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1. 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί την απαραίτητη εργασία που πρέπει να εκπονηθεί, καλούμενη ως 
“πτυχιακή εργασία” ώστε να καταστεί κανείς πτυχιούχος. 

Η πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την εμβάθυνση μας σ’ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο από 
αυτά που εμείς έχουμε διδαχθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής μας στο τμήμα  Ηλεκτρολογίας 
Πειραιά. 

Έτσι,στην εργασία αυτή που έχει τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 2.5KVA.”, αναπτύσσονται οι υπάρχουσες θεωρίες που περιγράφουν μια 
σύγχρονη ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
2.5KVA. 

Η ανάπτυξη της ανθρωπότητας μετά τη βιομηχανική επανάσταση στηρίχθηκε στην 
κατασπατάληση των ενεργειακών και φυσικών πόρων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος. 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου,που οδηγεί σε κλιματικές αλλαγές και η τρύπα του όζοντος,είναι 
δύο σημαντικές επιπτώσεις που έχουν προκύψει εξαιτίας των αερίων καύσης του πετρελαίου 
και των ανθρακικών πετρωμάτων που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή 
ενέργειας. 

Η επιλογή αυτού του μοντέλου ανάπτυξης στηρίχθηκε στην αφθονία των ενεργειακών και 
φυσικών πόρων με έλλειψη μέτρου. Τα αποτελέσματα της αλόγιστης ανάπτυξης καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι σημερινές και οι επόμενες γενιές. 
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Η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ξεκίνησε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 
’70. Πολύ πρόσφατα οι εφαρμογές της αιολικής ενέργειας απέκτησαν τεχνολογική ωριμότητα και 
οικονομική ανταγωνιστικότητα για να καθιερωθούν στη διεθνή ενεργειακή αγορά. 

Η Ελλάδα,λόγω του πλούσιου αιολικού και ηλιακού δυναμικού καθώς και η μη ανανέωση των 
αποθεμάτων του λιγνίτη,έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενέργειας από 
ανεμογεννήτριες και  φωτοβολταϊκά  πάνελ και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές,όπου η 
παραγωγή ενέργειας στηρίζεται στο πετρέλαιο. 

Έτσι,πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών 
στοιχειών σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και ειδικά στις απομακρυσμένες,οι οποίες 
αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εξάλλου,η προστασία του περιβάλλοντος είναι χρέος όλων των 
πολιτών με ό,τι μέσα διαθέτει ο καθένας. Έτσι,αποφάσισα να ασχοληθώ με την κατασκευή ενός 
υβριδικού σπιτιού,μέσα από τη διαδικασία κατασκευής του οποίου,μελέτησα και ασχολήθηκα 
πρακτικά με θέματα σχεδιασμού,αξιολόγησης μετρητικών δεδομένων και αξιοπιστίας 
εγκατάστασης. 

 

Αρχικά,θα ήθελα να αναπτύξω τις έννοιες εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις 
κατηγορίες αυτών. 

 

 

2. 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

  

Αν ταξιδέψουμε στο παρελθόν.Ο πρώτος τρόπος εκμετάλλευσης για την αιολική ενέργεια ήταν η 
εφαρμογή της μεταφοράς, δηλαδή η τοποθέτηση πανιών στα πλοία,τα οποία διέσχιζαν πολλά 

ναυτικά μιλιά. Αυτή η μέθοδος έχει εφαρμογή μέχρι και σήμερα. 
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Εικόνα 1(Άτρακτος στα παλιότερα χρόνια)                     Εικόνα 2(Άτρακτος νέας τεχνολογίας) 

Άλλη μια εφαρμογή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας που αξίζει να επισημανθεί,είναι οι 
ανεμόμυλοι,οι οποίοι τοποθετούνταν σε μέρος που η ταχύτητα του αέρα ήταν μεγάλη. Οι 
ανεμόμυλοι είναι ανεμομηχανές οριζοντίου άξονα περιστροφής. Χρησιμοποιήθηκαν για την 
άλεση των δημητριακών και την άντληση νερού. Γνωστός απ' τα αρχαία χρόνια,ο ανεμόμυλος 
διαδόθηκε σημαντικά στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. 

Στην εικόνα 3 απεικονίζεται ένας τυπικός ανεμόμυλος του 14 αιώνα. 

  

Εικόνα 3 

Ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν στην Περσία (σημερινό Ιράν), ήδη από το 200 Π.Χ. Ωστόσο, η 
πρώτοι γνωστοί πρακτικοί ανεμόμυλοι χτίστηκαν στο Σιστάν, μια περιοχή μεταξύ του 
Αφγανιστάν και του Ιράν, από τον 7ο αιώνα. Κατασκευασμένοι από έξι έως δώδεκα πανιά 
καλύπτονται με ψάθες ή ύφασμα. 
Οι ανεμόμυλοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα. Τα 
πρώτα ιστορικά αρχεία για τη χρήση τους εντοπίστηκαν στην Αγγλία τον 11ο ή 12ο αιώνα, ενώ 
υπάρχουν αναφορές των γερμανικών σταυροφόρων λήψη των ανεμόμυλων και των δεξιοτήτων 
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τους στη Συρία περίπου το 1190. Μέχρι το 14ο αιώνα, οι Ολλανδικοί ανεμόμυλοι ήταν σε χρήση 
για την αποστράγγιση περιοχών του δέλτα του Ρήνου.(Εικόνα 3) 

Μετά την κρίση  του πετρελαίου που έγινε στην Αμερική κατά τον 19ο αιώνα,ξεκίνησε η 
επανάσταση για την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Αυτή η επανάσταση έφερε μια 
καινοτομία στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της αιολικής ενέργειας η οποία μέρα με τη 

μέρα βελτιώνεται με ταχείς ρυθμούς. 

 

          
Εικόνα  4                                                     Εικόνα  5 

 

Ποιο αναλυτικά: 

 Στην εικόνα 4 βλέπουμε μια ανεμογεννήτρια η οποία είναι κατασκευής του 1887 στο 
Cleveland από τον Charles F Brush.Είχε 18 μ ύψος και ζύγιζε περίπου 4 τόνους και η 
απόδοσή της ήταν μόλις 12 kw. 

 Στην εικόνα 5 απεικονίζεται μια ανεμομηχανή κάθετου άξονα η οποία με την βοήθεια 
μιας διάταξης γραναζιών μεταφέρει την κίνηση στην αντλία με αποτέλεσμα την άντληση 
νερού. Οι ανεμοαντλίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε αγροκτήματα στις κεντρικές 
πεδιάδες Νοτιοδυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών,στη Νότια Αφρική καθώς και την 
Αυστραλία. Οι ανεμοαντλίες διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό λεπίδων έτσι ώστε να 
περιστρέφονται αργά ώστε να έχουν μεγάλη ροπή στους χαμηλούς ανέμους. 
Αποτελούνται από το κιβώτιο ταχυτήτων και το στροφαλοφόρο άξονα,ο οποίος 
μετατρέπει την περιστροφική κίνηση σε παλινδρομικά χτυπήματα  προς τα κάτω με μια 
ράβδο.Η ανεμοαντλία εφευρέθηκε από τον Daniel Halladay το 1854.Τα πτερύγιά της 
αλλά και η βάση του σκελετού ήταν κατασκευασμένα από χάλυβα.Στα μετέπειτα χρόνια  
αντικαταστάθηκε με ξύλινα πτερύγια,με σκοπό την απώλεια βάρους και τη μείωση του 
κόστους.Στην αιχμή της χρήσης των ανεμοαντλιών,το 1930, εκτιμάται ότι περίπου 
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600.000 μονάδες ήταν σε χρήση.Η  ανεμογεννήτρια στην κορυφή ενός πύργου,  
κατασκευασμένη από ξύλο ή από χάλυβα,χρησιμοποείται έως και σήμερα. Οι 
επιχειρήσεις όπως το Star, Eclipse, Μορς, Aermotor έγιναν διάσημοι προμηθευτές στη 
Βόρεια και Νότια Αμερική. 

Παρακάτω,απεικονίζεται ένα μοντέλο τυπικής ανεμογεννήτριας παραγόμενης ισχύος 0,5MW,μια 
βελτιωμένη έκδοση του αρχικού μοντέλου,ως προς τον τρόπο λετουργίας και κατά συνέπεια ως 
προς την παραγόμενη ισχύ. 

 

 

 

 

Για την εκμετάλλευση της αιολικής ενεργείας χρησιμοποιούνται ειδικές διατάξεις που 
ονομάζονται αεροκινητήρες ή ανεμογεννήτριες οι οποίες αποτελούνται από τη βάση στήριξης,το 
στυλό έδρασης,τη γεννήτρια και τον έλικα. 

Κατά την φορά του ανέμου,ο αέρας παρασύρει τους έλικες του αεροκινητήρα,οι οποίοι είναι 
πακτωμένοι στον δρομέα του αεροκινητήρα.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιστροφή του 
ρότορα του κινητήρα και συνεπώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Πιο αναλυτικά:  

 

 

Από τα παραπάνω διακρίνουμε:  

 Brake (πέδηση) 

 Yaw drive (οδηγός περιστροφής  κεφαλής ανεμογεννήτριας ) 

 Yaw motor(ηλεκτροκινητήρας για την περιστροφή της κεφαλής ανεμογεννήτριας ) 

 Tower (στέλεχος έδρασης ανεμογεννήτριας ) 

 High speed shaft(άξονας μεγάλης ταχύτητας ) 

 Low speed  shaft (άξονας μικρής ταχύτητας ) 

 Nacelle (ατρακτίδιο κινητήρα) 

 Wind van (στέλεχος αέρα ) 

 Gear box (επιλογέας ταχυτήτων ) 

 Blades (πτερύγια) 

 Controller (ελεγκτής plc) 
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 Generator ( γεννήτρια) 

 anemometer (αισθητήριο αέρα ) 

Σε αυτήν τη μελέτη και εφαρμογή παρουσιάζεται και μια υβριδική ανεμογεννήτρια 
αυτοκατασκευή. 

 

  

 

3. 

 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  

 

 

 Το φωτοβολταϊκο φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 από τον Ανρί Μπεκερέλ 
(Becquerel).  

 

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί τη βασική φυσική διαδικασία μέσω της οποίας ένα φωτοβολταϊκό 
στοιχείο μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα.Είναι γνωστό ότι τα ηλιακά 
κύτταρα είναι δίοδοι ημιαγωγού, με τη μορφή ενός δίσκου.Συγκεκριμένα,η επαφή p-n εκτείνεται 
σε όλο το πλάτος του δίσκου και τα ηλιακά κύτταρα δέχονται την ηλιακή ακτινοβολία. Το ηλιακό 
φως είναι μικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται φωτόνια,τα οποία περιέχουν διαφορετικά ποσά 
ενέργειας ανάλογα με το μήκος κύματος του ηλιακού φάσματος. Το γαλάζιο χρώμα ή το 
υπεριώδες,παράδειγμα, έχουν περισσότερη ενέργεια από το κόκκινο ή το υπέρυθρο. 
Όταν,λοιπόν,τα φωτόνια προσκρούσουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, άλλα ανακλώνται, άλλα 
το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται. Κάθε φωτόνιο της ακτινοβολίας με ενέργεια ίση ή 
μεγαλύτερη από το ενεργειακό διάκενο του ημιαγωγού, έχει τη δυνατότητα να απορροφηθεί σε 
ένα χημικό δεσμό και να ελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο. ∆ημιουργείται έτσι, όσο διαρκεί η 
ακτινοβολία, μία περίσσεια από ζεύγη φορέων (ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές), πέρα από τις 
συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν στις συνθήκες ισορροπίας. Οι φορείς αυτοί, καθώς διαχέονται 
στο στερεό και εφόσον δεν επανασυνδεθούν με φορείς αντιθέτου πρόσημου, μπορεί να 
βρεθούν στην περιοχή της ένωσης p-n οπότε θα δεχθούν την επίδραση του ενσωματωμένου 
ηλεκτροστατικού πεδίου.Τα φωτόνια της ακτινοβολίας,την οποία δέχεται το στοιχείο στην 
εμπρός του όψη,προσπίπτουν στους ημιαγωγούς τύπου n,με αποτέλεσμα να παράγουν ζεύγη 
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φορέων(ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές). Ένα μέρος από τους φορείς αυτούς,διαχωρίζεται με την 
επίδραση του ενσωματωμένου πεδίου της διόδου και εκτρέπεται προς τα εμπρός (τα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια, e-) ή προς τα πίσω (οι οπές),δημιουργώντας μια διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις 
δυο όψεις του στοιχείου. Οι υπόλοιποι φορείς επανασυνδέονται και δεν υφίστανται σαν 
ελεύθεροι φορείς. Επίσης,ένα μέρος της ακτινοβολίας ανακλάται στην επιφάνεια του στοιχείου, 
ενώ ένα άλλος μέρος της διέρχεται από το στοιχείο χωρίς να απορροφηθεί. 

 

 
Έτσι,τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς το τμήμα τύπου n και οι 
οπές εκτρέπονται προς το τμήμα τύπου p, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια 
διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους ακροδέκτες των δύο τμημάτων της διόδου. 
∆ηλαδή, η διάταξη αποτελεί μία πηγή ηλεκτρικού ρεύματος που διατηρείται όσο διαρκεί η 
πρόσπτωση του ηλιακού φωτός πάνω στην επιφάνεια του στοιχείου. Η 
εκδήλωση της διαφοράς δυναμικού ανάμεσα στις δύο όψεις του φωτιζόμενου 
δίσκου, η οποία αντιστοιχεί σε ορθή πόλωση της διόδου, ονομάζεται 
φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Η αποδοτική λειτουργία των ηλιακών 
φωτοβολταϊκών στοιχείων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,στηρίζεται στην 
πρακτική εκμετάλλευση του παραπάνω φαινομένου. 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell),το οποίο είναι 
ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός μικρού πάχους σε επίπεδη επιφάνεια.Η 
πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με την κατάλληλη σύνδεση σε 
φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. 
Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα φωτοβολταϊκά 
πλαίσια ή γεννήτριες (module), τυπικής ισχύος από 20W έως 300W. Οι φωτοβολταϊκές 
γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι φωτοβολταϊκές 
συστοιχίες. 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: 
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1. Κρυσταλλικού Πυριτίου 

 Μονοκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 14,5% έως 
21%, 

 Πολυκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 13% έως 
14,5%. 

2. Λεπτών Μεμβρανών 

 Άμορφου Πυριτίου, ονομαστικής απόδοσης ~7%. 
 Χαλκοπυριτών CIS / CIGS, ονομαστικής απόδοσης από 7% έως 11%. 

 

 

3.1 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ. 

 

Tα ηλιακά στοιχεία σε μια βασική μονάδα συνδέονται μεταξύ τους σε μια βασική σειρά. 
Αυτό οφείλεται στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του κάθε ηλιακού στοιχείου. Ένα τυπικό 
(διαμέτρου 4 ιντσών) ηλιακό στοιχείο κρυσταλλικού πυριτίου ή ένα (10 cm Χ 10 cm) 
πολυκρυσταλλικό στοιχείο θα παρέχουν κάτω από κανονικές συνθήκες,ισχύ μεταξύ 1 
και 1,5 W, εξαρτώμενη από την απόδοση του ηλιακού στοιχείου.Αυτή η ισχύς παρέχεται 
συνήθως υπό τάση 0,5 ή 0,6 V. Από τη στιγμή που υπάρχουν πολύ λίγες εφαρμογές, οι 
οποίες μπορούν να λειτουργούν σε αυτή την τάση, η άμεση λύση είναι να συνδεθούν τα 
ηλιακά στοιχεία σε σειρά. 

 

Έτσι,η ισχύς των βασικών μονάδων πυριτίου,συνήθως,κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 W. 
Οι παράμετροι της βασικής μονάδας καθορίζονται από τον κατασκευαστή κάτω από τις 
ακόλουθες κανονικές συνθήκες: 

 Ακτινοβολία 1 ΚW/m2 
 Φασματική κατανομή ΑΜ 1,5 
 Θερμοκρασία ηλιακού στοιχείου 25°C 



 

 

	

	ΜΕΛΕΤΗ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ	ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ	ΙΣΧΥΟΣ	2.5	KVA		
	

13

Πρόκειται για τις ίδιες συνθήκες με αυτές που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηριστούν 
τα ηλιακά στοιχεία. Η ονομαστική έξοδος συνήθως ονομάζεται ισχύς κορυφής μιας 
βασικής μονάδας και εκφράζεται σε W κορυφής (W). 

Τα τρία περισσότερο σημαντικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μιας βασικής μονάδας είναι 
το ρεύμα βραχυκυκλώματος, η τάση ανοικτού κυκλώματος και το σημείο μέγιστης 
ισχύος σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία και την ακτινοβολία.Οι παρακάτω 
χαρακτηριστικές καμπύλες μοιάζουν με τη χαρακτηριστική καμπύλη Ι-V ενός ηλιακού 
στοιχείου, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιομορφίες.(Σχήμα 1.1) 

 

3.2 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ: 

 

Τα φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούνται συχνά σε συστοιχίες για την παραγωγή ενέργειας 
σε μεγάλη κλίμακα. Σε τέτοια μορφή χρησιμοποιούνται για να δίνουν ενέργεια σε 
δορυφόρους, διαστημόπλοια, αλλά και σε απλούστερες εφαρμογές, όπως για την 
ενεργειοδότηση απομακρυσμένων τηλεφώνων εκτάκτου ανάγκης σε εθνικές οδούς, σε 
σπίτια κλπ. 

Σε πολλές χώρες υπάρχουν προγράμματα επιδότησης των επενδύσεων σε 
φωτοβολταϊκά,τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια που μεταπωλείται και εισάγεται 
στα δημόσια δίκτυα μεταφοράς.Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτησή της 
από το την καύσιμη ύλη,δηλαδή το πετρέλαιο. 

Η θερμοκρασία είναι μια σημαντική παράμετρος λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού 
συστήματος. Όπως έχουμε δει,ο συντελεστής θερμοκρασίας για την τάση ανοικτού 
κυκλώματος είναι κατά προσέγγιση ίσος με -2.3 mV/◦C για κάθε ένα ηλιακό στοιχείο.Ο 
συντελεστής τάσης μιας βασικής μονάδας είναι,επομένως,αρνητικός και πολύ μεγάλος 
από τη στιγμή που συνδέονται σε σειρά 33 έως 36 ηλιακά στοιχεία. Ο συντελεστής 
ρεύματος,αντίθετα,είναι θετικός και μικρός,περίπου +6 μΑ/◦C ανά τετραγωνικό εκατοστό 
της βασικής μονάδας.Συνεπώς, μόνο η μεταβολή τάσης σε σχέση μ’ αυτή της 
θερμοκρασίας λαμβάνεται υπόψη για πρακτικούς,κυρίως,υπολογισμούς. 

Είναι σημαντικό να σημειώσoυμε ότι η τάση καθορίζεται από τη θερμοκρασία 
λειτουργίας των ηλιακών στοιχείων, η οποία διαφέρει από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος.Συγκεκριμένα,στο παρακάτω διάγραμμα,στον άξονα Ψ΄ εμφανίζονται οι 
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τιμές της τάσης και στον Χ΄οι τιμές της θερμοκρασίας,όπου διαπιστώνουμε αυτό που 
προαναφέραμε στην παραπάνω παράγραφο.  

 

Σχήμα 1.1 

Για κάθε ένα ηλιακό στοιχείο, το ρεύμα βραχυκυκλώματος Isc μιας βασικής μονάδας 
είναι ανάλογο προς την ακτινοβολία και επομένως θα ποικίλλει κατά τη διάρκεια της 
ημέρας κατά τον ίδιο τρόπο. Εφόσον η τάση είναι λογαριθμική συνάρτηση του 
ρεύματος, θα εξαρτάται επίσης λογαριθμικά και από την ακτινοβολία. Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας,επομένως,η τάση θα μεταβάλλεται λιγότερο από ότι το ρεύμα.  

Στο σχεδιασμό της φωτοβολταϊκής γεννήτριας είναι συνηθισμένο να παραμελείται η 
μεταβολή της τάσης και να λαμβάνεται υπόψην το ρεύμα βραχυκυκλώματος το οποίο 
είναι ανάλογο προς την ακτινοβολία. 

Η λειτουργία μιας βασικής μονάδας θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά 
στο σημείο μέγιστης ισχύος.Ένα σημαντικό γνώρισμα της χαρακτηριστικής καμπύλης 
της βασικής μονάδας,είναι ότι η τάση του σημείου μεγίστης ισχύος Vm είναι σχεδόν 
ανεξάρτητη από την ακτινοβολία. Η μέση τιμή αυτής της τάσης,κατά τη διάρκεια της 
ημέρας,μπορεί να εκτιμηθεί στο 80% της τάσης ανοικτού κυκλώματος κάτω από 
κανονικές συνθήκες ακτινοβολίας. Αυτή η ιδιότητα είναι χρήσιμη για τη σχεδίαση της 
μονάδας ελέγχου της ισχύος της συσκευής. 

Ο χαρακτηρισμός της βασικής φωτοβολταϊκής μονάδας συμπληρώνεται με τη μέτρηση 
της θερμοκρασίας ενός κανονικά λειτουργούντος ηλιακού στοιχείου (NOCT-Normal 
Operating Cell Τemperature),οριζόμενης ως η θερμοκρασία του ηλιακού στοιχείου, όταν 
η βασική μονάδα λειτουργεί κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες σε ανοικτό κύκλωμα: 

 Ακτινοβολία 0,8 
 Φασματική κατανομή ΑΜ 1,5 
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 Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C 
 Ταχύτητα ανέμου 1 m/s 

Η NOCT (συνήθως μεταξύ 42°C και 46 °C) χρησιμοποιείται τότε για να καθορίσει τη 
θερμοκρασία του ηλιακού ηλεκτρικού στοιχείου Tc κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
βασικής μονάδας. Συνήθως,υποθέτουμε ότι η διαφορά μεταξύ Τc και θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος Ta εξαρτάται γραμμικά από την ακτινοβολία Gr. 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ. 

 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σχεδιαστής μιας διάταξης είναι η 
στερέωση των βασικών μονάδων.Συγκεκριμένα,αν θα στερεώνονται σε σταθερές θέσεις 
ή αν οι προσανατολισμοί τους θα ακολουθούν (ιχνηλατούν) την κίνηση του ηλίου. 

Στις περισσότερες διατάξεις οι βασικές μονάδες στερεώνονται σ’ ένα σταθερό κεκλιμένο 
επίπεδο με την πρόσοψη προς τον ισημερινό. Αυτό έχει την αρετή της απλότητας, 
δηλαδή κανένα κινούμενο τμήμα και χαμηλό κόστος. H άριστη γωνία κλίσης εξαρτάται 
κυρίως από το γεωγραφικό πλάτος, την αναλογία της διάχυτης ακτινοβολίας στην 
τοποθεσία και το είδος του φορτίου. 

Στερεώνοντας τη διάταξη πάνω σε σύστημα με δύο άξονες παρακολούθησης του Ηλίου, 
μπορεί να συλλεχθεί μέχρι και 25% περισσότερη ηλιακή ενέργεια κατά τη διάρκεια ενός 
έτους, σε σύγκριση με την εγκατάσταση σταθερής κλίσης,κατά την οποία η 
συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας είναι λιγότερη.Κάτι τέτοιο όμως αυξάνει την 
πολυπλοκότητα της κατασκευής και έχει ως αποτέλεσμα μια χαμηλότερης αξιοπιστίας  
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και υψηλότερου κόστους συντήρηση.Αντίθετα,η μονού άξονα παρακολούθηση 
(ιχνηλάτηση) είναι λιγότερο σύνθετη αλλά παρουσιάζει μικρότερο κέρδος.Ο 
προσανατολισμός μπορεί να ρυθμίζεται χειροκίνητα, εκεί που η προσφορά εργασίας 
είναι διαθέσιμη, αυξάνοντας έτσι τις όποιες απολαβές. Έχει υπολογιστεί ότι σε περιοχές 
με ηλιοφάνεια,μια διάταξη επίπεδης κινούμενης πλάκας,που έχει κατάλληλη ρύθμιση 
ώστε να στρέφεται προς τον ήλιο δυο φορές την ημέρα και να παίρνει την κατάλληλη 
κλίση τέσσερις φορές το χρόνο, μπορεί να συλλαμβάνει το 95% της ενέργειας,η οποία 
συλλέγεται με τη βοήθεια ενός συστήματος δυο αξόνων παρακολούθησης,πλήρως 
αυτοματοποιημένο. 

 

 

Το σύστημα παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα συστήματα, που 
λειτουργούν κάτω από συγκεντρωμένο ηλιακό φως.Η δομή αυτών των συστημάτων 
εκτείνεται από έναν απλό σχεδιασμό,βασισμένο πάνω σε πλευρικούς ενισχυτικούς 
καθρέπτες,μέχρι τα συγκεντρωτικά συστήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται 
υπερσύγχρονες οπτικές τεχνικές,ώστε να αυξηθεί η είσοδος φωτός προς τα ηλιακά 
στοιχεία.Αυτά τα συστήματα είναι κατασκευασμένα για να ελαττώνουν το γωνιακό 
άνοιγμα των ακτινών,που το σύστημα μπορεί να δεχτεί,όταν οι ενισχυτικοί καθρέπτες 
συγκεντρώνουν το ηλιακό φως.Η παρακολούθηση γίνεται απαραίτητη από τη στιγμή 
που ο λόγος συγκέντρωσης ηλιακού φωτός υπερβαίνει το 10 περίπου,οπότε το 
σύστημα μπορεί να μετατρέψει μόνο την άμεση συνιστώσα της ηλιακής ακτινοβολίας. 
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4. 

 

 

∆ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

 

 

 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα αριθμό μερών ή υποσυστημάτων: 

  Τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια: 

Αποτελείται από μηχανική υποστήριξη απλής μορφής,ή απλής εγκατάστασης,ή 
τράκερ,δηλαδή σύστημα παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς. 

          

τρακερ                           απλή εγκατάσταση                εγκατάσταση σε στέγη 

  Μπαταρίες (υποσύστημα αποθήκευσης):Χρησιμοποιούνται  σε απομακρυσμένες 
εγκαταστάσεις όπως είναι,για παράδειγμα οι φάροι,οι υβριδικές κατοικίες οι 
οποίες αποτελούν το κύριο θέμα αυτής της εργασίας.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
υπάρχουν πολλών ειδών συσσωρευτές.Αυτοί που απεικονίζονται παρακάτω 
είναι βαθιάς εκφόρτωσης,τάσης 2,2V. 
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  H σύνδεση του πάνελ: ∆ιαθέτει έναν μετρητή ενέργειας που τοποθετείται 
ενδιάμεσα για την μέτρηση τις παραγόμενης ισχύος και γίνεται απευθείας με το 
υφιστάμενο δίκτυο της ∆ΕΗ.Επίσης, περιέχει συσκευή ελέγχου για μέτρηση και 
παρατήρηση και καθορίζει την ισχύ.Η συσκευή ελέγχου περιέχεται μέσα σε ένα η 
και δύο διαφορετικά πεδία χωρίζοντας την χαμηλή (12,24,28) από την υψηλή 
τάση (230,230/400). 
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  Εφεδρική γεννήτρια: Η επιλογή του πώς και ποια από αυτά τα στοιχεία 
ολοκληρώνονται μέσα στο σύστημα εξαρτάται από ποικίλες εκτιμήσεις. 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία υπάρχει γεννήτρια εσωτερικής 
καύσης(αυτοκατασκευή) για την αυτόματη εκκίνηση και στάση όταν ζητηθεί από την 
εγκατάσταση. Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. 
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4.1 

 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

 

Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες συστημάτων: 

Α.Το διασυνδεδεμένο:Έχει απλούστερη μορφή (έως 6 kw).Αποτελείται,συνήθως,από 
τα φωτοβολταϊκά πάνελ,τα οποία είναι συνδεμένα μεταξύ τους, τους αναστροφείς και το 
σύστημα προστασίας (ασφάλεια στο DC ασφάλεια και στο AC,αλεξικέραυνα και στα δυο 
κυκλώματα).  

Ο αναστροφέας είναι συνδεμένος κατευθείαν με την ∆ΕΗ και υπάρχει ένας μετρητής 
ενδιάμεσος για την μέτρηση της παραγόμενης ισχύος,για την κατανάλωση καθώς και 
για την παραγόμενη ισχύ.  

Για εφαρμογές μεγαλύτερης ισχύος,ισχύουν διαφορετικές νομοθεσίες και τυποποιήσεις.   

Β.Το αυτόνομο:Αποτελείται από μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια (πάνελ),τον 
αναστροφέα,για την μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας από συνεχές ρεύμα σε 
εναλλασσόμενο,από το σύστημα προστασίας,το οποίο αποτελείται από 
ασφάλειες,αντικεραυνικά και μια γείωση σε διάταξη τρίγωνου,η θεμελιακή κατά 
προτίμηση.Βασικό και πολλές φορές κρίσιμο για την αυτονομία της εγκατάστασης,είναι 
οι συστοιχίες των μπαταριών για την αποθήκευση της παραπάνω παραγόμενης  
ενέργειας.Συχνά,συμπεριλαμβάνεται κάποια μορφή ρυθμιστή φόρτισης των 
συσσωρευτών εάν αυτός δεν περιλαμβάνεται στον αναστροφέα.Σε μερικές περιπτώσεις 
το σύστημα περιέχει μια εφεδρική γεννήτρια εσωτερικής καύσης.Θα το δούμε πιο 
αναλυτικά στην παρουσίαση. 
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5.  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2.5KVA 

 

 

Με την βοήθεια των παραπάνω και βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας πάνω  
στην κατασκευή των οικιακών εγκαταστάσεων,είμαι σε θέση να παρουσιάσω μια  
πρότυπη μόνιμη κατοικία υβριδικής λειτουργίας σχεδιασμένη και 
κατασκευασμένη εξ ‘ολοκλήρου από εμένα. 

Αναλυτικά αναφέρω σε κάθε παράγραφο τις ενέργειες και τα αποτελέσματα της 
κατασκευής αυτής. 

 

Το ερέθισμα δημιουργήθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακίνητου που αντιμετώπιζε 
προβλήματα με την ηλεκτροδότησή του. 

Συγκεκριμένα,για την ηλεκτροδότηση της παρούσας κατοικίας η ∆ΕΗ απαιτούσε να 
τοποθετηθούν 11 κολώνες διανομής τις οποίες τις χρέωνε περίπου 8.000€ για την 
τοποθέτηση και για μια νέα ρευματοδότηση 1.250 €,συμπεριλαμβανομένης της 
γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των υπαλλήλων του δημοσίου. 

Η σκέψη ήρθε κατευθείαν στο μυαλό μου για μια υβριδική κατοικία και προσπάθησα να 
αντλήσω πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη νέα πράσινη ενέργεια.Βασικός κριτής το 
κόστος και η απάντηση για την επιλογή ήταν μια:ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. 

Έτσι,λοιπόν,πηγαίνοντας 2 φόρες το χρόνο για 2 συνεχόμενα χρόνια σε σχετική έκθεση 
στην Παιανία(Echo Teche) και με τη βοήθεια του διαδικτύου,ξεκίνησα και κατέληξα σε 
κάτι πολύ απλό και λειτουργικό. 
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5.1 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

 

 

Πρόκειται για μια μόνιμη κατοικία στη Χαλκίδα,στην Αμάρυνθο.Είναι μια έκταση 4 
στρεμμάτων με 3 βοηθητικούς χώρους (χώρος στάθμευσης ,μπάρμπεκιου και 
αποθήκη).Η κατοικία είναι τύπου μεζονέτας (σαλόνι ,τραπεζαρία ,κουζίνα )στο ισόγειο 
και οι κρεβατοκάμαρες στο πρώτο όροφο. 

Το μονογραμμικό ηλεκτρικής εγκατάστασης και τα μονογραμμικά των ηλεκτρικών 
πινάκων,εμφανίζονται αναλυτικά στους αντίστοιχους χώρους:  

 

 

 

 

Για τον χώρο στάθμευσης   

Για τον χώρο του μπάρμπεκιου 

Για τον χώρο της αποθήκης 

Για την κατοικία   
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Συμφώνα με τα παραπάνω διαγράμματα,φαίνεται αναλυτικά η ισχύς για κάθε σημείο 
του σπιτιού.Προσθέτοντας τον ταυτοχρονισμό εχουμε : 

Κ
Α
Τ
Α
Ν
Α
Λ
Ω
Σ
Η 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

   ΙΣΟΓΕΙΟ   1ος   ΓΚΑΡΑΖ  ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ  ΑΠΟΘΗΚΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ  5*100  4*100  4*100  2*100  2*100 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  9*11  4*11  (2*20)+(4*11)  3*15  3*15 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  900             

   ΣΥΝΟΛΑ  1499  444 484 245  245

   ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΑ              2917
 

2917W*0.7=2041W 

0,7 συντελεστής ταυτοχρονισμού 

Έχοντας την συνολική ισχύ του ακίνητου επιλεγούμε τα κατάλληλα υλικά για την 
υλοποίηση του. 

 

5.2 

 

ΠΑΝΕΛΑ. 

 

   

  Χρησιμοποιηθήκαν 6 πανέλα της εταιρείας bioenergy(120 w) με τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

Τάση στην μέγιστη ισχύ, VMP 17.50 V 

Ρεύμα στην μέγιστη ισχύ, IMP  6.86 A 
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Τάση ανοικτού κυκλώματος, VOC 22.36 V 

Ρεύμα βραχυκύκλωσης, ISC 6.70 A 

Μέγιστη τάση συστήματος, Vmax 12 V 

Μέγιστη ανοχή δύναμης ±3% 

Βάρος 16,5 Kg 

 

 

Χρησιμοποιήθηκαν 2 πανέλα ακόμη,της εταιρείας “Agip” συνολικής ισχυος 2*60 w με τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Τάση στην μέγιστη ισχύ, VMP 17.60 V 

Ρεύμα στην μέγιστη ισχύ, IMP  3.40 A 

Τάση ανοικτού κυκλώματος, VOC 21.80 V 

Ρεύμα βραχυκύκλωσης, ISC 3.75 A 

Μέγιστη τάση συστήματος, Vmax 12 V 

Μέγιστη ανοχή δύναμης ±5% 

Βάρος 6,5 Kg 
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Παρακάτω απεικονίζεται η ολοκληρωμένη τοποθέτηση των πάνελ. 

 

Η βάση στήριξης είναι αυτοκατασκευή και είναι φτιαγμένη κατ’αυτόν τον τρόπο,ούτως 
ώστε να μπορεί να αλλάζει η γωνία στήριξης των πανέλων χειροκίνητα .Στην παρούσα 
κατάσταση,όπως αντιλαμβανόμαστε,είναι καλοκαιρινή περίοδος με την αντίστοιχη κλίση 
των 30ο .  
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5.3 

 

Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ. 

 

 

Έχει επιλεχτεί ο  XAVDREX C60 της εταιρείας Schneider Electric για την διαχείριση 
της φόρτισης των συσσωρευτών master από την ενέργεια που κατεβάζουν τα 
πάνελ.Και ενας  XAVDREX C60 για τους συσσωρευτών slave  από την ενέργεια που 
κατεβάζει η ανεμογεννήτρια. 
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Στο εσωτερικό του πίνακα αυτού υπάρχουν όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα για 
την προστασία του εξοπλισμού από ανεπιθύμητες υπερτάσεις,από βραχυκυκλώματα ή  
από κρουστικές τάσεις(κεραυνοί). 
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5.4 

 

 

ΟΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ. 

 

Οι συσσωρευτές έχουν χωριστεί σε 2 ομάδες,τις master και slave. 

Οι master αποτελούνται από 9 μπαταρίες.Η κάθεμια από αυτές έχει 210 Ah,τάση 
λειτουργίας 12 V.Οι μπαταρίες αυτές είναι τύπου θειικού οξέος,συνολικής 
χωρητικότητας 1890 Ah. 

Οι slave αποτελούνται από 7 μπαταρίες.Η κάθεμια έχει 210 Ah,τάση λειτουργίας 12 V 
και είναι τύπου θειικού οξέος με συνολική χωρητικότητα 1470 Ah. 

Το γενικό σύνολο των συσσωρευτών είναι 1470+1890= 3360 Ah. 



 

 

	

ΜΕΛΕΤΗ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ	ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ	ΙΣΧΥΟΣ	2.5	KVA	
	

32

                     
Στην παραπάνω φωτογραφία απεικονίζεται η συστοιχία συσωρευτών. 

Σημείωση: Η επιλογή των μπαταριών θειικού οξέος έγινε εσκεμμένα για μείωση του 
κόστους.    

5.5 

 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ. 

 

 

 

Η κατασκευή έγινε από εμένα προσωπικά και δοκιμάστηκε.Τα πτερύγιά της 
σχεδιάστηκαν για ταχύτητες ανέμου από 4-8 m/s.Τα βήματα κατασκευής είναι τα 
ακόλουθα: 

Έχει επιλεχθεί ένας τριφασικός εναλλακτήρας με σύστημα ανόρθωσης 7 διόδων,με 
ενσωματωμένο αυτόματο ρυθμιστή φόρτισης.  
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Ο συγκεκριμένος εναλλακτήρας είναι από Honda Integra ώστε να αντέχει στους 
δυνατούς ανέμους και στην αυξημένη ταχύτητα περιστροφής .Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του είναι : 

Τάση λειτουργίας 12V  

Τάση φόρτισης 13,5V 

Στις 750 rpm/min αποδίδει 83Α  

 

Αφού έχουν σχεδιαστεί τα πτερύγια,σειρά έχει η κατασκευή της βάσης,η οποία θα 
προσαρμόζει στην κολώνα και θα είναι ικανή για την περιστροφή γύρω από τον εαυτό 
της.  

Τα κομμάτια από τα οποία αποτελείται η βάση και το σύστημα περιστροφής είναι από 
μία χαλύβδινη τάπα 2 ½ ιντσών και εναν αυτοπεριστρεφόμενο ρουλεμανάτο τροχό 360 
μοιρών. Επίσης,έχει χρησιμοποιηθεί ένα κομμάτι από τη βάση του εναλλακτήρα με 
σκοπό την ολοκληρωμένη στήριξη της γεννήτριας.  
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Έχει κολληθεί η βάση και είναι έτοιμη προς συναρμολόγηση 
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Ξεκινάμε με τα πτερύγια και την πλήμνη και συνεχίζουμε με το πτερύγιο και την ουρά. 

Τα πτερύγια είναι απο αλουμίνιο και έχουν κοπεί και σχεδιαστεί από εμένα με την 
βοήθεια μια πτυχιακής εργασίας που συμβουλεύτηκα. 

Η πλήμνη αποτελείται από μία βάση ενός ανεμιστήρα και έχει διαμορφωθεί σε τόρνο για 
την άψογη εφαρμογή και ασφάλεια της γεννήτριας.  
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Μια κοντινή φωτογραφία στην οποία φαίνεται ο τύπος της γεννήτριας. 

 

 

 

Έτοιμη  προς εγκατάσταση 
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Παραπάνω,βλέπουμε την ανεμογεννήτρια εγκατεστημένη και καλωδιωμένη στην οροφή 
της αποθήκης,κάνοντας τις απαραίτητες ρυθμίσεις και δοκιμές για την ορθή λειτουργία. 

Η ανεμογεννήτρια εδρεύεται σε ενα χαλύβδινο νεροσωλήνα 2 ½ ιντσών βαρέου τύπου ο 
οποίος είναι πακτωμένος στο έδαφος με σκυρόδεμα στο 1m βάθος.Επίσης εχει 
στερεωθεί στον κορφάτη της σκεπής για την βέλτιστη στήριξη .    
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5.6 

 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. 

 

 

Ένα άλλο εξάρτημα το όποιο προστέθηκε στον εξοπλισμό είναι η διαμορφωμένη 
γεννήτρια εσωτερικής καύσης η οποία διαμορφώθηκε ανάλογα με τις απαιτήσεις της 
εγκατάστασης. 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας αυτής είναι:   

2.5 KVA με αυτονομία στις 3 ώρες λειτουργίας. 

Η μόνη αλλαγή που υπέστη η γεννήτρια,είναι η πρόσθεση ενός μηζοδυναμού,το όποιο 
έχει προσαρμοστεί στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα εσωτερικής καύσης.Έτσι,το 
μηζοδυναμό,έχει την πλήρη μετάδοση της κίνησης με την βοήθεια ενός ιμάντα,είτε για 
την εκκίνηση της γεννήτριας είτε για την παράγωγη ενέργειας (12,5 V)για την φόρτιση 
των συσσωρευτών ή και ακόμα για την παραγωγή των 230V γα την τροφοδοσία του 
σπιτιού. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζεται η  γεννήτρια εσωτερικής καύσης 
καλωδιωμένη και έτοιμη προς χρήση,εάν ζητηθεί. 
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Επίσης για την αυτόματη εκκίνηση και στάση της γεννήτριας έχει οδηγηθεί η εντολή 
στον πίνακα ελέγχου του αυτοματισμού. 

 

Για την κατάλληλη τάση φόρτισης έχει συνδεθεί ένας ρυθμιστής τάσης,ο οποίος επιτηρεί  
και ελέγχει την τάση φόρτισης με τις κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας. 

 

Στις παρακάτω φωτογραφίες απεικονίζεται η διαδικασία για την κατασκευή του πίνακα 
της φόρτισης από την γεννήτρια εσωτερικής καύσης. 
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5.7 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ.  

 

 

Ένα βασικό κομμάτι της υβριδικής κατοικίας είναι ο κεντρικός αναστροφέας, ο οποίος 
αναβαθμίστηκε από το αρχικό σχέδιο με έναν σαφώς ανώτερο,ως προς τον βαθμό 
απόδοσης,την αποδιδόμενη ισχύ και την δυνατότητα στιγμιαίας εκκίνησης. 

Μιλάμε για τον  αναστροφέα Victron 3000/12  ο οποίος έχει τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 

Παραλληλίζεται για τριφασική έξοδο  

Τάση εισόδου από 9,5-17 V DC 

Τάση εξόδου  230 V AC ±2%   

Συχνότητα: 50 Hz ± 0,1% 

Ισχύς εξόδου στους  25 ºC 3000 VA 

Ισχύς εξόδου στους  25 ºC 2500 W 

Ισχύς εξόδου στους  40 ºC 2200 W 

Στιγμιαία ισχύς  6000 W 

Μεγίστη αποδοτικότητα  93 % 

Εσωτερική κατανάλωση όταν το φορτίο στην έξοδο είναι μηδέν  15 W 

Εσωτερική κατανάλωση όταν το φορτίο στην έξοδο είναι μηδέν στην με AES mode 10 W 

Εσωτερική κατανάλωση όταν το φορτίο στην έξοδο είναι μηδέν με Search mode 4 W  
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Μια άποψη από την τοποθέτηση στην παρούσα εγκατάσταση. 
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5.8 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος και η μεθοδολογία που κατασκευάστηκε ο 
κεντρικός πίνακας και στην συνέχεια θα γίνει η επεξήγηση της λειτουργίας του. 

Αρχικά,έγινε ο σχεδιασμός του πίνακα, βασισμένος σε βιομηχανικά πρότυπα βάσει των 
αναγκών της εγκατάστασης. 

Οι διαστάσεις του κεντρικού πίνακα είναι 800*600*250 mm 

 

  

 

 

Η επόμενη κίνηση είναι να στερεώσουμε το διάτρητο κανάλι στην μεταλλική πλάτη του 
πίνακα για την τακτοποίηση των αγωγών και την στερέωση της ράγας για τα υλικά. 
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Αφού στερεώθηκαν τα υλικά στον πίνακα, τοποθετούνται οι κλέμες ράγας για την 
σύνδεση τον εξωτερικών εξαρτημάτων του συστήματος. 

 

   

 

Η επόμενη κίνηση είναι η καλωδίωση του πίνακα και η τοποθέτηση των ασφαλειών για 
την προστασία των κυκλωμάτων. 
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Αφού έχει τελειώσει πλέον η καλωδίωση των ισχυρών ρευμάτων έρχεται η σειρά των 
ασθενών ρευμάτων. 

Τα ασθενή ρεύματα σε αυτή την περίπτωση είναι οι είσοδοι του PLC για την διαχείριση 
της εγκατάστασης. Για την μετατροπή της τάσης χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές 
αντιστάσεις ακριβείας.  

  

      

 

Η καλωδίωση και η εγκατάσταση τους έγιναν στην μετώπη του πίνακα για να χειρίζονται 
από τον χρήστη. 
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Η οποιαδήποτε απόληξη καλωδίου μαρκάρεται  στην κάτοψη του σχέδιο και αριθμείται 
πάνω στους αγωγούς με αυτοκόλλητους αριθμούς.   

 

  

 

Η διαδικασία της κατασκευής ολοκληρώθηκε κι έχει μείνει το κλείσιμο των καναλιών κι ο 
πίνακας είναι έτοιμος προς τοποθέτηση και σύνδεση. 

 

         

 Η διαδικασία της εγκατάστασης του κεντρικού πίνακα είναι στην ουσία ο συνδετικός 
κρίκος όλων εξαρτημάτων από τα όποια αποτελείται η υβριδική κατοικία. 
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Η καρδιά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ονομάζεται Πίνακας. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ο πίνακας περιέχει έναν ελεγκτή ο όποιος επιτηρεί την 
εγκατάσταση,παίρνοντας διάφορες τιμές.Αυτές είναι: Η κατάσταση των συσσωρευτών, 
η τάση της ανεμογεννήτριας,η τάση των πανέλων και η ένταση της καταναλισκόμενης 
ενέργειας. 

Όλα αυτά διαχειρίζονται από ένα PLC Zelio SR3B261B της Schneider Electric το οποίο 
διαθέτει 10 αναλογικές εισόδους 0 V=λογική έξοδος 0, 24 V=λογική έξοδος 1 

 και 6 ψηφιακές εισόδους 0-10V,εκ των οποίων οι πέντε χρησιμοποιούνται μετρώντας 
τις αντίστοιχες τάσεις με την βοήθεια των ρυθμιστικών αντιστάσεων(για την 
προσαρμογή της τάσης με το PLC).Οι τάσεις αυτές είναι: 

Τάση μπαταριών   Master 

Τάση μπαταριών  Slave 

Παραγόμενη τάση από τα πάνελα πριν τον ρυθμιστή 

Παραγόμενη τάση από την ανεμογεννήτρια  

Παραγόμενη τάση από το σύστημα φορτιστή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

Οι έξοδοι από το PLC οδηγούνται σε ηλεκτρονόμους οι οποίοι διαχειρίζονται τις τάσεις 
φόρτισης,τον παραλληλισμό των συσσωρευτών,την αυτόματη εκκίνηση και στάση της 
γεννήτριας εσωτερικής καύσης καθώς επίσης και για την κατάσταση του συστήματος. 
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Όπως φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία αναγράφονται οι ρυθμιστικές   
αντιστάσεις που αντιστοιχούν στην μετατροπή της τάσης ούτως ώστε αυτή να μπορεί να 
είναι συμβατή με το PLC. Οι ενδεικτικές λυχνίες προειδοποιούν και ενημερώνουν την 
κατάσταση του συστήματος. 

 

Στο παραπάνω κεφάλαιο έγινε η περιγραφή το συστήματος. 

Στον παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η λειτουργία  του συστήματος. 

 

Όπως προανέφερα το σύστημα αποτελείται από τα πάνελ τα όποια αποδίδουν 
(120w*6)+(60w*2)=840w. 

Η μεταλλική κατασκευή της στήριξης έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η 
αύξηση τως μοιρών κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και η μείωσή τους κατά την 
διάρκεια του χειμώνα.Αυτό συμβαίνει γιατί η γωνία πρόσπτωσης του ήλιου αλλάζει με 
τις εποχές και η αυξομοίωση των μοιρών γίνεται για τη μέγιστη εκμετάλλευση του πάνελ 
το όποιο μπορεί κατά τη διάρκεια της ημέρας να έχει απόδοση έως και 66% 
περισσότερο από τα σταθερά πάνελ. 

Η κατεύθυνση την οποία έχει πάρει η στήριξη της κατασκευής είναι δυτικοανατολικά για 
να μπορούμε να έχουμε την μεγαλύτερη διάρκεια σε ήλιο. 
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Στις πρωινές ώρες από τις 11:00  έως και τη 13:00 η ένταση ρεύματος που μετριέται 
είναι  περίπου στα 67 Α λόγω του ότι οι μπαταρίες έχουν χάσει ενέργεια από την 
αυξημένη χρήση τη νύχτα. 

Το σύστημα φόρτισης των πάνελ το έχει αναλάβει ο xandrex c 60 που μπορεί να 
διαχειρίζεται εντάσεις ρεύματος έως και 80 Α,τάση η οποία έχει ρυθμιστεί να είναι στα  
13,5V συνεχής φόρτισης και μία φόρα στης 7 μέρες τροφοδοτεί τις μπαταρίες με τάση 
15 V για τον καθαρισμό των πλακών του μολύβδου (το προτείνει ο κατασκευαστής για 
τις μπαταρίες μολύβδου θειικού οξέως). Τα πάνελ τροφοδοτούν ή και φορτίζουν την 
συστοιχία των μπαταριών που τις ονομάζονται master. Με την βοήθεια των 
ηλεκτρονόμων μπορεί να γίνεται η εναλλαγή του συστήματος φόρτισης στις συστοιχίες . 

Τελειώνοντας,οι πήγες τροφοδοσίας των συσσωρευτών,με την βοήθεια του xandres 
c60,τροφοδοτούν τις μπαταρίες που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ομάδα που 
λέγεται slave.   

Αναφέρομαι στην ανεμογεννήτρια,η οποία κατασκευάστηκε από εμένα προσωπικά, 
δοκιμάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία στην παρούσα εφαρμογή. Ο σχεδιασμός των 
πτερυγίων της έγινε με την βοήθεια ανάγνωσης πτυχιακής εργασίας που παρουσίαζε 
μετρήσεις στις διάφορες ταχύτητες του ανέμου για να είναι εφικτός ο καθορισμός του 
κατάλληλου σχήματος για τη συγκεκριμένη ταχύτητα του ανέμου που έχουμε στην 
εφαρμογή μας. 

Μέσα στον κεντρικό πίνακα υπάρχουν 5 ηλεκτρονόμοι ισχύος,οι οποίοι διαχειρίζονται 
την ενέργεια η οποία καταναλώνεται από τις συσκευές του σπιτιού,την ενέργεια που 
αποθηκεύεται στις μπαταρίες και την ενέργεια με την οποία φορτίζονται οι μπαταρίες 
από τον φορτιστή του Η/Ζ . 

 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος του PLC έγινε με την παρακάτω φιλοσοφία και 
λειτουργικότητα: 

Κατά την διάρκεια της ημέρας,τα πάνελ μέσω του xandrex  φορτίζουν τις μπαταρίες τις 
master.Στην περίπτωση που η τάση των μπαταριών είναι μεγαλύτερη από 12,8 V,τότε 
κοιτάει την κατάσταση των μπαταριών των slave για να τις φορτίσει ούτως ώστε να 
βρίσκονται και οι δυο συστοιχίες μπαταριών σε μία άριστη κατάσταση για τη λειτουργία 
τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.Εάν η κατάσταση των μπαταριών είναι σε πολύ καλά 
επίπεδα (άνω από 12,8V) και η τάση από τα πάνελ είναι πάνω από 14 V,τότε τίθεται σε 
λειτουργία το ενδεικτικό το οποίο δηλώνει την ενεργοποίηση του πλυντηρίου 
ρούχων.Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συσκευή είναι η πιο απαιτητική ως προς την 
κατανάλωση. 
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Σε περίπτωση συννεφιάς και γενικότερα χειμερινών συνθηκών,η ένταση φόρτισης τον 
μπαταριών master είναι πολύ χαμηλή με αποτέλεσμα,τη φόρτισή τους να αναλαμβάνει η 
ανεμογεννήτρια.Αυτό γίνεται και κατά την διάρκεια της νύχτας που η τάση των πάνελ 
είναι πολύ χαμηλή και δεν μπορούν να φορτίσουν τις μπαταρίες. 

Υπάρχει το ενδεχόμενο της κακής χρήσης της εγκατάστασης ή το ενδεχόμενο άπνοιας 
και συννεφιάς για πάνω από 4 μέρες(πολύ δύσκολο,αλλά καθόλου απίθανο). 

Οι μπαταρίες έχουν αυτονομία 5 μέρες με 30% του συνολικού φορτίου κατανάλωσης . 

Σε περίπτωση που η στάθμη των μπαταριών master πέσει κάτω από την κρίσιμη τάση 
που είναι 10.9 V (για τις μπαταρίες μολύβδου θειικού οξέως) και δεν υπάρχει φόρτιση 
από την ανεμογεννήτρια λόγο άπνοιας,τότε γίνεται η μεταγωγή των μπαταριών master 
με slave. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετεί της ανάγκες του σπιτιού μέχρι την 
κατώτατη τάση που είναι τα  10.9 V και για τις μπαταρίες slave. 

Όταν και οι δυο συστοιχίες μπαταριών φτάσουν την κρίσιμη,τάση τότε ξεκινάει η 
διαδικασία φόρτισης με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος . 

∆ίνεται η εντολή από το PLC να ξεκινήσει τις διαδικασίες εκκίνησης του 
βενζινοκινητήρα.Το PLC δίνει τάση στον ηλεκτρονόμο ο οποίος διαχειρίζεται ένταση 
ρεύματος 300Α για τη λειτουργία του μηζοδυναμού,προκειμένου να ξεκινήσει να παίρνει 
στροφές ο στρόφαλος του βενζινοκινητήρα για την παραγωγή ενέργειας. 

Μέσα από το πρόγραμμα του PLC,ο βενζινοκινητήρας έχει 3 προσπάθειες για την 
εκκίνησή του και 5 sec για να πάρει τις απαιτούμενες στροφες.Η παύση μεταξύ των 
προσπαθειών είναι 10 sec. 

Εάν δεν καταφέρει να ξεκινήσει ο βενζινοκινητήρας τότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία στην 
μετώπη του πίνακα για την ενημέρωση του χειριστή ότι υπάρχει πρόβλημα κατά την 
εκκίνηση της γεννήτριας. 

Να σημειωθεί ότι η τάση λειτουργίας του κεντρικού πίνακα δίνεται από ένα UPS της 
APC 1000 το όποιο βρίσκεται εκεί για να μπορεί να τροφοδοτεί αδιάλειπτα τους  
ηλεκτρονόμους και το PLC,παρόλο που οι μπαταριές είναι πεσμένες και δεν μπορούν 
να τροφοδοτήσουν τον αναστροφέα της εγκατάστασης. 

Εάν ξεκινήσει ο βενζινοκινητήρας τότε ο φορτιστής είναι κομπλαρισμένος στον 
στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα εσωτερικής καύσης.Με την κατάλληλη διάμετρο της 
τροχαλίας ο κινητήρας έχει τις σωστές στροφές για να παράγει την τάση 13.5 V.Μόλις  
επιτηρήσει αυτήν την τάση,το PLC,με την βοήθεια της ρυθμιστικής 
αντίστασης,σταματάει τη διαδικασία εκκίνησης και στη συνέχεια ενεργοποιεί το 
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μεταγωγικό ηλεκτρονόμο για να μπορεί να γίνει η μεταγωγή από τον αναστροφέα στην 
γεννήτρια και να τροφοδοτηθούν οι καταναλώσεις του σπιτιού απευθείας από την 
γεννήτρια εσωτερικής καύσης.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση φόρτιση των 
μπαταριών χωρίς απώλειες ενέργειας από τον αναστροφέα.Από τη στιγμή που το PLC 
δίνει τις διάφορες εντολές για την διαχείριση του συστήματος,ενεργοποιείται ένα χρονικό 
για την λειτουργία της γεννήτριας,διάρκειας 3 ωρών,με αποτέλεσμα να φορτιστούν 
πλήρως οι μπαταρίες και να μπορεί να ανεφοδιαστεί ο βενζινοκινητήρας με καύσιμα.   

Στην  παρακάτω φωτογραφία απεικονίζεται το πρόγραμμα του PLC που εφαρμόζεται 
στην πτυχιακή εργασία μου.     

 

 

Με λίγα λόγια,η κατασκευή της υβριδικής κατοικίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς.Έχει 
αποδώσει σε όλες τις συνθήκες κι αυτό χάρη στις μεταβλητές αντιστάσεις,οι οποίες 
έχουν τοποθετηθεί στη μετώπη του κεντρικού πίνακα διαχειρίσης.  
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6. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ. 

Κλείνοντας,θα ήθελα να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου για την υλοποίηση ενός τέτοιου 
δύσκολου έργου.Θα ήθελα,επίσης,να ευχαριστήσω τον κ.Μαλατέστα,ο οποίος 
συναίνεσε για την πραγμάτωση αυτής της πτυχιακής εργασίας. 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

-Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: ‘’ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ’’. 

-Σημειώσεις από τα σεμινάρια της Schneider Electric με τίτλο: «Προτάσεις σχεδίασης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων για κτίρια και για Φωτοβολταϊκά  πάρκα σε αγροτεμάχια». 

 

 


