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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη φωτοβολταϊκού
συστήματος με και χωρίς αποθήκευση ενέργειας στο κτίριο Ζ του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
Αρχικά, θα αναλυθεί το ενεργειακό πρόβλημα που επικρατεί στον πλανήτη εδώ και
πολλά χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέβαλαν
και συμβάλλουν ακόμα στην άμβλυνσή του. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στα
φωτοβολταϊκά συστήματα αναλύοντας τον τρόπο λειτουργίας τους, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους καθώς και περιβαλλοντικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τον
τρόπο λειτουργίας τους. Ακόμη πριν αρχίσουμε να αναλύουμε τις μετρήσεις του
κτιρίου Ζ θα αναφερθούμε στην χρήση αποθηκευτικών μέσων/συσσωρευτών στα
φωτοβολταϊκά συστήματα και με ποιον τρόπο επηρεάζουν την απόδοση του
συστήματος.
Έπειτα, θα αναλύσουμε τις μετρήσεις του κτιρίου Ζ του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, οι οποίες αντλήθηκαν μέσω του οργάνου FLUKE 434-II και αναλύθηκαν
μέσω του διαθέσιμου προγράμματος στο διαδίκτυο, FLUKE 434-II Power Quality &
Motor Analyzer, και με την χρήση του excel κατορθώσαμε να περιορίσουμε τον όγκο
των δεδομένων σε μέγεθος τέτοιο ώστε να είναι κατάλληλο για την μελέτη μας.
Τέλος, δημιουργήσαμε με την βοήθεια από τον καθηγητή Βόκα Γεώργιο, ένα
πρόγραμμα στο excel το οποίο είναι ικανό να κάνει μία πραγματική μελέτη
φωτοβολταϊκού συστήματος με ή χωρίς αποθήκευση ενέργειας, του οποίου τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται, αναλύονται και συγκρίνονται με ήδη υπάρχοντα
προγράμματα που διατίθενται στο διαδίκτυο, με ή χωρίς πληρωμή.

Λέξεις κλειδιά: ενεργειακό πρόβλημα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκό
σύστημα, αποθήκευση ενέργειας, αποθηκευτικά μέσα, συσσωρευτές
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Abstract
This diploma thesis is the study of a photovoltaic system with and without energy
storage in the building Z of the University of West Attica.
First of all, the energy problem that has prevailed on the planet for many years will be
analyzed and in which way renewable energy sources have contributed and still
contribute to its mitigation. Then we will focus on photovoltaic systems by analyzing
their mode of operation, their technical characteristics and the environmental elements
that affect their mode of operation. Even before we start analyzing the measurements
of building Z, we will refer to the use of means of storage / accumulators in
photovoltaic systems and how they affect the efficiency of the system.
Afterward, we will analyze the measurements of building Z of the University of West
Attica, which were taken through the FLUKE 434-II instrument and analyzed through
the available on the internet program, FLUKE 434-II Power Quality & Motor
Analyzer, and with the use of excel we succeeded to reduce the volume of data to
such an extent that it is appropriate for our study.
Finally, with the help of Professor Vokas Georgios, we created an excel program that
is capable of conducting a real photovoltaic system study with or without energy
storage, the results of which are presented, analyzed and compared with existing
programs available on the Internet, with or without payment.

Keywords: energy problem, renewable energy sources, photovoltaic system, energy
storage, means of storage, batteries, accumulators
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Το ενεργειακό πρόβλημα στον πλανήτη
Μέχρι τον 19ο αιώνα ο άνθρωπος κάλυπτε τις ενεργειακές του ανάγκες με πηγές που
του προσέφερε η φύση, όπως η ηλιακή, η αιολική (ανεμόμυλοι) ή η υδραυλική
(νερόμυλοι). Καθημερινά το ανθρώπινο είδος καταναλώνει περισσότερο από ένα
εκατομμύριο terajoule ενέργειας. Από την αρχή της ύπαρξης της ανθρωπότητας
μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση στις αρχές του 19ου αιώνα, οι μόνες διαθέσιμες
πηγές πρωτογενούς ενέργειας ήταν το ξύλο και άλλες μορφές φυσικής βιομάζας και ο
άνεμος για θαλάσσια ή ποτάμια κυκλοφορία. Με τη βιομηχανική επανάσταση ,όμως,
τα ορυκτά καύσιμοι ή αλλιώς οι φυσικοί πόροι της Γης (πετρέλαιο, γαιάνθρακες,
φυσικό αέριο) έγιναν οι κύριες μορφές ενέργειας για την ανθρώπινη κοινωνία και
οικονομία. Περισσότερο από το μισό της ενέργειας που καταναλώνουμε προέρχεται
από ορυκτά καύσιμα που εξάγονται. Σύμφωνα με έρευνες από τότε που ξεκίνησαν οι
εμπορικές πετρελαϊκές γεωτρήσεις τη δεκαετία του 1850,έχουμε καταναλώσει πάνω
από 135 δισεκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου για να οδηγήσουμε τα αυτοκίνητά
μας, να τροφοδοτήσουμε τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και να θερμάνουμε τα
σπίτια μας. Αυτός ο αριθμός αυξάνεται καθημερινά. Η ανεξέλεγκτη χρήση τους
ωστόσο δημιούργησε στις μέρες μας στο αποκαλούμενο ενεργειακό πρόβλημα, ένα
πρόβλημα πολύ σημαντικό για το μέλλον της ανθρώπινης διαβίωσης και του ίδιου
του πλανήτη. [1]
Το ενεργειακό πρόβλημα εκφράζεται από τις εξής παραμέτρους:
•

•

•

Η αύξηση του πληθυσμού στη Γη, σε συνδυασμό με την τεχνολογική
ανάπτυξη, αύξησε και τις απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας. Αυτό
γίνεται εύκολα αντιληπτό, αν αναλογιστούμε τον αριθμό των ηλεκτρικών
συσκευών που χρησιμοποιούμε, το πλήθος των αυτοκινήτων και των μέσων
μεταφοράς και τα ενεργοβόρα κτίρια που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές
για την θέρμανση και ψύξη τους.
Οι παραπάνω ενεργειακές απαιτήσεις καλύπτονται κατά 85% από τον ορυκτό
πλούτο της Γης, ο οποίος, ωστόσο, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα πάψει να
υφίσταται σε αρκετά χρόνια.
Αυτός ο ορυκτός πλούτος δεν είναι ελεύθερα διαθέσιμος σε κάθε χώρα, αλλά
σε μια μειοψηφία χωρών, ενώ οι υπόλοιπες πρέπει να κάνουν εισαγωγή. Αυτό
με τη σειρά του δημιουργεί έντονες διακυμάνσεις στις τιμές των ορυκτών
καυσίμων και οδηγεί στην οικονομική και πολιτική εξάρτηση από τις
προμηθεύτριες χώρες των χωρών που εισάγουν καύσιμα.
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•

Τέλος, η χρήση των ορυκτών καυσίμων δημιουργεί πολλά περιβαλλοντικά
προβλήματα με δυσμενέστατες συνέπειες στα οικοσυστήματα, στην υγεία και
γενικότερα στη διαβίωση του ανθρώπου και όλου του οικοσυστήματος. [2]

Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας και τα προβλήματα έλλειψης και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με συμβατικές πηγές βρίσκονται στη
βάση μίας πολύ πιθανής ενεργειακής κρίσης τις επόμενες δεκαετίες καθώς όπως
αναφέραμε και παραπάνω δεν έχουν όλες οι χώρες την δυνατότητα άντλησής τους,
είτε για οικονομικούς λόγους, οπότε και οι υπόλοιπες χώρες το εκμεταλλεύονται, είτε
γιατί δεν διαθέτουν ορυκτά καύσιμα. Το πετρέλαιο θα γίνει όλο και πιο ακριβό και
σπάνιο, ενώ οι κλιματικές επιπτώσεις της μαζικής χρήσης όλων των ορυκτών
καυσίμων θα γίνουν ακόμα πιο αισθητές με το πέρασμα των χρόνων.
Με τον σημερινό ρυθμό κατανάλωσης, τα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου θα
διαρκέσουν περίπου 40 χρόνια, ενώ του φυσικού αερίου θα διαρκέσουν περίπου 60
χρόνια. Τα αποθέματα άνθρακα θα διαρκέσουν περίπου έναν αιώνα και μισό (British
Petroleum 2008). Θα υπάρξουν, φυσικά, και νέες ανακαλύψεις όπως τα
αποκαλούμενα μη συμβατικά πετρελαιοειδή που προέρχονται από υδρογονάνθρακες
διασκορπισμένα σε άμμο, ασφαλτικές σχιστόλιθους ή βαριές πίσσες, αλλά πρέπει
πάντα να θυμόμαστε το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και επομένως τη μείωση τους
στην καθαρή απόδοση και την υψηλότερη τιμή. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρξει
ξαφνική διακοπή των προμηθειών, που θα περάσει από τα τρέχοντα επίπεδα χρήσης
στο τίποτα. Πιθανότατα θα υπάρξει προοδευτική άνοδος της τιμής και, σε κάποιο
σημείο, προοδευτική μείωση της κατανάλωσης και της παραγωγής. [3]
Ωστόσο το μεγαλύτερο ζήτημα που έθιξαν οι επιστήμονες, οι εμπειρογνώμονες
πολιτικής και οι εταιρείες είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της άμεσης αύξησης των
ενεργειακών αναγκών που αναμένεται στις επόμενες δεκαετίες. Υπάρχουν ακόμα
πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο - 1,2 δισεκατομμύρια περίπου - που δεν έχουν
πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες", εξηγεί ο Jim Watson, διευθυντής
του UK Energy Research Center. "Θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της ζήτησης από
περιοχές όπως η Ασία, η Λατινική Αμερική και ορισμένες περιοχές της Αφρικής."
Υπάρχουν ακόμη περίπου τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που
μαγειρεύουν και θερμαίνουν τα σπίτια τους χρησιμοποιώντας απλές εστίες ή ανοιχτές
φωτιές που καίγουν ξύλα, κοπριά ζώων ή άνθρακα. Η Διακυβερνητική Ομάδα των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή προτείνει ότι μέχρι τα μέσα του
παρόντος αιώνα, η ζήτηση για ψύξη θα ξεπεράσει τη ζήτηση για θέρμανση ».
Πράγματι, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2040 η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας θα
αυξηθεί κατά σχεδόν 50%. [4]
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Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις πηγές δημιουργεί
μια σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων, η πιο σοβαρή από την οποία, όπως όλοι
γνωρίζουμε, είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Από την άλλη πλευρά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ανανεώνονται
συνεχώς από τον κύκλο της φύσης και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος,
ο άνεμος, τα ποτάμια, τα οργανικά υλικά όπως το ξύλο και ακόμη και τα οικιακά και
γεωργικά απόβλητα είναι πηγές ενέργειας που είναι πάντοτε διαθέσιμες και δεν
εξαντλούνται ποτέ. Είναι άφθονα στο φυσικό μας περιβάλλον και είναι οι πρώτες
πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, μέχρι τις αρχές
του 20ού αιώνα, όταν η ανθρωπότητα στράφηκε στην εντατική εκμετάλλευση του
άνθρακα και των υδρογονανθράκων. [5]

1.2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
1.2.1 Ανάγκη χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Οι σύγχρονες κοινωνίες, όπως αναλύσαμε και παραπάνω, καταναλώνουν τεράστια
ποσά ενέργειας για θέρμανση (κατοικίες και γραφεία), μεταφορές, παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανική χρήση. Λόγω της οικονομικής προόδου και
του αυξανόμενου βιοτικού επιπέδου, η ζήτηση της ενέργειας αυξάνεται
συνεχώς. Προς το παρόν, η μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιούμε
προέρχεται από συμβατικές πηγές ενέργειας που είναι πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό
αέριο και άνθρακας. Πρόκειται για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αργά ή
γρήγορα θα εξαντληθούν. Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας που προέρχεται από
αυτές τις πηγές δημιουργεί μια σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων, η πιο σοβαρή
από την οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου .
Από την άλλη πλευρά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ανανεώνονται
συνεχώς από τον κύκλο της φύσης και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος,
ο άνεμος, τα ποτάμια, τα οργανικά υλικά όπως το ξύλο και ακόμη και τα οικιακά και
γεωργικά απόβλητα είναι πηγές ενέργειας που είναι πάντοτε διαθέσιμες και δεν
εξαντλούνται ποτέ. Είναι άφθονα στο φυσικό μας περιβάλλον και είναι οι πρώτες
πηγές ενέργειας που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, μέχρι τις αρχές
του 20ού αιώνα, όταν η ανθρωπότητα στράφηκε στην εντατική εκμετάλλευση του
άνθρακα και των υδρογονανθράκων.
Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη εκμετάλλευση των ΑΠΕ καθώς και για την
ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά κερδοφόρων τεχνολογιών για τη χρήση του
δυναμικού τους εμφανίστηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1979 και
έγινε μόνιμη κατά την επόμενη δεκαετία μετά την ευαισθητοποίηση του κοινού για
την παγκόσμια περιβαλλοντική προστασία. Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν
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σημαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο. Οι ΑΠΕ συμβάλλουν σημαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο,
συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από τα ακριβά και εισαγόμενα πετρέλαια
και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, οι
ΑΠΕ έχουν μερίδιο στην προστασία του περιβάλλοντος, επειδή η χρήση τους δεν
επιβαρύνεται με το γεγονός ότι δεν παράγουν ρύπανση ή αέρια που αυξάνουν τον
κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι ο τομέας της ενέργειας
είναι κυρίως υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95%
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγή, τον καθαρισμό και τη χρήση
συμβατικών καυσίμων. [6]
Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό δυναμικό ΑΠΕ που μπορεί να προσφέρει πρακτική
εναλλακτική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της.
Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι:
1. Ο ήλιος ή αλλιώς η ηλιακή ενέργεια
2. Ο άνεμος ή αλλιώς η αιολική ενέργεια
3. Η υδραυλική ενέργεια ή για να γίνει πιο κατανοητό η χρήση των μικρών
υδροηλεκτρικών
4. Η γεωθερμία ή αλλιώς γεωθερμική ενέργεια όπου διακρίνεται σε υψηλής και
χαμηλής ενθαλπίας
5. Η βιόμαζα
6. Οι θάλασσες όπου έχουμε εκμετάλλευση της ενέργειας των κυμάτων,της
παλλιροϊκής ενέργειας και της ενέργεια των ωκεανών από τη διαφορά
θερμοκρασίας των νερών στην επιφάνεια σε μεγάλο βάθος

1.2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Α.Π.Ε.
Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ είναι:
•

•

•

Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση
της εξάρτησης από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους οι οποίοι με το
πέρασμα του χρόνου εξαντλούνται.
Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της
ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε
εθνικό επίπεδο με αποτέλεσμα να μην εξαρτώνται από άλλες χώρες.
Είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του
ενεργειακού συστήματος. Έτσι, δίνετε η δυνατότητα να καλύπτονται οι
ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, διευκολύνοντας τα
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•

•

•
•

•

συστήματα υποδομής ενώ παράλληλα μειώνονται οι απώλειες μεταφοράς
ενέργειας.
Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας που είναι
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα
χαμηλών θερμοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή),
επιτυγχάνοντας πιο ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων.
Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν
επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των
τιμών των συμβατικών καυσίμων.
Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας πολλές
θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την
αναζωογόνηση υποβαθμισμένων, οικονομικά και κοινωνικά, περιοχών και
πόλο έλξης για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση επενδύσεων που
στηρίζονται στη συμβολή των ΑΠΕ (π,χ. καλλιέργειες θερμοκηπίου με
γεωθερμική ενέργεια).
Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους
είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Παρόλα αυτά εντοπίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία δυσχεραίνουν την
αξιοποίησή τους και λειτουργούν κατασταλτικά ως προς την επιλογή τους:
•
•
•
•

Η διεσπαρμένη παραγωγή τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε μεγάλα
μεγέθη ισχύος ώστε να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί.
Για μεγάλη παραγωγή απαιτούνται εκτεταμένες εγκαταστάσεις καθώς έχουν
χαμηλή πυκνότητα ισχύος.
Η παραγωγή τους εξαρτάται από τις καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες
οι οποίες είναι απρόβλεπτες.
Το κόστος επένδυσης τους σε σύγκριση με τις σημερινές τιμές των
συμβατικών καυσίμων παραμένει ακόμη υψηλό. [7]

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την ηλιακή ενέργεια και συγκεκριμένα με την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

1.3 Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά
1.3.1 Δυνατότητα αξιοποίησης ηλεκτρικής ενέργειας
Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, φθηνή, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί
να αξιοποιηθεί σχεδόν παντού στον κόσμο, σε κάθε σημείο όπου η ηλιακή
ακτινοβολία πλήττει την επιφάνεια της γης είναι μια πιθανή θέση για την παραγωγή
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ηλιακής ενέργειας. Και δεδομένου ότι η ηλιακή ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο,
αντιπροσωπεύει μια απεριόριστη πηγή ενέργειας. Οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από άπειρους πόρους. Ο ήλιος εκπέμπει
τεράστια ποσότητα ενέργειας. Η ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιείται για την παραγωγή
ηλεκτρισμού με δύο τρόπους: με θερμικές και φωτοβολταϊκές εφαρμογές. Η πρώτη
είναι η συλλογή της ηλιακής ενέργειας με στόχο την παραγωγή θερμότητας
(χρησιμοποιείται κυρίως για τη θέρμανση του νερού και τη μετατροπή του σε ατμό
για την κίνηση τουρμπίνων), ενώ στη δεύτερη εφαρμογή τα φωτοβολταϊκά
συστήματα μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση
φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών. Αυτή η τεχνολογία εμφανίστηκε στις αρχές
του 1970 στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ. Εμείς θα ασχοληθούμε με τον
έναν τρόπο: χρησιμοποιώντας το φως από τον ήλιο για την μετατροπή του σε
ηλεκτρισμό. Η χρήση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση φωτοβολταϊκών ηλιακών
κυττάρων τα οποία είναι βασικά ημιαγωγοί που συνδέονται με δύο επαφές. Όταν τα
φωτόνια (ελαφρά σωματίδια) από τον ήλιο απορροφούνται στον ημιαγωγό, χτυπούν
μερικά ηλεκτρόνια χαλαρά από τα άτομα τους. Αυτά τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσω
του ημιαγωγού και δημιουργούν ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα αυτά θα αναλυθούν
περαιτέρω στα επόμενα κεφάλαια.
Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε αγροτικές και
απομακρυσμένες περιοχές όπου η σύνδεση με το δίκτυο είναι πολύ ακριβή. Αν και
όλη η γη δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία, η ποσότητά της εξαρτάται κυρίως από τη
γεωγραφική θέση, την ημέρα, την εποχή και τη νεφοκάλυψη. Για παράδειγμα, η
έρημος δέχεται περίπου το διπλάσιο ποσό ηλιακής ενέργειας από άλλες περιοχές.

1.3.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών
Η ηλιακή ενέργεια έχει πολλές χρήσεις και θα μπορούσε να είναι η λύση που
ψάχναμε όταν πρόκειται να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα με μια βιώσιμη
και ανανεώσιμη πηγή. Όμως, όπως όλα τα πράγματα στον πλανήτη μας έχουν μια
θετική πτυχή έχουν επίσης και μια αρνητική πτυχή. Παρακάτω παρουσιάζονται τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας:
Πλεονεκτήματα:
1. Είναι μια ανανεώσιμη και καθαρή πηγή ενέργειας που θα διαρκέσει για πάντα.
2. Μειώνει τη χρήση ενέργειας σε σπίτια και επιχειρήσεις και τελικά μειώνει
τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.
3. Μειώνει διάφορες εφαρμογές σε πολλές διαφορετικές βιομηχανίες, όπως
μεταφορές, θέρμανση κτιρίων κ.ο.κ..
4. Χαμηλό κόστος συντήρησης καθώς τα ηλιακά πάνελ διαρκούν πάνω από 30
χρόνια και έχουν ελάχιστη φθορά.
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5. Η τεχνολογία πάντα αναπτύσσεται, βελτιώνεται και γίνεται φθηνότερη και
αποτελεσματικότερη.
6. Είναι διαθέσιμο σχεδόν κάθε μέρα, καθώς μπορεί να παραχθεί ακόμα και σε
συννεφιασμένες μέρες.
7. Η χρήση ηλιακής ενέργειας μειώνει την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα
και το πετρέλαιο.
8. Η ηλιακή ενέργεια δεν συμβάλλει στην ρύπανση του περιβάλλοντος και δεν
εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου μετά την εγκατάσταση.
9. Παρέχει μεγάλη απόδοση στην επένδυσή, το οποίο αντικατοπτρίζεται στους
λογαριασμούς ενέργειας κάθε μήνα.
10. Βοηθά την οικονομία δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τους
κατασκευαστές ηλιακής ενέργειας, τους εγκαταστάτες ηλιακής ενέργειας και
ούτω καθεξής.
11. Οποιαδήποτε παραγόμενη πλεονασματική ισχύς μπορεί να εξαχθεί πίσω στο
δίκτυο και να πωληθεί στην εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.
12. Η ηλιακή ενέργεια δίνει στους κατοίκους τις δυνατότητες και την ικανότητα
να ζουν χωρίς την χρήση ηλεκτρικού δικτύου εάν θέλουν.
13. Μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν οπουδήποτε από κτίρια έως και χωράφια,
αρκεί να διατίθεται ο απαραίτητος χώρο για αυτό.
14. Μπορεί να αποθηκευτεί επιπλέον ισχύς σε μπαταρίες για χρήση τη νύχτα ή
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο καταναλωτής.
15. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για ηλεκτρισμό στα
σπίτια, αλλά και για αυτοκίνητα.
16. Είναι ασφαλέστερο να χρησιμοποιηθεί έναντι του παραδοσιακού ηλεκτρικού
ρεύματος.
Ενώ τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:
1. Τα αρχικά κόστη για το υλικό και η εγκατάσταση είναι σχετικά υψηλά.
2. Η ισχύς χρησιμοποιείται με διακοπή ανάλογα με τον καιρό.
3. Η αποθήκευση της παραγόμενης πλεονάζουσας ενέργειας μπορεί να είναι
δαπανηρή.
4. Η ηλιακή ενέργεια συνδέεται με τη ρύπανση (κατά τη δημιουργία των
ηλιακών συλλεκτών).
5. Μερικές φορές απαιτούνται εξωτικά υλικά για την κατασκευή ηλιακής
τεχνολογίας.
6. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για να είναι εμφανής μια απόδοση της
αρχικής επένδυσης.
7. Απαιτείται πολύς χώρος για την αξιοποίηση επαρκούς ηλιακής ενέργειας για
σπίτια ή επιχειρήσεις.
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8. Υπάρχει ανάγκη για μεγάλες τράπεζες μπαταριών, καθώς δεν υπάρχει ηλιακή
ενέργεια τη νύχτα.
9. Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι εύθραυστοι και μπορούν εύκολα να
καταστραφούν, επομένως χρειάζονται επιπλέον ασφάλιστρα.
10. Οι συσκευές μετατροπής και οι συσκευές που εκτελούνται απευθείας με ισχύ
DC είναι ακριβότερες.
11. Το μέγεθος των ηλιακών συλλεκτών ποικίλει για την ίδια παραγωγή ενέργειας
ανάλογα με τη γεωγραφική θέση.
12. Δεν μπορεί να παραχθεί μεγάλο ποσό ενέργειας στις συννεφιασμένες μέρες ή
όταν υπάρχει καταιγίδα.
13. Η ηλιακή τεχνολογία δεν παράγεται μαζικά (αυτό θα μπορούσε να μειώσει το
κόστος ώστε να είναι πιο προσιτό).Η έλλειψη υλικού και τεχνολογίας
εμποδίζει τη συνεπή παραγωγή ηλιακών συλλεκτών.
14. Τα αυτοκίνητα που κινούνται με ηλιακή ενέργεια δεν έχουν την ίδια ταχύτητα
και ισχύ με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα.
15. Μειωμένη παραγωγή ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες. [8]

1.4 Θεσμικά εργαλεία ενίσχυσης φωτοβολταϊκών
1.4.1 Πολιτική προώθησης φωτοβολταϊκών
Το 2019, αυξανόμενη κατά περισσότερο από 100% τον περασμένο χρόνο, η ηλιακή
ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπεράσει τις περισσότερες από τις ηγετικές
παγκόσμιες ηλιακές περιοχές. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε το 2019 περισσότερη νέα
δυναμικότητα για την ηλιακή από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία παραγωγής
ενέργειας στην ΕΕ. Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν 16,7 GW, αύξηση 104% σε
σχέση με τα 8,2 GW που προστέθηκαν το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, το 2019
παρουσίασε την ισχυρότερη ηλιακή ανάπτυξη από το 2010, όταν η φωτοβολταϊκή
αγορά της ΕΕ αυξήθηκε επίσης κατά 104% κατά την πρώτη ευρωπαϊκή ηλιακή
έκρηξη, αν και σε χαμηλότερο επίπεδο, φθάνοντας τα 13,4 GW. Η διεύρυνση της
ηλιακής στήριξης στην ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο των 131,9 GW στα τέλη
του 2019, αύξηση κατά 14% σε σχέση με τα 115,2 GW που λειτουργούσε το
προηγούμενο έτος.
Ο κύριος λόγος για την επιτυχία της ηλιακής ενέργειας στην ΕΕ είναι το χαμηλό
κόστος της. Η ηλιακή ενέργεια είναι συχνά φθηνότερη από οποιαδήποτε άλλη
τεχνολογία σήμερα, αυτό ισχύει για τη λιανική ηλεκτρική ενέργεια και, όλο και
περισσότερο, για τη χονδρική ενέργεια. Και με την πιο απότομη καμπύλη μείωσης
του κόστους, η ανταγωνιστικότητα της ηλιακής ενέργειας θα αυξηθεί περαιτέρω.
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Άλλες αγορές εκτός της ΕΕ έχουν επίσης την ευκαιρία να επωφεληθούν από το
πλεονέκτημα κόστους του ηλιακού.
Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι οι Βρυξέλλες έχουν ήδη κάνει ένα σημαντικό μέρος
της εργασίας τους για να προετοιμαστούν για τον μελλοντικό νέο ενεργειακό κόσμο
που βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Οι δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για το 2020 της πρώτης οδηγίας για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οδήγησαν αρκετές χώρες που εξακολουθούν να
αγωνίζονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να επιλέξουν επιτέλους την
ηλιακή ενέργεια. Το νομοθετικό πακέτο για το 2019 «Καθαρή Ενέργεια για Όλους
τους Ευρωπαίους» περιέχει πολλές διατάξεις που θα υποστηρίξουν τη διάδοση της
φωτοβολταϊκής ενέργειας έως το 2030. Ως το πλέον ευπροσάρμοστο, εύκολο και
γρήγορο στην εγκατάσταση και συχνά χαμηλότερο κόστος επέκτασης του μεριδίου οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια είναι η πιο δημοφιλής πηγή
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και αυτή η ελκυστικότητα
μεταφράζεται όλο και περισσότερο σε πραγματικές επενδύσεις στην ηλιακή
ακτινοβολία.
Παρά την δημοτικότητα του ηλιακού και το τεράστιο δυναμικό του, η Ευρώπη
εξακολουθεί να είναι στην αρχή της ηλιακής εποχής. Σήμερα, το συνολικό μερίδιο
της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ είναι μόλις 5%.
Ωστόσο υπάρχουν πολλές ενέργειες που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να
αυξήσουμε αυτό το ποσοστό. Για παράδειγμα, πάνω από το 90% των στεγών της ΕΕ
δεν χρησιμοποιούνται. Οι στέγες που παρέχουν την ευκαιρία να παράγουν ενέργεια
ίση με περίπου το ένα τέταρτο της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, χωρίς αυτό
να περιλαμβάνει τον τεράστιο όγκο του αδρανούς χώρου στις προσόψεις των κτιρίων.
Η ενέργεια αυτή προσφέρει τη δυνατότητα εξοικονόμησης έως και 7 εκατομμυρίων
τόνων CO2 ετησίως, παράγοντας τουλάχιστον 680 TWh καθαρής παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Ευρώπη πρέπει επίσης να ενισχύσει τον τομέα της ηλιακής μεταποίησης ως
ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πράσινης οικονομίας και να θέσει την ηλιακή
τεχνολογία ως σημαντικό στοιχείο της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ.
Αποτελεί προτεραιότητα η προσαρμογή του θεματολογίου δεξιοτήτων της ΕΕ,
προκειμένου να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές ηλιακές θέσεις εργασίας σε όλους τους
βασικούς τομείς και να αποφευχθεί η συμφόρηση. Με το κατάλληλο ρυθμιστικό
πλαίσιο, η ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε να δημιουργήσει τουλάχιστον 500.000
θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έως το 2030 και 1.7 εκατομμύρια έως το 2050
μόνο στην Ευρώπη.
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1.4.2 Αγορά ηλιακής ενέργειας
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η ηλιακή ενέργεια ήταν η πηγή ενέργειας
που πρόσθεσε μεγαλύτερη χωρητικότητα από οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία
παραγωγής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019, και υπάρχουν πολλοί λόγοι
για τους οποίους η ηλιακή ενέργεια είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να βρίσκεται στο
προσκήνιο στο μέλλον.
Η ευπροσάρμοστη φύση της ηλιακής ενέργειας, συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών,
καθιστά δυνατή την ανάπτυξη σε μικρές έως μεγάλες κλίμακες, από τις εφαρμογές
των καταναλωτών έως τις ολοκληρωμένες λύσεις, από τα πλωτά εργοστάσια
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως τις κεντρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Αλλά πάνω απ 'όλα, είναι η ανταγωνιστική δομή του κόστους της ηλιακής
ενέργειας, η οποία αναμένεται να συνεχίσει την εντυπωσιακή πτωτική τάση της τα
τελευταία χρόνια για τις επόμενες δεκαετίες. Σήμερα, η ηλιακή ενέργεια μπορεί να
παραχθεί με επίπεδο κόστους ενέργειας (LCOE) 0,05 ευρώ ανά kWh σε μια πόλη της
Βόρειας Ευρώπης όπως το Ελσίνκι. Αυτό αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από
0,02 ευρώ ανά kWh το 2050, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα τεχνολογίας
και καινοτομίας για φωτοβολταϊκά (ETIP PV). Σε μια πόλη της Νότιας Ευρώπης
όπως η Μάλαγα, οι ηλιακοί σταθμοί LCOE χρησιμότητας ανέρχονται σε περίπου
0,03 ευρώ ανά kWh σήμερα και αναμένεται να φθάσουν το 0,01 ευρώ ανά kWh το
2050.
Η Ε.Ε. παρέχει επίσης σημαντική χρηματοδοτική στήριξη για τη μετάβαση στην
ενέργεια και την πρόσβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες
μέσω περισσότερων από εκατό χρηματοδοτικών μέσων, όπως το εξωτερικό
επενδυτικό σχέδιο της Ε.Ε.
Στις τελευταίες εξελίξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται
η πρόταση της Επιτροπής για το 2018 για το λεγόμενο Μέσο Γειτονίας, Ανάπτυξης
και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) με προτεινόμενο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν
90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Το NDICI προορίζεται ως
θεμελιώδης μεταρρύθμιση του τρόπου χρηματοδότησης της αναπτυξιακής
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί στην απλούστευση των
υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων με τη συγχώνευση δώδεκα κανονισμών και
μπορεί ακόμη και να περιλαμβάνει τον καθορισμό κλιματικών στόχων σε κάθε δράση
αναπτυξιακής συνεργασίας ("ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος"). Το μέγεθος
του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που προορίζεται για την υποστήριξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ασαφές από σήμερα, ωστόσο, καθώς η
κλιματική αλλαγή είναι μια μείζων παγκόσμια πρόκληση, μπορεί να είναι σημαντική.
Για την καλύτερη κατανόηση των νέων αναδυόμενων αγορών ηλιακής ενέργειας και
την προβολή επενδυτικών ευκαιριών, η SolarPower Europe με τη βοήθεια των μελών
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της δημοσίευσε αρκετές εκθέσεις το 2019 σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού, το
Καζακστάν, τη Μοζαμβίκη, τη Μιανμάρ και τη Σενεγάλη, οι οποίες όπως φαίνεται
στον Πίνακα 1.1 έχουν τις εξής προκλήσεις και ευκαιρίες.
•

•

•

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Εμπόδια στην είσοδο στην
αγορά, όπως περιορισμένη
πολιτική βούληση και θεσμική
ικανότητα, πολιτική και
οικονομική αστάθεια.
Δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες
χρηματοδότησης: Έλλειψη
συντονισμού και διαφάνεια των
υφιστάμενων ευρωπαϊκών μέσων
στήριξης.
Δεν υφίσταται υφιστάμενο
πλαίσιο για το εμπόριο πράσινων
αγαθών.

•

•

•

•

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Σημαντικό δυναμικό
συνεισφοράς στο SDG7, καθώς
οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι
ηγέτες της παγκόσμιας
βιομηχανίας στις τεχνολογίες και
στις υπηρεσίες εκτός δικτύου.
Τεράστιο δυναμικό αγοράς: η
SolarPower Europe εκτιμά ότι οι
αναδυόμενες αγορές θα
μπορούσαν να προσθέσουν 100
GW ηλιακής ενέργειας έως το
2023, εάν οι συνθήκες είναι
σωστές.
Ισχύς σε όλους: Η ηλιακή
ενέργεια, ως ευέλικτη, έξυπνη
και εύκολη εγκατάσταση
τεχνολογίας, μπορεί να συμβάλει
στην καθολική πρόσβαση σε
προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και
σύγχρονη ενέργεια σε όλο τον
κόσμο.
Πλοήγηση μέσω μέσων
στήριξης: Το NDICI έχει τη
δυνατότητα να συμβάλει στην
αντιμετώπιση της πρόκλησης
του ανεπαρκούς συντονισμού
των ευρωπαϊκών μέσων
στήριξης

Πίνακας 1. 1 Προκλήσεις και ευκαιρίες αναδυόμενων αγορών ηλιακής ενέργειας

Μπορεί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να έχουν πολλά πλεονεκτήματα και πολλά
οφέλη σε πολλούς τομείς, ωστόσο δεν παύουν να εξαρτώνται από τις καιρικές
συνθήκες κάτι το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει ο άνθρωπος. Για τον λόγο αυτό είναι
πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαχειριστούμε την ενέργεια από τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας ώστε να μπορούμε να εκπληρώσουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες σε
μεγαλύτερο βαθμό και με μεγαλύτερη ευελιξία. Η διαχείριση αυτή γίνεται με την
αποθήκευση της ενέργειας και εκμετάλλευσή της όποτε θελήσουμε και είναι
αναγκαίο. [9]
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1.5 Ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας
Σε κάθε ηλεκτρικό δίκτυο θα πρέπει να ικανοποιείται το ισοζύγιο ισχύος, το οποίο
σημαίνει ότι η καταναλισκόμενη ενέργεια πρέπει να είναι ίση με την παραγόμενη. Η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προσδιοριστεί με τα ιστορικά τους
δεδομένα σε συνδυασμό με διάφορα μαθηματικά μοντέλα και μέσω αυτών να
μπορούμε να προσαρμόσουμε την παραγωγή. Πολλές φορές ωστόσο, σε στιγμές όπου
το φορτίο είναι σε χαμηλά επίπεδα, οι θερμικές μονάδες οι οποίες είναι μεγάλης
παραγωγής δεν μπορούν να μειώσουν την παραγωγή κάτω από ένα όριο και για τον
λόγο αυτό υπάρχει περίσσεια ενέργεια στο δίκτυο. Οι θερμικές μονάδες δεν μπορούν
να ρίξουν το όριο αυτό και ακόμα δεν μπορούν να σταματήσουν την παραγωγή
καθώς απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την επανεκκίνησή τους, ικανό να
φτάσει ακόμα και μερικές μέρες.
Η ηλιακή ενέργεια κατά την διάρκεια της ημέρας εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες που επικρατούν(ηλιοφάνεια, θερμοκρασιακές μεταβολές) ενώ κατά την
διάρκεια της νύχτας είναι σε μηδενικά επίπεδα. Αυτό που εύκολα συμπεραίνεται είναι
ότι η παραγωγή μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν είναι στον ανθρώπινο
έλεγχο όπως επίσης και η γνώση της ακριβής ποσότητας της παραγωγής, σε σχέση με
τη ζήτηση.
Το δίκτυο στην προκειμένη περίπτωση αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα:
•
•

Τη βέλτιστη ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας στις περιόδους όπου η ζήτηση είναι σε χαμηλά επίπεδα.
Κατά τη διάρκεια όπου η ζήτηση κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα για μικρό
χρονικό διάστημα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να είναι ικανές να το
καλύψουν.

Ως εκ τούτου η αποθήκευση μέρους ή και ολόκληρης της ενέργειας που παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κρίνεται αναγκαία, καθώς η παραγωγή από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω της αυξημένης εγκατάστασης τα τελευταία
χρόνια, έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα όπου έχει αρχίσει να προκαλεί προβλήματα στο
δίκτυο. Μία από τις μονάδες που συμμετέχουν στην παραγωγή πράσινης ενέργειας
είναι τα φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή ωστόσο των φωτοβολταϊκών δεν μπορεί να
προσδιοριστεί με ακρίβεια καθώς εξαρτώνται από καιρικές συνθήκες οι οποίες
μεταβάλλονται διαρκώς και δεν μπορούμε να τις γνωρίζουμε σε μεγάλα χρονικά
διαστήματα με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα ανταποκριθεί
στην ζήτηση. Ένας τρόπος για να μειωθεί η αβεβαιότητα και να εξασφαλιστεί η
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές είναι μέσω της αποθήκευσης
ενέργειας.
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν με την προσθήκη
αποθηκευτικών μέσων:
•
•
•
•

Μείωση κόστους λειτουργίας των συμβατικών μονάδων και μείωση του
αριθμού των μονάδων.
Ευρύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Βελτιστοποίηση της χρήσης του υπάρχοντος δικτύου μεταφοράς και
διανομής και ελαχιστοποίηση του κόστους για την ενίσχυση του
Ευελιξία στην χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και
παροχή μεγαλύτερης αξιοπιστίας στο σύστημά μας.

Τα αποθηκευτικά μέσα παρέχουν μία ευελιξία στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα οποία με την συνέχεια τους
προκαλούν την μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων. [10]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Γάλλο φυσικό
Alexandre Edmond Becquerel. Ενώ πειραματιζόταν με μεταλλικά ηλεκτρόδια και
ηλεκτρολύτες, ανακάλυψε ότι η αγωγιμότητα αυξάνεται με το φωτισμό. Ο
Willoughby Smith ανακάλυψε τη φωτοβολταϊκή επίδραση στο σελήνιο το 1873. Ο
Albert Einstein περιέγραψε το φαινόμενο το 1904. Το πρώτο μονοκρυσταλλικό
ηλιακό κύτταρο πυριτίου κατασκευάστηκε το 1941. Το 1951, κατασκευάστηκαν τα
πρώτα ηλιακά κύτταρα γερμάνιου. Τα Bell Laboratories δημοσίευσαν τα
αποτελέσματα της λειτουργίας των ηλιακών κυττάρων με απόδοση 4,5%. Η
αποτελεσματικότητα αυξήθηκε σε 6% μέσα σε λίγους μήνες. Το 1957, η Hoffman
Electronics εισήγαγε ένα ηλιακό κύτταρο με απόδοση 8%. Ένα χρόνο αργότερα, το
1958, η ίδια εταιρεία εισήγαγε ένα ηλιακό κύτταρο με απόδοση 9%. Το πρώτο ηλιακό
κύτταρο πυριτίου που προστατεύει από την ακτινοβολία παράγεται για τους σκοπούς
της διαστημικής τεχνολογίας τον ίδιο χρόνο. Το 1960, η Hoffman Electronics
εισήγαγε ένα άλλο ηλιακό κύτταρο με απόδοση 14%. Το 1977, η παγκόσμια
παραγωγή φωτοβολταϊκών μονάδων ξεπέρασε τα 500 kW. Το 1984, η ARCO Solar
εισήγαγε τα πρώτα άμορφα δομοστοιχεία. Το 1985, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου
της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία δημιούργησαν ηλιακό κύτταρο με
απόδοση άνω του 20%. Το 1996, η BP Solar που αγόρασε η APS ανακοίνωσε μια
εμπορική παραγωγή ηλιακών κυψελών CIS. Κατά τη διάρκεια του 2000 και του
2001, η παραγωγή των ιαπώνων κατασκευαστών αυξήθηκε σημαντικά. [11]

2.1 Λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος
Ένα ΦΒ στοιχείο είναι μια επαφή p-n που φωτίζεται. Οι φορείς που παράγονται από το
φως μέσα και κοντά στην επαφή των ημιαγωγών ωθούνται από το ηλεκτρικό πεδίο της
επαφής, τα μεν ηλεκτρόνια στη μεριά του ημιαγωγού τύπου n, οι δε οπές στη μεριά του
ημιαγωγού τύπου p. Τα άκρα των ημιαγωγών φορτίζονται από ηλεκτρικούς φορείς που
δημιουργεί το φως, με τέτοιο ρυθμό που να μπορούν να διατηρήσουν, σχετικά ισχυρό
ρεύμα μέσα από αγωγούς, που συνδέονται σ' αυτά. Το μέγεθος των ρευμάτων
βραχυκύκλωσης για ορισμένο ΦΒ στοιχείο αποδεικνύεται ανάλογο του επιπέδου
φωτισμού και εξαρτάται από τα υλικά που αποτελούν την επαφή p-n. Η συνεργασία των
δύο αυτών παραγόντων, του ενδογενούς ηλεκτρικού πεδίου των δύο σε επαφή
ημιαγωγών και του φωτός, παράγει το φωτοβολταϊκό φαινόμενο.
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2.1.1 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο
Φωτόνια με κατάλληλη ενέργεια, τα οποία εισχωρούν στο σώμα της επαφής pn απορροφώνται από τα ηλεκτρόνια της ζώνης σθένους, τα οποία ενεργειακά
εντάσσονται στην ζώνη αγωγιμότητας. Στη ζώνη σθένους μένει αντίστοιχος αριθμός
οπών. Βασική προϋπόθεση δημιουργίας ηλεκτρικής τάσης στα άκρα των δύο
ημιαγωγών της επαφής p-n, είναι τα δημιουργούμενα ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών, να
κατορθώσουν να φτάσουν στους χώρους όπου υπερτερούν οι αντίστοιχοι φορείς. Μόνο
στο φιλικό περιβάλλον των όμοιων τους φορέων μπορούν να επιζήσουν επί μακρό
χρόνο, διατηρώντας φορτισμένα τα άκρα της διάταξης.
Ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών δημιουργούνται, σ' όλο το χώρο, των ημιαγωγών που είναι σε
επαφή, με δύο βασικούς τρόπους. Πρώτον, θερμικά (εξ αιτίας του ότι η διάταξη
βρίσκεται σε ορισμένη θερμοκρασία) και δεύτερον, με τη δράση εξωτερικού φωτισμού,
κατάλληλου μήκους κύματος. Μεταξύ των ζευγών αυτών, υπάρχουν και αρκετά με
ιδιαίτερα σπουδαίο μέλλον. Είναι εκείνα που δημιουργούνται, αφ' ενός μέσα στην
περιοχή επαφής, όπου προϋπάρχει το ισχυρό ενδογενές ηλεκτρικό πεδίο (περιοχή
απογύμνωσης), αφ' ετέρου, έξω απ' αυτήν μεν, πολύ κοντά δε στα σύνορα με τις
περιοχές τύπου n και p αντίστοιχα. Αυτοί οι φορείς, που θα δημιουργηθούν στις
παραπάνω περιοχές, είναι οι μόνοι τελικά που έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να
φτάσουν στις περιοχές όπου μπορούν να επιζήσουν. Όλοι οι υπόλοιποι θα συναντήσουν
κατά πάσα πιθανότητα, κάποιο αντίθετο φορέα, με τον οποίο θα επανασυνδεθούν και
άρα δεν πρόκειται να συμβάλουν στη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος, μέσα στη
ημιαγωγική διάταξη.
Απ' τη στιγμή που δημιουργούνται οι ευκίνητοι ηλεκτρικοί φορείς στην περιοχή
απογύμνωσης ή εισέρχονται σ' αυτήν από τις γειτονικές περιοχές, δέχονται ισχυρές
ηλεκτρικές δυνάμεις από το ενδογενές ηλεκτρικό πεδίο, με αποτέλεσμα να ωθούνται
ταχύτατα, προς τους χώρους που περιέχουν τους όμοιους τους φορείς, ως φορείς
πλειονότητας. Δημιουργείται, συνεπώς, στο εσωτερικό της επαφής p-n, ένα ισχυρό
ηλεκτρικό ρεύμα, που ονομάζεται φωτόρευμα. Οι πρόσθετοι αυτοί φορείς, φορτίζουν
τους χώρους στους οποίους φτάνουν, με πλεονάζοντα φορτία. Ο χώρος n φορτίζεται
από τα πλεονάζοντα ηλεκτρόνια (-) και ο χώρος p από τις πλεονάζουσες οπές (+). Η
δημιουργία του φωτορεύματος σε συνδυασμό με επαρκή ηλεκτρική τάση στα άκρα της
διάταξης αποτελεί το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. [12]
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Εικόνα 2. 1 Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο

Οι περισσότερες τεχνολογίες ηλιακών κυττάρων έχουν:
•

•
•

•

•

Αντιρυτιδική επίστρωση (ARC), η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος
στην κατασκευή ηλιακών κυττάρων. Συνήθως ψεκάζεται πάνω σε γυμνά
κύτταρα πυριτίου, επειδή το πυρίτιο έχει μεγάλη αντανάκλαση της επιφάνειας.
Μπροστινές επαφές που είναι απαραίτητες για τη συλλογή του ρεύματος που
παράγεται από ένα ηλιακό στοιχείο. Συνήθως κατασκευάζονται από μέταλλα.
Ένας πομπός που απορροφά τα εισερχόμενα φωτόνια και μεταφέρει τις
ενέργειές τους στη διεγερμένη κατάσταση φορτίου. Το πυρίτιο με
πενταβλάστη (τύπος n) έχει υψηλότερη ποιότητα επιφάνειας από το τρισθενές
ενισχυμένο πυρίτιο (τύπου ρ), έτσι τοποθετείται στο μπροστινό μέρος του
κυττάρου, όπου απορροφάται το μεγαλύτερο μέρος του φωτός.
Στην ένωση pn, στην απλούστερη μορφή της, η περιοχή βάσης (τύπου p)
συνδέεται σε μια διασταύρωση με την περιοχή εκπομπής (n-τύπου) που
οδηγεί σε πλειοψηφικά ηλεκτρόνια στην πλευρά του τύπου η κοντά στην
ένωση για να διαχέεται στην p-πλευρά και πλειοψηφική οπή από την πλευρά
τύπου p προς διάχυτη πλευρά τύπου n.
Η οπίσθια επαφή είναι λιγότερο σημαντική από την εμπρόσθια επαφή, επειδή
είναι πολύ μακριά από τη διασταύρωση και δεν χρειάζεται να είναι διαφανής
[13]

2.1.2 Επαφή p-n
Ένα ηλιακό στοιχείο είναι απαραίτητο για μια διασταύρωση p-n με μεγάλη
επιφάνεια. Το υλικό τύπου n διατηρείται λεπτό για να επιτρέψει τη διέλευση του
φωτός στη διασταύρωση p-n.
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Εικόνα 2. 2 Επαφή p-n και τρόπος λειτουργίας της

Το φως ταξιδεύει σε πακέτα ενέργειας που ονομάζονται φωτόνια. Η παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος λαμβάνει χώρα εντός της ζώνης εξάντλησης της διατομής p-n.
Η περιοχή εξάντλησης με τη δίοδο είναι η περιοχή γύρω από την ένωση p-n όπου τα
ηλεκτρόνια από το πυρίτιο τύπου n έχουν διαχυθεί στις οπές του υλικού τύπου p.
Όταν ένα φωτόνιο φωτός χωρίζεται από ένα από αυτά τα άτομα στο πυρίτιο τύπου n,
θα απομακρύνει ένα ηλεκτρόνιο, δημιουργώντας ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο και μια
τρύπα. Το ελεύθερο ηλεκτρόνιο και η οπή έχουν αρκετή ενέργεια για να βγουν από τη
ζώνη εξάντλησης. Εάν ένα καλώδιο συνδέεται από την κάθοδο (πυριτίου τύπου n)
στην άνοδο (πυριτίου τύπου p), τα ηλεκτρόνια θα ρέουν μέσω του σύρματος. Το
ηλεκτρόνιο προσελκύεται από το θετικό φορτίο του υλικού τύπου p και ταξιδεύει
μέσω του εξωτερικού φορτίου (μετρητής) δημιουργώντας μια ροή ηλεκτρικού
ρεύματος. Η οπή που δημιουργείται από το αποσπασμένο ηλεκτρόνιο προσελκύεται
από το αρνητικό φορτίο του υλικού τύπου n και μεταναστεύει στην οπίσθια
ηλεκτρική επαφή. Καθώς το ηλεκτρόνιο εισέρχεται στο πυρίτιο τύπου p από την
οπίσθια ηλεκτρική επαφή, συνδυάζεται με την οπή που αποκαθιστά την ηλεκτρική
ουδετερότητα. [14]

2.1.3 Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα Φ/Β στοιχείου
Το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα ενός φ/β στοιχείου δίνεται στην Εικόνα 2.3
(ιδανικό) και στην Εικόνα 2.4 (πλήρες ισοδύναμο). Περιλαμβάνει μια πηγή σταθερού
ρεύματος σε συνδυασμό με μια ιδανική δίοδο. Η πηγή εντάσεως παράγει το
“φωτορεύμα” Ιφ, το οποίο είναι ανάλογο της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Στη
συνέχεια τοποθετείται το μη ιδανικό τμήμα του φ/β στοιχείου, το οποίο περιλαμβάνει
αφενός την αντίσταση απωλειών διαρροής του ρεύματος μεταξύ των άκρων του φ/β
στοιχείου, η οποία τίθεται παράλληλα συνδεδεμένη στα άκρα της διόδου, αφετέρου
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την αντίσταση απωλειών στο δρόμο ροής του ρεύματος της διόδου, που
αντιπροσωπεύεται από αντίσταση συνδεδεμένη σε σειρά με τη δίοδο.

Εικόνα 2. 3 Ιδανικό ισοδύναμο κύκλωμα φωτοβολταϊκού στοιχείου

Εικόνα 2. 4 Πλήρες ισοδύναμο κύκλωμα φωτοβολταϊκού στοιχείου

Η ισχύς εξόδου μιας ηλιακής κυψέλης επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
•
•
•
•

Αντίσταση σειράς (Rs)
Παράλληλη αντίσταση (Rsh)
Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας
Θερμοκρασία

Οι αντιστάσεις ονομάζονται εσωτερικές παράμετροι της ηλιακής κυψέλης διότι
σχετίζονται με τον τρόπο κατασκευής της, ενώ η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας
και η θερμοκρασία αποτελούν τις εξωτερικές παραμέτρους. Η αντίσταση σειράς
αντιπροσωπεύει τις ωμικές απώλειες της κυψέλης λόγω των μεταλλικών επαφών της.
Αυξάνοντας την τιμή της αντίστασης σειράς, το ρεύμα βραχυκύκλωσης μειώνεται και
άρα μειώνεται και η ισχύς εξόδου της ηλιακής κυψέλης. Η παράλληλη αντίσταση
οφείλεται στο ρεύμα διαρροής της επαφής. Αν αυξηθεί η τιμή της παράλληλης
αντίστασης, το εμβαδό του ορθογωνίου της ισχύς εξόδου μεγαλώνει και άρα
αυξάνεται η ισχύς εξόδου.
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2.1.4 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτοβολταϊκού στοιχείου
Η χαρακτηριστική καμπύλη I/V επηρεάζεται από τους 4 παράγοντες που αναφέραμε
στην παράγραφο 2.1.3. και συγκεκριμένα έχουν τις εξής επιπτώσεις:
1. Αντίσταση σειράς (Rs)

Εικόνα 2. 5 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτοβολταϊκού στοιχείου συναρτήσει της αντίστασης σειράς

Αυξάνοντας την τιμή της αντίστασης σειράς, το ρεύμα βραχυκύκλωσης μειώνεται και
άρα μειώνεται και η ισχύς εξόδου της ηλιακής κυψέλης.
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2. Παράλληλη αντίσταση (Rsh)

Εικόνα 2. 6 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτολταϊκού στοιχείου συναρτήσει της παράλληλης αντίστασης

Αν αυξηθεί η τιμή της παράλληλης αντίστασης, το εμβαδό του ορθογωνίου της ισχύς
εξόδου μεγαλώνει και άρα αυξάνεται η ισχύς εξόδου.
3. Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας

Εικόνα 2. 7 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτοβολταϊκού στοιχείου συναρτήσει της έντασης της ηλιακής
ακτινοβολίας
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Η ισχύς εξόδου της ηλιακής κυψέλης αποκτά υψηλότερες τιμές με την αύξηση της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, επειδή τόσο το ρεύμα βραχυκύκλωσης όσο και
η τάση ανοιχτού κυκλώματος αυξάνονται.
4. Θερμοκρασία

Εικόνα 2. 8 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτοβολταϊκού στοιχείου συναρτήσει της θερμοκρασίας

Όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, παρατηρείται μια μικρή αύξηση
του φωτορεύματος και μείωση της τάσης ανοιχτού κυκλώματος. Όμως, η ισχύς
εξόδου της κυψέλης τελικά μειώνεται. [15]

2.2 Αντιστροφείς (Inverters)
Η ανάγκη να εξυπηρετούνται φορτία AC στην ηλιακή ενέργεια μας οδηγεί στο
σχεδιασμό του αντιστροφέα ηλιακής ενέργειας. Καθώς η πλειοψηφία των σύγχρονων
ανέσεων λειτουργούν σε 230 V AC, ο αντιστροφέας ενέργειας θα είναι ο πυρήνας του
φωτοβολταϊκού συστήματος. Δεν μετατρέπει μόνο τη χαμηλής τάση 12 V DC σε 230
V εναλλασσόμενο ρεύμα(AC) που τροφοδοτεί τις περισσότερες συσκευές, αλλά
μπορεί επίσης να φορτίζει τις μπαταρίες εάν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας όπως στην περίπτωση ενός εντελώς ανεξάρτητου
φωτοβολταϊκού συστήματος. Ένας αντιστροφέςας είναι μια ηλεκτρική συσκευή που
μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC). Το
μετασχηματισμένο AC μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε απαιτούμενη τάση και
συχνότητα με τη χρήση κατάλληλων κυκλωμάτων μετασχηματιστών, διακοπτών και
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ελέγχου. Οι μετατροπείς στερεάς κατάστασης δεν έχουν κινούμενα εξαρτήματα και
χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από μικρά τροφοδοτικά σε
υπολογιστές έως μεγάλες εφαρμογές συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης που
μεταφέρουν υπέρογκα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αντιστροφείς
χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος από πηγές
συνεχούς ρεύματος, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες ή οι μπαταρίες.

2.2.1 Κατηγορίες Αντιστροφέων
Οι μετατροπείς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε ηλιακής φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης και είναι υπεύθυνοι για τη μετατροπή του ηλεκτρικού ρεύματος που
παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες σε εναλλασσόμενο ρεύμα που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο σπίτι σας ή να σταλεί στο δίκτυο. Ενώ τα διαφορετικά προϊόντα
μετατροπέων μπορεί να έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά, πρέπει
να εκτελούν τη μετατροπή DC σε εναλλασσόμενο ρεύμα ώστε να θεωρούνται
αντιστροφείς. Ωστόσο υπάρχουν διάφορες κατηγορίες αντιστροφέων οι οποίες
εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς και είναι οι εξής:
•

•

•

•

Τυποποιημένοι αντιστροφείς στοιχειοσειράς (Standard String inverters). Οι
τυποποιημένοι μετατροπείς συμβολοσειρών είναι ο πιο συχνά εγκατεστημένος
τύπος μετατροπέα στην Αυστραλία. Το ηλεκτρικό ρεύμα DC που παράγεται
από ηλιακούς συλλέκτες τροφοδοτείται σε αυτόν τον κεντρικό μετατροπέα, ο
οποίος μετατρέπει αυτή την ηλεκτρική ενέργεια σε εναλλασσόμενο ρεύμα.
Μικροαντιστροφείς (Micro Inverters). Όπως υποδηλώνουν τα ονόματά τους,
οι μικροί μετατροπείς είναι πολύ μικρότεροι σε μέγεθος και χωρητικότητα
από τους συμβατικούς μετατροπείς στοιχειοσειρών. Ενώ οι τελευταίες
κυμαίνονται από 1,5 έως 5kW σε μέγεθος για οικιακές εφαρμογές, οι μικροί
μετατροπείς είναι συνήθως περίπου 200 έως 250W σε μέγεθος. Αντί ενός
κεντρικού μετατροπέα που μετατρέπει όλη την ηλεκτρική ενέργεια DC που
παράγουν συλλογικά τα πάνελ σας, οι μικροί μετατροπείς συνήθως
εγκαθίστανται στο πίσω μέρος κάθε μεμονωμένου πίνακα και είναι υπεύθυνοι
μόνο για τη μετατροπή του πίνακα στον οποίο έχουν εγκατασταθεί.
Αντιστροφείς Μπαταρίας/Συσσωρευτών (Battery Inverters). Οι μετατροπείς
μπαταρίας είναι υπεύθυνοι για τη φόρτιση και την εκφόρτιση της ηλεκτρικής
ενέργειας που είναι αποθηκευμένη σε μπαταρία. Οι μετατροπείς μπαταριών
εγκαθίστανται συχνά μαζί με έναν συμβατικό μετατροπέα στοιχειοσειρών, τον
οποίο θα συνδέσει ή θα επικοινωνήσει με το AC.
Υβριδικοί αντιστροφείς (Hybrid Inverters). Οι υβριδικοί μετατροπείς
εκτελούν την ίδια λειτουργία με τους συμβατικούς μετατροπείς
στοιχειοσειρών και τους μετατροπείς συσσωρευτών. Όχι μόνο ένας υβριδικός
μετατροπέας μπορεί να μετατρέψει την ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς
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•

•

ρεύματος σε εναλλασσόμενο ρεύμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το σπίτι
σας, μπορεί επίσης να φορτίσει και να εκφορτίσει την μπαταρία.
Αντιστροφείς πλέγματος (Grid-Tie Inverters). Οι μετατροπείς δικτύου είναι
απλά μετατροπείς που συνδέονται στο δίκτυο. Χωρίς να γίνουν πολύ τεχνικοί,
αυτοί οι μετατροπείς παράγουν ένα καθαρό ημιτονοειδές κύμα το οποίο είναι
σύμφωνο με την κυματομορφή εναλλασσόμενου ρεύματος που παράγεται από
το δίκτυο. Αυτό επιτρέπει να σταλθεί τυχόν αχρησιμοποίητο, πλεόνασμα
ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστημα στο δίκτυο, για το οποίο
μπορεί να ληφθεί ή να μην ληφθεί ένα τροφοδοτικό. (Αυτό εξαρτάται από τον
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων και για τα
περισσότερα κράτη, είναι απαραίτητο ο μετατροπέας που εγκαθιστάτε να
είναι συνδεδεμένος σε πλέγμα, είτε πρόκειται για συμβολοσειρά, είτε για
υβριδικά είτε για μικροσκόπια.
Αντιστροφείς εκτός δικτύου (Off-Grid Inverters). Όπως συμβατικοί
μετατροπείς στοιχειοσειρών, οι μετατροπείς εκτός δικτύου είναι υπεύθυνοι για
τη μετατροπή του ηλεκτρικού ρεύματος DC που παράγεται από τους πίνακες
του συστήματός σας σε εναλλασσόμενο ρεύμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τις συσκευές στο σπίτι σας. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς
μετατροπείς στοιχειοσειρών, ωστόσο, δεν έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν
πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια στο δίκτυο. Οι μετατροπείς εκτός δικτύου
χρησιμοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές ή όπου ο ιδιοκτήτης σπιτιού
θέλει να διαχωριστεί πλήρως από το δίκτυο.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για κάθε
περίπτωση (εκτός του αντιστροφέα πλέγματος):
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Μεγάλη διαθεσιμότητα
αντιστροφέων που να
ταιριάζουν στις ιδιαίτερες
ανάγκες και τον
προϋπολογισμό του
κτιρίου.
Τυποποιημένοι
Με την εγκατάσταση
αντιστροφείς
εκατομμυρίων
στοιχειοσειράς (Standard μετατροπέων
String inverters)
στοιχειοσειράς σε όλο
τον κόσμο, η τεχνολογία
πίσω από τους
τυποποιημένους
μετατροπείς
στοιχειοσειρών είναι
αξιόπιστη και αποδοτική.
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ένας πρότυπος
μετατροπέας
στοιχειοσειρών από
μόνο του δεν επιτρέπει
την ενσωμάτωση της
μπαταρίας. Θα χρειαστεί
η εγκατάσταση ενός
ξεχωριστού μετατροπέα
μπαταρίας.
Ανάλογα με τον
μετατροπέα, μπορεί να
χρειαστεί επιπλέον
σύστημα διαχείρισης
ενέργειας για την
αύξησης της απόδοσης
του συστήματός.
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Μικροαντιστροφείς
(Micro Inverters)

Τα φωτοβολταϊκά
φωτοβολταϊκά
συστήματα Micro
inverter συνήθως
λειτουργούν καλύτερα
από τα συμβατικά
συστήματα inverter
string. Καθώς κάθε
έξοδος πάνελ συλλέγεται
ξεχωριστά, τα πάνελ
χαμηλής απόδοσης (είτε
λόγω σκίασης ή
υποβάθμισης) δεν
επηρεάζουν αρνητικά την
έξοδο άλλων πάνελ.
Οι μετατροπείς
μπαταρίας καλής
ποιότητας είναι ισχυροί
και ανθεκτικοί.
Οι μετατροπείς
μπαταριών μπορούν
συχνά να εγκατασταθούν
εύκολα και γρήγορα σε
υπάρχοντα ηλιακά
φωτοβολταϊκά
συστήματα.

Αντιστροφείς
Μπαταρίας/Συσσωρευτών
(Battery Inverters)

Υβριδικοί αντιστροφείς
(Hybrid Inverters)
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Οι υβριδικοί μετατροπείς
παρουσιάζουν μια πιο
απρόσκοπτη και
οικονομικά αποδοτική
λύση από την
εγκατάσταση τόσο ενός

Οι μικροί μετατροπείς
είναι σημαντικά πιο
ακριβοί από τους
συμβατικούς
μετατροπείς
στοιχειοσειρών.

Παρόλο που εξαρτάται
από το δίκτυο της
πολιτείας, οι κανόνες
σχετικά με τον εκ των
υστέρων προσαρμογή
των μετατροπέων
μπαταριών μπορεί
μερικές φορές να είναι
περίπλοκοι και
δαπανηροί. Ενώ η πράξη
του εκσυγχρονισμού
είναι απλή, η απόκτηση
των εγκρίσεων για το
σκοπό αυτό μπορεί να
είναι πολύπλοκη.
Η μετασκευή ενός
μετατροπέα
συσσωρευτών στο
μέλλον συνήθως
κοστίζει περισσότερο
από την εγκατάσταση
ενός υβριδικού
μετατροπέα κατά την
αρχική αγορά του
συστήματός.
Επειδή οι υβριδικοί
μετατροπείς εκτελούν
δύο ολοκληρωμένες
λειτουργίες, μπορούν να
είναι λιγότερο
αποδοτικές από τους
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Αντιστροφείς εκτός
δικτύου (Off-Grid
Inverters)

συμβατικού
στοιχειοσειρά όσο και
ενός μετατροπέα
μπαταριών.
Η πλειοψηφία των
υβριδικών μετατροπέων
μπορεί να εγκατασταθεί
χωρίς μπαταρία. Αυτό
δίνει την ευελιξία να
μετατραπεί μια ηλιακή
μπαταρία σε
μεταγενέστερη
ημερομηνία.
Ένα σύστημα inverter
εκτός δικτύου σημαίνει
ότι το κτίριο δεν είναι
πλέον επιρρεπές σε
διακοπή ρεύματος που
προκαλείται από το
δίκτυο, δίνοντας στο
κτίριο μεγαλύτερη
ενεργειακή ανεξαρτησία.
Ορισμένοι μετατροπείς
εκτός δικτύου διαθέτουν
ενσωματωμένη επιλογή
φορτιστή
εναλλασσόμενου
ρεύματος, που όχι μόνο
σας επιτρέπει να
συνδέσετε μια γεννήτρια
εφεδρείας, αλλά και να
φορτίσετε μια μπαταρία.

συμβατικούς
μετατροπείς συστοιχιών
ή μπαταριών.

Η απόφαση να
εγκαταλειφθεί το πλέγμα
είναι μια δαπανηρή
διαδικασία και συχνά
απαιτεί πλήρη
αποσύνδεση από το
δίκτυο. Αυτό μπορεί να
είναι δύσκολο να
ανατραπεί, οπότε θα
πρέπει να εξεταστούν
μελλοντικές επιπτώσεις
(αξία εκ νέου πώλησης
του σπιτιού, μελλοντικές
ενεργειακές ανάγκες
κ.λπ.).

Πίνακας 2. 1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τύπων αντιστροφέων [16]

2.2.2 Χαρακτηριστικά και τρόπος λειτουργίας Φ/Β αντιστροφέων
Ο μετατροπέας είναι η καρδιά κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. μετατρέπει το
συνεχές ρεύμα των φωτοβολταϊκών μονάδων σε εναλλασσόμενο ρεύμα που
συμμορφώνεται με το δίκτυο και τροφοδοτεί αυτό στο δημόσιο δίκτυο. Ταυτόχρονα,
ελέγχει και παρακολουθεί ολόκληρο το εργοστάσιο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει
αφενός ότι οι φωτοβολταϊκές μονάδες λειτουργούν πάντοτε με τη μέγιστη ισχύ που
εξαρτάται από την ακτινοβολία και τη θερμοκρασία. Από την άλλη, παρακολουθεί
συνεχώς το ηλεκτρικό δίκτυο και είναι υπεύθυνος για την τήρηση διαφόρων
κριτηρίων ασφάλειας.
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Ένας μεγάλος αριθμός φωτοβολταϊκών μετατροπέων διατίθεται στην αγορά, αλλά οι
συσκευές ταξινομούνται βάσει τριών σημαντικών χαρακτηριστικών: ισχύς,
σχεδιασμός σχετιζόμενος με το DC και τοπολογία κυκλώματος.
1. Τροφοδοσία. Η διαθέσιμη ισχύς εκκίνησης ξεκινάει από δύο κιλοβάτ και
εκτείνεται στην περιοχή μεγαβάτ. Οι τυπικές εκροές είναι 5 kW για ιδιωτικές
εγκαταστάσεις στέγασης στο σπίτι, 10 - 20 kW για εμπορικές εγκαταστάσεις
(π.χ. στέγες εργοστασίου ή αχυρώνα) και 500 - 800 kW για χρήση σε
φωτοβολταϊκά πάρκα.
2. Καλωδίωση της μονάδας. Ο σχεδιασμός που σχετίζεται με το DC αφορά την
καλωδίωση των φωτοβολταϊκών μονάδων στον μετατροπέα. Σε σχέση με
αυτό, γίνονται διακρίσεις μεταξύ κλώνων, πολλαπλών και κεντρικών
μετατροπέων, οπότε ο όρος "string" αναφέρεται σε μια σειρά από ενότητες
συνδεδεμένες εν σειρά. Οι μετατροπείς πολλαπλών συστοιχιών έχουν δύο ή
περισσότερες εισόδους στοιχειοσειρών, το καθένα με δικό του tracker MPP
(Maximum Power Point,). Αυτά αποτελούν μια ιδιαίτερα λογική επιλογή όταν
η φωτοβολταϊκή γεννήτρια αποτελείται από διαφορετικά προσανατολισμένες
υποπεριοχές ή είναι μερικώς σκιασμένη. Οι κεντρικοί μετατροπείς διαθέτουν
μόνο έναν ανιχνευτή MPP παρέχοντας μια σχετικά υψηλότερη ισχύ
εξόδου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για μεγάλης κλίμακας πάρκα με ομοιογενή
γεννήτρια.
3. Τοπολογία κυκλώματος. Όσον αφορά την τοπολογία κυκλωμάτων, γίνεται
διάκριση μεταξύ μονοφασικών και τριφασικών μετατροπέων και μεταξύ
συσκευών με και χωρίς μετασχηματιστές. Οι μονοφασικοί μετατροπείς
χρησιμοποιούνται συνήθως σε μικρές εγκαταστάσεις. Σε μεγάλες
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα δίκτυο που
αποτελείται από πολλούς μετατροπείς μονοφασικού ή τριφασικούς
μετατροπείς λόγω του μη ισορροπημένου φορτίου των 4,6 kVA. Ωστόσο, οι
μετασχηματιστές εξυπηρετούν το σκοπό της γαλβανικής απομόνωσης
(απαιτείται σε ορισμένες χώρες) και καθιστούν δυνατή τη γείωση της
φωτοβολταϊκής μονάδας (απαραίτητη για ορισμένους τύπους
μονάδων). Ωστόσο, όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται μετατροπείς χωρίς
μετασχηματιστές. Είναι λίγο μικρότερες και ελαφρύτερες από τις συσκευές
μετασχηματιστών και λειτουργούν με μεγαλύτερη απόδοση.
Τα χαρακτηριστικά ενός φωτοβολταϊκού μετατροπέα είναι τόσο διαφορετικά όσο
απαιτούν:
1. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός μετατροπέα είναι η απόδοση
μετατροπής του. Αυτή η τιμή υποδεικνύει ποιο ποσοστό της ενέργειας
"εισάγεται" ως συνεχές ρεύμα επανέρχεται με τη μορφή εναλλασσόμενου
ρεύματος.
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Βελτιστοποίηση ισχύος. Η καμπύλη χαρακτηριστικών ισχύος μιας
φωτοβολταϊκής μονάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση της
ακτινοβολίας και τη θερμοκρασία της μονάδας, από τις τιμές που αλλάζουν
διαρκώς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για το λόγο αυτό, ο μετατροπέας
πρέπει να βρει και να παρακολουθεί συνεχώς το βέλτιστο σημείο λειτουργίας
στην καμπύλη χαρακτηριστικών ισχύος, προκειμένου να εξάγει τη μέγιστη
ισχύ από τις φωτοβολταϊκές μονάδες σε κάθε περίπτωση. Το βέλτιστο σημείο
λειτουργίας ονομάζεται "μέγιστο σημείο ισχύος" (MPP) και η αναζήτηση και
παρακολούθηση αυτού του MPP ονομάζεται αντίστοιχα "παρακολούθηση
MPP". Η παρακολούθηση MPP είναι εξαιρετικά σημαντική για την απόδοση
ενέργειας μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
3. Παρακολούθηση και ασφάλιση. Από τη μία πλευρά, ο μετατροπέας
παρακολουθεί την απόδοση ενέργειας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και
σηματοδοτεί οποιαδήποτε προβλήματα. Από την άλλη, παρακολουθεί επίσης
το ηλεκτρικό δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο. Έτσι, σε περίπτωση
προβλήματος στο ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να αποσυνδέει αμέσως τη μονάδα
από το δίκτυο για λόγους ασφαλείας ή για να βοηθήσει στην υποστήριξη του
δικτύου - ανάλογα με τις απαιτήσεις του τοπικού διαχειριστή δικτύου.
Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις ο μετατροπέας διαθέτει μια
συσκευή που μπορεί να διακόψει με ασφάλεια το ρεύμα από τις
φωτοβολταϊκές μονάδες. Επειδή οι φωτοβολταϊκές μονάδες είναι πάντα
ζωντανές όταν ανάβουν τα φώτα, δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αν το
καλώδιο του μετατροπέα είναι αποσυνδεδεμένο κατά τη λειτουργία, αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό επικίνδυνων τόξων που δεν εξέρχονται
εξαιτίας του συνεχούς ρεύματος. Εάν η συσκευή διακοπής είναι
ενσωματωμένη απευθείας στον μετατροπέα, οι προσπάθειες εγκατάστασης
και καλωδίωσης μειώνονται σημαντικά.
4. Επικοινωνία. Οι κώδικες επικοινωνίας στον μετατροπέα επιτρέπουν τον
έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των παραμέτρων, των λειτουργικών
δεδομένων και των αποδόσεων. Τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν και οι
παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν για τον μετατροπέα μέσω σύνδεσης
δικτύου, βιομηχανικά ή ασύρματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα
δεδομένα ανακτώνται μέσω ενός καταγραφικού δεδομένων, ο οποίος συλλέγει
και προετοιμάζει τα δεδομένα από διάφορους μετατροπείς και, αν το επιθυμεί,
τα μεταδίδει σε μια δωρεάν ηλεκτρονική πύλη δεδομένων .
5. Διαχείριση θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία στο περίβλημα του μετατροπέα
επηρεάζει επίσης την απόδοση μετατροπής. Εάν αυξηθεί πάρα πολύ, ο
μετατροπέας πρέπει να μειώσει την ισχύ του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
διαθέσιμη ισχύς της μονάδας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως.
Από τη μία πλευρά, η θέση εγκατάστασης επηρεάζει τη θερμοκρασία, ένα
περιβάλλον που είναι συνεχώς δροσερό είναι ιδανικό. Από την άλλη πλευρά,
2.
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εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του μετατροπέα: ακόμη και μια απόδοση
98 τοις εκατό σημαίνει μια απώλεια ισχύος δύο τοις εκατό - σε μορφή
θερμότητας. Εάν η ισχύς της εγκατάστασης είναι 10 kW, η μέγιστη θερμική
ισχύς εξακολουθεί να είναι 200 W. Επομένως, ένα πολύ αποτελεσματικό και
αξιόπιστο σύστημα ψύξης για το περίβλημα είναι πολύ σημαντικό. Η βέλτιστη
θερμική διάταξη των εξαρτημάτων τους επιτρέπει να διασκορπίζουν τη
θερμότητά τους απευθείας στο περιβάλλον, ενώ ολόκληρο το περίβλημα
ενεργεί ως ψύκτης ταυτόχρονα. Αυτό επιτρέπει στους μετατροπείς να
λειτουργούν με μέγιστη ονομαστική ισχύ ακόμα και σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος έως και 50 ° C.
6. Προστασία. Ένα περίβλημα που προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες,
ιδανικά κατασκευασμένο σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP65,
επιτρέπει στον μετατροπέα να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε επιθυμητό μέρος
σε εξωτερικούς χώρους. Το πλεονέκτημα: όσο πιο κοντά στις μονάδες μπορεί
να εγκατασταθεί ο μετατροπέας, τόσο χαμηλότερη είναι η δαπάνη για τη
συγκριτικά δαπανηρή καλωδίωση DC. [17]

2.3 Απαιτήσεις εγκατάστασης
Για την επιλογή του κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού
συστήματος, πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη λύση, η οποία θα μεγιστοποιεί την απόδοση
του συστήματος και θα παρέχει την οικονομικά και τεχνικά αποδοτικότερη λύση. Η
χωροθέτηση των πλαισίων του φωτοβολταϊκού συστήματος αρχίζει από την νότια
πλευρά της επιφάνειας που επιθυμούμε την εγκατάστασή της και οδεύει προς τη
βόρεια.
Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης γίνεται με τα εξής κριτήρια:
•
•
•

Το σύνολο των φωτοβολταϊκών πλαισίων που θα τοποθετηθούν.
Οι διαστάσεις τους και
Οι αποστάσεις μεταξύ των σειρών τους.

Η εγκατεστημένη ισχύς εξαρτάται από τον αριθμό και τις διαστάσεις των
φωτοβολταϊκών πλαισίων. Ο λόγος για τον οποίο κρίνεται αναγκαία η απόσταση
μεταξύ των σειρών είναι γιατί κατά τη διάρκεια όλου του έτους μία σειρά δεν πρέπει
να επισκιάζει μία άλλη, καθώς έτσι θα έχουμε σημαντική μείωση στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Η γωνία την ηλιακής ακτινοβολίας η οποία υπολογίζεται µε
βάση το γεωγραφικό ύψος της θέσης εγκατάστασης είναι αυτή που καθορίζει την
απόσταση που πρέπει να έχουν οι σειρές μεταξύ τους.

Λάλα Κλοντιάν

Σελίδα 28

Για να βελτιστοποιήσουμε καλύτερα την παραγωγή ηλιακών συλλεκτών οφείλουμε
να λαμβάνουμε υπόψη τον προσανατολισμού και την κλίσης τους. Ωστόσο, δεν είναι
πάντα για την παραγωγή μιας μέγιστης ποσότητας ενέργειας, καθώς πρέπει να
λάβουμε υπόψη τις ανάγκες κατανάλωσής.
Η κλίση των πλαισίων είναι σημαντική επειδή τα πλαίσια θα παράγουν μέγιστη
ενέργεια όταν ο ήλιος είναι άμεσα κάθετος σε αυτά. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα
στο βόρειο ημισφαίριο, για παράδειγμα, ο ήλιος είναι χαμηλός σε σχέση με τον
ορίζοντα. Σε αυτή την περίπτωση, για να έχουν οι ηλιακοί συλλέκτες τις καλύτερες
επιδόσεις τους, μια απότομη γωνία 60 ° είναι καλύτερη. Κατά τη διάρκεια της
άνοιξης η καλύτερη γωνία είναι 45 °, και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν ο
ήλιος είναι ψηλός στον ουρανό, είναι καλύτερο να έχετε χαμηλή κλίση στους 20°!
Παρακάτω στην Εικόνα 2.9 παρατηρείται η απόδοση των φωτοβολταϊκών
συναρτήσει της κλίσης τους και τον προσανατολισμό τους.

Εικόνα 2. 9 Απόδοση φωτοβολταϊκών συναρτήσει της γωνίας κλίσης τους και του προσανατολισμού τους

Στην Ελλάδα παρατηρείται ότι η βέλτιστη κλίση είναι στις 25-35°.
Ένα επίσης σημαντικό θέμα για τα φωτοβολταϊκά είναι η χωροθέτησή τους. Η
χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι πολύ σημαντική, διαφέρει για κάθε
κτίριο και πρέπει να γίνεται πάντα μετά από μελέτη μηχανικού. Κάποιες ενδεικτικές
διαστάσεις για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων είναι οι ακόλουθες:
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•
•

σε επικλινή στέγη (κεραμοσκεπή) 8 τετραγωνικά μέτρα στέγης αντιστοιχούν
για κάθε ένα kW εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος.
σε επίπεδη οροφή (ταράτσα) 15 τετραγωνικά μέτρα στέγης αντιστοιχούν για
κάθε ένα kW εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος. [18]

Τέλος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι επιπτώσεις που θα έχει η σύνδεση των
φωτοβολταϊκών στο δίκτυο. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι απαιτήσεις
διασύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος στο δίκτυο.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΤΑΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ

ΕΓΧΥΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΖΕΥΞΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Τήρηση του προτύπου EN 50160,
καθώς επίσης και η τιμή της
εναλλασσόμενης τάσης στα άκρα του
αντιστροφέα δεν πρέπει να υπερβαίνει
το -20% ή το +15% της ονομαστικής
τάσης του δικτύου (230 V) διαφορετικά
να πραγματοποιείται απόζευξη εντός 0.5
sec.
Η συχνότητα των ηλεκτρικών μεγεθών
εξόδου του αντιστροφέα δεν πρέπει να
υπερβαίνει περισσότερο από το ±0.5 Hz
της ονομαστικής τιμής της συχνότητας
του δικτύου. Σε περίπτωση υπέρβασης,
η απόζευξη θα πραγματοποιείται εντός
0.5 sec.
Η ολική παραμόρφωση του ρεύματος
εξόδου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%.
Η μέγιστη τιμή του εγχεόμενου
συνεχούς ρεύματος εξόδου πρέπει να
είναι το πολύ ίση με το 0.5% του
ονομαστικού ρεύματος της
εγκατάστασης.
H επανάζευξη θα πρέπει να
πραγματοποιείται μετά από τρία λεπτά.

Πίνακας 2. 2 Απαιτήσεις διασύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος στο δίκτυο [19]
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2.4 Net metering
Η ιστορία του Net Metering ξεκινά από τις ΗΠΑ το 1980 και ήδη το 1998, το Net
Metering είχε εφαρμοστεί σε 22 πολιτείες των ΗΠΑ, όπου μικρές ανεμογεννήτριες
και ηλιακοί συλλέκτες συνδέονται με το ηλεκτρικό δίκτυο και οι καταναλωτές
ήθελαν να μπορούν να χρησιμοποιούν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε
διαφορετικό χρόνο ή ημερομηνία από τη στιγμή που δημιουργήθηκε.
Το Net Metering είναι πλέον από τον Ιανουάριο του 2015 (ΦΕΚ) νόμιμο και στην
Ελλάδα. Εδώ και αρκετά χρόνια το Net Metering αποτελεί τον κύριο τρόπο
συμψηφισμού ενέργειας με φωτοβολταϊκά σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι
τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν πλέον ωριμάσει και περνούν
από την φάση των κρατικών επιδοτήσεων στην ισοτιμία με τις συμβατικές πηγές και
την άμεση χρήση τους για αυτοκατανάλωση χωρίς να επιβαρύνουν το υπόλοιπο
σύνολο όπως με τα φωτοβολταϊκά ταρίφας έως τώρα (τέλος ΑΠΕ - ΕΤΜΕΑΡ).
Η ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, με το
ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού σε ετήσια
βάση, μεταφέροντας τυχόν περίσσευμα ενέργειας στον λογαριασμό του επόμενου
έτους. Κάθε τρία χρόνια γίνεται εκκαθάριση καταναλισκόμενης και παραγόμενης
ενέργειας. Επιλέγοντας ένα σύστημα που παράγει σε ένα έτος, όση ενέργεια
(κιλοβατώρες-kWh) καταναλώνουμε ετήσια τότε μειώνουμε δραματικά το
λογαριασμό ρεύματος.
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Nόμος για αυτοπαραγωγή - Υπουργική
Απόφαση net metering - Εγκύκλιοι και πληροφοριακό υλικό από ΔΕΗ) για το net
metering:
•
•
•

•
•
•

Μέγιστο όριο είναι τα 20kWp ή το μισό της συμφωνημένης ισχύος για το
διασυνδεδεμένο σύστημα με άνω όριο τα 500kW
Μέγιστο όριο τα 5kWp για μονοφασικό μετρητή (ειδάλλως πρέπει να γίνει
επαύξηση)
Μέγιστο όριο τα 10kWp (μέγιστο όριο 20kWp - μισό συμφωνημένης ισχύος)
στο Μή διασυνδεδεμένο σύστημα (νησιά) εκτός από Κρήτη (20kW - 50kW
άνω όριο)
Σε Πελοπόννησο, Άνδρο, Τήνο και Νότια Εύβοια καταργείται (7/6/19) το άνω
όριο τα 20kWp
Επιτρέπεται πλέον (2019) η χρήση μπαταριών στο net metering (ώστε να
βελτιώνεται ο ταυτοχρονισμός παραγωγής - κατανάλωσης)
Μπορεί να το εγκαταστήσει και ο μισθωτής ενός ακινήτου (ή μετά από
δωρεάν παραχώρηση)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η καταμέτρηση και ο συμψηφισμός γίνεται σε κάθε εκκαθαριστικό
λογαριασμό και η διαφορά ενέργειας πιστώνεται στον επόμενο συμψηφισμό
για 3 χρόνια (2019)
Σε πολυκατοικία μπορούν να το εγκαταστήσουν περισσότεροι του ενός
Κάθε φωτοβολταϊκό net metering πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ΕΝΑ και μόνο
μετρητή
Μπορεί να τοποθετηθεί σε στέγη-δώμα ή κήπο-έδαφος ακόμη και σε όμορο
χωράφι
Προς το παρόν μπορούν να τοποθετηθούν μόνο φωτοβολταϊκά (σύντομα και
ανεμογεννήτριες)
Πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί ΔΕΗ
Το κόστος στη ΔΕΗ είναι κάτω από 400€ έως 55kWp
Επαύξηση λειτουργούντος συστήματος μετά από νέα αίτηση και προσφορά
σύνδεσης
Μπορεί ένα φωτοβολταϊκό με ταρίφα να μετατραπεί σε φωτοβολταϊκό net
metering με νέα σύνδεση
ΔΕΝ επιτρέπεται στον ίδιο μετρητή να αντιστοιχίζονται περισσότερα του ενός
φωτοβολταϊκά (πχ φωτοβολταϊκό με ταρίφα και net metering)
Δεν υπάρχει περιορισμός κατά άτομο των φωτοβολταϊκών με net metering
που μπορεί να έχει
Σε εργοταξιακές παροχές δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με net metering
καθώς δεν θεωρούνται μόνιμες [20]
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Στο σχήμα net metering εγκαθίστανται δύο μετρητές (ή ένας μετρητής διπλής ροής) που
καταμετρούν την ενέργεια που παράγει το φωτοβολταϊκό και την ενέργεια που
εισέρχεται από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά μετατρέπεται
σε εναλλασσόμενη τάση από ένα αντιστροφέα (inverter) και στη συνέχεια εγχέεται στο
κτίριο-δίκτυο. Αν το κτίριο εκείνη τη στιγμή καταναλώνει ενέργεια τότε αυτή
λαμβάνεται από το φωτοβολταϊκό net metering. Αν όχι τότε διοχετεύεται στο δίκτυο και
μετράται από τον μετρητή και πιστώνεται στον χρήστη ώστε να το πάρει πίσω το
χειμώνα ή το βράδυ. [21]

Εικόνα 2. 10 Διάγραμμα Net Metering
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ένας από τους κύριους στόχους των βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων είναι η
παροχή καθαρής, προσιτής και προσβάσιμης ενέργειας με καλό περιβαλλοντικό
αντίκτυπο. Η ανάπτυξη αξιόπιστων ενεργειακών συστημάτων χωρίς τοξικά
υποπροϊόντα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος ενώ τροφοδοτείται το μέλλον είναι
επειγόντως αναγκαία. Αυτή η ανάγκη έχει οδηγήσει στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν
φωτοβολταϊκά (PV) και συσκευές αποθήκευσης ενέργειας. Επί του παρόντος,
υπάρχει υπερβολική αύξηση του κόστους των ορυκτών καυσίμων λόγω της αύξησης
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο και της ανικανότητάς της να
ανταποκριθεί στη ζήτηση. Η βελτιστοποίηση της παραγωγής, αποθήκευσης και
χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (PV) και
συσκευών αποθήκευσης θα ενισχύσει την αποδοτική, αποτελεσματική και αξιόπιστη
κατανάλωση ενέργειας.
Λόγω της ταχείας αύξησης της παραγωγής φωτοβολταϊκών, η αποθήκευση ενέργειας
χρησιμεύει ως μέσο αποθήκευσης υπερβολικής παραγωγής, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιήσει όταν χρειάζεται. Η εφαρμογή της αποθήκευσης της μπαταρίας είναι
περιορισμένη λόγω του σχετικά υψηλού κόστους. Η ιδέα της ενσωμάτωσης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) με συσκευές αποθήκευσης ενέργειας
για διπλή χρήση απεικονίζεται στην παρακάτω Εικόνα 3.1 .

Εικόνα 3. 1 Διάγραμμα φωτοβολταϊκού συστήματος με αποθήκευση ενέργειας

Οι μπαταρίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, με βάση την ικανότητά τους να
επαναφορτίζονται, τις πρωτογενείς (μη επαναφορτιζόμενες) ή τις δευτερογενείς
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(επαναφορτιζόμενες). Αυτές οι 2 μεγάλες κατηγορίες περιέχουν υποκατηγορίες που
έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες δομές ή σχεδιασμούς . Αυτό το οποίο είναι
εύκολα αντιληπτό είναι ότι οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά
συστήματα ανήκουν στην κατηγορία των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. [22]

3.1 Δευτερογενείς μπαταρίες (επαναφορτιζόμενες)
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και
πολλές καθημερινές δουλειές θα ήταν αδιανόητες χωρίς τη δυνατότητα
επαναφόρτισης. Οι πιο συνηθισμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι οι
Μολύβδος Οξέου, NiCd, NiMH και ιόντων λιθίου. Παρακάτω έχουμε μία σύντομη
περιγραφή των χαρακτηριστικών τους.
•

•

•

•

Μολύβδου οξέου: Αυτό είναι το παλαιότερο σύστημα επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας. Το μόλυβδο οξύ είναι ανθεκτικό αλλά έχει χαμηλή ειδική ενέργεια
και περιορισμένο αριθμό κύκλων. Το μόλυβδο οξύ χρησιμοποιείται για
αναπηρικές πολυθρόνες, αυτοκίνητα γκολφ, μεταφορείς προσωπικού,
φωτισμό κινδύνου και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS). Ο μόλυβδος είναι
τοξικός και δεν μπορεί να διατεθεί σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Νικελίου-καδμίου: Χρησιμοποιείται για νυχτερινή και καλά κατανοητή χρήση
NiCd όπου απαιτείται μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλό ρεύμα αποφόρτισης και
ακραίες θερμοκρασίες. Το NiCd είναι μία από τις πιο ανθεκτικές και
ανθεκτικές μπαταρίες. είναι η μόνη χημεία που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη
φόρτιση με ελάχιστη πίεση. Κύριες εφαρμογές είναι τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι
ιατρικές συσκευές, η αεροπορία και η UPS. Λόγω των περιβαλλοντικών
ανησυχιών, το NiCd αντικαθίσταται από άλλες χημικές ουσίες, αλλά διατηρεί
την κατάστασή του στα αεροσκάφη λόγω της καλής κατάστασης ασφάλειας.
Νικελίου-μετάλλου-υδριδίου: Εξυπηρετεί ως αντικατάσταση του NiCd καθώς
έχει μόνο ήπια τοξικά μέταλλα και παρέχει υψηλότερη ειδική ενέργεια. Το
NiMH χρησιμοποιείται για ιατρικά εργαλεία, υβριδικά αυτοκίνητα και
βιομηχανικές εφαρμογές. Το NiMH διατίθεται επίσης σε κυψέλες AA και
AAA για χρήση από τους καταναλωτές.
Ιόντων λιθίου Li-ion: αντικαθιστά πολλές εφαρμογές που προηγουμένως
εξυπηρετούνται από μπαταρίες με μόλυβδο και νικέλιο. Λόγω ανησυχιών
σχετικά με την ασφάλεια, το Li-ion χρειάζεται κύκλωμα προστασίας. Είναι
ακριβότερο από τις περισσότερες άλλες μπαταρίες, αλλά ο υψηλός αριθμός
κύκλων και η χαμηλή συντήρηση μειώνουν το κόστος ανά κύκλο σε πολλά
άλλα χημεία. [23]
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3.2 Χαρακτηριστικά μεγέθη μπαταριών
Σε οποιοδήποτε φωτοβολταϊκό σύστημα που περιλαμβάνει μπαταρίες, οι μπαταρίες
γίνονται ένα κεντρικό στοιχείο του συνολικού συστήματος που επηρεάζει σημαντικά
το κόστος, τις απαιτήσεις συντήρησης, την αξιοπιστία και το σχεδιασμό του
φωτοβολταϊκού συστήματος. Λόγω της μεγάλης επίδρασης των μπαταριών σε ένα
αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η κατανόηση των ιδιοτήτων των μπαταριών είναι
κρίσιμη για την κατανόηση της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Οι
σημαντικές παράμετροι της μπαταρίας που επηρεάζουν τη λειτουργία και την
απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι οι απαιτήσεις συντήρησης της
μπαταρίας, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η διαθέσιμη ισχύς και απόδοση. Μια
ιδανική μπαταρία θα είναι σε θέση να φορτίζεται και να αποφορτίζεται επ 'αόριστον
υπό αυθαίρετα συστήματα φόρτισης / εκφόρτισης, θα έχει υψηλή απόδοση, υψηλή
ενεργειακή πυκνότητα, χαμηλή αυτοεκφόρτιση και χαμηλό κόστος.Αυτά ελέγχονται
όχι μόνο από την αρχική επιλογή της μπαταρίας, αλλά και από τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιείται στο σύστημα, ιδιαίτερα από τον τρόπο φόρτισης και
εκφόρτισης και τη θερμοκρασία του. Ωστόσο, στην πράξη, καμία μπαταρία δεν
μπορεί να επιτύχει το παραπάνω σύνολο απαιτήσεων, ακόμη και αν δεν λαμβάνεται
υπόψη η κυρίαρχη απαίτηση για χαμηλό κόστος. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια
επισκόπηση της λειτουργίας και της χρήσης της μπαταρίας για φωτοβολταϊκά
συστήματα. [24]

3.2.1 Χωρητικότητα μπαταρίας
Η χωρητικότητα μπαταρίας είναι ένα μέτρο (συνήθως σε A/h) της φόρτισης που
αποθηκεύεται από την μπαταρία και καθορίζεται από τη μάζα του ενεργού υλικού
που περιέχεται στην μπαταρία. Η χωρητικότητα της μπαταρίας αντιπροσωπεύει τη
μέγιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να εξαχθεί από την μπαταρία υπό
συγκεκριμένες καθορισμένες συνθήκες. Ωστόσο, οι πραγματικές δυνατότητες
αποθήκευσης ενέργειας της μπαταρίας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από την
ονομαστική χωρητικότητα, καθώς η χωρητικότητα της μπαταρίας εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την ηλικία και το παρελθόν του ιστορικού της μπαταρίας, τα
σχήματα φόρτισης ή εκφόρτισης της μπαταρίας και τη θερμοκρασία.
Η ενέργεια που αποθηκεύεται σε μια μπαταρία, που ονομάζεται χωρητικότητα
μπαταρίας, μετράται είτε σε watt-hour (Wh), kilowatt-hour (kWh) ή σε ampere-hour
(Ah). Η πιο συνηθισμένη μέτρηση της χωρητικότητας της μπαταρίας είναι Ah,
ορίζεται ως ο αριθμός των ωρών για τις οποίες μια μπαταρία μπορεί να παρέχει ρεύμα
ίσο με το ρυθμό εκφόρτισης στην ονομαστική τάση της μπαταρίας. Η μονάδα Ah
χρησιμοποιείται συνήθως κατά την εργασία με συστήματα μπαταριών καθώς η τάση
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της μπαταρίας θα ποικίλει καθ'όλη τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης ή εκφόρτισης. Η
χωρητικότητα Wh μπορεί να προσεγγιστεί από την ικανότητα Ah πολλαπλασιάζοντας
την ικανότητα Ah με την ονομαστική (ή, εάν είναι γνωστή, μέση χρονική) τάση
μπαταρίας. Μια πιο ακριβής προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τη διακύμανση της τάσης
ενσωματώνοντας την ικανότητα Ah x V (t) κατά τη διάρκεια του κύκλου φόρτισης.
Για παράδειγμα,μια μπαταρία 12 volt με χωρητικότητα 100 Ah μπαταρία επιτρέπει
αποθήκευση ενέργειας περίπου 100 Ah x 12 V = 1.200 Wh ή 1,2 KWh. Ωστόσο,
λόγω της μεγάλης επίδρασης από τους ρυθμούς φόρτισης ή τις θερμοκρασίες, για
πρακτική ή ακριβή ανάλυση, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη
διακύμανση της χωρητικότητας της μπαταρίας από τους κατασκευαστές μπαταριών.
Οι ρυθμοί φόρτισης / εκφόρτισης επηρεάζουν την ονομαστική χωρητικότητα της
μπαταρίας. Εάν η μπαταρία αποφορτίζεται πολύ γρήγορα (δηλαδή, το ρεύμα
εκφόρτισης είναι υψηλό), τότε η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να εξαχθεί από την
μπαταρία μειώνεται και η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι χαμηλότερη. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι τα απαραίτητα συστατικά για την εμφάνιση της αντίδρασης
δεν έχουν απαραίτητα αρκετό χρόνο για να μετακινηθούν στις απαραίτητες θέσεις
τους. Το μόνο κλάσμα των συνολικών αντιδραστηρίων μετατρέπεται σε άλλες
μορφές, και συνεπώς η διαθέσιμη ενέργεια μειώνεται. Εναλλακτικά, εάν η μπαταρία
αποφορτίζεται με πολύ αργό ρυθμό χρησιμοποιώντας χαμηλό ρεύμα, περισσότερη
ενέργεια μπορεί να εξαχθεί από την μπαταρία και η χωρητικότητα της μπαταρίας
είναι υψηλότερη. Επομένως, η μπαταρία χωρητικότητας πρέπει να περιλαμβάνει το
ρυθμό φόρτισης / εκφόρτισης. Ένας κοινός τρόπος καθορισμού της χωρητικότητας
της μπαταρίας είναι να παρέχεται η χωρητικότητα της μπαταρίας σε συνάρτηση με το
χρόνο που απαιτείται για την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας (σημειώστε ότι στην
πράξη η μπαταρία συχνά δεν μπορεί να αποφορτιστεί πλήρως).
Η θερμοκρασία μιας μπαταρίας θα επηρεάσει επίσης την ενέργεια που μπορεί να
εξαχθεί από αυτήν. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, η χωρητικότητα της μπαταρίας
είναι συνήθως μεγαλύτερη από ό, τι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, η
σκόπιμη αύξηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας δεν είναι μια αποτελεσματική
μέθοδος για την αύξηση της χωρητικότητας της μπαταρίας καθώς αυτό μειώνει
επίσης τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Η ηλικία και το ιστορικό της μπαταρίας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη
χωρητικότητα μιας μπαταρίας. Ακόμη και όταν ακολουθείτε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή σχετικά με το DOD, η χωρητικότητα της μπαταρίας θα παραμείνει
κοντά στην ονομαστική χωρητικότητά της για περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης
/ εκφόρτισης. Το ιστορικό της μπαταρίας έχει πρόσθετη επίδραση στη χωρητικότητα,
καθώς εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί κάτω από το μέγιστο DOD, τότε η
χωρητικότητα της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί πρόωρα και ο ονομαστικός αριθμός
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κύκλων φόρτισης / εκφόρτισης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος. [25]

3.2.2 Τάση μπαταρίας
Η τάση μιας μπαταρίας είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό μιας μπαταρίας, η
οποία καθορίζεται από τις χημικές αντιδράσεις της μπαταρίας, τις συγκεντρώσεις των
συστατικών της μπαταρίας και την πόλωση της μπαταρίας. Η τάση που υπολογίζεται
από συνθήκες ισορροπίας είναι συνήθως γνωστή ως ονομαστική τάση
μπαταρίας. Στην πράξη, η ονομαστική τάση της μπαταρίας δεν μπορεί να μετρηθεί
εύκολα, αλλά για πρακτικά συστήματα μπαταριών (στα οποία οι υπερτάσεις και τα
μη ιδανικά εφέ είναι χαμηλές) η τάση ανοιχτού κυκλώματος είναι μια καλή
προσέγγιση της ονομαστικής τάσης της μπαταρίας.
Δεδομένου ότι το ηλεκτρικό δυναμικό (τάση) από τις περισσότερες χημικές
αντιδράσεις είναι της τάξης των 2V, ενώ η τάση που απαιτείται από τα φορτία είναι
συνήθως μεγαλύτερη, στις περισσότερες μπαταρίες, πολλές μεμονωμένες κυψέλες
μπαταριών συνδέονται σε σειρά. Για παράδειγμα, στις μπαταρίες μολύβδου οξέος,
κάθε κυψέλη έχει τάση περίπου 2V. Έξι κύτταρα συνδέονται για να σχηματίσουν μια
τυπική μπαταρία μολύβδου οξέος 12V.
Λόγω των αποτελεσμάτων πόλωσης, η τάση της μπαταρίας υπό ροή ρεύματος μπορεί
να διαφέρει ουσιαστικά από την ισορροπία ή την τάση ανοιχτού κυκλώματος. Ένα
βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας της μπαταρίας είναι ο τρόπος με τον οποίο η
τάση της μπαταρίας αλλάζει λόγω των συνθηκών εκφόρτισης, τόσο λόγω των
αποτελεσμάτων συγκέντρωσης ισορροπίας όσο και λόγω της πόλωσης. Οι καμπύλες
εκφόρτισης και φόρτισης δεν είναι απαραίτητα συμμετρικές λόγω της παρουσίας
πρόσθετων αντιδράσεων που μπορεί να υπάρχουν στις υψηλότερες τάσεις που
συναντώνται κατά τη φόρτιση.
Σε πολλούς τύπους μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου
οξέος, η μπαταρία δεν μπορεί να αποφορτιστεί κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο
αλλιώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στην μπαταρία. Αυτή η τάση ονομάζεται
"τάση διακοπής" και εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας, τη θερμοκρασία και τον
ρυθμό εκφόρτισης της μπαταρίας.
Ενώ η μείωση της τάσης της μπαταρίας με εκφόρτιση είναι μια αρνητική απίδραση
των μπαταριών που μειώνει την απόδοσή τους, μια πρακτική επίδραση μιας τέτοιας
μείωσης, εάν είναι περίπου γραμμική, είναι ότι σε μια δεδομένη θερμοκρασία, η
μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσεγγίσει την κατάσταση φόρτιση της
μπαταρίας. Σε συστήματα όπου η τάση της μπαταρίας δεν είναι γραμμική σε κάποιο
εύρος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας ή στα οποία υπάρχουν γρήγορες
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διακυμάνσεις στην τάση με το BSOC θα είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί το SOC
και συνεπώς θα είναι πιο δύσκολο να φορτιστεί. Ωστόσο, ένα σύστημα μπαταρίας
που διατηρεί μια πιο σταθερή τάση με ρυθμό εκφόρτισης θα έχει υψηλή απόδοση
τάσης και θα χρησιμοποιείται ευκολότερα για την κίνηση φορτίων ευαίσθητων στην
τάση.
Η τάση της μπαταρίας θα αυξηθεί με τη θερμοκρασία του συστήματος και μπορεί να
υπολογιστεί από την εξίσωση Nernst για την τάση της μπαταρίας ισορροπίας. [26]

3.2.3 Απόδοση μπαταρίας
Όπως και με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, η
αποδοτικότητα είναι ένα σημαντικό ζήτημα στην επιλογή των εξαρτημάτων λόγω του
σχετικά υψηλού κόστους ισχύος που παράγεται από φωτοβολταϊκές μονάδες. Η
συνολική απόδοση της μπαταρίας καθορίζεται από δύο αποδόσεις: την κολομβιακή
απόδοση και την απόδοση τάσης.
Η απόδοση Columbic της μπαταρίας είναι ο λόγος του αριθμού των φορτίων που
εισέρχονται στην μπαταρία κατά τη φόρτιση σε σύγκριση με τον αριθμό που μπορεί
να εξαχθεί από την μπαταρία κατά την εκφόρτιση. Οι απώλειες που μειώνουν την
απόδοση Columbic οφείλονται κυρίως στην απώλεια φόρτισης λόγω δευτερογενούς
αντίδρασης, όπως η ηλεκτρόλυση νερού ή άλλες αντιδράσεις οξειδοαναγωγής στην
μπαταρία. Σε γενικές γραμμές, η απόδοση Columbic μπορεί να είναι υψηλή, άνω του
95%.
Η απόδοση τάσης καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό ως η διαφορά τάσης μεταξύ της
τάσης φόρτισης και της τάσης της μπαταρίας κατά την εκφόρτιση. Η εξάρτηση της
τάσης της μπαταρίας από το SOC θα επηρεάσει την απόδοση της τάσης. Άλλοι
παράγοντες είναι ίσοι, μια μπαταρία στην οποία η τάση μεταβάλλεται γραμμικά με το
SOC θα έχει χαμηλότερη απόδοση από εκείνη στην οποία η τάση είναι ουσιαστικά
σταθερή με το SOC.

3.2.4 Ενεργειακή πυκνότητα μπαταρίας
Η ενεργειακή πυκνότητα είναι μια παράμετρος που χρησιμοποιείται κυρίως για τη
σύγκριση ενός τύπου συστήματος μπαταρίας με έναν άλλο. Η ενεργειακή πυκνότητα
μιας μπαταρίας είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας διαιρούμενη είτε με το βάρος της
μπαταρίας, η οποία δίνει τη βαρυμετρική ενεργειακή πυκνότητα σε Wh / kg, ή από
τον όγκο, που δίνει μια ογκομετρική ενεργειακή πυκνότητα σε Wh / dm3 (ή Wr /
λίτρα3). Μια μπαταρία με υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα θα είναι ελαφρύτερη
από μια παρόμοια χωρητικότητα μπαταρίας με χαμηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.
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Στα φορητά συστήματα, η ενεργειακή πυκνότητα είναι μια κρίσιμη παράμετρος αλλά
σε συμβατικά φωτοβολταϊκά συστήματα που παρέχουν ισχύ για ένα σταθερό
αντικείμενο, η ενεργειακή πυκνότητα μπορεί να είναι λιγότερο σημαντική. Παρ 'όλα
αυτά, το κόστος μεταφοράς μπαταριών σε απομακρυσμένες τοποθεσίες είναι
σημαντικά υψηλό, έτσι μια μπαταρία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας είναι συνήθως
ένα πλεονέκτημα.
Η πυκνότητα ισχύος μιας μπαταρίας σχετίζεται με την ενεργειακή της πυκνότητα,
καθώς και με την ικανότητα της μπαταρίας να αποφορτίζεται γρήγορα. Ενώ η
πυκνότητα ισχύος είναι σημαντική σε ορισμένες εφαρμογές, ιδιαίτερα στη μεταφορά,
συνήθως δεν είναι κρίσιμη στα φωτοβολταϊκά συστήματα. [27]

3.2.5 Διάρκεια ζωής μπαταρίας
Η διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας μπορεί να προσδιοριστεί με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους ανάλογα με την εφαρμογή και συνεπώς από ποιον μηχανισμό είναι ο πιο
σημαντικός. Για εφαρμογές στις οποίες η μπαταρία φορτίζεται και αποφορτίζεται
τακτικά (όπως σε φωτοβολταϊκά συστήματα), το καταλληλότερο μέτρο ζωής είναι ο
αριθμός κύκλων φόρτισης / εκφόρτισης κατά τους οποίους η μπαταρία διατηρεί ένα
δεδομένο κλάσμα της χωρητικότητάς της.
Δεδομένου ότι οι μπαταρίες ενέχουν εγγενώς χημικές αντιδράσεις που είναι
αντιδραστικές, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες είναι ευαίσθητα σε
εναλλακτικές αντιδράσεις που υποβαθμίζουν την απόδοση της μπαταρίας. Ενώ είναι
δυνατοί ορισμένοι καταστροφικοί μηχανισμοί αποτυχίας της μπαταρίας, η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας συνήθως ελέγχεται από τη σταδιακή υποβάθμιση της
χωρητικότητας της μπαταρίας που συνοδεύει τους κύκλους φόρτισης / αποφόρτισης.
Κατά συνέπεια, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας συνήθως αναφέρεται ως ο αριθμός
κύκλων φόρτισης / εκφόρτισης που μπορεί να υποβληθεί και διατηρεί την αρχική του
χωρητικότητα. Ωστόσο, σε συστήματα που δεν αντιμετωπίζουν συχνά κύκλους
φόρτισης / εκφόρτισης (όπως σε αδιάλειπτα τροφοδοτικά), η διάρκεια ζωής της
μπαταρίας καθορίζεται καταλληλότερα σε χρόνια. Η ακατάλληλη χρήση της
μπαταρίας μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη γήρανση της μπαταρίας και να μειώσει
περαιτέρω τον αριθμό κύκλων κατά τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια
μπαταρία.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ορίζεται είτε σε έτη (εάν παραμένει πλήρως
φορτισμένη είτε σε κύκλους υπό δεδομένο σύνολο συνθηκών (συμπεριλαμβανομένης
της θερμοκρασίας και του DOD).
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Ο τύπος της μπαταρίας που χρησιμοποιείται θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στις
απαιτήσεις συντήρησης της μπαταρίας. Μερικοί τύποι αντιδράσεων μπαταρίας
δημιουργούν αέρια και άλλα προϊόντα που αλλάζουν την ένταση των εξαρτημάτων
της μπαταρίας. Σε περιπτώσεις στις οποίες ο όγκος μιας μπαταρίας αλλάζει, είναι πιο
δύσκολο να σφραγιστεί η μπαταρία και η μπαταρία θα πρέπει να προσθέσει ορισμένα
χημικά συστατικά (συνήθως απλά νερό) για να αντισταθμίσει την εξέλιξη των
αερίων. Μια ερμητικά σφραγισμένη μπαταρία δεν ανταλλάσσει υλικά με το
περιβάλλον της. Μια τέτοια μπαταρία θα έχει χαμηλότερες απαιτήσεις συντήρησης
από μια μπαταρία στην οποία τα διάφορα στοιχεία της μπαταρίας αλληλεπιδρούν με
το περιβάλλον. Σχεδόν όλες οι μικρές κοινές πρωτογενείς μπαταρίες είναι ερμητικά
σφραγισμένες και δεν απαιτούν συντήρηση, αλλά πολλές δευτερεύουσες μπαταρίες,
ιδίως μπαταρίες μολύβδου οξέος, απαιτούν αυστηρό πρόγραμμα συντήρησης.
Μια μπαταρία μπορεί να υποβαθμιστεί ή μπορεί να αποτύχει καταστροφικά.Τα
περισσότερα συστήματα μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
χρησιμοποιούνται σε συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, περιέχουν διαβρωτικές ή
επικίνδυνες χημικές ουσίες και οι κανονισμοί ασφαλείας για κάθε τύπο μπαταρίας
πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά. Πρόσθετα ζητήματα ασφάλειας σχετίζονται με την
ικανότητά τους να παράγουν μεγάλο ρεύμα. Τέλος, για συστήματα μπαταριών
μολύβδου-οξέος, η εξέλιξη του υδρογόνου είναι ένα πιθανό ζήτημα.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να καταλήγουν στα σκουπίδια καθώς οι περισσότερες
μπαταρίες περιέχουν τοξικό ή / και διαβρωτικό υλικό. [28]

3.2.6 Στάθμη φόρτισης και βάθος εκφόρτισης μπαταρίας
Η βασική λειτουργία μιας μπαταρίας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι να παρέχει
ισχύ όταν άλλες πηγές παραγωγής δεν είναι διαθέσιμες, και ως εκ τούτου οι
μπαταρίες σε φωτοβολταϊκά συστήματα θα αντιμετωπίσουν συνεχείς κύκλους
φόρτισης και εκφόρτισης. Όλες οι παράμετροι της μπαταρίας επηρεάζονται από τον
κύκλο φόρτισης και επαναφόρτισης της μπαταρίας.
Μια βασική παράμετρος μιας μπαταρίας που χρησιμοποιείται σε ένα φωτοβολταϊκό
σύστημα είναι η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας (SOC). Το SOC ορίζεται ως το
κλάσμα της συνολικής ενέργειας ή της χωρητικότητας της μπαταρίας που έχει
χρησιμοποιηθεί πάνω από το συνολικό διαθέσιμο από την μπαταρία.
Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (BSOC ή SOC) δίνει την αναλογία της
ποσότητας ενέργειας που είναι σήμερα αποθηκευμένη στην μπαταρία προς την
ονομαστική ονομαστική χωρητικότητα. Για παράδειγμα, για μια μπαταρία 80% SOC
και χωρητικότητα 500 Ah, η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία είναι
Λάλα Κλοντιάν

Σελίδα 41

400 Ah. Ένας κοινός τρόπος μέτρησης του SOC είναι η μέτρηση της τάσης της
μπαταρίας και η σύγκριση της με την τάση μιας πλήρως φορτισμένης
μπαταρίας. Ωστόσο, καθώς η τάση της μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία
καθώς και από την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, αυτή η μέτρηση παρέχει
μόνο μια γενική ιδέα της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας.
Σε πολλούς τύπους μπαταριών, η πλήρης ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην
μπαταρία δεν μπορεί να αποσυρθεί (με άλλα λόγια, η μπαταρία δεν μπορεί να
αποφορτιστεί πλήρως) χωρίς να προκαλέσει σοβαρή και συχνά ανεπανόρθωτη ζημιά
στην μπαταρία. Το βάθος εκφόρτισης (DOD) μιας μπαταρίας καθορίζει το κλάσμα
ισχύος που μπορεί να αποσυρθεί από την μπαταρία. Για παράδειγμα, εάν το DOD
μιας μπαταρίας δίνεται από τον κατασκευαστή ως 25%, τότε μόνο το υπόλοιπο 75%
της χωρητικότητας της μπαταρίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το φορτίο.
Σχεδόν όλες οι μπαταρίες, ειδικά για εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
βαθμολογούνται ως προς τη χωρητικότητά τους. Ωστόσο, η πραγματική ενέργεια που
μπορεί να εξαχθεί από τη μπαταρία είναι συχνά (ιδιαίτερα για μπαταρίες μολύβδου
οξέος) σημαντικά μικρότερη από την ονομαστική χωρητικότητα. Αυτό συμβαίνει
αφού, ειδικά για τις μπαταρίες μολύβδου οξέος, η εξαγωγή της πλήρους
χωρητικότητας της μπαταρίας από τη μπαταρία μείωσε δραματικά τη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας. Το βάθος εκφόρτισης (DOD) είναι το κλάσμα της χωρητικότητας της
μπαταρίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την μπαταρία και θα καθοριστεί από
τον κατασκευαστή. Για παράδειγμα, μια μπαταρία 500 Ah με DOD 20% μπορεί να
παρέχει μόνο 500Ah x (1-0.2) = 400 Ah.
Εκτός από τον καθορισμό του συνολικού βάθους εκφόρτισης, ένας κατασκευαστής
μπαταριών θα καθορίζει επίσης ένα ημερήσιο βάθος εκφόρτισης. Το ημερήσιο βάθος
εκφόρτισης καθόρισε τη μέγιστη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να εξαχθεί από την
μπαταρία σε διάστημα 24 ωρών. Συνήθως σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα
μεγαλύτερης κλίμακας (όπως αυτό για ένα απομακρυσμένο σπίτι), η συστοιχία
μπαταριών είναι τέτοιου μεγέθους έτσι ώστε το ημερήσιο βάθος εκφόρτισης να μην
αποτελεί πρόσθετο περιορισμό. Ωστόσο, σε μικρότερα συστήματα που έχουν σχετικά
λίγες μέρες αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να υπολογιστεί το ημερήσιο βάθος
εκφόρτισης.
Ο ρυθμός φόρτισης, σε Amps, δίνεται στο ποσό φόρτισης που προστέθηκε η
μπαταρία ανά μονάδα χρόνου (δηλαδή, Coulombs / sec, που είναι η μονάδα των
Amps). Ο ρυθμός φόρτισης / εκφόρτισης μπορεί να προσδιοριστεί απευθείας δίνοντας
το ρεύμα. Για παράδειγμα, μια μπαταρία μπορεί να φορτιστεί / αποφορτιστεί στα 10
A. Ωστόσο, είναι πιο συνηθισμένο να καθορίσετε το ρυθμό φόρτισης / εκφόρτισης
καθορίζοντας το χρονικό διάστημα που απαιτείται για αποφορτίστε πλήρως την
μπαταρία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ρυθμός εκφόρτισης δίνεται από την
Λάλα Κλοντιάν

Σελίδα 42

χωρητικότητα της μπαταρίας (σε Ah) διαιρούμενη με τον αριθμό των ωρών που
απαιτούνται για τη φόρτιση / αποφόρτιση της μπαταρίας. Για παράδειγμα,
χωρητικότητα μπαταρίας 500 Ah που θεωρητικά αποφορτίζεται στην τάση αποκοπής
σε 20 ώρες θα έχει ρυθμό εκφόρτισης 500 Ah / 20 h = 25 A. Επιπλέον, εάν η
μπαταρία είναι μπαταρία 12V, τότε η ισχύς που παραδίδεται στο φορτίο είναι 25A x
12 V = 300W.Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μπαταρία αποφορτίζεται μόνο "θεωρητικά"
στο μέγιστο επίπεδο, καθώς οι περισσότερες πρακτικές μπαταρίες δεν μπορούν να
αποφορτιστούν πλήρως χωρίς να καταστρέψουν ούτε να μειώσουν τη διάρκεια ζωής
της.
Κάθε τύπος μπαταρίας έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο περιορισμών και συνθηκών
που σχετίζονται με το καθεστώς φόρτισης και εκφόρτισης και πολλοί τύποι
μπαταριών απαιτούν συγκεκριμένα καθεστώτα φόρτισης ή ελεγκτές φόρτισης. Για
παράδειγμα, οι μπαταρίες νικελίου καδμίου πρέπει να αποφορτιστούν σχεδόν πλήρως
πριν από τη φόρτιση, ενώ οι μπαταρίες μολύβδου οξέος δεν πρέπει ποτέ να
αποφορτίζονται πλήρως. Επιπλέον, η τάση και το ρεύμα κατά τη διάρκεια του κύκλου
φόρτισης θα είναι διαφορετικά για κάθε τύπο μπαταρίας. Συνήθως, ένας φορτιστής
μπαταρίας ή ένας ελεγκτής φόρτισης σχεδιασμένος για έναν τύπο μπαταρίας δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έναν άλλο τύπο. [29]

3.2.7 Αυτοεκφόρτιση μπαταρίας
Όλες οι μπαταρίες επηρεάζονται από την αυτοεκφόρτιση. Η αυτοεκφόρτιση δεν είναι
κατασκευαστικό ελάττωμα αλλά χαρακτηριστικό της μπαταρίας, αν και οι κακές
πρακτικές κατασκευής και ο ακατάλληλος χειρισμός μπορούν να αυξήσουν το
πρόβλημα. Η αυτοεκφόρτιση είναι μόνιμη και δεν μπορεί να αντιστραφεί.
Η ποσότητα ηλεκτρικής αυτοεκφόρτισης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της
μπαταρίας και τη χημεία. Τα πρωτογενή κύτταρα όπως το λίθιο-μέταλλο και τα
αλκαλικά διατηρούν καλύτερα την αποθηκευμένη ενέργεια και μπορούν να
διατηρηθούν στην αποθήκευση για αρκετά χρόνια. Ο παρακάτω πίνακας 3.1
συνοψίζει την αναμενόμενη αυτοεκφόρτιση διαφορετικών συστημάτων μπαταρίας.
Σύστημα Μπαταρίας
Πρωταρχικό λίθιο-μέταλλο
Αλκαλική
Μολύβδου οξέος
Βασισμένο σε νικέλιο
Ιόντων λιθίου

Εκτιμώμενη Αυτοεκφόρτιση
10% σε 5 χρόνια
2-3% ετησίως (διάρκεια ζωής 7-10 ετών)
5% ανά μήνα
10-15% σε 24 ώρες και μετά 10-15% ανά
μήνα
5% σε 24 ώρες και μετά 1-2% ανά μήνα
(συν 3% για το κύκλωμα ασφαλείας)

Πίνακας 3. 1 Ποσοστό αυτοεκφόρτισης σε μήνες και έτη
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Η αυτοεκφόρτιση όλων των χημικών μπαταριών αυξάνεται σε υψηλότερη
θερμοκρασία και ο ρυθμός συνήθως διπλασιάζεται με κάθε 10 ° C (18 ° F). Μια
αισθητή απώλεια ενέργειας συμβαίνει εάν μια μπαταρία παραμείνει σε ένα ζεστό
όχημα. Προκειμένου να μειωθεί η αυτοεκφόρτιση, συνιστάται η αποθήκευση
κυττάρων και μπαταριών σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ο υψηλός αριθμός κύκλων
και η γήρανση αυξάνουν επίσης την αυτοεκφόρτιση όλων των συστημάτων. [30]
Παρακάτω, στην Εικόνα 3.2 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει η
θερμοκρασία την χωρητικότητα κάθε τύπου μπαταρίας.

Εικόνα 3. 2 Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα της μπαταρίας [31]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ζ
4.1 Ημερήσια κατανάλωση
4.1.1 Διαδικασία λήψης μετρήσεων κατανάλωσης κτιρίου Ζ
Το κτήριο Ζ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί την έδρα της σχολής των
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών η οποία απαρτίζεται από τέσσερες σχολές του πρώην
Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ και πρώην Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ .Για τον λόγο αυτό οι ενεργειακές
ανάγκες του κτιρίου είναι μεγάλες καθώς δύναται να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο
εύρος φοιτητών οι οποίοι εκτός από την χρήση των αιθουσών όπου γίνονται οι
διαλέξεις ,κάνουν χρήση και των εργαστηρίων. Σε κάθε αίθουσα από αυτές και
ιδιαίτερα στις αίθουσες όπου πραγματοποιούνται τα εργαστήρια υπάρχουν
μηχανήματα μεγάλου κόστους (server, υπολογιστές, παλμογράφοι κ.ά.) τα οποία
έχουν μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις ,πολλά από τα οποία λειτουργούν αδιαλείπτως
καθώς χρησιμοποιούνται για ειδικό σκοπό πέραν των εργαστηριακών ασκήσεων
(servers, εργασίες, έρευνες, διπλωματικές κ.ά.).
Η λήψη των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη πτυχιακή εργασία που
είχε αναθέσει ο καθηγητής Βόκας Γεώργιος σε προπτυχιακούς φοιτητές, με την
χρήση του οργάνου μέτρησης FLUKE 434-II Power Quality & Motor Analyzer,οι
οποίες δόθηκαν σε εμένα από τον καθηγητή με στόχο την κατανόηση του τρόπου
λειτουργίας του οργάνου μέτρησης και την επεξεργασία των μετρήσεων αυτών ώστε
να επιτευχθεί ο υπολογισμός της κατανάλωσης του κτιρίου Ζ για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα επιθυμούμε (Ώριαία/ Ημερήσια/ Ετήσια).
Το Fluke 434-II είναι ένα πολυεργαλείο που δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α, από την
εταιρία FLUKE. Η αρχική σκέψη πίσω από αυτό ήταν να βοηθήσει τις εταιρίες να
συλλάβουν τυχόν προβλήματα πίσω από τη λειτουργία ενός κινητήρα, μιας
ηλεκτρονικής συσκευής σε πραγματικό χρόνο και να τα διορθώνουν. Οι συσκευές
είναι πολύ εύκολες στη χρήση τους καθώς με την αγορά τους παρέχεται ένας πλήρης
οδηγός για τη χρήση του κάθε Fluke αλλά και του αντίστοιχου λογισμικού που
χρειάζεται για να δει κανείς τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον υπολογιστή του.
Σε μεταγενέστερα χρόνια η εταιρία κατασκεύασε μηχανήματα για να εξυπηρετήσει
και ιδιώτες εκτός από μεγάλες εταιρίες, με σκοπό τον έλεγχο της κατανάλωσης από
τον καθένα για ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση. Ένα από αυτά είναι το Fluke 434-II
Power Quality & Motor Analyzer που χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση της
κατανάλωσης του κτιρίου Ζ.
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Το Fluke 434-II αποτελεί μια συσκευή με την οποία κανείς μπορεί να κάνει έλεγχο
ισχύος( υψηλές τάσεις) και ανάλυση ενός κινητήρα. Με λίγα λόγια δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες να μετρούν λεπτομερώς την ποιότητα της ηλεκτρικής
ενέργειας ενώ παράλληλα εκτελούν την ανάλυση βασικών επιδόσεων του κινητήρα,
συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της απόδοσης και της μηχανικής ισχύος του
άξονα. Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να παρθούν μετρήσεις σχετικά με
την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει το κτίριο Ζ στην τρέχουσα συνθήκη
λειτουργίας του. Η συσκευή είναι ικανή να μετρά την στιγμιαία τάση του
κτιρίου(αλλά και πολλά άλλα μεγέθη όπως ρεύμα, ισχύ, ενέργεια κτλ.) ανάλογα με
τον τρόπο που το επιθυμεί ο καθένας ( ανά δευτερόλεπτο, ανά πέντε δευτερόλεπτα,
ανά λεπτό κτλ.). Έτσι με το όργανο αυτό μετρήθηκε η κατανάλωση του κτηρίου Ζ
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , αφήνοντας την συσκευή να καταγράφει για
αρκετές μέρες ώστε να υπάρχει μια συνοπτική εικόνα της κατανάλωσης του κτιρίου
για κάθε μήνα του έτους αντίστοιχα. Οι μετρήσεις βασίστηκαν σε δύο προφίλ, το
εαρινό και το χειμερινό, ενώ στη συνέχεια έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι αργίες και οι
εορτές που διατηρούν το ίδρυμα κλειστό σε διάφορες περιόδους του έτους.

4.1.2 Τρόπος εύρεσης ημερήσιας κατανάλωσης
Οι μετρήσεις οι οποίας δόθηκαν, αναλύθηκαν μέσω του λογισμικού του οργάνου και
συγκεκριμένα με ονομασία FLUKE LOG 430-II η οποία παρέχεται δωρεάν στο
διαδίκτυο. Οι μετρήσεις αυτές ήταν χωρισμένες σε δύο μέρη, Χειμερινού προφίλ και
Εαρινού προφίλ και ήταν μετρήσεις μίας ολόκληρης εβδομάδας. Οι μετρήσεις ήταν
κάθε πέντε δευτερόλεπτα, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε άλλες εφαρμογές
ωστόσο για την δική μας εφαρμογή αποτελούσε έναν μεγάλο όγκο δεδομένων ο
οποίος έπρεπε να συσσωρευτεί ώστε να διευκολύνει τον τρόπο χρήσης τους. Για τον
λόγο, αφού το λογισμικό μας έδινε την δυνατότητα, κατεβάσαμε τις μετρήσεις αυτές
και στην συνέχεια τις αντιγράψαμε σε ένα αρχείο excel για κάθε προφίλ αντίστοιχα.
Στην συνέχεια, βρήκαμε τον μέσο όρο από κάθε τιμή αρχικά για τις μέρες τις οποίες
λειτουργούσε η σχολή και στη συνέχεια για τις μέρες που δεν λειτουργούσε η σχολή,
για κάθε προφίλ. Τέλος, δεδομένου ότι η κάθε τιμή ήταν κάθε πέντε δευτερόλεπτα
και εμείς επιθυμούσαμε την ωριαία τιμή βρήκαμε τον μέσο όρο για κάθε ώρα με
αποτέλεσμα τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν στην παρακάτω παράγραφο.
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4.1.3 Αναλυτική παρουσίαση ημερήσιας κατανάλωσης
Αρχικά για το Χειμερινό Προφίλ, για αργίες:

ΑΡΓΙΕΣ
42,0
40,0

kW

38,0
36,0
34,0
32,0

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

30,0

Ώρα

Εικόνα 4. 1 Ημερήσια κατανάλωση χειμερινού προφίλ για καθημερινές

Για καθημερινές:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
100,0

kW

80,0
60,0
40,0
20,0

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

0,0

Ώρα

Εικόνα 4. 2 Ημερήσια κατανάλωση χειμερινού προφίλ για καθημερινές
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Ενώ παρακάτω αποτυπώνεται το προφίλ ολόκληρης της εβδομάδας για το χειμερινό
προφίλ:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ
90,0
80,0
70,0
60,0

kW

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

0,0

Ώρα
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ

Εικόνα 4. 3 Εβδομαδιαία κατανάλωση χειμερινού προφίλ
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Ενώ για το Εαρινό Προφίλ έχουμε τα ακόλουθα:
Για αργίες και εορτές:

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

kW

ΑΡΓΙΕΣ

Ώρα

Εικόνα 4. 4 Ημερήσια κατανάλωση εαρινού προφίλ για αργίες-εορτές

Για καθημερινές:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
200,00

kW

150,00
100,00
50,00

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

0,00

Ώρα

Εικόνα 4. 5 Ημερήσια κατανάλωση εαρινού προφίλ για καθημερινές
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Ενώ παρακάτω αποτυπώνεται το προφίλ ολόκληρης της εβδομάδας για το χειμερινό
προφίλ:

220,0
210,0
200,0
190,0
180,0
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

kW

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ
ΠΡΟΦΙΛ

Ώρα
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ

Εικόνα 4. 6 Εβδομαδιαία κατανάλωση εαρινού προφίλ
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Ας παρατηρήσουμε ωστόσο την διαφορά που έχει τα 2 προφίλ μεταξύ τους, το εαρινό
και το χειμερινό:

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

kW

ΑΡΓΙΕΣ

Ώρα
Χειμερινό Προφίλ

Εαρινό Προφίλ

Εικόνα 4. 7 Σύγκριση ημερήσιας κατανάλωσης για αργίες-εορτές μεταξύ χειμερινού και εαρινού προφίλ

200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

kW

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

Ώρα
Χειμερινό Προφίλ

Εαρινό Προφίλ

Εικόνα 4. 8 Σύγκριση ημερήσια κατανάλωσης για καθημερινές μεταξύ χειμερινού και εαρινού προφίλ

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι κατά τους εαρινούς μήνες έχουμε μεγαλύτερη
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο ωστόσο είναι φυσικό καθώς είναι οι
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μήνες κατά τους οποίους το κτίριο χρησιμοποιεί κλιματισμό προκειμένου να ψύξει
τον χώρο.
Ενώ παρακάτω παρατίθενται ένας πίνακας ο οποίος περιέχει αναλυτικά τις τιμές που
υπολογίστηκαν μέσω του excel( όπως αναλύθηκε στην παράγραφο 4.1.2) για όλες τις
περιπτώσεις με τις οποίες καταλήξαμε στα παραπάνω διαγράμματα, οι οποίες τιμές
θα βοηθήσουν και στην εύρεση της ετήσιας κατανάλωσης:

ΩΡΑ
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ
Καθημερινές
Αργίες
(kW)
(kW)
57,3
53,2
57,3
55,6
55,6
53,6
55,9
53,5
57,9
55,7
56,3
53,7
88,0
56,4
120,1
53,3
123,6
58,4
127,2
57,1
133,9
58,6
141,6
62,9
157,9
58,7
172,9
62,5
166,5
57,7
159,5
58,3
153,3
57,3
133,1
56,4
111,6
59,5
99,6
67,9
59,1
57,6
59,9
60,3
59,2
58,2
58,0
58,3
2465,2 kWh
1384,6 kWh

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ
Καθημερινές
Αργίες
(kW)
(kW)
37,3
36,2
37,5
36,1
37,5
36,1
37,9
36,2
37,9
36,5
37,3
36,4
37,5
37,2
39,0
36,7
56,1
39,2
63,5
41,5
70,7
39,2
71,3
37,1
77,3
36,3
78,3
36,3
77,1
36,2
72,8
38,0
67,7
36,5
65,1
35,6
62,8
35,7
47,3
36,0
52,4
35,2
46,2
34,7
42,0
36,9
39,0
35,7
1291,4 kWh
881,5 kWh

Πίνακας 4. 1 Ημερήσιες τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίου Ζ για όλες τις περιπτώσεις
(Εαρινό-Χειμερινό Προφίλ και Αργίες-Καθημερινές)
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4.2 Ετήσια Κατανάλωση
4.2.1 Τρόπος εύρεσης ετήσιας κατανάλωσης
Έχοντας υπολογίσει την ημερήσια κατανάλωση για όλα τα προφίλ, χειμερινό και
εαρινό προφίλ, έχοντας και όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας και μη λειτουργίας του
κτιρίου, αργίες και καθημερινές, μπορούμε να βρούμε την ετήσια κατανάλωση
βρίσκοντας την μηνιαία κατανάλωση ξεχωριστά. Αρχικά θα καταταχτούν οι μήνες
του έτους σε Χειμερινούς και Εαρινούς προκειμένου να υπολογίσουμε τα καθημερινά
προφίλ φορτίου για όλες τις περιπτώσεις, αργίες και καθημερινές. Οι μήνες
κατατάσσονται ως εξής:
Χειμερινό Προφίλ:
Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος
Εαρινό Προφίλ:
Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος
Στην συνέχεια εξετάζουμε κάθε μήνα ξεχωριστά και υπολογίζουμε τις μέρες
λειτουργίας (Καθημερινές) και τις μέρες μη λειτουργίας (Αργίες-Εορτές) της σχολής
άρα και της χρήσης ή μη του κτιρίου Ζ.
Τέλος, εισάγοντας όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα αρχείο excel και κάνοντας απλές
πράξεις (Πολλαπλασιασμός του συνόλου των ημερών των αργιών επί την ημερήσια
κατανάλωση μίας αργίας και προσθέτοντας το αντίστοιχο για τις καθημερινές,
δηλαδή πολλαπλασιασμός του συνόλου των ημερών των καθημερινών επί την
ημερήσια κατανάλωση μίας καθημερινής, βρίσκουμε την μηνιαία κατανάλωση του
κτιρίου Ζ. Ανάλογα με τον μήνα του οποίου θέλουμε να υπολογίσουμε την
κατανάλωση και την κατάταξη που κάναμε παραπάνω επιλέγουμε ημερήσια
κατανάλωση Χειμερινού ή Εαρινού προφίλ στις παραπάνω πράξεις.) βρίσκουμε την
μηνιαία κατανάλωση του κτιρίου και το μόνο που απομένει είναι το σύνολο αυτών
των τιμών ώστε να έχουμε την ετήσια κατανάλωση του κτιρίου Ζ, το οποίο μπορεί
πολύ εύκολα να γίνει με την χρήση του excel το οποίο έχουμε δημιουργήσει ή ακόμα
και πρόχειρα χωρίς την χρήση υπολογιστή αφού πρόκειται για πολύ απλές και μικρές
σε όγκο πράξεις.
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4.2.2 Αναλυτική παρουσίαση ετήσιας κατανάλωσης
Έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες πράξεις στο excel που δημιουργήσαμε
καταλήγουμε στα εξής αποτελέσματα:

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
70.000,0
65.000,0
60.000,0
55.000,0
50.000,0
45.000,0

kWh

40.000,0
35.000,0
30.000,0
25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
0,0
ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Εικόνα 4. 9 Ετήσια κατανάλωση κτιρίου Ζ
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Ενώ για λόγους περαιτέρω κατανόησης της διαδικασίας, στην παρακάτω εικόνα
παρατίθεται ο πίνακας με τον οποίο έγιναν οι υπολογισμοί στο excel (όπως
αναλύθηκε στην παράγραφο 4.2.1):

Εικόνα 4. 10 Αναλυτικός πίνακας υπολογισμών στο excel

Αυτό που εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς είναι η απότομη μεταβολή του
φορτίου και συγκεκριμένα η απότομη μείωση του κατά τον μήνα Αύγουστο. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η σχολή δεν λειτουργεί τον Αύγουστο και συνεπώς δεν
γίνεται χρήση του κτιρίου Ζ. Ωστόσο η κατανάλωση του κτιρίου ακόμα και εκείνη
την εποχή δεν είναι μηδενική καθώς όπως αναφέραμε και σε παραπάνω παράγραφο
το κτίριο έχει ορισμένες σταθερές καταναλώσεις όπως servers κ.α. οι οποίες
δουλεύουν αδιαλείπτως. Για τον λόγο αυτό στις αργίες του μήνα Αυγούστου
χρησιμοποιήθηκε η τιμή χειμερινού εξαμήνου για αργίες καθώς μιλάμε για τις
σταθερές καταναλώσεις του κτιρίου και μόνο.
Τέλος, όπως παρατηρείται και στην εικόνα η ετήσια κατανάλωση του κτιρίου Ζ είναι
526.420,7 kWh.

4.2.3 Καταχώρηση Δεδομένων στο πρόγραμμα Homer Pro
Στο πρόγραμμα Homer Pro δίνεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν τα δεδομένα της
κατανάλωσης για καθημερινές και Σαββατοκύριακα ενώ στην συνέχεια
παρουσιάζεται και το ανάλογο διάγραμμα.Παρακάτω παρατηρούνται οι τιμές αυτές οι
οποίες πάρθηκαν με την χρήση του οργάνου FLUKE LOG II και αναλύθηκαν με την
χρήση του προγράμματος excel.

Λάλα Κλοντιάν

Σελίδα 55

Εικόνα 4.11 Δεδομένα Κατανάλωσης ημέρα Καθημερινής στο HOMER PRO
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Εικόνα 4.12 Δεδομένα Κατανάλωσης ημέρα Σαββατοκύριακου στο HOMER PRO

Εικόνα 4.13 Διαγράμματα Κατανάλωσης στο HOMER PRO
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπολογίσει τις μετρήσεις για όλες τις περιπτώσεις του κτιρίου Ζ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πραγματοποιήσουμε 2 μελέτες που θα
περιλαμβάνουν δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο θα αφορά την εφαρμογή
φωτοβολταϊκού συστήματος χωρίς αποθήκευση ενέργειας ισχύος 5.85 kWp ενώ το
δεύτερο σενάριο θα αφορά την εφαρμογή φωτοβολταϊκού συστήματος με
αποθήκευση ενέργειας ισχύος 115,2 kWp. Το πρώτο σενάριο είναι πιο εφικτό από
οικονομικής άποψης και είναι εφικτό να υλοποιηθεί ενώ το δεύτερο παρουσιάζεται
κυρίως για τα πλεονεκτήματα που έχει η προσθήκη αποθηκευτικών μέσων στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Για την πραγματοποίηση της
μελέτης δημιουργήσαμε με την βοήθεια του κύριου Βόκα, ένα πρόγραμμα στο excel
το οποίο εισάγοντας κάποια δεδομένα (ισχύς φωτοβολταϊκού, απόδοση inverter,
απαιτούμενη ισχύς κ.α.) μας εξάγει τα αποτελέσματα για την παραγωγή , οικονομικά
δεδομένα και πολλά άλλα τα οποία θα παρουσιαστούν και στις επόμενες
παραγράφους. Το πρόγραμμα αυτό είναι ικανό να πραγματοποιήσει κανονικές
μελέτες και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο είναι ιδιαίτερα εύκολο στην
κατανόησή του και απλό στην χρήση του. Στην συνέχεια τα δεδομένα αυτά θα
συγκριθούν με ένα υπάρχον πρόγραμμα ιδιαίτερα γνωστό στον χώρο των μηχανικών
και συγκεκριμένα σε όσους ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το
HOMER, ώστε να διακρίνουμε τυχόν αποκλίσεις με το δικό μας πρόγραμμα, άρα και
την αξιοπιστία του δικού μας προγράμματος.

5.1 Δεδομένα συστήματος και χώρου τοποθέτησης των
φωτοβολταϊκών
Αρχικά, όμως, θα δούμε κάποια δεδομένα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ώστε
να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην μελέτη
μας.Πρώτα από όλα θα δούμε την κοστολόγηση που έχει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Απαραίτητα στοιχεία για την
εγκατάσταση ενός
φωτοβολταϊκού συστήματος
Φωτοβολταϊκά πλαίσια :
Αντιστροφείς :
Βάσεις στήριξης πλαισίων :
Καλώδια (AC, DC, Πίνακας) :
Υποσταθμός Μ.Τ. :
Κέρδος καταστκευαστή :

Λάλα Κλοντιάν

Κόστος σε €/Wp για
φωτοβολταϊκά άνω των 100
kWp (€/Wp)
0,20
0,10
0,06
0,08
0,15
0,10

Κόστος σε €/Wp για
φωτοβολταϊκά κάτω των 100
kWp (€/Wp)
0,20
0,10
0,06
0,08
0,00
0,10
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Εργατικά :
Σύνολο :

0,11
0,80

0,11
0,65

Πίνακας 5. 1 Κοστολόγηση φωτοβολταϊκού συστήματος

Στη συνέχεια θα δούμε τον χώρο τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην
ταράτσα του κτιρίου Ζ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την τοποθέτηση των
φωτοβολταϊκών. Για την εύρεση του χώρου αυτού χρησιμοποιήσαμε το stigmap το
οποίο είναι διαθέσιμο χωρίς πληρωμή στο διαδίκτυο. Παρακάτω παρατίθεται όλο ο
διαθέσιμος χώρος της ταράτσας:

Εικόνα 5. 1 Συνολική επιφάνεια κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Επιφάνεια: 3367 τ.μ.
Ενώ αφαιρώντας τις επιφάνειες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες όπως παρατηρούμε
στις παρακάτω εικόνες, καταλήγουμε στην διαθέσιμη επιφάνεια που έχουμε για να
τοποθετήσουμε τα φωτοβολταϊκά που επιθυμούμε.
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Εικόνα 5. 2 Κατειλημμένη επιφάνεια 1 κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Όπως παρατηρούμε η επιφάνεια αυτή είναι σε δύο πλευρές του κτιρίου: 520*2=1040
τ.μ.

Εικόνα 5. 3 Κατειλημμένη επιφάνεια 2 κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Επιφάνεια :324 τ.μ.
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Εικόνα 5. 4 Κατειλημμένη επιφάνεια 3 κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Όπως παρατηρούμε η επιφάνεια αυτή είναι σε δύο πλευρές του κτιρίου: 52*2=104
τ.μ.

Εικόνα 5. 5 Κατειλημμένη επιφάνεια 4 κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Όπως παρατηρούμε και η επιφάνεια αυτή είναι σε δύο πλευρές του κτιρίου: 49*2=98
τ.μ
Καταλήγοντας έτσι στο εξής διαθέσιμο εμβαδόν:
E=3367-(1040+324+104+98)=1803 τ.μ. ή 1803 m2
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Χάρης στον υπολογισμό αυτό μπορούμε να δούμε αν ο διαθέσιμος χώρος είναι
ικανοποιητικός ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τον κατάλληλο αριθμό
φωτοβολταϊκών αντίστοιχα για κάθε σενάριο.
Για να δούμε αν ο διαθέσιμος χώρος επαρκεί θα χρειαστεί να ανατρέξουμε στην
παράγραφο 2.3 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις να κάνουμε τους κατάλληλους
υπολογισμούς.

5.2 Σενάριο 1ο: Χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5.85 kWp
χωρίς αποθήκευση ενέργειας
Η ετήσια κατανάλωση όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι τεράστια για τον λόγο
αυτό αρχικά θα δούμε ένα σύστημα, μικρής ισχύος 5.85 kWp, το οποίο μπορεί να
υλοποιηθεί στην σχολή μας, καθώς είναι οικονομικά εφικτό, και θα μπορεί να
τροφοδοτήσει μικρά σε ισχύ φορτία του κτιρίου Ζ.
Το σύστημα αυτό θα υλοποιηθεί με φωτοβολταϊκά ισχύος 195 Watt τα οποία
επιλέχθηκαν με την βοήθεια του καθηγητή. Για την υλοποίηση του έργου θα
χρειαστούν σύνολο 30 πλαίσια (5850W/195W=30).
Εισάγοντας όλα τα δεδομένα στο πρόγραμμα του excel καταλήγουμε στα εξής
αποτελέσματα:
ΜΗΝΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kWh)

kWh ΑΠΟ ΔΕΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (kWh)

ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΌ Φ/Β (kWh)

33.474,4
34.171,2
35.934,1
33.002,9
34.294,3
64.230,7
65.615,3
27.325,0
65.311,3
64.534,7
34.642,7
33.884,3

491,5
522,3
967,2
1.017,5
1.110,3
1.160,7
1.178,7
1.148,5
1.043,7
884,4
651,2
518,6

32.982,8
33.648,9
34.967,0
31.985,3
33.183,9
63.070,0
64.436,6
26.176,4
64.267,6
63.650,3
33.991,5
33.365,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

491,5
522,3
967,2
1.017,5
1.110,3
1.160,7
1.178,7
1.148,5
1.043,7
884,4
651,2
518,6

526.420,7

10.694,7

515.726,0

0,0

10.694,7

Εικόνα 5. 6 Τελικά αποτελέσματα προγράμματος στο excel ετήσιας μελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος
ισχύος 5,85 kWp

Για τον παραπάνω υπολογισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά χρησιμοποιήθηκε ο εξής τύπος:
.𝑃 = 𝑌1 × 𝑌2 × 𝑌3 × 𝑌4 × 𝑌5 × 𝑌6 × 𝑌7 × 𝑌8
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Όπου:
Y1: Προσπίπτουσα ακτινοβολία (kWh/m2)
Y2: Επιφάνεια ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου (m2)
Y3: Σύνολο φωτοβολταϊκών πλασίων
Y4: Απόδοση φωτοβολταϊκού πλαισίου
Y5: Απόδοση αντιστροφέα/inverter
Y6: Συντελεστής ρύπων
Y7: Συντελεστής θερμοκρασίας
Y8: Συντελεστής υπόλοιπων απωλειών (καλώδια, κ.ά.)

(1,28 m2)
(30)
(15,3 %)
(98 %)
(97 %)
(94 %)
(98 %)

Με κόκκινο χρώμα είναι οι τιμές που πήραμε εμείς στην δικιά μας περίπτωση
σύμφωνα με την περιοχή τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών και με τα χαρακτηριστικά
του εξοπλισμού μας.
Για την προσπίπτουσα ακτινοβολία δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένη τιμή
καθώς είναι διαφορετική για κάθε ώρα, μέρα και μήνα.
Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι λόγω της μικρής ισχύς των φωτοβολταϊκών που
έχουμε τοποθετήσει η παραγωγή είναι ίση με την κατευθείαν τροφοδότηση των
φορτίων με αυτήν. Για τον λόγο αυτό δεν έχουμε αποθήκευση ενέργειας, άρα δεν
χρειαζόμαστε συσσωρευτές ούτε όμως κάνουμε χρήση του Net Metering.
Αυτό που μπορούμε να επαληθεύσουμε με την χρήση αξιόπιστου προγράμματος και
συγκεκριμένα του PVGIS είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Εισάγοντας τα παρακάτω δεδομένα:

Εικόνα 5. 7 Δεδομένα και τοποθεσία μελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85 kWp με τη χρήση
PVGIS
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Έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

Εικόνα 5. 8 Ετήσια αποτελέσματα φωτογολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85 kWp με τη χρήση PVGIS

Τα οποία όπως παρατηρούμε είναι πάρα πολύ κοντά στα δικά μας αποτελέσματα,
έχουν δηλαδή πολύ μικρή απόκλιση.
Παραγωγή από πρόγραμμα στο excel=10.694,70 kWh
Παραγωγή από πρόγραμμα PVGIS=10.464,04 kWh
𝛢𝜋ό𝜅𝜆𝜄𝜎𝜂 =

|10.694,70−10.464,04|
10.464,04

= 0,022 ή αλλιώς 2,2 %

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε είναι ότι το πρόγραμμα μας είναι αξιόπιστο ως
προς τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας.
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Ενώ αν θέσουμε ως έναν ικανοποιητικό χρόνο για την ομαλή λειτουργία του
συστήματος μας τα 20 χρόνια και έχοντας εισάγει και τις απώλειες του συστήματος
σύμφωνα με τα κατασκευαστικά στοιχεία των φωτοβολταϊκών καταλήγουμε στα εξής
δεδομένα για τα επόμενα είκοσι (20) χρόνια:

10.694,7
10.160,0
10.160,0
10.160,0
10.160,0
10.160,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(kWh)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΌ Φ/Β (kWh)
10.694,7
10.160,0
10.160,0
10.160,0
10.160,0
10.160,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0
9.652,0

14

9.169,4

0,0

9.169,4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

9.169,4
9.169,4
9.169,4
9.169,4
9.169,4
8.710,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9.169,4
9.169,4
9.169,4
9.169,4
9.169,4
8.710,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ΣΥΝΟΛΟ:

192.786,1

0,0

192.786,1

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kWh)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Εικόνα 5. 9 Αποτελέσματα φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85 kWp σε διάρκεια είκοσι (20) ετών
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Έχοντας εισάγει τα οικονομικά δεδομένα παρακάτω παρατηρούμε τον χρόνο
απόσβεσης του συστήματος:
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:
0,13 €
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ NET METERING:
0,08 €
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
0,13 €
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Φ/Β:
0,13 €
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β

ΚΟΣΤΟΣ kWh ΣΤΗ ΔΕΗ:
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ kWh ΣΤΗ ΔΕΗ:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ kWh:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Φ/Β:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ Wp (ΑΝΩ ΤΩΝ 100 kWp):
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β:

0,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ Wp (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 100 kWp):

68.434,7 €
0,0 €
0,0 €
1.390,3 €
0,65 €

3.802,50 €

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΕΤΗ):

2,73 ΕΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

0,00 €

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΕΤΗ):

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕ NET METERING (ΕΤΗ):

ΕΤΗ

0,00 ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
ΝΑΙ

ΤΡΟΠΟΣ:
NET METERING

ΌΧΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΌΧΙ
ΌΧΙ

Εικόνα 5. 10 Ετήσια οικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85 kWp και χρόνος
απόσβεσης του έργου

Ο οποίος μέσω του προγράμματος προσδιορίζεται στα 2,41 έτη το οποίο
υπολογίστηκε με τον εξής τύπο:
𝑌1
𝑋=
𝑌2
Όπου:
Y1: Συνολικό κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκού (που υπολογίζεται βάσει του
Πίνακα 5.1)
Y2: Συνολική εξοικονόμηση ανά έτος
Η οποία συνολική εξοικονόμηση ανά έτος είναι η εξής:
Y2=Εξοικονόμηση άμεσης τροφοδότησης
Όπου δεν έχουμε αποθήκευση ενέργειας αλλά ούτε και Net Metering και ουσιαστικά
ότι παράγουμε το καταναλώνουμε άρα εφαρμόζουμε ισοζύγιο στην ενέργεια και
αφαιρείται η ενέργεια που παράγουμε από αυτήν που καταναλώνουμε, έχοντας ένα
κέρδος ίσο με την τιμή της αγοράς της ενέργειας από το δίκτυο καθώς δεν
καταναλώνουμε από το δίκτυο την ενέργεια αυτή αλλά από τα φωτοβολταϊκά,
δηλαδή 0,13 €.
Στην περίπτωση μας:
𝑋=
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𝑌1
3.802,50 €
=
= 2,73 έ𝜏𝜂
𝑌2 1.390,30 €/έ𝜏𝜊𝜍
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Τέλος παρατηρούμε μέσω του προγράμματος την εξοικονόμηση του συστήματος μας
για τα χρόνια που του έχουμε ορίσει εμείς (20 έτη):
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΚΟΣΤΟΣ kWh ΣΤΗ ΔΕΗ:
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ kWh ΣΤΗ ΔΕΗ:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ kWh:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Φ/Β:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β:
ΕΞΟΙΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ NET METERING:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Φ/Β:

0,13 €
0,08 €
0,13 €
0,13 €

1.710.867,41 €
0,00 €
0,00 €
25.062,19 €

3.802,50 €
21.259,69 €

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ NET METERING:

0,00 €
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

0,00 €

ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ):

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ:

2500
0

0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ NET METERING:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Εικόνα 5. 11 Οικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85 kWp σε διάρκεια 20 ετών

Η εξοικονόμηση ή αλλιώς το κέρδος για το κτίριο Ζ στα 20 χρόνια αντιστοιχεί στα
21.259,69 €.

5.3 Σενάριο 2ο: Χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp
(115,2 kWp) με αποθήκευση ενέργειας
Η ετήσια κατανάλωση όπως αναφέραμε και παραπάνω είναι τεράστια για τον λόγο
αυτό θα προσαρμοστούμε σε ένα σύστημα το οποίο κατά την διάρκεια της ημέρας θα
είναι ικανό να έχει παραγωγή που θα ξεπεράσει την κατανάλωση, ισχύος 115 kWp,
το οποίο θα είναι ικανό να αποθηκεύει την περίσσεια ενέργεια και να την
καταναλώνει σε χρονικά διαστήματα όπου η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη της
παραγωγής.
Το σύστημα αυτό θα υλοποιηθεί με φωτοβολταϊκά ισχύος 300 Watt τα οποία
επιλέχθηκαν με την βοήθεια του καθηγητή. Τα συγκεκριμένα Φ/Β είναι τα SOMERA
VSM.60.300.05
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Για την υλοποίηση του έργου θα χρειαστούν σύνολο 384 πλαίσια
(115.000W/300W=383,3 άρα θα χρησιμοποιήσουμε 384 και η νέα μας ισχύ θα είναι
384×300W=115.200W).
Εισάγοντας όλα τα δεδομένα στο πρόγραμμα του excel καταλήγουμε στα εξής
αποτελέσματα:
ΜΗΝΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (kWh) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kWh)

kWh ΑΠΟ ΔΕΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (kWh)

ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΌ Φ/Β (kWh)

33.474,4
34.171,2
35.934,1
33.002,9
34.294,3
64.230,7
65.615,3
27.325,0
65.311,3
64.534,7
34.642,7
33.884,3

9.503,5
10.098,8
18.699,5
19.673,7
21.467,5
22.441,7
22.790,0
22.205,6
20.179,7
17.100,2
12.590,0
10.026,4

23.970,8
24.072,4
17.234,6
13.329,1
12.826,8
41.789,0
42.825,3
5.119,3
45.131,6
47.434,5
22.052,7
23.858,0

-547,5
-384,9
-2.853,1
-4.317,4
-4.861,5
-1.533,9
-1.674,6
-10.138,9
-1.153,5
-808,4
-1.202,8
-781,1

8.956,0
9.713,9
15.846,4
15.356,3
16.606,0
20.907,8
21.115,4
12.066,7
19.026,2
16.291,8
11.387,2
9.245,2

526.420,7

206.776,5

319.644,2

-30.257,5

176.519,0

Εικόνα 5. 12 Τελικά αποτελέσματα προγράμματος excel ετήσιας μελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος
ισχύος 115 kWp

Για τον παραπάνω υπολογισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τύπος που χρησιμοποιήθηκε στην
παράγραφο 5.2:
.𝑃 = 𝑌1 × 𝑌2 × 𝑌3 × 𝑌4 × 𝑌5 × 𝑌6 × 𝑌7 × 𝑌8
Όπου:
Y1: Προσπίπτουσα ακτινοβολία (kWh/m2)
Y2: Επιφάνεια ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου (m2)
Y3: Σύνολο φωτοβολταϊκών πλασίων
Y4: Απόδοση φωτοβολταϊκού πλαισίου
Y5: Απόδοση αντιστροφέα/inverter
Y6: Συντελεστής ρύπων
Y7: Συντελεστής θερμοκρασίας
Y8: Συντελεστής υπόλοιπων απωλειών (καλώδια, κ.ά.)

(1,6 m2)
(384)
(18,44 %)
(98 %)
(97 %)
(94 %)
(98 %)

Με κόκκινο χρώμα είναι οι τιμές που πήραμε εμείς στην δικιά μας περίπτωση
σύμφωνα με την περιοχή τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών τα οποία αφού μιλάμε για
την ίδια περιοχή (Αθήνα-Αιγάλεω) με της παραγράφου 5.2 είναι ίδια και με τα
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού μας τα οποία διαφοροποιούνται πλέον.
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Για την προσπίπτουσα ακτινοβολία δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένη τιμή
καθώς είναι διαφορετική για κάθε ώρα, μέρα και μήνα.
Αυτό που παρατηρούμε πλέον λόγω της μεγαλύτερης ισχύος φωτοβολταϊκών από την
παράγραφο 5.2 είναι ότι έχουμε αποθήκευση ενέργειας στο σύστημά μας οπότε
μπορεί να γίνει χρήση της μεθόδου Net Metering ή της αποθήκευσης ενέργειας με τη
χρήση συσσωρευτών/μπαταριών.
Αυτό που μπορούμε να επαληθεύσουμε με την χρήση αξιόπιστου προγράμματος και
συγκεκριμένα του PVGIS είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά
στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Εισάγοντας τα παρακάτω δεδομένα:

Εικόνα 5. 13 Δεδομένα και τοποθεσία μελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp με τη χρήση
PVGIS
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Έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

Εικόνα 5. 14 Ετήσια αποτελέσματα φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp με τη χρήση PVGIS

Τα οποία όπως παρατηρούμε είναι πάρα πολύ κοντά στα δικά μας αποτελέσματα,
έχουν δηλαδή πολύ μικρή απόκλιση.
Παραγωγή από πρόγραμμα στο excel=206.776,5 kWh
Παραγωγή από πρόγραμμα PVGIS=203.824,51 kWh
𝛢𝜋ό𝜅𝜆𝜄𝜎𝜂 =

|206.776,5−203.824,51|
203.824,51

= 0,015 ή αλλιώς 1,5 %

Από τα παραπάνω αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι το πρόγραμμα μας είναι
αξιόπιστο ως προς τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας. Για την αποθήκευση
ενέργειας θα χρησιμοποιήσουμε στην συνέχεια το πρόγραμμα HOMER ώστε να
αξιολογήσουμε την αξιοπιστία του προγράμματος και ως προς αυτήν την παράμετρο.
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Ενώ αν θέσουμε ως έναν ικανοποιητικό χρόνο για την ομαλή λειτουργία του
συστήματος μας τα 20 χρόνια και έχοντας εισάγει και τις απώλειες του συστήματος
σύμφωνα με τα κατασκευαστικά στοιχεία των φωτοβολταϊκών καταλήγουμε στα εξής
δεδομένα για τα επόμενα 20 χρόνια:

206.776,5
200.573,2
199.269,5
197.974,2
196.687,4
195.408,9
194.138,8
192.876,9
191.623,2
190.377,6
189.140,2
187.910,7
186.689,3

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(kWh)
30.257,5
29.349,8
29.159,0
28.969,5
28.781,2
28.594,1
28.408,3
28.223,6
28.040,1
27.857,9
27.676,8
27.496,9
27.318,2

ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΠΌ Φ/Β (kWh)
176.519,0
171.223,4
170.110,4
169.004,7
167.906,2
166.814,8
165.730,5
164.653,3
163.583,0
162.519,7
161.463,3
160.413,8
159.371,1

14

185.475,8

27.140,6

158.335,2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

184.270,3
183.072,5
181.882,5
180.700,3
179.525,7
178.358,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

26.964,2
26.788,9
26.614,8
26.441,8
26.269,9
26.099,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

157.306,1
156.283,6
155.267,7
154.258,5
153.255,8
152.259,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

ΣΥΝΟΛΟ:

3.802.732,3

556.452,5

3.246.279,9

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (kWh)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1860

Εικόνα 5. 15 Αποτελέσματα φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp σε διάρκεια είκοσι (20) ετών

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε ένα νέο δεδομένο και αυτό είναι οι κύκλοι
ζωής μπαταρίας. Οι κύκλοι ζωής μπαταρίας υποδηλώνουν πόσες φορές έχει
εκφορτιστεί και έχει φορτιστεί μία μπαταρία.Ο υπολογισμός τους έγινε με τον εξής
τρόπο:
Αρχικά υπολογίσαμε την αποθηκευμένη ενέργεια για κάθε ώρα της ημέρας. Ο
υπολογισμός αυτός είναι πολύ απλός καθώς είναι η διαφορά της παραγωγής
ενέργειας από την κατανάλωση. Τον υπολογισμό αυτόν τον κάναμε για δύο
περιπτώσεις σε κάθε μήνα, για καθημερινές και για αργίες-Σ/Κ. Παρακάτω δίνονται
τα αποτελέσματα που προέκυψαν:
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kW

Αποθήκευση ενέργειας ανά μήνα
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

240,7

270,5

327,1

291,3
170,4 167,5

34,2
0,0

48,1
0,0

21,2

33,1

144,2

120,3
73,5

46,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

52,1
0,0

Μήνας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

Σ/Κ-ΑΡΓΙΕΣ

Εικόνα 5. 16 Αποθήκευση ανά μήνα φωτολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp

Στη συνέχεια γνωρίζοντας τις καθημερινές και τις αργίες κάθε μήνα
πολλαπλασιάζουμε τις αντίστοιχες τιμές αποθήκευσης ενέργειας με τις αντίστοιχες
μέρες και βρίσκουμε τη συνολική αποθηκευμένη ενέργεια για κάθε μήνα. Τα
αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται στην εικόνα 3.2.1 .
Έπειτα, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε όλη την ενέργεια που παράγουμε και να
μην έχουμε απώλειες, παίρνουμε την μεγαλύτερη τιμή αποθηκευμένης ενέργειας, η
οποία όπως φαίνεται και παραπάνω στην εικόνα 5.16 είναι 327,1 kWh και βρίσκουμε
την απαιτούμενη χωρητικότητα της μπαταρίας ώστε να ικανοποιήσει την περίσσεια
ενέργεια.
Όπου 0,8 είναι το βάθος φόρτισης και 0,3 το βάθος εκφόρτισης σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά των μπαταριών.
Αυτήν την τιμή της χωρητικότητας καλούμαστε να ικανοποιήσουμε. Για την
ικανοποίηση των αναγκών μας βρήκαμε με την βοήθεια του καθηγητή μας μπαταρίες
χωρητικότητας, ίσης με 120 Ah οι οποίες είναι οι Intact Solar Power 140, από τις
οποίες θα χρειαστούμε σύνολο 224.
Θα είναι 56 σε σειρά οπότε η τάση τους θα είναι 56×12Volt που είναι η κάθε μια ίση
με 672 Volt ενώ θα έχουμε 4 σειρές άρα 4×24Α που είναι η κάθε μια ίση με 96 Α.
Η νέα χωρητικότητα που προκύπτει μετά από υπολογισμούς είναι 322,56 kWh.
Τέλος για να βρούμε τους κύκλους μπαταρίας θέτουμε ως μέγιστη τιμή τα 322,56
kWh και ελέγχουμε κάθε τιμή περίσσειας ενέργειας κάθε μέρα και αυτή προστίθεται
με την επόμενη εφόσον δεν υπερβαίνει την μέγιστη τιμή. Όταν αυτή η τιμή υπερβεί
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την μέγιστη τιμή τότε ικανοποιείται ένας κύκλος ζωής της μπαταρίας μηδενίζει η τιμή
και αρχίζει ο επόμενος κύκλος με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Η διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται για όλες τις μέρες του χρόνου και στο τέλος καταλήγουμε στον
αριθμό των κύκλων ζωής της μπαταρίας για έναν χρόνο. Με τον τρόπο αυτό
πετυχαίνουμε την καλύτερη αξιοποίηση της μπαταρίας αλλά και την οικονομικότερη
για εμάς αφού η μπαταρία θα εκφορτίζει μόνο όταν θα έχει φτάσει στην μέγιστη τιμή
που μπορεί να αποθηκεύσει (σύμφωνα με τα όρια φόρτισης/εκφόρτισης αλλά και με
τον περιορισμό να είναι μικρότερη της μέγιστης τιμής αποθηκευμένης ενέργειας) και
να εκφορτίσει έπειτα. Για να βρούμε τους κύκλους ζωής στα χρόνια που έχουμε
ορίσει εμείς, 20 στην συγκεκριμένη περίπτωση, απλά πολλαπλασιάζουμε τους
κύκλους ζωής σε έναν χρόνο με τα χρόνια που έχουμε ορίσεις εμείς.
Έχοντας εισάγει τα οικονομικά δεδομένα παρακάτω παρατηρούμε τον χρόνο
απόσβεσης του συστήματος όμως εισάγεται και άλλη μία παράμετρος στο πρόγραμμα
μας που είναι η υπερδιαστασιολόγηση του συστήματος:
ΚΟΣΤΟΣ kWh ΣΤΗ ΔΕΗ:
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ kWh ΣΤΗ ΔΕΗ:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ kWh:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Φ/Β:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ Wp (ΑΝΩ ΤΩΝ 100 kWp):
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β:

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:
0,13 €
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ NET METERING:
0,08 €
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
0,13 €
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Φ/Β:
0,13 €
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β
0,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ Wp (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 100 kWp):

68.434,7 €
2.420,6 €
3.933,5 €
22.947,5 €
0,65 €

92.160,00 €

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΕΤΗ):

4,02 ΕΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

22.092,00 €

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΕΤΗ):

4,25 ΕΤΗ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΕ NET METERING (ΕΤΗ):

3,63 ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

114.252,00 €

ΥΠΕΡΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ:
ΕΠΙΛΟΓΕΣ:
ΝΑΙ
ΌΧΙ

ΤΡΟΠΟΣ:
NET METERING
ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

ΌΧΙ
ΌΧΙ

Εικόνα 5. 17 Ετήσια οικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp και χρόνος απόσβεσης
έργου

Η υπερδιαστασιολόγηση του συστήματος είναι μία παράμετρος η οποία μας δείχνει
εάν το σύστημά μας έχει κέρδος μεγαλύτερο από το εφικτό, δηλαδή έχει μεγαλύτερες
δυνατότητες από αυτές που πρέπει να ανταπεξέλθει άρα ουσιαστικά είναι ακριβότερο
χωρίς να έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερου κέρδους από ένα φθηνότερο σύστημα. Για
παράδειγμα αν η εξοικονόμηση άμεσης τροφοδότησης σε συνδυασμό με την
εξοικονόμηση αποθήκευση ενέργειας ή το Net Metering είναι μεγαλύτερη του
κόστους κατανάλωσης του κτιρίου τότε έχουμε υπερδιαστασιολόγηση.
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Αναλυτικότερα στην περίπτωση της αποθήκευσης ενέργειας η περίσσεια ενέργεια δεν
θα μπορεί να αξιοποιηθεί, δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα να παραχθεί αλλά δεν θα
έχει την δυνατότητα να καταναλωθεί. Ενώ στην περίπτωση του Net Metering η
περίσσεια ενέργεια θα επιστρέφει στο δίκτυο, ωστόσο όταν θα γίνεται το ισοζύγιο
άμα το κέρδος της παραγόμενης ενέργειας είναι μεγαλύτερο του κόστους
κατανάλωσης κτιρίου, τότε μπορεί να μηδενίζεται το κόστος οφειλής στο δίκτυο,
ωστόσο η διαφορά αυτή δεν θα επιστρέφεται από το δίκτυο σε χρηματικό ποσό.
Δηλαδή η περίσσεια αυτή ενέργεια θα δίνεται στο δίκτυο χωρίς κανένα χρηματικό
αντίτιμο.
Ο χρόνος απόσβεσης μέσω του προγράμματος προσδιορίζεται σε διάφορες τιμές
ανάλογα με τις περιπτώσεις μας (χωρίς αποθήκευση ενέργειας/απευθείας
τροφοδότηση, Net Metering, Με αποθήκευση ενέργειας) και υπολογίζεται με τον
εξής τύπο όπως και στην παράγραφο 5.2:
𝑌1
𝑋=
𝑌2
Όπου:
Y1: Συνολικό κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκού (που υπολογίζεται βάσει του
Πίνακα 5.1)
Y2: Συνολική εξοικονόμηση ανά έτος
Η οποία συνολική εξοικονόμηση ανά έτος διαφέρει σε κάθε περίπτωση και έχει τρεις
πιθανές επιλογές:
1. Y2=Εξοικονόμηση άμεσης τροφοδότησης
Όπου δεν έχουμε αποθήκευση ενέργειας αλλά ούτε και Net Metering και
ουσιαστικά ότι παράγουμε το καταναλώνουμε άρα εφαρμόζουμε ισοζύγιο
στην ενέργεια και αφαιρείται η ενέργεια που παράγουμε από αυτήν που
καταναλώνουμε, έχοντας ένα κέρδος ίσο με την τιμή της αγοράς της ενέργειας
από το δίκτυο καθώς δεν καταναλώνουμε από το δίκτυο την ενέργεια αυτή
αλλά από τα φωτοβολταϊκά, δηλαδή 0,13 €.
2. Y2=Εξοικονόμηση άμεσης τροφοδότησης+Εξοικονόμηση Net Metering
Όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ξεπερνάει σε
ορισμένα χρονικά διαστήματα την κατανάλωση και την επιστρέφουμε στο
δίκτυο έναντι ορισμένη τιμής, χαμηλότερης από αυτήν την οποία την
αγοράζουμε 0,08 €, το γνωστό Net Metering.
3. Y2=Εξοικονόμηση άμεσης τροφοδότησης+Εξοικονόμηση Με αποθήκευση
Όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ξεπερνάει σε
ορισμένα χρονικά διαστήματα την κατανάλωση και την αποθηκεύουμε σε
μπαταρίες/συσσωρευτές προκειμένου να την αξιοποιήσουμε όταν η
κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη της παραγωγής, έχοντας ένα κέρδος ίσο με
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την τιμή της αγοράς της ενέργειας από το δίκτυο, καθώς δεν καταναλώνουμε
από το δίκτυο την ενέργεια αυτή αλλά από τις μπαταρίες, δηλαδή 0,13 €.
Όπως επίσης διαφέρει και το συνολικό κόστος εγκατάστασης καθώς στην τρίτη
περίπτωση έχουμε την χρήση αποθηκευτικών μέσων άρα θα προστίθεται η αξία τους
στο κόστος της εγκατάστασης.
Στην περίπτωση μας, μας ενδιαφέρουν και οι τρεις περιπτώσεις προκειμένου να
μπορέσουμε να τις συγκρίνουμε:
𝑌1
92.160,0 €
𝑋1 = =
= 4,02 έ𝜏𝜂
𝑌2 22.947,5 €/έ𝜏𝜊𝜍
𝑋2 =

𝑌1
92.160,0 €
=
= 3,63 έ𝜏𝜂
𝑌2 (22.947,5 + 2.420,6) €/έ𝜏𝜊𝜍

𝑋3 =

𝑌1
(92.160,0 + 22.092,0) €
=
= 4,25 έ𝜏𝜂
𝑌2 (22.947,5 + 3.933,5) €/έ𝜏𝜊𝜍

Αυτό που παρατηρείται είναι ότι η απόσβεση με την χρήση Net Metering θα γίνει πιο
γρήγορα από τις άλλες και φαντάζει ως την καλύτερη επένδυση. Ωστόσο όπως θα
δούμε παρακάτω δεν είναι καθώς πρέπει να δούμε την οικονομική μελέτη σε βάθος
χρόνου και συγκεκριμένα στην διάρκεια 20 ετών όπου θεωρούμε ότι οι απώλειες του
συστήματος είναι τέτοιες που δεν επηρεάζουν το σύστημά μας σε μεγάλο βαθμό.
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Για τον λόγο αυτό παρατηρούμε μέσω του προγράμματος την εξοικονόμηση του
συστήματος μας για τα χρόνια που του έχουμε ορίσει εμείς (20 έτη) για όλες τις
περιπτώσεις:
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΚΟΣΤΟΣ kWh ΣΤΗ ΔΕΗ:
ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ kWh ΣΤΗ ΔΕΗ:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ kWh:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Φ/Β:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β:

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ NET METERING:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Φ/Β:

0,13 €
0,08 €
0,13 €
0,13 €

1.710.867,41 €
44.516,20 €
72.338,82 €
422.016,38 €

92.160,00 €

ΕΞΟΙΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

329.856,38 €

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ NET METERING:

374.372,58 €
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

22.092,00 €

ΚΥΚΛΟΙ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ):

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ:

22.092,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

114.252,00 €

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

380.103,20 €

ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ:
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ NET METERING:

2500
1

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ
5.730,62 €

Εικόνα 5. 18 Οικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp σε διάρκεια 20 ετών

Το συμπέρασμα μέσω της παραπάνω εικόνας είναι ότι η οικονομικότερη αποδοτικά
σε βάθος χρόνου είναι η χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος με αποθήκευση
ενέργειας με συνολική εξοικονόμηση ενέργειας αξίας 380.103,20 €, ποσό μεγαλύτερο
κατά 5.730,62 € από την περίπτωση του Net Metering όπου έχει απόσβεση σε
μικρότερο χρονικό διάστημα.

5.4 Χρήση Προγράμματος Homer Pro για την Φ/Β μελέτη του 2ου
σεναρίου και σύγκριση αποτελεσμάτων με αυτών του προγράμματος
στο excel
Παρακάτω παρατηρούμε το σχηματικό διάγραμμα το οποίο απεικονίζει το Φ/Β μας
σύστημα (Φ/Β πλαίσια, αντιστροφέας και συσσωρευτές), όπως επίσης το δίκτυο και
το φορτίο μας ενώ απεικονίζεται και η τοποθεσία της Φ/Β μας μελέτης από την οποία
το πρόγραμμα παίρνει τις κατάλληλες τιμές για να πραγματοποιήσει τους
υπολογίσμους του.
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Εικόνα 5.19 Σχηματικό Διάγραμμα και τοποθεσία συστήματος

Προκειμένου να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την μελέτη μας θα
διαμορφώσουμε τα δεδομένα του συστήματος.
Αρχικά, θα ασχοληθούμε με το δίκτυο, το οποίο είναι και εύκολο στην διαμόρφωσή
του καθώς χρησιμοποιούμε μόνο δύο τιμές, την τιμή αγοράς kWh από το δίκτυο
(ΔΕΗ στην προκειμένη περίπτωση) και την τιμή εξοικονόμησης με την χρήση Φ/Β
συστήματος.
Καθώς δεν πραγματοποιείται χρήση NET METERING οι τιμές αυτές είναι ίδιες για
τον λόγο που έχουμε αναλύσει σε προηγούμενες παραγράφους.

Εικόνα 5.20 Δεδομένα δικτύου (ΔΕΗ)
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Αρχικά παρακάτω θα δούμε τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω του
HOMER PRO χωρίς την χρήση Φ/Β συστήματος:

Εικόνα 5.21 Οικονομικά αποτελέσματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την χρήση Φ/Β
συστήματος 20 ετών

Το ετήσιο κόστος της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την χρήση Φ/Β
συστήματος ανέρχεται στα 70.174,76 €
Στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύποτυν με
την χρήση Φ/Β συστήματος:

Εικόνα 5.22 Οικονομικά αποτελέσματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση Φ/Β συστήματος
20 ετών
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Το ετήσιο κόστος της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση Φ/Β
συστήματος ανέρχεται στα 41.854,59 € ενώ παρατηρούμε και ένα αρχικό κόστος στα
114.252,00 €.Εάν κάνουμε την αφαίρεση προκύπτει ένα ετήσιο κέρδος το οποίο είναι:
Κέρδος: 70.176,76 €-41.854,59 €=28.322,17 €
Το οποίο κέρδος παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα αφού στο σύστημα
αφαιρέσουμε το φορτίο και παρακολουθούμε μόνο την παραγωγή του
φωτοβολταϊκού συστήματος:

Εικόνα 5.23 Κέρδος Φ/Β συστήματος 20 ετών

Το ετήσιο κέρδος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση Φ/Β
συστήματος ανέρχεται στα 28.319,38 € ενώ παρατηρούμε και ένα αρχικό κόστος στα
114.252,00 €. Η διαφορά κέρδους στο υπολογιστικό και στο πρόγραμμα είναι
αμελητέα και οφείλεται στο γεγονός ότι το φορτίο δεν μπορεί να είναι μηδενικό και
έτσι βάλαμε ενα πολύ μικρό αριθμό ώστε να τρέξει το πρόγραμμα.
Στη συνέχεια παρατηρούμε τις τιμές που έχει το πρόγραμμα στο excel για την ετήσια
οικονομική μελέτη :

Εικόνα 5.24 Οικονομικά στοιχεία Φ/Β συστήματος 20 ετών με τη χρήση του excel
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Τέλος αναλύουμε τις διαφορές των δύο προγραμμάτων:
Ετήσιο κόστος Κατανάλωσης ενέργειας χωρίς την χρήση Φ/Β συστήματος:
Excel: 68.434,70 €
Homer Pro: 70.174,76 €
Απόκλιση:

|68.434,70 €−70.174,76 €|
68.434,70 €

= 0,0254 ή 2,54 %

Ετήσιο κόστος Κατανάλωσης ενέργειας με την χρήση Φ/Β συστήματος:
Excel: 41.533,75 €
Homer Pro: 41.854,90 €
Απόκλιση:

|41.533,75 €−41.854,90 €|
41.533,75 €

= 0,0077 ή 0,77 %

Ετήσιο κέρδος Κατανάλωσης ενέργειας με την χρήση Φ/Β συστήματος:
Excel: 26.880,94 €
Homer Pro: 28.319,38 €
Απόκλιση:

|26.880,94 €−28.319,38 €|
26.880,94 €

= 0,0535 ή 5,35 %

Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα οικονομικά
δεδομένα του προγράμματος του excel είναι αξιόπιστα καθώς οι αποκλίσεις με το
HOMER PRO είναι πολύ μικρές.
Οπότε στα 20 χρόνια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το κέρδος είναι:
Κέρδος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 20×28.319,38 € = 566.387.6 €
Συνολικό κόστος Φ/Β συστήματος: 92.160,00 € + 22.092,00 € = 114.252,00 €
Τελικό Κέρδος: 566.387.6 € - 114.252,00 € = 452.135,6 €
Κέρδος με την χρήση Φ/Β συστήματος στα 20 έτη:
Excel: 380.103,20 €
Homer Pro: 452.135,6 €
Απόκλιση:

|380.103,20 €−452.135,6 €|
380.103,20

= 0,1895 ή 18,95 %

Παρατηρούμε ότι η απόκλιση στα 20 έτη είναι μεγαλύτερη από την ετήσια απόκλιση
και οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε απώλειες κάθε χρόνο στα πλαίσια τα οποία τα
εισάγαμε στο excel με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να μην έχουμε το ίδιο κέρδος και
μάλιστα να μειώνεται ενώ στο HOMER PRO το κέρδος είναι το ίδιο.
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Επιπλέον μέσω του προγράμματος HOMER PRO παρατηρούμε τον χρόνο
απόσβεσης:

Εικόνα 5.25 Χρόνος απόσβεσης συστήματος

Ο χρόνος απόσβεσης του συστήματος μέσω του προγράμματος είναι 4,03 έτη.
Απόσβεση συστήματος:
Excel: 4,25 έτη
Homer Pro: 4,03 έτη
Απόκλιση:

|4,25−4,03|
4,25
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Το σχηματικό διάγραμμα παρακάτω απεικονίζει το φορτίο και την προσφορά του
Φ/Β συστήματος στην κάλυψη του φορτίου.

Εικόνα 5.26 Γράφημα ετήσιας κατανάλωσης και κάλυψης του φορτίου μέσω του Φ/Β συστήματος

Ενώ στην συνέχεια παρατηρούμε αναλυτικά την προσφορά του Φ/Β συστήματος
καθώς και το ποσοστό διείσδυσης του Φ/Β συστήματος στο φορτίο:

Εικόνα 5.27 Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β πλαίσια και ποσοστό διείσδυσης

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Φ/Β συστήματος:
Excel: 206.776,5 kWh
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Homer Pro: 221,349 kWh
Απόκλιση:

|206.776,5 kWh−221,349 kWh |
206.776,5 kWh

= 0,0705 ή 7,05 %

Ποσοστό διείσδυσης του Φ/Β συστήματος στο φορτίο:
206.776,5 kWh

Excel: 526.420,7 kWh = 39,28 %
Homer Pro: 41,00 %
Απόκλιση:

|39,28 %−41,00 % |
39,28 %

= 0,044 ή 4,4 %

Ενώ το διάγραμμα της φωτογραφίας απεικονίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
καθ΄όλη την διάρκεια του έτους και ανάλογα με την χρωματική ένδειξη έχει και την
αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το Φ/Β σύστημα.
Η αποθήκευση ενέργειας κυμάνθηκε σε διαφορετικά επίπεδα από το άλλο
πρόγραμμα:

Εικόνα 5.28 Ετήσια αποθήκευση ενέργειας

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Φ/Β συστήματος:
Excel: 30.257,5 kWh
Homer Pro: 10.490 kWh
Απόκλιση:

|30.257,5 kWh−10.490 kWh|
30.257,5 kWh

= 0,6533 ή 65,33 %

Ετήσιο κέρδος από την αποθήκευση: 10.490×0,13 € = 1.363,7 €
Κέρδος από την αποθήκευση στα 20 έτη: 1.363,7 € × 20 = 27.274 €
Κέρδος του συστήματος στα 20 έτη: 27.274 € - 22.092 € = 5.182 €
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Η απόκλιση είναι πάρα πολύ μεγάλη και οφείλεται στο γεγονός ότι στο πρόγραμμα
του excel η ανάλυση γίνεται ανά ώρα και ανά μέρα ξεχωριστά ενώ έχουμε και
απεικόνιση των κύκλων φόρτισης προκειμένου να έχει μία πιο αναλυτική απεικόνιση
ενώ στο HOMER PRO οι τιμές που καταχωρούμε είναι για μία καθημερινή και μία
αργία ανά μήνα.
Όσον αφορά για τις αναλυτικές χρεώσεις του δικτύου αναλύθηκαν και παραπάνω
ωστόσο η παρακάτω εικόνα τα απεικονίζει πιο αναλυτικά:

Εικόνα 5.29 Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η.)

Ετήσιο κόστος Κατανάλωσης ενέργειας με την χρήση Φ/Β συστήματος:
Excel: 41.533,75 €
Homer Pro: 41.854,90 €
Απόκλιση:

|41.533,75 €−41.854,90 €|
41.533,75 €

= 0,0077 ή 0,77 %

Βάσει της παραπάνω εικόνας παρατηρούμε ότι η κατανάλωση της ηλεκτρικής
ενέργειας από το δίκτυο είναι σε υψηλά επίπεδα κατά την διάρκεια την οποία
λειτουργούν οι κλιματιστικές μονάδες του κτιρίου, όταν δηλαδή το φορτίο είναι σε
υψηλά επίπεδα.Μόνο τον Αύγουστο παρατηρείται μικρή τιμή καθώς η σχολή είναι
κλειστή και τα επίπεδα κατανάλωσης είναι χαμηλά.
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Τέλος, παρατηρούμε τα αποτελέσματα του αντιστροφέα:

Εικόνα 5.30 Αποτελέσματα Αντιστροφέα

Παρατηρούνται οι απώλειες του συστήματος, οι ώρες λειτουργίας του ενώ το
διάγραμμα δείχνει ανάλογα με την χρωματική απεικόνιση την χρήση του
αντιστροφέα και την ευκολία με την οποία ανταποκρίνεται στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και μετατροπή της.
Βάσει των παραπάνω αποτελεσμάτων του HOMER PRO καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα το οποίο δημιουργήσαμε στο excel είναι αξιόπιστο
και μπορεί να υλοποιήσει μία κανονική μελέτη.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η οικονομικότερη αποδοτικά σε
βάθος χρόνου είναι η χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος με αποθήκευση ενέργειας.
Ακόμα και αν η αποθήκευση ενέργειας διαφέρει πολύ στα 2 προγράμματα (excel και
HOMER PRO) και πάλι έχουμε κέρδος μεγαλύτερο κατά 5.182 €.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Το φωτοβολταϊκό μας σύτημα θα απαρτίζεται από τα εξής υλικά:
Φωτοβολταϊκά Πάνελ: SOMERA VSM.60.300.05
Συσσωρευτές: Intact Solar Power 140
Inverter: Sungrow SC50HV
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω υλικών βρίσκονται στο παράρτημα.
Τα εξής φωτοβολταϊκά πάνελ επιλέχθηκαν με κύριο γνώμονα,εφόσον εξυπηρετούν
την παραγωγή που είχαμε ορίσει,να χωράνε στην ταράτσα του κτιρίου Ζ΄.Για τον
λόγο αυτό επιλέχθηκαν φωτοβολταϊκά με υψηλό βαθμό απόδοσης ώστε να
μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας.
Στον έναν Inverter θα μπουν 9 σειρές (strings) των 23 φωτοβολταϊκών και στον
άλλον θα μπούν 8 σειρές (strings) των 23 φωτοβολταϊκών.Αναλυτικά οι τιμές των
στοιχείων που θα μπούν στον Inverter είναι (Οι τιμές τάσης και έντασης του
ρεύματος σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Φ/Β πλαισίου που βρίσκονται
στο παράρτημα είναι Voc=40,3 V και Isc=9,68 A):
23×40,3 V=926,9 V
9×9,68 A=87,12 A
8×9,68 A=77,44 A
Επίσης βρήκαμε και τις τιμές που αντιστοιχούν στην τάση Voc στους -10οC
(Voc(-10οC)=43,97 V) καθώς και την τάση VMPPT στους 60οC (VMPPT(60οC)=29,04 V)
Κάνοντας τις ανάλογες πράξεις έχουμε:
Voc(-10οC)=23×43,97 V=1011,31 V
VMPPT(60οC)=23×29,04 V=667,92 V
Τα οποία είναι μέσα στα όρια του Inverter όπως φαίνονται στο παράρτημα καθώς η
τάση στην dc μεριά πρέπει να είναι στα όρια 580-1300 V ενώ η ένταση του ρεύματος
έχει όριο τα 96 A τα οποία καμία απο τις 2 συστοιχίες Φ/Β πλαισίων δεν τα
ξεπερνάει.Το σύνολο των Φ/Β πλαισίων είναι 384.
Οι συσσωρευτές επιλέχθηκαν με τον τρόπο που αναλύθηκε και σε παραπάνω
κεφάλαιο. Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε όλη την ενέργεια που παράγουμε και να
μην έχουμε απώλειες, παίρνουμε την μεγαλύτερη τιμή αποθηκευμένης ενέργειας, η
Λάλα Κλοντιάν

Σελίδα 86

οποία όπως φαίνεται και παραπάνω στην εικόνα 5.16 είναι 327,1 kWh και βρίσκουμε
την απαιτούμενη χωρητικότητα της μπαταρίας ώστε να ικανοποιήσει την περίσσεια
ενέργεια.
Όπου 0,8 είναι το βάθος φόρτισης και 0,3 το βάθος εκφόρτισης σύμφωνα με τα
χαρακτηριστικά των μπαταριών.
Αυτήν την τιμή της χωρητικότητας καλούμαστε να ικανοποιήσουμε. Για την
ικανοποίηση των αναγκών μας βρήκαμε με την βοήθεια του καθηγητή μας μπαταρίες
χωρητικότητας, ίσης με 120 Ah οι οποίες είναι οι Intact Solar Power 140, από τις
οποίες θα χρειαστούμε σύνολο 224.
Θα είναι 56 σε σειρά οπότε η τάση τους θα είναι 56×12Volt που είναι η κάθε μια ίση
με 672 Volt τα οποία είναι μέσα στα όρια του Inverter όπως φαίνονται στο
παράρτημα καθώς η τάση στην dc μεριά πρέπει να είναι στα όρια 580-1300 V ενώ θα
έχουμε 2 σειρές σε κάθε Inverter άρα 2×24Α που είναι η κάθε μια ίση με 48 Α ένταση
μικρότερη των 96 Α που έχει σαν όριο ο Inverter.Το σύνολο των μπαταριών είναι
224.
Τέλος για να βρούμε τους κύκλους μπαταρίας θέτουμε ως μέγιστη τιμή τα 322,56
kWh και ελέγχουμε κάθε τιμή περίσσειας ενέργειας κάθε μέρα και αυτή προστίθεται
με την επόμενη εφόσον δεν υπερβαίνει την μέγιστη τιμή. Όταν αυτή η τιμή υπερβεί
την μέγιστη τιμή τότε ικανοποιείται ένας κύκλος ζωής της μπαταρίας μηδενίζει η τιμή
και αρχίζει ο επόμενος κύκλος με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Η διαδικασία αυτή
πραγματοποιείται για όλες τις μέρες του χρόνου και στο τέλος καταλήγουμε στον
αριθμό των κύκλων ζωής της μπαταρίας για έναν χρόνο. Με τον τρόπο αυτό
πετυχαίνουμε την καλύτερη αξιοποίηση της μπαταρίας αλλά και την οικονομικότερη
για εμάς αφού η μπαταρία θα εκφορτίζει μόνο όταν θα έχει φτάσει στην μέγιστη τιμή
που μπορεί να αποθηκεύσει (σύμφωνα με τα όρια φόρτισης/εκφόρτισης αλλά και με
τον περιορισμό να είναι μικρότερη της μέγιστης τιμής αποθηκευμένης ενέργειας) και
να εκφορτίσει έπειτα.
Τέλος,ο αντιστροφέας που επιλέχθηκε έγινε με το κριτήριο να ικανοποιεί τις ανάγκες
του συστήματος και παρ΄ότι η ονομαστική μας ισχύ είναι στα 115,2 kW, εμείς έχουμε
επιλέξει αντιστροφέα 56 kW ,δύο και για τον λόγο αυτό στο σύνολο 112 kW
μικρότερη της ονομαστικής ισχύς. Ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι ότι βάσει
της εικόνας 5.20 η παραγωγή των πλαισίων είναι πολύ μικρότερη των ορίων του
αντιστροφέα, οπότε μπορούμε να μειώσουμε την ισχύ του αντιστροφέα χωρίς να
έχουμε αρνητικό αντίκτυπο στην εκμετάλευση της παραγόμενης ενέργειας.
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Παρακάτω παρουσίαζεται ένα μονογραμμικό διάγραμμα του Φ/Β συστήματος:

Είκονα 6. 1 Μονογραμμικό διάγραμμα Φ/Β Συστήματος

6.1 Οφέλη χρήσης του Φ/Β μας συστήματος
Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα οφέλη που έχουμε μέσω του συστήματος μας.
Αρχικά μπορούμε να παρατηρήσουμε μέσω των εικόνων 5.21 , 5.22 και 5.23 το
ετήσιο κέρδος το οποίο είναι στα 28.322,17 €.Κάθε χρόνο το κτίριο Ζ΄ έχει κόστος
για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 70.176,76 € ενώ με την εξοικονόμηση
αυτή το ετήσιο κόστος μειώνεται και φτάνει στο ποσό των 41.854,59 €.
Τέλος, επειδή ο κύριος λόγος ο οποίος αποτέλεσε τον παράγοντα για να παρακινήσει
τους ανθρώπους για την εκμετάλευση φυσικών πόρων είναι οι εκπομπές αερίων λόγω
των συμβατικών καυσίμων, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την μείωση του
διοξειδίου του άνθρακα που θα επιτευχθεί με την χρήση του φ/β συστήματος.Στην
Ελλάδα η μέση τιμή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι 0,80 kg CO2/kWh οπότε
η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ετησίως είναι:
221.349,00 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,80

𝑘𝑔 𝐶𝑂2
𝑘𝑤ℎ

= 177.079,2 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 = 177,08 𝑡𝐶𝑂2

6.2 Ανάλυση/Σχολιασμός των αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν είναι απολύτως λογικά,χωρίς αυτό όμως να
σημαίνει ότι αποτελούν και την βέλτιστη λύση του συστήματος.
Η παραγωγή είναι αυτή που αναμένουμε βάσει όλων των προγραμμάτων που
αναλύσαμε και μας επιβεβαιώνει ότι η θεωρία εφαρμόζεται πλήρως στην πράξη αφού
Λάλα Κλοντιάν

Σελίδα 88

το πρόγραμμα στο excel βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε θεωρητικούς τύπους και έχει
πολύ μικρή απόκλιση από τα άλλα δύο προγράμματα που εφαρμόζονται για
πραγματικές μελέτες.
Η επιλογή του inverter δεν είναι η βέλτιστη καθώς διάφορες δοκιμές στο πρόγραμμα
του HOMER PRO μας έδειξαν ότι μειώνοντας τα όρια του μετατροπέα μειώνουμε το
κόστους του φωτοβολταϊκού μας συστήματος χωρίς να έχουμε αρνητικό αντίκτυπο
στην εκμετάλευση της παραγόμενης ισχύς.Με περαιτέρω δοκιμές και εφαρμογές
διαφόρων τύπων αντιστροφέων μπορούμε να επιτύχουμε τις ίδιες τιμές ή και
καλύτερες με χαμηλότερο κόστος.
Τέλος, παρατηρούμε ότι η εφαρμογή αποθηκευτικών μέσων απέχει πολύ θεωρητικά
σε συνδυασμό με την πράξη καθώς μιλάμε για απόκλιση μεγαλύτερη του 60%
(65,33% για την ακρίβεια).Η απόκλιση αυτή μας δείχνει ότι μπορεί να επιτευχθεί
καλύτερη εφαρμογή η οποία είτε θα μειώσει το κόστος μας, είτε με το ίδιο κόστος
μπορεί να γίνει καλύτερη επιλογή αποθηκευτικών μέσων οπότε θα επιτύχουμε
μεγαλύτερη εξοικονόμηση άρα μεγαλύτερο κέρδος. Και οι δύο αυτοί τρόποι θα
επιτύχουν μεγαλύτερη μείωση του ετήσιου κόστους, άρα μεγαλύτερο κέρδος για το
σύστημά μας.
Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε προηγούμενη πτυχιακή εργασία η οποία
πραγματοποιήθηκε από τους φοιτητές Ροβάτσο Ιωάννη και Νίκου Αλέξη με θέμα
¨Μετρήσεις κατανάλωσης κτιρίου Ζ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για μελέτη
και διαστασιολόγηση ω/β συστήματος, για σύνδεση στο δίκτυο μέσω NET
METERING¨. Οι μετρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη αυτή πάρθηκαν
από την πτυχιακή και η διπλωματική εργασία αποτελεί συνέχεια της πτυχιακής
εργασίας που προαναφέρθηκε καθώς αναλύεται η ίδια μελέτη με επιπλέον τρόπους
και επιβεβαιώνεται μέσω εμπορικών προγραμμάτων, ενώ η αποθήκευση ενέργειας
αποτελεί την συνέχεια αυτή.

6.3 Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι τα εξής:
Αρχικά, οι αποκλίσεις μεταξύ των τριών προγραμμάτων (HOMER PRO, excel και
PVGIS) είναι πολύ μικρές, επιβαιώνοντας μας ότι η παραγωγή κυμαίνεται στα
επίπεδα τα οποία έχουμε υπολογίσει και επιβαιώνοντας μας για τα ορθά
αποτελέσματα του προγράμματος που εμείς δημιουργήσαμε (excel).
Επιπλέον, η αποθήκευση ενέργειας έχει μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο
προγράμματα HOMER PRO και excel με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στο
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συμπέρασμα ότι είτε κάποιο λάθος έχει γίνει κατα τον υπολογισμό στο πρόγραμμα
δημιουργήσαμε (excel),είτε επειδή μέσω του προγράμματος μας κάναμε μία πολύ
αναλυτική μελέτη ανά μέρα για την αποθήκευση ενώ το HOMER PRO παίρνει
δεδομένα για κάθε μήνα οπότε μπορεί να διαφέρουν οι τιμές σε μεγάλα επίπεδα. Στην
δική μας περίπτωση (excel) η προσθήκη μπαταριών είναι οικονομικά ωφέλιμη ενώ
στην περίπτωση του HOMER PRO δεν είναι.
Ακόμα, το ετήσιο κόστος μας πέφτει σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, αφού
μειώνεται κατά 28.322,17 € ποσό μεγαλύτερο του 1/3 του συνολικού ποσού
70.176,76 € και είναι πολύ λογικό αφού το ποσοστό διείσδυσης είναι στο 41% (βλέπε
Εικόνα 5.27 –PV Penetration). Η απόκλιση είναι μικρότερη από 1% (0,77%) με
αποτέλεσμα την ανάδειξη της αξιοπιστίας του προγράμματός μας.
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα επίσης, το κέρδος που ανάμενεται στα 20
χρόνια είναι στα 452,134,50 € και η απόκλιση με το δικό μας πρόγραμμα είναι στα
15,93 % (380.103,20 €).Μπορεί αυτό το ποσοστό να φαντάζει μεγάλο και να
δημιουργεί ανησυχίες σε ότι έχει να κάνει με το δικό μας πρόγραμμα, ωστόσο αν
αναλογιστεί κάποιος ότι στο δικό μας πρόγραμμα εισάγουμε και τις απώλειες που
έχει το φωτολταϊκό πλαίσιο μας ετησίως και μειώνει αισθητά την εξοικονόμηση και
το κέρδος, η απόκλιση αυτή είναι απόλυτα λογική και αναμενόμενη.
Τέλος, η απόσβεση στο εμπορικό πρόγραμμα είναι στα 4,03 έτη και έχει απόκλιση
μόλις 5,18 % (4,25 έτη) η οποία είναι αναμενόμενη καθώς στο δικό μας πρόγραμμα,
όπως αναφέραμε και παραπάνω, εισάγουμε και τις απώλειες που έχει το φωτολταϊκό
πλαίσιο μας ετησίως και μειώνει αισθητά την εξοικονόμηση και το κέρδος σε ετήσια
βάση με αποτέλεσμα η απόσβεση να επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Εν κατακλείδη, σε διάστημα 4,03 έτη θα δούμε απόσβεση, με αποτέλεσμα με απλά
λόγια να έχουμε εξαλείψει το κόστος το οποίο είχαμε δαπανήσει στην αρχή, ενώ στα
20 χρόνια έχουμε ένα μεγάλο κέρδος, μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της αρχικής μας
επένδυσης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η επένδυση είναι προσοδοφόρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΝΑΦΟΡΕΣ/LINKS
[1]
[2]
[3]
[4]

http://ecododonea.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
https://op.europa.eu/webpub/com/factsheets/energy/el/
https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/current-challenges-in-energy/
https://www.bbc.com/future/article/20170313-the-biggest-energy-challengesfacing-humanity
[5] http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_eng.htm
[6] http://www.allaboutenergy.gr/Piges23.html
[7] https://www.energysage.com/solar/
[8] https://mainrenewableenergy.com/solar-energy-what-it-is-its-uses-and-itspros-and-cons/
[9] https://www.solarpowereurope.org/wp-content/uploads/2019/12/SolarPowerEurope_EU-Market-Outlook-for-Solar-Power-2019-2023_.pdf?cf_id=7181
[10]
Παπακωνσταντίνου Χ.Κωνσταντίνος, ‘‘Μελέτη διαστασιολόγησης και
ενσωμάτωσης στο δίκτυο δωτοβολταϊκών-αποθηκευτικών συστημάτων υπό
τον θεσμό της ιδιοκατανάλωσης’’, Διπλωματική εργασία, ΕΜΠ 2015
[11]
https://www.intechopen.com/books/solar-panels-and-photovoltaicmaterials/introductory-chapter-introduction-to-photovoltaic-effect
[12]
https://pv.teicrete.gr/photovoltaic_theory
[13]
https://energyeducation.ca/encyclopedia/Photovoltaic_effect
[14]
https://www.imagesco.com/articles/photovoltaic/photovoltaic-pg4.html
[15]
https://medilab.pme.duth.gr/pdf/Binoli.pdf
[16]
https://www.solarmarket.com.au/tips/types-of-solar-inverters/
[17]
https://www.sma.de/en/partners/knowledgebase/pv-inverters-basicfacts-for-planning-pv-systems.html
[18]
Ροβάτσος Ιωάννης, Νίκου Αλέξης, ‘‘Μετρήσεις κατανάλωσης κτιρίου
Ζ του Πανεπιστημίου δυτικής Αττικής για μελέτης και διαστασιολόγιση φ/β
συστήματος, για σύνδεση στο δίκτυο μέσω Net Metering’’, Πτυχιακή
Εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 2019
[19]
https://news.dualsun.com/co-en/12/2014/what-is-the-optimalorientation-and-tilt-angle-for-solar-panels/
[20]
https://www.oleng.eu/netmetering/#%CE%A4%CE%B9%20%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1
%CE%B9%20%CE%B7%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%8
0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
[21]
https://www.mpenergy.gr/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%8
1%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7Λάλα Κλοντιάν
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%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE
%B1%CF%83/net-metering.html
[22]
https://www.intechopen.com/books/special-topics-in-renewableenergy-systems/renewable-energy-integration-with-energy-storage-systemsand-safety
[23]
https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/secondary_batteri
es
[24]
https://www.pveducation.org/pvcdrom/batteries/storage-in-pv-systems
[25]
https://www.pveducation.org/pvcdrom/battery-characteristics/batterycapacity
[26]
https://www.pveducation.org/pvcdrom/battery-characteristics/batteryvoltage
[27]
https://www.pveducation.org/pvcdrom/battery-characteristics/batteryefficiency
[28]
https://www.pveducation.org/pvcdrom/battery-characteristics/batterylifetime-and-maintenance
[29]
https://www.pveducation.org/pvcdrom/battery-characteristics/batterycharging-and-discharging-parameters
[30]
https://www.corrosion-doctors.org/Batteries/self-compare.htm
[31]
https://batteryuniversity.com/learn/article/elevating_self_discharge
[32]
Μπιτζιώνης Βασίλειος, Μπιτζιώνης Δημήτριος ‘‘ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’’, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 2015
[33]
Μπιτζιώνης Βασίλειος, ‘‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ’’,
Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 2016
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
1. Πίνακας 1.1 Προκλήσεις και ευκαιρίες αναδυόμενων αγορών ηλιακής
ενέργειας
2. Πίνακας 2.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τύπων αντιστροφέων
3. Πίνακας 2.2 Απαιτήσεις διασύνδεσης φωτοβολταϊκού συστήματος στο δίκτυο
4. Πίνακας 3.1 Ποσοστό αυτοεκφόρτισης σε μήνες και έτη
5. Πίνακας 4.1 Ημερήσιες τιμές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίου Ζ
για όλες τις περιπτώσεις (Εαρινό-Χειμερινό Προφίλ και Αργίες-Καθημερινές)
6. Πίνακας 5.1 Κοστολόγηση φωτοβολταϊκού συστήματος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Εικόνα 2.1 Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο
Εικόνα 2.2 Επαφή p-n και τρόπος λειτουργίας της
Εικόνα 2.3 Ιδανικό ισοδύναμο κύκλωμα φωτοβολταϊκού στοιχείου
Εικόνα 2.4 Πλήρες ισοδύναμο κύκλωμα φωτοβολταϊκού στοιχείου
Εικόνα 2.5 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτοβολταϊκού στοιχείου
συναρτήσει της αντίστασης σειράς
6. Εικόνα 2.6 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτοβολταϊκού στοιχείου
συναρτήσει της παράλληλης αντίστασης
7. Εικόνα 2.7 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτοβολταϊκού στοιχείου
συναρτήσει της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας
8. Εικόνα 2.8 Χαρακτηριστική καμπύλη I/V φωτοβολταϊκού στοιχείου
συναρτήσει της θερμοκρασίας
9. Εικόνα 2.9 Απόδοση φωτοβολταϊκών συναρτήσει της γωνίας κλίσης τους και
του προσανατολισμού τους
10. Εικόνα 2.10 Διάγραμμα Net Metering
11. Εικόνα 3.1 Διάγραμμα φωτοβολταϊκού συστήματος με αποθήκευση ενέργειας
12. Εικόνα 3.2 Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα της μπαταρίας
13. Εικόνα 4.1 Ημερήσια κατανάλωση χειμερινού προφίλ για αργίες-εορτές
14. Εικόνα 4.2 Ημερήσια κατανάλωση χειμερινού προφίλ για καθημερινές
15. Εικόνα 4.3 Εβδομαδιαία κατανάλωση χειμερινού προφίλ
16. Εικόνα 4.4 Ημερήσια κατανάλωση εαρινού προφίλ για αργίες-εορτές
17. Εικόνα 4.5 Ημερήσια κατανάλωση εαρινού προφίλ για καθημερινές
18. Εικόνα 4.6 Εβδομαδιαία κατανάλωση εαρινού προφίλ
19. Εικόνα 4.7 Σύγκριση ημερήσιας κατανάλωσης για αργίες-εορτές μεταξύ
χειμερινού και εαρινού προφίλ
20. Εικόνα 4.8 Σύγκριση ημερήσιας κατανάλωσης για καθημερινές μεταξύ
χειμερινού και εαρινού προφίλ
21. Εικόνα 4.9 Ετήσια κατανάλωση κτιρίου Ζ
22. Εικόνα 4.10 Αναλυτικός πίνακας υπολογισμών στο excel
23. Εικόνα 4.11 Δεδομένα Κατανάλωσης ημέρα Καθημερινής Στο HOMER PRO
24. Εικόνα 4.12 Δεδομένα Κατανάλωσης ημέρα Σαββατοκύριακου Στο HOMER
PRO
25. Εικόνα 4.13 Διαγράμματα Κατανάλωσης Στο HOMER PRO
26. Εικόνα 5.1 Συνολική επιφάνεια κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
27. Εικόνα 5.2 Κατειλημμένη επιφάνεια 1 κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
1.
2.
3.
4.
5.
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28. Εικόνα 5.3 Κατειλημμένη επιφάνεια 2 κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
29. Εικόνα 5.4 Κατειλημμένη επιφάνεια 3 κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
30. Εικόνα 5.5 Κατειλημμένη επιφάνεια 4 κτιρίου Ζ Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής
31. Εικόνα 5.6 Τελικά αποτελέσματα προγράμματος στο excel ετήσιας μελέτης
φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85 kWp
32. Εικόνα 5.7 Δεδομένα και τοποθεσία μελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος
ισχύος 5.85 kWp με τη χρήση PVGIS
33. Εικόνα 5.8 Ετήσια αποτελέσματα φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85
kWp με τη χρήση PVGIS
34. Εικόνα 5.9 Αποτελέσματα φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85 kWp σε
διάρκεια είκοσι (20) ετών
35. Εικόνα 5.10 Ετήσια οικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος
5,85 kWp και χρόνος απόσβεσης έργου
36. Εικόνα 5.11 Οικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85
kWp σε διάρκεια 20 ετών
37. Εικόνα 5.12 Τελικά αποτελέσματα προγράμματος excel ετήσιας μελέτης
φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp
38. Εικόνα 5.13 Δεδομένα και τοποθεσία μελέτης φωτοβολταϊκού συστήματος
ισχύος 115 kWp με τη χρήση PVGIS
39. Εικόνα 5.14 Ετήσια αποτελέσματα φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115
kWp με τη χρήση PVGIS
40. Εικόνα 5.15 Αποτελέσματα φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 115 kWp σε
διάρκεια είκοσι (20) ετών
41. Εικόνα 5.16 Αποθήκευση ανά μήνα φωτολταϊκού συστήματος ισχύος 115
kWp
42. Εικόνα 5.17 Ετήσια οικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος
115 kWp και χρόνος απόσβεσης έργου
43. Εικόνα 5.18 Οικονομική μελέτη φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,85
kWp σε διάρκεια 20 ετών
44. Εικόνα 5.19 Σχηματικό Διάγραμμα και τοποθεσία συστήματος
45. Εικόνα 5.20 Δεδομένα δικτύου (ΔΕΗ)
46. Εικόνα 5.21 Οικονομικά αποτελέσματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
χωρίς την χρήση Φ/Β συστήματος 20 ετών
47. Εικόνα 5.22 Οικονομικά αποτελέσματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
με την χρήση Φ/Β συστήματος 20 ετών
48. Εικόνα 5.23 Κέρδος Φ/Β συστήματος 20 ετών
49. Εικόνα 5.24 Οικονομικά στοιχεία Φ/Β συστήματος 20 ετών με τη χρήση του
excel
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50. Εικόνα 5.25 Χρόνο απόσβεσης συστήματος
51. Εικόνα 5.26 Γράφημα ετήσιας κατανάλωσης και κάλυψης φορτίου μέσω του
Φ/Β συστήματος
52. Εικόνα 5.27 Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β πλαίσια και
ποσοστό διείσδυσης
53. Εικόνα 5.28 Ετήσια αποθήκευσης ενέργειας
54. Εικόνα 5.29 Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από πάροχο
ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η.)
55. Εικόνα 5.30 Αποτελέσματα Αντιστροφέα
56. Εικόνα 6.1 Μονογραμμικό διάγραμμα Φ/Β Συστήματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
•

SOMERAVSM.60.300.05
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•

Intact Solar Power 140
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•

SUNGROW SC50HV

Λάλα Κλοντιάν

Σελίδα 100

Λάλα Κλοντιάν

Σελίδα 101

