φαινομένου. 

Εκτός από τις προσμίξεις των τμημάτων ρ και η μιας ομοένωσης, 
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δηλαδή υλικού από τον ίδιο βασικά ημιαγωγό, το ενσωματωμένο 
ηλεκτροστατικό πεδίο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πραγματοποίηση ενός ηλιακού στοιχείου, αλλά και κάθε 
φωτοβολταϊκής διάταξης, μπορεί \ία προέρχεται επίσης και από διόδους 
άλλων ειδών. Π.χ. από διόδους ετεροενώσεων p-n διαφορετικών 
ημιαγωγών ή από διόδους Σότκυ που σχηματίζονται, όταν έρθουν σε 

επαφή ένας ημιαγωγός με ένα μέταλλο . 

............................... ......... .. .. ... .. ... ....... .. ... . .. .. .. .. .. . ..... . 

Ημιαγωγός 

τύπου p 
\ 

+ι 
Π ίσω 

ηλι:κτρόδιο 

Θ 

Θ 

Ημιαγωγός 

rίιποu η 

-1+ 
Θ 

Εμπρός 

ηλε1<τρόδιο 

Σχήμα 4.1. Ο μηχανισμός της εκδήλωσης του φωτοβολταϊκού φαινομένου σε 
ηλιακό στοιχείο. Τα φωτόνια της ακτινοβολίας, που δέχεται το στοιχείο στην εμπρός του 
όψη, τύπου η στο παράδειγμα του σχήματος, παράγουν ζεύγη φορέων (ελεύθερα 
ηλεκτρόνια και οπές) . 'Ενα μέρος από τους φορείς αυτούς διαχωρίζεται με την επίδραση 
Του ενσωματωμένου πεδίου της διόδου και εκτρέπεται προς τα εμπρός (τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια, e-) ή προς τα πίσω (οι οπές, h+), δημιουργώντας μια διαφορά δυναμικού . , 
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4.2. Η απορρόφηση της ακτινοβολίας στα φωτοβολταϊκά 
στοιχεία. 

Στα φωτοβολταϊκά στοιχεία δεν είναι δυνατή η μετατροπή σε 

ηλεκτρική ενέργεια του συνόλου της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχονται 

στην επιφάνεια τους . Ένα μέρος από την ακτινοβολία ανακλάται πάνω 

στην επιφάνεια του στοιχείου και διαχέεται πάλι προς το περιβάλλον. 

Στη συνέχεια, από την ακτινοβολία που διεισδύει στον ημιαγωγό, 
προφανώς δεν μπορεί να απορροφηθεί το μέρος εκείνο που αποτελείται 

από φωτόνια με ενέργεια μικρότερη από το ενεργειακό διάκενο του 

ημιαγωγού. Για τα φωτόνια αυτά, ο ημιαγωγός συμπεριφέρεται σαν 

διαφανές σώμα . Έτσι, η αντίστοιχη ακτινοβολία διαπερνά άθικτη το 
ημιαγώγιμο υλικό του στοιχείου και απορροφάται τελικά στο μεταλλικό 

ηλεκτρόδιο που καλύπτει την πίσω όψη του, με αποτέλεσμα να το 

θερμαίνει . Αλλά και από τα φωτόνια που απορροφά ο ημιαγωγός , 
μόνο το μέρος εκείνο της ενέργειας τους, που ισούται με το ενεργειακό 

διάκενο, συμβάλλει, όπως είδαμε, στην εκδήλωση του φωτοβολταϊκού 
φαινομένου. Το υπόλοιπο μεταφέρεται, σαν κινητική ενέργεια, στο 

ηλεκτρόνιο που απορροφήθηκε από το δεσμό , και τελικά μετατρέπεται 

t~τίσης σε θερμότητα. Όπως θα αναλυθεί όμως παρακάτω, η αύξηση της 

θερμοκρασίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων επιδρά αρνητικά στην 

α~τόδοση τους . 

. -
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Η ενέργεια ενός φωτονίου Ε συνδέεται με τη συχνότητα της 
ακτινοβολίας ν και με το μήκος κύματος λ με τις σχέσεις: 

Ε = h . ν= hc Ι λ 

όπου h σταθερά δράσης του Planck (h=6.334Js) και c είναι η ταχύτητα 
του φωτός στο κενό (c=3 mls). Επομένως, αν το ενεργειακό διάκενο είναι 
σε μονάδες ηλεκτρονιοβόλτ (eV) και το μήκος κύματος σε μικρόμετρα 
(μmι), τότε το μέγιστο χρησιμοποιήσιμο μήκος κύματος ακτινοβολίας σε 
ημιαγωγό, ενεργειακού διακένου Eg θα είναι: 

λg = 1,238 Ι Eg 

Ας θεωρήσουμε τώρα ότι στην επιφgνεια ενός ημιαγωγού 

διεισδύει μια μονοχρωματική δέσμη ακτινοβολίας από όμοια φωτόνια 
ενέργειας hν, που έχει ροή ( ή ένταση ή~·πυκνότητα ισχύος -είδαμε ότι 

η ορολογία είναι ανεκτική) ίση με Η μονάδες ισχύος ανά μονάδα 

επιφάνειας. Η ροή των φωτονίων (Φ), δηλαδή το πλήθος των φωτονίων 

ανά μονάδα επιφάνειας και χρόνου, θα είναι: 

Η Ηλ 
Φ=- = - hν hc 

Βλέπουμε, όπως άλλωστε είναι αυτονόητο, ότι, για σταθερή ένταση 
Η, η ροή Φ είναι αντίστροφα ανάλογα με την ενέργεια των φwτονίων 
lΤου αυξάνει γραμμικά με το λ. 

Ας συμβολίσουμε, στη συνέχεια με Φο την αρχική τιμή της ροής των 
φωτονίων στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού, με Χ την απόσταση που 
διανύει η ακτινοβολία μέσα στον ημιαγωγό, αρχίζοντας από την 
επιφάνεια του, και με Φω την τιμή της ροής των φωτονίων (δηλαδή το 
1Τλήθος των φωτονίων που δεν έχουν ακόμα απορροφηθεί) στο βάθος 
αυτό. Η ευκολία με την οποία πραγματοποιείται η απορρόφηση των 
φωτονίων, που είναι μία πολύ σημαντική ιδιότητα για τη χρησιμοποίηση 
Του ημιαγωγού ως υλικού κατασκευής ενός φωτοβολτάικού στοιχείου, 
θα δίνεται από τον ρυθμό της μεταβολής της Φ με την αύξηση της 
απόστασης που διανύει η ακτινοβολία. 

Ο ρυθμός αυτός έχει αρνητική τιμή, αφού η Φ μειώνεται με την 
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αύξηση του χ, και είναι προφανώς ανάλογος με τη συγκεκριμένη τιμή της 

Φ στο βάθος χ, δηλαδή με τη Φω. Θα ισχύει επομένως η σχέση : 

-dΦ 
... ......... = αΦω 
dx 

και η σταθερά της c;:ιναλογίας α, που δίνεται σε αντίστροφες 
μονάδες μήκους, ονομάζεται συντελεστής απορρόφησης της υπόψη 
ακτινοβολίας. Δοθέντος ότι για χ=Ο η Φ (χ) παίρνει την τιμή Φο, η λύση 
της παραπάνω διαφορικής εξίσωσης είναι: 

Φ(Χ)=Φο exJJ(-ax) 

που ονομάζεται νόμος του Beer. 
Στη συνέχεια, βρίσκουμε εύκολα ότι: 

. '~~ ·. 

-dφ / dx = aΦoexp(-ax) 
.. · .. "" : 

δηλαδή ότι ο ρυθμός της · απορρόφησης των φωτονίων, επομένως και 
της δημιουργίας των φορέων από την ακτινοβολία που δέχεται ο 
ημιαγωγός, είναι μεγαλύτερος κοντά στην επιφάνεια του και εξασθενίζει 
εκθετικά με την απόσταση αυτή. 

Όπως δείχνεται και στο σχήμα 4.2, η τιμή του συντελεστή 
απορρόφησης μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το μήκος κύματος της 
ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, μηδενίζεται όταν το λΩ του η μι αγωγού, 
αφού για αυτά τα μήκη κύματος .. δεν πραγματοποιείται καμιά 
απορρόφηση φωτονίων. Αντίθετα, παίρνει μεγάλες τιμές προς την 
Τrλευρά των μικρών μηκών κύματος, που σημαίνει ότι η απορρόφηση 
όλων των αντίστοιχων φωτονίων γίνεται πολύ κοντά στην επιφάνεια του 
ημιαγωγού. 
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· 4.3. Η δημιουργία του φωτορεύματος 

Όταν ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο δέχεται μια κατάλληλη 
ακτινοβολία, διεγείρεται παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα, το φωτορεύμα /φ, 
που η τιμή του θα είναι ανάλογη με τα φωτόνια που απορροφά το 
στοιχείο. Π . χ. ας υποθέσουμε ότι έχουν εξασφαλιστεί οι δύο βασικές 
προϋποθέσεις για ένα καλό φωτοβολταϊκό στοιχείο, δηλαδή η ένωση ρ-n 
να βρίσκεται σε κατάλληλη απόσταση από την όψη του στοιχείου και η 
μέση διάρκεια ζωής των φορέων μειονότητας στον ημιαγωγό, από τον 
οποίο είναι κατασκευασμένο το στοιχείο, να είναι αρκετά μεγάλη . 
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~ .. 
,... -. ~ 

104 

r 
~ 

1 

Ε 
υ 

;:::. 

10
2 

0.5 1.0 1.5 

. - λ,μm -

Σχήμα 4.2 Η μεταβολή του συντελεστή απορρόφη~ης (α) σε 
οuvάρτηση με το μήκος κύματος (λ) ή την ενέργει? των φωτονιων (hν~. τ~ς 
Qκτιvοβολίας, για τους κυριότερους ημιαγωγους των φωτοβολταικων 
διατάξεων. 
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Τότε , για την πυκνότητα του φωτορεύματος, ισχύει 
ικανοποιητικά η σχέση: 

lφ=eg (Ln + Lp) 

όπου e είναι το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο, g είναι ο ρυθμός 

δημιουργίας ζευγών φορέων από τα. φωτόνια της ακτινοβολίας (πλήθος 
ζευγών ηλκεκτρονίων-οπών ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα όγκου 
του ημιαγωγού), και Ln, Lρ είναι τα μέσα μήκη διάχυσης των 

ηλεκτρονίων και των οπών αντίστοιχα. 

Ένα χρήσιμο μέγεθος για τον υπολογισμό του φωτορεύματος είναι η 

φασματική απόκριση S (ή απόδοση συλλογής ή κβαντική απόδοση), 

που ορίζεται ως το πλήθος των φορέων που συλλέγονται στα 

ηλεκτρόδια · του φωτοβολταϊκού στοιχείου, σε σχέση με τη φωτονική 
Ροή Φ, δηλαδή με το πλήθος των φωτονίων της ακτινοβολίας που 

δέχεται το στοιχείο ανά μονάδα επιφάνειας και χρόνου. Για ακτινοβολία 
μήκους κύματος λ, η φασματική απόκριση S(λ) είν.οι: 

S(λ)= Ιφ(λ) Ι Εφ(λ) 
~· .. :.:. 

όπου Φ(λ) είναι το πλήθος των φωτονίων 
αντιστοιχεί σε μήκος κύματος από λ μέχρι λ+dλ, 
συνολικό φωτόρευμα του στοιχείου, 

ι 'Τ'rολυχρωματική ακτινοβολία, θα είναι: 

Ιφ= eλJ S(λ) Φ(λ) dλ 
ο 

με ενέργεια που 

και επομένως το 

όταν δέχεται 

Η τιμή της φασματικής απόκρισης και συνεπώς του 
φωτορεύματος ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, εξαρτάται από πολλούς 
ΙCατασκευαστικούς παράγοντες, όπως ο συντελεστής ανάκλασης στην 
εττιφάνεια του στοιχείου, ο συντελεστής απορρόφησης και το πάχος του 
ημιαγωγού, το πλήθος των επανασυνδέσεων των φορέων κλπ. 
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Στο σχήμα 4.3 δείχνεται η μεταβολή της φασματικής απόκρισης 
ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου του εμπορίου, σε συνάρτηση με την 
ενέργεια των φωτονίων της ακτινοβολίας που δέχεται. 

0.3 ' .\ 
\ 

πίσω/\ L- εμπρός όψη 
όψη \ Ι 

t 0.6 

\/ 

/λ. 
Ι \ . 

1 _,.L ζώνη 
/ ~'\ εξάντλησης 

ο.___ _ ___._.......~,..., ι ~ . ι . ι 

ΟΑ 

0.2 

ο 1.0 2.0 3.0 4.0 

- hv ( eV) - :·-~· 

Σχήμα 4.3. Η μεταβολή της φασματικής απόκρισης S(ν) σε συνάρτηση με 
την ενέργεια των φωτονίων της ακτινοβολίας, στις τρεις περιοχές ενός 
φωτοβολαϊκού ηλιακού στοιχείου πυριτίου: εμπρός όψη τύπου η, η · ζώνη 
εξάντλησης και πίσω όψη τύπου ρ . 

Όταν το ποσοστό της ακτινοβολίας που ανακλάται στην επιφάνεια 
rou στοιχείου δεν είναι αμελητέο, η παραπάνω σχέση γράφεται : 

Ιφ=eλ9οf S(λ)[1-R(λ)]Φ(λ)dλ 

όπου Ρ(λ) είναι ο δείκτης ανάκλασης για την ακτινοβολία 

IJήκους κύματος λ. 
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4.4. Αρχή λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων. 

Από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία εκείνο που έχει να επiδεfξει μέχρι 
στιγμής τη μέγιστη απόδοση για την μετατροπή της ηλιακής 
ενέργειας σε ηλεκτρική είναι η επαφή p-η. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό 
στοιχείο πυριτίου του τύπου επαφής ρ-η και το αντίστοιχο ενεργειακό του 

διάγραμμα φαίνονται στο σχήμα 4.4 . 

Ρά.βδοι; ωμικi'J<; 
εnαΦ'1<; και --
δό.ι;τιιλα 

.,/\~, . 
. 1 cm. 

> Περ1ο:n διίιχιισης sι: .. JI 

(α) 

.l mιτι 
2 

- Βάcτι Si_n . 

Σχήμα 4.4. α) Τυπικό φωτοβολταϊκό στοιχείο πυριτίου και 
Ενεργειακό διάγραμμα του . φωτοβολταϊκού στοιχείου . 

Τα φωτόνια με κατάλληλη ενέργεια (μεγαλύτερη από το ενεργειακό 
' Χάσμα του ημιαγωγού , · Eg) προκαλούν τη δημιουργία ζευγών ηλεκτρονίου

Οτrής, με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση (κατά πολλές τάξεις 
μεγέθους) του αριθμού των φορέων μειοψηφίας (σε σχέση με την 
Ι\ατάσταση ισορροπίας) και στα δύο μέρη της επαφής (η αύξηση των 
Ψορέων πλειοψηφίας είναι αμελητέα). 
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Όσ~ι από τους φορείς ,~ειο,ψηφίας παράγονται μέσα στην «εvεργό 
περιοχη» του φωτοβολταικου στοιχεrου συλλέγονται με τη βοήθεια 

του, εσωτερικού, ηλεκτρικού πεδίου της επαφής και συνεισφέρουν στην 
ισχυ που αναπτυσσεται στο εξωτερικό κύκλωμα, ως συνέπεια της άμεσης 

μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. 

Το απλοποιημένο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα για ένα 
φωτοβολταϊκό στοιχείο φαίνεται στο σχήμα 4.5. 

Πηγή 
σταθερού 
ρεύματος 

i Ι j 
Ιδανική δtΟδQς 
επαφής 

Σχήμα 4.5. Απλοποιημένο ισοδύναμο ··-~• κύκλωμα του φωτοβολταϊκού 
στοιχείου τύπου επαφής p-n που φωτίζεται. 

Το απλοποιημένο ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος 4.5 ισχύει 
με την παραδοχή ότι η εσωτερική παράλληλη αντίσταqη Rsh είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την αντίσταση φορτίου Ro και ακόμα ότι η εσωτερική 
αντίσταση σε σειρά Rs είναι πολύ μικρότερη από την RO. Η πρώτη 
συνθήκη είναι εύκολο · να ικανοποιηθεί, ενώ είναι πολύ δύσκολο να 
ικανοποιηθεί η δεύτερη συνθήκη. Φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η R5, 

Τόσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς που χάνεται με τη μορφή θερμότητας 
στο φωτοβολταϊκό στοιχείο και τόσο μικρότερη είναι η τάση στα άκρα 
rης αντίστασης φορτίου . Όταν η επαφή ρ-η φωτίζεται, το φως συντελεί, 
ιi>στε να ρέει στην αντίσταση φορτίου ρεύμα με ένταση /, η οποία είναι 
Ιση (στο απλοποιημένο πρότυπο) με τη διαφορά μεταξύ της έντασης που 
Ρέει όταν η επαφή είναι βραχυκυκλωμένη, Ιι και της έντασης του ρεύματος 
'trou πραγματικά περνάει μέσα από την επαφή, /-και που δίνεται από τη 
Υνωστή εξίσωση της ιδανικής διόδου επαφής ρ-η του Shockley. 

Στο σχήμα 4.6 φαίνεται η τυπική χαρακτηριστική /-1/για ένα 
'trpαγματικό φωτοβολταϊκό στοιχείο και με συνθήκες φωτισμού ΑΜ1. Στο 
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fδιο σ~ήμα φαίνονται ε,πίσης το σημείο μέγιστης ισχύος, Pmax, το 
ορθογωνιο που αντιστοιχει στο σημείο μέγιστης ισχύος μέγιστης ισχύος 
και το ορθογώνιο που αντιστοιχεί στα 

σημεία της τάσης ανοιχτού κυκλώματος, Voo 

και της πυκνότητας του ρεύματος βραχυκύκλωσης 

Jι. 

Σημι:ιο μεγlστης •.cτχuος, Pmax 

r 
1 
1 
1 
ι 
ι 
.1 
1 
i 
1' 
1 
1 

. 1 

ΤάσηV 

Σχήμα 4.6. Τυπική χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης για 
ένα φωτοβολταϊκό του τύπου επαφής p-n 

'Ενας άλλος παράγοντας, εκτός από την απόδοση, για τη σύγκριση 
ιαφορεtικών φωτοβολταϊκών στοιχείων, είναι ο παράγοντας καμπύλης (curve 

actor), F.F., 

ο παράγοντας πληρότητας υπολογίζεται απευθείας από τη 
αρακτηριστική ΑΙ/του φωτοβολταϊκού στοιχείου και εξαρτάται από το 
εuμα κορεσμού, το οποίο εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού από το 
lioίo είναι κατασκευασμένο το φωτοβολταϊκό στοιχείο. 
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Σχήμα 4.7, Τυπικές χαρακτηριστικές 1-V για ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο 
ιαστ~σεων 1χ2cm με παράμετρο την ένταση της ηλιακΓ]ς ακτινοβολίας, 
εωρωντας κάθετη την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας, σταθερή τη 
ασματική κατανομή και σταθερή τη θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

••l/ 7 . 100 mn1cm · 

) .·.· 

Σχήμα 4.8 Τυπικές χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης για ένα 
φωτοβολταϊκό στοιχείο κάτω από συνθήκες φωτισμού ΑΜ1, με 
παράμετρο τη θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

Η επίδραση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας 
tηv απόδοση του φωτοβολταϊκού στοιχείου φαίνεται στα σχήματα 4.7 και 
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4.8. Όπως φαίνεται από τα σχήματα 4. 7 και 4.8, το ρεύμα βραχυκύκλωσης 
του φωτοβολταϊκού στοιχείου εξαρτάτα ι σε μεγάλο βαθμό από την ένταση 
της ηλιακής ακτινοβολίας (γραμμική εξάρτηση) και σε μικρό βαθμό από τη 
θερμοκρασία . Αντίθετα, η τάση ανοιχτού κυκλώματος εξαρτάται σε μικρό 
βαθμό από την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας (λογαριθμική εξάρτηση) 

1 
και σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία (γραμμική εξάρτηση) . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑ ΤΟΙΚΙΑΣ 200 τ.μ. 

5.1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Στην κατοικία, σαν κύρια πηγή ενέργειας θα έχουμε την αιολική ενέργεια 
(cιvεμογεννήτρια) ενώ εναλλακτικά θα χρησιμοποιείται ηλιακή ενέργεια, έτσι ώστε 
Ιο σύστημα να αποδίδει το μέγιστο της ενεργειακής ζήτησης, συνεχώς. Το 
οuστημα συμπληρώνεται με μια βοηθητική πηγή ηλεκτροπαραγωγής, για την 
Qvτιμετώπιση μιας σοβαρής βλάβης του συστήματος, ένα υπερβολικά 
l'Γαρατεταμένο διάστημα συνεχούς συννεφιάς και άπνοιας κλπ. Συνεπώς για το 
ΟΙ(οπό αυτό χρησιμοποιούνται ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη που καίνε πετρέλαιο 
dieseι ή βενζίνη και μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα ή και παράλληλα με 
ιη φωτοβολταϊκή γεννήτρια 
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5.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ · 

Στην εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών της κατοικίας δεν πρέπει να 
εχνάμε ποτέ ότι η εγκατάσταση με Ήπιες Μορφές Ενέργειας δεν αντικαθιστά την 
ΕΗ,δηλαδή δεν μας παρέχει όση ενέργεια θέλουμε και όποτε την θέλουμε. Γι' 
υτό οι ενεργειακές μας ανάγκες πρέπει να εκτιμηθούν με προσοχή και πνεύμα 
ζοικονόμησης ενέργειας είτε καλύπτοντας μέρος των ενεργειακών αναγκών μας, 
ου δεν μπορεί η εγκατάσταση να καλύψει ή · που δεν είναι τεχνοοικονομικά 
υμφέρον να καλύψει. 

Για να υπολογίσουμε όμως τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας πρέπει να 
ώσουμε μια περιγραφή αυτής. Πρόκειται λοιπόν για μια κατοικία 200τ. μ σε δύο 
ίπεδα χτισμένη. Συνολικό ύψος από το έδαφος με την στέγη μαζί 8m. Διαθέτει 
κόμη υπόγειο ως αποθηκευτικό χώρο αλλά και για την εγκατάσταση εκεί των 
uσσωρευτών. Επίσης διαθέτει χώρο στάθμευσης δίπλα από την είσοδο του 
ικοπέδου. Η κατοικία είναι εγκατεστημένη στο κέντρο του οικοπέδου το οποίο 
Ιναι έκτασης 4000τ.μ. Στην κατοικία θεωρούμε ότι μένουν τέσσερα άτομα, οι δύο 
ονείς και τα παιδιά. Το ένα από τα παιδιά είναι σχολικής και το άλλο 
Ροσχολικής ηλικίας. Τα δωμάτια που αποτελούν αυτή την κατοικία είναι 
uνολικά οκτώ και είναι τα εξής: ένα υπνοδωμάτιο, δύο παιδικά 
ωμάτια,λουτρό,wc, καθιστικό(σαλόνι),κουζίνα, γραφείο. 

Παρακάτω παραθέτουμε τις συσκευές και τις καταναλώσεις που 
Ρησιμοποιεί η οικογένεια, την ισχύ αυτών, πόσες και ποιες ώρες βρίσκονται σε 
ειτουργία αυτές. Όλα αυτά φαίνονται στον πίνακα 5.1 
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ιματιστικά(θέρμανσης,ψύξης) ηλεκτρικός · θερμοσίφωνας θα τροφοδοτηθούν 
6 άλλες εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Και δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν, 

ιατί όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, είναι τεχνοοικονομικά ασύμφορο. Οπότε 
εωρούμε ότι από κατασκευής του σπιτιού υπήρχε η πρόβλεψη εγκατάστασης 
λιακού θερμοσίφωνα, ο οποίος τροφοδοτεί κατευθείαν με ζεστό νερ6 το 
λuντήριο πιάτων και ρούχων, ώστε να μη χρειάζεται να καταναλώσουν ενέργεια 
ια το ζέσταμα του νερού πλύσης αλλά για την υπόλοιπη διαδικασία πλυσίματος, 
ια αυτό οι καταναλώσεις αυτές παρουσιάζονται με μειωμένη ισχύ στον πίνακα 
.1 . Ακόμη υπάρχει πρόβλεψη εγκατάστασης δικτύου με χρήση υγραερίου για 
ην κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και της ηλεκτρικής κουζίνας ή γενικότερα 
ερμαντικών εστιών. · 
Από τον πίνακα 5.1 συμπεραίνουμε και άλλα πράγματα όπως ότι η 

αιτούμενη ονομαστική ισχύς των καταναλώσεων είναι 5ΚW. Δε θα είναι όμως 
οτέ αυτές οι καταναλώσεις, μαζί σε λειτουργία. Έτσι εμείς παίρνουμε σαν 
νομαστική ισχύ τα 2,5ΚW.Παρακάτω φαίνεται ένα μπλοκ διάγραμμα, το οποίο 
α είναι στην εγκατάσταση. 

Στην αρχή τ·ης μελέτης θα κοιτάξουμε να έχουμε τη σωστή επιλογή Α/Γ και 
ετά τα φωτοβολταϊκά πανέλα. Τέλος θα υπολογίσουμε το ηλεκτροπαράγωγο 
εύγος εκτάκτου ανάγκης . 

.. . ~ . 
! Α : Εrcιτηpητής Τόσης 

C : Μc:ταψοπtας A/C DIC 

D : ι. τοιχttά. Ζ:Uσσω~υτών 

Ε , f 1 G ; Καταναλωη .. ~ 

G 

········-·········-········· ····· ····· ··· ·······················-·--··-··-·- ·····················--·-·---

5.1 Σχήμα : Block διάγραμμα προτεινόμενου συστήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Γ 

6.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ · 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τον πίνακα 6.1 μέσων ετησίων ταχυτήτων ανέμων, 
βλέπουμε ότι πάρα πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου διαθέτουν αιολικό 
δυναμικό ικανό για την παραγωγική εγκατάσταση 

· ανεμογεννητριών,κυρίως νησιωτικές και ορεινές περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 
πόλεις και χωριά και που οι συχνές διακοπές ρευματοδότησης από το δίκτυο της 
Δ.Ε. Η καθιστούν συμφέρουσα την χρήση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. 

Απ'εδώ και κάτω θα θεωρείται δεδομένο ότι η περιοχή εγκατάστασης της 
· κ_ατοικίας είναι σε μία από τις περιοχές που εμφανίζονται στον πίνακα με μέση 
αχύτητα ανέμου πάνω από 5m/sec( 4 Beaufor). 

Προχωρώντας τώρα στην αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού της θέσης της 
. ατοικίάς πρέπει να αξιοποιήσουμε μια σειρά από τοπικούς παράγοντες όπως 
μετρήσεις μετεωρολογικού σταθμού της περιοχής ή της Δ.Ε.Η ή την εμπειρία 
. αγγελματrων (αγροτών, ναυτικών)της στενής Περιοχής, καθώς και φυσικών ιχνών 
vέμου όπως διάβρωση γεωλογικών σχηματισμών ιςρι κλήση κορμών δέντρων που 
ροδίδει τη συνήθη κατεύθυνση της ροής του ανέμου. Η εγκατάσταση ανεμογράφου 
ια ένα ως έξι μήνες θα προσθέτει τη στατιστικ;~·> βοήθεια για την εξαγωγή 
υμπερασμάτων για το τύπο ανεμογεννήτριας που θα χρησιμοποιηθεί. 

α/α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Μέση. ετήσια ταχύτητα ανέμων(10m από το έδαφος.Μετρήσεις 
4ΙΞΗ) 
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6.2 ΘΕΣΗ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑ ΤΟΙΚΙΑΣ 

Είναι ευρύτατα γνωστό ότι από τους κύριους λόγους κακής απόδοσης των 

~
εμογεννητριών είτε αστοχίας των είναι η κακή επιλογή της θέσης εγκατάστασης 

ων. Συγκεκριμένα δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο της εγκατάστασης 
εμογεννητριών σε θέσεις που έχουμε γενικά χαμηλές ταχύτητες ή υψηλής 

fι~τασης τύρβη επειδή επηρεάζονται από την ύπαρξη γειτονικών κτιρίων ή 
~ενδρων ενώ σε μικρή απόσταση παρά πέρα από την θέση εγκατάστασης της 
~Γ να φυσάει υψηλής ταχύτητας και χαμηλής τύρβης άνεμος. 

1 

Επίσης η αστοχία των Α/Γ πολλές φορές αποδίδεται στο γεγονός της υψηλά 
ιακυμαινόμενης φόρτισης (δυναμικής) των διαφόρων μερών της Α/Γ που 
Ψείλεται κατ' αρχή στο χρονικά μεταβαλλόμενο αεροδυναμικό πεδίο γύρω από 
ηv Α/Γ. Γι' αυτό είναι γενικά αποδεκτό ότι η καλή επιλογή θέσης εγκατάστασης 
ιας Α/Γ έχει σπουδαιότερη σημασία από τον σωστό Αεροδυναμικό σχεδιασμό 
au δρομέα που σε τελευταία ανάλυση θα δώσει λίγο τοις εκατό παραπάνω 
όδοση ενώ η κακή θέση θα μειώσει την απόδοση της Α/Γ κατά σημαντικό 

οσοστό. 

6.3 ΕΠΙΠΕΔ Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

Η ταχύτητα του ανέμου μεταβάλλε:αι με το ύψος α~ό το έ~αφος μ~ ένα 
~θετικό νόμο του οποίου ο εκθέτης α, εξισωση (6.1 ), εξαρταται απο την ταχυτητα 
a εδάφους. 

(u/u1 Ο) = (h/1 Ο) (6.1) 
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Σχήμα6.1 :Μεταβολή ταχύτητας με το ύψος 

όπου u η ταχύτητα του ανέμου στο ύψος h σε σύγκριση με την ταχύτητα του 
έμου σε ύψος 1 Om από το έδαφος. Η τιμή του,_ εκθέτη α μεταβάλλεται από 1 Π 
ως 1/4. . 

Τυπική μεταβολή της σχέσης (6.1) φαfνεται στο σχήμα (6.1). 
Διαπιστώνει κανεfς από το σχήμα αυτό ότι όσο ψηλότερα από το έδαφος 

ρίσκεται ο δρομέας της Α/Γ τόσο μεγαλύτερη έfναι η -ένταση του ανέμου άρα και η 
ύς που παράγεται. Φυσικά το ύψος του πύργου 'Α/Γ αποτελεί βέλτιστη επιλογή 

ετaξύ της αυξημένης αυτής ισχύος και του κόσ,tοuς κατασκευής του. 
Η τραχύτητα του εδάφους που άμεσα επηρεάζει την τιμή του συντελεστή α 

αίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της διατομής των ταχυτήτων όπως 
αίνεται και στα τυπικά σχήματα 6.2 και 6.3 

----·· ·-- · ··-·-· ·-·--··-··- ·-··---··-- ------~:~=::--·-·-·--------=----·----=-.-_:::.::.:::·· .. ·-·· .. ··- -· .... __ _ 

L-
Σχήμα 6.2:Επίδραση της επιφανειακής τραχύτητας στη διανομή ταχύτητας. 
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Σχήμα6.3: Επίδραση της τραχύτητας εδάφους στην κατανομή ταχύτητας. 

Είναι φανερό ότί ο δρομέας της Α/Γ πρέπει να βρίσκεται έξω από την 
εμολογική ζώνη επιρροής οποιουδήποτε επιφανειακού εμποδίου που βρίσκεται 
νάντι του για μεγιστοποίηση της δεσμευόμενης αιολικής ενέργειας. 

Στο σχήμα 6.4φαίνεται η επίδραση των διαφόρων 
επιφανειακών εμποδίων στην καθ' ύψος διανομή . ταχυτήτων για την 

περίπτωση δένδρων, ενώ στο σχήμα 6.5 φαίνεται η προφανής θέση 
εγκατάστασης του δρομέα Α/Γ για την αποφυγή της ζώνης επιρροής των 
εμποδίων. Πολύ συχνά εμφανίζεται η περίπτωση .. ύπαρξης στην περιοχή 
ανεμοφρακτών. Η ύπαρξη των ανεμογεννητριών είναι ασφαλής ένδειξη ότι 
στην περιοχή πνέουν υψηλής έντασης ,:~~qνεμοι. Προφανώς η θέση 
εγκατάστασης της Α/Γ πρέπει να είναι έξω από την ζώνη επιρροής του 
Ανεμοφράκτη, τυπικές διαστάσεις της οποίας φαίνονται στο σχήμα 6.6. 

- ·-··--·····- ------
1 t--1 

Σχήμα 6.4: Σχηματισμός νέας κατανομής ταχυτήτων λόγω εμποδίων 

--···--·------=,==="==='~""'"'"~""=·· ==~-··==== ·· ·· ·····················-···············--·--·····----····· ....................... . 
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Σχήμα 6.5: Παράδειγμα θέσης δρομέα ΝΚ για αποφυγή επίδρασης από εμπόδια 
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Σχήμα 6.6: Ροή κοντά σε ανεμοφράκτη 
Ένα άλλο συχνά εμφανιζόμενο είδος εμποδίων είναι παρακείμενα 

κτίρια προς την πιθανή θέση εγκατάστασης της Α/Γ. Το κτίριο έυρισκόμενο 
μέσα στο παράλληλο ρεύμα αέρα διαταράσσει σε μεγάλη έκταση το πεδίο 
ταχυτήτων, ενδεικτική εικόνα του οποίου φαίνεται στο σχήμα 6.7. Στο πεδίο 
λοιπόν ροής είναι φανερή η ύπαρξη των εκπεμπόμενων στροβίλων από την 
οξεία ακμή του κτιρίου που κατεξοχήν είναι τα αίτια των διακυμάνσεων 
φορτίσεων στον παρακείμενη Α/Γ. 

Σχήμα 6.7: Ροή γύρω από το κτήριο 

Εκτεταμένη έρευνα πάνω στο θέμα της έκτασης της ζώνης επιρροής 
του κτιρίqυ έδωσε τα συμπεράσματα ότι η Α/Γ θα πρέπει να εγκατασταθεί : 

· σε ανάντι απόσταση από το κτίριο 2 τουλάχιστον φορές το 

uψος του 
σε κατάντι απόσταση από το κτίριο τουλάχιστον 1 Ο φορές το 

uψος του 
και ο δρομέας να βρίσκεται σε ύψος τουλάχιστον 2 φορές το 

uψος του κτιρίου αν η θ.έση εγκατάστασης είναι κοντά στο κτίριο. 
Οι προηγούμενες οδηγίες συμπληρώνονται από το σχήμα 6.8 ενώ στο 

σχήμα 6.9, φαίνεται η επί τοις εκατό μείωση της ταχύτητας του ανέμου με 
την κατάντι απόσταση από το κτίριο. 
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Σχήμα 6.8: Περιοχή διαταραγμένης ροής πάνω στα κτίρια 
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Σχήμα 6.9: Επίδραση στην αδιατάραχτη ροή ενός εμποδίου 
t 

6.4 ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΓ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
ΕΔΑΦΟΥΣ 

Η διαμόρφωση του πεδίου ταχυτήτων σε ανώμαλα εδάφη 
επηρεάζεται τοπικά από τα υπάρχοντα επιφανειακά εμπόδια · όπως 
αναφέρθηκαν προηγούμενα αλλά μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν οι 
εδαφολογικές ιδιομορφίες στην γειτονιά της πιθανής θέσης εγκατάστασης 
της Α/Γ. Γι'αυτό είναι δύσκολο να γίνει τυποποίηση στην γενικότητα της 
μορφολογίας του εδάφους και της ζώνης επιρροής της και κάθε περίπτωση 
εξετάζεται ξεχωριστά. Οι ιδιαίτερες αυτές μελέτες γίνεται κύρια σε 
τοπογραφικά ομοιώματα μέσα σε αεροδυναμικές σήραγγες ή και τώρα 
Τελευταία με την βοήθεια μαθηματικών μοντέλων σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

Μερικές όμως ·μορφολογικές τοπογραφίες είναι δυνατόν να 
τυποποιηθούν και να χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές στην 
Ττροκαταρκτική λήψη απόφασης για τη θέση εγκατάστασης της Α/Γ. 
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6.4.1 ΛΟΦΟΣΕΙΡΑ 

Τυπικός ορισμός της λοφοσειράς δίνεται στο σχήμα 6.1 Ο όπου η 
λοφοσειρά θεωρείται κάθετη στην επικρατούσα κατεύθυνση του ανέμου. 

Ο άνεμος καθώς περνάει πάνω . από την λοφοσειρά (η λοφοσειρά 
πρέπει να είναι επιμηκής, αλλιώς ο άνεμος θα περάσει κυρίως από τα 
πλάγια και όχι από πάνω)επιταχύνεται σημαντικά οπότε η κορυφή της 
λοφοσειράς είναι μια πολύ καλή θέση εγκατάστασης Α/Γ. σχήμα 6.11. 

Σχήμα 6.1 Ο: Ορισμός λοφοσειράς 

Γ 
= 

-- --·--------·-·- --

Σχήμα 6.11: Επιτάχυνση ανέμου 

j 
1 
1 

1 
! . 

.. 
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Σχήμα 6.12: Αξιολόγηση διεύθυνσης λοφοσειράς 

, Στο σχήμα 6.12 φαfνεται η καταλληλότητα τηξ · λοφοσειράς για πιθανή 
θεση εγκατάστασης Α/Γ ανάλογα με τη~; κατεύθυνση του άξονα της 
λοφόσειρας ως προς την κύρια κατεύθυνόη της Α/Γ,όπου είναι σάφης η 
ανωτερότητα της λοφοσειράς με άξονα κάθετο στην επικρατούσα 
κατεύθυνση του ανέμου.Στο σχήμα 6.13 φαίνεται η επιτάχυνση του ανέμου 
Τrάνω από μια εξιδανικευμένη λοφοσειρά όπου στην κορυφή έχουμε 
διπλασιασμό της ταχύτητας που σημαίνει περίπου οκταπλάσιασμό της 
αποδιδόμενης ισχύος της Α/Γ. 

Σχήμα 6.13: Μεταβολή της ταχύτητας του ανέμου 

Στο σχήμα 6.14 παρουσιάζεται μια τυποποίηση διαφόρων λοφοσειρών 
με αξιολόγηση της αξίας των για εγκατάσταση Α/Γ. 
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Σχήμα 6.14: Αξιολόγηση μορφής λοφοσειρών 

Τέλος ποσοτικοποίηση των προηγούμ'ενων δείχνει ότι ιδανική 
λοφοσειρά είναι αυτή που παρουσιάζει κλίση· · 16 μοίρες ως προς την 
οριζόντιο με λιγότερο ικανοποιητική την :,~λοφοσειρά χαμηλής κλίσης(3 
μοίρες). 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι ποιότητα της ροής του ανέμου 
στην επίπεδη οροφή μιας λοφοσειράς δεν είναι πάντοτε τέτοια που να 

επιτρέπει εκ του ασφαλούς και χωρίς παραπέρα μελέτη την ασφαλή και 
αποδοτική λειτουργία της Α/Γ γιατί υπάρχει ακόμη και εμφάνισης αρνητικών 
ταχυτήτων σχήμα 6.15. 

ιΓ~' 
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Σχήμα 6.15 Λοφοσειρά με επίπεδη «κορυφή» 
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6.4.2 ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΕΛΑ 

Τα περάσματα και τα διάσελα που συχνά εμφανίζονται σε ορεινές 
περιοχές είναι συνήθως ευπρόσδεκτες θέσεις εγκατάστασης Α/Γ ιδιαίτερα 
αν το άνοιγμα τους είναι κατά την κατεύθυνση του επικρατούντος ανέμου. Οι 
θέσεις αυτές είναι ευκολότερα προσβάσιμες για την εγκατάσταση Α/Γ και 
είναι γενικά θέσεις υψηλών ταχυτήτων ανέμου και συγχρόνως καλής 
ποιότητας. Καταρχήν λοιπόν οι θέσεις αυτές πρέπει να ~ξετάζονται για 
εγκατάσταση Α/Γ και μετά να ακολουθεί λεπτομερής μελέτη σε ομοίωμα 
μέσα σε αεροδυναμική σήραγγα. Το σχήμα 6.16 δείχνει τυπική διάταξη 
περάσματος ανάμεσα από τα δυο βουνά που όσο ψηλότερα είναι τόσο 
ευνοϊκότερη είναι η θέση και όσο ομαλότερη η επιφάνεια του εδάφους του 
περάσματος τόσο καλύτερη για την ενεργειακή απόδοση της Α/Γ. 

---------------~="""'""'=,αχ=,.,,,,_=· ·=-=-=·~~~- ~-~·.~~-----------------
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Σχήμα 6.16 Μορφή περάσματος 
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. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

6.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤ ΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Α/Γ 

6.5.1 ΎΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: 

Το ύψος του πύργου της Α/Γ θα εκτιμηθεί από τη μορφολογία του 
εδάφους και ιδιαίτερα από τα επιφανειακά εμπόδια. Για τις μικρές Α/Γ 
προτιμάται ο τρίποδος ή τετράποδος δικτυωτός πύργος ή ο σωληνωτός με 
παράλληλο δέσιμο με τρία συρματόσχοινα. Φυσικά το ύψος του πύργου 
είνάι σημαντική παράμετρος του κόστους επένδυσης, δεν επιτρέπεται όμως 
ο πύργος να είναι χαμηλότερος από 6-7m. 

Συνήθως το ελάχιστο ύψος του πύργου λαμβάνεται ίσο με τη διάμετρο 
του δρομέα της Α/Γ. Κρίσιμο στοιχείο στην επιλογή της διαμέτρου του 
δρομέα της Α/Γ αποτελεί η ποιότητα του ανέμου. Έχοντας εκτιμήσει τις 
ετήσιες ενεργειακές ανάγκες μπορούμε τότε να εκτιμήσουμε τη μέση ίσχυ 
της Α/Γ δηλαδή την ισχύ που θα έπρεπε να έχει η Α/Γ αν λειτουργούσε 
συνεχώς για να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάyκες. Συνήθως μία Α/Γ 
με γεννήτρια συνολικής ισχύος Pr (σε ταχύτητα αέρα Vr ) φαίνεται ως 
μηχανή συνεχούς ισχύος ίσης με Ρ = 0.2 Ρ ~ Ρ = 9.2 * 5ΚW = 1 ΚW. 

Ανάλογα φυσικά με τη ποιότητα του αιολικού δυναμικού της περιοχής. 
Η προηγούμενη σχέση μας επιτρέπει να εκημήσουμε σε πρώτη προσέγγιση 
την ονομαστική ισχύ της Α/Γ(Ρ) 

6.5.2.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ Τ ΑΧΥΤΗΤΑΣ V 
ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ Ρ : 

Κάθε ηλεκτρική γεννήτρια δεν μπορεί να παράγει ισχύ μεγαλύτερη της 
ονομαστικής. Καθώς η ν αυξάνει, αυξάνει και το αξιοποιήσιμο μέρος της 
ενέργειας των ανέμων υψηλής ταχύτητας. Όσο όμως αυξάνει η V, αυξάνει 
Και η ονομαστική ισχύς της γεννήτριας, του μειωτήρα κ.λ.π. αλλά οι 
μηχανισμοί τότε γίνονται βαρύτεροι και μεγαλώνουν οι απώλειες κενού 
φορτίου . Ο VADOT έδειξε ότι υπάρχει ένα optimum σημείο, όπου 
μεγιστοποιείται η ετήσια παραγωγή ενέργειας για V = 1. 7V, όπου V η μέση 
ετήσια ταχύτητα ανέμου . Αυτό δείχνεται στο σχήμα 6.17 παρμένο από 
εργασία του VADOT. 

Άρα από την μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου V μπορούμε να 
Ι(αθορίσουμε την ονομαστική ισχύ της γεννήτριας (ανοιγμένη στην επιφάνεια 
ίου δρομέα που δεν έχουμε καθορίσει ακόμη) : 

Ρ /Α = 1/2ρCρηΜ VR3 = % ρCρηΜ [(1.5-1.9)V] 
3 
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. Σχήμα 6.17 Εξάρτηση της ετήσιας παραγωγής ενέργειας Α/Κ από τη μέση ετήσια και ονομαστική 
ταχuτητα . 

όπου ηΜ είναι ο μηχανικός βαθμός αποδόσεως: ηΜ = Ρ Ι (Ρ + Ρκ.φ.) = 
1/1 + (Ρκ.φ./ Ρ ). Στην βιβλιογραφία ο λόγος Ρκ. φ. /Ρ · δίνεται 0.09 - 0.1 Ο, 
όπου Ρκ.φ, οι απώλειες κενού φορτίου. Θεωρώντας ότι η ταχύτητα του VR 
στην οποία η Α/Γ αποδίδει την ονομαστική της ισχύ Pr είναι περίπου VR = 
1, 7V όπου V η μέση ταχύτητα του ανέμοy drην περιοχή εκτιμούμε την 
ονομαστική ταχύτητα VR. Με τα στοιχεία Ρ"(: και VR και με την βοήθεια της 

. σχέσεως του σχήματος 5.18 επιλέγεται η διάμετρος του δρομέα της Α/Γ. 
· Στην προκειμένη περίπτωση της πρότυπης κατοικίας έχουμε ότι οι ετήσιες 
ενεργειακές απαιτήσεις της είναι 2.863,54 ΚWh. Οπότε έχουμε: 

Ημερήσια ισχύς κατανaλώσεων : 7. 845, 33 W 
Ετήσια ισχύς καταναλώσεων: Ε = 7.845,33 W * 365day = 2.863.545,45 

Wh = 2.863,54 ΚWh 
Ρ = ΕΙ 8760h = 2.86.3,54 ΚWh Ι 8760h = 0,3268 ΚW . 

Ρ = 0,2 Pr ~ Pr = Ρ Ι 0,2 = 0,3268 ΚW 

P(Generetor) = Pr / ηΜ = 1,6344 ΚW 10,91 = 1.796 ΚW 
Όπου ηΜ = Pr / (Pr + Ρκ.φ.) = 1/1 + (Ρκ.φ. / Pr) = 1/1 + 0.1 = 

0,91 
Αν V =5ιη Ι sec τότε VR = 1,7 * 5 = 8,5 m/sec. 

Από το σχήμα 6.18 προκύπτει: 
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D = 12,5 ft = 3,75.m (για Pr = 1,796 ΚW) · 
Σημειώνεται ότι γίνεται η μετατροπή 8,5 m/sec * 3600 m/h = 30600m/h 

30600m/h Ι 1600m = 19, 125m/h 
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Σχ. 6.18 : σχέση ισχύος Α/Κ και ταχύτητας ανέμου 

6.5.3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΔΡΟΜΕΑ : 

Πολλοί είναι ··οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι επιδρούν στον καθορισμό 
της διαμέτρου του δρομέα. Μερικοί από αυτούς είναι το κόστος, οι 

κατασκευαστικές δυσκολίες, οι ανάγκες τις οποίες θα εξυπηρετεί η 
ανεμογεννήτρια, εγκατεάτημένη ισχύς του δικτύου με το οποίο θα 
τrαραλληλιστεί η γεννήτρια κ.α. 

Η διάμετρος που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες παρέχεται από τη σχέση 
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Το σχήμα 6.19 βασισμένο πάνω σε στατιστικά στοιχεία 
υπαρχόντων ανεμογεννητριών, παρουσιάζει τη στατιστική συσχέτιση 
μεταξύ διαμέτρου δρομέα ανεμογεννήτριας (ή μετωπική επιφάνεια) με την 
ονομαστική ισχύ PR της ανεμογεννήτριας. Η διασπορά στην καμπύλη 
οφείλεται στη διαφοροποίηση των θέσεων εγκατάστασης των διαφόρων 
ανεμογεννητριών από άποψη αιολικού δυναμικού. 

Για ανεμογεννήτριες μικρής διαμέτρου είναι από λειτουργική άποψη 
οικονομικά συμφερότερη η χρησιμοποίηση τριών πτερών στην Α/Γ . (για Α/Γ 
οριζοντίου άξονα που θα είναι και η επιλογή μας). Ανάλογα με το είδος του 
φορτίου που η Α/Γ προβλέπεται να ικανοποιεf και το στροφείο του θα 
επιλέγεται ο βαθμός στερεότητας του δρομέα από το σχήμα 6.20. Για την 
συγκεκριμένη Α/Γ της μελέτης εκλέγεται τρίπτερη Α/Γ οπότε η στερεότητα 
είναι σ = Ο, 13 · 

Ο ορισμός της στερεότητας είναι σ =(επιφάνεια πτερυγίων) Ι (ΠD2/4) 
ή σ = (αριθμός πτερυγίων) * μέση χορδή πτέρυγας Ι πR = 

3*0,26/(3,14*1,875) = 0,13 Για την περίπτωση της Α/Γ της μελέτης 
προκύπτ.ει μέση χορδή πτέρυγας C=0,26 
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Σχήμα 6.19 Στατιστικά στοιχεία σχέσης ισχύος ΝΚ και επιφάνειας δρομέα. 
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όπου Ο η διάμετρος της έλικας όπου το Ρκ.φ . /PR =Ο , 1 Ο . 
Εφαρμόζοντας τι~ αντίστοιχες τιμές έχου με : 
Vcuτ -ιN = ( 47,7)1 = 3,627 m/sec 

6.5.5.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Vf 

J Ο καθορισμός της ταχύτητας Vf γίνετα ι καθαρά εμπειρικά . Συνήθως η 
ι Vf κυμαίνεται μεταξύ 22-26 m/sec . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ 
ΑΙΟΛΙΚΗ,ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ. 

7.1 Ανεμογεννήτρια 

Λαμβάνοντας υπ' όψην τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
ανεμογεννήτριας 

που προέκυψαν από υπολογισμούς του προηγούμενου κεφαλαίου,και 
θεωρώντας σαν ονομαστική ισχύ τα 2,SKW επιλέγουμε μια ανεμογεννήτρια 
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2500W με τεχνικά χαρακτηριστικά:24V ,10000 στροφές το λεπτό,7,4m/sec 
1 αρχή λειτουργίας,3,2m διάμετρο πτερυγίων.Επίσης διαθέτει μόνιμο 
Ι δισκοειδή μαγνήτη χωρίς καλωδιώσεις που λειτουργεί και ως σφόνδυλος . Οι 
ι μαγνήτες και το πηνίο είναι ενσωματωμένα σε FIBRE GLASS για να 
προστατέυονται πλήρως από το εξωτερικό περιβάλλον.Τα πτερύγια είναι 
λεπτές θερμοπλαστικές λεπίδες για μέγιστη απόδοση σε χαμηλούς ανέμους 

1 

και αντοχή σε θυελλώδεις.πλατιά κατασκευασμένα από εποξικές ρητίνες 
μεγάλης αντοχής.Το κιβώτιο και το πηδάλιο είναι κατασκευασμένα από 
φύλλα γαλβανισμένου χάλυβα εποξικά βαμμένα. 

Το πηνίο προστατεύεται από την υπερθέρμανση με την ύπαρξη 

1 

θερμοστάτη ο οποίος ρυθμίζει τη ροή φόρτισης.Αποδίδει σε χαμηλό άνεμο 
10 - 45% της ισχύος.Βάση στήριξης περιστρεφόμενη της ανεμογεννήτριας 
αντοχής 20 τόνων. Η λίπανση του σασμάν γίνεται με ειδική συνθετική 
βαλβολίνη ενισχυμένη με τεφλόν για μείωση της θερμοκραρίας και των 

1 τριβών κατά 30%,με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται βλάβες.σε αυτό και 
το ρουλεμάν του.Για την στεγανοποίηση του σασμάν έχουν τοποθετηθεί 
ειδικές διπλές τσιμούχες που η αντοχή τους φτάνει έως 350 βαθμούς 
Κελσίου.Πηδάλιο που κατευθύνει την ανεμογεννήτρια στη ροή του αέρα και 
στα 7,5 μποφόρ και άνω παρεκλίνει της πορείας της κατά360 μοίρες για την 
προστασία της από τους ισχυρούς ανέμους και επανέρχεται πάλι. 

Όλα τα κινητά και σταθερά μέρη της ανεμογεννήτριας έχουν 
κατασκευαστεί με συντελεστή ασφαλείας άνω του 300%. Για την προστασία 
της γεννήτριας από υπερθέρμανση υπάρχουν δύο ανεμιστήρες όπισθεν και 
Πλάγια εκτός των φυσικών αεραγωγών,οι οποίοι ενεργοποιούνται με 
βαλβίδες θερμοκρασίας στους 35 και 55 βαθμούς κελσίου.Χαμηλό θόρυβο 
εντάσεως 40dsbl maχ.Αυτόματος ρυθμιστής τάσης απενεργοποιεί το μοτέρ 
όταν οι συσσωρευτές γεμίσουν στα 14,8 V έως 28,9 V. 

7.2 Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια 

~ 11 Mt: 4/\ΙΛΚΕ f<Y ΨΕΛΙΔΗ l Τ Η Σ >'.Ε:Π Η 
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Η ηλιακή ενέργεια 

Σύμφωνα με γνωστά μετεώρολογικά στοιχεία που πήραμε από το 

διαδίκτυο για την περιοχή της εγκατάστασης, . που είναι η Σάμος 

βρίσκουμε τις τιμές του πίνακα 7 .1. Δεν θεωρούμε σκόπιμο να εξετάσουμε 
και να περιλάβουμε στον πίνακα και κλίσεις μικρότερες από 30°, διότι 
στις περιπτώσεις αυτές η συγκράτηση της σκόνης πάνω στην 

επιφάνεια του συλλέκτη και επομένως η μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας 

γίνεται σημαντική. 

Πίνακας 7.1 . Μέση ημερήσια ακτινοβολία (σε ΚWh/day) για διαφορετικές 
κλίσεις του συλλέκτη και μέση θερμοκρασία G(°C) στη διάρκεια των 
φωτεινών ωρών της ημέρας. 

,,t . 

, .. 
Ιαν. Φεβ Map Απρ Μαϊ ιουV ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ. 

30° 2,90 3,19 4,19 4,80 5,70 6,09 6,54 6,51 5,83 4,74 3,48 2,70 

45° 3,16 3,32 4,16 4,54 5,16 5,38 5,83 6,03 5,74 4,93 3,80 3,00 

• ' 

60° 3,25 3,32 3,96 4,06 4,38 4,45 4,87 5,25 5,32 4,87 3,90 3,09 

(oC) 11,7 12, 1 13,8 17,3 21,5 25,4 •, 27,6 27,5 24,8 20,6 17,1 

α) Η κλίση των συλλεκτών 

Παρατηρούμε στον πίνακα 7.1 ότι η κλίση 30° πλεονεκτεί επί 7 μήνες 
(Μάρτιος - Σεπτέμβριος), η κλίση 60° πλεονεκτεί επί 4 μήνες (Νοέμβριος 
-Φεβρουάριος) ενώ η κλίση 45° πλεονεκτεί επί 1 μόνο μήνα (Οκτώβριος) 
Και το πλεονέκτημα του είναι ασήμαντο σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
Τιμή της κλίσης 60° τον ίδιο μήνα. Επομένως, επιλέγουμε την κλίση 30° για 
Τους μήνες από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο και την κλίση 60° για τους 
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· μήνες 

Οκτώβριο μέχρι Φεβρουάριο. Προβλέπουμε δηλαδή μια 

κατάλληλη κατασκευή στήριξης των φωτοβολταικών συλλεκτών, για 

παράδειγμα με αρθρωτά στηρίγματα, που να είναι εύκολη με έναν 

απλό χειροκίνητο μηχανισμό η αλλαγή από τη μια κλίση στην άλλη δυο 

φορές το χρόνο. 

β)απαιτούμενη ισχύς αιχμής 

Από τον πίνακα 7.1 βλέπουμε ότι η μικρότερη μέση τιμή της 
μηνιαίας ηλιακής ακτινοβολίας έχει για τους χειμερινούς · μήνες ο 

Δεκέμβριος με 3,09 ΚWh/ημέρα και για τους θερινούς μήνες 

(Ιούνιος - Σεπτέμβριος) την έχει ο Σεπτέμβριος με 5,8 
ΚWh/ημέρα. Η μέση θερμοκρασία του ((έρ<:J στις φωτεινές ώρες 

της ημέρας είναι 13,6°C τον Δεκέμβριο και 24,8°C τον 
Σεπτέμβριο. Δεχόμενοι ότι η · θερμοκρασία · των ηλιακών στοιχείων θα είναι 
περίπου 30°C περισσότερο, καταλήγουμε στους περίπου 44 °C το 
Δεκέμβριο και 55°c το Σεπτέμβριο και από το δtaγραμμα του σχήματος 
που ακολουθεί βρίσκουμε τις αντίστ9Jχεξ τιμές του συντελεστή 
θερμοκρασιακής διόρθωσης 0,88 και 0,82 πt.pίπου: 

44° C: 1-(44-20)*0,005=0,88 

55°0 1-(55-20)*005=0,82 

Εκτιμάμε πάντως ότι είμαστε συντηρητικοί στις παραδοχές μας, 
διότι οι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή θα εμποδίζουν κάπως την 

υπερθέρμανση των ηλιακών στοιχείων. 
Ως προς τη ρύπανση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών 

τrροβλέπουμε ότι, λόγω των ανέμων και της σκόνης, θα γίνεται περιοδική 
επιθεώρηση και ενδεχομένως καθαρισμός της επιφάνειας τους και 
δεχόμαστε για τον συντελεστή καθαρότητας την τιμή 0,95 όλες τις εποχές 
του έτους. 

Εφαρμόζουμε την παρακάτω σχέση, για να υπολογίσουμε την ιδανικά 
απαιτούμενη ισχύ αιχμής της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης: 

Pa(KWp)= E(KW/d) -l(KW/m
2

) 
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και βρίσκουμε για το Δεκέμβριο δηλαδή για τους χειμερινούς 

μήνες την τιμή: 

Pa(x)= 2,5*1 / 3.09*0.88*0.95 =0,967ΚWp 

και για το Σεπτέμβριο, δηλαδή για τους θερινούς μήνες την τιμή: 

Ρ(a)θ=2,5*1 / 5,8*0,82*0,95 = 0,553 ΚWp 

Άρα επιλέγουμε την πρώτη Pa(x}=0,967ΚWP (967 Wp )ως μεγαλύτερη 
από τις δύο. Στη συνέχεια προχωράμε σε μια χονδρική εκτίμηση των 
απωλειών του συστήματος. Έτσι παίρνοντας ως συντελεστή απόδοσης 
85% για τους συσσωρευτές, 90% για τον μετατροπέα Σ. Ρ. 90% για τον 
αναστροφέα Σ.Ρ./Ε.Ρ. και τον ενδεχόμενο μεταqχηματιστή μαζί και 5% 
για τις απώλειες στους αγωγούς του δικτύου; · καταλήγουμε σε συνολικό 
συντελεστή απόδοσης: , 

α =Ο, 85-0, 9-0, 9-0, 95-0, 65 
Επομένως, η ελάχιστη ισχύς αιχμής της φωτοβολταϊκής 

γεννήτριας πρέπει να είναι: 

P'=Pa(x)/a=0,967/0.65=1,48ΚWp 

γ) πλήθος ί<αι η οργάνωση των φωτοβολταϊκών πλαισίων. 
Τα διαθέσιμα φωτόβολταϊκά πλαίσια έχουν ισχύ αιχμής 95Wp και 

παράγουν τάση 34, 1V. Το πλήθος τους, επομένως, για τη συγκρότηση 
της φωτοβολτάί"κής γεννήτριας συνολικής ισχύος αιχμής 1.480Wp θα 
είναι: 

1480/95 = 16 φωτοβολταϊκά πανέλα 
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Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
Ονομαστική ισχύς Pmpp 95Wp 
Τάση στο σημείο μέγιστης ισχύος Umpp 34, 1V 
Ένταση στο σημείο μέγιστης ισχύος lmpp 2,8Α 
Ρεύμα βραχυκυκλώσεως ISC 3,2Α 
Τάση ανοιχτού κυκλώματος UOC 42,3V . 
Τα ηλεκτρικά μεγέθη ισχύουν για στάνταρ συνθήκες (STC), ακτινοβολίας 
1000 W/m2

; πυκνότητας αέρα ΑΜ 
1,5; θερμοκρασία κυψελών 25 °C. Η ονομαστική ισχύς μπορεί να 
παρουσιάζει απόκλιση ±3%, ενώ τα 
υπόλοιπα μεγέθη ±10%. NOCT Τιμές (800W/m2, 20 °C, 1m/sec):45 °c 
Χαρακτηριστικά δεδομένα 
Θερμοκρασιακή απόκλιση κυψελών 
Απόκλιση ισχύος ΤΚ (Pn) -0,47 %/C 
Απόκλιση τάσεως ανοιχτού κυκλώματος ΤΚ (UOC) -0,38 %/C 
Απόκλιση ρεύματος βραχυκύκλωσης ΤΚ (ISC) +Ο, 1 Ο %/C 
Όρια ασφαλούς λειτουργίας · :,. · 
Μέγιστη τάση συστήματος 800 VDC _ · 
Μέγιστη θερμο!<ρασία συλλέκτη -40 ..... + 90~ ·0c 
Αντοχή σε συνθήκες Ταχύτητα ανέμου 192km/h, 800Pa, συντ. ασφάλειας 3 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 
Πιστοποιήσεις 
Ο συλλέκτης ASE 100 καλύπτει τις προδιαγραφές 
των κανονισμών ΙΕC 1215, 61215, ηλεκτρικής 
προστασίάς Class 111, και της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας CE 89/392, DIN ΕΝ. 
SCHOTT Solar GmbH 
Carl-Zei,ss-Str. 4 
D-63755 Alzenau 
ASE100-GT-FT/K 
20010604 
Διαστάσεις - Βάρος 
Διαστάσεις (απόκλιση ±2mm) 644 Χ 1.282 mm 
nάχος συλλέκτη 35 mrn (περίπου) 
Βάρος 8, 5kg περίπου 
Καμπύλες τάσης /'Έντασης σε συνάρτηση με 
θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία. 
Αριθμός κυψελών ανά συλλέκτη 72 
Τύπος κυψελών EFG κυψέλες (πλήρως τετραγωνισμένες 10X10mm2) 
Συνδέσεις MC®- Multi Contact βύσματα (1 Ρ69) με έτοιμη 
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καλωδίωση (4mm2 Suhner RADOX 125Α μήκος 
καλωδίων 1 OOcm) 

7 .3. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Το σύστημα συμπληρώνεται με μια βοηθητική πηγή 

ηλεκτροπαραγωγής, για την αντιμετώπιση ανώμαλων καταστάσεων, όπως 
μια σοβαρή βλάβη του συστήματος, ένα υπερβολικά παρατεταμένο 

διάστημα συνεχούς συννεφιάς κλπ. Συνήθως για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη που καίνε πετρέλαιο ντίζελ ή 

βενζίνη και μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα ή και παράλληλα με τη 
φωτοβολταϊκή γεννήτρια. 

Η ισχύς του ζεύγους πρέπει να είναι 2,5ΚW για την ηλεκτροδότηση των 
καταναλώσεων πρώτης προτεραιότητας, καθώς και για τη φόρτιση των 
συσσωρευτών του συστήματος, διαμέσου ενός ανορθωτή, μέσα σε ένα 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

7.4 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ,ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

Ο μετατροπέας DC/AC είναι μία ηλεκτρονική διάταξη η είσοδος της 
οποίας συνδέεται και με τον συσσωρευτή στα αυτόνομα συστήματα των 
Α.Π.Ε.Μετατρέπει την τάση DC σε εναλλασσόμενη AC μονοφασική ή 
τριφασική κατάλληλης συχνότητας (πχ 50Hz ),μορφής και τιμής (πχ 230 V) 
στην έξοδο του, με σκοπό την εξυπηρέτηση των καταναλωτών μιας 
ηλεκτρικής εγκατάστασης η οποία έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε 
συμβατό δίκτυο πόλεως (πχ ΔΕΗ ).Η παρακάτω ηλεκτρική διάταξη είναι 
ρυθμιστής τάσης και μετατροπέας DC/AC. 
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Οι συσσωρευτές είναι τύπου: Τ12 250 Solar Series 400 της εταιρίας 
Rolls.Tα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

χωρητικότητα@ C100 Hr 
χωρητικότητα@ C20 Hr 
Διαστάσεις (L χ W χ H)[mm] 
Βάρος χωρίς υγρά 
Βάρος με υγρά 
Εγγύηση 
Εξαρτήματα 

266 
200 

391 χ 178 χ 365 
44kg 

63.5kg 
7 χρόνια 

ΗΥDRΟCΑΡ.(καλλύματα ελέγχου και 

Συμπλήρωσης υγρών) 
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Cycle Life • 4000 
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Ονομαστική τάση εισόδου 12 V 24 V 48 V 
Διακύμανση τάσης εισόδου 9.5-17V19- 34 V 38-68 V 
Ονομαστική ισχύς στους 25°C 2500 νν 4000 νν 5000 νν 7000 νν 
Μέγιστη ισχύς φορτίου για 30 min στους 25°C 2800 W 4400 W 
6000 w 8000 w 
Μέγιστη ισχύς φορτίου για 5 sec 3. χ Ρονομ 
Μέγιστο φορτίο Έως το ρεύμα βραχυκύκλωσης 
Μέγιστο · ασύμμετρο φορτίο Έως την Ρονομ 
Stand-by ρύθμιση 1 έως 25 W 
Cos φ 0.1 -1 
Βαθμός απόδοσης 93 % 94 % 96 % 
Αυτοκατανάλωση OFF/Standby/ON 1.4/1.8/10W1.7/2/16 W 2/2.5/18 
W2/3/30W . 
Τάση εξόδου 230 Vac (Ο 1- 5%) 
Συχνότητα εξόδου 50 Hz +/- 0.05 % 
Αρμονικές < 2% 
Δυναμική συμπεριφορά στην αλλαγή φορτίου 0-100% 0.5 ms 
Προστασία υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος Αυτόματη 
αποσύνδεση μετά από 3 προσπάθειες επανασύνδεσης 
Προστασία υπερθέρμανσης Ηχητική προ~ιδοποίηση πριν να 
σταματήσει να λειτουργεf - αυτόματη ·· 
Επανεκκίνηση ::(: 

Φορτιστής συσσωρευτών (4 στάδια) 1-U-Uο-βρασμός (κάθε 25 
κύκλους) · 
Ρυθμιζόμενο ρεύμα φόρτισης Ο - 11 Ο Α Ο - 100 Α Ο - 70 Α Ο - 90 Α 
Ρύθμιση μέγιστου ρεύματος εισόδου (Power Sharing) 1 - 30 Α 1 - 50 
Α 

Μέγιστη τάση εισόδου 265 Vac 
Ελάχιστη τάση εισόδου Ρυθμιζόμενο όριο από 150 έως 230 Vac 
Συχνότητα εισόδου 45 - 65 Hz 
Διόρθωση cosφ . (PFC) ΕΝ 61000-3-2 
Έλεγχος συσσωρευτή (οι τιμές μπορούν να μεταβληθούν από το 
χειριστή) 

Χρόνος πλήρωσης φόρτισης 0-4h 
Τάσης πλήρους φόρτισης 14.4 ν 28.8 ν 57.6 ν 57.6 ν 
Τάση συντήρησης φόρτισης (float) 13.6 V 27.2 V 54.4 V 54.4 V 
Τάση βρασμού (equalize) 15.6 V 31.2 V 62.4 V 62.4 V 
Προστασία βαθιάς αποφόρτισης 10.8 V 21.6 V 43.2 V 43.2 V 
Θερμοκρασιακή εξομοίωση -3mV Ι °C Ι στοιχείο 
Γενικές πληροφορίες 
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Βοηθητική επαφή λειτουργίας με μηδενικό δυναμικό (3 
σημείων) 

16 Α-250 Vac 
Μέγιστο ρεύμα του ηλεκτρονόμου μεταφοράς 30Α/6.9 kVA 50Α/11 . 5 
kVA . 

Χρόνος εναλλαγής < 20 ms 
Bάρoς33kg39kg41kg45kg 
Διαστάσεις υ χ π χ μ [mm] 242/288/480 242/288/500 
Ένδειξη προστασίας 1 Ρ 1 Ρ 23 
EEC συμφωνία ΕΝ50081 1/11, ΕΝ 55014 - ΕΝ 55022, ΕΝ 61000-3-2 
IEC 801 1/11/111/IV, CEI 555, IEC 1000-3-2, LVD 73/23/EEC 
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 to 55°C 
Εξαερισμός Εκκίνηση στους 45°C 
Ακουστικό επίπεδο χωρίς Ι με εξαερισμό < 1 Ο dB Ι < 35 dB 
Ελάχιστη χωρητικότητα συσσωρευτών (C 1 Ο) > 5 Χ Ονομαστική ισχύς 
/ τάση λειτουργίας 
Εγγύηση 2 χρόνια 
Έξτρα · 
Τηλεχειρισμός (112 χ138 χ 25mm Ι 20 m καλώδιο) RCC-01 
Χειρισμός κατανομής ισχύος (20 m. cable) RPS-xx 
Αισθητήρας θερμοκρασίας συσσωρευτή (58 χ 51.5χ 22mm / 3 m 
καλώδιο) CT-35 
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