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Ακρωνύμια 

 

°C Θερμοκρασία σε βαθμούς κελσίου 

CO2 Αέριο διοξειδίου του άνθρακα 

EIA Κρατικός οργανισμός Ενέργειας της Αμερικής 

Εκπομπές 

 

 

Όρος που περιγράφει την άμεση ή έμμεση απελευθέρωση ουσιών,    

δονήσεων, θερμότητας ή θορύβου από μεμονωμένες ή διάχυτες  

πηγές στον αέρα, νερό ή το έδαφος 

EU Ευρωπαϊκή Ένωση 

IEA Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας 

Κλιματική Αλλαγή 

 

Μονάδες μέτρησης kg CO2, ισοδύναμο με εκπομπές  αερίων  του  

θερμοκηπίου σε GWP100 Mt CO2. 

Όξινη Βροχή Βρόχινο νερό πλούσιο σε mol H+ eq και σε kg SO2 equivalent. 

Σωματίδια Ύλης (PM) Συγκέντρωση σωματιδίων στον αέρα ή το νερό 

Ευτροφισμός Είναι περιβαλλοντικό πρόβλημα που αφορά την τροφική  αλυσίδα   

MEErP Μεθοδολογία για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων 

συνδεόμενων 

JFET Τρανζίστορ Επαφής Επίδρασης Πεδίου 

MOSFET Τρανζίστορ Επίδρασης Πεδίου Μετάλλου-Οξειδίου Ημιαγωγού 

SiC Καρβίδιο του Πυριτίου 

GWP Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη 
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Glossary 

 

C                                                         Temperature in degrees Celsius 

CO2 Gas CO2 emissions of carbon 

EIA Energy Information Administration 

Emissions Term that describes the direct or indirect release of 

substances, vibrations, heat or noise from   individual or                                                                           

diffuse sources in the air, water or soil 

EU European Union 

IEA International Energy Agency. 

Climate Change 

                                                                

Units of measurement kg CO2 equivalent GHG emissions 

into GWP100 Mt CO2. 

Acid Rain Rainwater rich in mol H+ eq and kg SO2 equivalent. 

Particulate Matter (PM) Particle Concentration in the air or water 

Eutrophication Is environmental problem relating to the food chain 

MEErP 

                                                                 

Methodology for the Ecodesign of  

Energy-related Products 

JFET Junction gate field-effect transistor 

MOSFET Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 

SiC Silicon Carbide 

GWP Global warming potential 
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Σύνοψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν αντικείμενο την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 

125/09/ΕΚ που αφορά την οικολογική σχεδίαση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, και 

πως αυτές μπορούν να έχουν ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πιο συγκεκριμένα με την 

παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να καταδειχτεί το κατά πόσο είναι εφικτό η ανωτέρω 

ευρωπαϊκή οδηγία να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια που αφορούν από τη σχεδίαση των 

Φωτοβολταϊκών αντιστροφέων εως την παραγωγή και διάθεση τους στην αγορά. Επιπλέον, 

γίνεται προσπάθεια να αναδειχτούν όλα τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή της 

οδηγίας, τόσο για τις εταιρίες παραγωγής, όσο και για τον καταναλωτή. Για την αναλυτική 

προσέγγιση και εφαρμογή της ανωτέρω οδηγίας, έγινε χρήση του λογισμικού εργαλείου MEErP. 

Μέσω αυτού του λογισμικού, κατέστη δυνατή η ανάλυση των επιμέρους εξαρτημάτων και υλικών 

που απαρτίζουν έναν Φωτοβολταϊκό αντιστροφέα, καθώς και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

προκύπτουν από την χρήση των υλικών αυτών σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης του 

προϊόντος. Στην συνεχεία αναλύθηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει η παραγωγή αλλά 

και λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού με χρονικό ορίζοντα τα 15 έτη. Οι περιβαλλοντικές 

αυτές επιπτώσεις, δεν αφορούν μόνο τον τόπο παραγωγής των πρώτων υλών που απαρτίζουν τον 

εξοπλισμό, αλλά επεκτείνονται και στον τόπο συναρμολόγησης και τελικής διάθεσης του 

προϊόντος. Ολοκληρώνοντας, με βάση τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από το ανωτέρω 

λογισμικό εργαλείο, δημιουργείται μια εικόνα για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, ενώ 

γίνονται προτάσεις τόσο για την βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρονικών μερών του 

αντιστροφέα, όσο και για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι προτάσεις 

αυτές απευθύνονται τόσο προς το καταναλωτικό κοινό, το οποίο καλείται να επιλέξει μια συσκευή 

φιλική προς το περιβάλλον, όσο και προς τις εταιρίες παραγωγής και διακίνησης ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, οι οποίες πρέπει να απεικονίζουν με σαφήνεια το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 

εξοπλισμού.  Η δυνατότητα  αύξησης του ποσοστού ανακύκλωσης του εξοπλισμού όταν φτάσει 

στη λήξη του ορίου ζωής του, περιγράφεται μιας και αποτελεί σημαντικό τμήμα του κύκλου ζωής. 

Μέσα από αυτή την διαδικασία γίνεται κατανοητό πόση εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων 

υλών μπορεί να υπάρξει μέσω ενός ουσιαστικού περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός 

αυτός θα αφορά τόσο την πλευρά των εταιρειών που θα αναλάβουν την απόσυρση του εξοπλισµού 

στο τέλος της ζωής του, όσο και τις εταιρίες που θα ανακυκλώσουν αυτόν τον ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό και θα διαθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά για παραγωγή νέων συσκευών. Τέλος λόγω 

της έλλειψης επαρκών τεχνικών πληροφοριών από την πλευρά των κατασκευαστών, ορισμένα 

πεδία του λογισμικού MEErP δεν συμπληρώθηκαν.  
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Abstract  

 

This thesis has as object the application of the European Directive 125/09/EC on the eco-design 

of electrical and electronic devices, and how they can have a minimum environmental footprint. 

More specifically, the present work is an attempt to demonstrate the feasibility of the above EU 

Directive which can be applied to all stages relating to design of PV inverters to the production 

and placing on the market. In addition, an attempt is being made to bring about all the benefits 

arising from the application of this directive, both for the production companies and the consumers. 

The MEErP tool software was used for the detailed approach and implementation of the mentioned 

directive. Through this software, the analysis of individual components and materials that make 

up a Photovoltaic inverter was made possible, as well as the environmental impact resulting from 

the use of such materials in all stages of production and distribution of the product. Afterwards, 

the environmental impact of the production and operation of this equipment was analyzed over a 

15-year period. These environmental impacts relate not only to the place of production of the raw 

materials that make up the equipment, but also extend to the place of assembly, and final disposal 

of the product. To conclude, on the basis of the results obtained from the above software tool, an 

image is created for the entire life cycle of the product, and there are suggestions for the 

performance improvement of the electronic parts of the inverter, so as reduce our environmental 

footprint. These proposals are addressed to the consumer public which is asked to select a device 

friendly to the environment and to the companies of production and distribution of electronic 

equipment, which needs to portray clearly the environmental footprint of the equipment. The 

possibility increasing the rate of the equipment recycling, when it reaches the end of the limit 

life’s, described as an important part of the life cycle. Through this process is understood how 

much energy and raw material savings can be made through a substantial environmental planning. 

This plan will concern both the end-of-life withdrawal companies and the ones that will recycle 

this electronic equipment and make available the recyclable materials for the production of new 

equipment. Finally, due to the lack of sufficient technical information on the part of manufacturers, 

some fields of the MEErP software have not been completed. 
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Περίληψη 

 

Η Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 Οκτωβρίου 

2009, διαπραγματεύεται την καλύτερη στόχευση σε θέματα σχεδίασης προϊόντων, τόσο ως προς 

την ανάγκη τους σε πόρους (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, νερό), όσο και το γενικό αποτύπωμα τους 

στο περιβάλλον και κατα επέκταση στον άνθρωπο.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο η σημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με 

την ηλεκτρική ενέργεια και την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων και αγαθών. Η μοντέρνα 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχει δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες στην καθημερινότητα, οι 

οποίες εκτός από το να προσθέτουν πολυπλοκότητα στην αλληλεπίδραση του ανθρώπου με όλους 

τους φυσικούς πόρους και μη, έχουν και αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον, τόσο στον παρόντα 

χρόνο όσο και στο απώτερο μέλλον. Αυτό με μία λέξη μπορεί να ονομαστεί ‘ανθρώπινο 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα’. Η επιλογή προϊόντων από τον άνθρωπο-καταναλωτή είναι εκείνη 

που θα καθορίσει τα επίπεδα των ρύπων στην ατμόσφαιρα ή το νερό και το έδαφος, ενώ σημαντικό 

ρόλο παίζει και η ενδεδειγμένη χρήση του προϊόντος.  

Η Οδηγία αυτή, είναι μια γενική κατεύθυνση στα χέρια του κατασκευαστή. Δίνει την γενική 

κατεύθυνση ακόμη και για την πρώτη φάση του σχεδιασμού, την έρευνα και την ανάπτυξη. Δεν 

γίνεται αναφορά στις μεταφορές, κάτι που δημιουργεί ασάφεια σχετικά με τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο που έχει ένα προϊόν αφού λόγω παγκοσμιοποίησης των εισαγωγών και εξαγωγών των 

προϊόντων, αυτές δημιουργούν μεγάλους ρύπους, γεγονός που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Ένα 

προϊόν σχεδόν ελάχιστες φορές θα «καταναλωθεί» εκεί όπου παρασκευάζεται. Είναι προφανές ότι  

η περιβαλλοντική δήλωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος  θα  πρέπει να συνοδεύεται και από την 

ανάλυση του κύκλου ζωής του.  Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η εφαρμογή της 

κοινοτικής οδηγίας για την οικολογική σχεδίαση και πως μπορεί αυτή να εφαρμοστεί στους 

αντιστροφείς φωτοβολταϊκών. Είναι προφανές ότι μια ανάλυση του κύκλου ζωής ενός 

αντιστροφέα για μια εξεταζόμενη χρονική περίοδο λειτουργίας 15 εως 20 ετών μπορεί να 

αποκαλύψει όλες εκείνες της περιβαλλοντικές πτυχές που έχουν καθοριστική συμβολή στην 

σκιαγράφηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του προϊόντος. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί  

σε μία δήλωση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς E.P.D (Environmental Product Declaration), κάτι 

το οποίο ακόμα δεν κάνουν οι κατασκευαστές Φωτοβολταϊκών αντιστροφέων.  

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι εμφανές ότι η χρήση  φιλικών προς το 

περιβάλλον υλικών  μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που μπορεί 

να έχει ένας Φ/Β μετατροπέας, όπως επίσης αντίστοιχη θετική επιρροή μπορεί να έχει και η 

ενεργειακή αριστοποίηση του προϊόντος. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, η τεχνολογία των 

SiC, είναι μια πολλά υποσχόμενη νέα τεχνολογία στον τομέα τον ηλεκτρονικών ισχύος. Το 
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γεγονός αυτό μπορεί αν οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρονικών 

συσκευών. H περίπτωση που εξετάζεται εδώ, η εφαρμογή της τεχνολογίας ημιαγωγών τύπου SiC 

στους Φωτοβολταϊκούς μετατροπείς θα επιφέρει συνολική βελτίωση του βαθμού απόδοσης. 

Επιπλέον λόγο των χαμηλών αναγκών σε ψύξη που παρουσιάζουν τα ημιαγωγικά στοιχεία τύπου 

SiC, αυτό θα επιφέρει επιπλέον και μείωση του μεγέθους του αντιστροφέα και του βάρους του. 

Επιπρόσθετα με την εφαρμογή νέου τύπου συστημάτων απαγωγής θερμότητας, όπως για 

παράδειγμα ψύκτρες φτιαγμένες από γραφένιο, μπορεί να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση 

του βαθμού απόδοσης σε συνδυασμό με περιορισμό του βάρους. Σε κάθε περίπτωση, η όποια 

βελτίωση επιλέγεται να γίνει από κάποιον κατασκευαστή Φ/Β αντιστροφέων, η οικολογική 

σχεδίαση του προϊόντος θα πρέπει να αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο. Δηλαδή η 

ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που θα έχει αυτή η συσκευή τόσο κατά την 

φάση της σχεδίασης, όσο και στα στάδια της παραγωγής αλλά και λειτουργίας. Τα όποια υλικά 

επιλεγούν για τα κυκλώματα των ηλεκτρονικών ισχύος, αλλά και τα συστήματα ψύξης του, θα 

πρέπει να μπορούν να ανακυκλωθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Με άλλα λόγια τίποτε δεν 

θα πρέπει να αποβάλλεται στο περιβάλλον  στο βαθμό του εφικτού. Η ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών θα πρέπει να αποτελεί επιδίωξη υψηλής σπουδαιότητας. Τα 

σημεία τα οποία χρίζουν προσοχής από τους κατασκευαστές Φ/Β αντιστροφέων είναι εκείνα της 

επιλογής υλικών καθώς και διεργασιών παραγωγής, οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζουν 

ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση καθώς και ελάχιστη κατανάλωση φυσικών πόρων.  

Η μεθοδολογία MEErP δεν μπορεί να υποδείξει στους κατασκευαστές μεθόδους και τρόπους 

παραγωγής, καθώς και υιοθέτηση τεχνολογιών ηλεκτρονικών ισχύος. Είναι στην διακριτική 

ευχέρεια του κάθε κατασκευαστή να επιλέξει εκείνη την τεχνολογία που εκείνος κρίνει ότι είναι 

αποδοτικότερη για το προϊόν του, μιας και ο ίδιος θα διαμορφώσει το τελικό κόστος του προϊόντος 

του. Η μεθοδολογία που εξετάζεται δεν αναπτύχθηκε για να παράγει οικονομικά προϊόντα, αλλά 

φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι όμως αυταπόδεικτο ότι ένα φιλικό πρός το περιβάλλον προϊόν 

με υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης, μπορεί να επιστρέψει πίσω στον κατασκευαστή του σημαντικό 

μέρος, τόσο της επένδυσης στην έρευνα και στην ανάπτυξη, όσο και στην παραγωγή του. Δεν 

αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι η φιλοσοφία της οικολογικής σχεδίασης περικλείει και σημαντικά 

οικονομικά στοιχεία μέσα της.  

Το προϊόν που εξετάζεται αποτελείται από μια μακροσκελή λίστα υλικών, πολλά από τα οποία 

μπορεί να είναι νέα ή να αποτελούν πατέντα ενός κατασκευαστή. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι δεν θα 

περιλαμβάνονται στην λίστα της MEErP, καθώς επίσης και δεν θα δημοσιοποιηθούν. Επιπλέον 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η συγκεκριμένη μεθοδολογία αποτελεί μια γενική οδηγία η οποία 

δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Επομένως τα αποτελέσματα που μπορεί να δώσει θα είναι 

συνάρτηση σε τι βαθμό θα υιοθετήσει ο κάθε κατασκευαστής αυτή την μεθοδολογία, και πόσο 
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μεγάλη προτεραιότητα θεωρείται η οικολογική σχεδίαση ενός τέτοιου πολύπλοκου και συνεχώς 

εξελισσόμενου προϊόντος, από τον κάθε κατασκευαστή. 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η υιοθέτηση ενός energy label. Μέσω αυτού θα καθίσταται 

δυνατό να αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  του προϊόντος και ο καταναλωτής να έχει 

μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγει. Ολοκληρώνοντας γίνεται αντιληπτό ότι ένα 

προϊόν που παράγεται σε μια τοποθεσία, δεν είναι απαραίτητο να καταναλώνεται / 

χρησιμοποιείται εκεί. Πολλές φορές θα πρέπει να ταξιδέψει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις με 

αποτέλεσμα την κατανάλωση σημαντικών ποσών ενέργεια και στις περισσότερες περιπτώσεις 

ορυκτών καυσίμων. Παρόμοιο είναι και το πρόβλημα και με τα υλικά κατασκευής του. Μπορεί 

να έρχονται από μεγάλες αποστάσεις, πράγμα που σημαίνει κατανάλωση ενέργειας για την 

μεταφορά τους. Τα ανωτέρω προβλήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα που περιγράφονται δεν 

λαμβάνονται υπόψη στην μεθοδολογία MEErP, γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει σαφή 

εικόνα τελικά για το πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος. 

Με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων και των σεναρίων που μελετήθηκαν, κατέστη εφικτό 

να υπολογιστεί ένα κλάσμα που αφορά το ποσό της καταναλισκόμενης ενέργειας σε όλη την φάση 

της παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος, σε σχέση με το ποσό ενέργειας που αποδίδει πίσω το 

προϊόν σε βάθος 15 ετών.  

 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  
 

Φωτοβολταϊκοί αντιστροφείς, Ενεργειακή απόδοση μετατροπέα DC/AC, Οδηγία για την 

οικολογική σχεδίαση ηλεκτρονικού εξοπλισμού 125/09/EC, Λογισμικό MEErP, Ενεργειακή 

απόδοση, Ηλεκτρονικά ισχύος,  Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  
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Summary 

 

The directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of October 21 2009 

negotiates better targeting on the product design issues, both in terms of resource needs (e.g. 

electricity, water) and their general human environmental footprint. At a global level, current 

human activity is totally connected with electricity and the over-consumption of natural resources 

and goods. The modern socioeconomic situation has created additional needs in everyday life 

which, in addition to adding complexity to the interaction of humans with all-natural resources 

and not natural resources, also have an impact on the natural environment, both in present and in 

future. With other words, it can be called ‘human environmental footprint’. It is the choice of 

products by the human consumer which will determine the levels of pollutants in air, water, soil, 

as well as the appropriate use products, also plays an important role. 

This Directive is a general direction in manufacturer hands. It gives the general direction even 

for the first phase of planning, research and development. There is no mention of transport, which 

creates a lack of clarity about the environmental impact of a product since, as a result of the 

globalization of imports and exports of products, large amount of pollutants related, which should 

be taken into account. A product will almost very rarely be 'consumed' where it is manufactured. 

It is obvious that the environmental declaration of conformity of a product should be accompanied 

by an analysis of its life cycle. This thesis examines the implementation of the EU Ecodesign 

Directive and how it can be applied to photovoltaic inverter. It is obvious that an analysis of the 

lifecycle of a reverse agent for a period of 15 to 20 years considered may reveal all those 

environmental aspects that have a decisive contribution to the delineation of the product's outline 

environmental footprint. This can be reflected in an Environmental Product Declaration, which 

were not been done by the manufacturers of PV inverters yet. 

On the basis of what have been said, it is obvious that the use of environmentally friendly 

materials can make a significant contribution to the environmental impact that a PV inverter can 

have. Also, the energy optimization of the product can have a positive impact. To achieve this 

goal, SiC technology is a promising new horizon in the field of electronic power. Consequently, 

this can lead to a dramatic improvement in the performance of electronic devices. In this case, the 

application of SiC semiconductor technology to photovoltaic inverters will result in an overall 

efficiency improvement. In addition to the low cooling requirements of SiC semiconductor 

components. This will also result in a reduction in the inverter size and its weight. Furthermore, 

with the introduction of a new type of heat exchanger systems, such as graphene-based coolers, 

even greater improvement in the efficiency can be achieved in combination with weight reduction. 

In any case, any improvement selected by a manufacturer of inverter, the ecological design of the 
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product should be the main parameter. This means minimizing the environmental impact of this 

device during the design, production as well as operational phase. Whatever materials are chosen 

for electronic power circuits and their cooling systems should be recyclable as far as possible. In 

other words, nothing should be excreted into the environment. Recycling and re-use of materials 

should be a very important task. The key points that need attention from the inverter manufacturers 

are the choice of materials and production processes, which should have both a minimum energy 

consumption and a minimum consumption of natural resources. 

The MEErP methodology cannot indicate to manufacturers production methods and ways, as 

well as the adoption of electronic power technologies. It is up to each manufacturer to choose the 

technology that he considers most efficient for his product, as is the one who shapes its final cost 

of the product. The methodology under consideration was not developed to produce economic 

products, but also environmentally friendly ones. But it is self-evident that an environmentally 

friendly product with a high recycling rate can return to its manufacturer a significant part of the 

investment in research and development its production. Therefore, it is not surprising, that the 

philosophy of ecological design encompasses important economic elements within it. 

The product under consideration consists of a long list of materials, many of which may be new 

or patented by a manufacturer. They will certainly not be on the MEErP list and they will not be 

made public either. Moreover, as mentioned above, this methodology is a general directive which 

is not restricting. Therefore, the results that may be given will depend on how much each 

manufacturer adopts this methodology, and how much priority is considered to be the ecological 

design of such a complex and constantly evolving product by each manufacturer. 

An energy label is also important. This will allow the specific characteristics of the product to 

be recognized and allow the consumer to have a clearer picture of the product was chosen. To 

conclude, it is understood that a product produced in a specific location does not need to be either 

consumed or used there. It will often have to travel very long distances, resulting in considerable 

amounts of energy being consumed in most cases of fossil fuels. The problem is similar to that of 

the materials used in its manufacture. They may also come from long distances, which means 

energy consumption for their transportation. The environmental problems described above where 

not taken into account in the MEErP methodology, which means that there is no clear picture 

ultimately of the actual environmental footprint of the product. Upon completion of the results and 

scenarios studied, it was possible to calculate the amount of energy consumed throughout the 

production and disposal phase of the product, in relation to the amount of energy that product 

returns over 15 years. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΔΗΓΙΑ ECO DESIGN 

 1.1 Εισαγωγή στην οδηγία Eco Design 2009/125/EK 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η σημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με 

την ηλεκτρική ενέργεια και την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων και αγαθών. Η μοντέρνα 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση έχει δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες στην καθημερινότητα 

μας, οι οποίες εκτός από το να προσθέτουν πολυπλοκότητα στην αλληλεπίδραση μας με όλους 

τους φυσικούς πόρους και μη, έχουν και αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον που ζούμε, τόσο στον 

παρόντα χρόνο όσο και στο απτερο μέλλον. Αυτό με μία λέξη μπορεί να ονομαστεί ‘ανθρώπινο 

αποτύπωμα’ (human footprint) [1].  

Η Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 

Οκτωβρίου 2009, διαπραγματεύεται την καλύτερη στόχευση σε θέματα σχεδίασης προϊόντων, 

τόσο ως προς την ανάγκη τους σε πόρους (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, νερό), όσο και το γενικό 

αποτύπωμα τους στο περιβάλλον και κατ επέκταση στον άνθρωπο, λαμβάνοντας υπόψη όλο τον 

κύκλο ζωής [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1 Ποσοστό που η ανθρώπινη επιρροή συνδέεται με τον μεγαλύτερη καταγεγραμμένη 

διαφορά σε κάθε οργανισμό [2].  

Το ανθρώπινο αποτύπωμα αποτυπώνεται στους παρακάτω τομείς:
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➢ Ρύπανση του αέρα (ατμοσφαιρική ή ηχητική),  

➢ Ρύπανση με στερεά απόβλητα 

➢ Ρύπανση Εδάφους  

➢ Ρύπανση και κατανάλωση νερού  

➢ Υπερκατανάλωση ενέργειας,  

➢ Υπερκατανάλωση φυσικών πόρων  

Με βάση τις σύγχρονες μελέτες, το ανθρώπινο αποτύπωμα στο περιβάλλον αφορά κυρίως τις 

σχέσεις του πολιτισμού με το νερό, καθώς επίσης και με την κατανάλωση ενέργειας, η οποία 

ουσιαστικά σαν αντίκτυπο την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) [1].  

Όμως αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό στο μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, είναι ότι 

σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, η κατανάλωση νερού σχετίζεται άμεσα κυρίως με την 

κατανάλωση τροφής. Επομένως όσο αυξάνεται η κατανάλωση τόσο μεγαλώνει και το αποτύπωμα 

νερού [1].  

Σκιαγραφώντας τις καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες στις οποίες χρησιμοποιείται νερό, όπως 

για παράδειγμα καθαρισμός πιάτων, μπάνιο κ.α. αφορούν σαν ποσοστό μόνο το 5% της συνολικής 

κατανάλωσης του. Επιπρόσθετα περισσότερη κατανάλωση σε ποσοστά νερού, παρατηρείται για 

την παραγωγή των καυσίμων. Σαν παράδειγμα αναφέρεται ότι για την παραγωγή 10 lt βενζίνης 

απαιτούνται περίπου 130 lt νερού. Αν σε όλα τα ανωτέρω προστεθούν επίσης και οι μεταφορές 

καθημερινά, είτε αυτές βασίζονται σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είτε στο προσωπικό 

αυτοκίνητο, προκύπτει ότι απαιτούνται τουλάχιστον 10 κυβικά μέτρα νερού καθημερινά (η 

αναφορά γίνεται για μια μέση κατανάλωση καυσίμου 6 lt το χιλιόμετρο σε απόσταση 20 km). 

Επομένως γίνεται αντιληπτό ότι τα προϊόντα απαιτούν νερό για να παραχθούν και έχουν 

απαιτήσεις παραπάνω από το 20% της συνολικής κατανάλωσης [1].  

Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές, το βαμβάκι, και το χαρτί είναι 

μερικά από τα πιο απαιτητικά προϊόντα σε νερό. Επιπλέον, εστιατόρια, νοσοκομεία, και πολλά 

άλλα, έχουν επίσης «ανάγκη» νερού για να λειτουργήσουν [1]. Επομένως σε σημαντικό ποσοστό 

το νερό πηγαίνει σε διεργασίες προκειμένου να αναπτυχθούν και να γίνει επεξεργασία των 

τροφίμων, τα οποία ένας μέσος άνθρωπος καταναλώνει κάθε μέρα. Μερικά τρόφιμα όπως είναι 

το κρέας, τα γαλακτοκομικά, και o καφές, αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία ως τα πιο 

απαιτητικά στην χρήση νερού, τόσο για την παραγωγή τους, όσο και μέχρι την κατανάλωσή τους 

[1]. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι ανάλογα με τους τρόπους που κάθε άνθρωπος 

έχει επιλέξει να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες, αντίστοιχα διαμορφώνεται το ενεργειακό 

αποτύπωμά. Δηλαδή το ανθρώπινο αποτύπωμα αφορά όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες οι 
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οποίες γίνονται 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, και σχετίζεται 

με την εκλυόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) προς την ατμόσφαιρα [1].  

 

Εικόνα 1.2 Το ανθρώπινο αποτύπωμα στην παραγωγή CO2 στην ατμόσφαιρά [3]. 

1.2 Ανάλυση της οδηγίας Eco Design 2009/125/EK 

 

Ο τρόπος με τον οποίο παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια καταδεικνύει και την παραγωγή του 

διοξειδίου του άνθρακα. Οι κυριότεροι τρόποι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι [4]: 

1) Με την καύση διαφόρων ορυκτών καυσίμων όπως πετρέλαιο, λιγνίτης. 

2) Χωρίς την διαδικασία της καύσης, όπως για παράδειγμα στα πυρηνικά εργοστάσια, στα ηλιακά 

πάρκα, στα υδροηλεκτρικά φράγματα και στα αιολικά πάρκα.  

Είναι λοιπόν κατανοητό ότι με την καύση εκλύονται μεγαλύτερα ποσά CO2. Η προσπάθεια που 

συντελείται τα τελευταία χρόνια για την αύξηση του ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), έχει θεαματικά αποτελέσματα 

στην μείωση των εκπομπών CO2, μια και αυτές έχουν μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα [4].  

Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω και εντάσσοντας τα στην ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την 

οικολογική σχεδίαση, ο κύριος στόχος τις οδηγίας είναι [4]:  

Α) Η δημιουργία ενός πλαισίου που αφορά την παραγωγή προϊόντων τα οποία θα έχουν 

οικολογικές προδιαγραφές στην φάση του σχεδιασμού, 
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Β) Στη φάση της λειτουργίας τους (οδηγία 125/09/EC - Παράγραφος 2),  

Γ) Στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

Σύμφωνα λοιπόν με την οδηγία 125/09/EC, μια βασική προϋπόθεση για την αποδοχή του 

νομικού πλαισίου είναι η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του τελικού προϊόντος και όχι η 

δημιουργία εμποδίων, με σκοπό τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Ειδικότερα έχει τονιστεί η ανάγκη για 

χαμηλό κόστος σχεδίασης και παραγωγής ενός προϊόντος, διότι η όποια βελτίωση επιτευχθεί δεν 

θα πρέπει να προσθέτει υπερβολικό κόστος επάνω σε αυτό [4].  

Το σύνολο των διαδικασιών τις παραγωγής του προϊόντος θα πρέπει να αναγνωρίζει τις πιθανές 

εστίες πρόκλησης ρύπανσης, να αποφεύγει την μεταφορά της και κυρίως να προσπαθεί να μειώσει 

τους παράγοντες που την δημιουργούν (οδηγία 125/09/EC - Παράγραφοι 2 και 3) [4]. Ο 

οικολογικός σχεδιασμός όπως περιγράφεται στην οδηγία εκτιμάται ότι, μπορεί να δημιουργήσει 

καινούργιες ευκαιρίες στους κατασκευαστές αλλά και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. ‘Ετσι 

θα επιτευχθεί καλύτερη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας ώστε να μειωθούν τα αέρια που 

προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (Βλέπετε οδηγία 125/09/EC - Παράγραφος 6). 

Αναφορά επίσης γίνεται και για την χρήση υλικών που προέρχονται από ανακύκλωση, δηλαδή 

εκτός από το χρηστικό να υπάρχει και ένα κομμάτι έμπνευσης από την διαφορετική οπτική των 

υλικών, ακόμη επίσης και με ενσωμάτωση μεταχειρισμένων εξαρτημάτων (οδηγία 125/09/EC - 

Παράρτημα 1.3 β και ζ) [4]. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο στόχος είναι να ερευνηθούν οι πτυχές 

που δημιουργούν το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την αρχή του κύκλου ζωής 

του προϊόντος και για όλη την διάρκεια ζωής του, μέχρι να φτάσει στην ανακύκλωσή του 

(Βλέπεται οδηγία 125/09/EC - Παραγράφους 7 και 13) [4].  

Ένα άλλο σημείο της οδηγίας που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής βρίσκεται στην Παράγραφο 12. 

Εκεί γίνεται αναφορά στην πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με την ενεργειακή 

αποδοτικότητα των προϊόντων και πως θα πρέπει επιλέγονται από τους καταναλωτές. Η 

κοινοποίηση των πληροφοριών θα πρέπει επίσης να γίνεται και ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα 

κράτη μέλη της Ευρώπης με σκοπό την επιτήρηση ή την διάδοση γνώσης σε σχέση με τις 

υφιστάμενες σχεδιαστικές λύσεις (οδηγία 125/09/EC - Παράγραφος 27). Επίσης ανάγκη υπάρχει 

για την χρήση συμβόλων σχετικά με την τυποποίηση των προϊόντων καθώς και τον τρόπο χρήσης 

τους (οδηγία 125/09/EC - Άρθρο 5 Παράγραφος 5.β) [4].  
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Με την κατάλληλη σήμανση – πληροφόρηση που θα φέρνει το προϊόν επάνω του, ο 

καταναλωτής θα είναι σε θέση να συγκρίνει τις διαφορές των προϊόντων, τον τρόπο χρήση τους, 

την συντήρησης και ανακύκλωσης ή διαχείρισης των προϊόντων μετά το τέλος του κύκλου της 

ζωής του. (Βλέπετε οδηγία 125/09/EC - Παράρτημα μέρος 2 β και γ) [4].  

 

Εικόνα 1.2 O Κύκλος ζωής του Προϊόντος [5] 

Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, γίνεται αναφορά (οδηγία 125/09/EC - Παράγραφος 

16) για μείωση της κατανάλωσης της συσκευής στην κανονική λειτουργία [4].  

Σημαντική επίσης κρίνεται και η αναφορά σχετικά με την υιοθέτηση προτύπων.  Γενικά 

θεωρείται ότι είναι προς συμφέρων της αγοράς να υπάρχουν ή να δημιουργηθούν πρότυπα, καθώς 

και μέθοδοι μετρήσεων και δοκιμών τα οποία όμως δεν θα πρέπει να έχουν ως σκοπό την 

δημιουργία ορίων σε περιβαλλοντικά θέματα (οδηγία 125/09/EC - Παράγραφοι 32-33) [4].  

Τα θέμα των αποβλήτων καθώς και η ανακύκλωσή τους εμφανίζει ένα πολύ σημαντικό 

ποσοστό στο Ανθρώπινο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα. Μεγάλη σημασία δίνεται στις πρώτες ύλες 

που χρησιμοποιούνται καθώς και στον περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων ουσιών στα 

προϊόντα ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία 125/09/EC - Παράγραφος 35). Στο 

τέλος, γίνεται αναφορά στην πρόβλεψη κατανάλωσης γλυκού νερού και σε εκπομπές σε αέρα και 

νερό (οδηγία 125/09/EC -Παράρτημα Ι.1.3 ια-ιβ) [4].  
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Η ανωτέρω ευρωπαϊκή οδηγία δεν εφαρμόζεται στα μέσα μεταφοράς προσώπων και 

εμπορευμάτων (οδηγία 125/09/EC - Άρθρο 1 Παράγραφος 3), αλλά εφαρμόζεται σε μεγάλες 

παραγωγές προϊόντων οι οποίες έχουν τα περιθώρια βελτίωσης (οδηγία 125/09/EC - Άρθρο 14).  

Αναφορά σε απ’ ευθείας κυρώσεις όταν ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με την οδηγία δεν 

υπάρχουν, αλλά όμως υπάρχει αναφορά σχετική με τον περιορισμό ή και ακόμα απαγόρευση από 

την κυκλοφορία, μέχρι να γίνει η συμμόρφωση. Επίσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται άμεση 

ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής καθώς και άμεση ενημέρωση της Επιτροπής και των άλλων 

κρατών (οδηγία 125/09/EC - Άρθρο 7) [4].  

Ολοκληρώνοντας την σύντομη αυτή περιγραφή στην οδηγίας 125/09/EC θα πρέπει να 

αναφερθεί και το παράρτημα 1 της οδηγίας 125/09/EC. Πιο συγκεκριμένα οι σημαντικές 

περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να προσδιορίζονται αφού πρώτα γίνει συνεκτίμηση των παρακάτω 

φάσεων του κύκλου ζωής του προϊόντος και σε τι βαθμό αυτές συνδέονται με τον σχεδιασμό του 

προϊόντος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει αν γίνεται αναφορά στα [4]: 

α) Επιλογή και χρησιμοποίηση πρώτων υλών με τον μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.   

β) Τον τρόπο κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο.  

γ) Τον τρόπο συσκευασίας, μεταφοράς, και διανομής του 

δ) Την εγκατάσταση και συντήρηση του 

ε) Τέλος την διαχείριση και την εναπόθεση του στο τέλος ζωής του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις βασικές αρχές που διέπουν την ανάλυση κύκλου ζωής ενός 

προϊόντος (Life Cycle Assessmen, LCA ) καθώς και την περιβαλλοντική δήλωση συμμόρφωσης 

(Environmental Product Declarations, EPD) που πλέον γίνεται απαιτητή από τις νεότερες 

ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τόσο την οικολογική σχεδίαση ενός προϊόντος, όσο και την 

προστασία του περιβάλλοντος [6].  

 

2.2 Εισαγωγή στην LCA 

 

Ένα πολύ βασικό εργαλείο για την αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 

προϊόντος είναι η εκτίμηση του κύκλου ζωής (LCA). Οι πρώτες μελέτες σχετικά με αυτό 

χρονολογούνται γύρω στη δεκαετία του ’70. Μια σχετικά σύγχρονη μέθοδος που ακόμα βρίσκεται 

σε εξέλιξη, αναπτύχθηκε με σκοπό να εκτιμηθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

δημιουργούνται κατά την παραγωγή προϊόντων και χρήση των διαφόρων προϊόντων (Εικόνα 2.2) 

[7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2 Απεικόνιση κύκλου ζωής προϊόντος [6]. 
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Η εκτίμηση κύκλου ζωής είναι μια μελέτη όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον «λίκνο 

έως τον τάφο», δηλαδή από την συλλογή πρώτων υλών για την παραγωγή ενός προϊόντος έως την 

τελική διάθεσή και απόθεση των αποβλήτων. Η εκτίμηση κύκλου ζωής επιτρέπει την αποτίμηση 

όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που απορρέουν από όλα τα στάδια της ζωής ενός 

προϊόντος [8].  

Η LCA περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο που ονομάζεται προσδιορισμός 

του σκοπού και του στόχου, προσδιορίζονται τα όρια της ανάλυσης και προκύπτουν 

περιβαλλοντικά αποτελέσματα κατά την διάρκεια της μελέτης. Στο δεύτερο που καλείται 

απογραφική ανάλυση προσδιορίζεται και ποσοτικοποιείται η ενέργεια, τα απόβλητα και τα 

μεταχειρισμένα υλικά. Στη συνέχεια στο τρίτο τμήμα που λέγεται εκτίμηση των επιπτώσεων, 

εκτιμιούνται οι επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Και τέλος στο τέταρτο στάδιο που 

ονομάζεται ερμηνεία των αποτελεσμάτων, πραγματοποιείται η αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

του πρώτου σταδίου και η εκτίμηση των επιπτώσεων. Όλα αυτά έχουν ως στόχο την επιλογή του 

κατάλληλου προϊόντος και της καλύτερης και λιγότερο επίπονης διαδικασίας για το περιβάλλον 

[8].  

Η ανάλυση κύκλου ζωής του αντιστροφέα AC / DC 800M καλύπτει όλες τις περιβαλλοντικές 

πτυχές για την εξόρυξη και παραγωγή των πρώτων υλών, κατασκευή κύρια μέρη, 

συναρμολόγηση, μεταφορά και χρήση του προϊόντος, αποσυναρμολόγηση, ο κατακερματισμός 

και την διάθεση και ανακύκλωση των απορριμμάτων μετά το τέλος της η ζωή του. Περιλαμβάνει 

επίσης την κατανάλωση ενέργειας και υλικών πόρων, καθώς επίσης και τις εκπομπές και 

παραγωγή αποβλήτων. Υπολογισμοί έχουν γίνει με βάση την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 15 ετών 

όταν λειτουργούν 5.000 ώρες ανά έτος. Ένα μέσο μίγμα ενέργεια έχει χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια κατασκευής και ένα μίγμα ενέργειας 

για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη χρήση και διάθεση [9].  

 

2.3 Εισαγωγή στην περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος EPD 

 

Για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις χρειάζεται, ο εντοπισμός 

των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτές, η ποσοτικοποίηση των συνεπειών αλλά και η διαρκής 

ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτές τις προκλήσεις [10]. Η Βιομηχανία κατασκευής Ηλιακών 

μετατροπέων (Solar Inverters) προκαλεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα κατά τη 

διάρκεια της παραγωγής τους. Τα προβλήματα αυτά αφορούν κυρίως την παραγωγή των 

ανωτέρων προϊόντων και κρίνεται απαραίτητη η σε βάθος διερεύνηση τους. Για τη 

πραγματοποίηση των παραπάνω χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικά εργαλεία με σημαντικότερο, 

τη μεθοδολογία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής – Life Cycle Assessment. Για να είναι όμως τα 
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αποτελέσματα της αξιόπιστα, ακριβή και συγκρίσιμα μεταξύ της ίδιας κατηγορίας προϊόντων 

απαιτείται να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Η Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) 

αποτελεί μια Τύπου ΙΙΙ Περιβαλλοντική σήμανση, η οποία στηρίζεται στην Ανάλυση Κύκλου 

Ζωής και για την πραγματοποίηση της ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες για κάθε κατηγορία 

προϊόντος και αφορά όλο το κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα 

στον κατασκευαστή να εντοπίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη παραγωγή του 

προϊόντος του και σε ποιες διεργασίες οφείλονται, βοηθώντας στη λήψη περιβαλλοντικά 

φιλικότερων αποφάσεων  [10]. Ταυτόχρονα παρέχει πληροφορίες στον καταναλωτή σχετικά με 

την επίδοση του προϊόντος σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές παραμέτρους και του επιτρέπει να 

επιλέξει το προϊόν με την καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση. Στη παρούσα εργασία, εξετάζεται η 

δυνατότητα εφαρμογής της οδηγίας για το EcoDesign 2009/125/EC στους ηλιακούς μετατροπείς. 

Μέσω της οδηγίας αυτής γίνεται προσπάθεια και προτάσεις για την βελτίωση της περιβαλλοντικής 

απόδοσης της συγκεκριμένης κατηγορίας ηλεκτρονικών προϊόντων. Για την εφαρμογή της 

μεθοδολογίας γίνεται και χρήση των υφιστάμενων EPDS.  Σε κάθε φάση του κύκλου ζωής 

υπάρχουν περιβαλλοντικές πτυχές, π.χ. απώλειες ισχύος και παραγωγής αποβλήτων. Το EPD 

παρέχει ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με όλες αυτές τις πτυχές σε συγκρίσιμους όρους, για 

παράδειγμα τη χρήση μη-ανανεώσιμων πόρων σε κάθε μία από τις φάσεις [9].  

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως αυτές περιγράφονται απο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος 

οδήγησης ηλεκτροκινητήρα (AC Driver) τύπου ACS 800M – 630kW της εταιρείας ABB, 

περιλαμβάνουν την διαδικασία από την εξόρυξη των πρώτων υλών εως το τέλος της χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Επιλέον περιλαμβάνοντε τα υλικά τα υλικά 

συναρμολόγησης του τελικού προϊόντος προς τον τόπο της χρήσης. Ο πίνακας 2.1 δείχνει τις 

αρχικές ποσότητες υλικών, καθώς και τν ισχύ που απαιτείται για την επεξεργασία τους [9].  

 

Πίνακας 2.1. Ποσότητες υλικών συστήματος οδήγησης ηλεκτροκινητήρα ACS 800M της εταιρείας 

ABB, όπως περιγράφεται στο EPD του προϊόντος [9].  

 

 

 

 

 

 

Για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ανωτέρω προϊόντος έγινα 

επιπλέον και οι ακόλουθες παραδοχές, πίνακας 2.2 [9]:  

Α) Μέση απόσταση μεταφοράς των προϊόντων των 1,000 χλμ, 

Είδος υλικού kg / Προϊόν kg / kW 

Χάλυβας 433  0.687 

Σίδερος 134  0.212 

Χαλκός 153  0.242 

Αλουμίνιο 77  0.121 

Πλαστικά 16  0.025 

Άλλα Υλικά 30  0.046 
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Β) Μια περίοδο συνεχούς λειτουργίας των δέκα ετών,  

Γ) Ευρωπαϊκός μέσος όρος μίγματος ηλεκτρικής ενέργειας : 10 % αέριο, 15% υδροηλεκτρικά, 

36% πυρηνική, 10% πετρελαίου, 19% άνθρακα και 10% λιγνίτη.  

 

Πίνακας 2.2. Χρήση πόρων για την κατασκευή του AC Driver ACS 800M της εταιρείας ABB, όπως 

περιγράφεται στο EPD του προϊόντος [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για λόγους σύγκρισης, οι διάφοροι παράγοντες που συμβάλλουν σε κάθε κατηγορία 

επιπτώσεων μετατρέπονται σε ισοδύναμα της μιας μόνο ουσίας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 

Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Στον  πίνακα 2.3  απεικονίζεται η κατανομή των επιπτώσεων ανά 

κατηγορία πάνω στις τρεις φάσεις: χρήση, κατασκευή, και μεταφορά [9]: 

 

Πίνακας 2.3. Κατανάλωση ενέργειας στα στάδια ανάλυσης του κύκλου ζωής του AC Driver ACS 

800M  της εταιρείας ABB, όπως περιγράφεται στο EPD του προϊόντος [9].  

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επτπτώσεων στις τρεις ανωτέρω φάσεις, 

θεωρήθηκε το ακόλουθο ενεργειακό μίγμα έτσι ώστε να γίνει εξαγωγή σε κοινή βάση. Πιο 

συγκεκριμένα όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε 

κατά την φάση κατασκευής αποτελεί τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και αποτελείται 10 % αέριο, 15% 

Χρήση πόρων 
Φάση κατασκευής 

Προϊόν / kW 

Φάση χρήσης 

Προϊόν / kW 

Φάση διάθεσης 

Προϊόν / kW 

Χρήση μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
Άνθρακα kg 1.46 553 -0.79 

Αλουμινίου (Al) kg 0.12 0.00 0.09 

Χαλκός (Cu) kg 0.23 0.00 -0.18 

Σίδηρος (Fe) kg 0.90 0.00 -0.73 

Μαγγάνιο (Mn) kg 0.00 0.00 0.00 

Φυσικό αέριο kg 0.21 64.5 -0.04 

Ουράνιο (U) kg 0.00 0.02 0.00 

Λάδι kg 0,55 57.8 -0.13 

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
Υδροηλεκτρική 

ενέργεια MJ 

0.03 107 0.00 

Ξύλο kg 0.01 28.4 -0.00 

Κατανάλωση 

ενέργειας και 

Απώλειες 

kWh / Προϊόν kWh / kW 

Μορφή ενέργειας Φάση 

κατα

σκευ

ής 

Φάση 

χρήσης 

Φάση 

Εναπόθεσης 

Φάση 

κατασκευής 

Φάση 

χρήσης 

Φάση 

Εναπόθεσης Ηλεκτρική 

ενέργεια 

717 1,539,00

0 

- 1.13 2,443 - 

Θερµικής 

ενέργεια 

391 - - 0.62 - - 
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υδροηλεκτρικά, 36% πυρηνική, 10% πετρελαίου, 19% άνθρακα και 10% λιγνίτη. Η αναγωγή των 

ανωτέρω πόρων στις τρείς φάσεις που εξετάζονται εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα 2.4 [9].  

 

Πίνακας 2.4. Παραγωγή αποβλήτων στις φάσεις παραγωγής και διάθεσης του AC Driver ACS 800M 

της εταιρείας ABB, όπως περιγράφεται στο EPD του προϊόντος [9].  

 

 

 

 

 

 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται στις ανωτέρω περιγραφόμενες φάσεις, 

μπορούν να εκφραστούν σε ένα EPD, με περιβαλλοντικούς όρους, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

2.5 [9].  

 

Πίνακας 2.5. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις φάσεις παραγωγής και διάθεσης του του AC Driver 

ACS 800Μ της εταιρείας ABB, όπως περιγράφεται στο EPD του προϊόντος [9].  

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κύρια μέρη του προϊόντος μπορούν να 

ανακυκλωθούν, και τμήματα του πρέπει να διαιρεθούν σε ξεχωριστούς - διαφορετικούς τύπους 

υλικού. Θα πρέπει επιπλέον να παρέχετε μια λίστα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που μπορούν 

να κατακερματιστούν και να ανακυκλωθούν από τον κατασκευαστή [9]. Σημειώνετε ότι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη φάση της χρήσης είναι οι πιο σημαντικές. Ως παράδειγμα, το 

GWP (Global warming potential) για τη φάση χρήσης είναι περίπου 260 φορές μεγαλύτερο από 

το GWP για τη φάση της κατασκευής [9]. 

  

Απόβλητα kg / kW 

Επικίνδυνα απόβλητα - 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής  

Στην φάση της διάθεσης 0.04 

Τυπικά απόβλητα (ΧΥΤΑ)  

Κατά τη διάρκεια κατασκευής 0.02 

Στην φάση της διάθεσης 0.06 

Περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις 

Ισοδύναμη 

μονάδα 

Φάση 

κατασκευής 

Φάση 

χρήσης 

Δυναμικό υπερθέρμανσης του 

πλανήτη GWP 

kg CO2 / kW 5.88 1,549 

Δυναμικό Οξύνυνση AP kmol H+ / kW 0.00 0.27 

Ο ευτροφισμός kg O2 / kW 0.09 18.0 

Δυναμικό καταστροφής του 

όζοντος ODP 

kg CFC-11 / kW 0.00 0.00 

Φωτοχημικά οξειδωτικά POCP kg  αιθυλενίου / kW 0.00 0.26 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

3.1 Εισαγωγή 

 

Ένα από τα βασικότερα εξαρτήματα ενός Φωτοβολταϊκού μετατροπέα είναι οι διατάξεις 

ηλεκτρονικών ισχύος που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή της dc τάσης σε ac τάση. Είναι 

απαραίτητο λοιπόν να γίνει αναφορά στα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των ημιαγωγικών 

διακοπτών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ηλεκτρονικών ισχύος. Προκειμένου 

να φανεί ο σημαντικός ρόλος που έχουν τα ηλεκτρονικά ισχύος στον σύγχρονο τεχνολογικό 

πολιτισμό, στην παρακάτω εικόνα 3.1, απεικονίζονται οι εφαρμογές που έχουν τα ηλεκτρονικά 

ισχύος και κατ’ επέκταση οι ημιαγωγικοί διακόπτες [11]. 

Εικόνα 3.1 Εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος [12]. 

Με τον όρο «ηλεκτρονικά ισχύος» περιγράφεται μια ποικιλία εφαρμογών ημιαγωγικών 

στοιχείων για τον έλεγχο και την μετατροπή της ηλεκτρικής ισχύος (οι σχετικές διατάξεις δε, 

καλούνται και μετατροπείς ισχύος). Οι διατάξεις αυτές έχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, πως για 

παράδειγμα, μικρότερο όγκο/βάρος/κόστος. Επιπλέον εμφανίζουν υψηλότερη απόδοση, 

μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα ελέγχου και μικρότερες απαιτήσεις στην συντήρηση τους. Από 

την άλλη πλευρά παρουσιάζουν και ορισμένα μειονεκτήματα όπως για παράδειγμα η εισαγωγή 
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ανώτερων αρμονικών κυματομορφών, γεγονός που έχει αρκετά αρνητικά αποτελέσματα (αύξηση 

ενεργειακών απωλειών, αύξηση άεργης ισχύος και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές) [11]. 

Όσον αφορά την ιστορική διαδρομή των ηλεκτρονικών ισχύος, η ουσιαστική «επανάσταση» 

ξεκινά με την εφεύρεση του θυρίστορ (thyristor) το 1956. Τα θυρίστορ ήταν ο αδιαμφισβήτητος 

κυρίαρχος της αγοράς για σημαντικό χρονικό διάστημα. Έπρεπε όμως να περάσουν πάνω από δύο 

δεκαετίες μέχρι την ανάπτυξη νέων ημιαγωγικών στοιχείων που μπορούσαν να αμφισβητήσουν 

την πρωτοκαθεδρία τους. Αρχικά σε περιορισμένες εφαρμογές και σταδιακά σε όλο και 

περισσότερες [11].  

Μια βασική κατηγοριοποίηση δίνει τρεις διαφορετικές οικογένειες στοιχείων όπως φαίνεται 

και στο σχήμα 3.2: 

(1) Τις διόδους ισχύος 

(2) Τα στοιχεία που ανήκουν στην οικογένεια των τρανζίστορ (BJT, MOSFET ισχύος, IGBT). 

(3) Τα στοιχεία που ανήκουν στην οικογένεια των θυρίστορ (SCR, GTO, IGCT).  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει μια βασική διευκρίνιση που αφορά την συμπεριφορά όλων 

των ημιαγωγικών στοιχείων στα ηλεκτρονικά ισχύος. Στην μικροηλεκτρονική εξετάζεται κυρίως 

η λειτουργία των ημιαγωγών στην γραμμική περιοχή, ενώ στα ηλεκτρονικά ισχύος τα ημιαγωγικά 

στοιχεία λειτουργούν ως ηλεκτρονικοί διακόπτες. Με αλλά λόγια βρίσκονται είτε σε κατάσταση 

αγωγής (ΟΝ) είτε σε κατάσταση αποκοπής (OFF). Για αυτό ακριβώς το λόγο χρησιμοποιούνται 

και στην βιβλιογραφία, οι όροι ηλεκτρονικοί διακόπτες ή διακόπτες στερεάς κατάστασης (αφού 

εκτελούν διακοπτική λειτουργία αλλά όμως δεν έχουν κινούμενα μέρη) [11].   

 

Σχήμα 3.2. Απεικόνιση των βασικών ημιαγωγικών στοιχείων ανα οικογένεια [11]. 
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Ένας άλλος βασικός διαχωρισμός των ημιαγωγικών στοιχείων γίνεται με βάση τον βαθμού 

ελέγχου, και χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες [11]: 

(1) Τα μη ελεγχόμενα στοιχεία (δίοδοι). 

(2) Τα μερικώς ελεγχόμενα ημιαγωγικά στοιχεία (SCR) 

(3) Και τα πλήρως ελεγχόμενα ημιαγωγικά στοιχεία (GTO, MOSFET ισχύος, IGBT). 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος στους ηλεκτρονικούς διακόπτες ισχύος είναι τα 

γενικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν σε κάθε ημιαγωγικό διακόπτη. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά 

είναι [11]: 

α) Η τάση που μπορεί να δεχθεί (ορθά ή ανάστροφα) χωρίς να καταρρεύσει, 

β) Το μέγιστο ρεύμα αγωγής και αποκοπής,  

γ) Το ορθό και ανάστροφο ρεύμα διαρροής,  

δ) Οι χρόνοι απόκρισης,  

ε) Η μέγιστη δυνατή διακοπτική συχνότητα, 

στ) Και η αντοχή σε απότομες μεταβολές τάσης και ρεύματος. 

 

3.2 Απώλειες Ημιαγωγού 

 

Η επιλογή των κατάλληλων ημιαγωγικών στοιχείων για κάθε εφαρμογή γίνεται με βάση τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Αυτά αφορούν κυρίως τη διακοπτική συχνότητα και την στάθμη 

τάσης και ρεύματος (ή αλλιώς την ισχύ) που μπορούν να διαχειριστούν. Μία αυστηρή 

κατηγοριοποίηση δεν είναι δυνατή καθώς οι κατασκευαστές συνεχίζουν να αναπτύσσουν νέα 

προϊόντα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο γενικός κανόνας, με βάση τα βασικά στοιχεία 

και την χρήση τους σε εφαρμογές, είναι ότι τα δύο άκρα καταλαμβάνονται από τα θυρίστορ (πολύ 

υψηλή ισχύ και χαμηλή διακοπτική συχνότητα) και τα MOSFET ισχύος (χαμηλή ισχύ και πολύ 

υψηλή διακοπτική συχνότητα) με τα υπόλοιπα στοιχεία να καταλαμβάνουν τον ενδιάμεσο χώρο 

[11].  

H χρησιμοποίηση των υψηλών διακοπτικών συχνοτήτων σε ηλεκτρονικές διατάξεις ισχύος, 

εκτός από τα πλεονεκτήματα έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Αναφορικά με τα μειονεκτήματα, 

αυτά συνοψίζονται στην πολυπλοκότητα του ελέγχου και της οδήγησης του ηλεκτρονικού 

κυκλώματος καθώς επίσης και στον παραγόμενο ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο, ή αλλιώς 

ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Επιπλέον υπάρχουν και οι διακοπτικές απώλειες οι οποίες 
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σχετίζονται με το γεγονός ότι τα ημιαγωγικά στοιχεία καλούνται να διακόψουν το ρεύμα που τα 

διαρρέει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή  [13]. 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι τα ημιαγωγικά στοιχεία υπόκεινται σε υψηλή διακοπτική 

φόρτιση - καταπόνηση, καθώς το ρεύμα που τα διαρρέει μηδενίζεται απότομα ενώ η τάση που 

μετράται στα άκρα τους από σχεδόν μηδενική τιμή (όσα βρίσκονται σε διαδικασία αγωγής) 

αποκτά την υψηλή τιμή κάποιας τάσης που εφαρμόζεται μέσα στο κύκλωμα. Επιπλέον, κατά την 

εφαρμογή υψηλών διακοπτικών συχνοτήτων, τα παρασιτικά στοιχεία του κυκλώματος κάνουν 

αισθητή παρουσία τους με ανεπιθύμητες παρενέργειες. Εξαιτίας της χωρητικής συμπεριφοράς των 

ενώσεων των ημιαγωγικών στοιχείων και της επαγωγής σκέδασης που εμφανίζεται στα πηνία των 

μετασχηματιστών, δημιουργούνται φαινόμενα ταλαντώσεων κατά την μετάβαση των 

ημιαγωγικών διακοπτών στοιχείων στη φάση αγωγής ή στην αποκοπή. Αναλυτικότερα θα 

μπορούσαν να αναφερθούν και στα σκεδαζόμενα μαγνητικά πεδία που προκαλούνται από τα 

πηνία και τους μετασχηματιστές. Επίσης, οι κλειστοί βρόχοι ρεύματος που δημιουργούνται μέσα 

στον μετατροπέα συμπεριφέρονται σαν επαγωγικές κεραίες. Για να γίνει πιο κατανοητό το 

πρόβλημα αυτό το οποίο ανακύπτει από τη διακοπτική λειτουργία ενός ημιαγωγικού στοιχείου, 

θα αναλυθεί η λειτουργία ενός JFET σαν διακόπτης. Στη λειτουργία ως διακόπτης λοιπόν 

παρουσιάζονται κατά τις μεταγωγές, δυναμικά φαινόμενα Μια τέτοιου είδους θεωρητική 

διακοπτική λειτουργία ενός normally on JFET απεικονίζεται στο σχήμα 3.3 [13]. Η πάνω 

κυματομορφή είναι το σήμα της πύλης VGS που οδηγεί το JFET ενώ οι κάτω κυματομορφές 

περιγράφουν την τάση VDS και το ρεύμα ID του JFET. Οι παράμετροι του σχήματος ορίζονται ως 

εξής:  

• td on: turn on delay time ή χρόνος καθυστέρησης έναυσης  

• tr: rise time ή χρόνος ανόδου  

• ton: td (on)+ tr, turn on time ή χρόνος έναυσης  

• td (off): turn off delay time ή χρόνος καθυστέρησης σβέσης  

• tf: fall time ή χρόνος καθόδου  

• t off: td(off)+tf, turn off time ή χρόνος σβέσης  

 

3.3 Απώλειες JFET  

 

Οι απώλειες ισχύος κατά την φάση αγωγής και η ενέργεια των μεταγωγών του διακόπτη, 

υπολογίζονται από τις μετρούμενες κυματομορφές με βάση τις παρακάτω σχέσεις (1), (2), (3):  

Η σχέση που προσδιορίζει τις απώλειες ισχύος είναι (1): 

𝑃𝐿𝑂𝑆 = 𝑉𝐷𝑆 ∙ 𝐼𝐷 (1) 
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Η τάση μεταξύ της πύλης και της πηγής είναι VGS δίνεται από την σχέση (2): 

𝑉𝐺𝑆 = 𝑉𝐺 − 𝑉𝑆 = 0 − 𝐼𝐷 ∙ 𝑅𝑆 = −𝐼𝐷 ∙ 𝑅𝑆 (2) 

Αυτή η εξίσωση μας λέει ότι εδώ το τερματικό πύλης παίρνει πάντα αρνητικό δυναμικό από το 

τερματικό πηγή. Επομένως προκύπτει απο την εξίσωση (3): 

𝐼𝐷 = 𝐼𝐷𝐷 ∙ (1 −
𝑉𝐺𝑆

𝑉𝐺𝑆(𝑂𝐹𝐹)
)

2

→ 𝑉𝐷𝑆 = 𝑉𝐷𝐷 − 𝐼𝐷 ∙ (𝑅𝐷 + 𝑅𝑆) 
(3) 

Όπου tsw,on = 0 είναι χρόνος από την έναρξη ανόδου του ρεύματος ID, ως το τέλος της καθόδου της 

τάσης VDS, κατά την έναυση του τρανζίστορ και tsw,off = 0 χρόνος από την έναρξη της ανόδου της 

τάσης VDS, ως και το τέλος της καθόδου του ρεύματος ID, κατά τη σβέση του τρανζίστορ. Οι 

συγκεκριμένοι χρόνοι διακρίνονται και στο σχήμα 3.3 [13].  

 

Σχήμα 3.3: Μη ιδανικές θεωρητικές διακοπτικές κυματομορφές τάσης-ρεύματος του JFET Πάνω: 

Τάση πύλης VGS. Κάτω: Τάση υποδοχής-πηγής, VDS και ρεύμα υποδοχής ΙD [13].  

 

Όλα αυτά ισχύουν για σήματα τα οποία είναι συνεχούς χρόνου. Όμως στην πράξη χρειάζονται 

μόνο τα σήματα διακριτού χρόνου στους υπολογισμούς. Τα σήματα των μετρήσεων που 
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λαμβάνονται από τις πειραματικές διατάξεις και εισάγονται σε  υπολογιστικά προγράμματα, όπως 

και οι κυματομορφές που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις είναι σήματα διακριτού χρόνου. 

Επομένως είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ολοκλήρωση στα συστήματα διακριτού χρόνου, 

μεταφράζεται ως άθροισμα όλων των τιμών που προκύπτουν από την δειγματοληψία, και αυτά με 

την σειρά τους πολλαπλασιάζονται με την περίοδο δειγματοληψίας [13]. 

 

3.4  Τεχνολογία SiC  

 

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες και πολλά υποσχόμενες εξελίξεις για τους ηλεκτρονικούς 

μετατροπείς ισχύος που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, αποτελεί το καρβίδιο του πυριτίου (SiC) 

το οποίο φαίνεται στο σχήμα 3.3. To υλικό αυτό αποτελείται από άτομα πυριτίου (Si) και άνθρακα 

(C) και χρησιμοποιείται βιομηχανικά από το 1839 ως υλικό σε εφαρμογές τριβής, λόγω της 

αξιοσημείωτης σκληρότητάς που εμφανίζει [13]. 

Η πρώτη χρήση του υλικού αυτού σε εφαρμογές ηλεκτρονικών χρονολογείται από το 1907, 

ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται ημιαγωγικά στοιχεία τύπου SiC σε εφαρμογές υψηλών 

θερμοκρασιών ή υψηλών τάσεων. Μια ακόμα χρήση των ημιαγωγών τύπου SiC ήταν στις πρώτες 

διόδους εκπομπής ακτινοβολίας, ευρύτερα γνωστά ως (LEDs), ενώ συναντάται και σε ηλεκτρικά 

συστήματα απαγωγών υπερτάσεων που προκαλούν κεραυνικά πλήγματα. Στο παρακάτω σχήμα 

3.4 απεικονίζεται η τομή ενός JFET SiC κατακόρυφου τύπου [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4: Ημιαγωγικό στοιχείο JFET κατακόρυφου τύπου από SiC. Στην απεικόνιση όπου p+ 

είναι Ημιαγωγός (SiC) με ισχυρή νόθευση τύπου p, και όπου n+/- ημιαγωγός (SiC) με ισχυρή/ασθενή 

νόθευση τύπου n [13]. 
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Συγκρίνοντας το SiC με το απλό πυρίτιο, αυτό παρουσιάζει ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά 

τα οποία υπόσχονται σημαντικά πλεονεκτήματα στην κατασκευή ημιαγωγικών στοιχείων 

μεγάλης ισχύος. Μια σύντομη απεικόνιση αυτών των πλεονεκτημάτων δίνεται στο σχήμα 3.5 

[15]. 

 

Σχήμα 3.5: Περαιτέρω δυναμικό υπάρχει με νέες συσκευές όπως το SiC να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητα και πυκνότητα ισχύος [15].  

 

Πιο συγκεκριμένα τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την χρήση των SiC μπορούν να 

συνοψιστούν όπως παρακάτω:  

1) Τα ημιαγωγικά στοιχεία με βάση το SiC επιτυγχάνουν μείωση της τιμής της ωμικής αντίστασης 

αγωγής. Αυτά τα ημιαγωγικά στοιχεία για δεδομένη τάση αποκοπής (θεωρητικά η μείωση αυτή 

μπορεί να φτάσει εως και τις 700 φορές σε σχέση με το πυρίτιο) οδηγεί στην μείωση των ωμικών 

απωλειών αγωγής του στοιχείου και η οποία με την σειρά της οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης 

[15]. 

2) Έχουν υψηλότερο φράγμα δυναμικού (bandgap) της τάξεως περίπου των 3eV στους 3000Κ, 

δηλαδή τρείς φορές περίπου μεγαλύτερο από το φράγμα δυναμικού που εμφανίζεται σε 

ημιαγωγικά στοιχεία απλού πυριτίου. Σαν αποτέλεσμα αυτού του χαρακτηριστικού, απαιτούνται 

μικρότερες τιμές ρευμάτων διαρροής απ’ ότι στο απλό πυρίτιο. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη 

λειτουργία αυτού του είδους ημιαγωγών σε σημαντικά υψηλότερες θερμοκρασίες από τις 

συνηθισμένες για το απλό πυρίτιο (Τ max =150°C). Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι το 

χαρακτηριστικό αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς επιτρέπει τη λειτουργία σε συνθήκες και 
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εφαρμογές που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευτικές. Επιπλέον συνεπάγονται μειωμένες ανάγκες 

ψύξεως των κυκλωμάτων, δηλαδή αρκετά μικρότερου βάρους και όγκου ψύκτρες γεγονός που 

συνεπάγεται και μειωμένες θερμικές απώλειες [13].  

Σε περιβάλλοντα κορεσμένα από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής ενός ημιαγωγικού ηλεκτρονικού 

στοιχείου. Το υψηλό φράγμα δυναμικού που εμφανίζουν τα SiC, τους δίνει και μία ακόμη 

αξιοσημείωτη ιδιότητα, αυτήν της εγγενούς ανοσίας σε επίπεδα ακτινοβολίας της τάξεως των 

100k RADs, (100k RAD = 1 kilogray στο διεθνές σύστημα μονάδων),  TID και άνω. To RAD είναι 

η μονάδα μέτρησης της απορροφούμενης ακτινοβολίας. Επίσης ο ανωτέρω όρος TID περιγράφει 

την ολική δόση ιονίζουσας ακτινοβολίας που μπορεί να αντέξει ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα [13].  

Ο μεγαλύτερος θερμοκρασιακός συντελεστής που εμφανίζουν τα SiC (thermal coductivity) - 

περίπου 4,9 W/°C, είναι τρείς φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του απλού πυριτίου: Η 

ιδιότητα αυτή καθιστά τη θερμική ισορροπία μέσα στο ημιαγωγικό στοιχείο ευκολότερη, γεγονός 

που μειώνει έτσι την ανάγκη για ογκώδη και πολύπλοκα συστήματα ψύξεως. Το χαρακτηριστικό 

αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε συστήματα μαζικής παραγωγής. Η μείωση των 

διαστάσεων αλλά και του κόστους σε συνάρτηση με την αύξηση της αξιοπιστίας είναι μόνο 

ορισμένα από τα οφέλη που συνεπάγεται [13]. 

Οι χαρακτηριστικές καμπύλες ορθής και ανάστροφης πόλωσης αυτών των ημιαγωγικών 

στοιχείων (forward and reverse bias characteristics) παρουσιάζουν αρκετά μικρή ευαισθησία ως 

προς τη θερμοκρασία λειτουργίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το SiC συνεχίζει να διατηρεί αυτές τις 

ιδιότητες σχεδόν αναλλοίωτες σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών λειτουργίας. Αντίθετα το απλό 

πυρίτιο ακόμα και μικρή αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας οδηγεί σε σημαντική μείωση της 

επίδοση καθώς και σε σημαντικό περιορισμό της διακοπτικής ικανότητας του ημιαγωγού. Το 

γεγονός αυτό σε αρκετές περιπτώσεις συνεπάγεται υπερδιαστασιολόγησης του στοιχείου. 

Συνεπάγεται λοιπόν ότι με τη χρήση του SiC αυξάνεται σημαντικά η αξιοπιστία του συστήματος 

– συσκευής [13]. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που εμφανίζει το SiC, είναι αυτό του αρνητικού συντελεστή 

θερμοκρασιακής μεταβολής (negative temperature coefficient). Αυτό σημαίνει ότι μια αύξηση της 

θερμοκρασίας του ημιαγωγικού στοιχείου οδηγεί και σε μια μείωση της αντίστασης αγωγής. Το 

γεγονός αυτό αυτομάτως οδηγεί σε περιορισμό του ρεύματος που διαρρέει τον ημιαγωγό, 

οδηγώντας τον σε λειτουργία προς την ασφαλή περιοχή. Η χαρακτηριστική αυτή ιδιότητα 

επιτρέπει τον σχετικά εύκολο παραλληλισμό των ημιαγωγών χωρίς να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα 

για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο της θερμικής διαφυγής (thermal runaway) ορισμένων εξ’ 

αυτών [14]. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των SiC είναι η υψηλότερη ταχύτητα ηλεκτρονίων στον κόρο 
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(saturation velocity). Η ταχύτητα αυτή είναι περίπου διπλάσια από αυτή του απλού πυριτίου. 

Επομένως η ιδιότητα αυτή είναι που καθορίζει τη μέγιστη τιμή του ρεύματος που μπορεί να 

διαχειριστεί το ημιαγωγικό στοιχείο. Για τα ημιαγωγικά στοιχεία που έχουν ως βάση το SiC, η 

μέγιστη τιμή του ρεύματος αυτού είναι διπλάσια από την αντίστοιχη για το απλό πυρίτιο [13]. 

Τέλος  η εξαιρετική συμπεριφορά του SiC όπως αυτή απεικονίζεται στις χαρακτηριστικές 

καμπύλες αποκοπής (reverse recovery), κατά τη μεταγωγή του ημιαγωγικού στοιχείου, οδηγεί σε 

μικρότερο ρεύμα αποκοπής (reverse recovery current).  Με την σειρά του το γεγονός  αυτό 

περιορίζει σημαντικά τις διακοπτικές απώλειες (switching losses) και την ηλεκτρομαγνητική 

παρενόχληση (ΕΜΙ). Με άλλα λόγια η ιδιότητα αυτή (ΕΜΙ) είναι μεγάλης σημασίας και αποτελεί 

ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονέκτημα των ημιαγωγικών στοιχείων ισχύος κατασκευασμένα 

από SiC. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ιδιότητα αυτή περιορίζει την ανάγκη των 

κυκλωμάτων προστασίας (sunbbers), καθώς επίσης και τη χρήση τεχνικών ομαλής μεταγωγής 

(soft-switching) για τον περιορισμό των διακοπτικών απωλειών. Σαν συνεπακόλουθο της μείωσης 

των διακοπτικών απωλειών, είναι η σημαντική αύξηση της διακοπτικής συχνότητας του 

ημιαγωγικού στοιχείου [13]. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω μπορεί να αναφερθεί ότι η ποιότητα ισχύος βελτιώνεται 

αισθητά ακόμα και σε εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ισχύ, κάτι που σήμερα δεν είναι εφικτό 

να επιτευχθεί σε εφαρμογές πάνω από μερικές δεκάδες kWp. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται 

διάφορες διατάξεις ημιαγωγών  με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που εμφανίζουν σε 

σύγκριση με  αυτά που κατασκευάζονται με την χρήση του SiC [13]. 

 

Πίνακας 3.1 Εποπτική παρουσίαση των ημιαγωγών SiC συγκριτικά με άλλα ημιαγωγικά στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά ισχύος [13]. 

 

 MOSFETS  IGBT SiC-JFET Σχόλια  

Επίπεδα Τάσης  20 - 900V  600 - 6500V 600 - 1700V  Επικαλυπόμενες τάσεις στην κατηγορία 

των 600-900 Volts  

Vgs = 0 Volts Κανονικά ΟΝ Κανονικά ΟΝ Κανονικά OFF  

Αγωγιμότητα Μόνο φορείς 

Πλειοψηφίας  

Διπολικά 

Αγώγιμο 

Μόνο φορείς 

Πλειοψηφίας  

 

Χαρακτηριστικά Λειτουργίας  Ωμική Τάση γονάτου 

περίπου 1V 

Ωμική Χαμηλή πτώση τάσης για MOSFET και 

JFET 

Απώλειες Αγωγιμότητας  I2X RDSon I X VCEsat I2X RDSon Τα MOSFET και JFET έχουν χαμηλές 

απώλειες 

Διακοπτικές Απώλειες  Πολύ χαμηλές  Μεσαίες  Χαμηλές   

Χωρητικές Απώλειες  Μεσαίες  Χαμηλές  Πολύ χαμηλές   

Κόστος  Μεσαίο  Χαμηλό  Υψηλό  Τα SiC μπήκαν πρόσφατα στην αγορά  
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Στο σχήμα 3.6 παρουσιάζονται τα ψυκτικά σώματα με τους ημιαγωγούς τους, δύο 

αντιστροφέων ίδιας ισχύος εκ των οποίων ο ένας έχει υλοποιηθεί με ημιαγωγούς πυριτίου και ο 

άλλος με ημιαγωγούς τύπου SiC. Στο σχήμα αυτό φαίνεται η μεγάλη υπεροχή της πυκνότητας 

ισχύος (W/cm2) που παρουσιάζει ο αντιστροφέας που υλοποιήθηκε με ημιαγωγούς SiC [15]. 

 

 

Σχήμα 3.6:  Διατάξεις ψύξεις τριφασικών αντιστροφέων απλού πυριτίου και τεχνολογίας SiC [15]. 

 

Παρά το γεγονός ότι τα SiC παρουσιάζουν όλα τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα, η 

εμπορική τους εφαρμογή σε μια εκτεταμένη κλίμακα παραμένει μέχρι και σήμερα περιορισμένη. 

Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στους παρακάτω παράγοντες [13]: 

1) Απουσία υψηλής ποιότητας υποστρωμάτων (wafers) και στρωμάτων επιταξιακής τοποθέτησης 

(epitaxial layers) από SiC: Το γεγονός αυτό αποδίδεται στα κατασκευαστικά ελαττώματα του 

πρωτογενούς υλικού, τα οποία συνδέονται με τον τρόπο παραγωγής του. Η ανακάλυψη τη 

δεκαετία του 1960 της τεχνικής Czochralski για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου σε μεγάλες διαμέτρους υποστρωμάτων (wafers) και με ελάχιστα 

ελαττώματα στην κρυσταλλική δομή, οδήγησε σε μια θεαματική στροφή προς το πυρίτιο και σε 

ουσιαστικό παραγκωνισμό του καρβιδίου του πυριτίου από την ευρεία παραγωγή. Η διαδικασία 

της παραγωγής πρωτογενούς υλικού από SiC μέχρι και σήμερα παραμένει ανώριμη και μπορεί να 

επιτύχει παρασκευή μόνον μικρής διαμέτρου κρυστάλλων, οι οποίοι όμως δεν έχουν 

επαναλαμβανόμενα σταθερή ποιότητα. Επιπροσθέτως, το κόστος κατασκευής τους είναι σαφώς 

υψηλότερο από το κόστος του μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ενώ και οι τεχνικές πακεταρίσματος 
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(packaging) διαφέρουν από τις συμβατικές για το πυρίτιο [15]. 

2) H δυσκολία κατασκευής MOSFETs από καρβίδιο του πυριτίου έγκειται στο γεγονός ότι η 

χρήση του SiC σε συνδυασμό με το οξείδιο του πυριτίου (SiO2) δεν είναι αποτελεσματική, ενώ 

πάσχει και από προβλήματα αξιοπιστίας. Η κατάσταση αυτή καθιστά τη δημιουργία MOSFETs 

από SiC προβληματική, ενώ δεν υπάρχει κάποια άμεσα ορατή λύση για το πρόβλημα αυτό [13]. 

3) Οι διπολικές συσκευές (BJTs) από SiC εμφανίζουν ασταθή συμπεριφορά στην κατάσταση 

αγωγής. Οι πλέον ώριμες ημιαγωγικές συσκευές από καρβίδιο του πυριτίου είναι τα JFETs. 

Τέτοιες συσκευές παρέχονται σήμερα εμπορικά από αρκετές εταιρίες ημιαγωγών, ενώ είναι σε 

εξέλιξη ένας πραγματικός αγώνας δρόμου για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών τους. Το 

κυριότερο μειονέκτημα είναι ότι πρόκειται για συσκευές με κλειστούς διακόπτες σε κατάσταση 

ηρεμίας (normally on). Για να μεταβεί το JFET από SiC σε κατάσταση αποκοπής (ανοικτός 

διακόπτης) η τάση της πύλης (gate) πρέπει να γίνει αρνητική, ικανά μικρότερη από την τάση της 

πηγής (source). Αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να χειρίζεται με εξαιρετική προσοχή, ενώ 

δημιουργεί ιδιαίτερο σκεπτικισμό και επιφυλάξεις στους τελικούς χρήστες [13]. Επιπλέον, έρχεται 

σε αντίθεση με τα καθιερωμένα κυκλώματα οδήγησης που έχουν αναπτυχθεί για τα υπάρχοντα 

ημιαγωγικά στοιχεία (MOSFETs και IGBTs) πυριτίου. Επομένως οι απαιτήσεις που εγείρονται 

στο κύκλωμα οδήγησης αυξάνονται σημαντικά  [13]. Για λόγους ασφαλείας το κύκλωμα 

οδήγησης του ημιαγωγικού στοιχείου θα πρέπει σε κάθε περίπτωση (ακόμα και σφάλματος 

τροφοδοσίας) να παρέχει μια αρνητική τάση στην πύλη των ημιαγωγικών στοιχείων, ώστε να τα 

διατηρεί σε κατάσταση αποκοπής. Η αρνητική αυτή τάση είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη 

που απαιτούν οι συσκευές πυριτίου και κυμαίνεται από 15 - 30V. Επιπρόσθετα, οι συσκευές από 

SiC εμφανίζουν μεγαλύτερη παρασιτική χωρητικότητα στην πύλη σε σχέση με τις συσκευές 

πυριτίου. Ως εκ τούτου απαιτούνται μεγαλύτερες αιχμές ρεύματος πύλης, ώστε η χωρητικότητα 

αυτή να φορτίζεται και να εκφορτίζεται σε χρόνους πολύ μικρότερους της διακοπτικής περιόδου 

[13]. 

Με την ερευνητική δραστηριότητα σε πλήρη εξέλιξη τα παραπάνω δεδομένα μπορεί να 

ανατραπούν πολύ σύντομα. Λόγω των πολύ καλών χαρακτηριστικών τους τα SiC θεωρούνται ως 

λύση στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών αντιστροφέων για εφαρμογές στις Α.Π.Ε. γενικότερα. Η 

μείωση των απωλειών κατά την λειτουργία καθώς και η μεγαλύτερη ισχύς που συνεπάγεται η 

εφαρμογή τους θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην τεχνολογία και την υλοποίηση Α.Π.Ε αλλά 

και στην ενοποίηση των δικτύων ενέργειας που προωθείται στην Ε.Ε [13].



 

 

36 

 

3.5 Διατάξεις απαγωγής Θερμότητας  

 

Οι ημιαγωγικοί διακόπτες μεγάλης ισχύος, που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα αυτού 

του κεφαλαίου, λόγω της πού υψηλής πυκνότητας ρεύματος που διαρρέεται μέσω των ενώσεων 

τους, όπως είναι φυσιολογικό αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίας στην εσωτερική τους 

δομή. Με την σειρά τους, οι μεγάλες εσωτερικές θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά την 

συμπεριφορά του ημιαγωγού. Αν ξεπεραστεί η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας της ένωσης του 

ημιαγωγού είναι πιθανό να καταστραφεί ο ίδιος ο ημιαγωγός. Σε κάθε περίπτωση είναι 

απαραίτητη η σχεδίαση κατάλληλων απαγωγέων θερμότητας. Οι θερμικοί απαγωγείς οι οποίοι 

θα αναφερθούν παρακάτω, έχουν σαν στόχο να αυξήσουν την θερμική αγωγιμότητα μεταξύ του 

περιβλήματος του ημιαγωγού και του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να γίνεται πιο 

αποτελεσματικά η απαγωγή της θερμότητας και να παραμένει η δομή του ημιαγωγού σε χαμηλές 

θερμοκρασίες λειτουργίας  [13]. 

Για τη σχεδίαση του απαγωγέα θερμότητας, αρχικά είναι απαραίτητη η κατανόηση της 

θερμικής αντίστασης που εμφανίζεται μεταξύ δύο σημείων, και η οποία προσδιορίζεται ως το 

πηλίκο (σχέση 4):  

𝑍𝑡ℎ =
𝛥𝛵

𝛥𝑃
 

(4) 

 

Όπου ο συντελεστής Ζth αναφέρεται στην θερμική αντίσταση, σε °C/W ή 0Κ/W. Ο όρος ΔΤ 

ορίζεται ως η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο αυτών σημείων και μετριέται σε μονάδες 

°C ή °Κ. Τέλος ΔP ορίζεται το ποσό της θερμικής ισχύος που διαπερνά τη θερμική αντίσταση και 

μετριέται σε Watt [14].                                                                                                              

Στην περίπτωση των ημιαγωγικών διακοπτών που εξετάζονται, η συνολική θερμική αντίστασή 

Ζth αποτελείται από τρεις επιμέρους θερμικές αντιστάσεις [15]: 

• Τη θερμική αντίσταση Zjc, η οποία εμφανίζεται μεταξύ του σημείου της ημιαγωγικής    ένωσης 

(j = junction) και του περιβλήματος-καλύμματος του ημιαγωγού (c = case). Ως περίβλημα του 

ημιαγωγού αναφέρεται η επιφάνεια στήριξης του απαγωγέα θερμότητας. 

• Τη θερμική αντίσταση ΖCS, η οποία εμφανίζεται μεταξύ της επιφάνειας στήριξης (s = sink). Η 

αντίσταση αυτή εξαρτάται από το υλικό που υπάρχει ανάμεσα στο ημιαγωγικό στοιχείο και 

του απαγωγέα θερµότητας (π.χ. μίκα ή θερμοαγώγιμη πάστα). 

• Τη θερμική αντίσταση ΖSΑ που παρουσιάζεται μεταξύ της ψήκτρας (s = sink) και του 

περιβάλλοντος χώρου (a = ambient). Η τιμή της αντίστασης αυτής εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά της ψήκτρας (υλικό, χρώμα, σχήμα, διαστάσεις). 

 Επίσης στη περίπτωση των ημιαγωγικών διακοπτών η θερμική ισχύς ισοδυναμεί με την ισχύ 



 

 

37 

 

απωλειών των ημιαγωγών λόγω της μη ιδανικής συμπεριφοράς τους, και η οποία και 

μετατρέπεται σε μη ωφέλιμη θερμότητα. 

Όλες οι παραπάνω παρατηρείς συνοψίζονται στο ισοδύναμο ηλεκτρικό κυκλώματος του 

σχήματος 3.7 στο οποίο φαίνεται ότι η συνολική θερμική αντίσταση ενός ημιαγωγικού διακόπτη 

ισούται με (σχέση 5):  

𝑍𝐽𝐴 = 𝑍𝐽𝐶 + 𝑍𝐶𝑆 + 𝑍𝑆𝐴 =
𝛥𝑇

𝛥𝑃
=

𝛵𝐽𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐴

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠

 
(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.7 Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα θερμικής αγωγής ενός ημιαγωγικού διακόπτη [15]. 

 

Όπου Τmax είναι η μέγιστη θερμοκρασία της ένωσης του ημιαγωγού, ΤΑ η θερμοκρασία 

περιβάλλοντος χώρου και Ρlosses η μέγιστη επιτρεπτή ισχύς απωλειών του ημιαγωγού [15]. 

 

Σχήμα 3.8 Ψυκτικό σώμα και θερμοκρασιακές αντιστάσεις μεταξύ διαφόρων σημείων [21]. 

  

Στο ανωτέρω ισοδύναμο κύκλωμα θερμικής αγωγής (σχήμα 3.8) φαίνεται ότι η θερμική ισχύς 

αποτελεί την πηγή έντασης, ενώ οι θερμικές αντιστάσεις αποτελούν ωμικές αντιστάσεις. Τέλος τα 

μεγέθη των θερμοκρασιών αντιστοιχούν στις τάσεις στα άκρα των αντιστάσεων [15]. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω περιγραφές, φαίνεται ότι για τη σχεδίαση ενός απαγωγέα θερμότητας 
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απαιτείται ο προσδιορισμός της θερμικής αντίστασης Ζ8Α, καθώς στην σχέση (5) όλες οι 

υπόλοιπες μεταβλητές ανάλογα με το είδος της εφαρμογής είναι γνωστές. Επομένως από την 

σχέση (5) προκύπτει η σχέση (6)  [13]: 

 

𝑍𝑆𝐴 =  
𝛵𝐽𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝐴

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠
−  (𝑍𝐽𝐶 + 𝑍𝐶𝑆 ) 

(6) 

                                                                                      

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της εξίσωσης (6) στην κατασκευή ενός απαγωγέα θερμότητας, 

σημαντικό ρόλο κατέχει η σωστή επιλογή του τύπου των υλικών. Τέτοια υλικά είναι [13]: 

Α) Γραφένιο με θερμική αγωγιμότητα λ : 496 W.m-1. K-1 

Β) Χαλκός με θερμική αγωγιμότητα λ : 386 W.m-1. K-1 

Γ) Αλουμίνιο με θερμική αγωγιμότητα λ : 210 W.m-1. K-1 

Είναι προφανές λοιπόν ότι σε κάθε εφαρμογή απαιτούνται υλικά τα οποία να εμφανίζουν τον 

μεγαλύτερο δυνατό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας [14]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ DC / AC 

4.1 Εισαγωγή 

 

Ο αντιστροφέας, ή, όπως αλλιώς ονομάζεται μετατροπέας είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που 

μετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη. Ο αντιστροφέας είναι δυνατόν να υπάρχει ως 

αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή ή ως βαθμίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής.  Ως αυτόνομη 

συσκευή χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, 

ή αυτόνομα συστήματα ενέργειας με συσσωρευτές και όπου αλλού χρειάζεται να μετατραπεί η 

συνεχής τάση των 12 V ή 24 V (συνηθέστερες τιμές), σε εναλλασσόμενη 220 V.  Ως τελική 

βαθμίδα ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος, υπάρχει στα UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής 

ισχύος) [14]. 

Η κυριότερη διάκριση των αντιστροφέων σχετικά με την χρήση τους σε εγκαταστάσεις που 

αξιοποιούνε Α.Π.Ε. είναι σε αντιστροφείς "διασυνδεδεμένων συστημάτων" και "αυτόνομων 

συστημάτων". Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στους αντιστροφείς των διασυνδεδεμένων 

συστημάτων και οι οποίοι στα πλαίσια της εργασίας αυτής διακρίνονται σε δύο ομάδες. Τους 

κεντρικούς αντιστροφείς  και αυτούς της στοιχειοσειράς. 

 

4.2 Αντιστροφέας στοιχειοσειράς 

 

Ο αντιστροφέας στοιχειοσειράς αποτελεί την πιο απλή τοπολογία αντιστροφέα μετατροπής της 

τάσης DC που παράγει μια συστοιχία φωτοβολταϊκών πάνελ, σε AC. Οι αντιστροφείς αυτής της 

κατηγορίας μπορούν να δεχτούν μια μόνο στοιχειοσειρά από φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία είναι 

συνδεδεμένα είτε σε σειρά, είτε παράλληλα μεταξύ τους. Πλέον η συγκεκριμένη κατηγορία 

αντιστροφέων, αντικαθίσταται σταδιακά από τους αντιστροφείς πολλαπλών στοιχειοσειρών, οι 

οποίοι και αποτελούν μία περαιτέρω εξέλιξη του αντιστροφέα στοιχειοσειράς. Η συγκεκριμένη 

τοπολογία αντιστροφέα, περιλαμβάνει τη σύνδεση διαφόρων στοιχειοσειρών φωτοβολταϊκών 

πλαισίων (μπορεί να είναι από μια σειρά εως πολλαπλές σειρές) με το δικό τους DC-DC 

μετατροπέα ανύψωσης της τάσης (ο λεγόμενος boost converter) το καθένα με ένα κοινό 

αντιστροφέα. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της κάθε στοιχειοσειράς 

ξεχωριστά [15]. Η συγκεκριμένη τοπολογία αποτελεί έναν ευέλικτο σχεδιασμό με υψηλή 

απόδοση. Στη συγκεκριμένη τοπολογία αντιστροφέα παρατηρούνται μικρότερες απώλειες σε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%AD%CF%82_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%83%CF%89%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/UPS
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σχέση με τους κεντρικούς αντιστροφείς (απουσία διόδων και χρήση ξεχωριστού MPPT για κάθε 

στοιχειοσειρά), μεγαλύτερη απόδοση και μειωμένο κόστος εξαιτίας της μαζικής παραγωγής. 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται μια διάταξη αντιστροφέα στοιχειοσειράς της εταιρείας 

Conergy [23].  

 

Σχήμα 4.1. Αντιστροφείς Στοιχειοσειράς [23]. 

 

Στην ανωτέρω τοπολογία απεικονίζεται ο τρόπος διασύνδεσης των αντιστροφέων 

στοιχειοσειράς. Παρακάτω παρουσιάζεται εν συντομία τα εσωτερικά εξαρτήματα ενός 

αντιστροφέα στοιχειοσειράς [23].  

 

     

Σχήμα 4.2. Απεικόνιση των εσωτερικών εξαρτημάτων ενός αντιστροφέα στοιχειοσειράς [23]. 
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4.3 Μετατροπέας στοιχειοσειράς της MASTERVOLT 

 

Ο μετατροπέας στοιχειοσειράς της Mastervolt ζυγίζει 18.5 κιλά και παράγεται στην Γερμανία 

(DE) από την εταιρεία Mastervolt (Πίνακας 4.1). Ο μετατροπέας διαθέτει μια ονομαστική ισχύ 

των 2.500 Watt και έχει ονομαστικό συντελεστή απόδοσης 93.5%  [17]. Οι ίδιοι αντιστροφείς 

παράγονται σε τοπικό επίπεδο στην Δανία από τη εταιρεία Danfoss και είναι κοντά στο ίδιο βάρος 

και ονομαστική απόδοση ως Ecoinvent μετατροπείς. Έτσι εκτιμάται ότι δεν υπάρχει κάποια 

ουσιαστική διαφορά στη χρήση των υλικών για την κατασκευή του κάθε μετατροπέα [10]. Ο 

αντιστροφέας της εταιρείας Danfoss ζυγίζει 19-21 κιλά και έχει μια μέγιστη απόδοση της τάξεως 

του 97%, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι χαμηλότερη με βάση το πρότυπο λειτουργίας  [10]. 

 

Πίνακας 4.1. Η λίστα των υλικών για inverter,500Watt και 2.500Watt [10]. 

*Σημείωση: Λόγω έλλειψης στοιχείων δεν γνωρίζουμε το ακριβές βάρος, οπότε και δεν έχει 

συμπεριληφθεί στο τελικό άθροισμα. 

 

Λόγω της διαφοράς μεταξύ της διάρκειας ζωής του μετατροπέα και του ηλιακού πάνελ, 

απαιτούνται 2 αντιστροφείς προκειμένου να συμπληρωθεί το προσδόκιμο ζωής του ηλιακού 

συλλέκτη. Το φ/β πάνελ έχει μια υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής 30 χρόνια και ο μετατροπέας μόνο 

15 χρόνια. Έτσι για να συμπληρωθεί ο κύκλος ζωής ενός Φ/Β πάνελ απαιτούνται δυο 

αντιστροφείς. Ένας μετατροπέας (Inverter) περιέχει πολλά διαφορετικά εξαρτήματα καθώς επίσης 

χρειάζονται και πολλές διαφορετικές διεργασίες παραγωγής αλλά και ανάκτησης στο τέλος της 

Λίστα Υλικών Μονάδες Αντιστροφέας 500 Watt Αντιστροφέας 2500 Watt 

Aluminium  kg 0,682 1,4 

Polycarbonate kg 0,068 0 

ABS kg 0,148 0 

Poly Ethylene kg 0,014 0 

PVC kg 0,002 0,01 

SAN (Styrene acrylonitrile) kg 0,002 0,01 

Cooper kg 0,002 0,01 

Steel kg 0,078 9,8 

Printed Circuit Board* cm2 0,596 2.246 

Connector kg 0,05 0,237 

Transformers, wire - wound kg 0,31 5,5 

Coils kg 0,074 0,351 

IC's kg 0,006 0,028 

Transistor kg 0,008 0,038 

Transistor diode kg 0,01 0,047 

Capacitor, film kg 0,072 0,341 

Capacitor, electrolytic kg 0,054 0,256 

Capacitor, CMC kg 0,0048 0,023 

Resistors kg 0,001 0,005 

Άθροισμα kg 1,585 18,056 
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ζωής του. Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας που περιέχει δεδομένα για το μετατροπέα που 

χρησιμοποιείται από την εταιρεία Danfoss. Με βάση την διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι η μάζα 

του μετατροπέα γενικά μειώνεται με την αύξηση της ονομαστικής ισχύος σε kg/kW (σχήμα 4.3) 

[18]. 

Για την περιοχή ισχύος μεταξύ 2 και 200 kW, τα kW/Kg εξαρτώνται από το μετατροπέα και 

κυμαίνονται μεταξύ 5 και 15 kg/kW (σχήματα 4.3 και 4.4). Πάνω από 400 kW, το βάρος τείνει να 

είναι μεταξύ 4 kg/kW και 7 kg/kW [18].  

 

Σχήμα 4.3. Απεικόνιση της διακύμανσης του βάρους αντιστροφέων με ισχύ (< 10 kW) [18]. 

 

Σχήμα 4.4. Απεικόνιση της διακύμανσης του βάρους αντιστροφέων με ισχύ 2 εως 500 kW [18]. 

 

Ο μετρούμενος βαθμός απόδοσης του αναστροφέα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ως 

εκ τούτου, ένας αριθμός από μόνος του δεν αντιπροσωπεύει το χαρακτηριστικό αυτό μέγεθος ενός 

μετατροπέα σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. διαφορετική τάση ρεύματος, MPP-Tracking). Έτσι από 

τα τεχνικά φυλλάδια διαφόρων κατασκευαστών αντιστροφέων στοιχειοσειράς προκύπτουν τα 

ακόλουθα μεγέθη βαθμού απόδοσης. Ένας αντιστροφέας 500Watt και ένας 2500Watt, 
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παρουσιάζουν μια μέση απόδοση της τάξεως του 93,5% (Πίνακας 4.2). Επιπλέον παρατηρείται 

ότι η αποδοτικότητα αυξάνει με το μέγεθος των μετατροπέων, έτσι για έναν αντιστροφέα με ισχύ 

500 kWatt η απόδοση αγγίζει το 95.4% κατά μέσο όρο (Βλέπετε Πίνακα 4.3) [18]. 

 

Πίνακας 4.2. Συνολικός βαθμός απόδοσης για αντιστροφείς στοιχειοσειράς μικρής ισχύος με βάση 

τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών [10]. 

Τύπος Ονομαστική Ισχύς (kWp) Μετρημένος Βαθμός Απόδοσης % 

Sunways NT 4000 3,3 93,83 

Fronius IG 40 3,5 91,53 

Sputnik SM 3000E 2,5 93,60 

Sunnyboy 3800 3,8 94,97 

Μέσος Όρος 3,27 93,48 

 

Πίνακας 4.3: Συνολικός βαθμός απόδοσης για κεντρικούς αντιστροφείς [10]. 

Τύπος Ονομαστική 
ισχύς (kWp) 

Ευρωπαϊκός Βαθμός 

Απόδοσης (%) 

Συνολικός Βαθμός 

Απόδοσης (%) 

Ποσοστό 

(Kg/kWp) 

SMA Sunny Central SC 350 350 95,2 94,7 8 

SMA Sunny Central SC 500 HE 500 97,3 96,8 4,4 

SINVERT Solar 400 Siemens 

Automation 

400 96 95,5 6,5 

Solarmax 300C, Sputnik 

Engineering AG 

400 94,8 94,3 6,5 

Grid Tie Inverter GT 500E, 

Xantrex 97% 

500 97,3 96,8 3,54 

Conergy IPG 280K, Conergy 

AG 

250 94,6 94,1 8,56 

 

4.4 Κεντρικοί αντιστροφείς 

 

H συγκεκριμένη τεχνολογία κεντρικών αντιστροφέων χρησιμοποιείται με ένα μεγάλο αριθμό 

φωτοβολταϊκών πλαισίων (PV modules) τα οποία συνδέονται μέσω του αντιστροφέα στο δίκτυο. 

Τα πλαίσια αυτά αρχικά συνδέονται σε σειρά σχηματίζοντας στοιχειοσειρές (strings) και 

παράγουν μια υψηλή τάση έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάποιο περαιτέρω στάδιο ανύψωσης της 

τάσης.  Στη συνέχεια οι στοιχειοσειρές συνδέονταν μεταξύ τους παράλληλα μέσω διόδων 

αντεπιστροφής προς επίτευξη υψηλών επιπέδων ισχύος. Στα παρακάτω σχήμα 4.5 απεικονίζεται 

μία διάταξη κεντρικού αντιστροφέα της εταιρείας Conergy [21]. 
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Σχήμα 4.5. Κεντρικοί Αντιστροφείς [23]. 

 

Μειονεκτήματα αποτελεί η υψηλή DC τάση των καλωδίων που συνδέουν το Φωτοβολταϊκό 

σύστημα με το δίκτυο καθώς επίσης και οι μεγάλες απώλειες λόγω των διόδων αντεπιστροφής, 

του κοινού ΜΡΡΤ αλλά και λόγω ανόμοιων φωτοβολταϊκών πλαισίων.  

 

Σχήμα 4.6. Απεικόνιση των εσωτερικών εξαρτημάτων ενός κεντρικού αντιστροφέα [23]. 
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Στην περίπτωση δε που ο αντιστροφέας οδηγείται από το δίκτυο, αποτελείται δηλαδή από 

θυρίστορ, παρατηρείται αυξημένη ποσότητα αρμονικών που εγχέονται στο δίκτυο και άρα χαμηλή 

ποιότητα ισχύος. Στα σχήματα 4.6 και 4.7 απεικονίζονται τα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα 

ενός κεντρικού αντιστροφέα [23]. 

 

Σχήμα 4.7. Διάταξη Ηλεκτρονικών Ισχύος σε έναν κεντρικό αντιστροφέα [23]. 

Στους κεντρικούς αντιστροφείς γίνεται μια προσπάθεια για την αύξηση του βαθμού απόδοσης 

τους. Για την ολοκλήρωση της σύγκρισης με του αντιστροφείς στοιχειοσειράς, παρακάτω δίνεται 

ο πίνακα 4.4 όπου απεικονίζονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά απόδοσης κεντρικών 

αντιστροφέων νέας γενιάς [20].  

Πίνακας 4.4. Τεχνικές πληροφορίες απόδοσης για κεντρικούς αντιστροφείς με βάση ενημέρωση των 

κατασκευαστών τους [10]. 

Τύπος Ονομαστική 

Ισχύς (kWp) 

Μάζα (Kg/kWp) Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) για 

Συναρμολόγηση 1.145 kWh/kg 

SMA Sunny Central SC 350 350 8 3206,00 

SMA Sunny Central SC 500 HE 500 4,4 2519,00 

SINVERT Solar 400 Siemens 

Automation 

400 6,5 2977,00 

Solarmax 300C, Sputnik 

Engineering AG 

400 6,65 3045,70 

Grid Tie Inverter GT 500E, Xantrex 

97% 

500 3,54 2026,65 

Conergy IPG 280K, Conergy AG 250 8,56 2450,00 

 

Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κατανάλωση ενέργειας κατά την φάση 

παραγωγής ενός αντιστροφέα περιλαμβάνει ακόμα και τις διαδικασίες πακεταρίσματος. Πιο 

συγκεκριμένα με βάση δημοσιευμένα στοιχεία κατά την φάση της παραγωγής, η κατανάλωση 

ενέργειας είναι όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.5 [10].  
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Πίνακας 4.5. Συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας στην φάση της 

παραγωγής [10]. 

  Μονάδες Αντιστροφέας 500 

Watt 

Αντιστροφέας 

2500 Watt 

Αντιστροφέας 250 εως 

500 kWatt 

Μέσος Όρος kg 1,673 18,5 2704,1 

Μέση Κατανάλωση Ηλεκτρική 

Ενέργεια κατά την φάση της 

παραγωγής τους 

kWh 4,24 21,1 3600 

 

Η συνολική λίστα υλικών  που απαρτίζουν ένα κεντρικό αντιστροφέα ισχύος 500 kWatt, δίνεται 

στον παρακάτω πίνακα (4.6). Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η παρακάτω λίστα δεν προέρχεται 

από ένα και μόνο κατασκευαστή, μιας και κατά την διάρκεια συγγραφής της παρούσης 

διπλωματικής εργασίας δεν ήταν εφικτό να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες – 

δεδομένα από ένα κατασκευαστή. Έτσι έγινε σύνθεση των στοιχείων που απαρτίζουν ένα κεντρικό 

αντιστροφέα με βάση τα στοιχεία διαφορετικών εταιρειών.  

 

Πίνακας 4.6. Ενδεικτική λίστα υλικών για κεντρικό αντιστροφέα ισχύος 500kWatt [18]. 

Λίστα Υλικών Μονάδες Αντιστροφέας 500 kWatt 

Aluminium  kg 131 

Cooper kg 335 

Steel kg 1438 

Printed Circuit Board* cm2 2246 

Connector kg 47,4 

Coils kg 0,351 

IC's kg 0,028 

Transistor kg 0,038 

Transistor diode kg 0,047 

Capacitor, film kg 0,341 

Capacitor, electrolytic kg 0,256 

Capacitor, CMC kg 0,023 

Resistors kg 0,005 

Polyamide injection moulded kg 71 

Polyester kg 44 

Polyethylene, HD kg 22 

Paint kg 22 

Transformer oil kg 881 

*Σημείωση: Λόγω έλλειψης στοιχείων δεν γνωρίζουμε το ακριβές βάρος. 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

4.5 Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του αντιστροφέα 

 

Η θερμοκρασία αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά όταν αυξάνεται, την ενεργειακή 

απόδοση του αντιστροφέα όπως θα αναλυθεί και παρακάτω [18]. Επιπλέον θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι η εύρεση του βέλτιστου σημείου λειτουργίας MPP αποτελεί ένα ακόμα 

χαρακτηριστικό βέλτιστης απόδοσης. Δηλαδή με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια προσδιορίζεται το 

ακριβές σημείο βέλτιστης λειτουργίας του αντιστροφέα, αλλά και όσο το δυνατό γρηγορότερα 

γίνει αυτό, τόσο μικρότερες θα είναι οι ενεργειακές απώλειες του [16]. 

Για τον υπολογισμό του συνολικού βαθμού απόδοσης χρησιμοποιείται η σχέση (7):  

Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης Solar Inverter = 0,03 · E 5  + 0,06 · E 10 + 0,13 · E 20 + 

0,1 · E 30 + 0,48 · E 50 + 0,2 · E 100 = Ολικός βαθμός απόδοσης                                                             

(7) 

Όπου (Ei = απόδοση στο i % της ονομαστικής Ισχύος) 

Αν τώρα αντικατασταθούν οι τιμές Εi την εξίσωση (7), θα προκύψουν οι απώλειες ισχύος του 

αντιστροφέα. 

Οπότε οι ολικές απώλειες δίνονται από την σχέση (8):  

(100 - Ολικός βαθμός απόδοσης) (8) 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός απόδοσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερος ώστε να 

μειωθούν κατά το μέγιστο οι απώλειες [16].  

 

Σχήμα 4.8 Σύγκριση του Μέγιστου και του Ευρωπαϊκού βαθμού απόδοσης σε αντιστροφέα ισχύος 

100 kWp της εταιρείας Conergy [23]. 

 

Για να γίνει κατανοητή η σημασία που έχει ο κάθε βαθμός απόδοσης δίνεται το σχήμα (σχήμα 

4.8), που παρουσιάζει τους δυο αυτούς δείκτες. Από το σχήμα 4.8 φαίνεται εύκολα ότι ο Μέγιστος 
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βαθμός απόδοσης είναι ήσσονος σημασίας, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό βαθμό απόδοσης που 

εκφράζει την μέση τιμή η οποία είναι σημαντικότερη σαν παράμετρος [16].    

Σχετικά με τις απώλειες ενέργειας λόγω υψηλών θερμοκρασιών που αναφέρθηκε και στην αρχή 

αυτής της ενότητας, μπορούν να απεικονιστούν με το σχήμα 4.9. Σε αυτό θα δοθεί η απεικόνιση 

του τρόπου κίνησης του αέρα καθώς  και του τρόπου απομάκρυνσης του θερμικού φορτίου σε ένα 

αντιστροφέα τύπου στοιχειοσειράς [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.9. Προσομοίωση της κίνησης του αέρα στο εσωτερικό ενός αντιστροφέα στοιχειοσειράς 

[23].  

 

Η θερμότητα που παράγεται στο εσωτερικό της συσκευής, απομακρύνεται από αυτήν με την 

χρήση ειδικών οδεύσεων καθώς και με την χρήση ανεμιστήρα. Η δημιουργία ρεύματος αέρα 

πραγματοποιείται με την διάχυση της θερμότητας μέσα σε ειδικά κανάλια που βρίσκονται στην 

πλάτη του αντιστροφέα. Κατά τη διάχυση, ο αέρας θερμαίνεται, με αποτέλεσμα να γίνεται 

ελαφρύτερος και να κινείται ανοδικά. Αυτή η μετακίνηση του αέρα δημιουργεί περιοχές 

διαφορετικής πίεσης στο κάτω και άνω μέρος του αντιστροφέα με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 

ροή αέρα από κάτω προς τα πάνω. Η διάχυση της θερμότητας στα ειδικά κανάλια – αεραγωγούς 

του αντιστροφέα πραγματοποιείται με την εμφάνιση φαινομένων αγωγής και συναγωγής 

θερμότητας [20]. 

Σε περιπτώσεις εμφάνισης πολύ υψηλών εξωτερικών θερμοκρασιών η απαγωγή θερμότητας 

υποστηρίζεται από ανεμιστήρες για υποβοήθηση της ροής.  Ένας πιο αποδοτικός τρόπος ψύξης 

των εσωτερικών κυκλωμάτων του αντιστροφέα θα έχει σαν συνέπεια τον περιορισμό των 

ενεργειακών απωλειών και άρα βελτίωση του βαθμού απόδοσης [23]. 
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4.6 Η Εφαρμογή των SIC στους αντιστροφείς 

 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους είναι εμφανές ότι η τεχνολογία 

των SiC, είναι μια πολλά υποσχόμενη νέα τεχνολογία στον τομέα τον ηλεκτρονικών ισχύος. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρονικών 

συσκευών. Στην περίπτωση μας, η εφαρμογή της τεχνολογίας ημιαγωγών τύπου  SiC στους 

Φωτοβολταϊκούς μετατροπείς θα επιφέρει συνολική βελτίωση του βαθμού απόδοσης. Επιπλέον 

όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, λόγω των χαμηλών αναγκών σε ψύξη που παρουσιάζουν τα 

ημιαγωγικά στοιχεία τύπου SiC, αυτό θα επιφέρει επιπλέον και μείωση του μεγέθους του 

αντιστροφέα και του βάρους του. Σαν συνεπακόλουθο θα επιτευχθεί χαμηλότερο κόστος 

μεταφοράς και εγκατάστασης, κάτι που με περιβαλλοντικούς όρους ονομάζεται βελτίωση του 

ενεργειακού αποτυπώματος του προϊόντος. Επιπλέον όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.4 

σημαντικό θέμα στην απόδοση των διακοπτικών ημιαγωγικών διατάξεων παίζει και η σωστή 

απαγωγή της θερμότητας. Με την εφαρμογή νέου τύπου συστημάτων απαγωγής θερμότητας, 

όπως για παράδειγμα ψύκτρες φτιαγμένες από γραφένιο, μπορεί να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη 

βελτίωση του βαθμού απόδοσης σε συνδυασμό με περιορισμό του βάρους [13].  

Σχήμα 4.10 Χρήση τελευταίας γενιάς ημιαγωγών τύπου SiC έχει σας αποτελέσματα υψηλότερης 

απόδοση Φ/B μετατροπείς [13]. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

        ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ MEERP 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η μεθοδολογία για τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια 

(MEErP : Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products), χρησιμοποιείται από 

εταιρείες και οργανισμούς, προκειμένου να χαράξουν την πολιτικής σχετικά με την σχεδίαση 

προϊόντων, η παραγωγή και λειτουργία των οποίων έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αναπτύχθηκε 

στα πλαίσια της κάλυψης της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 125/2009/ΕΕ, των προϊόντων 

που σχετίζονται με την ενέργεια [4].  

 

5.2 Μεθοδολογία της MEErP 

 

Η μεθοδολογία αυτή αναλύει επιλογές για το πώς κρίσιμα στοιχεία που αφορούν την απόδοση 

του υλικού του προϊόντος, μπορούν να συμπεριληφθούν στην σχεδίαση και παραγωγή του 

προϊόντων με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επομένως η μεθοδολογία αυτή 

αξιολογεί τη δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης υλικού. Η μεθοδολογία αυτή που αφορά τον 

οικολογικό σχεδιασμό των ενεργειακών προϊόντων (MEErP), χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 

οδηγίας οικολογικού σχεδιασμού (2009/125/ΕΚ) [19]. 

Η μεθοδολογία (MEErP) αποφασίστηκε να υιοθετηθεί από την κοινότητα προκειμένου να γίνει 

προσδιορισμός των επιλογών των πιθανών πολιτικών που μπορούν να ακολουθηθούν για τη 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχετικών με την ενέργεια προϊόντα (Eenergy 

related Products) στην Ευρώπη με ενιαίο τρόπο [4]. 

Η μεθοδολογία MEErP δημοσιεύθηκε αρχικά το 2005 και βελτιώθηκε στην συνέχεια το 2011. 

Έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 40 προπαρασκευαστικές μελέτες για τον οικολογικό 

σχεδιασμό ενεργειακών προϊόντων, και είχε σαν στόχο να στηρίξει την υλοποίηση των τυχόν 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού [4].  

Η μεθοδολογία MEErP χωρίζεται σε δύο μέρη: To Πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια μελέτη που 

αποσαφηνίζει τις συνέπειες της χρήσης του υλικού από τη ρεαλιστική άποψη της πρακτικής 

εφαρμογής με σκοπό να επιτύχει τον οικολογικό σχεδιασμό, αλλά και την εκπόνηση συστάσεων 

σχεδιαστικής φύσεως, και  το δεύτερο μέρος που αποτελείται από  το εργαλείο Eco Report, το 

οποίο αποτελεί μία υπο ενότητα του MEErP. Το Eco Report δεν είναι τίποτε περισσότερο από μία 
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τεχνική βοήθεια πού αφορά την απόδοση του υλικού με την μορφή έκθεσης με όρους οικολογικού 

σχεδιασμού [19].   

Τον Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μια σημαντική πρωτοβουλία για μια 

Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους ενεργειακούς πόρους και τα παραγόμενα σε αυτή 

προϊόντα, και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Καθιέρωσε επίσης την 

αναγκαιότητα της χρήσης όλων των τύπων φυσικών πόρων πιο αποτελεσματικά, γεγονός που θα 

έχει αντίκτυπο τόσο για την Ευρωπαϊκή οικονομία, όσο και για το περιβάλλον. Η πρωτοβουλία 

αυτή αναμένεται να δώσει ώθηση στην παραγωγικότητα, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 

θα οδηγήσει στην μείωση του κόστους και στην ασφαλή ανάπτυξη και απασχόληση σε όλη την 

Ευρώπη [19]. 

Συνοψίζοντας η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού (2009/125/ΕΚ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της προορατικής της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής για να αντιμετωπίσει τόσο το 

σημαντικό ζήτημα της αειφόρου περιβαλλοντική και οικονομική ανάπτυξη όσο και το θέμα που 

αφορά την κλιματική αλλαγή και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Εμπνευσμένη από την 

ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντος (ΟΠΠ), η παρούσα οδηγία υιοθετεί μια προσέγγιση κύκλου 

ζωής προσανατολισμένη, ξεκινώντας από το στάδιο σχεδιασμού του προϊόντος, προκειμένου να 

μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και καταλήγει στην ασφαλή διάθεση στο τέλος του 

κύκλου ζωής του,  με την αρχική επιλογή φιλικών περιβαλλοντικά υλικών [4]. 

 

5.3 Λειτουργία της μεθοδολογίας MEErP 

 

Η λειτουργία της μεθοδολογίας MEErP είναι σχετικά απλή. Βασιζόμενοι σε ένα λογιστικό 

φύλλο excel με την ονομασία Eco Design – Eco report tools, όπου εκεί συμπληρώνεται ο αρχικός 

πίνακας (στο φύλλο εργασίας με την ένδειξη Input), (Βλέπε πίνακα 5.1), και επιλέγονται όλα τα 

υλικά από τα οποία απαρτίζεται το προϊόν που εξετάζεται. Αφού γίνει αυτό στην συνέχεια 

προσδιορίζεται η ποσότητα της ύλης σε γραμμάρια για κάθε υλικό του προϊόντος. Στην συνέχεια 

ζητείται ο προσδιορισμός της κατηγορίας του υλικού. Δηλαδή αν πρόκειται για μέταλλο, 

πλαστικό, γυαλί, χαρτί ή κάποια ενδιάμεση κατηγορία από αυτά. Τέλος ζητείται μια πιο αναλυτική 

περιγραφή για το κάθε υλικό, όπως χημική σύνθεση, αν είναι ανακυκλώσιμο ή όχι καθώς και 

πιθανή διαδικασία παραγωγής του. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των ζητούμενων 

στηλών, εμφανίζονται τα αποτελέσματα στα Φύλλα εργασίας του excel με την ένδειξη Results, 

(Βλέπετε Eco Report) [24]. 
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Πίνακας 5.1. Πίνακας εισαγωγής δεδομένων στο λογισμικό Eco Design – Eco report tools. 

 

Το Eco Report χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την ενέργεια και τους πόρους που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, καθώς και τις βασικές παραμέτρους για 

την κατασκευή, τη διανομή και το τέλος του κύκλου ζωής τους ως παράμετροι εισόδου. Με αυτούς 

τους δείκτες, το εργαλείο δημιουργεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απαιτούνται για τα 4 

στάδια της ζωής του προϊόντος. Αυτές οι επιπτώσεις συνοψίζονται στο φύλλο εργασίας "Results 

- Έξοδος" [24]. 

Επιπλέον, για τους μελετητές, οι έξοδοι ανά μεμονωμένο στοιχείο εισόδου δίνεται στο φύλλο 

εργασίας με την ονομασία "Raw". Τόσο η "Έξοδος" όσο και τα φύλλα εργασίας "Raw" επιτρέπουν 

την παραγωγή και την εκτύπωση κάθε είδους γραφήματος που είναι διαθέσιμο στο MS Excel [24].  

Παράλληλα με τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα φύλλα εργασίας εισόδου 

και εξόδου από τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Energy related Products του  Eco Report 

περιλαμβάνονται. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ενότητες στις οποίες διευκολύνεται ο υπολογισμός 

του μέσου κόστους του κύκλου ζωής ανά προϊόν, καθώς και του υπολογισμού των συνολικών 

δαπανών των καταναλωτών της ΕΕ στο πιο πρόσφατο έτος.  

 

5.4 Αποτελέσματα της μεθοδολογίας MEErP  

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρήση της 

MEErP. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα δεδομένα που εισήχθησαν στο Φύλλο εργασίας 

με την ονομασία INPUT. ‘Όπως προαναφέρθηκε στο Φύλλο αυτό γίνεται η εισαγωγή των 

δεομένων. Λόγω των περιορισμένων δεδομένων που συλλέχθηκαν, χρειάστηκε να γίνει 

συγχώνευση των πληροφοριών που ήταν διαθέσιμες, και οι οποίες προέρχονταν από 

διαφορετικούς κατασκευαστές αντιστροφέων. Έτσι τα δεδομένα που απεικονίζονται στον πίνακα 

5.2 (πίνακας που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας με την ένδειξη INPUT), αφορούν μια οικογένεια 

αντιστροφέων με ισχύ περίπου στα 500 kWp, και όχι ένα συγκεκριμένο μοντέλο προϊόντος. Ο 

Pos 

MATERIALS Extraction & 

Production Weight 
Category 

Material or 

Process Recyclable?   

nr Description of component in g Click &select 

select Category 

first !     
  

1 Aluminium  131000,0 4-Non-ferro 

27 -Al 

sheet/extrusion Yes   

2 Polycarbonate 6800,0 1-BlkPlastics 10,5 -PET (recycled) Yes   

3 ABS 1480,0 1-BlkPlastics 11 -ABS Yes   

4 Poly Ethylene 22000,0 1-BlkPlastics 2 -HDPE Yes   

5 PVC 1480,0 1-BlkPlastics 8,5 -PVC (recycled) Yes   
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ανωτέρω πίνακας απεικονίζει την στήλη εισαγωγής των δεδομένων στο πρόγραμμα excel με την 

ονομασία Eco Design – Eco report tools 2014.  Ο πίνακας αυτός συμπληρώθηκε στο λογισμικό 

τρείς φορές για ισχύεις αντιστροφέων: 500Wp, 2500Wp, και 500kWp. Επομένως είναι αντιληπτό 

ότι η οικογένεια αντιστροφέων των 500kWp, παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

απόδοση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται σαν έξοδο (Φύλλο εργασίας με την ονομασία 

Results) από το συγκεκριμένο λογισμικό [24]. 

 

Πίνακας 5.2. Πίνακας εισαγωγής δεδομένων για οικογένεια αντιστροφέων με ισχύ 500 kWp. Πηγή: 

Φύλλο εργασίας Input του λογισμικού Eco Design – Eco report tools. 

Pos 

MATERIALS Extraction 

& Production Weight 
Category 

Material or Process Recyclable?   

nr Description of component in g Click &select select Category first !     
  

1 Aluminium  131000,0 4-Non-ferro 27 -Al sheet/extrusion Yes   

2 Polycarbonate 6800,0 1-BlkPlastics 10,5 -PET (recycled) Yes   

3 ABS 1480,0 1-BlkPlastics 11 -ABS Yes   

4 Poly Ethylene 22000,0 1-BlkPlastics 2 -HDPE Yes   

5 PVC 1480,0 1-BlkPlastics 8,5 -PVC (recycled) Yes   

6 SAN (Styrene acrylonitrile) 20,0 1-BlkPlastics 9 -SAN No   

7 Cooper 335000,0 4-Non-ferro 32 -CuZn38  cast Yes   

8 Steel 1438000,0 3-Ferro 26 -Stainless 18/8 coil Yes   

9 Printed Circuit Board 2246000,0 6-Electronics 52 -PWB 6 lay 2 kg/m2 Yes   

10 Connector 47000,4 1-BlkPlastics 2,5 -HDPE (recycled) Yes   

11 Transformers, wire - wound 335000,0 4-Non-ferro 29 -Cu winding wire Yes   

12 Coils 3510,0 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes   

13 IC's 0,0 6-Electronics 98 -controller board Yes   

14 Transistor 0,0 6-Electronics 98 -controller board Yes   

15 Transistor diode 47,0 6-Electronics 98 -controller board Yes   

16 Capacitor, film 341,0 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes   

17 Capacitor, electrolytic 256,0 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes   

18 Capacitor, CMC 23,0 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes   

19 Resistors 5,0 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes   

20 Polyamide injection moulded 71000,0 5-Coating 39 -pre-coating coil No   

21 Polyester 44000,0 5-Coating 42 -Au/Pt/Pd No   

22 Polyethylene, HD 22000,0 5-Coating 42 -Au/Pt/Pd No   

23 Paint 22000,0 2-TecPlastics 15 -Epoxy No   

 

Αντιστοίχως και στους πίνακες 5.3 αλλά 5.4, απεικονίζονται κατασκευαστικά στοιχεία που 

αφορούν αντιστροφείς ισχύος 500W, και 2500W. Και σε αυτήν την περίπτωση τα στοιχεία που 

απεικονίζονται εισήχθησαν στο λογισμικό Eco Design – Eco report tools.   
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Και τα δυο αυτά προϊόντα είναι της γερμανικής εταιρείας Mastervolt, και όπως αναφέρθηκε 

και ανωτέρω υπήρχε έλλειψη στοιχείων, γεγονός που οδήγησε στο να αντικατασταθούν ορισμένες 

πληροφορίες που ζητούσε το λογισμικό, με δεδομένα από άλλους κατασκευαστές αντιστροφέων 

της ιδίας ισχύος – κατηγορίας [24]. 

 

 Πίνακας 5.3. Ο Πίνακας που απεικονίζει την εισαγωγή των δεδομένων για τον αντιστροφέα με ισχύ 

500Wp.  

 

Εισάγοντας τα δεδομένα στα κατάλληλα κελιά, το πρόγραμμα επεξεργάζεται τα δεδομένα και 

προκύπτουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο φύλλο εργασίας με την ονομασία Results. 

Στους παρακάτω πίνακες θα περιγραφούν και θα απεικονιστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανωτέρω αξιολόγηση. Στον πίνακα 5.5 δίνονται τα χαρακτηριστικά του κέρδους της 

ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα αφού γίνει η εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα όπως 

περιεγράφηκε ανωτέρω, πλέον παίρνουμε τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας με την μορφή 

πινάκων [24]. 

 

Pos 

MATERIALS 

Extraction & 

Production Weight Category Material or Process Recyclable? 

nr Solar Inverter 500 W in g Click &select select Category first !   

41 Aluminium  668,0 4-Non-ferro 27 -Al sheet/extrusion Yes 

42 Polycarbonate 68,0 1-BlkPlastics 10,5 -PET (recycled) Yes 

43 ABS 148 1-BlkPlastics 11 -ABS Yes 

44 Poly Ethylene 14 1-BlkPlastics 2 -HDPE Yes 

45 PVC 14 1-BlkPlastics 8,5 -PVC (recycled) Yes 

46 SAN (Styrene acrylonitrile) 2 1-BlkPlastics 9 -SAN Yes 

47 Cooper 2 4-Non-ferro 32 -CuZn38  cast Yes 

48 Steel 78 3-Ferro 26 -Stainless 18/8 coil Yes 

49 Printed Circuit Board 59 6-Electronics 52 -PWB 6 lay 2 kg/m2 Yes 

50 Connector 50 1-BlkPlastics 2,5 -HDPE (recycled) Yes 

51 Transformers, wire - wound 
    

52 Coils 8 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

53 IC's 6 6-Electronics 98 -controller board Yes 

54 Transistor 8 6-Electronics 98 -controller board Yes 

55 Transistor diode 10 6-Electronics 98 -controller board Yes 

56 Capacitor, film 72 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

57 Capacitor, electrolytic 54 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

58 Capacitor, CMC 20 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

59 Resistors 1 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

60 Polyamide injection moulded 2 5-Coating 39 -pre-coating coil No 

61 Polyester 68 5-Coating 42 -Au/Pt/Pd No 

62 Polyethylene, HD 13 5-Coating 42 -Au/Pt/Pd No 

63 Paint 11 1-BlkPlastics 6 -EPS No 
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Πίνακας 5.4. Ο Πίνακας που απεικονίζει την εισαγωγής των δεδομένων στο φύλλο εργασίας με την 

ονομασία Input για τον αντιστροφέα με ισχύ 2500W.  

 

Στο φύλλο εργασίας με την ονομασία (INPUT RBR όπου λάβαμε τον πίνακα 5.5), το 

πρόγραμμα παρουσιάζει την βαρύτητα που έχει το κάθε υλικό στο θέμα της ανακύκλωσης του. 

Με άλλα λόγια πόσο σημαντικό όφελος προκύπτει από την ανακύκλωση του (Βλέπετε 

Downcycling index K*). Δηλαδή την μόλυνση που προκαλεί στο περιβάλλον, καθώς και την 

κατανάλωση σε πόρους που προκαλεί η χρήση του. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το ίδιο το 

λογισμικό, ενώ πάντα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει και δικές του παραμέτρους 

για υλικά τα οποία πιθανόν δεν υπάρχουν στην βάση δεδομένων του προγράμματος, ή κατά την 

εκτίμηση του σχεδιαστή, έχουν άλλες ονομαστικές τιμές περιβαλλοντικών ‘επιδόσεων’ [24]. 

Στο ίδιο φύλλο εργασίας τώρα εισάγεται το ποσοστό ανακύκλωσης του κάθε υλικού του 

προϊόντος, το οποίο δηλώθηκε στην αρχή. Το ποσοστό αυτό για συγκεκριμένα υλικά υπάρχει σαν 

τιμή στην βάση δεδομένων του προγράμματος. Για υλικά τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα ή 

Pos 

MATERIALS 

Extraction & 

Production Weight Category Material or Process Recyclable? 

nr 

Solar Inverter 2500 

W in g Click &select select Category first !   

88 Aluminium  1400 4-Non-ferro 27 -Al sheet/extrusion Yes 

89 Polycarbonate 680 1-BlkPlastics 10,5 -PET (recycled) Yes 

90 ABS 148 1-BlkPlastics 11 -ABS Yes 

91 Poly Ethylene 140 1-BlkPlastics 2 -HDPE Yes 

92 PVC 100 1-BlkPlastics 8,5 -PVC (recycled) Yes 

93 SAN (Styrene acrylonitrile) 10 1-BlkPlastics 9 -SAN Yes 

94 Cooper 5510 4-Non-ferro 32 -CuZn38  cast Yes 

95 Steel 9800 3-Ferro 26 -Stainless 18/8 coil Yes 

96 Printed Circuit Board 225 6-Electronics 52 -PWB 6 lay 2 kg/m2 Yes 

97 Connector 237 1-BlkPlastics 2,5 -HDPE (recycled) Yes 

98 Transformers, wire - wound     

99 Coils 56 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

100 IC's 16 6-Electronics 98 -controller board Yes 

101 Transistor 38 6-Electronics 98 -controller board Yes 

102 Transistor diode 47 6-Electronics 98 -controller board Yes 

103 Capacitor, film 341 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

104 Capacitor, electrolytic 256 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

105 Capacitor, CMC 23 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

106 Resistors 5 6-Electronics 45 -big caps & coils Yes 

107 

Polyamide injection 

moulded 20 5-Coating 39 -pre-coating coil No 

108 Polyester 95 5-Coating 42 -Au/Pt/Pd No 

109 Polyethylene, HD 140 5-Coating 42 -Au/Pt/Pd No 

110 Paint 110 1-BlkPlastics 6 -EPS No 
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υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης αξιοποίησης στην φάση της ανακύκλωσης τους, αφού δίνεται η 

δυνατότητα να αλλάξει ο συντελεστής αυτός. Και σε αυτό το σημείο της εκτέλεσης του 

προγράμματος Eco Design – Eco report tools, επειδή δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ένας 

αντιστροφέας σε τι ποσοστό μπορεί να ανακυκλωθεί, καθώς και αν αυτό ήδη είδη γίνεται, 

διατηρηθήκανε οι τιμές του δείκτη k, ως έχουν στο σύστημα. [24]. 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η εφαρμογή της Φωτοβολταϊκής τεχνολογίας είναι 

σχετικά νέα, χρονολογείται από το 2005 και μετά, και με βάση τη διάρκεια ζωής των 

αντιστροφέων (περίπου στα 15 χρόνια), δεν υπάρχουν επαρκής πληροφορίες σχετικά με την 

ανακύκλωση τέτοιων συσκευών. Δηλαδή δεν υπάρχουν στοιχεία με το ποσοστό ανακύκλωσης και 

επαναχρησιμοποίησης των υλικών που απαρτίζουν ένα τέτοιο προϊόν, όπως είναι ο Φ/Β 

αντιστροφέας. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, η χρήση κεντρικών αντιστροφέων τείνει να γίνει ο 

κανόνας σε εγκαταστάσεις μεσαίας και μεγάλης κλίμακας στον Ευρωπαϊκό χώρο. Επομένως για 

τη λειτουργία του λογισμικού έπρεπε να θεωρηθεί αυθαίρετα ένα ποσοστό ανακύκλωσης της 

τάξεως του 50%. Με βάση την βιβλιογραφική έρευνα που έγινε, προέκυψε ότι το ανωτέρω 

ποσοστό που αναφέρεται στην φάση της ανακύκλωσης, βρίσκεται εντός της σημερινής 

πραγματικότητας και με τάση να αυξηθεί μελλοντικά στα επίπεδα ακόμα και του 80%. Είναι όμως 

κατανοητό ότι η ακριβής λίστα υλικών ενός τέτοιου περίπλοκού προϊόντος, καθώς και οι 

διαδικασίες παραγωγής του, αποτελούν διαβαθμισμένη πληροφορία για κάθε κατασκευαστή [24]. 

Πηγαίνοντας στα παρακάτω φύλλα εργασίας του λογισμικού Eco Design – Eco report tools, 

προκύπτουν τα αποτελέσματα που δίνει η συγκεκριμένη μεθοδολογία οικολογικής σχεδίασης 

προϊόντων. Στο φύλλο εργασίας με την ονομασία Results (πίνακας 5.6) δίνονται σαν 

αποτελέσματα οι συνολικές ποσότητες των υλικών του προϊόντος, οι ποσότητες ανακύκλωσης και 

εναπόθεσης. Επίσης με βάση τις ποσότητες των υλικών που απαρτίζουν το προϊόν, δίνεται και η 

συνολική κατανάλωση ενέργειας που απαιτήθηκε για να παραχθούν τα υλικά αυτά. Επιπλέον ότι  

τα αποτελέσματα χωρίζονται στις εξής στάδια [24]:  

 

α) Το πρώτο στάδιο αφορά την παραγωγή των υλικών που έχουν δηλωθεί για το προϊόν. Στο 

στάδιο αυτό υπολογίζεται η κατανάλωση ενέργειας που απαιτήθηκε για να παραχθούν οι πρώτες 

ύλες του προϊόντος, οι φυσικοί πόροι που καταναλώθηκαν, καθώς και οι αέριες εκπομπές 

σωματιδίων στην φάση αυτή.
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Πίνακας 5.5. Πίνακας με τους συντελεστές βαρύτητας k που λαμβάνει υπόψη του το λογισμικό. Ο συγκεκριμένος πίνακας βρίσκεται στο φύλλο εργασίας 

με την ένδειξη Input -RBR.  
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β) Το δεύτερο στάδιο αφορά την διανομή των υλικών του προϊόντος μας, από το σημείο 

παραγωγής τους μέχρι το σημείο χρησιμοποίησης τους. Είναι προφανές ότι αυτή η πληροφορία 

είναι πρακτικά μη διαθέσιμή, μιας και δεν είναι γνωστά με ακρίβεια τα υλικά που απαρτίζουν ένα 

Φ/Β αντιστροφέα, σε ποια περιοχή παράγονται και στην συνέχεια πού ταξιδεύουν για να 

συναρμολογηθεί το τελικό προϊόν. Η στήλη αφορά στην περίπτωση Φ/Β αντιστροφέα, που θα 

σχεδιάζονταν από την αρχή, υπολογιζόταν η λίστα υλικών που απαιτούνταν για να κατασκευαστεί,  

και στην συνέχεια υλοποιούνταν η κατασκευή.  

γ) Στο τρίτο στάδιο  δίνεται σαν πληροφορία η κατανάλωση ενέργειας στην φάση της χρήσης του 

προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται σαν μέση διάρκεια ζωής του Φ/Β αντιστροφέα τα 15 

χρόνια λειτουργίας. Και εδώ χρησιμοποιήθηκαν πάλι οι διεθνής πηγές για να προσδιοριστεί μία 

μέση χρονική περίοδος λειτουργίας του συγκεκριμένου προϊόντος πριν αυτό υποστεί 

αντικατάσταση ή σημαντική αναβάθμιση. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της  Φ/Β τεχνολογίας 

θεωρείται ότι μια αντικατάσταση ενός τέτοιου προϊόντος στην ανωτέρω χρονική περίοδο είναι 

επωφελής για τον τελικό χρήστη.  

δ)  Στο τελευταίο στάδιο δίνεται σαν πληροφορία το τέλος ζωής του προϊόντος. Δηλαδή σε τι 

ποσότητες το προϊόν θα ανακυκλωθεί και σε τι ποσότητες θα εναποτεθεί σαν μη χρήσιμο πλέον 

υλικό. Αντίστοιχα δίνονται και η κατανάλωση ενέργειας σε αυτό το στάδιο, καθώς και τα 

αντίστοιχα κέρδη που προκύπτουν από την ανακύκλωση. 

Επιπλέον των ανωτέρων πληροφοριών που δίνονται στο φύλλο με τα αποτελέσματα, ένας 

άλλος πίνακας (Βλέπετε πίνακας 5.7), στο ίδιο φύλλο υπολογίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

που προκαλεί το προϊόν στο περιβάλλον. Δηλαδή για τις συνολικές ποσότητες αερίων που 

εκλύονται στην ατμόσφαιρα στα στάδια που περιγράφτηκαν παραπάνω, τα ‘κόστη’ σε χρήματα 

που έχει το κάθε στάδιο, και τέλος συνολικό κόστος που έχει το προϊόν και στα τέσσερα ανωτέρω 

στάδια. Αντιστοίχως, και στον πίνακα 5.7, του ίδιου φύλλου εργασία φαίνονται συγκεντρωτικά 

τα αποτελέσματα από  την χρήση του υπολογιστικού εργαλείου Eco Design – Eco report [24]. 

Στον πίνακα αυτό των αποτελεσμάτων, δίνεται αναλυτικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 

κάθε υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του προϊόντος. Το αποτύπωμα αυτό αφορά 

την κατανάλωση ενέργειας, την χρήση νερού, τα επικίνδυνα απόβλητα που παρήχθησαν, τις 

εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου και τέλος απόβλητα που επηρεάζουν τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την χρήση της Μεθοδολογίας MEErP στο φύλλο εργασίας 

με την ονομασία Results απεικονίζονται στον πίνακα 5.8 [24]. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να αναφερθεί και μία ακόμη 

δυνατότητα που προσφέρεται από την χρήση της μεθοδολογίας MEErP. Αυτή η δυνατότητα 

αφορά τον υπολογισμό του οφέλους που προκύπτει από τη διαδικασία της ανακύκλωσης και 
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επαναχρησιμοποίησης υλικών και εξαρτημάτων ενός αντιστροφέα, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με 

μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα [24]. 

 

Πίνακας 5.6. Πίνακας που προκύπτει από το φύλλο εργασίας με την ονομασία Results. Εδώ 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της μεθοδολογίας MEErP.  

 

 

  

Πίνακας 5.7. Πίνακας με αποτελέσματα από την χρήση του κάθε σταδίου σε χρηματικά ποσά. 

 

 

 

 

 

 

GHG kg CO2 eq. 83.921 1.174,90 313.925 4.394,94 15.627 218,78 413.473,2 5.788,6 0,014

AP g SO2 eq. 845.151 7.183,79 1.393.657 11.846,09 193.641 1.645,95 ########## 20.675,8 0,0085

VOC g 5.014 3,81 163.926 124,58 137 0,10 169.076,8 128,5 0,00076

POP ng i-Teq 32.909 0,89 17.413 0,47 9.810 0,26 60.132,0 1,6 0,000027

HM1 mg  Ni eq. 334.096 58,47 17.512 3,06 116.777 20,44 468.385,5 82,0 0,000175

HM2 mg  Ni eq. 14.031 0,56 0 0,00 0 0,00 14.031,4 0,6 0,00004

HM3 mg  Ni eq. 0 0,00 60.060 18,02 0 0,00 60.060,0 18,0 0,0003

PAH mg  Ni eq. 31.162 39,86 17.370 22,22 7.852 10,04 56.383,3 72,1 0,001279

PM g 68.319 1.056,21 29.681 458,86 10.381 160,48 108.379,8 1.675,6 0,01546

Total 9.518,47 16.868,25 2.056,07 28.442,8

Rate external 

marginal costs to 

society

EOLext

in EUR

Prod & Distr. 

emissions 

mass

EoL emissions 

mass

Ppext 

in EUR

TOTAL 

emission
TOTAL EURO

Use phase 

emissions 

mass
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in EUR
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Πίνακας 5.8. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την χρήση της Μεθοδολογίας MEErP στο φύλλο εργασίας με την ονομασία Results. 
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Στον παρακάτω πίνακα 5.9, ο οποίος προκύπτει από το φύλλο εργασίας με την ονομασία Data 

RBR = Recycling Benefit Rate, αποτυπώνεται το όφελος που προκύπτει για το περιβάλλον με την 

ανακύκλωση τμημάτων του αντιστροφέα. Ο πίνακας αυτός είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας 

των δεδομένων που εισήχθησαν στο υπολογιστικό φύλλο MEErP. Πιο συγκεκριμένα με βάση τα 

υλικά που εισήχθησαν στα κελία της εισόδου του προγράμματος, καθώς και τα τεχνικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που αυτά έχουν, το πρόγραμμα στην έξοδο του μας δίνει τον πίνακα 5.9, 

ο οποίος απεικονίζει τα οφέλη για τον περιβάλλον με την μορφή εξοικονόμησης πόρων και 

ενέργειας – μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου καθώς και νερού, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που έχει το κάθε υλικό, όπως για παράδειγμα [24]: 

➢ η ενέργεια που απαιτείται για να παραχθεί,  

➢ για να μορφοποιηθεί,  

➢ η κατανάλωση φυσικών πόρων που απαιτεί για τις ανωτέρω διεργασίες,  

➢ και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (δηλαδή η μόλυνση που προκαλεί στο περιβάλλον η 

χρήση του) που έχει σε όλη την διάρκεια ζωής του, μέχρι να φτάσει στην ανακύκλωση και 

τελικά στην επαναχρησιμοποίηση,  

αποτελούν πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται μέσα στην βάση δεδομένων του 

προγράμματος.   

Επίσης από τον πίνακα 5.9, μπορεί να παρατηρηθεί ο περιορισμός του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος από την χρήση του εξοπλισμού Inverter.  

α) Η πρώτη κατηγορία – Στήλη, αναφέρεται στην κατανάλωση φυσικών πόρων – πηγών, στην 

συνολική κατανάλωση ενέργειας σαν συνολική ποσότητα, και στην εξοικονόμηση φυσικών 

πόρων που επιτυγχάνεται από την ανακύκλωση. 

β) Στην Δεύτερη κατηγορία – Στήλη, γίνεται αναφορά στον περιορισμό των αέριων ρύπων που 

επιτυγχάνεται με τη διαδικασία της ανακύκλωσης, 

γ) Και στην Τρίτη κατηγορία –Στήλη, γίνεται αναφορά στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.  

Είναι προφανές ότι ο πίνακας 5.9, παίζει σημαντικό ρόλο για τον σχεδιαστεί ενός προϊόντος , 

αφού με βάση αυτόν ο σχεδιαστής θα έχει εξαρχής μια εικόνα κατά την φάση του σχεδιασμού, για  

ο πόσο φιλικό προς το περιβάλλον θα είναι το προϊόν του και σε ποια σημεία χρίζει βελτίωσης.  
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Πίνακας 5.9. Πίνακας με τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον από την ανακύκλωση υλικών των αντιστροφέων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου 

να εφαρμοστεί η μεθοδολογία MEErP.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

6.1 Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα υπολογιστούν με βάση σεναρίων, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων 

που θα προκύψουν, για την μέχρι τώρα εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταικών αντιστροφέων, από 

την εφαρμογή των βέλτιστων εμπορικά διαθέσιμων τεχνολογιών για αντιστροφείς Φ/Β στα 

πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας 125/2009/Ε.Ε [24]. 

 

6.2 Υφιστάμενη κατάσταση Φ/Β εγκαταστάσεων 

 

Στην ενότητα αυτή τα δοθεί συνοπτικά η μέχρι τώρα συνολική εγκατεστημένη ισχύς 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, όπως αυτή εχει καταγραφεί από την International Energy 

Agency μέχρι το έτος 2016.  Επιπλέον στον πίνακα 6.1 απεικονίζεται και η συνολική παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια από τις αντίστοιχες Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για τις χώρες που 

εξετάζουμε [22].  

Για την απλοποίηση τον υπολογισμών, θα θεωρηθεί ότι η ανωτέρω εγκατεστημένη ισχύς 

φωτοβολταϊκών είναι η ίδια και για τους αντιστροφείς. Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι η 

παγκόσμια τάση στον χώρο των φωτοβολταϊκών είναι να χρησιμοποιούνται κεντρικοί 

αντιστροφείς σε συνδυασμό με την αύξηση της ισχύος ανά έργο. Επίσης επειδή δεν υπάρχουν 

δεδομένα σχετικά για την αναλογία που υπάρχει μεταξύ αντιστροφέων στοιχειοσειράς και 

κεντρικών αντιστροφέων, θα γίνει η παραδοχή ότι η ανωτέρω ισχύ καλύπτεται από κεντρικούς 

αντιστροφείς με ισχύ εως 500 kWp [22]. 

Για την συγκεκριμένη κατηγορία αντιστροφέων θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του πίνακα 

4.6 και πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα για έναν από τους πιο εμπορικούς τύπους αντιστροφέων 

της εταιρείας SMA. Το μοντέλο αυτό είναι ο SMA Sunny Central SC 500 HE. Από τον πίνακα 

4.6 και 6.1 προκύπτουν τα εξής [16].  

 Από τον πίνακα 6.1 προκύπτει ότι στις χώρες αναφοράς μας, η εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β 

ανέρχεται σε 303.395.000 kWp.  Διαιρώντας τώρα την ισχύ αυτή με την ισχύ του αντιστροφέα 

αναφοράς των 500kWp προκύπτει ότι: 
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𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛱𝛼𝛾𝜅ό𝜎𝜇𝜄𝛼 휀𝛾𝜅𝛼𝜏휀𝜎𝜏𝜂𝜇έ𝜈𝜂 𝜄𝜎𝜒𝜐𝜍 𝛷/𝛣

500𝑘𝑊𝑝
=

303.395.000 𝑘𝑊𝑝

500𝑘𝑊𝑝
= 606.790 𝛢𝜈𝜏𝜄𝜎𝜏𝜌𝜊𝜑휀ί𝜍 (9) 

 

Πίνακας 6.1. Συνολική παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β μέχρι το έτος 2016, και αντίστοιχη 

παραγωγή ενέργειας [22].  

 

Έχουν εγκατασταθεί 606.790 χιλιάδες ισοδύναμοι αντιστροφείς (σχέση 9).  

Από τον πίνακα 4.4 και 4.5 έχει υπολογιστεί ο λόγος του βάρους προς την ισχύ του 

αντιστροφέα, οπότε: 

 4,4
𝐾𝑔

𝑘𝑊𝑝
  οπότε για ένα αντιστροφέα 500kWp, και με δεδομένο ότι ο αντιστροφέας αυτός 

χρειάζεται 1.145
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
, τότε η συνολική ενέργεια που έχει δαπανηθεί στην φάση της 

συναρμολόγησης είναι:  

Εσυναρμολόγησης = 4,4 · 500 · 1,145 = 2519kWh (10) 

                        

Από τους παραπάνω υπολογισμούς, προκύπτει  η συνολική εκτιμώμενη ενέργεια που δαπανήθηκε 

κατά την φάση της συναρμολόγησης των αντιστροφέων (σχέση 11), με βάση την παγκόσμια 

εγκατεστημένη ισχύ :  
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ΕΣυνολική συναρμολόγησης = 606.790 Αντιστροφείς ·  2519kWh = 1528,504GWh (11) 

   

Αντιστοίχως για τη φάση της παραγωγής (σχέση 12), με βάση τον πίνακα 4.5:  

𝛦𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 =𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜎𝜏𝜌𝜊𝜑έ𝜔𝜈 · 3600 𝑘𝑊ℎ = 2.184,444 𝐺𝑊ℎ (12) 

 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι με βάση τον συγκεκριμένο τύπο αντιστροφέα εκτιμήθηκε 

ότι καταναλώθηκαν συνολικά (σχέσεις 11 και 12): 3.712,948 GWh, για να αντιστοιχηθεί η 

παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β, με αντιστροφείς 500kWp.  

 

6.3 Αποτελέσματα από την εφαρμογή Eco Design στις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις  

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα βασικά σενάρια που εξετάστηκαν στα πλαίσια της 

διπλωματικής αυτής εργασίας.  

Με βάση την καταγεγραμμένη παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή 

προκύπτει από τον πίνακα 6.1, με την χρήση της τεχνολογίας των SiC θα μπορούσαν να 

επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

Ο βαθμός απόδοσης του αντιστροφέα που αναφέρθηκε στα σενάρια που παρουσιάστηκαν 

εμφανίζει βαθμό απόδοσης της τάξεως του 96,8%. Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3, με την 

χρήση της τεχνολογίας των SiC, ο βαθμός αυτός θα μπορούσε να φτάσει το 98,1%. Αυτό θα 

οδηγούσε σε μια αύξηση του βαθμού απόδοσης κατά 1,3%, το οποίο μεταφράζεται σε 4.610,788 

GWh, επιπρόσθετης παραγόμενης ενέργειας ή 4.610,788×103 tn CO2, που θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν λόγω της επιπλέον ενέργειας Α.Π.Ε.   

 

6.4  Αποτελέσματα με την χρήση της μεθοδολογίας MEErP  

 

Με την χρήση της μεθοδολογίας MEErP και θεωρώντας ότι το προϊόν κάνει χρήση της 

τεχνολογίας SiC, αλλά και επιτυγχάνοντας ανακύκλωση σε ποσοστό της τάξεως του 70% και του 

50% προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα (Βλέπε πίνακες στα Παραρτήματα 1 έως 3).  

Είναι λοιπόν προφανές με βάση τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στον πίνακα 6.2 τόσο με 

την χρήση της τεχνολογίας των SiC, όσο και με την υιοθέτηση αυξημένης ανακύκλωσης, θα ήταν 

εφικτή η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα στάδια ζωής του προϊόντος που εξετάζεται. 
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Πίνακας 6.2. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων σεναρίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Years

Electricity 12 kWh

2688  hours

2 kWh

912

Heat 2688  hours

96%

3 kW

15 Years

Electricity 10 kWh

2688  hours

1 kWh

912

Heat 2688  hours

96%

2 kW

15 Years

Electricity 12 kWh

2688  hours

2 kWh

912

Heat 2688  hours

96%

3 kW

Type of efficiency

Avg. Heat Power Output

TOTAL over ErP Product Life 453,60 GJ

Standby - mode : No. of hours / Year TOTAL over ErP Product Life 511,20 MWh

No. of hours / Year

Χωρίς Sic και Ανακύκλωση 50%

ErP Product Service Life in Years 

On - Mode : Consumption per hour

On - Mode : No. of hourse  / Year 

Standby - mode : Consumption per hour

416,88 MWh

No. of hours / Year

Type of efficiency

Avg. Heat Power Output

TOTAL over ErP Product Life 302,40 GJ

Με Sic και Ανακύκλωση 70%

ErP Product Service Life in Years 

On - Mode : Consumption per hour

On - Mode : No. of hourse  / Year 

Standby - mode : Consumption per hour

Standby - mode : No. of hours / Year TOTAL over ErP Product Life

453 GJ

Χωρίς Sic και Ανακύκλωση 70%

511,20 MWh

Type of efficiency

Avg. Heat Power Output

TOTAL over ErP Product Life

TOTAL over ErP Product Life

ErP Product Service Life in Years 

On - Mode : Consumption per hour

On - Mode : No. of hourse  / Year 

Standby - mode : Consumption per hour

Standby - mode : No. of hours / Year

No. of hours / Year
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για την 

οικολογική σχεδίαση και πως μπορεί αυτή να εφαρμοστεί στους αντιστροφείς φωτοβολταϊκών. 

Είναι προφανές ότι μια ανάλυση του κύκλου ζωής ενός αντιστροφέα για μια εξεταζόμενη χρονική 

περίοδο λειτουργίας 15 εως 20 ετών μπορεί να αποκαλύψει όλες εκείνες της περιβαλλοντικές 

πτυχές που έχουν καθοριστική συμβολή στην σκιαγράφηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

του προϊόντος. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί  σε μία δήλωση E.P.D, κάτι το οποίο ακόμα δεν 

κάνουν οι κατασκευαστές Φωτοβολταϊκών αντιστροφέων.  

Συνοψίζοντας τα όσα περιγράφτηκαν στις ανωτέρω ενότητες επιγραμματικά αναφέρονται τα 

δυο κυριότερα σημεία τα οποία κατά την άποψη του συγγραφέα της παρούσης διπλωματικής 

εργασίας μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού αντιστροφέα. Από την 

πλευρά των ηλεκτρονικών ισχύος, με την υιοθέτηση της τεχνολογίας SiC, φαίνεται ότι 

επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση της απόδοσης και κατ’ επέκταση μείωση των ενεργειακών 

απωλειών. Από την άλλη πλευρά όμως, ο αγώνας δρόμου που έχουν επιδοθεί όλοι οι 

κατασκευαστές φωτοβολταϊκών αντιστροφέων, για την αύξηση της πυκνότητας ισχύος σε 

συνδυασμό με την μείωση του βάρους και των εξωτερικών διαστάσεων, δημιουργούν ιδιαίτερες 

απαιτήσεις σε θέματα ψύξης – απαγωγής θερμότητας. Έτσι η υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας 

διατάξεων ψύξης όπως αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω μπορούν να ικανοποιήσουν τόσο την 

απαίτηση για αποδοτική ψύξη, όσο και ελαχιστοποίηση του βάρους της συσκευής.  

Σε κάθε περίπτωση η όποια βελτίωση επιλέγεται να γίνει από έναν κατασκευαστή Φ/Β 

αντιστροφέα, βασική παράμετρος θα πρέπει να αποτελεί η οικολογική σχεδίαση του προϊόντος. 

Δηλαδή η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου που θα έχει αυτή η συσκευή, τόσο 

κατά την φάση της σχεδίαση, όσο και στα στάδια της παραγωγής αλλά και λειτουργίας. Τα όποια 

υλικά επιλεγούν για τα κυκλώματα των ηλεκτρονικών ισχύος, αλλά και συστήματα ψύξης του, θα 

πρέπει να μπορούν να ανακυκλωθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Με άλλα λόγια τίποτε δεν 

θα πρέπει να αποβάλλεται στο περιβάλλον  στο βαθμό του εφικτού. Η ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών θα πρέπει να αποτελεί επιδίωξη υψηλής σπουδαιότητας.  

Με την εφαρμογή της οδηγίας 125/09/EC στους Φ/Β αντιστροφείς, αναμένεται κατασκευή 

προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό συντελεστή όχλησης, δημιουργία energy label για 

γνωστοποίηση των οικολογικών χαρακτηριστικών του αντιστροφέα, και τέλος ένα προϊόν με 

υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης. 
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Η οδηγία 125/09/EC είναι μια γενική οδηγία σχεδιασμού προϊόντων με οικολογικά 

χαρακτηριστικά και δεν έχει περιορισμούς. Επομένως είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί στον 

σχεδιασμό όλων των ενεργειακών προϊόντων συμπεριλαμβανομένου και Φ/Β αντιστροφέων.  

Τα σημεία τα οποία χρίζουν προσοχής από τους κατασκευαστές Φ/Β αντιστροφέων είναι 

εκείνα της επιλογής υλικών καθώς και διεργασιών παραγωγής, οι οποίες θα παρουσιάζουν 

ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση καθώς και ελάχιστη κατανάλωση φυσικών πόρων. Οι 

μεθοδολογία MEErP δεν μπορεί να υποδείξει στους κατασκευαστές μεθόδους και τρόπους 

παραγωγής, καθώς και υιοθέτηση τεχνολογιών ηλεκτρονικών ισχύος. Είναι στην διακριτική 

ευχέρεια του κάθε κατασκευαστή να επιλέξει εκείνη την τεχνολογία που εκείνος κρίνει ότι είναι 

αποδοτικότερη για το προϊόν του, μιας και ο ίδιος θα διαμορφώσει το τελικό κόστος του προϊόντος 

του. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε δεν αναπτύχθηκε για να παράγει οικονομικά προϊόντα, 

αλλά φιλικά προς το περιβάλλον. Είναι όμως αυταπόδεικτο ότι ένα φιλικό πρός το περιβάλλον 

προϊόν με υψηλό συντελεστή ανακύκλωσης, μπορεί να γυρίσει πίσω στον κατασκευαστή του 

σημαντικό μέρος τόσο της επένδυσης στην έρευνα και στην ανάπτυξη, όσο και στην παραγωγή 

του. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι η φιλοσοφία της οικολογικής σχεδίασης περικλείει και 

οικονομικά στοιχεία μέσα της.  

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά 

την φάση διερεύνησης εφαρμογής της μεθοδολογίας MEErP στους Φ/Β αντιστροφείς.  

Θα πρέπει καταρχάς να διευκρινιστεί ότι το προϊόν που εξετάστηκε αποτελείται από μια 

μακροσκελή λίστα υλικών, πολλά από τα οποία μπορεί να είναι νέα ή να αποτελούν πατέντα ενός 

κατασκευαστεί. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι δεν θα περιλαμβάνονται στην λίστα της MEErP, καθώς 

επίσης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.  

 

Σχήμα 7.1. Ενεργειακή ετικέτα Φ/Β αντιστροφέα. 
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Πρόταση του συγγραφέα της παρούσης διπλωματικής αποτελεί η υιοθέτηση ενός energy label 

σαν και αυτό που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 7.1. Μέσω αυτού θα καθίσταται δυνατό να 

αναγνωριστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  του προϊόντος και ο καταναλωτής να έχει μια πιο 

ξεκάθαρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγει.    

Για τον καθορισμό του ανωτέρω Εnergy Label θα λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παραμέτρων, 

με διαφορετική βαρύτητα η κάθε μια, και το άθροισμα όλων αυτών θα καθορίζει την ενεργειακή 

κλάση που θα ανήκει ο αντιστροφέας.  

Πιο συγκεκριμένα οι παράμετροι αυτοί προτείνεται να είναι οι ακόλουθες:  

α) Η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/year). Αποτελεί μια σημαντική 

πληροφορία για την αποδοτικότητα του αντιστροφέα, να είναι γνωστή η κατανάλωση 

ενέργειας που αφορά την εσωτερική λειτουργία της συσκευής. Η βαρύτητα που προτείνεται 

να έχει αυτός ο συντελεστής είναι 10. 

 

β) Η κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή (kWh). Και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό 

να είναι γνωστή πια είναι η κατανάλωση του αντιστροφέα, όταν αυτός τίθενται σε 

λειτουργία αναμονής. Η βαρύτητα που προτείνεται να έχει αυτός ο συντελεστής είναι 10. 

 

γ) Ο λόγος της της ισχύος προς το βάρος που έχει ο αντιστροφέας (kW/Kg). Όπως 

περιεγράφηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, πολύ σπάνια ένα προϊόν που παράγεται σε 

μία τοποθεσία, θα χρησιμοποιηθεί εκεί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα πρέπει να 

ταξιδέψει προκειμένου να φτάσει στον τόπο εγκατάστασης. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι όσο 

μεγαλύτερο είναι το βάρος του προϊόντος, τόσο περισσότερη ενέργεια θα πρέπει να 

δαπανηθεί  κατά την μεταφορά του. Επομένως ένα προϊόν με χαμηλό βάρος θα απαιτήσει 

λιγότερη ενέργεια κατά την φάση της μεταφοράς. Ένα ξεκάθαρο μέτρο σύγκρισης αποτελεί 

ο λόγος kW/kg του αντιστροφέα. Η βαρύτητα που προτείνεται να έχει αυτός ο συντελεστής 

είναι 5. 

 

δ) Μια από τις σημαντικότερες πληροφορίες για την επιλογή ενός αντιστροφέα 

φωτοβολταϊκού αποτελεί ο βαθμός απόδοσης του σαν ποσοστό % (ο μέγιστος βαθμός 

απόδοσης όπως αυτός έχει περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο). Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουμένως το συγκεκριμένο προϊόν για την πλειοψηφία του χρόνου ζωής του (για 15 

χρόνια στο σενάριο που εξετάζεται) θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς. Επομένως όσο 

υψηλότερος είναι ο βαθμός απόδοσης τόση περισσότερη ενέργεια θα ληφθεί από την 

φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Η βαρύτητα που προτείνεται να έχει αυτός ο συντελεστής 

είναι 50. 
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ε) Το ποσοστό ανακύκλωσης αποτελεί και αυτό μια σπουδαία πληροφορία, αφού μπορεί να 

δείξει σε τι βαθμό το προϊόν μπορεί να ανακυκλωθεί και άρα με το τέλος της ζωής του πόσο 

ρυπογόνο ή όχι, είναι. Επιπλέον με ένα υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης επιτυγχάνεται και 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών. Η βαρύτητα που προτείνεται να έχει 

αυτός ο συντελεστής είναι 15. 

 

στ) Σαν τελευταίο συντελεστή για τον καθορισμό του Energy Label, είναι η ενέργεια που 

δαπανάται στην φάση της παραγωγής του αντιστροφέα. Είναι κατανοητό ότι όσο λιγότερη 

ενέργεια απαιτεί ένα προϊόν για να παραχθεί, τόσο μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

έχει. Η βαρύτητα που προτείνεται να έχει αυτός ο συντελεστής είναι 10. 

Δημιουργώντας τώρα μια εξίσωση που να περιγράφει τις ανωτέρω 6 παραμέτρους, μπορεί 

να είναι της μορφής:  

𝛸 =  50 · (𝛣𝛼𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜋ό𝛿𝜊𝜎𝜂𝜍 𝜎𝛼𝜈 𝛼𝜋ό𝜆𝜐𝜏𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍) + 15 ·

(𝛱𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝛢𝜈𝛼𝜅ύ𝜅𝜆𝜔𝜎𝜂𝜍 𝜎𝛼𝜈 𝛼𝜋ό𝜆𝜐𝜏𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍) − 10 ·

(

𝑘𝑊ℎ

𝑦𝑒𝑎𝑟
(𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝜅𝛼𝜏𝛼𝜈ά𝜆𝜔𝜎𝜂 𝜀𝜈έ𝜌𝛾𝜀𝜄𝛼𝜍)

1000
) − 10 · (

𝑘𝑊ℎ(𝛴𝜀 𝛼𝜈𝛼𝜇𝜊𝜈ή)

1000
) − 5 ·

𝑘𝑊

𝑘𝑔
− 10 ·

(𝑘𝑊ℎ
𝛱𝛼𝜌𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍

1000
)  

(13) 

 

Η ανωτέρω εξίσωση ανάλογα με το αποτέλεσμα που μας δίνει (σαν απόλυτος αριθμός) μπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί σε ενεργειακές κλάσης ως εξής:  

𝛢𝜅𝜆ά𝜎𝜂 ≥ 6000  

5999 ≥ 𝛣𝜅𝜆ά𝜎𝜂 ≥ 5800  

5799 ≥ 𝐶𝜅𝜆ά𝜎𝜂 ≥ 5600  

5599 ≥ 𝐷𝜅𝜆ά𝜎𝜂 ≥ 5400 

5399 ≥ 𝐸𝜅𝜆ά𝜎𝜂 ≥ 5200 

5199 ≥ 𝐹𝜅𝜆ά𝜎𝜂 ≥ 5000 

4999 ≥ 𝐺𝜅𝜆ά𝜎𝜂 ≥ 4800 

Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα, αναφέρεται και μια άλλη σημαντική πτυχή της 

οικολογικής σχεδίασης. Είναι αντιληπτό ότι ένα προϊόν που παράγεται σε μια τοποθεσία, δεν 

καταναλώνεται – χρησιμοποιείται και εκεί. Πολλές φορές θα πρέπει να ταξιδέψει σε πολύ μεγάλες 

αποστάσεις με αποτέλεσμα την κατανάλωση σημαντικών ποσών ενέργεια και στις περισσότερες 

περιπτώσεις ορυκτών καυσίμων. Παρόμοιο είναι και το πρόβλημα και με τα υλικά κατασκευής 
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του συγκεκριμένου προϊόντος. Μπορεί να έρχονται από μεγάλες αποστάσεις, πράγμα που 

σημαίνει κατανάλωση ενέργειας για την μεταφορά τους. 

Τα δυο ανωτέρω προβλήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα που περιγράφτηκαν δεν 

λαμβάνονται υπόψη στην μεθοδολογία MEErP, γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει σαφής 

εικόνα τελικά για το πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του συγκεκριμένου προϊόντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1 

 

Πίνακας Π1: Αποτελέσματα από την εκτέλεση σεναρίων χωρίς SiC και Ανακύκλωση στο 70%. 

 

 

Pos USE PHASE   indirect ErP impact unit Subtotals

nr Description

211 ErP Product service Life  in years (see comment) 15 years

Electricity

212 On-mode: Consumption per hour, cycle, setting, etc . 12 kWh 32256

213 On-mode: No. of hours, cycles, settings, etc. / year 2688 #

214 Standby-mode: Consumption per hour 2 kWh 1824

215 Standby-mode: No. of hours / year 912 #

216 Off-mode: Consumption per hour 0 kWh 0

217 Off-mode: No. of hours / year 0 #

TOTAL over ErP Product Life 511,20 MWh (=000 kWh) 66

Heat

1 No. of hours / year 2688 hrs.

2 Type and efficiency (Click & select) 96,0% 8 67 -Electric resistance 96

TOTAL over ErP Product Life 0,00 GJ

Consumables (excl, spare parts) material

221 Water 0 m3/year 84-Water per m3

222 Auxilliary material 1 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

223 Auxilliary material 2 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

224 Auxilliary material 3 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

225 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill ) 0 kg/ year 1-none; 0000

Maintenance, Repairs, Service

not affected

Pos USE PHASE   direct ErP impact unit Subtotals

nr Description

226 ErP Product (service) Life  in years 15 years

Electricity

227 On-mode: Consumption per hour, cycle, setting, etc . 12 kWh 32256

228 On-mode: No. of hours, cycles, settings, etc. / year 2688 #

229 Standby-mode: Consumption per hour 2 kWh 1824

230 Standby-mode: No. of hours / year 912 #

231 Off-mode: Consumption per hour 0 kWh 0

232 Off-mode: No. of hours / year 0 #

TOTAL over ErP Product Life 511,20 MWh (=000 kWh) 66

Heat

233 Avg. Heat Power Output 3 kW

234 No. of hours / year 2688 hrs.

235 Type and efficiency (Click & select) 96,0% 7 67 -Electric resistance 96

TOTAL over ErP Product Life 453,60 GJ

Consumables (excl, spare parts) material

236 Water 0 m3/year 84-Water per m3

237 Auxilliary material 1 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

238 Auxilliary material 2 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

239 Auxilliary material 3 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

240 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill ) 0 kg/ year 3-R404a; HFC blend; 3920

Maintenance, Repairs, Service

241 No. of km over Product-Life 100 km / Product Life 87

242 Spare parts (fixed, 1% of product materials & manuf.) #ΑΝΑΦ! g 1%

Χωρίς την χρήση Sic και Ανακύκλωση στο 70%
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Πίνακας Π2: Αποτελέσματα από την εκτέλεση σεναρίων χωρίς SiC και Ανακύκλωση στο 70%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos ENERGY TOTAL (=indirect + direct ErP impact in use phase) unit Subtotals

nr Description

Electricity 15

243 TOTAL over Product Life of ERP 1022,4 MWh (=000 kWh) 66

Heat

244 extra for extraction and transport, ErP indirect 0

245 extra for extraction and transport, ErP direct 0

246 TOTAL over Product Life of ERP indirect 0 GJ 67 -Electric resistance 96

247 TOTAL over Product Life of ERP direct 453,6 GJ 67 -Electric resistance 96

Consumables (excl, spare parts) material

248 Water, Total over ErP Product Life 0 m3 84-Water per m3

249 Auxilliary material 1 0 kg 86 -None

250 Auxilliary material 2 0 kg 86 -None

251 Auxilliary material 3 0 kg 86 -None

252 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill )0 kg Average GWP is    0
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Παράρτημα 2 

 

Πίνακας Π3: Αποτελέσματα από την εκτέλεση σεναρίων με SiC και Ανακύκλωση στο 70%. 
 

 

 

Pos USE PHASE   indirect ErP impact unit Subtotals

nr Description

211 ErP Product service Life  in years (see comment) 15 years

Electricity

212 On-mode: Consumption per hour, cycle, setting, etc . 10 kWh 26880

213 On-mode: No. of hours, cycles, settings, etc. / year 2688 #

214 Standby-mode: Consumption per hour 1 kWh 912

215 Standby-mode: No. of hours / year 912 #

216 Off-mode: Consumption per hour 0 kWh 0

217 Off-mode: No. of hours / year 0 #

TOTAL over ErP Product Life 416,88 MWh (=000 kWh) 66

Heat

1 No. of hours / year 2688 hrs.

2 Type and efficiency (Click & select) 98,5% 13 67 -Electric resistance 96

TOTAL over ErP Product Life 0,00 GJ

Consumables (excl, spare parts) material

221 Water 0 m3/year 84-Water per m3

222 Auxilliary material 1 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

223 Auxilliary material 2 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

224 Auxilliary material 3 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

225 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill ) 0 kg/ year 1-none; 0000

Maintenance, Repairs, Service

not affected

Pos USE PHASE   direct ErP impact unit Subtotals

nr Description

226 ErP Product (service) Life  in years 15 years

Electricity

227 On-mode: Consumption per hour, cycle, setting, etc . 10 kWh 26880

228 On-mode: No. of hours, cycles, settings, etc. / year 2688 #

229 Standby-mode: Consumption per hour 1 kWh 912

230 Standby-mode: No. of hours / year 912 #

231 Off-mode: Consumption per hour 0 kWh 0

232 Off-mode: No. of hours / year 0 #

TOTAL over ErP Product Life 416,88 MWh (=000 kWh) 66

Heat

233 Avg. Heat Power Output 2 kW

234 No. of hours / year 2688 hrs.

235 Type and efficiency (Click & select) 96,0% 7 67 -Electric resistance 96

TOTAL over ErP Product Life 302,40 GJ

Consumables (excl, spare parts) material

236 Water 0 m3/year 84-Water per m3

237 Auxilliary material 1 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

238 Auxilliary material 2 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

239 Auxilliary material 3 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

240 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill ) 0 kg/ year 3-R404a; HFC blend; 3920

Maintenance, Repairs, Service

241 No. of km over Product-Life 100 km / Product Life 87

242 Spare parts (fixed, 1% of product materials & manuf.) #ΑΝΑΦ! g 1%

Με την χρήση Sic και Ανακύκλωση στο 70%
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Πίνακας Π4: Αποτελέσματα από την εκτέλεση σεναρίων με SiC και Ανακύκλωση στο 70%. 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos ENERGY TOTAL (=indirect + direct ErP impact in use phase) unit Subtotals

nr Description

Electricity 15

243 TOTAL over Product Life of ERP 833,76 MWh (=000 kWh) 66

Heat

244 extra for extraction and transport, ErP indirect 0

245 extra for extraction and transport, ErP direct 0

246 TOTAL over Product Life of ERP indirect 0 GJ 67 -Electric resistance 96

247 TOTAL over Product Life of ERP direct 302,4 GJ 67 -Electric resistance 96

Consumables (excl, spare parts) material

248 Water, Total over ErP Product Life 0 m3 84-Water per m3

249 Auxilliary material 1 0 kg 86 -None

250 Auxilliary material 2 0 kg 86 -None

251 Auxilliary material 3 0 kg 86 -None

252 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill )0 kg Average GWP is    0
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Παράρτημα 3 

 

Πίνακας Π5: Αποτελέσματα από την εκτέλεση σεναρίων με SiC και Ανακύκλωση στο 50%. 
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Πίνακας Π6: Αποτελέσματα από την εκτέλεση σεναρίων με SiC και Ανακύκλωση στο 50%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos ENERGY TOTAL (=indirect + direct ErP impact in use phase)unit Subtotals

nr Description

Electricity 15

243 TOTAL over Product Life of ERP 833,76 MWh (=000 kWh) 66

Heat

244 extra for extraction and transport, ErP indirect 0

245 extra for extraction and transport, ErP direct 0

246 TOTAL over Product Life of ERP indirect 0 GJ 67 -Electric resistance 96

247 TOTAL over Product Life of ERP direct 302,4 GJ 67 -Electric resistance 96

Consumables (excl, spare parts) material

248 Water, Total over ErP Product Life 0 m3 84-Water per m3

249 Auxilliary material 1 0 kg 86 -None

250 Auxilliary material 2 0 kg 86 -None

251 Auxilliary material 3 0 kg 86 -None

252 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill )0 kg Average GWP is    0
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Παράρτημα 4 

 

Πίνακας Π7: Αποτελέσματα από την εκτέλεση σεναρίων χωρίς χρήση SiC και Ανακύκλωση στο 

50%. 
 

 

 

Pos USE PHASE   indirect ErP impact unit Subtotals

nr Description

211 ErP Product service Life  in years (see comment) 15 years

Electricity

212 On-mode: Consumption per hour, cycle, setting, etc . 12 kWh 32256

213 On-mode: No. of hours, cycles, settings, etc. / year 2688 #

214 Standby-mode: Consumption per hour 2 kWh 1824

215 Standby-mode: No. of hours / year 912 #

216 Off-mode: Consumption per hour 0 kWh 0

217 Off-mode: No. of hours / year 0 #

TOTAL over ErP Product Life 511,20 MWh (=000 kWh) 66

Heat

1 No. of hours / year 2688 hrs.

2 Type and efficiency (Click & select) 96,0% 8 67 -Electric resistance 96

TOTAL over ErP Product Life 0,00 GJ

Consumables (excl, spare parts) material

221 Water 0 m3/year 84-Water per m3

222 Auxilliary material 1 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

223 Auxilliary material 2 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

224 Auxilliary material 3 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

225 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill ) 0 kg/ year 1-none; 0000

Maintenance, Repairs, Service

not affected

Pos USE PHASE   direct ErP impact unit Subtotals

nr Description

226 ErP Product (service) Life  in years 15 years

Electricity

227 On-mode: Consumption per hour, cycle, setting, etc . 12 kWh 32256

228 On-mode: No. of hours, cycles, settings, etc. / year 2688 #

229 Standby-mode: Consumption per hour 2 kWh 1824

230 Standby-mode: No. of hours / year 912 #

231 Off-mode: Consumption per hour 0 kWh 0

232 Off-mode: No. of hours / year 0 #

TOTAL over ErP Product Life 511,20 MWh (=000 kWh) 66

Heat

233 Avg. Heat Power Output 3 kW

234 No. of hours / year 2688 hrs.

235 Type and efficiency (Click & select) 96,0% 7 67 -Electric resistance 96

TOTAL over ErP Product Life 453,60 GJ

Consumables (excl, spare parts) material

236 Water 0 m3/year 84-Water per m3

237 Auxilliary material 1 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

238 Auxilliary material 2 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

239 Auxilliary material 3 (Click & select) 0 kg/ year 86 -None

240 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill ) 0 kg/ year 3-R404a; HFC blend; 3920

Maintenance, Repairs, Service

241 No. of km over Product-Life 50 km / Product Life 87

242 Spare parts (fixed, 1% of product materials & manuf.) #ΑΝΑΦ! g 1%

Χωρίς την χρήση Sic και Ανακύκλωση στο 50%
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Πίνακας Π8: Αποτελέσματα από την εκτέλεση σεναρίων χωρίς χρήση SiC και Ανακύκλωση στο 

50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos ENERGY TOTAL (=indirect + direct ErP impact in use phase) unit Subtotals

nr Description

Electricity 15

243 TOTAL over Product Life of ERP 1022,4 MWh (=000 kWh) 66

Heat

244 extra for extraction and transport, ErP indirect 0

245 extra for extraction and transport, ErP direct 0

246 TOTAL over Product Life of ERP indirect 0 GJ 67 -Electric resistance 96

247 TOTAL over Product Life of ERP direct 453,6 GJ 67 -Electric resistance 96

Consumables (excl, spare parts) material

248 Water, Total over ErP Product Life 0 m3 84-Water per m3

249 Auxilliary material 1 0 kg 86 -None

250 Auxilliary material 2 0 kg 86 -None

251 Auxilliary material 3 0 kg 86 -None

252 Refrigerant refill (Click & select type, even if there is no refill )0 kg Average GWP is    0
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Παράρτημα 5 

Πίνακας K9: Αποτελέσματα Τέλους Kύκλου Zωής Προϊόντος. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr

0

Life Cycle phases --> DISTRI- USE TOTAL RBR

Resources Use and Emissions Material Manuf. Total BUTION Disposal Recycl . Stock

Materials unit

1 Bulk Plastics g 5.367 54 0 0 5.421 0

2 TecPlastics g 1.467 15 0 0 1.481 0

3 Ferro g 96.525 965 0 1 97.489 0

4 Non-ferro g 53.905 539 0 1 54.444 0

5 Coating g 9.156 92 0 0 9.247 0

6 Electronics g 150.095 1.501 1 1 151.595 0

7 Misc. g 0 0 0 0 0 0

8 Extra g 0 0 0 0 0 0

9 Auxiliaries g 0 0 0 0 0 0

10 Refrigerant g 0 0 0 0 0 0

Total weight g 316.516 3.165 1 2 319.678 0

see note!

Other Resources & Waste debet credit

11 Total Energy (GER) MJ 87.826 21.450 109.275 222 693.068 0 0 802.565 -52

12 of which, electricity (in primary MJ) MJ 52.160 1.738 53.898 0 692.712 0 0 746.610 -6

13 Water (process) ltr 67.871 1.818 69.689 0 679 0 0 70.368 2

14 Water (cooling) ltr 18.808 5.949 24.757 0 30.960 0 0 55.717 -33

15 Waste, non-haz./ landfill g 1.282.978 26.834 1.309.812 103 369.538 0 -4 1.679.449 -35

16 Waste, hazardous/ incinerated g 637.601 602 638.203 2 17.297 0 -1 655.501 -5

Emissions (Air)

17 Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 eq. 4.099 1.479 5.578 17 29.588 0 0 35.183 -1

18 Acidification, emissions g SO2 eq. 48.376 7.909 56.285 58 131.231 0 0 187.574 -6

19 Volatile Organic Compounds (VOC) g 29 303 331 3 15.459 0 0 15.793 0

20 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 1.910 284 2.193 1 1.634 0 0 3.828 0

21 Heavy Metals mg  Ni eq. 22.394 809 23.203 5 7.223 0 0 30.431 0

22 PAHs mg  Ni eq. 1.623 451 2.074 4 1.631 0 0 3.709 0

23 Particulate Matter (PM, dust) g 2.144 2.336 4.480 75 2.790 0 0 7.345 -1

Emissions (Water)

24 Heavy Metals mg Hg/20 57.888 21 57.910 0 3.558 0 0 61.468 0

25 Eutrophication g PO4 715 107 822 0 138 0 0 960 -59

PRODUCTION END-OF-LIFE*

Life cycle Impact per product per year of use: Reference year Author

Products 500 kWp Inverter 2014 Alexandrou Philippos 



 

 

81 

 

Πίνακας K10: Αποτελέσματα από τον Κύκλο Ζωής Προϊόντος. 
 
Nr Life cycle Impact per product per year of use: Reference year Author

0 Products 500 kWp Inverter 2014 Alexandrou Phi l ippos  

Life Cycle phases --> PRODUCTION DISTRI- USE END-OF-LIFE* TOTAL RBR

Resources Use and Emissions Material Manuf. Total BUTION Disposal Recycl. Stock

Materials unit

1 Bulk Plastics g 5.367 54 0 0 5.421 0

2 TecPlastics g 1.467 15 0 0 1.481 0

3 Ferro g 96.525 965 0 1 97.489 0

4 Non-ferro g 53.905 539 0 1 54.444 0

5 Coating g 9.156 92 0 0 9.247 0

6 Electronics g 150.095 1.501 1 1 151.595 0

7 Misc. g 0 0 0 0 0 0

8 Extra g 0 0 0 0 0 0

9 Auxiliaries g 0 0 0 0 0 0

10 Refrigerant g 0 0 0 0 0 0

Total weight g 316.516 3.165 1 2 319.678 0

see note!

Other Resources & Waste debet credit

11 Total Energy (GER) MJ 87.826 21.450 109.275 222 693.068 0 0 802.565 -37

12 of which, electricity (in primary MJ) MJ 52.160 1.738 53.898 0 692.712 0 0 746.610 -4

13 Water (process) ltr 67.871 1.818 69.689 0 679 0 0 70.368 1

14 Water (cooling) ltr 18.808 5.949 24.757 0 30.960 0 0 55.717 -24

15 Waste, non-haz./ landfill g 1.282.978 26.834 1.309.812 103 369.538 0 -4 1.679.449 -25

16 Waste, hazardous/ incinerated g 637.601 602 638.203 2 17.297 0 -1 655.501 -3

Emissions (Air)

17 Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 eq. 4.099 1.479 5.578 17 29.588 0 0 35.183 -1

18 Acidification, emissions g SO2 eq. 48.376 7.909 56.285 58 131.231 0 0 187.574 -4

19 Volatile Organic Compounds (VOC) g 29 303 331 3 15.459 0 0 15.793 0

20 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 1.910 284 2.193 1 1.634 0 0 3.828 0

21 Heavy Metals mg  Ni eq. 22.394 809 23.203 5 7.223 0 0 30.431 0

22 PAHs mg  Ni eq. 1.623 451 2.074 4 1.631 0 0 3.709 0

23 Particulate Matter (PM, dust) g 2.144 2.336 4.480 75 2.790 0 0 7.345 -1

Emissions (Water)

24 Heavy Metals mg Hg/20 0,161902 3558,473 61468,16 -0,06089

25 Eutrophication g PO4 714,6814206 107,2352 821,91662 0,0027331 137,89381 0,0007482 -0,0019601 959,812 -42,0206

57888,32064 0,001389276

Nr Life cycle Impact per product per year of use: Reference year Author

0 Products 500 kWp Inverter 2014 Alexandrou Phi l ippos  

Life Cycle phases --> PRODUCTION DISTRI- USE END-OF-LIFE* TOTAL RBR

Resources Use and Emissions Material Manuf. Total BUTION Disposal Recycl. Stock

Materials unit

1 Bulk Plastics g 5.367 54 0 0 5.421 0

2 TecPlastics g 1.467 15 0 0 1.481 0

3 Ferro g 96.525 965 0 1 97.489 0

4 Non-ferro g 53.905 539 0 1 54.444 0

5 Coating g 9.156 92 0 0 9.247 0

6 Electronics g 150.095 1.501 1 1 151.595 0

7 Misc. g 0 0 0 0 0 0

8 Extra g 0 0 0 0 0 0

9 Auxiliaries g 0 0 0 0 0 0

10 Refrigerant g 0 0 0 0 0 0

Total weight g 316.516 3.165 1 2 319.678 0

see note!

Other Resources & Waste debet credit

11 Total Energy (GER) MJ 87.826 21.450 109.275 222 553.634 0 0 663.131 -52

12 of which, electricity (in primary MJ) MJ 52.160 1.738 53.898 0 553.278 0 0 607.176 -6

13 Water (process) ltr 67.871 1.818 69.689 0 679 0 0 70.368 2

14 Water (cooling) ltr 18.808 5.949 24.757 0 24.760 0 0 49.517 -33

15 Waste, non-haz./ landfill g 1.282.978 26.834 1.309.812 103 297.683 0 -4 1.607.594 -35

16 Waste, hazardous/ incinerated g 637.601 602 638.203 2 15.097 0 -1 653.301 -5

Emissions (Air)

17 Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 eq. 4.099 1.479 5.578 17 23.636 0 0 29.231 -1

18 Acidification, emissions g SO2 eq. 48.376 7.909 56.285 58 104.893 0 0 161.237 -6

19 Volatile Organic Compounds (VOC) g 29 303 331 3 12.345 0 0 12.679 0

20 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 1.910 284 2.193 1 1.309 0 0 3.503 0

21 Heavy Metals mg  Ni eq. 22.394 809 23.203 5 5.813 0 0 29.021 0

22 PAHs mg  Ni eq. 1.623 451 2.074 4 1.306 0 0 3.383 0

23 Particulate Matter (PM, dust) g 2.144 2.336 4.480 75 2.232 0 0 6.787 -1

Emissions (Water)

24 Heavy Metals mg Hg/20 0,161902 2958,267 60867,95 -0,08525

25 Eutrophication g PO4 714,68142 107,2352 821,91662 0,0027331 111,55628 0,0007482 -0,0019601 933,4744 -58,8288

57888,32064 0,001389276
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