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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα θέλαμε κατ' αρχάς να ευχαριστ~Ίσουμε τον επιβλέποντα 

καθηγητή μας κ. Σπύρο Τσιώλη για την καθοδήγηση του, προκειμένου να 

εκπονήσουμε την εργασία αυτή. Επιπλέον ευχαριστούμε όλους τους 

καθηγητές του τμήματος μας, που μας έμαθαν πώς να εργαζόμαστε. 

Θα 1Ίταν παράλειψη να μην ευχαρισηΊσουμε τον μηχανολόγο 

μηχανικό κ. Αντώνιο Γκλαβίνη που μας παραχώρησε τα στοιχεία για να 

μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εργασία μας. 

Τέλος, ευχαριστούμε τους οικείους μας οι οποίοι καθ' όλην η1ν 

διάρκεια της μελέτης μας συμπαραστάθηκαν, ούτως ώστε να 

παραδώσουμε τ~1ν πτυχιακή εργασία έγκαιρα. 
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SUMMARY 

Photovoltaic systeΠΊs aΓe one of tl1e ΠΊοst topical issues in scιence. The 

photovoltaic electl'ical poweΓ pIΌvides independence to these countΓies fΙΌιn eneΓgy 

dependence and also Γeduces enviIΌnιnental pollution. Each yea1· pl1otovoltaic 

investΠΊents gΓOwing Γapidly. Also, the goveΓΠιnents offeΓ gΓants to develop tl1ese 

systeιns. 

Ιη this elaborated this thesis. Ιη this papeΓ we studied theoretically the 

photovoltaic systeιns . T11en we studied a paι1icular case of tl1e PV systeιn. Finally, 

based οη the theory, suggested better solutions to iιnprove tl1e peΓfonnance of tl1e 

systeιn undeΓ study. 

Thus, in tl1e first chapteΓ of this paper, we have seen geneΓal global pIΌbleιns 

can be solved with photovoltaic systeιns . The second chapteΓ dealt extensively witl1 

solar eneΓgy. Ιη the tl1ird chapter, we pΓesented statistical data οη the ιnarket for 

photovoltaic systeιns and the Greek legal fΓaιnework governing it. Ιη the fourtl1 cl1apteΓ, 

we analyzed the structural unit of photovoltaic systeιns , the photovoltaic cell. Ιη the 

fiftl1 chapteΓ, we talked about tl1e photovoltaic systeΠΊs and data conceΓning theιn. The 

sixth and final chapteΓ is tl1e case study for an application in a ΓΟοf, with noιninal poweΓ 

5kWρeak· 

Keywords: solaΓ eneΓgy, photovoltaic systeιns, photovoltaic in buildings, photovoltaic 

case study 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα της 

επιστήμης. Η ηλεκτροπαραγωγ1Ί μέσω αυτών ανεξαρτητοποιεί τις χό)ρες από την 

ενεργειακ1Ί εξάρτηση και ταυτόχρονα περιορίζει την ρύπανση του περιβάλλοντος. 

Χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται κατακόρυφα οι επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά 

συστήματα. Επίσης, τα κράτη προσφέρουν κίνητρα έτσι ώστε να αναπτυχθούν αυτά τα 

συστήματα. 

Σε αυτό το πλαίσιο εκπονήθηκε η παρούσα πτυχιακή εργασία. Σε αυτ~Ίν τ~1ν 

εργασία μελετήσαμε θεωρητικά τον χώρο των φωτοβολταϊκό)Υ συστημάτων. Στην 

συνέχεια μελετήσαμε μια συγκεκριμένη περίπτωση φωτοβολταϊκ1Ίς εγκατάστασης. 

Τέλος, βάση της θεωρίας, προτείναμε καλύτερες λύσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η 

απόδοση του υπό μελέτη συστήματος. 

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, είδαμε γενικά τα παγκόσμια 

προβλ1Ίματα τα οποία μπορούν να λυθούν με τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε εκτενέστερα με την ηλιαΚΊΊ ενέργεια. Στο τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάσαμε στατιστικά στοιχεία της αγοράς των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων και το ελληνικό νομικό πλαίσιο που τ~1ν διέπει. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

αναλύσαμε την δομική μονάδα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο. Στο πέμπτο κεφάλαιο μιλ1Ίσαμε για τα φωτοβολταϊκά συστ~1ματα και 

στοιχεία που τα αφορούν . Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο έγινε η μελέτη περίπτωσης 

για μια εφαρμογή σε στέγη , ισχύος 5kWρeak · 

Λέξεις κλειδιά: ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά συστ~Ίματα, φωτοβολταϊκές στέγες, 

μελέτ~1 περίπτωσης φωτοβολταϊκό)Υ 



l ITYXIAKH Ε Ι'ΓΆΣ Ι Α : ΔΗΜΙ-ΙΤΙ'ΗΣ ΣΟΥ ΛΤΛΝΙ-ΙΣ ΚΕΦΑΑΑ ΙΟ Ι ": ΊΆ 1 Ι ΑΓΚΟΣΜ ΙΑ ΓΙΙ'ΟΒΑ ΗΜΛΤΛ ΚΑ Ι οι ΑΝΑΝL:ΩΣ Ι ΜL:Σ 111 ΙΙ 'ΕΣ 
ΘΕΟΔΩl'ΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΝΕΙ'ΓL: Ι ΑΣ ( ΛΓl l::) ΩΣ Λ ΥΣΙΙ ΣΕ Α ΥΤΑ 

t 0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΩΣ 

ΛΥΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ" 

1.1 Το ενεργειακό πρόβλημα 

Το ενεργειακό πρόβλημα, όπως ήδη έχει ειπωθεί παραπάνω είναι το πρόβλημα 

της εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων. Τα ορυκτά καύσιμα δημιουργήθηκαν σε 

βάθος εκατομμυρίων ετών ενώ εμείς τα καταναλώνουμε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. 

Έτσι η άποψη η οποία στηρίζεται στην υπερβολική κατανάλωση των ορυκτών 

καυσίμων και υποστηρίζει ότι σε μερικές δεκαετίες ο πλανήτης θα έχει στερέψει από 

ορυκτά καύσιμα είναι ρεαλιστικότατη. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά μεγέθη και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις το 

πετρέλαιο θα διαρκέσει για 50 ακόμη έτη. Αυτό συνεπάγεται διατι)ρηση του σημερινού 

ρυθμού κατανάλωσης όμως αυτό δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα αυξηθεί γιατί η 

αναπτυσσόμενη αγορά της Κίνας διψάει για πετρέλαιο. Με βάση την ετιΊσια έκθεση 

που συντάσσει η BP[t SJ τα αποδεδειγμένα υπαρκτά αποθέματα φτάνουν για μόλις 46,2 

έτι1 και το νούμερο αυτό συνεχώς μειώνεται λόγω τι1ς αύξησης της ζl)τησης. 

Στο σχήμα 1.1 που ακολουθεί στο τέλος της παραγράφου φαίνονται τα 

εκμεταλλεύσιμα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Για πρώτι1 φορά βλέπουμε την 

Νότιο Αμερική να ξεπερνάει σε διαθέσιμα αποθέματα τι1ν Μέση Ανατολ1Ί. Αυτό 

οφείλεται καταρχ1)ν στα νέα κοιτάσματα που βρέθηκαν στην Βενεζουέλα και κατά 

δεύτερον στι1ν εξάντληση των κοιτασμάτων τι1ς Μέσης Ανατολής . 
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ΘΕΟΔΩΙ"ΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΝΕΙ>ΓΕ Ι ΑΣ (ΑΠ Ε) ΩΣ Λ ΥΣΗ ΣΕ Α ΥΤΑ 

D i >Hil>ιιι 1u11 ο! J>r<JYC<I rt»ι• rY•J> 111 1990, 2000 ~ ιΗI 2010 
;• Ι'Ι' \' 

8 Modd:o Ε"1 
8 S δι CΜΙ. Am~ r ica 
8 Europ~ & Εuιl)~ι~ι 

Africa 
No11MAmenca 
Λ~1) Ριιc ιl~ 

Σχι]μα 1.1: Αποδεδειγμένα υπαρκτά αποθέματα πετρελαίου ανά ι]πειρο στον πλανι]τι{1 91 

Στα επόμενα δύο σχ1Ίματα που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση (σχήμα 1.2) 

φαίνεται η αύξηση στην ζήτηση πετρελαίου τα τελευταία 25 έτη η οποία είναι πολύ 

μεγάλη στην Ασία ελέω Κίνας. Παρατηρούμε ότι υπάρχει αύξηση και στην παραγωγή 

πετρελαίου αλλά είναι μικρότερη από την αύξηση στην κατανάλωση . Κατά το 2010 η 

παραγωγ1Ί αυξήθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα όμως η κατανάλωση 

αυξήθηκε κατά 2, 7 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα. Είναι φανερό ότι οι ρυθμοί με 

τους οποίους αυξάνεται η ζήτηση κάθε έτος θα οδηγήσει σε επανεκτιμήσεις προς τα 

κάτω για την επάρκεια των αποθεμάτων πετρελαίου . Πόσο μάλλον που κάθε χρόνο 

ανακαλύπτονται όλο και λιγότερα νέα κοιτάσματα έτσι δεν αυξάνεται το παγκόσμιο 

απόθεμα. 

Pro<luct111n !)γ rtHJion 
.• . 

8 A~ia Pac:1f ic 
Αf1 1ω 

8 Mιdd~ Ειι~1 
8 Ειιr~ & Eur11~a 
8 S & Ccnι ~ιcιι 

100 

Cυ 11~t1nψtion t1γ HHJιun 
· ι. 1 
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Σχήμα 1. 2: Παραγωγι] και κατανάλωση πετρελαίου ανά ι]πειρο το 20 /rf/9/ 
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ΠΤΥΧ Ι ΑΚΗ Ε Ι'ΓΆΣΙ Α: Δl-IM I ΙΤΙ>Ι-Ι Σ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ ΚΕΦΑΛΛ ΙΟ \ ": ΤΑ ΠΛΓΚΟΣΜ Ι Α ΠΙ'ΟΙJΛ ΙΙΜΛΤΛ Κ Λ Ι ΟΙ ΛΝ ΛΝΙ2ΩΣΙΜ ι:Σ ΠΙΙΙ 'ΕΣ 
ΘΕΟΔΩl>QΣ ΘΕΟΔΩl>QΥ ΕΝΙ2 1'1 'Ε Ι ΑΣ {ΛΠ Ι::) ΩΣ Α ΥΣΙ-1 ΣΕ Λ ΥΤΛ 

Δυστυχώς και για το φυσικό αέριο τα νούμερα δεν είναι πολύ καλύτερα. 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η επάρκεια του φυσικού αερίου είναι μόλις για 58,6 έτη , 

ελαφρώς μεγαλύτερη από το πετρέλαιο αλλά και πάλι αρκετά μικρή. Και το νούμερο 

αυτό θα μειωθεί και άλλο καθό)ς αυξάνεται η ζ~Ίτηση καθ ' έτος. Συγκεκριμένα, το 201 Ο 

η παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,3% ενώ η κατανάλωση αυξ1Ίθηκε κατά 7,3%. Παρακάτω 

παρατίθενται τα αντίστοιχα με το πετρέλαιο διαγράμματα για το φυσικό αέριο. Το 

σχήμα 1.3 παρουσιάζει τα αποδεδειγμένα υπαρκτά αποθέματα φυσικού αερίου 

διαχωρισμένα ανά 1Ίπειρο και το σχ1Ίμα 1.4 παρουσιάζει την παραγωγή και την 

κατανάλωση φυσικού αερίου ανά ήπειρο. 

Dlstrlbution of proνed reserνes 1111990, 2000 and 2010 
ΡιΜιον. 

8 M>dd~ Ε"ι 
8 Europe & Eura~a 
8 A:ιiDPacific 

Africa 
Nor ιh Americo 

8 S. & Cent. An\trica 

Σχι/μα 1.3: Αποδεδειγμένα υπαρκτά αποθέματα φυσικού αερίου ανά 1/πειρο στον πλανι/τι{191 
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Σχι/μα 1.4: Παραγωγι/ και κατανάλωση φυσικού αερίου ανά ιjπειρο το 20 J(f191 
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ΓIΤΥΧ ΙΛΚ Ι-1 ΕΡΓΆΣ Ι Λ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ \ ": ΊΆ ΓΙΑΓΚΟΣΜ ΙΑ ΓΙΙ'ΟΒΛ Ι-Ι ΜΛΤΑ ΚΛ Ι οι ΛΝΛΝΕΩΣΙΜΕΣ ΓΙΙΙ ΓΈΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΝΕΙ'ΓΕ Ι ΑΣ (Α ΓI Ε) ΩΣ ΛΥΣΗ ΣΕ ΛΥΤΛ 

Ακριβώς τα ίδια με τα παραπάνω ισχύουν και για το τρίτο σημαντικό ορυκτό 

καύσιμο , το κάρβουνο. Σύμφωνα με την έκθεση της ΒΡ η επάρκεια σε κάρβουνο είναι 

διπλάσια σε σχέση με τα άλλα δύο ορυκτά καύσιμα, αναμένεται να διαρκέσει γύρω στα 

118 έτη, αλλά και πάλι δεν είναι ικανοποιητική. Επίσης η εξόρυξη και η κατανάλωση 

του παρουσιάζει έκρηξη στην Κίνα, στην οποία είναι και το κύριο καύσιμο 

ηλεκτροπαραγωγής (με ποσοστό που αντιστοιχεί στο 70%ί20J), έτσι το νούμερο αυτό 

αναμένεται να μειωθεί δραματικά. Η παραγωγή κάρβουνου αυξήθηκε κατά 6,3% το 

201 Ο με το 88,6% της αύξησης να παρουσιάζεται στην Ασία. Συγκεκριμένα η Κίνα 

παρουσίασε αύξηση εξόρυξης κάρβουνου κατά 9%. Η κατανάλωση δε του κάρβουνου 

αυξ1)θηκε κατά 7,6% με το 79,7% να παρουσιάζεται στην Ασία. Στα σχήματα 1.5 και 

1.6 φαίνονται τα υπαρκτά αποθέματα και η εξόρυξη και κατανάλωση κάρβουνου 

αντίστοιχα. 

Distrit>ι1ti o 11 <:ι f μroνed ret;;C rνes i111990. 2000 and 2010 
i ·•• ι: ι• 

8 ΕΞuιορο !ι Eura~ :a 
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8 S & Cont. Amor ic;ι 

Σχι7μα 1.5: Αποδεδειγμένα υπαρκτά αποθέματα κάρβουνου ανά ι?πειρο στον πλανι7τηfι ΥJ 
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Σχι7μα 1.6: Παραγωγιj και κατανάλωση κάρβουνου ανά ι?πειρο το 20ld191 
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ΠΊΎΧΙΛΚΗ ΕΡΓΛΣ Ι Λ: ΔΗΜΗΤΙ'ΗΣ ΣΟΥ ΛΊΆΝΗΣ Κι:::ΦΛΛΛ Ι Ο Ι ": ΤΑ ΙlΑΓΚΟΣΜ ΙΛ ΙΊΙ'ΟΒΛ ΗΜΛΤΛ ΚΛ Ι οι ΛΝΛΝ ΙiΩΣ Ι ΜL:Σ Ι ΙΙΙΙ ΊC:Σ 
ΘΕΟΔΩΙ>QΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΖΝΕΙ'ΓΕΙΛΣ (Α ΓΙ Ε) ΩΣ Λ ΥΣΙΙ ΣΕ Λ ΥΤΛ 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

κάρβουνου παρουσιάζεται στον τομέα της παραγωγ1Ίς της ενέργειας. Τεχνολογίες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου είτε 

κάρβουνου είτε συνδυασμού αυτών είναι ευρύτατα διαδεδομένες. Στο σχι1μα 1. 7 

παρουσιάζεται η κατανομ1Ί της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιμο 

παραγωγ1Ίς. 

Nuclcar6% 

Oas 23% 

Wuid0.3% 

Geotl1e1111al 0.-~.~ // 
Biofiιels 0.2% 

Solaι· plιotovoltaic 0.04% 
Σχιίμα 1. 7: Κατανομιί παγκόσμιας παραγωγιίς ηλεκτρικιίς ενf:ργειας ανά πηγιί το έτος 2005/191 

Παρατηρούμε ότι το 85% της παγκόσμιας παραγωγ1Ίς ενέργειας για το έτος 

2005 προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Η τιμ11 αυτΊ) έπεσε στο 79% για το 2008 και με 

την πορεία των ετών μειώνεται αλλά η διαφορά είναι πολύ μικρ1). Αντιθέτως οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται πολύ χαμηλά και ανεβαίνουν με πολύ αργούς 

ρυθμούς. Είναι αντιληπτό ότι με την εξάντληση των ορυκτών καυσίμων θα υπάρξει 

τεράστιο πρόβλημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εδώ την λύση μπορούν να τΊΊν 

δώσουν γενικότερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα η παραγωγή 

ηλεκτρισμού μέσω των φωτοβολταϊκών στοιχείων η οποία βρίσκεται ακόμη πολύ 

χαμηλά.ίΙ 8J, (Ι 9J . ι20J 
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1.2 Τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

Περιβάλλον . Ετυμολογικά μεταφράζεται ως τα πάντα γύρω μας. Και όμως ο 

άνθρωπος δεν το σκέφτεται έτσι. Με κάθε δυνατό τρόπο φροντίζει να το καταστρέφει, 

να το ρυπαίνει. Δεν αντιλαμβάνεται ότι το περιβάλλον είναι ο χώρος που τον 

περιβάλλει, ο χό)ρος στον οποίο ζει. Δεν αντιλαμβάνεται ότι ρυπαίνοντας το 

περιβάλλον «λερώνει» το σπίτι του. Δεν αντιλαμβάνεται ότι οι συνέπειες της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος είναι κάτι που σε λίγα χρόνια θα το βρει μπροστά του και αν όχι 

αυτός σίγουρα τα παιδιά του . Δεν αντιλαμβάνεται ότι κάθε σκουπίδι που πετάει είναι 

το ίδιο όπως το να αφαιρεί ένα κεραμίδι από μια στέγη , ότι οδηγείται στην 

καταστροφή. Και όπως την στέγη , αν δεν αντιληφθεί γρ1)γορα το πρόβλημα τότε πολύ 

απλά δεν θα διορθό)νεται . 

Τα δελτία ειδήσεων, σε καθημερινή συχνότητα πλέον, βομβαρδίζουν τα αυτιά 

μας με περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Φράσεις όπως το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου , η αύξηση της θερμοκρασίας και η αύξηση της στάθμης της θάλασσας 

από το λιώσιμο των πάγων που προκαλούνται από αυτήν, η όξινη βροχή, το 

φωτοχημικό φαινόμενο ευρέως γνωστό ως κρίσεις όζοντος και η τρύπα του όζοντος 

είναι πλέον γνωστές στον κόσμο. Αλήθεια ποιος από εμάς μπορεί να θυμηθεί μια μέρα 

τα τελευταία έτη που δεν άκουσε κάποια από τις παραπάνω φράσεις; Μάλλον πρέπει 

να προσπαθήσει πολύ. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, στις δυτικές χώρες, τις χώρες της προηγμένης και σε 

τεχνολογία και σε σκέψη Ευρώπης, αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς οικολογικ1Ί και 

περιβαλλοντολογική συνείδηση. Οι πολίτες των χωρό)V αυτό)V αποφασίζουν και 

μεταβάλλουν τις καθημερινές τους συν1)θειες έτσι ό)στε να γίνουν «πιο πράσινοι», 

«φιλικότεροι στον περιβάλλον» ή με απλά λόγια να του προκαλούν μικρότερες ζημιές. 

Και μπορεί ο κάθε πολίτης να συνεισφέρει ένα πολύ μικρό, αμελητέο ποσό αλλά αν 

αθροιστούν όλα τα μικρά ποσά συνεισφοράς μαζί τότε δημιουργείται ένα μεγάλο , 

σεβαστό ποσό μείωσης της ρύπανσης. 

Η διαρκ1Ίς γνώση και ενημέρωση των πολιτών κυρίως της Ευρό)πης τους οδηγεί 

να είναι δεκτικοί σε νέες πράσινες τεχνολογίες και όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά να 

πιέζουν και τα κράτη τους έτσι ό)στε να οδηγηθούν και εκείνα σε φιλικότερες προς το 
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περιβάλλον τεχνολογίες. Μια από αυτές τις μεγάλες αλλαγές είναι και η χρΊ1ση των 

φωτοβολταϊκών αλλά και γενικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι πολίτες της 

Ευρώπης χρησιμοποιούν τα φωτοβολταϊκά στις οροφές των σπιτιών 11 στα άδεια 

αγροκτ11ματα τους έτσι ώστε να παράξουν ηλεκτρικό ρεύμα, χρησιμοποιούν τους 

ηλιακούς συλλέκτες ώστε να παράξουν ζεστό νερό χρΊ1σης και θέρμανσης, με 

μηδενικούς ρύπους. Επίσης πιέζουν τις κυβερν1Ίσεις τους έτσι ώστε, σε κρατικό πλέον 

επίπεδο να αυξηθεί η χρΊ1ση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Δυστυχώς όμως στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν συμβαίνει αυτό, η αμάθεια 

ακόμη είναι μεγάλη το ίδιο και η έλλειψη πολιτικής βούλησης καθώς δεν θέλουν να 

θυσιάσουν ένα ποσοστό ανάπτυξης για να οδηγηθούν σε νέες, πράσινες τεχνολογίες. 

Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν σύντομα μερικά από τα σοβαρότερα 

περιβαλλοντικά προβλi1ματα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματικ1Ί 

αλλαγή που συνεπάγεται αυτό, η όξινη βροχή και το φωτοχημικό νέφος. 

1.2.1 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει 

αυτ~Ί την στιγμ1Ί ο πλαΥΊ)τ~1ς είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματικ1Ί 

αλλαγή που επιφέρει αυτό στον πλανήτη. Με απλά λόγια το φαινόμενο αυτό λειτουργεί 

όπως ένα απλό θερμοκήπιο. Η ύπαρξη του, σε μικρό βαθμό, είναι ζωτικ1)ς σημασίας 

γιατί, με την ύπαρξη κάποιων αερίων (τα κυριότερα είναι το διοξείδιο του άνθρακα και 

το μεθάνιο και λοιποί άκαυστοι υδρογονάνθρακες) στην ατμόσφαιρα τα οποία δεν 

επιτρέπουν στην ακτινοβολία του 1)λιου που προσπίπτει στ~1ν γη να γυρίσει εξ' 

ολοκλήρου στο διάστ~1μα, κρατούσε τ~1ν θερμοκρασία τ~1ς γης σε σταθερά επίπεδα, 

τέτοια έτσι ώστε να αναπτυχθεί η ζωή. Τα τελευταία έτ~1 όμως τα αέρια του 

θερμοκηπίου έχουν υπερπολλαπλασιαστεί έτσι κατακρατείται μεγαλύτερη ποσότ~1τα 

ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας και αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη. Επίσης τα αέρια 

αυτά καταστρέφουν το όζον έτσι μπαίνουν και υπεριώδεις τμήματα τ~1ς ηλιακής 

ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, υψηλότερης ενέργειας, τα οποία αυξάνουν ακόμη 

περισσότερο τ~1ν θερμοκρασία. Στο σχ1)μα 1.8 που ακολουθεί παρακάτω 

παρουσιάζεται σε απλουστευμένη μορφi1 το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
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Σχι]μα 1.8: Απλουστευμένη δ ιαγραμματικι] απεικόνιση του φαινομένου του θφμοκηπίου'221 

1.2.2 Η υπερθέρμανση του πλανήτη 

Με το φαινόμενο του θερμοκηπίου σχετίζονται πολλές από τις κλιματικές 

αλλαγές που παρατηρούμε στον πλαν1)τη. Τα συχνά και πιο έντονα από ποτέ 

φαινόμενα των πλημμυρcί)ν, οι διαρκείς πυρκαγιές (θυμόμαστε όλοι τι έγινε το 2007 

στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, οι εικόνες από Αυστραλία και Καλιφόρνια με τα 

αχανή δάση που καίγονται είναι πολύ συχνές) και τα εκτεταμένα φαινόμενα ξηρασίας 

(όπως στην Κύπρο) προέρχονται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οφείλονται 

κατά κύριο λόγο στην αύξηση της θερμοκρασίας της γης . 

Επίσης, λόγω αυτ~)ς της αύξησης της θερμοκρασίας οι πάγοι λιώνουν 

(πρόσφατα αποκόπηκε από την Αρκτική ένα παγόβουνο μεγαλύτερο από το νησί της 

Πάρου) , το ύψος τ~1ς θάλασσας ανεβαίνει, κάποια από τα νησιά του ειρηνικού 

βυθίζονται και υπάρχουν 1)δη οι πρώτοι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες . Το τελευταίο 

πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα καθώς πολλές ελληνικές πόλεις (όπως η 

Θεσσαλονίκη και ο Βόλος) κινδυνεύουν άμεσα εάν η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης 

φθάσει το ένα μέτρο . Παρόλο τον μεγάλο κίνδυνο δυστυχώς Αμερικάνοι, Ρώσοι, 

Καναδοί, Δανοί και Νορβηγοί τρίβουν τα χέρια τους από χαρά καθώς με το λιώσιμο 

των πάγων είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα πετρελαίου τ~1ς Αρκτικής. 

Στο σχ1)μα 1.9 που ακολουθεί φαίνεται η πορεία της θερμοκρασίας τα 

τελευταία 150 έτη στον πλανήτη. Το 1999 1)ταν το πιο ζεστό έτος των τελευταίων 150. 

Πέρα από τις μέχρι στιγμής θερμοκρασίες στο διάγραμμα αυτό παρουσιάζονται και οι 

προβλέψε ις των επιστημόνων σχετικά με την πορεία τ~1ς θερμοκρασίας του πλανήτη τα 

επόμενα 1 00 έτ~1 . Παρουσιάζονται τέσσερεις προβλέψεις , αναλόγως τ~1ς πορείας των 
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ρύπων των αερίων του θερμοκηπίου. Δυστυχώς οι επιστήμονες προβλέπουν ότι το 

φαινόμενο αυτό δεν θα ανακοπεί έστω και αν αύριο έχουμε μηδενικές εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου. Ίσως είναι ήδη πολύ αργά. Η μέση πρόβλεψη δίνει άνοδο της 

θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς έως το 2100 ενώ η βέλτιστη δυνατή πρόβλεψη , με 

δραματικ1Ί μείωση των ρύπων του αερίου του θερμοκηπίου δίδει και πάλι αύξηση της 

θερμοκρασίας του πλανήτη κατά ένα βαθμό Κελσίου έως το 2100. Αντίθετα, η 

χείριστη πρόβλεψη δίδει αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 4,5 βαθμούς 

Κελσίου. Σενάριο καταστροφικό. 

Projected changeι Ιη global temperature: 
ι~ιοιι.ι ιvιrιgι 1Ιδδ-1198 ιnd projιctlon ιι1nιιι ιο 2100 
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Σχι?fια 1.9: Μεταβολι] της θερμοκρασίας του πλανι]τη τα τελευταία 150 έτη και πρόβλεψη για τα επόμενα 
100 έτηf241 

1.2.3 Η όξινη βροχή 

Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι η όξινη βροχ11 

που ευτυχώς στις μέρες μας περιορίστηκε ελαφρά. Η όξινη βροχή προέρχεται από τους 

ρύπους του διοξειδίου του θείου, S02 και των οξειδίων του αζώτου, ΝΟχ. Αυτοί οι 

ρύποι, εκλυόμενοι στην ατμόσφαιρα, διαλύονται στους υδρατμούς και πέφτουν ως 

βροχή στην γη. Η βροχή που περιέχει αυτούς τους ρύπους ονομάζεται όξινη βροχ~Ί. Τα 

τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο έχει μειωθεί, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή 
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~)πειρο. Οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι αντιρύπανσης και κυρίως η αποθείωση των 

ορυκτών καυσίμων πριν την καύση τους οδήγησαν σε μείωση , σχεδόν μηδενισμό των 

ρύπων του διοξειδίου του θείου έτσι η όξινη βροχι) περιορίστηκε. Το πρόβλημα τώρα 

το αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ασίας λόγω της αλματώδους ανάπτυξης που 

παρουσιάζουν Κίνα και Ινδία. Στον βωμό της ανάπτυξης θυσιάζουν τα πάντα έτσι δεν 

νοιάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος . Στο σχήμα 1.1 Ο που ακολουθεί 

παρουσιάζεται ο κύκλος δημιουργίας της όξινης βροχής. 

1 1 

Σχι/μα 1.1 Ο : Κύκλος δημιουργίας της όξινης βροχι/cf251 

Οι συνέπειες της όξινης βροχής είναι πολλές. Καταστρέφει οικοσυστ~)ματα τα 

οποία πλέον περιέχουν όξινο νερό σκοτώνοντας έτσι ψάρια και φύκια. Μέσω των 

ψαριών μάλιστα διεισδύει και στην διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου δημιουργώντας 

του προβλ1)ματα υγείας. Άλλη συνέπεια του όξινου νερού είναι η καταστροφή των 

δασών αφού η οξύτ~1τα του νερού σκοτώνει τα δέντρα. Ως συνέπεια τ~1ς καταστροφ1)ς 

των δασών είναι η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα, ενός αερίου του θερμοκηπίου, 

με όλες τις συνέπειες που έχουμε δει στις προηγούμενες σελίδες. Το τελευταίο αλλά 

εξίσου σοβαρό πρόβλημα που προκαλεί είναι εικαστιιd1ς φύσεως. Συγκεκριμένα, η 

βροχή αυτ~) , λόγω της οξύτητας της, καταστρέφει τα μάρμαρα. Όλοι μας γνωρίζουμε 

ότι ένα οξύ «τρώει» το μάρμαρο. Αυτό ακριβώς κάνει και η όξινη βροχή. Πολλά 

μνημεία παγκόσμιου πολιτισμού έχουν υποστεί φθορές από την όξινη βροχι'1 . Στ~1ν 

λίστα αυτ~Ί υπάρχουν μνημεία όπως ο καθεδρικός του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και 
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το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία. Στην χώρα μας σοβαρότατο πρόβλημα αντιμετώπισε ο 

Παρθενώνας, κυρίως τις δεκαετίες του 60 και του 70 για αυτό το λόγο άλλωστε 

αφαιρέθηκαν και οι Καρυάτιδες, για να προστατευτούν. 

1.2.4 Το φωτοχημικό νέφος 

Το τελευταίο περιβαλλοντικό πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το 

μεγαλύτερο πρόβλημα των μεγαλουπόλεων. Είναι το φωτοχημικό νέφος. Το νέφος 

αυτό προέρχεται από την δημιουργία και την υψηλ11 συγκέντρωση όζοντος 0 3. Το όζον 

δημιουργείται από την αντίδραση των οξειδίων του αζώτου ΝΟχ με την ηλιακ1Ί 

ακτινοβολία. Για αυτό τον λόγο εμφανίζεται περισσότερο το καλοκαίρι, και ειδικά σε 

περιοχές με έντονη ηλιακ~Ί ακτινοβολία και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Αυτό το 

φαινόμενο εμφανίζεται πολύ έντονα σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυρίως στην Αθ1)να. 

Βέβαια η κυριότερη πηγ11 του είναι οι ρύποι της αυτοκίνησης και όχι της παραγωγής 

ενέργειας γιατί συν1Ίθως οι μονάδες παραγωγ11ς ενέργειας βρίσκονται μακριά από τις 

μεγαλουπόλεις . Το ίδιο ισχύει και για το νέφος αιθαλομίχλης το οποίο προέρχεται από 

τα αιωρούμενα σωματίδια που απελευθερώνονται από τα αυτοκίνητα και από τις 

γειτονικές προς τις μεγαλουπόλεις βιομηχανίες και εμφανίζεται κυρίως τον χειμώνα. 

Στο σχ11μα 1.11 παρουσιάζεται ο τρόπος δημιουργίας του φωτοχημικού νέφους. 

Nltήc oιdde: ΝΟ 
NitΓOQen dioxide: ΝΟ2 

r,1 _,_ - _)--
/. --~~ J 

Σχι]μα 1.11: Δημιουργία φωτοχημικού vέφουc/261 

Η παραγωγή ενέργειας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά τα προβλήματα. Η 

καύση κάρβουνου , πετρελαίου και φυσικού αερίου παράγει αέριους ρύπους οι οποίοι 
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όπως έχουμε δει είναι η πηγή αυτών των προβλημάτων. Έτσι, η μείωση της παραγωγ1)ς 

της ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα θα μειό)σει κάπως αυτά τα προβλήματα. 

Ως λύση σε αυτό παρουσιάζονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις οποίες και θα 

δούμε στην επόμενη ενότητα. ί3J , ί21 ι ί221 • ί23 J , ί241 • ί251 • [261 

1.3 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέρος της λύσης του 

ενεργειακού και των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

Όπως έχουμε δει και στις προηγούμενες παραγράφους η κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκό)ν σε παγκόσμιο επίπεδο βασίζεται στις συμβατικές πηγές 

ενέργειας. Συγκεκριμένα, στο σχήμα l. 7 φαίνεται ότι η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας 

βασίζεται κατά 85%[ 191 στις συμβατικές πηγές ενέργειας (κάρβουνο, πετρέλαιο , φυσικό 

αέριο). Εάν προσθέσουμε σε αυτές και την πυρηνική (η οποία για κάποιους θεωρείται 

πράσινη μορφή ενέργειας, όμως εμείς ανήκουμε στην κατηγορία στην οποία πιστεύει 

ότι η πυρηνική σχάση δεν είναι πράσινη μορφ1) ενέργειας και σίγουρα ούτε φιλικ1Ί 

προς το περιβάλλον, κατ' εμάς μόνο η πυρηνικ1Ί σύντηξη μπορεί να θεωρηθεί 

ανανεό)σιμη πηγή ενέργειας) τότε το ποσοστό φθάνει στο 91 %. 

Δυστυχώς και στην χό)ρα μας η κατάσταση είναι η ίδια. Στο ισοζύγιο ενέργειας 

που αναγράφεται πλέον και στους λογαριασμούς της ΔΕΗί27J η παραγωγ11 ενέργειας 

από συμβατικά καύσιμα για το δωδεκάμηνο από την αρχή του ΜαΊ:ου του 20 l Ο και 

μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2011 αποτελεί το 74,23% της συνολική παραγωγ11ς 

ενέργειας. Το ποσοστό αυτό είναι λίγο υψηλότερο από το συνολικό ποσοστό της 

Ευρώπης. Αυτό το μείγμα καυσίμου αποτελείται κατά 47,34% από λιγνίτη , κατά 8,47% 

από πετρέλαιο και κατά 20,42% από φυσικό αέριο. 

Οι ανανεό)σιμες πηγές ενέργειας, αν και έχουν παρουσιαστεί μεγάλες 

τεχνολογικές καινοτομίες και ιδέες εντούτοις συμβάλλουν μόνο κατά ένα πολύ μικρό 

ποσοστό της τάξεως του 10% στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειαςί 171. Το ποσοστό 

αυτό είναι πολύ μικρό και οφείλεται στο ότι μόνο η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει 

σοβαρά ποσοστά της τάξεως του 6% στην συνολική παραγωγ1Ί ισχύς. Τα νούμερα αυτά 

είναι αρκετά υψηλότερα για την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2007, σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικι'1ς Ενέργειαςl2S J (EWEA - European Wind EneΓgY 
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Association), η παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά έφτασε στο 15%, από άνεμο 

στο 7%, από βιομάζα στο 1 % και από άλλες μορφές ενέργειας μεταξύ των οποίων και 

η ηλιακή, οι ενέργειες των κυμάτων και η γεωθερμία στο 2%. Αντίθετα, η παραγωγ1Ί 

από ορυκτά καύσιμα φθάνει το 58% της συνολικής παραγωγ1)ς ενέργειας και αν 

προσθέσουμε και σε αυτά την πυρηνική ενέργεια το ποσοστό αυτό αγγίζει το 79%. 

Μάλιστα η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ενέργειας από κάρβουνο, από πετρέλαιο 

και από πυρηνικά μειώθηκε κατά 31283MW. Αντιθέτως, η εγκατεστημένη ισχύς σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξ11θηκε κατά 52605MW με την πλειονότητα της να 

οφείλεται σε επενδύσεις εκμετάλλευσης της αιολικ~)ς ενέργειας . Τέλος μεγαλύτερη 

αύξηση από όλες παρουσιάζει η εγκατεστημένη ισχύς φυσικού αερίου κυρίως λόγω 

του φθηνού κόστους και της δυνατότητας για συμπαραγωγή. Στο σχ11μα 1. 12 που 

ακολουθεί παρακάτω φαίνεται το ενεργειακό μίγμα στην Ευρώπη το 2007 ενώ στο 

σχήμα 1 .1 3 παρουσιάζεται η μεταβολ1Ί στην εγκατεστημένη ισχύ στην Ευρωπαϊκ1Ί 

Ένωση μεταξύ των ετών 2000 και 2007. 

ιιc l c~>r 17% 

B io ιrι ass 1 % 

Large Hydro 
15% 

Othcr 2% 

Wind 7% 

Source: EWEA and Platts PowerVίsίon 

Ε .. ' Έ ' 2007f281 Σχιjμα 1.12: Ενεργειακό μίγμα στην υρωπαικη νωση το ετος 
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Στην Ελλάδα τα νούμερα είναι μεγαλύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο όμως 

είναι ελαφρά μικρότερα από τα Ευρωπαϊκά. Οι ΑΠΕ κατέχουν το 15,24% του 

συνολικού μίγματος καυσίμων, από αυτά όμως το 8,54% είναι η παραγωγ1) ενέργειας 

από υδροηλεκτρικά (σχεδόν το μισό σε σχέση με την Ευρώπη λόγω της μη ύπαρξης 

υψηλό)V υδατοπτώσεων και πολύ μεγάλων ποταμό)ν) και μόνο το 6,71 % (ελαφρά 

μικρότερο σε σχέση με την Ευρώπη) από αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια και 

βιομάζα. 

Οι ήπιες μορφές ενέργειας (ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή νέες πηγές 

ενέργειας ή πράσινη ενέργεια) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που 

προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η 

κυκλοφορία του νερού και άλλες . Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά 

χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια 

ενεργητικ1Ί παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση , όπως με τις μέχρι τώρα 

χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς εκμετάλλευση της 1)δη υπάρχουσας 

ρο1Ίς ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται για καθαρές μορφές ενέργειας, πολύ 

φιλικές προς το περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του 

άνθρακα 1Ί τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Έτσι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ως «ανανεώσιμες πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των 

παραδοσιακών πηγών ενέργειας, χαρακτηριστικά παραδείγματα των οποίων είναι το 

πετρέλαιο ή ο άνθρακας, όπως η ηλιακή και η αιολική. Βέβαια να πούμε πως ο όρος 

«ανανεώσιμες» είναι κάπως καταχρηστικός, μιας και ορισμένες από αυτές τις πηγές, 

όπως η γεωθερμική ενέργεια δεν ανανεό)Vονται σε κλίμακα χιλιετιό)ν. Εν τέλει, ως 

Ανανεό)σιμες Πηγές Ενέργειας (εν συντομογραφία ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές 

πηγές που τροφοδοτούνται συνεχό)ς με ενέργεια με τέτοιους ρυθμούς, ώστε να 

θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες και ικανές να υποκαταστήσουν πολλές από τις 

συμβατικές πηγές ενέργειας χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, τα τελευταία χρόνια στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε πολλά μεμονωμένα κράτη υιοθετούνται νέες πολιτικές 
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για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προάγουν τέτοιες εσωτερικές 

πολιτικές και για τα κράτη μέλη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τη βάση 

του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας και κεντρικό σημείο 

εστίασης της σχολής των οικολογικών οικονομικών, η οποία έχει κάποια επιρροή στο 

οικολογικό κίνημα. 

Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κατ' ουσία στην ηλιακ1Ί ακτινοβολία, με 

εξαίρεση τη γεωθερμικ1Ί ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του 

φλοιού της γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. 

Οι βασιζόμενες στην ηλιακ1Ί ακτινοβολία 1Ίπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, 

μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο 1Ίλιος, δηλαδ1Ί για μερικά ακόμα 

δισεκατομμύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέργεια "συσκευασμένη" κατά τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο : η βιομάζα είναι ηλιακ~Ί ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των 

φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης, η αιολικ1Ί εκμεταλλεύεται τους ανέμους που 

προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα, ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό 

εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία 

του. Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη , καθώς τα γεωθερμικά πεδία κάποια 

στιγμ1Ί εξαντλούνται απλώς αυτό γίνεται σε βάθος χιλιάδων ετών. 

Οι ΑΠΕ χρησιμοποιούνται είτε άμεσα (κυρίως για θέρμανση), είτε 

μετατρεπόμενες σε άλλες μορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανικ~Ί ενέργεια). 

Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό απ' τις 1Ίπιες μορφές 

ενέργειας είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η 

όμως μέχρι πρόσφατα υψηλή τιμ1Ί των νέων ενεργειακών εφαρμογών, τα τεχνικά 

προβλήματα εφαρμογής καθώς και πολιτικές και οι τυχόν οικονομικές σκοπιμότητες 

που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της παρούσης κατάστασης στον ενεργειακό 

τομέα εμπόδισαν την εκμετάλλευση έστω και μέρους αυτού του δυναμικού . Ειδικά 

στην Ελλάδα, που έχει μορφολογία και κλίμα κατάλληλο για νέες ενεργειακές 

εφαρμογές, η εκμετάλλευση αυτού του ενεργειακού δυναμικού θα βοηθούσε 

σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. 

Το ενδιαφέρον για τις 1Ίπιες μορφές ενέργειας ανακινήθηκε τη δεκαετία του 

1970, ως αποτέλεσμα κυρίως των απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, αλλά 

και της αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζω1)ς από τη χρ11ση κλασικών 
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πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή , ξεκίνησαν σαν πειραματικές 

εφαρμογές. Σ11μερα όμως λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους σχεδιασμούς των 

ανεπτυγμένων κρατών για την ενέργεια και, αν και αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό της 

ενεργειακής παραγωγ1Ίς, ετοιμάζονται βήματα για παραπέρα αξιοποίησ1Ί τους. Το 

κόστος δε των εφαρμογών ήπιων μορφό)V ενέργειας πέφτει συνέχεια τα τελευταία 

είκοσι χρόνια και ειδικά η αιολικ1Ί και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η βιομάζα, 

μπορούν πλέον να ανταγωνίζονται στα ίσα παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο 

άνθρακας και η πυρηνικ1Ί ενέργεια . Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως στις Η.Π.Α. ένα 

6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ στην Ευρωπαϊκ1Ί Ένωση το 

201 Ο το 25% της ενέργειας, σύμφωνα με προβλέψεις αφού ακόμη δεν έχουν 

ανακοινωθεί τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

(κυρίως υδροηλεκτρικ1Ί και βιομάζα). Στις επόμενες παραγράφους θα δούμε συνοπτικά 

τις κυριότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ί 1 J, [2), ί 3 J , ί7 J , ί 121. ί ι 7J , ι271 , ί28J 

1.4 Τύποι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πλην της γεωθερμίας, όπως είπαμε και στην 

προηγούμενη ενότητα, έχουν ως πηγή τους τον ~Ίλιο . Αλλά παρόλα αυτά δεν 

θεωρούνται όλες ηλιακή ενέργεια. Αντιθέτως χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Οι 

κατηγορίες αυτές είναι η αιολικ1Ί ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ενέργεια της 

θάλασσας και των κυμάτων, η βιομάζα, η γεωθερμία και η ηλιακή ενέργεια. Λίγα 

λόγια για τους τύπους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα ακολουθ1Ίσουν στις 

επόμενες ενότητες. 

1.4.1 Ηλιακή ενέργεια 

Η ηλιακ1Ί ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ~Ίλιο. Όπως έχουμε 

ήδη πει σε προηγούμενες ενότητες όλες οι ανανεό)σιμες πηγές ενέργειας έχουν ως 

έμμεση προέλευση τους τον ήλιο (πλην της γεωθερμίας) , όμως η ηλιακή ενέργεια έχει 

ως άμεση προέλευση της τον ~Ίλιο. Η εκμετάλλευση της ηλιακ~Ίς ενέργειας γίνεται 

μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται την θερμικ1Ί και ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία του Ί1λιου και οι οποίες, με χρ11ση μηχανικών μέσων την συλλέγουν, την 

αποθηκεύουν και την διανέμουν. Η εκμετάλλευση της μπορεί να γίνει είτε με 

ενεργητικές είτε με παθητικές μεθόδους. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ηλιακ11 
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ενέργεια, για την προέλευση και την εκμετάλλευση της θα αναφερθούν στο δεύτερο 

κεφάλαιο το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτιΊ. 

1.4.2 Αιολική ενέργεια 

Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον άνεμο, είναι η 

ενέργεια που παράγεται από τι1ν εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου . Στι1ν ουσία πηγή 

της είναι ο ήλιος καθώς αυτός, και η διαφορά θερμοκρασίας που προκαλεί, 

δημιουργούν τα αέρια ρεύματα δηλαδ11 τον άνεμο. Η εκμετάλλευση τι1ς αιολικής 

ενέργειας γίνεται με μια και μόνο μέθοδο, με τι1ν ανεμογενν1Ίτρια. Ο άνεμος 

περιστρέφει τα πτερύγια της τα οποία με την σειρά τους περιστρέφουν ένα άξονα 

παράγοντας μηχανικό έργο. Εάν αυτός ο άξονας είναι συνδεδεμένος με μια γενν1Ίτρια 

τότε παράγεται ηλεκτρικό έργο. Στο σχ1Ίμα 1.14 που δίδεται παρακάτω, το οποίο και 

δίνει το ΚΑΠΕί3ΟJ στο site του, παρουσιάζεται η δομ11 μιας ανεμογενν1Ίτριας. Ξεχωρίζει 

η απλότητα της καθώς δεν απαιτείται κάτι ιδιαίτερο (πέραν της καλ1Ίς θεμελίωσης τι1ς) 

έτσι ώστε να λειτουργήσει. 
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Σύνδεση 1" το 
δ;κτuο 

Σχι7μα 1.14: Διάγραμμα τυπικι7ς ανεμογεννι?τριαc/301 

Η αιολική ενέργεια αποτελεί την σημαντικότερη μέχρι στιγμ1Ίς ανανεώσιμη 

πηγ11 ενέργειας, πέρα από τα υδροηλεκτρικά και η ανάπτυξη τι1ς είναι αλματώδης. 

Χαρακτηριστικά, στην Ευρώπη, η αύξηση τι1ς ονομαστικής ισχύος μεταξύ των ετών 
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2000 και 2007 έφτασε τα 50GW και έρχεται δεύτερη σε σειρά μετά το φυσικό αέριο 

και πρώτη στις ΑΠΕ. Ως εκ' τούτου η αιολικ1Ί ενέργεια αποτελεί σήμερα μια 

ενδιαφέρουσα λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. 

Ο λόγος που επικρατεί έναντι των άλλων ΑΠΕ είναι η μεγάλη σειρά των 

πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει. Καταρχήν ο άνεμος είναι ένας φυσικός πόρος που 

όσο και να τον χρησιμοποιήσουμε δεν τελειώνει. Έτσι εάν σε μια περιοχ11 φυσάει πολύ , 

θα συνεχίσει να φυσάει πολύ όσες ανεμογεννήτριες και αν τοποθετ11σουμε. Επίσης ο 

άνεμος είναι δωρεάν. Προηγουμένως είδαμε την μεγάλη αύξηση των διεθνό)V τιμών 

του πετρελαίου που αυξάνουν το κόστος ηλεκτροπαραγωγής . Αντιθέτως ο άνεμος δεν 

τιμολογείται, είναι δωρεάν και δεν θα πληρώσεις κανένα όσο και αν τον 

χρησιμοποιήσεις. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι η μηδενική παραγωγ11 ρύπων από αέρια 

του θερμοκηπίου. Είναι μια φιλικ1Ί προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας χωρίς καμιά 

συνέπεια στην ρύπανση αυτού. Χαρακτηριστικά, μια ανεμογεννήτρια ισχύος 600kW 

αποτρέπει την έκλυση ρύπων διοξειδίου του άνθρακα 1200 τόνων που θα παράγονταν 

αν καιγόταν λιγνίτης έτσι ώστε να παραχθεί αυτ~Ί η ηλεκτρική ισχύς. Ακόμη ένα 

πλεονέκτημα της αιολικής ενέργειας είναι η ύπαρξη υψηλό)ν ταχυτ1Ίτων ανέμων 

συνήθως σε βουνά (σε στενές διόδους, φαράγγια και κοιλάδες) και στην θάλασσα, 

στ~1ν ακτογραμμή των νησιών . Αυτό καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικ1Ί τ~1ν ανάπτυξη 

ανεμογεννητριό)ν σε αυτές τις περιοχές, περιοχές όπου δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι 

(τα βουνά) 11 περιοχές που είναι δύσκολο να προμηθευτούν με ρεύμα μέσω τ~1ς 

ηπειρωτικής χώρας (τα νησιά). Χαρακτ~1ριστικότατο το παράδειγμα των ελληνικών 

νησιών όπου οι ανεμογεννήτριες αντικαθιστούν τις πετρελαιοκίνητες γενν11τριες που 

χρησιμοποιούνταν τα προηγούμενα χρόνια, μειώνοντας έτσι το κόστος 

ηλεκτροπαραγωγ11ς καθώς δεν απαιτείται η αγορά μαζούτ. Τέλος, ένα ακόμη 

πλεονέκτημα της αιολικ1Ίς ενέργειας είναι το πολύ χαμηλό κόστος ανά παραγόμενη 

κιλοβατώρα. Από την στιγμ11 που θα γίνει η επένδυση και η εγκατάσταση , πέραν των 

εξόδων συντήρησης, η ανεμογενν11τρια παρουσιάζει μηδενικό κόστος λειτουργίας. 

Εκτός αυτού παρουσιάζει πολύ μεγάλη διάρκεια ζω~Ίς (30 έτη εγγύηση δίδουν οι 

εταιρίες για τ~1ν ανεμογεννήτρια η οποία συν11θως διαρκεί έως και 50 έτη). Αυτό 

συνεπάγεται πολύ χαμηλή τιμ1) της παραγόμενης κιλοβατώρας (γύρω στα 5 λεπτά ανά 

κιλοβατώρα εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός άνεμος στο σημείο εγκατάστασης). 
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Πέρα από τα πλεονεκτιΊματα όμως η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου 

μέσω ανεμογεννήτριας παρουσιάζει και κάποια μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτι1μα 

είναι το πολύ μεγάλο κόστος για την έρευνα και την ανάπτυξη των ανεμογεννητριών . 

Επίσης αυξημένο είναι και το κόστος εγκατάστασης. Πέρα από το κόστος απαιτείται 

και μεγάλος χρόνος έτσι ώστε να μελετηθούν και να χαρτογραφηθούν οι περιοχές 

ολόκληρης τι1ς χώρας έτσι ώστε να εντοπιστούν οι βέλτιστες δυνατές περιοχές ώστε οι 

επενδύσεις να έχουν την καλύτερη δυνατιΊ απόδοση . Επίσης, η αιολικ1Ί ενέργεια 

παρουσιάζει πολύ χαμηλή πυκνότητα, και μικρό βαθμό απόδοσης κατά τι1ν 

εκμετάλλευση της από την ανεμογεννήτρια έτσι χρειάζεται μεγάλος αριθμός 

ανεμογεννητριών για να παραχθεί αξιόλογη ισχύς . Χαρακτηριστικά, οι μεγαλύτερες 

ανεμογεννήτριες που κυκλοφορούν στην αγορά φθάνουν σε ονομαστική ισχύ έως και 

τα 2MW τι1ν στιγμ11 που οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα 

ξεπερνούν τα 500MW ονομαστικ1Ίς ισχύος ενώ οι πυρηνικοί σταθμοί μπορούν να 

ξεπεράσουν και το 1 GW. Πέραν του μεγάλου αριθμού απαιτείται και μεγάλη επιφάνεια 

εγκατάστασης τους καθώς δεν μπορούν να βρίσκονται πολύ κοντά δύο 

ανεμογεννήτριες καθώς θα αλληλοεπηρεάζονται αεροδυναμικά και θα μειώνεται 

ακόμη περισσότερο η απόδοσή τους. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτι1μα όμως τι1ς αιολικής ενέργειας είναι η διακύμανση 

που παρουσιάζουν στι1ν απόδοση τους, ανάλογες με τις διακυμάνσεις του ανέμου που 

επικρατεί στην περιοχή. Ο άνεμος μεταβάλλεται και σε ημερήσια και σε μηνιαία και σε 

ετήσια κλίμακα έτσι η παραγόμενη ισχύς δεν είναι ποτέ σταθερ11 και επίσης δεν μπορεί 

να προβλεφθεί. Για αυτό τον λόγο απαιτούνται συστήματα αποθήκευσης τι1ς ισχύος 

(συσσωρευτές) όμως έτσι εκτοξεύεται το κόστος . Εάν ομιλούμε για ένα ελληνικό νησί 

απαιτούνται πάρα πολλοί συσσωρευτές και το κόστος γιγαντώνεται. Για αυτό και στα 

ελληνικά νησιά παράγεται μέχρι και το 1/3 των αναγκών σε ηλεκτρισμό από αιολική 

ενέργεια (γενικότερα από ΑΠΕ, μπαίνουν και τα φωτοβολταϊκά πάρκα στον 

περιορισμό του 1 /3) και το υπόλοιπο παράγεται από συμβατικά καύσιμα, κυρίως 

γεννήτριες πετρελαίου . 

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα αιολικά πάρκα μπορούν να καλύψουν τις 

ενεργειακές ανάγκες του πλανήτι1 . Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει να 

κατασκευαστεί ένα παγκόσμιο δίκτυο χερσαίων ανεμογεννητριών 2,5MW που να 
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λειτουργούν ελάχιστα, περίπου στο 20% και να μην βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις ή 

σε παγωμένες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο οι ανεμογενν1Ίτριες θα μπορούσαν να 

καλύψουν την τωρινή αλλά και τη μελλοντική ενεργειακή ζ1Ίτηση παγκοσμίως. Η 

Ελλάδα είναι ιδιαίτερα προικισμένη όσο αφορά το αιολικό της δυναμικό (ιδιαίτερα τα 

νησιά του Αιγαίου όπως οι Κυκλάδες) το οποίο και θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί 

πολύ περισσότερο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν εγκατεστημένα 1300ΜWί291 αιολικής 

ενέργειας στην Ελλάδα ενώ ο στόχος για το 2020 είναι η ύπαρξη 7500MW εκ των 

οποίων τα 3000 να παράγονται από υπεράκτια αιολικά πάρκα. Με τις μέχρι στιγμής 

κινήσεις και τα δεδομένα που επικρατούν βέβαια αυτό φαντάζει κάπως δύσκολο να 

επιτευχτεί. Παρακάτω επισυνάπτεται ο χάρτης αιολικού δυναμικού της Ελλάδας που 

δημοσιεύει το ΚΑΠΕί30J. 
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Σχι/μα 1.15: Χάρτης αιολικού δυναμ ικοι> της Ελλάδοc/2Υl 
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1.4.3 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Η σημαντικότερη μέχρι τις μέρες μας ανανεώσιμη πηγ~1 ενέργειας προέρχεται 

από το νερό . Είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια. Όπως και η αιολικ1Ί έτσι και αυτή έχει 

ως έμμεση πηγή της τον ήλιο καθώς με την ακτινοβολία του και την αύξηση της 

θερμοκρασίας που προκαλεί δημιουργεί υδρατμούς οι οποίοι στην συνέχεια πέφτουν 

στο έδαφος ως βροχ1Ί και στην πορεία τους προς τις λίμνες, τις θάλασσες και τους 

ωκεανούς δημιουργούν υδατοπτώσεις. Πολλές φορές οι υδατοπτώσεις δημιουργούνται 

τεχνητά, από τον άνθρωπο ο οποίος κατασκευάζει υδροηλεκτρικά έργα όπως για 

παράδειγμα φράγματα, ταμιευηΊρες νερού και τεχνητούς κλειστούς αγωγούς πτώσεως. 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια παράγεται με η1ν παρεμβολ1Ί ενός υδροστροβίλου 

(γενν1Ίτρια που κινείται με νερό) στην πορεία μιας υδατόπτωσης. Η διαφορά ύψους 

μεταξύ της εισόδου και της εξόδου της ρο1Ίς (είτε είναι φυσικ1Ί είτε τεχνηηΊ υπάρχει 

μια υψομετpιΚ11 διαφορά) δίδει ταχύη1τα στο νερό το οποίο με την σειρά του 

περιστρέφει τον υδροστρόβιλο (ένα απλουστευμένο παράδειγμα υδροστροβίλου είναι ο 

μεγάλος τροχός που έχουν τα παλιά ποταμόπλοια έτσι ώστε να κινούνται). Ο άξονας 

του υδροστρόβιλου ενώνεται με μια γεννήτρια έτσι η περιστροφική του κίνηση 

παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. 

Η ποσότητα η1ς ηλεκτρικής ενέργειας που θα παραχθεί εξαρτάται κυρίως από 

την διαφορά του υψομέτρου μεταξύ της εισόδου του νερού και του στροβίλου και από 

τον όγκο του νερού που διέρχεται από τον στρόβιλο. Για να είναι σταθερ1Ί αυηΊ η 

ποσότητα (η παραγόμενη ηλεκτρικ1Ί ενέργεια θέλουμε να είναι πάντα σταθερή έτσι 

ώστε να μπορούμε να υπολογίζουμε πόση παράγουμε) δημιουργείται συνήθως ένας 

ταμιευηΊρας νερού πριν τον στρόβιλο ώστε η διαφορά ύψους να είναι πάντα σταθερή 

και ένα τεχνητό κανάλι έτσι ώστε ο όγκος του νερού που περνάει από τον στρόβιλο να 

είναι πάντα ο ίδιος . Στο σχήμα 1.16 που ακολουθεί με το τέλος η1ς παραγράφου 

παρακάτω παρουσιάζεται η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με η1ν χρ1)ση 

ενός υδροστροβίλου και την ύπαρξη ενός ταμιευτήρα νερού. 
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Σχι}μα 1.16: Δ ιαγραμματικι} απεικόνιση υδροηλεκτρικού έργουf.1 1] 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα ύψη υδατοπτώσεων έτσι έγιναν πολλά 

υδροηλεκτρικά έργα (ταμιευτήρες νερού) έτσι ώστε να αυξάνεται ο όγκος του νερού. Η 

ύπαρξη ικανοποιητικών βροχοπτό)σεων επιτρέπει την συλλογή του νερού έτσι ώστε 

αυτό να χρησιμοποιείται κυρίως τα καλοκαίρια που υπάρχει αυξημένη ζήτηση 11 σε 

περιπτό)σεις απεργίας της ΔΕΗ όπου οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί τίθενται εκτός 

λειτουργίας. Η ποσότητα της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο μίγμα της χό)ρας ποικίλει 

αναλόγως της βροχόπτωσης του κάθε έτους, συνήθως κυμαίνεται περί το 10%. Στην 

ενότητα 1.3 είδαμε ότι για το έτος μεταξύ Μα'fου 2010 και Μαρτίου 2011 το ποσοστό 

της υδροηλεκτρικ1Ίς ενέργειας στο μίγμα της χώρας μας 1Ίταν ίσο με 8,54%. 

Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε έργα μεγάλης και μικρής κλίμακας. 

Τα μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά έργα καθορίζονται από την ανάγκη δημιουργίας 

φραγμάτων και ταμιευτήρων νερού με αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη αλλαγ11 του 

τοπικού περιβάλλοντος. Επίσης αλλάζει πλ1Ίρως το οικοσύστημα αφού στην ουσία 

δημιουργεί μια τεχνη111 λίμνη (τουλάχιστον μια καθό)ς μπορεί να δημιουργήσει και 

δύο , το βράδυ να λειτουργεί ως αντλία ο στρόβιλος και 111ν επάρκεια ηλεκτρικής 

ενέργειας του συσ11Ίματος να την αποθηκεύει ως δυναμικό έργο του νερού καθώς το 

ανεβάζει σε μεγαλύτερο ύψος) και επίσης αποτρέπει την κίνηση των ψαριών στον 

ποταμό πέρα από το φράγμα. Αντίθετα τα μικρ1Ίς κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα δεν 

έχουν τέτοιες επιπτώσεις καθό)ς τοποθετούνται δίπλα σε ποτάμια όπου μέρος της ροής 

του ποταμού παρακάμπτεται μέσω ενός καναλιού και οδηγείται στον στρόβιλο , τον 
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κινεί και στην συνέχεια επιστρέφει πίσω στο ποτάμι. Συν1)θως μικρ1)ς κλίμακας 

θεωρούνται τα έργα με ονομαστική ισχύ μικρότερη από 30MW. 

Η υδροηλεκτρικί1 ενέργεια βρίσκει πολλές εφαρμογές γιατί παρουσιάζει μια 

σειρά πλεονεκτημάτων. Το μεγαλύτερο της πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να τεθούν 

άμεσα σε λειτουργία οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί μόλις παρουσιαστεί η ανάγκη , δεν 

χρειάζονται χρόνο προετοιμασίας, έτσι είναι ιδανική μορφή ενέργειας για κάλυψη 

ξαφνικών αναγκών και φορτίων αιχμής. Επίσης είναι καθαρ1) , περιβαλλοντικά φιλικ1) 

μορφ1) ενέργειας για την οποία δεν χρειάζεται να πληρώσεις κάτι καθώς το νερό είναι 

δωρεάν. Πέρα από αυτά δίνει την δυνατότητα αποθ1)κευσης ενέργειας εάν ο σταθμός 

είναι διπλής ενέργειας δηλαδή το βράδυ ο στρόβιλος λειτουργεί ως αντλία και 

εκμεταλλευόμενος την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρει το νερό από τον 

κάτω στον πάνω ταμιευτήρα ενώ την επόμενη μέρα το μεσημέρι που απαιτείται 

λειτουργεί ως στρόβιλος και παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Τέλος η ύπαρξη των 

ταμιευη)ρων δίνει την δυνατόη1τα ικανοποίησης αναγκών η1ς περιοχ1)ς, κυρίως της 

άρδευσης, αλλά και η1ς ύδρευσης και της κατασκευής περιοχών αναψυχ1)ς και 

αθλητισμού (χαρακτηριστικό το παράδειγμα η1ς λίμνης πολυφύτου στον Αλιάκμονα, 

έξω από την Κοζάνη, η οποία χρησιμοποιείται για η1ν άρδευση της περιοχ1)ς αλλά και 

για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων όπως το σκι θάλασσας). 

Βέβαια έχει και τα μειονεκη)ματα της τα οποία έχουν να κάνουν με το πολύ 

μεγάλο κόστος παραγωγής φραγμάτων και ταμιευτήρων και ο μεγάλος χρόνος που 

χρειάζονται αυτά να κατασκευαστούν. Πέρα από αυτό τα μεγάλα φράγματα και 

ταμιευτήρες αλλοιώνουν εντελώς το περιβάλλον αλλάζοντας πλήρως την περιοχή. Έτσι 

η τάση που επικρατεί σήμερα οδηγεί στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων μικρ1)ς 

κλίμακας έτσι ώστε οι συνέπειες των έργων αυτών να είναι πολύ μικρότερες. 

1.4.4 Γεωθερμία 

Η γεωθερμιΚ1) ενέργεια έχει προέλευση από το εσωτερικό η1ς γης. Είναι η μόνη 

ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που δεν προέρχεται είτε άμεσα, είτε έμμεσα από τον ήλιο. 

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της γης είναι πολύ υψηλότερη από ότι στην επιφάνειά 

' κ λ ' ί32J ο θ ' θ ' λε ' ' η1ς, προσεγγίζει τους 4300 βαθμους ε σιου . ρυ μος ερμικων απω ιων απο 

την επιφάνεια του πλαν1)τη μας είναι πολύ μικρός, περίπου 0,08W /~η . Η θερμοκρασία 
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της γης αυξάνεται με το βάθος, η μέση δε γεωθερμική βαθμίδα στις ηπείρους για μάζες 

που βρίσκονται σχετικά κοντά στην επιφάνεια είναι 300°C/kin, δηλαδ11 για κάθε 

χιλιόμετρο βάθους η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 300°C. Σε πολύ μεγάλα βάθη , η 

θερμοκρασία δεν είναι με ακρίβεια γνωστή. Στα όρια μεταξύ μανδύα και φλοιού, στην 

ασυνέχεια Mohoroνίcic, πιστεύεται ότι η θερμοκρασία φτάνει στους 600°C, ενώ στο 

κέντρο της γης στους 6000°C. Φαίνεται ότι η παραγωγή θερμότητας από ραδιενεργά 

ισότοπα είναι συγκεντρωμένη περισσότερο στο φλοιό παρά στον πυρ1Ίνα, με 

αποτέλεσμα η γεωθερμική βαθμίδα να μειώνεται με το βάθος . 

Έτσι, ρευστά που ρέουν από το εσωτερικό της γης προς τα έξω , είτε με την 

μορφή ηφαιστειακ1Ίς λάβας, είτε μέσω διαφόρων ρηγμάτων των πετρωμάτων στο 

εσωτερικό της γης δημιουργούν θύλακες με ατμό και ζεστό νερό. Αναλόγως με την 

θερμοκρασία του ατμού - νερού έχουμε και τον διαχωρισμό του γεωθερμικού πεδίου. 

Η κατηγοριοποίηση οδηγεί σε τρεις ονομασίες γεωθερμικών πεδίων . Εάν το ρευστό 

έχει θερμοκρασία πάνω από 150 βαθμούς Κελσίου τότε το γεωθερμικό πεδίο 

χαρακτηρίζεται ως γεωθερμικό πεδίο υψηλής ενθαλπίας . Εάν η θερμοκρασία αυτ~1 

κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 βαθμών Κελσίου τότε το γεωθερμικό πεδίο 

χαρακτηρίζεται ως πεδίο μέσης ενθαλπίας. Εάν οι θερμοκρασίες των ρευστών είναι 

μικρότερες από 100 βαθμούς Κελσίου τότε το γεωθερμικό πεδίο χαρακ111ρίζεται ως 

πεδίο χαμηλ1Ίς ενθαλπίας. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται η 

ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου υψηλ11ς ενθαλπίας. οι άλλες δύο κατ~lΎορίες γεωθερμικών 

πεδίων χρησιμοποιούνται θέρμανση και κλιματισμό . 

Για να είναι εκμεταλλεύσιμο ένα γεωθερμικό πεδίο πρέπει να εξασφαλίζει την 

μεταφορά 111 ς θερμικής ενέργειας . Η θερμική ενέργεια είναι αποθηκευμένη στα 

πετρώματα της γης . Εάν τα πετρώματα αυτά είναι πορώδη και ευνοούν 111ν μετακίνηση 

ρευστών, νερού, ανάμεσά τους τότε είναι εκμεταλλεύσιμο το πεδίο . Το νερό αυτό 

μπορεί να μεταφέρει την θερμότητα των πετρωμάτων στην επιφάνεια 111ς γης μέσω 

των ρηγμάτων που έχουν έτσι μπορούμε εκμεταλλευτούμε το πεδίο. Εάν δεν υπάρχει 

νερό ή δεν υπάρχει ρήγμα των πετρωμάτων έτσι ώστε το νερό να φτάσει στην 

επιφάνεια της γης τότε το πεδίο δεν είναι εκμεταλλεύσιμο. 

Οι γεωλογικές συνθ1Ίκες που επικρατούν στην χώρα μας ευνόησαν την 

δημιουργία γεωθερμικών πεδίων χαμηλ1Ί ς ενθαλπίας . Το γεωθερμικό δυναμικό 
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χαμηλής ενθαλπίας θεωρείtαι πολύ σημαντικό σε μέγεθος. Η έρευνα για την 

εκμετάλλευση του ξεκίνησε από το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών) το 1980 και διαρκεί μέχρι τις μέρες μας. Τα πεδία που εντοπίστηκαν 

βρίσκονται κυρίως στην Μακεδονία και την Θράκη, περιοχές με ευνοϊκές 

αναπτυξιακές συνθήκες και προοπτικές άμεσης εκμετάλλευσης τους . Αντίθετα, πεδία 

υψηλής ενθαλπίας δεν έχουν διαπιστωθεί (εκτός από τις περιπτώσεις της Μ11λου και 

της Νισύρου όπου μετρήθηκαν θερμοκρασίες έως και 325 και 360 βαθμούς Κελσίου 

αντίστοιχα) έτσι δεν είναι δυναηΊ η ηλεκτροπαραγωγή με η1ν χρήση της γεωθερμίας. 

Στο επόμενο σχι1μα, 1.17, παρουσιάζεται η τοποθέτηση όλων των γεωθερμικών πεδίων 

στον χάρτη της Ελλάδος. 

Σχιjμα 1.17: Γεωθερμικά πεδία της Ελλάδοrf331 
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Όπως 1Ίδη έχει αναφερθεί, η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται είτε για 

ηλεκτροπαραγωγ1Ί είτε για θέρμανση και κλιματισμό . Η ηλεκτροπαραγωγή απαιτεί την 

ύπαρξη μιας αρκετά μεγάλης επένδυσης έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί το πεδίο υψηλής 

ενθαλπίας. Στην ουσία, το θερμό νερό , μέσω ενός εναλλάκτη , μεταφέρει την θερμική 

του ενέργεια σε ένα άλλο ρευστό με πολύ χαμηλό σημείο βρασμού (συνήθως 

ισοβουτάνιο αφού το φρέον έχει απαγορευτεί). Το νέο ρευστό , σε μεγαλύτερη 

θερμοκρασία τώρα εξατμίζεται, κινεί ένα στρόβιλο στην συνέχεια συμπυκνώνεται και 

επιστρέφει πάλι στον εναλλάκτη. Ο άξονας του στροβίλου με την σειρά του 

περιστρέφει μια γεννήτρια η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα . Το σχήμα l .18 

παρακάτω δείχνει την διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την 

εκμετάλλευση ενός γεωθερμικού πεδίου . Μέχρι στιγμής υπάρχουν εγκατεστημένα 

10715Mwί35J ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από γεωθερμία με πρωτοπόρες του 

είδους τις ΗΠΑ, τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία . 

Χρήση νεωθερμικής εvέρyει«ς νι« την 
π«ρ«yωyή η~εκτρικού ρεύμ«τος 

( 

Ισοβουτοcvιο' 
(.Αrμός) 1 

'""-""---- ,_. -.:- -
Τ~~ρμπίvα 

Γεvvήτρια ~/ 

-?"""~ 

Γεωθερμικά ι11,8Ξaϊϊίίίίίίίiίiiί•ίίίiϊιiiϊ•~ΕΞΞ:~ 
ρευστά 4-\.ι)(ρά ρευστά 
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Σχιiμα 1.18: Διάγραμμα γεωθιρμικού σταθμού παραγωγιiς ηλεκτρικιiς ενέργειαcf341 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της εκμετάλλευσης των γεωθερμικό)ν πεδίων είναι 

το πολύ μεγάλο κόστος επένδυσης το οποίο τις καθιστά ασύμφορες. Για παράδειγμα 

στα νησιά της Μήλου και της Νισύρου, ενό) υπάρχει η δυνατότητα κατασκευ1Ίς 

γεωθερμικών σταθμών, δεν κατασκευάζονται γιατί είναι ασύμφοροι. Τα δύο νησιά δεν 

είναι στο διασυνδεδεμένο σύστημα έτσι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα 
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χρησιμοποιηθεί μόνο για τις δικές τους ανάγκες. Οι ανάγκες σε αυτά είναι 

περιορισμένες έτσι δεν θα αποσβεστεί ποτέ το κόστος για την κατασκευ1Ί του 

γεωθερμικού σταθμού. Με την όλο και προς τα πάνω αναθεωρημένη τιμ11 των ορυκτών 

καυσίμων καθώς και με το ενδεχόμενο της εξάντλησης των κοιτασμάτων όμως η 

γεωθερμική ενέργεια γίνεται όλο και ελκυστικότερη ως πηγ11 παραγωγ1Ίς ηλεκτρικού 

ρεύματος. Επίσης η μείωση του κόστους αγοράς ρύπων καθότι έχει μηδενιΚΊΊ 

παραγωγή την κάνει ακόμη ελκυστικότερη ως επένδυση. 

1.4.5 Ενέργειες της θάλασσας 

Οι ενέργειες της θάλασσας είναι οι ενέργειες που προέρχονται από διάφορες 

κινήσεις του θαλάσσιου όγκου του νερού και από την θερμοκρασιακ1Ί διαφορά μεταξύ 

επιφάνειας και βυθού των ωκεανών. Οι ενέργειες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Η 

πρώτη εκμεταλλεύσιμη ενέργεια της θάλασσας είναι η θερμικ1Ί ενέργεια των ωκεανών. 

Η δεύτερη εκμεταλλεύσιμη ενέργεια της θάλασσας είναι η ενέργεια των κυμάτων. Η 

τρίτη και τελευταία κατηγορία των ενεργειών της θάλασσας είναι η ενέργεια των 

παλιρροιών. Και αυτές οι ενέργειες είναι ως έμμεσα αποτελέσματα της ηλιακ1Ίς 

ακτινοβολίας. 

Η θερμικ1Ί ενέργεια των ωκεανών στην ουσία βασίζεται στην εκμετάλλευση της 

θερμοκρασιακής διαφοράς του νερού μεταξύ της επιφάνειας και του βυθού. Στο βάθος 

του ωκεανού το νερό έχει πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την επιφάνεια. 

Αυτό στην ουσία αποτελεί και τον ψύκτη - συμπυκνωτή ενός κυκλώματος. Αντίθετα, 

στην επιφάνεια οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλότερες. Αυτό αποτελεί στην ουσία τον 

εξατμιστή ενός κυκλό)ματος. Στο κύκλωμα αυτό ρέει ρευστό με χαμηλό σημείο 

βρασμού. όταν βρίσκεται στην επιφάνεια εξατμίζεται και κινεί ένα στρόβιλο. Στην 

συνέχεια οδηγείται στο βάθος του ωκεανού και ψύχεται έτσι συμπυκνώνεται. Η 

περιστροφική κίνηση του στροβίλου, με την βοήθεια μιας γενν1)τριας μετατρέπεται σε 

ηλεκτρικ1Ί ενέργεια. Στο σχi1μα 1 .19 που ακολουθεί παρακάτω φαίνεται η λειτουργία 

αυτού του συστήματος. Το σύστημα αυτό συναντάται στην διεθνή βιβλιογραφία με το 

όνομα OTEC (Ocean T11eΓmal EneΓgy ConveΓsion) 
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Σχ17μα 1.19: Δ ι6.γραμμα σταθμού παραγωγ17ς εvi:ργειας με εκμετάλλευση τ~ς διαφοράς της θερμοκρασίας 
μεταξύ επιφάνειας και βυθού του ωκεαvούf3 1 

Το μεγάλο μειονέκτημα αυτού του συστ11ματος είναι η πολύ μικρή 

θερμοκρασιακ1Ί διαφορά μεταξύ επιφάνειας και βυθού (της τάξεως των 20 βαθμών 

Κελσίου) η οποία δεν είναι ικανοποιητική και μειώνει πολύ την απόδοση. Επίσης 

απαιτούνται πολύ μεγάλα έξοδα εγκατάστασης αλλά και συντήρησης έτσι ώστε το 

σύστημα να μην διαβρωθεί από το θαλασσινό νερό ή να μην κλείσει από την 

συσσώρευση λάσπης. Οι καλύτερες περιοχές στον πλαν11τη για εφαρμογές αυτού του 

συστήματος είναι στις τροπικές ζό)νες όπου η θερμοκρασιακή διαφορά είναι 

μεγαλύτερη. 

Η δεύτερη πηγή ενέργειας, η ενέργεια των κυμάτων, εκμεταλλεύεται την 

κινητικ1Ί ενέργεια του νερού . Τα κύματα, δημιουργία του ανέμου, βρίσκονται επάνω 

στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι μηχανισμοί εκμετάλλευσης του όμως μπορούν είτε 

να βρίσκονται επάνω από την επιφάνεια είτε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η 

ισχύς των συγκεκριμένων μηχανισμών ακόμη είναι περιορισμένοι. Ένας τέτοιου τύπου 

μηχανισμός είναι ο μηχανισμός ατόλης. Ο μηχανισμός αυτός μοιάζει με τις ατόλες, 
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δακτυλιοειδ1Ί κοραλλιογενή νησιά. Όταν το νερό χτυπήσει στον εξωτερικό δακτύλιο 

τότε μετατρέπεται η κίνηση του σε περιστροφική στο εσωτερικό μέρος της ατόλης. 

Έτσι τώρα πλέον, η περιδινούμενη στ~1λη μπορεί να οδηγηθεί σε ένα υδροστρόβιλο και 

να τον περιστρέψει έτσι ώστε να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. 

Η τρίτη μορφή ενέργειας τ~1ς θάλασσας είναι η ενέργεια των παλιρροιών. Η 

παλίρροια δημιουργείτε από τ~1ν έλξη που προκαλεί η σελήνη κυρίως αλλά και ο 11λιος 

πάνω στην υδάτινη μάζα της θάλασσας. Το φαινόμενο τ~1ς παλίρροιας αποτελείται από 

τ~1ν πλημμυρίδα κατά την οποία η θαλάσσια στάθμη ανεβαίνει και από τ~1ν άμπωτη 

κατά τ~1ν οποία η θαλάσσια στάθμη κατεβαίνει. Η διακύμανση του ύψους τ~1ς 

θάλασσας μπορεί να φτάσει έως και τα 20 μέτρα στους ωκεανούς, ειδικότερα στα 

φιόρδ. Στ~1ν μεσόγειο η διακύμανση αυτή φθάνει κατά μέσο όρο τα 60 εκατοστά έτσι 

δεν υπάρχει νόημα στ~1ν εκμετάλλευση της ενέργειας αυτής. 

Η εκμετάλλευση της ενέργειας της παλίρροιας μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους. 

Η πρώτη είναι η μέθοδος της μονής δεξαμενής κατά την οποία δημιουργείται μια 

δεξαμεν1Ί η οποία στ~1ν ουσία σαν να δημιουργεί φράγμα και εκμεταλλευόμενη τις 

αυξομειώσεις τ~1ς στάθμης της θάλασσας οδηγεί το νερό πότε στην μια πλευρά και 

πότε στην άλλη. Στις δύο πλευρές υπάρχουν υδροστρόβιλοι οι οποίοι μετατρέπουν 

αυτ11 την κίνηση σε ηλεκτρικ1Ί ενέργεια. Η δεύτερη μέθοδος είναι η μέθοδος τ~1ς διπλής 

δεξαμενής κατά την οποία κατασκευάζονται δύο δεξαμενές στις οποίες υπάρχει πάντα 

σταθερ1Ί διαφορά στάθμης έτσι έχουμε μεγαλύτερη και σταθερότερη παραγωγ1Ί 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα προβλήματα που παρουσιάζει η εκμετάλλευση της ενέργεια των παλιρροιών 

είναι ότι απαιτείται πολύ μεγάλος όγκος νερού έτσι οι δεξαμενές πρέπει να είναι 

κατασκευασμένες από κατάλληλα, ανθεκτικά υλικά τόσο στον όγκο του νερού όσο και 

στην διάβρωση. Αυτό βέβαια αυξάνει κατά πολύ το κόστος και δεν υπάρχουν πολλές 

εφαρμογές του στον κόσμο. 

1.4.6 Βιομάζα 

Η βιομάζα είναι όλη η κατ~πορία των υλικών τα οποία παράγονται από 

ζωντανούς οργανισμούς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα. Είναι μια 

ευρύτατη έννοια η οποία εμπεριέχει μέσα τ~1ς καύσιμα όπως το ξύλο, τα υπολείμματα 
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των καλλιεργειό)ν, τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα απόβλητα βιομηχανιών και τα 

παραγόμενα βιοκαύσιμα. Είναι μια έμμεση εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 

καθό)ς η βιομάζα παράγεται εκμεταλλευόμενη την ηλιακ1) ακτινοβολία (όπως για 

παράδειγμα τα δέντρα τα οποία την χρησιμοποιούν για να φωτοσυνθέσουν αλλά και τα 

ζώα που μεγαλώνουν τρώγοντας φυτά). 

Η βιομάζα για χρόνια επικρατούσε κυρίως ως μορφ1) θέρμανσης καθό)ς όλοι 

έκαιγαν ξύλα για να ζεσταθούν. Τώρα χρησιμοποιείται και σε άλλες μορφές, όπως για 

παράδειγμα στην Ινδία που χρησιμοποιούν τα κόπρανα των αγελάδων για να παράξουν 

ενέργεια. Η χρήση της έγκειται στα πολλά πλεονεκτ~)ματα που παρουσιάζει. Καταρχήν 

είναι ανανεώσιμη, ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, αποθηκευμένη με χημική μορφή. 

Αξιοποιείται πολύ εύκολα και με απλή τεχνολογία. Επίσης, κατά την αξιοποίηση της 

δεν δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλ1)ματα και παράγει μηδενικούς ρύπους καθώς οι 

εκλυόμενες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα δεσμεύονται από τα φυτά πάλι ενώ οι 

εκπομπές διοξειδίου του θείου είναι μηδενικές. Τέλος, όλες οι χώρες έχουν βιομάζα 

(εκτός εάν αποτελούνται αποκλειστικά από έρημο) έτσι οδηγούνται σε 

ανεξαρτ~1τοποίηση από τα εισαγόμενα καύσιμα. 

Βέβαια παρουσιάζει και αρκετά μειονεκτήματα τα οποία δεν τ~1ς επιτρέπουν να 

βρει ευρέως εφαρμογές. Το μεγαλύτερο μειονέκτ~1μα είναι η πολυμορφία τ~1ς έτσι δεν 

επιτρέπει την εύρεση μιας τεχνολογίας αξιοποίησης της βιομάζας και οδηγεί σε 

αυξημένο κόστος έρευνας για την εύρεση πολλών τεχνολογιών. Επίσης έχει ενεργειακό 

περιεχόμενο χαμηλό γιατί συνήθως περιέχει αυξημένες ποσότητες νερού κάτι που 

κάνει την εκμετάλλευση της ασύμφορη οικονομικά. [Ι J. [2J . [29J, [3DJ. [3ΙJ , [32J , (33] , [34] , [35J, (36] 
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2.1 Ο ήλιος ως πηγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Η ηλιακή ενέργεια είναι μόνο μια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 

αυτιΊ με τι1ν οποία θα καταπιαστούμε στο υπόλοιπο της εργασίας. Έχει ως πηγ1Ί της τον 

ήλιο, το άστρο του ηλιακού μας συσηΊματος. Ο ήλιος είναι αποδεδειγμένα η 

μεγαλύτερη πηγή ενέργειας καθώς στέλνει ση1ν επιφάνεια της γης ισχύ 12lOOOTWί 1 J. 

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτό αρκεί να αναφέρουμε ότι εάν εκμεταλλευτούμε 

μόλις το ένα εκατομμυριοστό αυτής της ενέργειας και με βαθμό απόδοσης μόλις 10% 

τότε μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της γης σε ενέργεια. Η ηλιαΚΊΊ 

ενέργεια, όπως έχουμε 1Ίδη πει, έχει ως άμεση πηγή προέλευσης τι1ς τον ήλιο. Ας δούμε 

μερικά σημαντικά πράγματα για τον ήλιο στις παραγράφους που θα ακολουΘi1σουν. 

Ο ήλιος είναι ένα άστρο , ένα μόνο από τα εκατοντάδες εκατομμύρια άστρα που 

υπάρχουν στο σύμπαν. Παρά το τεράστιο νούμερο , για τα ανθρώπινα δεδομένα, που 

είδαμε παραπάνω εντούτοις ο 1Ίλιος δεν είναι παρά ένα μικρού μεγέθους άστρο. Το ίδιο 

εντυπωσιακά είναι και τα νούμερα που ακολουθούν παρακάτω. Ο 1Ίλιος έχει διάμετρο 

1,392.106 lan, μάζα 1,99.1030 kg και όγκο 1 ,412.10 1 8lαη 3 . Παρά το ότι είναι μικρού 

μεγέθους άστρο εντούτοις έχει ακτίνα 109 φορές μεγαλύτερη από αυηΊ τι1ς γης, είναι 

33000 φορές βαρύτερος και 1304000 φορές μεγαλύτερος από την γηί4J_ Αυτά τα 

νούμερα προκαλούν ίλιγγο. Η μέση απόσταση μεταξύ 1Ίλιου και γης είναι ίση με 

149,6.106 lαη . 

Οι θερμοκρασίες που επικρατούν στον ήλιο είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από 

αυτές που έχουμε συνηθίσει. Ση1ν επιφάνεια του ήλιου οι θερμοκρασίες είναι η1ς 

τάξεως των 5500ί37J βαθμών Κελσίου. Τέτοιες θερμοκρασίες, όπως είδαμε και στην 

ενότητα 1.4.4 επικρατούν στον πυρήνα η1ς γης. Τοπικά, στην επιφάνεια, και αναλόγως 

της δραση1ριότητας που επικρατεί εκείνη την στιγμ1Ί , η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει 

και τους 50000 βαθμούς Κελσίου. Στον πυρ1Ίνα το νούμερο είναι χαοτικό. Εκεί η 
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θερμοκρασία που επικρατεί είναι της τάξεως των 15000000 βαθμών κελσίου. Στο 

σχήμα 2.1 που ακολουθεί παρακάτω παρουσιάζεται η δομ1) της ηλιακής σφαίρας και οι 

θερμοκρασίες που επικρατούν στα διάφορα τμi1ματά της. 

Σχι]μα 2. 1: Δ ιάγραμμα δομι]ς ηλίου και Θερμοκρασιών που επικρατούν σε αυτέc/371 

Η ηλιακ1) σφαίρα αποτελείται κατά κύριο λόγο από υδρογόνο και ήλιο ενώ σε 

κάποια μικρότερα ποσοστά βρίσκουμε οξυγόνο , άνθρακα, νέον , σίδηρο και άλλα 

στοιχεία. Τα ακριβή ποσοστά της σύστασης του 1)λιου είναι 74,9% υδρογόνο , 23 ,8% 

1)λιο , l % οξυγόνο , 0,3% άνθρακας, 0,2% νέον, 0,2% σίδηρος. Τα υπόλοιπα στοιχεία 

έχουν πολύ μικρότερα ποσοστά. 

Η λειτουργία του ήλιου προσομοιάζει την λειτουργία ενός πυρηνικού 

αντιδραση)ρα. Κατ ' ακρίβειαν οι πυρηνικοί αντιδραση)ρες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να 

προσομοιάζουν την λειτουργία του 11λιου . Ο 1)λιος θεωρείται ένας τεράστιος πυρηνικός 

αντιδραστήρας στον οποίο συμβαίνει η πυρηνικΊ1 σύνη1ξη. Στον πυρήνα του 1)λιου , 

ανά δευτερόλεπτο , 654 εκατομμύρια τόνοι υδρογόνου συντήκονται σε 650 

εκατομμύρια τόνους ηλίου. Η διαφορά των 4 εκατομμυρίων τόνων μετατρέπεται σε 

ενέργεια (μέσω της ηλιακ1)ς ακτινοβολίας, υπάρχει παραγωγ1) ακτινών γ, φωτονίων 

υψηλ1)ς ενέργειας και νετρίνων). Παρόλο που μόνο το 0,6% της αντιδρούσας μάζας 

(για την ηλιακ1) μάζα το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό , όμως για την γη είναι πολύ 

μεγάλο καθό)ς κάθε ένα γραμμάριο από αυτά τα 4 εκατομμύρια τόνων που 
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μετατρέπεται σε ενέργεια αντιστοιχεί με ενέργεια που παράγεται με την καύση 20 

τόνων άνθρακα) μετατρέπεται σε ενέργεια. Αυτό είναι αρκετό έτσι ώστε να 

εμφανιστούν οι τεράστιες θερμοκρασίες στο εσωτερικό του πυρ1)να, όπως τις έχουμε 

δει στην προηγούμενη παράγραφο. 

Ο ήλιος, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, είναι ένα αστέρι και όπως όλα τα αστέρια 

κάποια στιγμή τα καύσιμα του (εν προκειμένω το υδρογόνο) θα τελειώσουν και έτσι θα 

σβ1)σει. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα πως θεωρείται η ηλιακ~Ί ενέργεια ανανεώσιμη. Ι-1 

απάντηση είναι πολύ απλή. Κατ' αρχήν ο χρόνος που χρειάζεται για να σβ1)σει ο ήλιος 

είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με την ανθρώπινη ζωή και κατά δεύτερον όταν σβήσει ο 

ήλιος θα «σβήσει» και ο άνθρωπος έτσι όσο υπάρχει ο άνθρωπος θα υπάρχει και η 

ηλιακή ενέργεια. Στον ήλιο τα καύσιμα του διαρκούν για ακόμη 5 περίπου 

δισεκατομμύρια έτηί381 , ενώ η ζω1Ί του μέχρι τώρα είναι 4,57 δισεκατομμύρια έτη . Ι-1 

ζωή του προκύπτει με βάση την ενέργεια που παράγει. Ετ~)σια παράγει ενέργεια ίση με 

1,2.1034 Joule ενώ το υδρογόνο που του απομένει μπορεί να παράξει ακόμη ενέργεια 

ίση με 1,8. 1047 Joule. 

Στις επόμενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου θα παρουσιαστεί καταρχ1)ν 

το μοναδικό μέγεθος του ήλιου που έχει σημασία για την εκμετάλλευση του για 

παραγωγή ηλεκτρικ~)ς ενέργειας, την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό θα γίνει στ~1ν αμέσως 

επόμενη ενότητα 2.2. Στ~1ν ενότητα 2.3 που θα ακολουθήσει θα δούμε με ποιες 

τεχνολογίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τ~1ν ηλιακή ακτινοβολία για να τ~1ν 

μετατρέψουμε σε μια πιο χρήσιμη μορφή ενέργειας. Εν τέλει, θα κλείσουμε το παρόν 

κεφάλαιο με μια παράθεση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτ~1μάτων της ηλιακ1)ς 

ενέργειας. ί ΙJ, [4J , (37J , (38] 

2.2 Ηλιακή ακτινοβολία 

Όπως έχουμε πει και στην παραπάνω ενότητα, το μοναδικό μέγεθος που μας 

ενδιαφέρει από τα ηλιακά μεγέθη σχετίζεται με την ηλιακή ακτινοβολία και 

συγκεκριμένα είναι η ένταση τ~~ς. Όπως 1)δη έχουμε πει στην επιφάνεια τ~1ς γης φθάνει 

ηλιακ~) ακτινοβολία ισχύος 121 OOOTW ενώ στα εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιρας 

το ποσό αυτό είναι της τάξεως των J 73000TW. Παρατ~1ρούμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο 
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ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας (το 30% περίπου αυτ11ς) ανακλάται από την γ~Ίινη 

ατμόσφαιρα και επιστρέφει πίσω στο σύμπαν χωρίς να φτάσει στην επιφάνεια της γης. 

Από το υπόλοιπο 70% της ηλιακή ακτινοβολίας που καταφέρνει να μπει στην γ11ινη 

ατμόσφαιρα το 4 7% απορροφάται από αυτήν και από την επιφάνεια της γης και έτσι 

αυξάνεται η θερμοκρασία του πλαν1Ίτη . Το 23% που περισσεύει προκαλεί την 

διαμόρφωση του κλίματος. Είναι αυτό το τμήμα της ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας που 

δημιουργεί τον άνεμο, τα κύματα, τα θαλάσσια ρεύματα, τον κύκλο του νερού και 

χρησιμοποιείται για την φωτοσύνθεση των φυτών. Στο σχήμα 2.2 που ακολουθεί 

παρακάτω φαίνεται η ροή της ηλιακ1Ίς ενέργειας που εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της 

γης. Σε αυτό βλέπουμε εισερχόμενη ακτινοβολία έντασης 342W/1n2
. Το ποσό αυτό 

αντιστοιχεί στην ένταση της ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας που δέχεται η Ελλάδα τον χειμώνα 

ή οι βορειοευρωπαϊκές χώρες το καλοκαίρι. Επίσης, στο κάτω δεξιά τμ11μα του 

σχήματος παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα αέρια του θερμοκηπίου επηρεάζουν 

την διαφυγή της ανακλόψενης ακτινοβολίας πίσω στο διάστημα. 
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Σχι]ιια 2.2: Δ ιάγραμμα ροιjς ηλιακιjς ενέργειας στην γι{4 11 

Στο παραπάνω σχήμα 2.2 βλέπουμε κάποιους αριθμούς . Οι αριθμοί αυτοί 

αντιστοιχούν στο μέγεθος που ονομάζουμε ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας (πολλές 

φορές αυτό το μέγεθος υπονοείται και με τον όρο ηλιακή ενέργεια) . Η ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας ακριβώς πριν εισέλθει στην ατμόσφαιρα της γης είναι ίση με 

1354 W/m
2 και μάλιστα ονομάζεται ηλιακ1Ί σταθερά. Όπως ήδη έχει αναφερθεί το 30% 

αντανακλάται άμεσα από την ατμόσφαιρα έτσι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που 

φτάνει στο επίπεδο της γης κυμαίνεται γύρω στα l OOOW /1n2. 
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Η ηλιακΊ1 ακτινοβολία φθάνει στο επίπεδο με δύο μορφές, με την άμεση 

ακτινοβολία και με την έμμεση ή διάχυτη ακτινοβολία. Άμεση ονομάζεται η ηλιακή 

ακτινοβολία η οποία φθάνει άμεσα στην επιφάνεια της γης χωρίς να αλλάξει 

κατεύθυνση. Έμμεση ή διάχυτη ακτινοβολία ονομάζεται η ηλιακ1Ί ακτινοβολία που 

φθάνει στην επιφάνεια της γης έχοντας διαχυθεί, έχοντας αλλάξει κατεύθυνση λόγω 

σύγκρουσης της με διάφορα σωματίδια στην ατμόσφαιρα ή με άλλα εμπόδια όπως για 

παράδειγμα σύννεφα, δέντρα και κτίρια. Η διαφορά των δύο ειδών της ηλιακ1Ίς 

ακτινοβολίας είναι ότι η άμεση έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με την διάχυτη 

έτσι είναι επιθυμητή για εκμετάλλευση. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ των 

δύο μορφών της ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας θα αναφερθούν δύο παραδείγματα. Το πρώτο 

είναι η διαφορά μιας συννεφιασμένης από μια ηλιόλουστη μέρα. Στην ηλιόλουστη 

μέρα η ηλιακ1) ακτινοβολία είναι άμεση ενώ στην συννεφιασμένη η ηλιακ1) 

ακτινοβολία είναι διάχυτη, για αυτό και παρόλο που έχουμε φως, εντούτοις είναι λίγο 

πιο σκοτειν1Ί η ημέρα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι στα στενά σοκάκια των πόλεων, 

όπου δεν κτυπάει ο 1Ίλιος λόγω των κτιρίων όμως έχουμε φως λόγω της διάχυτης 

ακτινοβολίας. 

Η ποιότητα της ηλιακΊ1ς ακτινοβολίας είναι ένας από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την ένταση της. Όμως η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται και 

από άλλους τέσσερεις παράγοντες, την γεωγραφιΚ1) θέση που βρισκόμαστε, τις 

κλιματολογικές συνθήκες, την εποχ1) του έτους και την ώρα της ημέρας. Στις επόμενες 

παραγράφους θα δούμε πως αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ένταση της ηλιακ1)ς 

ακτινοβολίας. 

Ο πρώτος παράγοντας που θα εξετάσουμε είναι η γεωγραφικ1Ί θέση και 

συγκεκριμένα το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής που βρισκόμαστε. Γενικότερα, στις 

χώρες πλησίον του ισημερινού η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από ότι στις βορειότερες ή νοτιότερες χώρες. Συγκεκριμένα στην περιοχ1) 

του ισημερινού καταγράφεται τριπλάσια ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση με 

τις περιοχές των πόλων. Στο σχ1)μα 2.3 που ακολουθεί φαίνεται η ένταση της ηλιακ1)ς 

ακτινοβολίας με τα κόκκινα χρώματα να επικρατούν στην περιοχή του ισημερινού και 

τα μπλε στους πόλους. Σε αυτό το σχήμα φαίνεται πόσο ευνοημένη είναι η Ελλάδα και 

ειδικότερα η περιοχή της Κρήτης που παίρνει και ελαφρά κόκκινο χρώμα. Στο σχ1)μα 
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2.4 που ακολουθεί παρακάτω φαίνεται η ένταση της ηλιακ1)ς ακτινοβολίας που 

επικρατεί στην ελληνική επικράτεια. 

' ., 
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Σχι]μα 2.3: Ετι]σια iχθεση στην ηλιακι] ακτινοβολία του πλανι/τη σε /,Wh/nι 2rιιιι 
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Σχι]μα 2.4: Ετι]σια έκθεση στην ηλ ιακι? ακτινοβολία της Ελλάδος σε /,W/1/1112f39l 
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Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την ένταση της ηλιακ1)ς ακτινοβολίας 

είναι οι κλιματολογικές συνθ1)κες της περιοχής που βρισκόμαστε . Δηλαδ1) σε χώρες με 

λίγες νεφώσεις και μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας η μέση ένταση της ηλιακ1)ς 

ακτινοβολίας είναι πολύ μεγαλύτερη γιατί τον περισσότερο καιρό η ηλιακ~) 

ακτινοβολία είναι άμεση και όχι έμμεση. Χαρακτηριστικός ο διαχωρισμός μεταξύ της 

χώρας μας και της Αγγλίας όπου εκεί, και λόγω των συνεχών νεφώσεων, η ένταση της 

ηλιακ1)ς ακτινοβολίας είναι πολύ μικρότερη. Γενικότερα, σε ολόκληρο το Ηνωμένο 

Βασίλειο η διάχυτη ακτινοβολία τον χειμώνα είναι το 85%ί'J της συνολικΊ1ς ηλιακής 

ακτινοβολίας. Επίσης, εάν βρισκόμαστε επάνω σε βουνά η ένταση της ηλιακ~Ίς 

ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη καθώς τα σωματίδια της ατμόσφαιρας που συναντά η 

ηλιακή ακτινοβολία μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια της γης είναι πολύ λιγότερα έτσι 

αυξάνεται το ποσοστό της άμεσης και μειώνεται το ποσοστό της έμμεσης ηλιακ~Ίς 

ακτινοβολίας. 

Μέχρι στιγμής οι δύο παράγοντες που είδαμε εξαρτούνται από τα τοπικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. ο τρίτος παράγοντας που επηρεάζει την ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας και θα δούμε παρακάτω είναι ανεξάρτητος από την περιοχή. Ο 

τρίτος παράγοντας είναι η εποχ1Ί του έτους στην οποία βρισκόμαστε. Η ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας μεταβάλλεται αναλόγως της εποχής του έτους που βρισκόμαστε. 

Συγκεκριμένα, για το βόρειο ημισφαίριο στο οποίο βρίσκεται και η χώρα μας, τον 

χειμώνα η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι η μικρότερη ενώ το καλοκαίρι η 

ένταση της ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας είναι η μεγαλύτερη. Τις άλλες δύο εποχές οι τιμή της 

ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας κυμαίνεται στο μέσο των δύο. Αυτή η διακύμανση προέρχεται 

από θέση της γης ως προς τον ήλιο. 

Κατά την περιστροφ11 της γης γύρω από τον ~Ίλιο η απόσταση μεταβάλλεται και 

επίσης σε κάποια σημεία το βόρειο ημισφαίριο «βλέπει» περισσότερο τον ~Ίλιο και σε 

κάποια άλλα τον βλέπει λιγότερο. Η γη βρίσκεται εγγύτερα στον 1)λιο τον χειμώνα και 

πιο μακριά το καλοκαίρι (πάντα ομιλούμε με τις εποχές του βορείου ημισφαιρίου). 

Παρόλα αυτά το καλοκαίρι, λόγω της κλίσης της γης, το βόρειο ημισφαίριο βλέπει 

πολύ περισσότερες ώρες κατά την διάρκεια του 24ώρου τον ήλιο σε σχέση με τον 

χειμώνα έτσι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. 

Χαρακτηριστικά, στις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, τον χειμώνα η ένταση της ηλιακής 
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ακτινοβολίας είναι το 1/10 σε σχέση με την ένταση της το καλοκαίρι γιατί είναι πολύ 

περιορισμένες οι ώρες της ηλιοφάνειας κατά την διάρκεια του 24ώρου . Ένας άλλος 

λόγος για τον οποίο το χειμώνα είναι μειωμένη η ένταση της ηλιακΙ1ς ακτινοβολίας 

είναι η ύπαρξη περισσότερων νεφό)σεων οι οποίες και αυξάνουν το ποσοστό της 

έμμεσης ακτινοβολίας μειώνοντας κατά πολύ το ποσοστό της άμεσης ακτινοβολίας. 

Στο σχΊ1μα 2.5 που ακολουθεί παρακάτω φαίνεται η θέση της γης σε σχέση με τον ήλιο 

στις 4 εποχές του έτους. 
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Σχι]μα 2.5: Θέση της γης σε σχέση με τον ήλιο για τις τέσσερις εποχf:ς του ι]λιου (με ΝΗ συμβολίζεται το 
βόρειο ημισφαίρ ιο/91 

Ο τελευταίος παράγοντας που επηρεάζει την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας 

είναι η ώρα της ημέρας. Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζει μια 

διακύμανση κατά την διάρκεια του 24ώρου η οποία οφείλεται στην περιστροφή της 

γης γύρω από τον άξονά της. Συγκεκριμένα, κάποιες ό)ρες της ημέρας μια περιοχ11 

βλέπει τον ήλιο και είναι εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία ενώ κάποιες άλλες 

ώρες δεν βλέπει καθόλου τον ήλιο έτσι δεν δέχεται ηλιακή ακτινοβολία. Η μέγιστη 

ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζεται τις μεσημβρινές ώρες, ώρες κατά τις 

οποίες ο ήλιος βρίσκεται σε κάθετη θέση ως προς την επιφάνεια της γης, ενώ τις 

υπόλοιπες ό)ρες η ένταση μειώνεται έως ότου φτάσει την μηδενική της τιμή που έχει 

κατά τις βραδινές ώρες. Αυτό βέβαια απαιτεί την προϋπόθεση της μη υπάρξεως 

νεφό)σεων αλλιώς η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, όπως είδαμε και στις παραπάνω 

παραγράφους, θα είναι αρκετά μειωμένη . Η διακύμανση της έντασης της ηλιακής 

ακτινοβολίας κατά την διάρκεια του 24ώρου φαίνεται στο σχήμα 2.6 που ακολουθεί 

παρακάτω. Στο σχήμα αυτό παρουσιάζεται η μεταβολή της έντασης της ηλιακ1)ς 

ακτινοβολίας και για τα τέσσερα ηλιοστάσια. 
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Σχι/μα 2. 6: Διακύμανση έντασης ηλ ιακι/ς ακτινοβολίας κατά τις εποχές και κατά το εικοσιτετράωρο1401 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ένταση της ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας θα δούμε 

στο έκτο κεφάλαιο, κεφάλαιο κατά το οποίο θα γίνει η μελέτη περίπτωσης. Σε εκείνο 

το κεφάλαιο θα δούμε την ένταση της ακτινοβολίας στην υπό μελέτη τοποθεσία καθώς 

και την μεταβολή της αναλόγως της κλίσεως που θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία. (ΙJ , [9J , [ΙΟJ, [39], [40J, [4ΙJ 

2.3 Εκμετάλλευση ηλιακής ακτινοβολίας 

Μέχρι στιγμής, στο παρών κεφάλαιο, είδαμε την πηγ11 της ηλιακής 

ακτινοβολίας δηλαδ1Ί τον ήλιο , τον τρόπο με τον οποίο φθάνει έως και την επιφάνεια 

της γης και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται η ηλιακή ακτινοβολία (μεταβολή της 

έντασης της) αναλόγως της τοποθεσίας, των κλιματολογικών συνθηκών, της εποχi1ς 

του χρόνου και της ώρας της ημέρας. Στην τρίτη ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου θα 

δούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ηλιαΚ11 

ενέργεια γιατί στην αρχική της μορφή μας είναι άχρηστη . Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

δούμε τεχνολογίες μετατροmΊς της ηλιακής ενέργειας σε άλλες μορφές ενέργειας έτσι 

ώστε να τις εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος και να καλύψει κάποιες από τις ανάγκες του 

που μέχρι τώρα κάλυπτε με την χρ~Ίση ορυκτών καυσίμων. Η εκμετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει όλες τις παθητικές μεθόδους εκμετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας 

ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους ενεργητικής εκμετάλλευσης 

της ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας . Βέβαια υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, με τα υβριδικά 
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συστ11ματα τα οποία συνδυάζουν αρχές παθητικής σχεδίασης και τεχνολογίες 

ενεργητικής μετατροπής της ηλιακής ενέργειας, όμως μαζί τους δεν θα ασχοληθούμε 

περαιτέρω . Στις δύο υποενότητες παρακάτω θα δούμε αναλυτικότερα τις παθητικές και 

τις ενεργητικές μεθόδους εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. 

2.3.1 Παθητικές μέθοδοι εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν οι παθητικές μέθοδοι εκμετάλλευσης 

της ηλιακής ενέργειας . Κατ' ακρίβειαν θα παρουσιαστούν οι πλέον σημαντικές γιατί σε 

αυτ11 την κατηγορία μπορούν να υπαχθούν πάρα πολλές εφαρμογές . Οι παθητικές 

μέθοδοι βασίζονται σε παθητικά συστ~Ίματα εκμετάλλευσης τ~1ς ηλιακής ενέργειας. 

Ένα παθητικό σύστημα βασίζεται σε κάποιες αρχές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Μια 

από τις αρχές αυτές είναι η δημιουργία νότια προσανατολισμένων υαλοστασίων έτσι 

ό)στε τον χειμώνα ο ήλιος να εισχωρεί στους χώρους και να τους θερμαίνει φυσικά, 

χωρίς τ~1ν χρήση τ~1ς κεντρικ1Ίς θέρμανσης. Μάλιστα στα υαλοστάσια αυτά το τζάμι 

πρέπει να είναι διπλό έτσι ό)στε να το διαπερνά η ηλιακ1Ί ακτινοβολία που είναι 

υψηλής ενέργειας αλλά να μην μπορεί να το διαπεράσει η ακτινοβολία που εκπέμπει το 

δωμάτιο , η οποία είναι μέσης και χαμηλής ενέργειας. Στο σχήμα 2. 7 παρουσιάζεται η 

χρ~1ση μεγάλων υαλοστασίων, νοτίως προσανατολισμένων έτσι ώστε ο χώρος να 

θερμαίνεται φυσικά, από την ηλιακή ακτινοβολία. 
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Σχι/μα 2. 7: Παθητικό σύστημα θέρμανσης χώροι/461 

Μια δεύτερη αρχ11 είναι η χρήση συμπαγό)ν όγκων υλικών, με σχετικά μεγάλη 

θερμοχωρητικότ~1τα έτσι ώστε να αποθηκεύουν την θερμική ενέργεια που παγιδεύτηκε 

μέσα στον χό)ρο (αφού μπήκε από το νότιο υαλοστάσιο) και να τ~1ν αποδίδουν πίσω 

στον χό)ρο την νύκτα έτσι ώστε να μειώνεται το απαιτούμενο φορτίο θέρμανσης του 

χό)ρου. Τέλος, με διάφορες αρχιτεκτονικές λύσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού υπάρχουν 
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οι δυνατότητες να δημιουργηθεί και φυσικός κλιματισμός και αερισμός του χώρου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις παθητικές μεθόδους εκμετάλλευσης της ηλιακής 

ενέργειας ξεφεύγουν του σκοπού της παρούσας εργασίας. 

2.3.2 Ενεργητικές μέθοδοι εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 

Οι πλέον χρήσιμες μορφές ενέργειας για τον άνθρωπο είναι η ηλεκτρικ1Ί 

ενέργεια (δηλαδή ο ηλεκτρισμός) και η θερμότητα. Την τρίτη θέση την έχει η χημική 

ενέργεια την οποία γνωρίζει και χρησιμοποιεί ο άνθρωπος αλλά όχι τόσο πολύ όσο τις 

άλλες δύο. Όλες οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί βασίζονται στην μεταβολ1Ί της 

ηλιακής ενέργειας σε μια από τις παραπάνω μορφές ενέργειας και ονομάζονται 

ενεργητικές μέθοδοι εκμετάλλευσης της ηλιακ~Ίς ενέργειας. Αφού μετατραπεί η ηλιαΚΊΊ 

ενέργεια είτε σε ηλεκτρική, είτε σε θερμική είτε ακόμη και σε χημικi1 τότε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα. Όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχουν τρεις ενεργητικές μέθοδοι 

εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και κάθε μέθοδος μετατρέπει την ηλιακ1Ί 

ενέργεια σε μια από τις τρεις παραπάνω μορφές που έχουμε δει. Οι τρεις μέθοδοι είναι 

οι φωτοχημικές, οι φωτοηλεκτρικές και οι φωτοθερμικές. Παρακάτω θα δούμε λίγα 

πράγματα για την κάθε μια. 

2.3.2. 1 Φωτοχημικές μέθοδοι μετατροπής 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλες οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούν 

την ηλιακή ακτινοβολία για να πραγματοποιήσουν διάφορες χημικές αντιδράσεις 

παράγοντας έτσι στην ουσία καύσιμα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγ1Ί 

είτε θερμικής είτε ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ουσία έτσι μετατρέπουν την ηλιακ1Ί 

ενέργεια σε χημικ1Ί (καύσιμα). 

Κυριότερη μετατροπή αυτής της κατηγορίας είναι η φωτοβιοχημικ1Ί όπου 

ορισμένοι βιολογικοί οργανισμοί, κυρίως τα φυτά, απορροφώντας ηλιακή ακτινοβολία 

δημιουργούν καρβοξύλιο από διοξείδιο του άνθρακα και νερό. ΑυηΊ είναι και η γενική 

αρχ1Ί της φωτοσύνθεσης στην οποία δημιουργείται χημική ενέργεια (καύσιμο ξύλο). Το 

ξύλο στην συνέχεια το καίμε για να παράξουμε θερμό111τα κυρίως. 

Βέβαια η φωτοσύνθεση δεν μελετάται από τους επισ11Ίμονες ως λύση των 

προβλημάτων παραγωγής ενέργειας. Οι λύσεις που μελετούνται είναι δύο. Η πρώ111 

είναι η παραγωγ11 υδρογόνου μέσω φωτοηλεκτρόλυσης του νερού το οποίο σ111ν 
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συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Στο σχήμα 2.8 παρουσιάζεται η μέθοδος 

HYDROSOLι42J η οποία βασίζεται στην φωτοηλεκτρόλυση για παραγωγή υδρογόνου 

με διάσπαση του μορίου του νερού. ΑυτιΊ έχει τα μειονεκτήματα του πολύ χαμηλού 

βαθμού απόδοσης, τι1ς τάξεως του 2% και της μη χρήσης του υδρογόνου ως καυσίμου 

σε πολλές εφαρμογές (πέραν της πυραυλοκίνησης). 

· -
- Λπομιvουοο 

Ο1.pμό111rο γ ιιι 
11ιιpοyωγ i1 
οψ λ<Ηωμ~νοu Η ,Ο 

Σχι]μα 2.8: Μέθοδος παραγωγι]ς χημικών καυσίμων HYDROSOL μέσω της ηλιακι]ς ακτινοβολίαcf421 

Η δεύτερη λύση είναι η ανάπτυξη καλλιεργειών φυτών, με υψηλ11 ενεργειακή 

απόδοση τα οποία στι1ν συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα (βιομάζα). Τέτοια 

εφαρμογή γίνεται σε αρκετές περιοχές του κόσμου για παραγωγ11 των γνωστών μας 

βιοκαυσίμων. Το πρόβλημα που παρουσιάζουν και αυτά είναι ο πολύ χαμηλός βαθμός 

απόδοσης, τι1ς τάξεως του 0,5 με 2% και η ευπάθεια στις καιρικές συνθ1Ίκες οι οποίες 

μπορούν να καταστρέψουν τι1ν μετατροπή που γίνεται για χρόνια . Αυτές οι τεχνολογίες 

δεν χρησιμοποιούνται ευρέως, οι πλείστες είναι σε πειραματικό στάδιο ενώ κάποιες 

άλλες βρίσκουν πολύ περιορισμένες εφαρμογές. 

2.3.2.2 Φωτοηλεκτρικές μέθοδοι μετατροπής 

Σε αυτιΊ τι1ν κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι οι οποίες μετατρέπουν 

την ηλιακή ακτινοβολία κατευθείαν σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τι1ν ανάγκη για 

χρήση ενδιάμεσων σταδίων και θερμοδυναμικό)ν κύκλων 11 άλλων μηχανών με 

κινούμενα μέρη. Οι κυριότερες μέθοδοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι 

τρεις , είναι η θερμοηλεκτρική μέθοδος, η θερμιονικ~Ί μέθοδος και η φωτοβολταϊκή 

μέθοδος. Και τις τρεις θα τις δούμε στις επόμενες παραγράφους. 

Η θερμοηλεκτρική μέθοδος βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό φαινόμενο , εξού και 

το όνομά της . Το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο είναι αυτό κατά το οποίο όταν μια 

μεταλλική πλάκα αφεθεί στι1ν ηλιακή ακτινοβολία και θερμανθεί τότε στα άκρα της, 
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στα οποία είναι συγκολλημένα δύο ηλεκτρόδια από διαφορετικά θερμοηλεκτρικά 

υλικά, αναπτύσσεται τάση . Αναλόγως του υλικού των ηλεκτροδίων η τιμή αυτής της 

τάσης ποικίλει αλλά είναι της τάξεως των δεκάτων του βολτ. Για να εμφανιστεί αυτό 

το φαινόμενο πρέπει η πλάκα να αποκτήσει θερμοκρασία τουλάχιστον 50 με 60 

βαθμούς Κελσίου (τόση είναι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται σε ένα ηλιακό 

συλλέκτη) και τότε έχουμε βαθμό απόδοσης της τάξεως του 1 %ί 1 J. Ο πολύ χαμηλός 

βαθμός απόδοσης δεν κάνει και πολύ ελκυστικ1Ί αυτ~Ί την μέθοδο. Στο σχι1μα 2.9 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται διαγραμματικά η θερμοηλεκτρική μέθοδος μετατροπ1Ίς τ~1ς 

ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. 

~ 
Σχι7μα 2. 9: Θερμοηλεκτρικι7 μέθοδος παραγωγι7ς ηλεκτρικι7ς ενέργειαc/431 

Η θερμιονική μέθοδος βασίζεται στο θερμιονικό φαινόμενο κατά το οποίο όταν 

μια πλάκα ή ένα ηλεκτρόδιο θερμαίνεται υπό κενό τότε εκπέμπονται ηλεκτρόνια από 

τ~1ν επιφάνειά της. Εάν τώρα υπάρχει κοντά ένα άλλο ηλεκτρόδιο που ψύχεται τότε τα 

ηλεκτρόνια οδηγούνται σε αυτό . Εάν τα δύο ηλεκτρόδια συνδεθούν με εξωτερικό 

κύκλωμα τότε παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι δημιουργείται μια θερμιονικ1Ί 

γεννήτρια . Για να συμβεί αυτό το φαινόμενο απαιτείται πολύ υψηλή θερμοκρασία της 

πλάκας, της τάξεως των 2000 με 2700 βαθμών Κελσίου έτσι ώστε να υπερνικηθούν οι 

δυνάμεις συγκράτ~1σης των ηλεκτρονίων. Η μέθοδος αυτή, παρόλο που παρουσιάζει 

θεωρητικό βαθμό τ~1ς τάξεως του 30% εντούτοις στην πράξη παρουσιάστηκαν βαθμοί 

απόδοσης μεταξύ 6 και 8%ί 1 J. Πέραν του σχετικά μικρού βαθμού απόδοσης απαιτείται 

μεγάλο κόστος εξοπλισμού και υπάρχουν πολλές τεχνικές δυσκολίες ώστε να φτάσει η 

πλάκα σε τέτοιες θερμοκρασίες έτσι αυτ~Ί η μέθοδος δεν βρίσκει πολλές εφαρμογές. 
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Στο σχήμα 2.1 Ο παρουσιάζεται σε σχεδιάγραμμα η θερμιονική μέθοδος μετατροπής της 

ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρικΊΊ. 

\NTERELECTRODE 

THERMION\CALL Υ SPACE 
EMITTED ELECTRONS 

SPACE CHARGE 
NEUTRALIZAING ΙΟΝS 

ΗΟΤ ΕΜΙΤΤΕR 

ΗΕΑΤ 

SOURCE 

ELECTRICAL 
FEEDTHROUGH 

COLD COLLECTOR 

αοuτ 

_1'~ 
ν~ 

ENCLOSURE 

Η φωτοβολταϊκ1Ί μέθοδος είναι μια καθαρά φωτονική μέθοδος η οποία 

βασίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια 

προέρχεται κατευθείαν από τα φωτόνια της ηλεκτριΚΊΊς ενέργειας. Αυτά τα φωτόνια 

είναι ικανά να ενεργοποιήσουν την ροή μεταξύ δύο στρωμάτων ημιαγωγών (ενός 

θετικά και ενός αρνητικά φορτισμένου). Αυτ11 η μέθοδος παρουσιάζει θεωρητικά πολύ 

υψηλούς βαθμούς απόδοσης, εργαστηριακά έχει φτάσει και το 65%[ΙJ στην 

πραγματικότητα όμως κυμαίνεται γύρω στο 15 με 20%. Φυσικά ο βαθμός αυτός είναι 

πολύ υψηλός για αυτό και τα φωτοβολταϊκά, όσο περνάει ο καιρός, βρίσκουν ολοένα 

και μεγαλύτερη απ1Ίχηση στο ευρύ κοινό. Περισσότερα και πιο εξειδικευμένα στοιχεία 

για το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και τα φωτοβολταϊκά γενικότερα θα δούμε στην 

πορεία της εργασίας και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 4. 

2. 3.2.3 Φωτοθερμικές μέθοδοι μετατροπι]ς 

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμική η 

οποία στην συνέχεια μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί σε αυτή της την μορφΊΊ είτε να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέθοδος αυτή βασίζεται 

στην αρχή της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας από μια σκούρα - μαύρη 

επιφάνεια. Ο βαθμός απορρόφησης σε τέτοιες περιπτώσεις , για όλα τα είδη των 

επιφανειών, κυμαίνεται μεταξύ 0,6 έως και 0,98. Η απορρόφηση λοιπόν της 

ακτινοβολίας από μια πλάκα οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας της. Εάν κάτω από 
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την πλάκα δημιουργηθεί ένα σύστημα αγωγών και μέσα σε αυτό ρέει ένα εργαζόμενο 

μέσο, τότε δημιουργείται ένας εναλλάκτης και ανεβαίνει η θερμοκρασία του 

εργαζόμενου μέσου. 

Αυτή είναι και η αρχή λειτουργίας ενός ηλιακού συλλέκτη όπως αυτό που 

έχουμε στις στέγες των σπιτιών μας. Το ζεστό εργαζόμενο μέσο, εάν είναι νερό 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για οικιακές χρήσεις (μπάνιο , καθάρισμα, ψ1Ίσιμο 

φαγητού , θέρμανση και ψύξη χώρων), για βιομηχανικές χρήσεις (μπορεί να 

δημιουργηθεί ατμός εάν είναι μεγάλες οι επιφάνειες) και για ηλεκτροπαραγωγικούς 

σκοπούς (απαιτούνται συγκεντρωτικά συστήματα για να αυξηθεί πολύ η θερμοκρασία 

του ατμού έτσι ώστε να κιV11σει ένα ατμοστρόβιλο ). 

Τα συστήματα αυτά που λειτουργούν με βάση τις φωτοθερμικές μεθόδους 

μετατροπ1Ίς της ηλιακής ενέργειας ονομάζονται θερμικά ηλιακά συστήματα. ΑυΤ11 η 

μέθοδος αξιοποίησης Τ11ς ηλιακ1Ίς ενέργειας είναι προς το παρών η πλέον διαδεδομένη 

και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια εκτός και αν κάνει ένα 

μεγάλο μπαμ η αγορά των φωτοβολταϊκών. Στο σχήμα 2.11 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται 4 φωτοθερμικές μέθοδοι μετατροπής Τ11ς ηλιακής ενέργειας αρχικά σε 

θερμικ1Ί και στην πορεία σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Σ ' ' θ δ ' λ ' ' 14 ' . 1r45J χημα 2.11 : Φωτοθερμικι? με - ο ος παραγωγης η εκτρικης ενεργειας 1 · περιπτωσεις1 

Περαιτέρω αναφορά στις μεθόδους εκμετάλλευσης Τ11ς ηλιακ1Ίς ενέργειας, 

πέραν της φωτοβολταϊκ1Ίς, ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, για 

περισσότερες πληροφορίες μπορεί να ανατρέξει κάποιος σε εξειδικευμένη 

βιβλιογραφία. Η εργασία σΤ11ν πορεία Τ11ς θα εξειδικευτεί στα φωτοβολταϊκά 
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συστιΊματα παραγωγής ηλεκτρικ1Ίς ενέργειας. Δίκην επιλόγου αυτού του κεφαλαίου θα 

παρουσιαστούν στην επόμενη ενότι1τα τα πλεονεκτι)ματα και τα μειονεκτ11ματα που 

παρουσιάζει η ηλιακ1) ενέργεια ως μορφ1) ενέργειας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

μορφές ενέργειας.[ ι], [42] , [43J , [44], [45J, [46J 

2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ηλιακής ενέργειας 

Η ηλιακή ενέργεια θεωρείται μια από τους τύπους των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας οι οποίες στο μέλλον θα επικρατήσουν. Η θεώρηση αυτ~) από τους 

επιστ11μονες δεν είναι τυχαία καθώς η ηλιακ1) ενέργεια παρουσιάζει μια μεγάλη γκάμα 

πλεονεκτημάτων. Βέβαια, και όπως όλες οι άλλες ανανεό)σιμες πηγές ενέργειας που 

είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο , έχει τα μειονεκτήματα της σε σύγκριση με τα ορυκτά 

καύσιμα έτσι για αυτό τον λόγο δεν τα έχει εκτοπίσει. Σε αυτό το κεφάλαιο, στις 

επόμενες παραγράφους, θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτ~)ματα και τα μειονεκτήματα 

που παρουσιάζει η ηλιακή ενέργεια. 

Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά τ~1ς, δηλαδ1) από τα πλεονεκτήματα. Καταρχήν η 

ηλιακή ενέργεια, όπως και όλες οι άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 

ανεξάντλητη και δωρεάν. Παραπάνω, στην ενότ~1τα 2.1 παρουσιάστηκε ότι ο 1)λιος 

τελειό)νει όμως η ηλιακ1) ενέργεια θεωρείται ανεξάντλητη καθώς όταν τελειώσει ο 

ήλιος θα εξαφανιστεί και η ανθρώπινη ζω1) από τον πλαν1)τη. Επίσης έχει μηδενικό 

κόστος, δεν χρειάζεται η αγορά καυσίμων, ο ήλιος είναι δωρεάν σε όλα τα μέρη του 

κόσμου. Πέραν του μηδενικού κόστους αγοράς καυσίμου είναι πολύ περιορισμένα και 

τα κόστι1 συντήρησης όπως και αγοράς εξοπλισμού και ύπαρξης προσωπικού που θα 

τ~1ν εκτελεί. Από την στιγμi1 που θα γίνει η επένδυση τα λειτουργικά κόστη είναι 

μηδενικά σχεδόν. Πέραν αυτών η εκμετάλλευση της ηλιακ1)ς ενέργειας είναι φιλική 

προς το περιβάλλον, δεν παράγονται ρύποι που να το μολύνουν. Έτσι δεν χρειάζεται 

ούτε η αγορά δικαιωμάτων ρύπων από το χρηματιστι)ριο των ρύπων άρα δεν 

επιβαρύνεται το λειτουργικό κόστος. Αυτά τα πλεονεκτ1)ματα, σε συνδυασμό και με 

τ~1ν ωρίμανση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης στην Ευρώπη 

οδήγησαν σε τεράστια αύξηση των επενδύσεων που αφορούν την εκμετάλλευση της 

ηλιακής ενέργειας. 
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Παρόλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα η ηλιακ1Ί ενέργεια δεν κατάφερε να 

εξαφανίσει, ούτε καν να υπερκεράσει τα ορυκτά καύσιμα. Μάλιστα στον τομέα της 

ηλεκτροπαραγωγ1)ς, στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα, βρίσκεται στην τέταρτη θέση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φαίνεται και στα σχήματα 1. 7 και 1.12) πίσω 

από την ηλεκτροπαραγωγή μέσω ανέμου, μέσω υδροηλεκτρικών και μέσω βιομάζας. 

Οι λόγοι που δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει είναι κατ' ουσίαν και τα 

μειονεκτήματα της. 

Το πρώτο μεγάλο μειονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι η διακύμανση της 

τόσο κατά την διάρκεια του έτους όσο και κατά την διάρκεια της ημέρας, όπως 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.2. Αυτή η διακύμανση οδηγεί σε μεταβολ1Ί της 

παραγόμενης ισχύος και μάλιστα διακοπή της το βράδυ . Έτσι η ηλιακή ενέργεια δεν 

μπορεί να είναι η αποκλειστικ~Ί πηγ1Ί ηλεκτρισμού για μια περιοχή εκτός και αν 

εγκατασταθούν μεγάλα συστ~)ματα συσσωρευτών τα οποία όμως θα τινάξουν το 

κόστος της επένδυσης στα ύψη . 

Το δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι η μικρ1) 

πυκνότ~1τα που παρουσιάζει ως μορφή ενέργειας δηλαδή η μικρή διαθέσιμη ενέργεια 

ανά μονάδα επιφάνειας. Χαρακτ~1ριστικά τα 1 OOOW που μπορούν να παραχθούν από 

τ~1ν ηλιακή ενέργεια σε ένα τετραγωνικό μέτρο είναι μόλις το 1/35 από τ~1ν ενέργεια 

που μπορεί να παραχθεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενης επιφάνειας 

ατμολέβητα . Αυτό συνεπάγεται πολύ μεγάλες επενδύσεις, σε πολύ μεγάλες εκτάσεις 

έτσι ώστε το έργο να είναι αποδοτικό και βιώσιμο . Η ανάγκ~1 για μεγάλες εκτάσεις γης 

όμως αυξάνει το κόστος της επένδυσης αφού αυτές οι εκτάσεις πρέπει να αγοραστούν 

από τον επενδυτ~). Τέλος, η υψηλή τιμή ακόμη των τεχνολογιών εκμετάλλευσης τ~1ς 

ηλιακής ενέργειας και ο σχετικά μικρός βαθμός απόδοσης τους δεν κάνουν ελκυστικές 

τις επενδύσεις σε ηλιακ1Ί ενέργεια. ί 1 J, ί3 J 
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3°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΕΦΛΛΑ ΙΟ 3°: \-\ ΑΓΟJ>Λ ΤΩΝ ΦΩΤ0130ΛΊΆIΚΩΝ 

"Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ" 

3.1 Οικονομικά στοιχεία της αγοράς των φωτοβολταϊκών 

Η αγορά των φωτοβολταϊκών είναι μια αγορά των τελευταίων ετό)V. Στην 

ουσία, την ανάπτυξη της την γνωρίζει τον 21° αιώνα. Στην αρχή, οι πλέον εξελιγμένες 

χώρες κατείχαν τα ηνία αυτού του τομέα όμως τα τελευταία χρόνια διεκδικούν μερίδιο 

αγοράς και χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια. Αυτές έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα του 

μεγαλύτερου κέρδους αφού το ίδιο εμβαδόν φωτοβολταϊκό)ν τους δίδει περισσότερο 

ρεύμα. Σε αυτό το πλαίσιο, στην χώρα μας παρουσιάζεται ραγδαία ανάπτυξη της 

αγοράς των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Όλα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικότερα στις 

δύο υποενότητες που ακολουθούν. 

3.1.1 Παγκόσμια αγορά 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι ένας από τους τομείς που παρουσιάζουν την 

μεγαλύτερη ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά. Έχουν κινήσει το ενδιαφέρον σε πολλά 

και μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια λόγω του κέρδους που προσφέρουν. Επίσης έχουν 

καταστεί ο εθνικός πολιτικός στόχος κάποιων χωρών λόγω της αυτοδυναμίας που 

προσφέρουν στον τομέα της ενέργειας και της ανεξαρτητοποίησης από τα ορυκτά 

καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ισπανία και 

η Ιαπωνία να κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας αγοράς. Συγκεκριμένα, 

μέχρι το 2007 από το σύνολο των 2826 Mwί47 J εγκατεστημένης ισχύος, αυτές οι 

τέσσερεις χώρες κατείχαν το 86%. Συγκεκριμένα, η Γερμανία είναι η χώρα με την 

μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ στον κόσμο , κατέχει το 47% της συνολικ11ς 

παγκόσμιας ισχύος. Δεύτερη κατατάσσεται η Ισπανία με το 23% της παγκόσμιας 

εγκατεστημένης ισχύος ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία με το 

8% της παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος έκαστη. Αυτό παρουσιάζεται και στο 

σχ1)μα 3.1 που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΑΑ ΙΟ 3°: 11 ΑΓΌΡΛ ΤΩΝ ΦΩΊΌUΟΛΤΛ!ΚΩΝ 

Percentaι:e ofTotal lnstalled Capacitγ 

11 G< rιη>111γ 

8 Sρain 

ll Jap>111 

ιι.ι ιιsΑ 

R<st of ',·\1orld 

Σχήμα 3.1: Συνολικι] παγκόσμια εγκατεστημf:νη ισχύς το έτος 2007f47J 

Πλέον πολλές χώρες έχουν αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών 

και έτσι εγκαθιστούν περισσότερα. Η Γερμανία και η Ιταλία έχουν την πρωτοκαθεδρία 

στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών (με κριτ~Ίριο την εγκατεστημένη ισχύ) για το έτος 

201 Ο. Επίσης, χώρες όπως η Τσεχία η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιαπωνία παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (ειδικά η Τσεχία σε σχέση με το μέγεθος τ11ς) . Αντίθετα 

χώρες όπως οι ΗΠΑ είναι πολύ πίσω σχετικά με το μέγεθος τους για την συγκεκριμένη 

χρονιά. Βέβαια πρέπει να αναμένεται τα επόμενα χρόνια αλματώδης αύξηση της 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην Κίνα (η οποία για το έτος 2010 παρουσιάζει ένα 

αξιοσημείωτο ποσοστό). Έίναι ένας τομέας στον οποίο οι Κινέζοι σπρό)χνουν χρήμα 

και δίνουν κίνητρα . Στο σχήμα 3.2 παρουσιάζεται το ποσοστό ανά χώρα τ11ς 

εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων τα οποία εγκαταστάθηκαν το 

έτος 201 Ο. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα φαίνεται και η χώρα μας που κατάφερε να 

πάρει την 13 11 θέση . Αυτό είναι ένα καλό σημάδι σε σχέση με τ11ν πορεία των 

φωτοβολταϊκών στ11ν Ελλάδα άλλα οι δυνατότητες της χώρας μας είναι πολύ 

μεγαλύτερες και πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο. 

Estimated Global PV lnstallations, 2010 (MW-dc) 

RtιtofEuro1'4 585 

Σχι/μα 3.2: Εκτιμώμενος αριθμός εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών ανά χώρα κατά το έτος 20 Ι Ο με 
' ' ' J48} 

κριτηριο την εγκατεστημενη ισχυ τους 
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ΚΕΦΑΛΛ ΙΟ 3° : 1-1 ΑΓΟΙ'Α ΤΩΝ ΦΩΤΟΙJΟΛΊΆIΚΩΝ 

Εάν προσθέσουμε όλα τα επιμέρους ποσά βλέπουμε ότι η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών στοιχείων το έτος 2010 αναμένεται να πλησιάσει τα 16GW. Στο 

σχήμα 3.3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ραγδαία αύξηση στην εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών που επικρατεί στον πλανήτη από το 2008 και εντεύθεν. Για το 2010 

προβλέπεται ότι στην χειρότερη περίπτωση θα διπλασιαστούν οι εγκαταστάσεις σε 

σχέση με το 2009, ενώ στην καλύτερη θα ξεπεράσουν τα 16GW. Το σχήμα αυτό, 

καθότι παλιότερο δίδει προβλέψεις, με βάσει τα όσα είδαμε στο προηγούμενο 

κινούμαστε στο πάνω όριο δηλαδή τα l 6GW. 

The globa l PV πιarket ίη 201C : apρroximately ~(. G\ι\' . 
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Figure 1: Λnn ual worldw d• ίnatallιιd Ρ\ί' cspacitf trαn 2000 t.o 2D10 ι n the World \in M'W) 

Σχι]μα 3.3: Συνολικιί παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς ανά την πορεία των ετώ/481 

Όπως είδαμε και στα παραπάνω σχήματα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι πρωταγωνίστριες στην αγορά των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Αυτό οφείλεται 

στους ευρωπαϊκούς στόχους για άνοδο των ΑΠΕ στο 20% του ενεργειακού ισοζυγίου 

κάθε χώρας, στις εκάστοτε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις των προγραμμάτων παραγωγ11ς και 

εγκατάστασης φωτοβολταϊκό)ν και στην αυξημένη οικολογική και περιβαλλοντικ1Ί 

συνείδηση των κατοίκων των χωρό)ν της Ευρώπης. Πρότυπο για όλες τις χώρες μπορεί 

να είναι είτε η Γερμανία είτε η Ισπανία. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθ1Ίσει αυτά τα 

πρότυπα, και ειδικότερα το πρότυπο της Ισπανίας, με την οποία έχουμε και περίπου τις 

ίδιες κλιματολογικές συνθήκες έτσι ώστε να αυξηθεί κατά πολύ η εγκατεστημένη ισχύς 

των φωτοβολταϊκόΝ. Στο γράφημα του σχ1Ίματος 3.4 παρουσιάζεται η εγκατεστημένη 

ισχύς (σε χιλιάδες ισοδύναμων τόνων πετρελαίου) φωτοβολταϊκό)ν στοιχείων όπως 
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Κ ΕΦΑΑΑΙΟ 3° : 1-1 ΑΓΟΙ'Α ΤΩΝ ΦΩΊΌΙ30ΑΤΑ!ΚΩΝ 

δίδεται από την Eurostat[SOJ. Όπως θα δούμε και παρακάτω, στην επόμενη ενότητα, η 

ελληνιΚΊΊ αγορά φωτοβολταϊκό)ν αναπτύσσεται ταχύτατα. Το έτος 2009 η 

ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της 

ΕυρωπαϊΚΊ1ς Ένωσης, μόνο πίσω από Γερμανία και Ισπανία αλλά και πίσω από την 

Τουρκία. [47J, [4BJ. [49], [SOJ 
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Σχ17μα 3.4: Ηλεκτροπαραγωγι7 από φωτοβολταϊκά συστήματα στις Ευρωπαϊκές χώρες το 200!1501 
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3.1.2 Τα φωτοβολταϊκά στην Ελληνική επικράτεια 

ΚΓ:ΦΑΛΑ ΙΟ 3°: 1-1 ΛΓΌ l'Λ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΊΆIΚΩΝ 

Η ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα 

γιγαντώνεται. Τα τελευταία χρόνια ακολουθεί την παγκόσμια τάση που φαίνεται και 

στο σχήμα 3.3. Η εγκατεστημένη ισχύς παραγόμενη από φωτοβολταϊκά 

υπερπολλαπλασιάστηκε. Συγκεκριμένα, το έτος 201 Ο (από στοιχεία που μας δίδει ο 

σύνδεσμος εταιριών φωτοβολταϊκώνl"J) η αύξηση 1Ίταν την τάξεως του 

εξωπραγματικού ποσοστού 400%, δηλαδ1Ί τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το 2009, και 

όλα αυτά σε ένα έτος κρίσης . Τα φωτοβολταϊκά που εγκαταστάθηκαν το 2010 

αποτελούν τα 3/4 της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από φωτοβολταϊκά στην 

Ελλάδα, είναι τριπλάσια από αυτά που εγκαταστάθηκαν όλα τα άλλα χρόνια. Πέρα από 

το μέγεθος, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 

εγκατεστημένο σε διασυνδεδεμένα συστήματα τα οποία εντάσσονται στο ενεργειακό 

μίγμα της Ελλάδας και οδηγούν στην αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας έτσι ό)στε να φτάσει το 20% το 2020 όπως είναι και ο στόχος της χώρας μας. 

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται η κατανομ1Ί της εγκατεστημένης ισχύος σε 

διασυνδεδεμένα και αυτόνομα συστήματα. Παρουσιάζεται η ισχύς σε σχέση με την 

εγκατεστημένη ισχύ του έτους 201 Ο αποκλειστικά και σε σχέση με την συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ στην χώρα μας. Στο σχήμα που 3.5 ακολουθεί παρακάτω 

παρουσιάζεται η εγκαταστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα από το 2006 

έως και το 2010. 

π · 3 1 Ε ινακας . : · γκατεστημενη ισχυς ανα τυπο συστι]ματο ~11/ 

Τύπος συστημάτων 
Διασυνδεδεμένα Αυτόνομα 

Σύνολο συστήματα συστήματα 

Ετήσια εγκατεστημένη 

ισχύς φωτοβολταϊκών 150,3 0,1 150,4 
(ΜWρ) 

Συνολική 

εγκατεστημένη ισχύς 198,5 6,9 205,4 
φωτοβολταϊκών (ΜWρ) 
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ΚΕ<Ι>ΑΛΑ ΙΟ 3°: Η ΑΓΟΙ'Α ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΛIΚΩΝ 

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών 
(διασυνδtδtμiνα &: αυτόνομα ) 

250 

200 . 

150 
M\'l p 

100 

50 • ο - - -2006 2007 
2008 j 2009 

Επ\σισ εγκσrεστημtνη ισχύς 
1 1,3 1,5 10,3 36,5 

I • Σιιwλική εγκσrεστημένη ισχύς ! 1 
6,7 8,2 18,5 

J 
55,Ο 

2010 

150,4 

205,4 

Σχι7μα 3.5: Εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτι/'IJ 

Το ερώτημα που προκύπτει από το παραπάνω σχι1μα είναι πολύ απλό. Σε τι 

οφείλεται αυτή η ανάπτυξη και μάλιστα το 2010, το πρώτο έτος της μεγάλης 

οικονομικ1Ίς κρίσης που περνάει η Ελλάδα; Όπως παρουσιάζεται και στο σχι1μα 3.6 

που ακολουθεί στο τέλος της παραγράφου, η μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης 

ισχύος οφείλεται σε έργα ονομαστικής ισχύος μεταξύ 20 - 150 KWp. Αυτές οι μονάδες 

είναι στην ουσία μεγάλης εκτάσεως φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία εγκαθίστανται από 

επιχειρηματίες που δεν έχουν πληγεί τόσο πολύ από την κρίση , αντίθετα αρπάζουν την 

ευκαιρία έτσι ώστε να έχουν μια μόνιμη πηγή εσόδων τα επόμενα χρόνια . Επίσης, σε 

αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα συστήματα που εγκαθιστούν οι αγρότες στα 

χωράφια τους και τα οποία έχουν αυξηθεί πολύ , ειδικά μετά το τέλος των ευρωπαϊκών 

επιδοτΊΊσεων για τις φυτείες αφού τους αποφέρουν απόσβεση επένδυσης σε 5 με 1 Ο έτΊΊ 

και καθαρό κέρδος για τα υπόλοιπα 1 Ο με 15. 

Κατανομή διασuνδεδιμίνων συστημάτων ανά ισχύ 

>150kWp 

26,Ο!ι 

Σ1ήΣς <10 kWp 

3,~ 

••• 

<10kWp 

11,6 

2010 

Σχι?μα 3.6: Εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά κατηγορία (με βάση την εγκατεστημένη 
ισχύ) στην Ελλάδα το 20f(f"l 
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ΚεΦΛΛΑ ΙΟ 3°: 11 ΑΓΟl'Λ ΤΩΝ ΦΩΤΟΙJΟΛ ΊΆIΚΩΝ 

Εντύπωση ακόμη προκαλεί το σχετικά μικρό ποσοστό των φωτοβολταϊκό)ν 

συστημάτων που τοποθετούνται σε στέγες . Αυτό οφείλετε κατά μεγάλο ποσοστό στην 

κρίση . Οι μεσαίου και χαμηλού βιοτικού επιπέδου οικογένειες δεν έχουν τους 

απαιτούμενους πόρους ώστε να κάνουν μια επένδυση αυτού του είδους παρά τις πολύ 

μεγάλες προσφορές σε ειδικά, χαμηλότοκα δάνεια από τις τράπεζες. Βέβαια, τους 

τελευταίους μήνες του έτους 201 Ο το ποσό των αιτ~Ίσεων παρουσιάζει αλματώδη 

αύξηση και αυτό φαίνεται και στο διάγραμμα του σχ11ματος 3.7 που ακολουθεί 

παρακάτω. Αντίστοιχη αύξηση παρουσιάζουν και τα συστήματα που ενεργοποιούνται 

και με την πορεία των μηνών ελπίζουμε σε σημαντικότατη αύξηση αυτού του 

ποσοστού. 

kW 
Φωτοβολταϊκά σε στέγες (ισχύς) 

25 .000 +----------------------~~~ 

20.000 τ-----------------------+---~ 

15.000 t-------------------+ ------1 

10.000 r------------------+ ---------1 

Ι ουλ- Αυγ- Σιπ- ΟΥ.1- Νοι- Δικ- krv- 10 Φιβ. Μσρ. Απρ. Μσϊ- Ι ονν. Ι ουλ- Αυγ- Σεπ- Οιιτ- Νοι -
09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

--Αι1ήσ εις 

_.,_Ενεργοποιημίvσ 

Σχι]ιια 3. 7: Α ιτι?σεις και ι?δη ενεργοποιημένα φωτοβολταϊκά σε στέγες από τον Ιούλιο του 2009 έως και τον 
Οκτώβριο του 20 1(/ 111 

Από την ίδια πηγή , τον σύνδεσμο εταιριών φωτοβολταϊκώνι 11 J δίδεται και το 

διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα 3.8. Το συγκεκριμένο διάγραμμα παρουσιάζει την 

αύξηση που παρουσιάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στην εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών. Πέρα από αυτό παρουσιάζεται και ξεχωριστά η ανάπτυξη κάθε 

κατηγορίας εκ των τεσσάρων. Το θετικότατο μ~Ίνυμα είναι ότι και οι τέσσερεις 

κατηγορίες παρουσιάζουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, άλλες μικρότερους και άλλες 

μεγαλύτερους. Συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις σε στέγες σπιτιών και χαμηλί1ς ισχύος, 

έως 20KWp παρουσιάζουν μικρό ρυθμό ανάπτυξης ενώ οι εγκαταστάσεις 
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φωτοβολταϊκών πάρκων μεγάλης ισχύος παρουσιάζουν πολύ μεγάλους ρυθμούς 

ανάπτυξης. 

200 .000 
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160 .000 . 

ΗΟ.000 

k 
120 .000 

Wρ 

100.000 
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60.000 
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1 
20 .000 1 
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Ανάπτυξη διασυνδεδεμένων συστημάτων 
(συνολική εγκατεστημέν11 ισχύς) 

Σχιjμα 3.8: Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων της Ελλάδος ανά κατηγορία 
από το 2008 και εντεύθε/' Ι} 

Η ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ειδικά αυτή την 

δύσκολη εποχ1) της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί παρά να έχει θετικές συνέπειες. Τα 

θετικά που προκύπτουν από αυτή την ανάπτυξη μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες . 

Στην πρώτη κατηγορία μπορούν να τοποθετηθούν όλα τα περιβαλλοντικά και 

ενεργειακά κέρδη που μειώνουν τα προβλήματα που είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο . 

Συγκεκριμένα, μειώνεται η χρήση του λιγνίτη και των άλλων ορυκτών καυσίμων για 

ηλεκτροπαραγωγή (ειδικότερα του μαζούτ που χρησιμοποιείται στα νησιά στις 

ντιζελογεννήτριες). Τα κέρδη που προκύπτουν στην ουσία είναι η μείωση των ρύπων, 

άρα η βελτίωση του περιβάλλοντος και μείωση του κόστους αγοράς ρύπων αλλά και 

απεξάρτηση από τις αυξημένες παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. 

Στην δεύτερη κατηγορία τοποθετούνται όλα τα κέρδη που έχουν να κάνουν με 

οικονομικούς παράγοντες και την ανάπτυξη της χώρας. Κατ' ουσίαν μια νέα 

παραγωγικ1) διαδικασία και ένας νέος παραγωγικός τομέας έχει ανοίξει στην χώρα μας. 

Σε αυτό τον τομέα, κατά το έτος 201 Ο εργοδοτούνται περισσότερα από χίλια άτομα και 

μάλιστα εξειδικευμένης και υψηλής γνώσης και τεχνογνωσίας. Στον πίνακα 3.2 που 
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ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες και οι γραμμές 

παραγωγής (το τμήμα των φωτοβολταϊκών τα οποία παράγουν) που έχει η κάθε μια.[Ι ΙJ , 
[49] 

Πίνακας 3.2: Μονα ες παραγωγης προϊοντων σχετι ομενων με τα φωτο · ο ταικα συστηματα 'δ ζι ' β λ .. ' { 11} 

Μονάδες 
Ετήσια Αριθμός 

παραγωγής Προϊόντα Περιοχή Παραγωγή 2010 
φωτοβολταϊκών 

δυναμικότητα εργαζομέν(Ιj 

Exel Group 
Φωτοβολταϊκά 

Κιλκίς 50MW 8MW 120 
πλαίσια 

Heliosphera Thin Film Τρίπολη 60MW 24MW 197 

Cells, 
Silcio/Piritium Φωτοβολταϊκά Πάτρα 29/9,5MW 20,2 / 7,76 MW 122 

πλαίσια 

Solar Cells 
W af ers, Cells, Πάτρα 

320 Φωτοβολταϊκά 80 / 80 / 80 MW 50 / 48 / 10 MW 
Hellas 

και 

πλαίσια Θ1)βα 

Stel Solar 
Φωτοβολταϊκά 

Κιλκίς 
πλαίσια 

10MW l ,3MW 25 

3.2 Θεσμικό και νομικό πλαίσιο που καθορίζει την αγορά των 

φωτοβολταϊκών 

Η αγορά των φωτοβολταϊκών στοιχείων στην Ελλάδα καθορίζεται από το 

ελληνικό νομικό πλαίσιο που την διέπει. Στο πλαίσιο της ελληνικ1)ς νομοθεσίας 

υποχρεούνται να κινούνται όλες οι επενδύσεις. Πέρα από την ελληνικ11 νομοθεσία, η 

αγορά των φωτοβολταϊκών διέπεται και από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο , 

με βάσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινούνται οι 

πολιτικές των χωρό)V μελών. Τα δύο αυτά πλαίσια στα οποία πρέπει να κινούνται τα 

φωτοβολταϊκά έργα στην Ελλάδα παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες. 

3.2.1 Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση , στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης της Ευρώπης, 

εκδίδει τις περίφημες ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες καθορίζουν το Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο πρέπει να αναπτυχθούν τα εθνικά νομικά πλαίσια. Στην πολιτική της 

αυτή εμπίπτει και ο τομέας των ανανεό)σψων πηγό)ν ενέργειας. Έτσι εκδίδει αρκετές 
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οδηγίες έτσι ώστε να οδηγ1Ίσει τα κράτη στην ανάπτυξη των ανανεό)σιμων πηγών 

ενέργειας. Οι σχετικές με τα φωτοβολταϊκά ευρωπαϊκές οδηγίες παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3.3 που ακολουθεί στο τέλος της παραγράφου. Η Ελλάδα, με τους εκάστοτε 

νόμους που ψηφίζει εναρμονίζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ειδικά ο 

τελευταίος νόμος του 2010 λαμβάνει υπόψη του όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον 

τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας . Περισσότερα για το ελληνικό νομικό 

πλαίσιο ακολουθούν στην επόμενη ενότητα. ί 5 ΙJ. ί5 3 J 

Π ' ινακας 3 3 Ε ' δ ' υρωπαϊκες ο ηγιες για τις ανανεωσιμες πηγες ενεργεια 
rf5 IJ [53] 

Ευρωπαϊκή 
Έτος Θέμα 

Οδηγία 

ΕΚ.96 1992 
Κοινοί κανόνες για την αγορά εσωτερικ1Ίς 

ενέργειας 

ΕΚ.77 2001 
Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά 

ΕΚ.54 2003 
Κοινοί κανόνες για την εσωτερικ~Ί αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, κατάργηση 1992/96/ΕΚ 

ΕΚ.30 2003 
Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 

ΕΚ.28 2009 πηγές ενέργειας, κατάργηση 2001 /77 /ΕΚ και 
2003/30/ΕΚ 

3.2.2 Ελληνικό νομικό πλαίσιο 

Το ελληνικό νομικό πλαίσιο είναι το πλαίσιο το οποίο καθορίζει επακριβώς την 

ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Καθορίζει τα πάντα, από τους 

επιτρεπτούς χώρους εγκατάστασης, τις διαδικασίες που απαιτούνται και τις κατά 

καιρούς επιδοτήσεις. Στο κεφάλαιο αυτό, αφού δούμε γενικότερα και ειδικότερα το 

σχετικό με τα φωτοβολταϊκά νομικό πλαίσιο της Ελλάδα, θα αναλύσουμε και τις 

απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και στο τέλος θα παρουσιάσουμε τις 

επιδοτήσεις που δίνονται από το κράτος για ανάπτυξη αυτής της αγοράς. 

3.2.2. Ι Νομικό πλαίσιο 

Στο ελληνικό κράτος, όπως και σε όλα τα Ευρωπαϊκά και άλλα ανεπτυγμένα 

κράτη , εδώ και μερικές δεκαετίες έχει θεσπιστεί η απαιτούμενη νομοθεσία η οποία 

καθορίζει τόσο την γενικευμένη αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο και την 
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β λ , ' Στο ελλ11νικό δίκαιο 
εξειδικευμένη αγορά των φωτο ο ταϊκων συστηματων. ι , 

προστέθηκε το 1985 ο πρόηος νόμος ο οποίος είχε ως θέμα του τις ανανεό)σιμες πηγε,ς 
, , , δ θ, ζ 'ποτα σημαντικο, 

ενέργειας. Ήταν ένας απλος, γενικολογος νομος που εν κα ορι ε τι 

πέραν της εισαγωγ11ς του όρου «ηλεκτροπαραγωγή μέσω εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας», ώστε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της αγοράς των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία, το 1994, εμφανίστηκε το δεύτερο νομοσχέδιο 
υπ' αριθμόν Ν .2244 το οποίο και ρύθμιζε μια σειρά θεμάτων για ηλεκτροπαραγωγή 
από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτό τον νόμο εμφανίζονται και τα πρώτα 
κίνητρα σε ιδιόηες έτσι ώστε να δραστηριοποιηθούν στον χώρο των ανανεώσιμων 

πηγό)ν ενέργειας και στην ουσία δημιούργησε το πρώτο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε 

αυτόν τον τομέα. 

Την επόμενη νομοθετικ11 προσπάθεια την συναντούμε μετά από πέντε έτη όπου 

ο νόμος 2773 του 1999 ψηφίζεται. Ο συγκεκριμένος νόμος απελευθερώνει την αγορά 
ενέργειας και επιτρέπει κατ' ουσίαν στους ιδιώτες να προχωρήσουν σε επενδύσεις για 

ηλεκτροπαραγωγή. Με δεδομένο ότι η χρήση των λιγνιτωρυχείων παραμένει στην 

ΔΕΗ οι επενδύσεις των ιδιωτών στρέφονταν είτε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

είτε στο φυσικό αέριο. Ο νόμος αυτός συμπληρώνεται από το προεδρικό διάταγμα 328 

του 2000 και από τον νόμο 2941 του 2001 οι οποίοι καθορίζουν την έναρξη 

λειτουργίας του ΔΕΣΜΗΕ και απλοποιούν τις διαδικασίες ίδρυσης εταιριών 

αδειοδότησης ΑΠΕ αντίστοιχα. 

Με την παρεμβολή του αναπτυξιακού νόμου του 2004 ο οποίος έδωσε κίνητρα, 

οικονομικά κυρίως, για την δημιουργία έργων ανανεώσιμων πηγό)V ενέργειας στην 

Ελλάδα, ψηφίζεται το 2006 ο νόμος 3468. Αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος νόμος 

για τις ανανεώσιμες πηγές και αυτός που έδωσε το έναυσμα για μεγάλη ανάπτυξη της 

συγκεκριμένης αγοράς (εννοείται και με την βο1Ίθεια της ωρίμανσης τόσο της σκέψης 

όσο και των τεχνολογιά)ν). Ο νόμος αυτός καθορίζει πλήρως την ηλεκτροπαραγωγή 
μέσω ανανεώσιμων πηγό)V ενέργειας και συμπαραγωγ11ς ηλεκτρισμού και θερμότητας 

υψηλής απόδοσης. Έδωσε τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από όλους τους προηγούμενους 

νόμους και πολλά κίνητρα έτσι ό)στε οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγό)ν ενέργειας να υπερπολλαπλασιαστούν. Το 2009 ψηφίζεται ο νόμος 
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3734 ο οποίος ρυθμίζει την εγκατάσταση κυρίως των φωτοβολταϊκών και λιγότερο των 

άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ουσία είναι ένα συμπλήρωμα του νόμου 

του 2006. 

ΣΊ)μερα ισχύει ο νόμος 3851 του 2010 ο οποίος καθορίζει την επιτάχυνση της 

δημιουργίας των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι ώστε να καλυφθεί ο 

ευρωπαϊκός στόχος της Ελλάδας, ο οποίος προβλέπει ότι το 20% του ενεργειακού 

μίγματος της χώρας θα προέρχεται από τις ΑΠΕ. Επίσης αυτός ο νόμος έχει και 

σημειολογική σημασία καθώς είναι ο πρώτος νόμος για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

που εκδίδεται από το υπουργείο περιβάλλοντος και κλιματιΚΊ)ς αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 

Όλοι οι προηγούμενοι εκδίδονταν από το υπουργείο ανάπτυξης. Αυτό δείχνει και την 

μεταστροφή στην σκέψη των ελλήνων που βλέπουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

όχι απλώς ως μια πηγή κέρδους αλλά και μια ευκαιρία για να βελτιώσουν το 

περιβάλλον στο οποίο ζουν και να μειώσουν τα περιβαλλοντικά προβλ1)ματα του 

πλαVΊ)τη. 

Στον πίνακα 3.4 που ακολουθεί παρακάτω παρουσιάζεται το νομοθετικό 

πλαίσιο που καθορίζει την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. 

Στην πρώτη στΊ)λη παρουσιάζονται κωδικοποιημένες οι σχετικές με τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας νομικές διατάξεις που εμφανίστηκαν στην χώρα μας. Με το αρχικό Ν. 

παρουσιάζονται τα σχέδια νόμου, με το αρχικό ΠΔ. είναι τα προεδρικά διατάγματα, με 

το αρχικό Οικ. είναι οι εφαρμοστικές οδηγίες που εκδίδουν τα υπουργεία για τους 

νόμους, με το αρχικό Υ Α. παρουσιάζονται οι υπουργικές αποφάσεις και με το αρχικό 

ΕΠ. είναι τα ειδικά πλαίσια. Στην δεύτερη στΊ)λη παρουσιάζεται το έτος ψ1)φισης και 

στην τρίτη στήλη παρουσιάζεται το θέμα το οποίο πραγματεύεται. 

Νό ο 

Ν. 1559 1985 

Ν.2244 1994 

Ν.2773 1999 

Οικ. 17951 2000 

ΠΔ 328 2000 

Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και 

ειδικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά 

καύσιμα και άλλε διατά ει 

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγ1)ς από ΑΠΕ και 

συμβατικά καύσιμα 

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -
Ρύθμιση θεμάτων ενε γειακή πολιτικi 

Κανονισμός αδειών παραγωγ1)ς και προμ1)θειας 

λεκτ ικ' ενέ εια 

Σύσταση και καταστατικό τΊlς ΔΕΣΜΗΕ Α. Ε. 
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Οικ.7890 2000 Έγκριση κανονισμού προμηθειών της ΔΕΗ 

Οικ.6296 2001 
Κανονισμός άδειας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του 

συστήματος 

Ν.2941 2001 
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιριών 

αδειοδότησης ΑΠΕ 

Ν.3299 2004 Αναπτυξιακός νόμος 

Οικ.8311 2005 
Έγκριση του κό)δικα διαχείρισης του συστήματος και 

συναλλαγό)V ηλεκτρικής ενέργειας 

Ν.3468 2006 
Παραγωγή ηλεκτρικi1ς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και ΣΥΘΗΑ 

Οικ . 18359 2006 
Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας 

ηλεκτριΚΊΊς ενέργειας στο σύστημα 

Οικ.21691 2006 Οδηγίες εφαρμογής του Ν .3468 
Οικ.104247 2006 Διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ για έργα ΑΠΕ 

Οικ.5707 2007 
Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ 

ΥΑ 06 2007 Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και 
λειτουργίας σταθμών παραγωγ1Ίς ΗΕ από ΑΠΕ 

ΕΠ 2007 
Ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 

ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Οικ.107100 2007 Διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ 
Ν.3734 2009 Νέος νόμος και ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ 
ΥΑ Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών 

Φωτοβολταϊκά 2009 συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε 
στις στέγες δώματα και στέγες κτιρίων 

Ν.3851 2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικ1Ίς αλλαγής 

Ο τελευταίος νόμος, 3851/201 Ο, δημιουργεί ένα σύγχρονο πεδίο στο οποίο θα 

κινούνται οι ΑΠΕ στην χό)ρα μας και ταυτόχρονα εναρμονίζει το εθνικό νομικό 

πλαίσιο με τα άλλα ευρωπαϊκά νομικά πλαίσια και με την ευρωπαϊκi1 οδηγία 

2009/28/ΕΚ. Είναι ένας σύγχρονος νόμος ο οποίος πηγάζει από τις απαιτήσεις των 

καιρών και κάνει τις ανανεό)σιμες πηγές ελκυστικές για επενδύσεις από ιδιωτικά 

κεφάλαια. Σε συνδυασμό με τον νόμο 3468 του 2006 καθορίζουν πλήρως την αγορά 

ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 

θερμότητας υψηλής απόδοσης. 

Ο νόμος αυτός καθορίζει τόσο τις επιδοτ~Ίσεις των τιμών όσο και τ~1ν 

γεωγραφική τοποθέτηση των σταθμό)ν. Με τον τομέα τ~1ς επιδότ~1σης των τιμών θα 

ασχοληθούμε στην ενότητα 3.2.2.3 που ακολουθεί. Η γεωγραφικ~Ί τοποθέτηση των 

σταθμών στ~1ν επικράτεια καθορίζεται από τον νόμο 3468 του 2006 και διατηρείται 
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αμετάβλητη από τον νέο νόμο του 201 Ο. Στόχος είναι η δημιουργία σταθμών 

παραγωγ1Ίς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά εγκατεστημένης ισχύος 

τουλάχιστον 500 MWpeak στο διασυνδεδεμένο σύστημα και 200 MWpeak στα νησιά 

έως το 2020. Ο καταμερισμός των σταθμών στις περιφέρειες της χώρας έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός δίδεται στην απόφαση της ΡΑΕ 153/2007(521 και φαίνεται 

στα δύο σχήματα, 3.9 και 3.1 Ο που ακολουθούν. Το πρώτο σχ1Ίμα δίδει την 

γεωγραφικ~Ί κατανομή των φωτοβολταϊκών σταθμών που θα εγκατασταθούν στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα και το δεύτερο σχήμα εξειδικεύει περισσότερο την 

κατηγοριοποίηση των σταθμών του διασυνδεδεμένου συστήματος ανά περιφέρεια 

χωρίς να περιλαμβάνει τις νησιώτικες περιοχές αυτών των περιφερειών. 

ΣΥΝΟΛ/ΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 
ΔΙΑΣ/ΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΕΩΣΜW ΕΩΣΜW ΕΩΣΜW 

2007 2008 2009 20 10 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 
24 00 33 29 42 58 4645 150 2.10 2 70 300 22 50 3119 3!188 4345 
30,08 4210 5412 6010 ο 08 ο 11 ο 14 ο 15 3000 4111!1 53118 511!15 
20,00 28,00 36 00 4000 2000 28,00 3600 40 00 

!1,00 1260 1100 1260 16 20 1800 
2910 40 42 3 20 27 50 3818 48116 53 40 
7.50 10.50 15 00 000 000 000 0,00 

30 00 4200 3000 4200 5400 6000 
3315 45 78 630 3000 4137 5 74 5685 
6108 85 50 ο 15 6100 85 3!1 109 71 121 !15 

32 32 7 20 2000 34,56 3640 
10,50 7 50 15 00 

3 0 2 ο 

5000 5000 
50 0 0 50 00 

Σχιjμα 3. 9: Κατανομιj των φωτοβολταϊκών σταθμών ανά περιφέρεια με βάση την εγκατεστημένη ισχύ τους 
σε ΜW/521 

f:m.MEPI : l.YHUΛIKtι.1 AΔtlUΔU Η Ηι 1 Η Η •luXuN αΙΑl. ΥΝ Υ ΔΙΚ ιvΥ 

::20kWP >20 r.:α ι sι~ ~Ρ > 1~ .:α ι < zιιιWρ ~πμ 

ΕΩΙΜWΡ ~ι...ι.ι_ΜWρ Εω ΜWι> c.uΣMWμ 

- 2007 2001 2003 2010 2007 2001 200, 2010 2007 2001 200, 2010 2007 2001 200' 20 10 
:ι.,. 3.14 4,03 4,45 7.ΙΟ JO,.O ιι~ιο ι.•.~ ··- t .oo •ι.- ι ..... 8 ,15 ιι." ,, .. 

kl:NJl'lklil ΜΛΚfΔΟΝΙΑΣ J,00 •.09 !Ι,ιι 5,45 ιz.οο ιι.tο 21.80 20.so 7,50 ισ.50 1J~50 ιι.οο 7,ΙΟ 10,ΙΟ IJ,SO 15,00 
ΔΥ'ΤΙΚΗJ. ΜΛΚΕΑΟΝJΑΣ 200 280 ΗΟ ... ... 840 .... ι• -"" .... 840 ισιο ,, .. ... 8. ιο ..... ι>ΩΟ 
Hnu,.oν ... ,,. 1 ΙΖ ... ΗΟ J78 •8• 540 2.70 )71 ..... 5ΑΩ :<70 • 78 .... .... 

ΙΑΣ J.75 )12 .. " 5 •• 8 21 11Α!Ι 14 ·Ν ι.ι.az 8 21 ιιu ι•κ U02 • 25 ιι •ι .... 1101 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΑΝ 
Δ ΥΤIΚΗΣ ΕΛΛΛΔΟΣ ),00 4,10 .... .... t .oo ιz.ιο ιι.20 ιι.οο .... ι:ι.ιο ιι. 20 U.ΩΟ . ... ιz.ιο ιι, 20 ιι.οο 

hEl'U:r; Ι!ΛΜ601 3,00 4 ,14 1.27 ι .ιι ι.σο 12,41 11.•2 ., .... . ... 12.41 ιι.12 11,οι .... 12.41 11.12 17.οι 
ΠΕΛΟπnιι.ιtrιιΗS"ny ι ιο 8 •• ΙΟΝ 12..10 11 30 2512 .... .. Η .. .. 1512 ., •3 .... .... ,. ., JJtJ ..... 
ΛΤΤ•~• ·~ 

,,, . .. . .. ... ... .. ., .. ., ιοο ...• . . ., •O.f] ·~ . .. .... ιo.tz 
ΗΟΜοΣ ΗΙ.ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0,71 ι .οι l , JS ι ,ιο :ι.21 J , ιι 4,01 .... :ι.21 J ,11 .. .. 4.10 :ι.21 J ,11 .. οι 4,10 
ΣΥΗΟΛΟ; U ,75 3S,7fl 45,77 ..... 8 1,00 112..to t44,7t 15t,41 7J,50 105,10 134,Η 147,tl 75,15 104,75 1.J.4.14 147,48 

"' •UL ... Ι ΙΑ ·~ •~ •u 

ΝΟΜΟι ΑΡUΔΙΛΣ 1 1 1 ι ιο.σο ι ιο.σο ι ιο.οο ι ιο.οο 
IΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ•rιΗΙ ΙΣΧΥΟΣ : 1 0, 00 1 0,00 1 ο,οο .... ο.οο Ο.ΩΩ .... .... 0,00 ο.οο 0,00 0 ,00 1 50,00 1 50,00 1 50,00 1 J0,00 

Σχιjμα 3.1 Ο: Κατανομιj των φωτοβολταϊκών σταθμών ανά περιφέρεια και ανά μέγεθος σταθμού στις μη 
' ' • JJ2} 

νησιωτικες περιοχες της χωρας 

3.2.2.2 Αδειοδότηση 

Πριν την κατασκευ1Ί ενός φωτοβολταϊκού έργου απαιτείται η αδειοδότηση του 

από τις αρμόδιες αρχές. Οι διαδικασίες αδειοδότησης των σχετικών με ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας έργων ποικίλουν . Συγκεκριμένα, χωρίζονται σε τέσσερεις 

διαφορετικές διαδικασίες με κριτήριο κατηγοριοποίησης της εγκατεστημένης ισχύς 
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τους, δηλαδή το μέγεθός τους . Τα έργα που αφορούν επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά 

στοιχεία χωρίζονται με βάση τα ανωτέρω σε τέσσερεις κατηγορίες, τις ακόλουθες: 

• Φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένης ισχύος :::; 20kW peak: Για τα έργα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας δεν απαιτείται μεγάλος όγκος γραφειοκρατίας. Δεν 

απαιτούνται άδειες παραγωγής ούτε εξαιρέσεις από αυτές πλην της 

περιπτώσεως που το έργο θα γίνει σε νησί άρα εκτός του διασυνδεδεμένου 

συστήματος. Επίσης δεν κρίνονται απαραίτητες άδειες εγκατάστασης ή 

λειτουργίας για να αδειοδοτηθούν. Τέλος η αδειοδότηση δεν απαιτεί την 

ύπαρξη μελέτης περιβαλλοντικό)ν επιπτώσεων. Εάν όμως οι εγκαταστάσεις του 

έργου βρίσκονται εντός τοποθεσιών ειδικού ενδιαφέροντος, όπως για 

παράδειγμα εθνικοί δρυμοί, περιοχές ενταγμένες στο πρόγραμμα ΝΑ TURA 

2000, αρχαιολογικοί χώροι και παραδοσιακοί ή ιστορικοί οικισμοί τότε 

απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Για να γίνει η σύνδεση του έργου 

με το εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα οι υπεύθυνοι εγκατάστασης του 

συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού έργου είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον 

ΔΕΣΜΗΕ για την θέση, την ισχύ και την τεχνολογία του συστ~1ματος. Ο μέσος 

χρόνος που χρειάζεται ώστε να αδειοδοτηθεί το κάθε έργο που αν1Ίκει σε αυτ~Ί 

την κατ~~γορία φθάνει το πολύ τους τρεις μ~Ίνες. 

• Φωτοβολταϊκά συστ~1ματα εγκατεστημένης ισχύος 20 έως 150kWpeak: Η 

αδειοδότ~1ση τ~1ς συγκεκριμένης κατηγορίας φωτοβολταϊκών έργων απαιτεί 

ύπαρξη εξαιρέσεως από την άδεια παραγωγής και έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων . Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων προέρχεται μετά από προκαταρτικ~Ί 

περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση. Εάν αυτή κριθεί επιτυχημένη τότε 

ακολουθεί η τελική έγκριση. Ο μέσος χρόνος αδειοδότ~1σης των 

φωτοβολταϊκών έργων αυτής τ~1ς κατ~~γορίας κυμαίνεται μεταξύ 2,5 και 7 

μηνό)ν, αρκετά μεγαλύτερος συγκριτικά με τ~1ν προηγούμενη κατηγορία και 

αυτό οφείλεται στ~1ν απαίτ~1ση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά μεγάλο 

βαθμό. 

• Φωτοβολταϊκά συστ~Ίματα εγκατεστημένης ισχύος 150 έως 2000kWρeίlk: Αυτά 

τα έργα πλέον αVΊΊκουν σε κατ~~γορίες ευρείας κλίμακας και η ύπαρξη τους 

είναι θέμα εθνικού συμφέροντος. Έτσι η αδειοδότηση τους απαιτεί ύπαρξη 
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άδειας παραγωγ11ς, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και άδειας εγκατάστασης. 

Η χορ11γηση της άδειας παραγωγής δίνεται κατευθείαν από τον υπουργό 

ανάπτυξης καθώς τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν ζωτικό σημείο της εθνικ1Ίς 

αναπτυξιακ1Ίς πολιτικής . Βέβαια, καθώς ο υπουργός δεν έχει εξειδικευμένες 

γνώσεις στο συγκεκριμένο θέμα συVΊΊθως κάνει αποδεκτ~Ί την εισήγηση της 

ρυθμιστικής αρχ1Ίς ενέργειας Ρ.Α.Ε .. Η Ρ.Α.Ε. γνωμοδοτεί επί του έργου και 

προτείνει την αποδοχή ή την απόρριψη του κατόπιν τ~1ς έγκρισης της μελέτ~1ς 

περιβαλλοντικών όρων. Η άδεια εγκατάστασης του έργου πάλι γίνεται 

ανεξάρτητα από τα προηγούμενα και υπεύθυVΊΊ για τ~1ν χορ11γηση τ~1ς είναι η 

περιφέρεια στ~1ν οποία θα εγκατασταθεί το συγκεκριμένο έργο. Συγκεκριμένα, 

την άδεια εγκαταστάσεως, την χορηγεί ο γενικός γραμματέας της αρμόδιας 

περιφέρειας . Ο ίδιος είναι υπεύθυνος και για την παροχή τ~1ς άδειας λειτουργίας 

του έργου μετά το τέλος της επιτυχημένης δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας 

του και της βεβαίωσης της τήρησης όλων των τεχνικών όρων που 

προβλέφθηκαν κατά τις προηγούμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Ο χρόνος 

αδειοδότ~1σης των συγκεκριμένων έργων ποικίλει αναλόγως των διαθέσεων των 

πολιτικών προϊστάμενων που εν τέλει εγκρίνουν και βάζουν τ~1ν υπογραφ1Ί τους 

στις άδειες . 

• Φωτοβολταϊκά συστήματα εγκατεστημένης ισχύος > 2000kW pe<Ίk : Τα 

συγκεκριμένα έργα αποτελούν εθνικό κεφάλαιο έτσι η αδειοδότηση τους 

απαιτεί ότι και η προηγούμενη κατ~ηορία, δεν θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε 

αυτά. Το μόνο που αλλάζει είναι το χρονοδιάγραμμα τ~1ς αδειοδότ~1σης που 

συνήθως εκτείνετε εντός εξαμ1Ίνου. 

3.2.2.3 Επιδότηση επενδύσεων 

Τα φωτοβολταϊκά, και γενικότερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από μόνες 

τους δεν είναι και πολύ ελκυστικές ως επενδύσεις καθώς η εκμετάλλευση τους 

παρουσιάζει πολύ μικρό βαθμό απόδοσης. Για τα φωτοβολταϊκά ο βαθμός απόδοσης 

είναι της τάξεως του 15% κατά μέσο όρο. Επίσης η ηλιακή ενέργεια είναι αραιή μορφή 

ενέργειας έτσι απαιτούνται μεγάλες επιφάνειες φωτοβολταϊκών στοιχείων. Τέλος, τα 

φωτοβολταϊκά δεν είναι και πολύ φθηνά. Τα τελευταία έτη άρχισε η μαζική παραγωγή 

τους η οποία θα ρίξει και το κόστος. Όλα αυτά δεν καθιστούν ελκυστικ~Ί την επένδυση 
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για ηλεκτροπαραγωγ11 από φωτοβολταϊκά. Έτσι, για να κινηθεί το ενδιαφέρον των 

ιδιωτό)V επενδυτό)ν, που κατά βάση θέλουν να επενδύουν μόνο σε κερδοφόρα 

προγράμματα, πρέπει να δοθούν διάφορα κίνητρα. Το πρώτο κίνητρο που δίδει ο εν 

ισχύ νόμος του 201 Ο είναι η επιδότηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό η ΔΕΗ αγοράζει από τον επενδυτή την ηλεκτρική ενέργεια 

σε προκαθορισμένες τιμές της μεγαβατώρας. Αυτό εξασφαλίζει κέρδος στον επενδυη1 

και σταθερότητα στην επένδυση του καθώς ξέρει περίπου πόσα έσοδα θα έχει ανά έτος 

και πότε θα αποσβέσει το κόστος της επένδυσης του. Ο νόμος του 2010 δίδει, 

αναλόγως του μεγέθους του συστήματος και της περιοχι'1ς στην οποία κατασκευάζεται 

το έργο συγκεκριμένες τιμές. Οι τιμές αυτές φαίνονται στον πίνακα 3.5 που ακολουθεί. 

ινακας . : ιμο ογηση μεγα ατωρας με ασι τον νομο - για τον τρεχοντα μηνα 3 5 Τ λ' β ' β' 385//?0JO ' (54] 

Τιμή ενέργειας (€/MWh) 
Φωτοβολταϊκές μονάδες Διασυνδεδεμένο Μη διασυνδεδεμένο 

σύστημα σύσ111μα 

Φωτοβολταϊκές μονάδες σε οικιακό 

τομέα και μικρές επιχειρΊ1σεις με ισχύ 550 550 
έως και 1 Ok W pcak 

Φωτοβολταϊκές μονάδες με ισχύ 
419,43 419,43 

μικρότερη από l OOk W pe;ιk 

Φωτοβολταϊκές μονάδες με ισχύ 
372,83 419,43 

μεγαλύτερη από l OOk Wρeak 

Η επιδότηση της παραγόμενης μεγαβατώρας δεν είναι μια καινοτόμος ιδέα του 

τελευταίου νόμου, και ο προηγούμενος νόμος, του 2006, είχε επιδότηση 111ς 

παραγόμενης μεγαβατώρας. Στον νέο νόμο 3851 του 201 Ο όμως υπάρχει μια πολύ 

σημαντική τροποποίηση. Με την πορεία των ετό)V η τιμή η1ς παραγόμενης 

μεγαβατό)ρας μειό)Vεται έως ότου εξισωθεί με τις τιμές πό)λησης της ΔΕΗ γιατί η 

αγορά της μεγαβατό)ρας σε υψηλότερο κόστος την ζημιό)νει. Επίσης αυτό έχει ως 

στόχο να στρέψει όσο το δυνατό γρηγορότερα το επενδυτικό ενδιαφέρον στα 

φωτοβολταϊκά γιατί έτσι θα έχουν μεγαλύτερο κέρδος οι επενδυτές. Στον πίνακα 3.6 

που ακολουθεί φαίνεται η τιμή στην οποία αγοράζει η ΔΕΗ 111ν μεγαβατώρα σε έργα 

ισχύος μεγαλύτερης από 1 Ο kWρenk· Αναλόγως της τοποθεσίας του έργου (εντός του 

διασυνδεδεμένου συστήματος 11 εκτός δηλαδ1Ί σε νησιά) και του μεγέθους του έργου 

διακρίνονται τρεις κατηγορίες τιμό)V. Παρατηρούμε ότι και στις τρεις καηηορίες η 
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μείωση είναι μεγάλη καθώς σε βάθος πενταετίας η τιμή μειώνεται κατά το 1/3. Για 

παράδειγμα, αυτός που κάνει μια επένδυση στην Αττική ισχύος μεγαλύτερης των 

1 OOkW peak εάν υπογράψει συμβόλαιο με την ΔΕΗ τον προσεχή Αύγουστο του 2011 

τότε θα πληρώνεται για όλη την διάρκεια του συμβολαίου (20 έτη) 351 ,01 ευρώ για 

κάθε μεγαβατώρα που παράγε ι. Εάν το συμβόλαιο αυτό καθυστερ1Ίσε ι να το κάνει για 

δύο έτη τότε η τιμ1Ί θα μειωθεί στα 281,3 8 ευρώ ενώ εάν το έκανε πριν δύο έτη τότε θα 

έπαιρνε 400 ευρώ ανά παραγόμενη μεγαβατώρα . 

Πίνακας 3.6: Μείωση τιμι]ς μεγα8ατώfJας κατά την ποοεία των ετώ 4 

Διασυνδεδεμένο Μη διασυνδεδεμένο 

Έτος Μήνας Α Β Γ 

>100kWρcak <=lOOkWρe<ι k Α νεξαρτ~Ίτου ισχύος 

2009 Φεβρουάριος 400,00 450,00 450,00 

2009 Αύγουστος 400,00 450,00 450,00 

201 Ο Φεβρουάριος 400,00 450,00 450,00 

2010 Αύγουστος 392,04 441,05 441 ,05 

2011 Φεβρουάριος 372,83 419,43 419,43 

2011 Αύγουστος 351 ,01 394,89 394,89 

2012 Φεβρουάριος 333,81 375,54 375,54 

2012 Αύγουστος 314,27 353,55 353,55 

2013 Φεβρουάριος 298,87 336,23 336,23 

2013 Αύγουστος 281,38 316,55 316,55 

2014 Φεβρουάριος 268,94 302,56 302,56 

2014 Αύγουστος 260,97 293,59 293 ,59 

Για κάθε έτος ν από 
1 ,3*μΟΤΣv-1 1 ,4* μΟΤΣv-1 1,4 * μΟΤΣν- ι 

το 2015 και μετά 

μΟΤΣν_ 1 : Μέση Οpιακή Τιμή Συστ~Ίματοc; κατά το προηγούμενο έτος ν-1 

Πέρα από την επιδότηση όμως της παραγόμενης μεγαβατώρας το κράτος 

προσφέρει σε πολλές περιπτώσεις και επιδότηση εγκατάστασης. Για μικρές επενδύσεις 

για οικιακούς χρήστες ενίοτε τρέχουν διάφορα προγράμματα επιχορηγήσεων αλλά και 

το ΕΣΠΑ που θα δούμε παρακάτω . Για μεγάλες επενδύσεις, και σύμφωνα με τον 

αναπτυξιακό νόμο του 2004 απαιτείται η χρησιμοποίηση ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον 

ίσων με το 25% τ~~ς συνολικής επένδυσης και ελάχιστο κόστος επένδυσης πάνω από 

100000 ευρώ. Εάν πληρούνται αυτοί οι όροι τότε επιχορηγείται το 35% της επένδυσης. 

Αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 40% για τις παραμεθορίους και τ~1ν Θράκη ενώ 

μειώνεται στο 30% για τους νομούς Αττικ1Ίς και Θεσσαλονίκης. Ως εναλλακτική λύση 
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προτείνεται η πλ11ρης φοροαπαλλαγή του έργου για περίοδο μιας δεκαετίας. Το ύψος 

της επιδότησης, εξαρτάτε και από άλλους παράγοντες όπως τον κύκλο εργασιών, τον 

αριθμό των εργαζομένων, το σύνολο του ενεργητικού της τα οποία είναι ικανά να 

αυξ11σουν και άλλο το ποσοστό της επιδότησης. 

Πέραν της κρατικ11ς επιχορήγησης χρήματα μπορούν να δοθούν σε επενδύσεις 

ανανεώσιμων πηγό)ν ενέργειας από ευρωπαϊκά κονδύλια. Την συγκεκριμένη στιγμή , 

και έως το 2013 θα τρέχει το ΕΣΠΑ. Χαρακτηριστικά, σε μικρές επενδύσεις σε 

επιχειρήσεις μικρού μεγέθους (με λιγότερους από 50 εργαζομένους) σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη δίδεται επιχορήγηση της τάξεως του 50% και στην υπόλοιπη επικράτεια 

της τάξεως του 65%. Για να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα οι επιχειρ11σεις πρέπει 

να έχουν δημιουργηθεί πριν την 01/01/2007, να έχουν λιγότερους από 50 εργαζόμενους 

και το ύψος της επένδυσης που θα κάνουν να κυμαίνεται μεταξύ 30000 ευρώ και 

200000 ευρό).[Ι3J . [50J. [5ΙJ . [52], (54], [55J 

3.3 Εφαρμογές φωτοβολταϊκών 

Τα φωτοβολταϊκά βρίσκουν μια σειρά εφαρμογών στον πλανήτη. Οι 

περισσότερες εφαρμογές αφορούν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα για ηλεκτροπαραγωγ11 

ευρείας κλίμακας είτε φωτοβολταϊκά στις στέγες για την κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών 

μιας οικίας 11 για πώληση ηλεκτρικού ρεύματος στον κάτοχο του συστήματος. Εκτός 

αυτών όμως φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούν και χώροι που δεν έχουν την δυνατότητα να 

συνδεθούν με το σύστημα. Τέτοια παραδείγματα είναι τα τροχόσπιτα, τα σκάφη, οι 

δορυφόροι και τα διαστημόπλοια, και το υβριδικό αυτοκίνητο της Toyota, το PΓius 4ής 

γενιάς. Επίσης, τα φωτοβολταϊκά βρίσκουν εφαρμογές σε διάφορα άλλα απομονωμένα 

εργοστάσια τα οποία για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιούνται για άντληση, 

καθαρισμό 11 αφαλάτωση του νερού. 

Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν και πολλές άλλες χρήσεις μεγάλης ή 

μικρότερης κλίμακας. Παραδείγματα είναι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία σε τηλεφωνικούς 

θαλάμους έτσι ώστε να τροφοδοτούνται με ρεύμα απευθείας από τον 1Ίλt0 , 

τροφοδότηση με ηλεκτρισμό σηματοδοτών τροχαίας ή σηματοδοτών σε κεραίες για 

αποφυγή σύγκρουσης με ελικόπτερα, τροφοδοσία δικτύων φωτισμού απομακρυσμένων 

περιοχό)V, φορτιστές τηλεφώνων , υπολογιστών και μπαταριό)ν κατασκευασμένοι με 
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Κ ΕΦΑΛΑ ΙΟ3°: 1-1 ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΛIΚΩΝ 

απόληξη φωτοβολταϊκών, ακόμη και στις υπολογιστικές μηχανές (τα γνωστά 

κομπιουτεράκια) υπάρχει φωτοβολταϊκό στοιχείο για φόρτιση της μπαταρίας. Στην 

συνέχεια θα δούμε μερικές εικόνες από εφαρμογές φωτοβολταϊκών στοιχείων σε όλο 

τον πλαν1Ίτη αλλά και στην χώρα μας. f 5όJ 

3.3.1 Εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο 

Στην συνέχεια θα δούμε μεγάλες εφαρμογές, παγκόσμιας κλίμακας οι οποίες 

σχετίζονται με τα φωτοβολταϊκά. Καταρχ1Ίν θα ξεκινήσουμε από τα διαστημόπλοια και 

τους δορυφόρους, για τα οποία άλλωστε δημιουργ1Ίθηκαν και αναπτύχθηκαν τα πρώτα 

φωτοβολταϊκά. Αυτό φαίνεται στο σχι1μα 3.11. Μετά ακολουθεί το σχι1μα 3. 12 το 

οποίο δείχνει μια πρωτοποριακή ιδέα της Toyota η οποία τοποθέτησε στο υβριδικό 

Prius τέταρτης γενιάς το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα, φωτοβολταϊκά στοιχεία 

επάνω στην καμπίνα έτσι ώστε να παράγει ένα μέρος της απαιτούμενης ηλεκτρικ1) ς 

ενέργειας από τον ήλιο και έτσι να καταναλώνει λιγότερα καύσιμα. Στην συνέχεια, στο 

σχήμα 3.13 βλέπουμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα κατασκευασμένο έτσι ώστε να 

εξυπηρετεί τροχόσπιτα και γενικότερα κατασκηνώσεις. Στο σχήμα 3.14 παρουσιάζεται 

μια τεράστια επένδυση της Google η οποία εφοδίασε όλες τις στέγες των κτιρίων της 

στην Καλιφόρνια με φωτοβολταϊκά στοιχεία. Τέλος, στο σχήμα 3.15 παρουσιάζεται το 

μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο του κόσμου το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στην 

περιοχ11 Samia του Καναδά, έχει εγκατεστημένη ισχύ 80MWρeak και τέθηκε σε 

λειτουργία το 201 Ο. [57), [58), f59J , [60J, [6 ΙJ , [62) 

' ' ' δ ' J57}. [58} 
Σχι/μα 3.11: Φωτοβολταϊκα στο ιχεια εφαρμοσμενα σε ορυφορους 
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.-
.ο .. ~ -_, _._ 
; niiiίil Q 

Σ ' 3 13 ,, β λ .. ' ' δ ' ' ' J 601 χημα . : .J>ωτο ο ταικα στο ιχεια γ ια τροφο οσια τροχοσπιτου και. κατασκηνωση~-

Σχι]μα 3.14: Φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετημένα στην οροφι] των κτιρίων της Google στην Καλιφόρνια 
των ΗΠΑ/6 1] 

69 



ΠΤΥΧ ΙΛΚΗ ΕΡΓΛΣΙ Λ : ΔΗΜ ΗΤJ>ΗΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝ Ι-ΙΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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Σχιjμα 3.15: Φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετημένα στο μιyαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο του κόσμου, 
στην Saι·nia του Καναδάr62l 

3.3.2 Εφαρμογές στην ελληνική επικράτεια 

Στην Ελλάδα, οι κυριότερες εφαρμογές των φωτοβολταϊκών είναι είτε σε 

φωτοβολταϊκά πάρκα είτε σε οροφές κτιρίων. Σπανιότατα συναντούμε φωτοβολταϊκά 

ενσωματωμένα στα κτίρια. Πέραν αυτών, ο ΟΤΕ χρησιμοποιεί πολλές φορές τα 

φωτοβολταϊκά για να τροφοδοτιΊσει με ηλεκτρικό ρεύμα μερικές από τις 

απομακρυσμένες εγκαταστάσεις του. Στο σχήμα 3.16 φαίνεται το μεγαλύτερο πάρκο 

φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, εγκατεστημένης ισχύος 9,99MW, στα Φάρσαλα 

Θεσσαλίας το οποίο έχει την δυνατότητα να τροφοδοτ~Ίσει μια κωμόπολη 3730 

νοικοκυριών 1Ίτοι 10800 κατοίκων. Χαρακτηριστικό τ~1ς συγκεκριμένης επένδυσης 

είναι ότι η εταιρία που το κατασκεύασε είναι θυγατρικ1Ί μιας εταιρίας 

κλωστοϋφαντουργίας που δραστηριοποιούταν στην περιοχ11 και αναζητούσε τρόπους 

έτσι ώστε να δημιουργήσει νέα κέρδη μετά την μείωση της κλωστοϋφαντουργίας στ~1ν 

χώρα μας. Στο σχήμα 3.17 φαίνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε εργοστάσιο, 

της περιοχi1ς του Ασπροπύργου , της ΑΦΟΙ Γιαννακίδης Α. Ε. κατασκευασμένο από 

την τεχνικ1Ί εταιρία bienter[641 το οποίο διασυνδέθηκε με το σύστημα τον Ιούλιο του 

2011. Στ~1ν συνέχεια, στο σχήμα 3.18 φαίνεται ένα παλιό σχολικό οικοδόμημα στον 

νομό Καρδίτσας, με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στ~1ν στέγη του. Στο σχι1μα 3.19 

παρουσιάζεται το κτίριο των χημικών μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
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Πολυτεχνείου το οποίο έχει φωτοβολταϊκά στοιχεία τόσο στην ταράτσα όσο και 

ενσωματωμένα στους τοίχους . Στο σχήμα 3.20 φαίνονται δύο κτίρια , μια πολυκατοικία 

στον Ταύρο (αριστερά) και το κτίριο γραφείων της τεχνικ1)ς εταιρίας TERNICA στο 

Μαρούσι τα οποία έχουν ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Τέλος, στο σχήμα 

3.21 παρουσιάζονται διάφορες εφαρμογές φωτοβολταϊκών στοιχείων σε εγκαταστάσεις 

του ΟΤΕ ανά την επικράτεια. [Ι Ο J , l63J. l64J. ί65], l66J. [67], [68] 

Σχι/μα 3. 16: Φωτοβολταϊκά στο ιχεία τοποθετημένα στο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της Ελλάδος 
στην περ ιοχι/ των Φαρσάλω1!631 

/ ·=·,_;=--.-....... ~---;r.,... 
Σχι/μα 3. 17: Φωτοβολταϊκά στο ιχεία τοποΟετημέ~α '~1;11 στέγη του εργοστασίου της εταιρίας Α Φ01 

Γιαννακίδη Α. Ε. στον Α σπρ6πυργ0f641 
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Σχιjμα 3. 18: Φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετημένα στην στέγη σχολείου στον νομό Καρδίτσα~651 

Σχιjμα 3.19: Φωτοβολταϊκά στοιχεία τοποθετημένα στο κτίριο των χημικών μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείουf661 

Σχήμα 3.20: Φωτοβολταϊκά στοιχεία ενσωματωμένα σε μια πολυκατοικία στον Ταύρο (αριστερά) και στο 
, , , , 'Τ'Έ'D "!CΆ , ,, , (ι'~ ξ ', 1f66J. f67J 

κτιριο γραφειων της τεχνικης εταιριας 1 , ιvν, στο ιvιαρουσι υε ια1 
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Σχι}μα 3.21: Φωτοβολταϊκά στοιχεία χρησιμοπο ιούμενα σε διάφορες απ~μακρυσμένες εγκαταστάσεις του , 
ΟΤΕ (στο Άγι.ο Όρος ο ι δύο πρώτες, στον Ταί)γετο η μεσαία, στο Όρος Δ ίρφυ της Εύβοιας η κάτω αριστερα 

και στην Πίνδο, στα Γρεβενά η κάτω δεξιά) ανά την επικράτεια[Μιf 
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4°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°: ΦΩΤΟ!JΟΛΤΑIΚΑ ΣΤΟ Ι ΧΕ Ι Λ 

"ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ" 

4.1 Ιστορική αναδρομή 

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και γενικά η θεωρία παραγωγ1Ίς ηλεκτρικού 

ρεύματος από ηλιακ1Ί ακτινοβολία είναι μια ανακάλυψη της σύγχρονης εποχ1Ίς. Το 

1839 ο Γάλλος φυσικός Edmond Becquerel μίλησε πρώτη φορά για αυτό το φαινόμενο 

και έτσι θεωρείται ότι αυτός το ανακάλυψε. Η παραη1ρηση του φαινομένου έγινε 

τυχαία στο εργασηΊριο του . Εκείνη την εποχ11 πειραματιζόταν με μια ηλεκτρολυτικ1Ί 

επαφή η οποία αποτελείτο από δύο μεταλλικά ηλεκτρόδια. Κατά η1ν διάρκεια των 

πειραμάτων του παρατήρησε ότι κάποια μίγματα έδιναν μεγαλύτερο ηλεκτρικό φορτίο 

εάν δέχονταν η1ν ηλιακή ακτινοβολία. Αυτή είναι κατ' ουσίαν και η βάση η1ς θεωρίας 

του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Έτσι παρατηρούμε ότι τα φωτοβολταϊκά και η θεωρία 

τους έχουν λιγότερα από 180 έτη ύπαρξης . 

Στην συνέχεια, το 1870, ο πολύ γνωστός και από άλλες έρευνες Γερμανός 

φυσικός He11z ασχολ11θηκε ενδελεχώς με το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Ήταν ο πρώτος 

που ασχολ11θηκε εκτεταμένα και μάλιστα ήταν ο πρώτος ο οποίος προσπάθησε να 

ποσοτικοποιήσει την θεωρία μετρώντας διάφορα μεγέθη. Το υλικό το οποίο 

χρησιμοποιούσε ο Hertz ήταν το σελήνιο (Se). Στην σειρά των πειραμάτων που έκανε 

έφτασε σε βαθμούς απόδοσης της τάξης του 2%. Το μέγεθος αυτό, παρόλο που είναι 

μια νέα για την εποχή ιδέα, είναι τόσο μικρό έτσι αποθάρρυνε τόσο τον Hertz όσο και 

τους υπόλοιπους επισηΊμονες η1ς εποχ1Ίς οι οποίοι δεν ασχολ11θηκαν μαζί του . Ο 

λόγος; Μα φυσικά δεν είχαν μεγάλα περιθώρια κέρδους . 

Περαιτέρω έρευνα στα φωτοβολταϊκά στοιχεία έγινε μετά από πολλά έη1. 

Όμως εξελίξεις στο ενδιάμεσο είχαμε στις μεθόδους παραγωγής πυριτίου το οποίο 

αποτελεί η~ν πρώτη ύλη για η1ν συντριπτικ1Ί πλειοψηφία των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων . Άμα το τέλος του Α ' παγκοσμίου πολέμου ο Πολωνός χημικός Jan 

Czochralski ανακάλυψε μια μέθοδο παραγωγ11ς ημιαγωγού μονοκρυσταλλικού 

πυριτίου. Η ανακάλυψη του έγινε το 1916 και δημοσιεύη1κε το 1918. Η μέθοδος αυτή 
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Κ ΕΦΛΛΛ ΙΟ 4°: <l>ΩΤΟΙJΟΛΤΛIΚΛ ΣΤΟΙ ΧΕI Λ 

χρησιμοποιείται έως και τις μέρες μας , με ελαφρές τροποποιήσεις και έχει το όνομα 

του επιστ~Ίμονα που την ανακάλυψε, ονομάζεται μέθοδος Czochralski . 

Την μέθοδο αυτή εκμεταλλεύτ11καν οι επόμενες γενεές επιστ11μόνων για να 

προχωρήσουν παραπέρα. Σειρά στις ανακαλύψεις παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικ11ς και συγκεκριμένα το εργαστήριο τ11ς Bell. Το 1950 οι Little και Teal, 

χρησιμοποιώντας τ11ν μέθοδο Czoclπalski δημιούργησαν μονοκρυσταλλικό γερμάνιο 

και να δημιουργούν ημιαγωγούς από αυτό. Το 1954, στο ίδιο εργαστήριο, οι ful\eΓ, 

Pearson και Chapin, μηχανικοί στο επάγγελμα, κατασκεύασαν το πρώτο φωτοβολταϊκό 

στοιχείο . 'Ηταν κατασκευασμένο από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, με μορφή ημιαγωγού 

p - η . Σε αυτό το στοιχείο μετρ11θηκαν αποδόσεις τ11ς τάξεως του 6%, σχετικά 

ικανοποιητικές έτσι ώστε να προχωρ11σει περαιτέρω η έρευνα. 

Το κίνητρο για τ11ν περαιτέρω έρευνα στον τομέα των φωτοβολταϊκών έδωσε η 

εποχ11 του διαστ~Ίματος και η μάχη των δύο υπερδυνάμεων. Η ανάγκη για ηλεκτρικό 

ρεύμα στο διάστ11μα ανάγκασε τους επιστ~Ίμονες να επενδύσουν μεγάλα ποσά έτσι 

ό)στε να αναπτύξουν τ11ν φωτοβολταϊκ1Ί τεχνολογία . Θεωρείτο τεχνολογία αιχμ11ς για 

τις επόμενες δεκαετίες, υψηλού κόστους και τεχνογνωσίας και κυρίως στόχευε στο να 

τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τα συστήματα των δορυφόρων . 

Ο πρώτος δορυφόρος με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία εκτοξεύτ~1κε 

το 1958. Ήταν αμερικάνικης κατασκευής, είχε το κωδικό όνομα VanguaΓd 1 και 

χρησιμοποιούσε ως βοηθητική πηγή ηλεκτρικ1Ίς ενέργειας 6 ενσωματωμένα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου . Στο σχήμα 4.1 παρουσιάζεται η 

εικόνα και το διάγραμμα του συγκεκριμένου δορυφόρου στον οποίο ξεχωρίζουν τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία . Οι Αμερικάνοι κατοχυρώνονται την πρωτιά αν και οι Ρώσοι, 

το ίδιο έτος αλλά μερικούς μήνες αργότερα, έστελλαν τον πρό)tο σοβιετικό δορυφόρο 

με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στο διάστ11μα. Βέβαια ο σοβιετικός δορυφόρος δεν 

χρησιμοποιούσε τα φωτοβολταϊκά ως βοηθητική πηγή ενέργειας αλλά ως κύρια και 

μοναδικ1Ί πηγ11 ενέργειας. 
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Σχι/μα 4.1: Δορυφόρος Vanguaι-d 1 με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία 

Από την στιγμή που η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών βρ1Ίκε εφαρμογές στην 

διαστημική βιομηχανία τότε βρήκε τον δρόμο της . Ήταν θέμα χρόνου μέχρι να 

δημιουργηθεί η πρώτη επίγεια εφαρμογ1Ί. Στην Ιαπωνία, το 1962 η εταιρία Sl1arp 

ηλεκτροδοτεί ένα φάρο με φωτοβολταϊκά στοιχεία. ΑυηΊ πιστοποιείται ως η πρώτη 

επίγεια εφαρμογή φωτοβολταϊκών. 

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν στην πορεία 1Ίταν καταιγιστικές. Το 1972 

παράχθηκε φωτοβολταϊκό στοιχείο πυριτίου, βαθμού απόδοσης της τάξεως του 14%, 

από τους Lind1nayer και Allison. Για πρώτη φορά γίνεται ελκυστικ1Ί και η 

ηλεκτροπαραγωγή ευρείας κλίμακας με αυτό το στοιχείο. Το 1981 πέταξε το πρώτο 

αεροπλάνο που τροφοδοτείται από ισχύ παραγόμενη από φωτοβολταϊκά στοιχεία . 

Επρόκειτο για το Solar Challenge το οποίο πέταξε πάνω από το στενό η1ς Μάγχης. 

Βέβαια οι ταχύτητες πτήσης ήταν πολύ μικρές και εγκαταλείφτηκε η ιδέα. 

Τριάντα χρόνια αργότερα η εταιρία Solar Inψulse κατασκευάζει και πάλι ένα 

πλήρως ηλιακό αεροσκάφος. Μάλιστα αυτό το σκάφος έχει κάνει και η1ν πρώτη 

ολοκληρωμένη ηλιακή πτήση καθώς απογειώθηκε από ένα περιφερειακό αεροδρόμιο 

η1ς Ελβετίας , το Payeιηe και προσγειώθηκε έπειτα από 13 ώρες πτήσης στο Βέλγιο , 

στο αεροδρόμιο των Βρυξελλώνί73J_ Βέβαια οι 13 ώρες είναι πολύ μεγάλος χρόνος, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι για την συγκεκριμένη πτήση , με συμβατικό αεροσκάφος δεν 

απαιτούνται περισσότερες από δύο ώρες. Στο σχήμα 4.2 παρουσιάζεται αυτό το 

σκάφος. 
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Σχι/μα 4.2: Ηλιακδ αεροσκάφος κατασκευασμένο από την Sο/αι · Jιηριιl.5eΙ 73Ι 

Μέχρι τώρα έχουμε δει αρκετές εφαρμογές για φωτοβολταϊκά όμως δεν είδαμε 

καμιά που να αφορά αποκλειστικά την ηλεκτροπαραγωγή . Το πρώτο φωτοβολταϊκό 

πάρκο , ισχύος 1 MW pcak κατασκευάστηκε το 1983 στην Βικτορβιλλ της Καλιφόρνια. 

Έκτοτε, όπως είδαμε και στο τρίτο κεφάλαιο , η αγορά των φωτοβολταϊκών μεγαλό)νει 

χρόνο με τον χρόνο και αποκτά όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στο μίγμα ενέργειας του 

πλαVΊΊτη .ί69J , ί7ΟJ , ί7ΙJ , [72J, [73J, [84J 
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4.2 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

ΚΕ<Ι>ΛΛΛΙ0 4Ο : <l>ΩΊΌDΟΛΤΑIΚΛ ΣΤΟΙΧΕΙ Λ 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι σε θέση να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, υπό 

την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η παραγωγ1Ί ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό είναι μια 

φυσική διαδικασία σύμφωνα με την οποία, τα φωτόνια της ηλιακής ακτινοβολίας 

προκαλούν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Για να γίνει αυτό απαιτείται να 

βρεθούν σε πολύ κοντιν1Ί απόσταση δύο υλικά έτσι ώστε να λειτουργ1Ίσουν σαν 

ηλεκτρικό στοιχείο όταν δεχθούν την ηλιακ1) ακτινοβολία. 

Τα υλικά αυτά δεν μπορεί να είναι τυχαία. Καταρχήν πρέπει να μην είναι τα 

ίδια υλικά γιατί τότε δεν θα υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά στην επίδραση της 

ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, τα υλικά αυτά είναι οι περίφημοι ημιαγωγοί, στις 

ατομικές ιδιότητες των οποίων στηρίζεται το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Η επιλογή των 

ημιαγωγών δεν είναι καθόλου τυχαία. Επιλέχθηκαν αυτά τα υλικά γιατί παρουσιάζουν 

πολύ μεγάλη φωτοαγωγιμότητα. Έτσι λοιπόν, δύο πλάκες από δύο διαφορετικούς 

ημιαγωγούς τοποθετούνται σε πολύ κοντινή απόσταση. Με την έκθεση τους στο 

ηλιακό φως παρατηρείται κίνηση ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο πλακών (το γιατί θα το 

δούμε στις αμέσως επόμενες παραγράφους). Ηλεκτρικές απολήξεις στην μπροστινή και 

στην πίσω πλευρά των δύο ημιαγώγιμων πλακών αποτελούν τους ακροδέκτες που θα 

συνδεθούν στο ηλεκτρικό κύκλωμα. 

Όπως έχουμε πει, τα δύο υλικά πρέπει να είναι ανόμοια. Έτσι χρησιμοποιείται η 

μέθοδος της νάρκωσης ή εμφύτευσης (στην διεθνή βιβλιογραφία απαντάτε με τον όρο 

doping - ντοπάρισμα) για να δημιουργηθούν διαφορετικοί ημιαγωγοί από το ίδιο 

στοιχείο. Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο στοιχείο για φωτοβολταϊκά είναι το πυρίτιο 

έτσι θα αναλύσουμε την μέθοδο της νάρκωσης για αυτό. Το πυρίτιο είναι το ημιαγωγό 

στοιχείο. Εάν οι δύο πλάκες όμως είναι απλώς κατασκευασμένες από πυρίτιο τότε τα 

ηλεκτρόνια που θα φεύγουν από την μια πλάκα προς την άλλη θα είναι ίσα σε αριθμό 

με εκείνα που κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο και δεν θα υπάρχει παραγωγ11 ρεύματος. 

Πρέπει η μια πλάκα να έχει περισσότερα ηλεκτρόνια και η άλλη λιγότερα. 

Με την διαδικασία της νάρκωσης αυτό γίνεται κατ' ουσίαν. Τοποθετούνται 

άλλα όμοια στοιχεία τα οποία όμως έχουν είτε ένα λιγότερο είτε ένα περισσότερο 
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ηλεκτρόνιο. Έτσι στο πυρίτιο προστίθενται άτομα αρσενικού ή φωσφόρου τα οποία 

έχουν ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο στο άτομο τους και έτσι οι ημιαγωγοί αυτοί έχουν 

επιπλέον ηλεκτρόνια . Με την ύπαρξη περισσοτέρων ηλεκτρονίων οι νέοι ημιαγωγοί 

έχουν αρνητικό φορτίο έτσι έχουν πάρει και την ονομασία Negative ή εν συντομία 

τύπου Ν . Αντίθετα, εάν εμφυτευτούν στο πυρίτιο άτομα βορίου τότε ο νέος ημιαγωγός 

έχει λιγότερα ηλεκτρόνια ή έχει οπές (θέσεις οι οποίες μπορούν να καταληφθούν από 

ηλεκτρόνια) στην μοριακή δομή του. Η ύπαρξη λιγότερων ηλεκτρονίων δημιουργεί 

θετικό φορτίο έτσι ο νέος ημιαγωγός έχει πάρει την ονομασία Positive 1) εν συντομία 

τύπου Ρ. 

Για να γίνει κατανοητότερη η διαδικασία της εμφύτευσης παρουσιάζονται στο 

σχ1)μα 4.3 τρεις εικόνες. Η επάνω εικόνα δείχνει ένα απλό άτομο πυριτίου το οποίο δεν 

έχει υποστεί την μέθοδο της νάρκωσης . Στην κάτω αριστερά εικόνα, το άτομο πυριτίου 

έχει ναρκωθεί με ένα άτομο φωσφόρου το οποίο έχει ένα επιπλέον ηλεκτρόνιο 

(φαίνεται με ροζ χρώμα στο άτομο του φωσφόρου) . Αυτό το επιπλέον ηλεκτρόνιο 

φορτίζει αρνητικά τον ημιαγωγό ο οποίο πλέον είναι ημιαγωγός τύπου Ν . Στην κάτω 

δεξιά εικόνα στο πυρίτιο εμφυτεύεται ένα άτομο βορίου το οποίο έχει ένα λιγότερο 

ηλεκτρόνιο (φαίνεται με μαύρο χρώμα η οπή στο άτομο του βορίου) . Η ύπαρξη 

λιγότερων ηλεκτρονίων φορτίζει θετικά τον ημιαγωγό και έτσι έχουμε ένα ημιαγωγό 

τύπου P. ί Ι J , (74J , [ 8 6J 
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Σχι]μα 4.3: Νάρκωση ατόμου του πυριτίου (αρ ιστερά) με άτομα φωσφόρου καιfορίου και αντίστο ιχα 
δημιουργ ία ημιαγωγών τύπου Ν (κέντρο) και Ρ (δεξιά/74 
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4.3 Λειτουργία 

ΚJ::ΦΑΛΑ ΙΟ 4°: <l>ΩΊΌΙ30ΛΤΜΚΑ ΣΤΟΙΧ J:: Ι Α 

Η ύπαρξη των δύο τύπων των ημιαγωγών αποτελεί το πρώτο βήμα για την 

κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου (διεθνώς απαντάτε με τον όρο pl1otoνoltaic 

cell) καθώς αποτελεί την πρώτη ύλη του. Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού στοιχείου 

είναι πολύ απλή. Δύο λεπτά στρώματα πλακών από τους δύο τύπους ημιαγωγών 

χρησιμοποιούνται. Η μια πλάκα τοποθετείται πάνω στην άλλη ενώ ακροδέκτες 

υπάρχουν μεταξύ της επάνω και της κάτω πλευράς των δύο ενωμένων πλακών για να 

τις συνδέσουν σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Με την τοποθέτηση αυτών των πλακών 

στον ήλιο ξεκινάει η παραγωγ11 ρεύματος. 

Η διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής είναι πολύ απλή και βασίζεται στην διαφορά 

ηλεκτρονίων μεταξύ των δύο πλακών όπως την περιγράψαμε στις προηγούμενες 

παραγράφους αυτής της ενότητας. Τα φωτόνια υψηλής ενέργειας που εμπεριέχονται 

στην ηλιαΚΊΊ ακτινοβολία ενεργοποιούν (τους δίνουν την ενέργεια που χρειάζεται έτσι 

ώστε να σπάσουν τον δεσμό τους με τον πυρήνα του ατόμου του φωσφόρου) τα 

επιπλέον ηλεκτρόνια του ημιαγωγού τύπου Ν. Έτσι, αυτά τα ηλεκτρόνια τώρα είναι 

ελεύθερα να κινηθούν. Η κίνηση τους θα είναι σαφώς προς τις οπές που υπάρχουν στα 

άτομα βορίου του ημιαγωγού Ρ καθώς έλκονται από τις δυνάμεις του πυρ1Ίνα. Έτσι, 

παρουσιάζεται μια ροή ηλεκτρονίων από την πλάκα του ημιαγωγού Ν προς την πλάκα 

του ημιαγωγού Ρ. Εάν αυτό το στοιχείο ενωθεί σε ένα κύκλωμα τότε αυη) η ροή 

ηλεκτρονίων είναι κατ ' ουσίαν το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι σαφές ότι όσο 

μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια των δύο πλακών τότε τόσο μεγαλύτερη θα είναι η 

ένταση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος καθώς θα υπάρχει κίνηση 

περισσότερων ηλεκτρονίων. Για τον ίδιο λόγο η ένταση του παραγόμενου ηλεκτρικού 

ρεύματος είναι μεγαλύτερη εάν η ηλιακή ακτινοβολία εμπεριέχει μεγαλύτερο αριθμό 

φωτονίων. 

Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα όμως την διαδικασία παραγωγής ρεύματος, σε 

ατομικό επίπεδο. Με την πρόσπτωση της ηλιαΚΊ)ς ακτινοβολίας στην πλάκα του 

ημιαγωγού τύπου Ν τότε φωτόνια συγκρούονται με τα άτομα του ημιαγωγού. Εάν ένα 

φωτόνιο, «σωσηΊς>> ενέργειας, καταφέρει να διεισδύσει μέσα στον ημιαγωγό και 

συνανηΊσει ένα άτομο πυριτίου τότε το ενεργοποιεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η1ν 
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ΚΙΖΦΛΛΛ ΙΟ 4°: ΦΩΤ0130ΛΤΛIΚΛ ΣΊΌΙΧΕ Ι Λ 

κίνηση του ηλεκτρονίου το οποίο μετατοπίζεται αφήνοντας στην θέση του μια κενή 

οπή . Η τάση κίνησης του ηλεκτρονίου είναι προς τα πάνω ενώ η τάση κίνησης της 

οπής είναι προς τα κάτω. Το διαχωριστικό σημείο ονομάζεται και ζώνη διασταύρωσης. 

Στο επάνω και στο κάτω μέρος, όπου υπάρχουν οι συγκεντρώσεις ηλεκτρονίων και 

οπό)ν αντίστοιχα, συνδέονται οι δύο ακροδέκτες έτσι, μέσω του εξωτερικού 

ηλεκτρικού κυκλώματος κινούνται τα ηλεκτρόνια ώστε να συναντήσουν τις οπές και 

να οδηγηθούν σε μια σταθερή ένωση με τους πυρήνες των ατόμων. Έτσι σε αυτό το 

εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε ροΊ1 ηλεκτρικού ρεύματος. Στο σχήμα 4.4 που 

ακολουθεί παρουσιάζεται το φωτοβολταϊκό φαινόμενο , ακριβώς όπως αναλύθηκε σε 

αυτ~Ί την παράγραφο. 

Σχι]μα 4.4: Φωτοβολταϊκό φαινόμενοf75Ι 

Στ~1ν αρχ1Ί τ~1ς παραγράφου χρησιμοποιήθηκε ο όρος σωστ~Ί ενέργεια για το 

φωτόνιο έτσι ό)στε να γίνει όλη η παραπάνω διαδικασία και να έχουμε εν τέλει 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Πριν δούμε όμως τι εννοούμε με αυτό τον όρο πρέπει 

να πούμε ότι για να γίνει η παραπάνω διαδικασία πρέπει το φωτόνιο τ~1ς ηλιακής 

ακτινοβολίας να διεισδύσει μέσα στα άτομα του πυριτίου και να μην ανακλαστεί. Ένα 

μικρό μέρος των φωτονίων όμως πάντα ανακλάται έστω και αν χρησιμοποιούνται 

ειδικές βαφές οι οποίες έχουν σκοπό να περιορίσουν τ~1ν αντανάκλαση. Εάν το 

φωτόνιο που έχει καταφέρει να διεισδύσει στα άτομα του πυριτίου έχει τ~1ν σωστή 
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ενέργεια τότε γίνεται όλη η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος όπως έχει 

περιγραφεί στην παραπάνω παράγραφο. Εάν το φωτόνιο έχει μεγαλύτερη ενέργεια τότε 

δεν αλλάζει τίποτα, η μόνη συνέπεια που θα υπάρξει είναι η ελαφρά αυξημένη 

θερμοκρασία που θα παρουσιάσει το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Εάν όμως το φωτόνιο 

έχει μικρότερη από την σωστιΊ ενέργεια τότε αυτ1Ί δεν θα είναι αρκετι'1 ώστε να 

ενεργοποι1Ίσει τα ηλεκτρόνια για να σπάσουν τους δεσμούς τους με τους πυρήνες των 

ατόμων. Αυτό το φωτόνιο θα διαπεράσει τα άτομα του πυριτίου χωρίς να προκαλέσει 

καμιά μεταβολή σε αυτά και φυσικά χωρίς να δημιουργηθεί παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύματος. ί ΙJ, [6J, [9J. [75] 

4.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο μπορεί να προσομοιωθεί από ένα ηλεκτρικό 

κύκλωμα διόδου (καθώς ο ημιαγωγός κατ ουσίαν παίζει το ρόλο διόδου), το 

επονομαζόμενο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα. Με βάση αυτό το κύκλωμα μπορούν 

να γίνουν διάφορες μελέτες για τον τρόπο που επηρεάζεται η λειτουργία του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου από στοιχεία όπως η ένταση της ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας και η 

θερμοκρασία λειτουργίας . Στο σχ1Ίμα 4.5 παρουσιάζεται ένα τυπικό, απλό κύκλωμα 

εξομοίωσης φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

Rs 
Ι 

/sH + 

RsH ν 

λ ' ' λ β λ .. ' ' [78} 
Σχιjμα 4.5: Ισοδύναμο η εκτρικο κυκ ωμα φωτο ο ταικου στοιχειου 

Το ηλεκτρικό κύκλωμα αυτό διέπεται από μια εξίσωση μεταξύ τάσης και 

έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος η οποία προκύπτει από τις εξισώσεις της 

ηλεκτρονικ1Ίς . Οι σχέσεις που διέπουν ηλεκτρονικά κυκλώματα σχετίζονται με τις 

τάσεις, τις εντάσε ις και τον νόμο του Ohm. Η έναρξη της θεωρητικ1Ίς μελέτι1ς ξεκινάει 
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από τις εντάσεις. Η συνολικΙ1 ένταση Ι του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος ισούται 

με την ένταση που παράγει το φωτοβολταϊκό στοιχείο lι εάν από αυτό αφαιρεθούν οι 

εντάσεις του ρεύματος που διαρρέουν την δίοδο 10 και την αντίσταση Ιs ι-ι . Έτσι 

προκύπτει η παρακάτω εξίσωση . 

Ι = Ι L - Ι ο - Ι SH 

Όπου : 

• Ι : Η ένταση του ρεύματος που θα πάρει ο καταναλωτ~Ίς από το συγκεκριμένο 

φωτοβολταϊκό στοιχείο. 

• lι: Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από τ~1ν ηλιαΚΊΊ 

ακτινοβολία. 

• 10 : Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που περνάει διαμέσου τ~1ς διόδου. 

• ls ι-ι: Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που περνάει διαμέσου τ~1ς ωμικ1Ίς 

αντίστασης . 

Επόμενη σημαντικ1Ί εξίσωση είναι η εξίσωση που διέπει τις τάσεις σε αυτό το 

κύκλωμα . Συγκεκριμένα, η τάση εξόδου του κυκλώματος ισούται με την τάση στα 

άκρα της αντίστασης (η οποία είναι ίση με την τάση στα άκρα τ~1ς διόδου καθότι 

παράλληλα συνδεδεμένες) μείον τ~1ν πτώση τάσης που προκαλεί η αντίσταση Rs η 

οποία οφείλει την παρουσία της στην μη ιδανικότητα του συστήματος. Με τ~1ν χρ1Ίση 

του νόμου του Οl11η που διέπει τις αντιστάσεις προκύπτει η τρίτ~1 και τελικ1Ί εξίσωση. 

Όπου: 

ir = v. - ν } .s 

V s- = .!Rs 

Vj = V + lRs 

• V: Η τάση στην έξοδο του κυκλό)ματος . 

• VJ: η τάση στην αντίσταση 1Ί στ~1ν δίοδο . 

• Ι: Η ένταση του ρεύματος που διαπερνάει τ~1ν αντίσταση Rs. 

• Rs: Η αντίσταση σειράς που προκύπτει από την μη ιδανικότ~1τα του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου . 
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Η δίοδος, ως ηλεκτρονικό εξάρτημα διέπεται από μια σχέση που συσχετίζε ι την 

ένταση του ρεύματος που την διαπερνάει με την τάση και κάποια χαρακτηριστικά 

μεγέθη της διόδου. Η εξίσωση αυτιΊ ονομάζεται εξίσωση του Sl1ockley από τον 

επιστιΊμονα που την ανακάλυψε και δίδεται παρακάτω: 

Όπου : 

• Ιο : Ανάστροφο ρεύμα ενεργοποίησης τι1ς διόδου. 

• q: Φόρτιση του στοιχείου της διόδου. 

• η: Βαθμός ιδανικότητας της διόδου. 

• k: Σταθερά του Boltzιηann, ίση με 8,6173324.10-5 eV/K. 

• Τ: Η απόλυτη θερμοκρασία στην οποία λειτουργεί η δίοδος, σε Κ. 

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι της τάξεως των 25 βαθμών Κελσίου 

(298 Κ), όπως είναι σχεδόν σε όλα τα πειράματα, τότε ο λόγος q/kT ισούται περίπου με 

1/0,0259=38,61 1/V. Το τελευταίο στοιχείο που μας λείπει από την πρώτη εξίσωση 

είναι η ένταση του ρεύματος που διαπερνάει την αντίσταση Rs ι-ι . ΑυτιΊ μπορεί να 

υπολογιστε ί πολύ εύκολα με την χρήση του νόμου του Οhιη. Έτσι παίρνει την 

παρακάτω τιμή : 

Όπου: 

V.· 
Ι - J SH---

RsH 

• Rs ι-ι: Η ισοδύναμη αντίσταση που παρουσιάζει το φωτοβολταϊκό μας κύκλωμα. 

Με γνωστές όλες τις επιμέρους εντάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος 

επιστρέφουμε στην πρώτη εξίσωση , στην οποία και τις αντικαθιστούμε. Προκύπτει η 

παρακάτω εξίσωση: 

{ [
q(V + IRs)] ι} V + IRs 

Ι = Ι L - Ιο exp kT - - R 
n ~ SH 
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Η εξίσωση αυτή συσχετίζει την ένταση εξόδου του ηλεκτρικού ρεύματος με την 

τάση εξόδου του ηλεκτρικού ρεύματος και ονομάζεται χαρακτηριστική εξίσωση του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου . Εάν η ένταση εξόδου του ηλεκτρικού κυκλώματος είναι 

μηδενικ1Ί τότε έχω ανοικτό κύκλωμα (open circuit) και η τάση που προκύπτει 

ονομάζεται τάση ανοικτού κυκλόψατος Voc. Εάν η τάση εξόδου είναι μηδενικ1Ί τότε 

έχω βραχυκυκλωμένο κύκλωμα (sl1ort ciΓcuit) και η ένταση εξόδου του ηλεκτρικού 

ρεύματος που προκύπτει ονομάζεται ένταση βραχυκυκλωμένου κυκλώματος Isc. Με 

αντικατάσταση των αντίστοιχων μηδενικών τιμών στην προηγούμενη εξίσωση εύκολα 

προκύπτουν οι τιμές των δύο αυτών μεγεθών και είναι οι παρακάτω: 

Η χαρακτηριστικ11 εξίσωση του φωτοβολταϊκού στοιχείου είναι πολύ 

σημαντική καθώς μας βοηθά να κατανοήσουμε την συμπεριφορά του φωτοβολταϊκού 

στοιχείου υπό ορισμένες περιπτώσεις και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι εξωγενείς 

παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση του. Αφού τα κατανοήσουμε αυτά τότε 

μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση του έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε στο 

έπακρο την επένδυσ1Ί μας. 

Για ευκολία στην βελτιστοποίηση δημιουργείται η γραφικ1Ί παράσταση που 

προκύπτει μεταξύ των δυο μεγεθών δηλαδ1Ί που προκύπτει από την χαρακτηριστική 

εξίσωση του κυκλώματος. Η καμπύλη αυτ~Ί ονομάζεται απλά χαρακτηριστικ11 του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου. Στο σχήμα 4.6 παρουσιάζεται η χαρακτ~1ριστική 

λειτουργίας του φωτοβολταϊκού στοιχείου που εκφράζεται από το κύκλωμα του 

σχήματος 4.5 , σε συνθ1Ίκες NOCT (θα τις αναλύσουμε παρακάτω). Σε αυτό το 

γράφημα φαίνεται, πέραν τ~1ς τάσης ανοικτού κυκλώματος και τ~1ς έντασης 

βραχυκυκλωμένου κυκλώματος, και το σημείο στο οποίο το φωτοβολταϊκό στοιχείο 

αποδίδει τ~1ν μέγιστη ισχύ του. Αυτά τά τρία μεγέθη θα τα δούμε εκτενέστερα σε 

επόμενη παράγραφο αυτ~Ίς της ενότ~1τας. 
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:> 2.0 
a. 

1.0 

Photoνoltaic Array Voltage Ι Current Characteristic 

---

Vm~ιP 

r,ι xιmum 

Ρο""· r Polnt 
/ !ΜΡΡ) 

5 ο 1s 11 20 ν 

PV Vol1S 
Σχιjμα 4.6: Χαρακτηριστικι7 λειτουργίας φωτοβολταϊκού στοιχείοvf8Οl 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, από μόνα τους παράγουν πολύ μικρές ποσότητες 

ηλεκτρικού ρεύματος. Για να είναι αποδοτικό το σύστημα συνδέονται πολλά μαζί έτσι 

ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερες μονάδες, τις οποίες και θα περιγράψουμε στην 

ενότητα 4.6 που ακολουθεί. Η σύνδεση των στοιχείων αυτών γίνεται σε σειρά έτσι 

ώστε να αυξάνεται η παρεχόμενη τάση. Ένα τυπικό στοιχείο μονοκρυσταλλικού 

πυριτίου έχει διάμετρο περίπου 4 cιη και έχει την δυνατότητα να παράγει ισχύ μεταξύ 1 

και 1,5 W με την προϋπόθεση να επικρατούν κανονικές συνθήκες (ηλιοφάνεια). Την 

ίδια ισχύ έχε ι την ικανότητα να παράγει και ένα τυπικό στοιχείο πολυκρυσταλλικού 

πυριτίου το οποίο όμως έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, τετράγωνο πλευράς 1 Οcιη, 

γιατί έχει πολύ μικρότερο βαθμό απόδοσης. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή η ισχύς 

δίδεται υπό τάση έως και 0,6 V. Η τάση αυηΊ είναι πολύ μικρ11 και άχρηστη στην 

ουσία. Το δίκτυο βρίσκεται υπό τάση 220V ενώ μέχρι και οι φορτιστές λειτουργούν σε 

τάσεις 12 έως 24V. Για αυτό τον λόγο, η σύνδεση σε σειρά είναι απαραίτητη έτσι ώστε 

να αυξηθεί η παρεχόμενη τάση. 

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι το πόσα τέτοια στοιχεία θα συνδέσουμε 

σε σειρά, δηλαδ1Ί, ποια είναι η τελικ~Ί τάση που θέλουμε να έχουμε από το σύστημα 

μας. Η απάντηση είναι απλή. Θα ενώσουμε τόσα φωτοβολταϊκά στοιχεία σε σειρά έτσι 

ώστε να έχουμε ως τάση εξόδου την τάση της βασικ~Ίς μας μονάδας. Εάν το σύστημα 

μας είναι αυτόνομο (θα το δούμε στο 5° κεφάλαιο) τότε η τάση εξόδου πρέπει να είναι 

ίση με την τάση λειτουργίας η1ς αποθηκευτικής μονάδας. Δηλαδή εάν οι συσσωρευτές 

είναι για παράδειγμα τάσης 12V τότε τα φωτοβολταϊκά στοιχεία που θα συνδεθούν σε 
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σειρά πρέπει να δίδουν στην έξοδο τους τάση l2V. Εάν όμως το σύστημα θα ενωθεί με 

το δίκτυο τότε πρέπει να δίδεται πολύ μεγαλύτερη τάση η οποία μάλιστα θα ανυψωθεί 

ακόμη περισσότερο με την χρ11ση ενός μετασχηματιστ~1 έτσι ό)στε να μεταφέρεται στο 

εθνικό δίκτυο με όσο το δυνατό μικρότερες απώλειες. Συνήθως, βάσει εμπειρίας αλλά 

και πειραματικά, προκύπτει ότι η σύνδεση σε σειρά 33 έως 36 στοιχείων δίδει το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και αξιόπιστη λειτουργία 

για μια φωτοβολταϊκ1Ί μονάδα. Στο σχήμα 4.7 παρουσιάζεται η μεταβολ11 της 

παραγόμενης ισχύος αναλόγως του αριθμού των διόδων άρα των φωτοβολταϊκών και 

της τάσης. Παρατηρούμε ότι έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για 30 και 20 στοιχεία 

αντίστοιχα αναλόγως της μεταβολής του ρεύματος βραχυκυκλώματος. Τα στοιχεία 

αυτά προέκυψαν από εξομοιό)σεις των Blanes και Gaιτigos του πανεπιστημίου Miguel 

Heι-nandez στο Έλτσε της lσπανίαςι72J. 

POWER Ι ~' 

5 10 15 2 25 30 

νοιΤΑGΕ ιΙιΊ - s· ι,,. -0010 0 ... .S: ι,, .. -0010 

Σχι/μα 4. 7: Παραγωγιί ισχύος αναλόγως του αριθμού των συνδεδεμένων στοιχείων και του ρεύματος 
βραχυκυκλώματοc/761 

Πέραν του αριθμού των φωτοβολταϊκών στοιχείων που συνδέονται σε μια 

φωτοβολταϊκή μονάδα υπάρχουν και τρία πολύ σημαντικά ηλεκτρικά μεγέθη 

(φαίνονται στο σχήμα 4.5) τα οποία και πρέπει να γνωρίζουμε πριν αποφασίσουμε ποια 

μονάδα θα εγκαταστήσουμε στ~1ν εφαρμογή μας. Τα μεγέθη αυτά είναι το ρεύμα 

βραχυκυκλώματος το οποίο επηρεάζεται κυρίως από τ~1ν ακτινοβολία, η τάση ανοικτού 

κυκλώματος η οποία επηρεάζεται κυρίως από τ~1ν θερμοκρασία και το σημείο μέγιστης 

ισχύος. Το τελευταίο χαρακτηριστικό επηρεάζεται άμεσα και από την θερμοκρασία και 

από την ακτινοβολία. Στις επόμενες τρεις παραγράφους θα δούμε αναλυτικότερα αυτά 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
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Το ρεύμα βραχυκυκλώματος Isc ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, άρα κατά 

συνέπειαν και όλης της φωτοβολταϊΚΊ1ς μονάδας εξαρτάται από την ακτινοβολία. Έτσι 

υπάρχει έντονη μεταβολή του κατά την διάρκεια του 24ώρου όπως και κατά την 

μεταβολ1Ί των εποχών και των καιρικών συνθηκών. Αντίθετα, η τάση ανοικτού 

κυκλώματος που θα δούμε παρακάτω δεν επηρεάζεται σχεδόν καθόλου από την 

μεταβολή της ακτινοβολίας. 

Όπως και για καθένα ηλιακό φωτοβολταϊκό στοιχείο, το ρεύμα 

βραχυκυκλώματος Isc μιας βασιΚΊΊς μονάδας είναι ανάλογο προς την ακτινοβολία και 

επομένως θα ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά τον ίδιο τρόπο. Εφόσον η 

τάση είναι μια 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 φωτοβολταϊκ1Ίς 

γεννήτριας. είναι συνηθισμένο να παραμελείται η μεταβολή της τάσης και να 

λαμβάνεται το ρεύμα βραχυκυκλώματος ανάλογο προς την ακτινοβολία. Στο 

διάγραμμα του σχήματος 4.8 φαίνεται η μεταβολ1Ί στην ένταση του ηλεκτρικού 

ρεύματος με την μεταβολή της έντασης της ακτινοβολίας. 

3.5 
~ 00 W1n 1 

3.0 1 

(/) 

2.5 1 
)~ W.,1 1 

Q. 2.0 
Ε 
<Ι: 

1.5
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l.,5?W,] 
1 JOw , 11r11 

1.0 Γ 
10 1111 
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Ο.Ο / 
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Volts 
Σχ17μα 4.8: Μείωση της εντάσεως του ρεύματο? αν~όγως της μετ~βολι7ς τη~ έντασης τη~ ηλιακι7ς 

ακτινοβολίας ενώ η τάση παραμένει σταθερη., Επισης παρα.τηρεκλιτ~ι και f5~~7ση του ρευματος 
βραχυκυκλώματος και της τασης ανοικτου κυ ωματος 

Η τάση ανοικτού κυκλώματος, όπως αναφέρθηκε στην πρώτη παράγραφο, 

κυμαίνεται κυρίως μεταξύ Ο, 5 και 0,6V ανά φωτοβολταϊκό στοιχείο. Με την σύνδεση 

όμως περίπου 35 στοιχείων σε σειρά τότε η μεταβολή της τάσης μπορεί να ξεπεράσει 
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τα 3V. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος, για ένα σύστημα τάσεως 12V είναι το 

εν τρίτο της τελικ1)ς τάσης. Κύριος υπαίτιος για αυτή την μεταβολ1) είναι η 

θερμοκρασία. Συγκεκριμένα, βάσει πειραμάτων, αποδείχτηκε ότι η θερμοκρασία 

μειό)νει την τάση κατά 2 ,3ιnV/°C σε κάθε ένα από τα ηλιακά στοιχεία της μονάδας. 

Αντίθετα, στην ένταση του ρεύματος δεν δημιουργούνται τέτοια προβλήματα καθώς 

όχι μόνο δεν μειό)Vεται αλλά αυξάνεται ανά βαθμό Κελσίου. Συγκεκριμένα, για κάθε 

φωτοβολταϊκό στοιχείο η αύξηση της θερμοκρασίας συνεπάγεται και αύξηση της 

εντάσεως του ρεύματος κατά 6mA/°C. Με το τέλος της παραγράφου πρέπει να γίνει 

και η διευκρίνιση ότι η θερμοκρασία στην οποία αναφερόμαστε είναι η θερμοκρασία 

που επικρατεί στο φωτοβολταϊκό στοιχείο η οποία είναι κατά πολύ υψηλότερη από την 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στο σχ11μα 4.9 που ακολουθεί φαίνεται η μείωση της 

τάσης με την αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας ενώ παρατηρούμε ότι το ρεύμα 

επηρεάζεται ελάχιστα, όπως και το ρεύμα βραχυκυκλώσεως. 

4.0 -.--------------------~ 

3.0 

g2.5 

~ 2.0 
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Σχι]μα 4.9: Μείωση της τάσης με την αύξηση της Θερμοκρασίας και σταθερότητα της έντασης του ρεύματος 
καθώς και του ρεύματος βραχυκύκλωσης του φωτοβολταϊκού στοιχείουf7ιιι 

Το σημείο μέγιστης ισχύος μιας φωτοβολταϊκΊ1ς μονάδας επηρεάζεται άμεσα 

και από την θερμοκρασία και από την ακτινοβολία. Κάθε φωτοβολταϊκ1) μονάδα 

θέλουμε να λειτουργεί στο σημείο μέγιστης ισχύος έτσι ώστε να μας αποδίδει 

περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα και να έχουμε μέγιστο κέρδος. Το σημείο μέγιστης 

ισχύος καθορίζεται από το 80% περίπου της ισχύος ανοικτού κυκλώματος και κατά το 

ίδιο ποσοστό από το ρεύμα βραχυκυκλό)ματος γιατί τότε μεγιστοποιείται το εμβαδόν 

κάτω από την καμπύλη τάσης - ρεύματος. Το σημείο που ορίζεται η μέγιστη ισχύς του 
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φωτοβολταϊκού στοιχείου φαίνεται στο σχήμα 4.1 Ο . Στο σχιΊμα 4.11 φαίνεται η 

μεταβολή του σημείου μέγιστης ισχύος αναλόγως της μεταβολ1Ί ς τόσο της 

ακτινοβολίας όσο και της θερμοκρασίας . Παρατηρούμε ότι χαμηλότερη θερμοκρασία 

και υψηλότερη ακτινοβολία δίδουν την μέγιστη δυνατή ισχύ. 

lsc Pmax 
1 rrad ίated 

Ιmax 

Dark Vmax Voc 
ο 

v 

Σχι/μα 4. 1 Ο: Ορισμός σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊιωύ στο ιχείουΙ 79l 

l--1 , • •1Q>ιn:;t, h.gh Ι~ p, 

- H<]l\ u · J f'(•~. n ~. 

1 2 J q 5 6 7 s ~ 

PV \1\) .-"J" (V} 

Σχι/μα 4.11: Μεταβολι/ του σημείου μεγίστης ισχύος αναλόγως της μεταβολι/ς της θερμοκρασίας και την 
έντασης της ηλιακι/ς ακτινοβολίαςf8'1 

Η λειτουργία μιας βασικής φωτοβολταϊκής μονάδας θα πρέπει να βρίσκεται 

όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο μέγιστης ισχύος. Είναι ένα σημαντικό γνώρισμα 

της χαρακτηριστικ1)ς της βασικ1)ς μονάδας το ότι η τάση του σημείου μέγιστης ισχύος 

Ym είναι σχεδόν ανεξάρτητη από την ακτινοβολία. Η μέση τιμή αυτ~)ς η1ς τάσης κατά 

τη διάρκεια η1ς ημέρας μπορεί να εκτιμηθεί στο 80 % της τάσης ανοικτού κυκλώματος 

κάτω από κανονικές συνθήκες ακτινοβολίας. Αυτή η ιδιότητα είναι χρήσιμη για τη 

σχεδίαση η1ς μονάδας ελέγχου της ισχύος της συσκευής. 

Τέλος, ως επίλογος της ενότητας αυτ~)ς ακολουθεί η επεξ1)γηση του όρου 

κανονικ1) θερμοκρασία λειτουργίας του στοιχείου (NOCT - Nonηal OpeΓating Cell 

Te111peι-atuΓe). Η θερμοκρασία αυτή αναφέρεται σε ένα στοιχείο υπό ομαλ1Ί διαδικασία 
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λειτουργίας και ορίζεται ως η θερμοκρασία του φωτοβολταϊκού στοιχείου όταν η 

μονάδα λειτουργεί υπό τις ακόλουθες συνθήκες σε ανοικτό κύκλωμα: 

• Ακτινοβολία: 0,8 k W /ιη2 

• Φασματική κατανομ1~: ΑΜ 1,5 η οποία είναι η αέρια μάζα την οποία θα 

διανύσει η ηλιακή ακτινοβολία όταν ο 1Ίλιος βρίσκετε σε γωνία 48° σε σχέση με 

το ζενίθ του. 

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20°C 

• Ταχύτητα ανέμου: 1 m/s 

Η NOCT κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 42 και 48 βαθμών Κελσίου. 

Μεταβάλλεται όμως με βάση τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Η μεταβολ11 αυτή 

είναι γραμμικ11 και εξαρτάται από την ακτινοβολία. Η NOCT χρησιμοποιείται ως η 

θερμοκρασία αναφοράς της θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού στοιχείου κατά την 

διάρκεια λειτουργίας του. [6] , [9]. [76], [77], [78] . [79] , [80J , [8 ι J, [85] , [86], [87J, ι ΙΟ 5], ι ΙΟ6J 

4.5 Κατασκευή 

Μέχρι τό)ρα έχουμε δει κάποια γενικά δεδομένα για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία . 

Επίσης έχει αναφερθεί ότι ευρέως χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου. 

Υπάρχουν φωτοβολταϊκά στοιχεία άλλων υλικών ; Όλα τα φωτοβολταϊκά πυριτίου 

είναι τα ίδια; Όλα τα φωτοβολταϊκά είναι της τεχνολογίας που γνωρίζουμε ; Αυτά είναι 

ερωτήματα που θα απαντηθούν σε αυτ~Ί την ενότ~1τα. 

Την παγκόσμια αγορά την έχουν κατακτ11σει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία 

πυριτίου. Εδό) και χρόνια έχουν ηγεμονική κυριαρχία. Τα φωτοβολταϊκά πυριτίου 

κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο όμως οι κρύσταλλοι του πυριτίου που 

χρησιμοποιούνται μπορεί να έχουν διαφορετικ1Ί μορφ11 . Συγκεκριμένα υπάρχουν τριών 

ειδό)ν φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου. Είναι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία άμορφου 

πυριτίου , τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου και τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου . Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τα 

τελευταία χρόνια, ονομάζονται και φωτοβολταϊκά στοιχεία μεγάλου πάχους γιατί έχουν 

μεγαλύτερο πάχος (Ο , 31111η) από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία λεπτού υμένα 

(0,00011η111)ι881 τα οποία εμφανίστηκαν πρόσφατα και θα τα δούμε παρακάτω. 
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Και οι τρεις τύποι έχουν ως πρώτη ύλη το πυρίτιο. Το πυρίτιο είναι ένα 

παγκοσμίως διαδεδομένο υλικό που υπάρχει παντού . Όλοι μας έχουμε δει άμμο στις 

παραλίες. Εαυτό είναι το περίφημο πυρίτιο. Η άμμος (οξείδιο του πυριτίου Si02) , με 

διάφορες κατεργασίες, και με προσθήκη μπόλικης ενέργειας, μεταβάλλεται σε πυρίτιο. 

Συγκεκριμένα, σε ειδικούς φούρνους θερμοκρασίας 1700 βαθμών κελσίου 

τουλάχιστον, η άμμος, με την προσθήκη άνθρακα μετατρέπεται σε πυρίτιο. 

Εναλλακτικά, με ηλεκτρόλυση και με θερμοκρασία γύρω στους 900 βαθμούς κελσίου 

η στερεή άμμος μπορεί να μετατραπεί κατευθείαν σε καθαρό πυρίτιο . Όπως είναι 

αντιληπτό, απαιτείται πολύ μεγάλο ποσό ενέργειας για να δημιουργηθεί καθαρό 

πυρίτιο, τόσο ώστε το φωτοβολταϊκό στοιχείο να δουλεύει από ένα έως και δύο χρόνια 

(αναλόγως της έντασης της ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας της περιοχής εγκατάστασ1Ίς του) για 

να την παράξει. 

Η ενεργοβόρα παραγωγή καθαρού πυριτίου αναγκάζει τους επιστ~Ίμονες να 

συνεχίσουν τις έρευνες τους έτσι ώστε να βρουν μεθόδους παραγωγής πυριτίου με 

χρ~Ίση λιγότερης ενέργειας. Κατά τα άλλα το πυρίτιο έχει δύο πολύ μεγάλα 

πλεονεκτ~Ίματα, έχει πολύ φθην1Ί πρώτ~1 ύλη (άμμος) η οποία μάλιστα απαντάται σε 

αφθονία. Επίσης είναι δοκιμασμένη λύση εδώ και χρόνια και δίδει αξιόπιστα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία με πολύ μικρές αλλαγές στ~1ν απόδοση τους κατά τ~1ν γ~1ρανση 

τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει κατά πολύ το κόστος παραγωγής 

φωτοβολταϊκών στοιχείων αλλά και να εμπνέει εμπιστοσύνη στους επενδυτές έτσι έχει 

επικρατήσει σε αυτ~Ί την αγορά έναντι των άλλων υλικών που διερευνούνται 

πειραματικά. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου είναι τριών 

ειδών. Είναι τα στοιχεία άμορφου πυριτίου, τα στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

και τα στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου . Η διαφορά των τριών στοιχείων έγκειται 

στην μορφή των κρυστάλλων του πυριτίου που αποτελεί το κάθε ένα. Στα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία άμορφου · πυριτίου (a - Si) το πυρίτιο είναι διατεταγμένο 

τυχαία στην επίστρωση , δεν έχει κάποια κρυσταλλική δομή. Αυτό δίδει ένα γκρι χρώμα 

στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Το άμορφο πυρίτιο δεν 

ΧΡησιμοποιείται πολύ για φωτοβολταϊκά στοιχεία μεγάλου πάχους αλλά κυρίως για 

φωτοβολταϊκά στοιχεία λεπτού υμένα. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία άμορφου πυριτίου 
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έχουν καλύτερη απόδοση σε διάχυτες ακτινοβολίες καθώς τα άτομα δεν είναι 

«διατεταγμένα» και επίσης, παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση της θερμοκρασίας 

πράγμα που μειό)νει τις απώλειες. Πέραν αυτών, το φως μπορεί να τα διαπερνάει έτσι 

βρίσκουν εφαρμογές σε πολλά κτίρια ως παράθυρα. Το μεγάλο τους μειονέκτημα όμως 

είναι ο πολύ μικρός βαθμός απόδοσης, της τάξεως του 8%[881 κατά μέγιστο (σε 

εργαστηριακές συνθήκες έφτασαν και το 14%) που είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με 

τους βαθμούς απόδοσης των κρυσταλλικών πυριτίων . Πέραν αυτού, η τεχνολογία τους 

δεν έχει δοκιμαστεί σε βάθος ετών έτσι δεν είναι ακόμη πολύ γνωστ~Ί η συμπεριφορά 

τους σε γήρανση. 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου αποτελούνται από 

πολλούς κρυστάλλους πυριτίου. Σε αυτά τα στοιχεία ξεχωρίζουν οι κρύσταλλοι 

πυριτίου , διακρίνονται οι μονοκρυσταλλικές περιοχές, το φωτοβολταϊκό στοιχείο 

μοιάζει σαν χάρτης. Όσο μεγαλύτερες είναι οι μονοκρυσταλλικές περιοχές τότε τόσο 

καλύτερη απόδοση έχουν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Έχουν μειωμένο κόστος σε 

σχέση με τα στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου γιατί κατασκευάζονται ευκολότερα. 

Αυτό όμως έχει συνέπεια και στον βαθμό απόδοσης τους καθώς παρουσιάζουν 

μικρότερο βαθμό απόδοσης που κυμαίνεται στην πράξη μεταξύ 13% και 15%[881
. 

Βέβαια, σε εργαστηριακές εφαρμογές έχει φτάσει έως και το 20%. 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου αποτελούνται από ένα 

κρύσταλλο πυριτίου. Αυτό δίδει ομοιομορφία στ11ν επιφάνεια του φωτοβολταϊκού και 

του δίδει το έντονο μπλε χρώμα που έχουμε όλοι υπόψη μας. Η ύπαρξη ενός και μόνο 

κρυστάλλου ανά στοιχείο αυξάνει την απόδοση του στοιχείου καθό)ς δεν υπάρχουν 

κενές περιοχές (όπως στο πολυκρυσταλλικό που υπάρχουν κενά μεταξύ των 

κρυστάλλων που δεν ταιριάζουν ακριβώς), όλο το στοιχείο καλύπτεται από τον 

μοναδικό κρύσταλλο. Έτσι επιτυγχάνονται υψηλότατοι βαθμοί απόδοσης που 

πλησιάζουν το 20%. Στην αγορά εμφανίζεται με βαθμό απόδοσης 18,5%[881 

φωτοβολταϊκό στοιχείο μονοκρυσταλλικού πυριτίου τ11 ς SunPoweι- ενώ εργαστηριακά 

έχουν μετρηθεί βαθμοί απόδοσης της τάξεως του 24%[891. Στ11ν εικόνα του σχ1Ίματος 

4.12 που ακολουθεί φαίνονται φωτοβολταϊκά στοιχεία άμορφου (αριστερά), 

πολυκρυσταλλικού (κέντρο) και μονοκρυσταλλικού πυριτίου. 
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Σχ17μα 4.12: Φωτοβολταϊκά στοιχεία άμορφου πυριτίου (αριστερά), πολυκρυσταλλικού πυριτίου (κέντρο) 
και μονοκρυσταλλικού πυριτίου (δεξιά) r9υ1 

Τα τελευταία χρόνια, μια νέα κατηγορία φωτοβολταϊκών στοιχείων, τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία λεπτού υμένα (thin film) έκαναν την εμφάνιση τους στην 

παγκόσμια αγορά. Σιγά σιγά αυξάνουν το μερίδιο τους στην παγκόσμια αγορά και αυτι'1 

την στιγμή κατάφεραν να έχουν το 15% αυτής. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το 

πολύ μικρό πάχος τους, φτάνει έως και το Ο,00011ηιηί881 . Αυτό οδηγεί στην μεγάλη 

εξοικονόμηση υλικού, πρό)της ύλης έτσι μειώνεται κατά πολύ το κόστος. 

Συγκεκριμένα η μείωση του υλικού μπορεί να φθάσει έως και το 99% σε σχέση με τα 

παραδοσιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία μεγάλου πάχους. 

Πέραν αυτού του πολύ μεγάλου πλεονεκτήματος τα φωτοβολταϊκά στοιχεία 

λεπτού υμένα παρουσιάζουν και άλλα πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι η 

ελαστικότητα τους που τα κάνει πιο ανθεκτικά και επίσης εφαρμόσιμα σε καμπύλες 

επιφάνειες όπως οι θόλοι. Ένα άλλο είναι το πολύ μικρό τους βάρος το οποίο δεν 

φορτίζει επιπλέον το κτίριο που τα φέρει έτσι δεν χρειάζεται επιπλέον δομικ1Ί 

ενίσχυση. Τέλος έχουν και αισθητική υπεροχή με αποτέλεσμα να τα κάνουν πιο 

επιθυμητά για κτίρια σύμβολα, υψηλής σχεδιαστικής απόδοσης. Το πρόβλημα που 

παρουσιάζουν, το μεγαλύτερο τους μειονέκτημα ακόμη είναι η πολύ μικρ11 απόδοση 

τους που δεν ξεπερνάει το 10%, είναι η μισή σε σχέση με τα στοιχεία 

μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Στο σχήμα 4.13 που ακολουθεί φαίνονται φωτοβολταϊκά 

στοιχεία λεπτού υμενίου. 
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Σχι]μα 4.13: Φωτοβολταϊκό στοιχείο λεπτού υμένα και εφαρμογι] του σε κοίλο στtγαστρc/91}· f9
ll 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία λεπτού υμένα κατασκευάζονται από μια μεγάλη 

ποικιλία υλικών. Το κύρια χρησιμοποιούμενο υλικό είναι το άμορφο πυρίτιο, όπως 

είδαμε και σε προηγούμενη παράγραφο. Πέραν αυτού όμως, και λόγω της μεγάλης 

εξοικονόμησης υλικού που υπάρχει σε αυτά τα στοιχεία δίδεται η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης υλικό)Υ μεγαλύτερου κόστους αλλά και πολύ καλύτερης απόδοσης. 

Ένα τέτοιο υλικό είναι το τελλουριούχο κάδμιο CdTe (Cadωiuω - telluride). Το 

μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η πολύ μεγάλη ικανότητα απορρόφησης ηλιακής 

ακτινοβολίας που φτάνει έως και το 99%(881 της προσπίπτουσας . Αυτό του έχει δώσει 

την δυνατότητα να φτάσει σε βαθμούς απόδοσης έως και το 8%. Σήμερα, αυτό το 

υλικό κατέχει σχεδόν το 100% της αγοράς φωτοβολταϊκών στοιχείων λεπτού υμένα. 

Βέβαια αυτό το υλικό παρουσιάζει προβλ1Ίματα τοξικότητας σε περίπτωση πυρκαγιάς 

γιατί περιέχει κάδμιο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρέων μετάλλων . 

Ένα δεύτερο υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευΊ1 φωτοβολταϊκών 

στοιχείων λεπτού υμένα είναι ο δισεληνοϊνδιούχος χαλκός χωρίς 11 με προσθήκη 

γάλλιου (CIS 11 CIGS αντίστοιχα). Αυτό το υλικό παρουσιάζει τους μεγαλύτερους 

βαθμούς απόδοσης για αυτή την τεχνολογία, που πλησιάζουν το 11 % ενώ η προσθήκη 

γάλλιου τον αυξάνει ακόμη λίγο περισσότερο. Δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου 

όμως γιατί το ίνδιο είναι πολύ σπάνιο υλικό, δεν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. 

Ένα τρίτο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs). 

Αυτό το υλικό παρουσιάζει εξαιρετικούς εργαστηριακούς βαθμούς απόδοσης, της 

τάξεως του 30% και πολύ μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Στην πράξη δεν 
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έχει δοκιμαστεί γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατασκευή αλλά και η αδειοδότηση του 

καθότι το αρσενικό είναι δηλητ11ριο. 

Μια νέα κατηγορία φωτοβολταϊκών στοιχείων εμφανίζεται δειλά δειλά στο 

προσκήνιο όμως ακόμη έχει πολύ μικρά ποσοστά στην παγκόσμια αγορά 

φωτοβολταϊκών στοιχείων. Αυτή η κατηγορία είναι τα υβριδικά φωτοβολταϊκά 

στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία, πέραν της ικανότητας της ηλεκτροπαραγωγής, έχουν και 

την ικανότητα να μεταδίδουν την θερμότητα που προσλαμβάνουν από την ηλιακή 

ακτινοβολία. Συνήθως κατασκευάζονται από δύο στρώσεις άμορφου πυριτίου στο 

ενδιάμεσο των οποίων βρίσκεται μια στρώση μονοκρυσταλλικού πυριτίου . 

Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η αυξημένη τους απόδοση η οποία στην 

πράξη φθάνει το 19,7%(881 για στοιχεία κατασκευασμένα από την Sanyo Solaι-. Η 

αυξημένη απόδοση οφείλεται κατά ένα μέρος στην ικανότητα μετάδοσης της 

θερμότητας καθώς το φωτοβολταϊκό στοιχείο παρουσιάζει μικρότερη θερμοκρασία 

άρα και καλύτερη απόδοση , όπως είδαμε και στην ενότητα 4.4 που προηγ11θηκε. 

Επίσης, λόγω της ύπαρξης του άμορφου πυριτίου εμφανίζουν και αυξημένη απόδοση 

σε περιπτώσεις μεγάλου ποσοστού διαχεόμενης ακτινοβολίας. Τέλος, λόγω της 

ύπαρξης άμορφου πυριτίου και από τις δύο πλευρές έχουν την ικανότητα να 

απορροφούν διάχυτη ακτινοβολία και από τις δύο πλευρές του πάνελ πράγμα που 

αυξάνει ακόμη περισσότερο την απόδοσ1Ί τους. 

Τα μειονεκτήματα τους όμως είναι ότι καταρχήν δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως 

για να γνωρίζουμε την αξιοπιστία τους και την απόδοση τους σε βάθος χρόνου και 

κατά δεύτερον παρουσιάζουν αυξημένο κόστος λόγω της μεγάλης ποσότητας πρώτης 

ύλης που απαιτούν για να κατασκευαστούν. Πέραν αυτών παρουσιάζουν αυξημένο 

βάρος που απαιτεί μεγαλύτερες και ανθεκτικότερες κατασκευές στ~1ριξης και τα κάνει 

μη θελκτικά σε εφαρμογές επάνω σε κτίρια καθώς απαιτεί ισχυρότερα δομικά στοιχεία. 

Στο σχήμα 4.14 που ακολουθεί φαίνεται το διάγραμμα ενός υβριδικού φωτοβολταϊκού 

στοιχείου τ~1ς Sanyo Solar ενώ στο σχήμα 4.15 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο 

το συγκεκριμένο υβριδικό φωτοβολταϊκό στοιχείο απορροφά ακτινοβολία και από τις 

δύο πλευρές . 
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SΛΝΥΟ ΗΙΤ Solor Cell Structure 
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Σχιjμα 4.14: Υβριδικό φωτοβολταϊκό στοιχείο της Sanyo So/a/Y3J 
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Σχιjμα 4.15: Απορρόφηση ακτινοβολίας και από τις δύο πλευρές ενός π<.\:νελ υβριδικού φωτοβολταϊκού 
στοιχείου{ΥJJ 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι γίνονται πάρα πολλές έρευνες στον τομέα των 

φωτοβολταϊκών έτσι ό)στε να παρουσιαστούν στοιχεία με πολύ μεγαλύτερους βαθμούς 

απόδοσης και βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Ειδικά η ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας 

ανοίγει νέους δρόμους στην ανάπτυξη νέων φωτοβολταϊκό)ν στοιχείων. Στο διάγραμμα 

του σχήματος 4.16 παρουσιάζεται η απόδοση διάφορων υλικών που χρησιμοποιούνται 

ως φωτοβολταϊκά στοιχεία σε εργαστηριακές μελέτες.ιss1. ιs91 . ι9ο1 . (9 ΙJ , [92], [93] 
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Σχιjμα 4.16: Απόδοση φωτοβολταϊκών υλικών από διαφορετικά υλ ικά σε εργαστηρ ιακά πειράματα/ΧΗ} 
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4.6 Βαθμός απόδοσης 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ 4°: ΦΩΤΟUΟΛΤΛIΚΑ ΣΤΟΙ ΧL: Ι Λ 

Ο βαθμός απόδοσης είναι ένα από τα πλέον σημαντικά μεγέθη για τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία . Άλλωστε, ο μικρός βαθμός απόδοσης που είχαν, 1Ίταν ο λόγος 

που τα κρατούσε στην αφάνεια τις προηγούμενες δεκαετίες ενώ αντίθετα, η παραγωγ1Ί 

φωτοβολταϊκών στοιχείων με σχετικά μεγάλο βαθμό απόδοσης τα τελευταία χρόνια 

οδήγησε στην μεγάλη εξάπλωση τους. 

Όπως κάθε βαθμός απόδοσης, έτσι και ο βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών 

είναι ένας λόγος της αποδιδόμενης ενέργειας προς την διαθέσιμη ενέργεια. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση η αποδιδόμενη ενέργεια είναι η ηλεκτρικ~Ί ενέργεια που 

παίρνουμε στην έξοδο του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Η διαθέσιμη ενέργεια είναι η 

ηλιακ1Ί ενέργεια που αντιστοιχεί στην επιφάνεια του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Έτσι, ο 

βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου ορίζεται ως το πηλίκο της μέγιστης 

δυνατής ηλεκτρικ1Ίς ισχύος που δίνει στους ακροδέκτες του το φωτοβολταϊκό στοιχείο 

ως προς την ισχύ της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου. Με μαθηματικά σύμβολα ο βαθμός απόδοσης του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου δίδεται από την παρακάτω εξίσωση. 

Όπου: 

• η: Ο βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου . 

• Ρεξόδου: Η αποδιδόμενη από το φωτοβολταϊκό στοιχείο στους ακροδέκτες του 

ηλεκτρικ1Ί ισχύς. 

• Ρ εισόδου: Η ισχύς της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην δεδομένη 

επιφάνεια του φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

• Ριηaχ: Η μέγιστη ηλεκτρικ1Ί ισχύς που μπορεί να αποδώσει το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο. 

• Κι: Συντελεστής επηρεαζόμενος από την θερμοκρασία. 

• Κ2 : Συντελεστής καθαρότητας φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

• (Η* Α): 'Ενταση ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας, σε W/ιη2 . 
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• F0 : Επιφάνεια φωτοβολταϊκού στοιχείου , σε ιη2 . 

ΚΕΦΑΛΛ ΙΟ 4° : ΦΩΤΟ\30ΛΊΆ!ΚΑ ΣΤΟΙΧΕ I Α 

Ο βαθμός απόδοσης του φωτοβολταϊκού στοιχείου εξαρτάται στην ουσία από 

τις απώλειες που υπάρχουν κατά την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Έτσι, από την συνολική διαθέσιμη ενέργεια η οποία είναι ίση με την ένταση 

της ηλιακής ακτινοβολίας την δεδομένη στιγμι'1 επί την διαθέσιμη επιφάνεια του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου προκύπτουν απώλειες της τάξεως: 

• Του 33% οι οποίες οφείλονται στην ανάγκη θερμικ11ς εξισορρόπησης των 

φορέων με το πλέγμα. 

• Του 23% οι οποίες οφείλονται σε μη απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία από 

το φωτοβολταϊκό στοιχείο . 

Αυτές είναι καθαρές απώλειες της ηλιακ11ς ακτινοβολίας, δεν έχει ξεκιν1Ίσει 

καν το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Έτσι, από την συνολική ηλιακ1Ί ακτινοβολία που 

προσπίπτει στο φωτοβολταϊκό στοιχείο, μόνο το 44% συμβάλλει στην ύπαρξη του 

φωτοβολταϊκού φαινομένου. Κατά την διάρκεια του φωτοβολταϊκού φαινομένου 

έχουμε από)λειες της τάξεως : 

• Του 16% οι οποίες οφείλονται στον παράγοντα τάσεως. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο θεωρητικό βαθμός αποδόσεως ενός 

φωτοβολταϊκού στοιχείου να περιορίζεται στο πενιχρό 28%. Αυτό όμως είναι καθαρά 

θεωρητικό, στην πραγματικότητα υπάρχουν περαιτέρω απώλειες οι οποίες οφείλονται 

στην μη ιδανικότητα των φαινομένων και είναι της τάξεως: 

• Του 3,6% οι οποίες οφείλονται στην ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά 

την πρόσπτωση της στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. 

• Του 3,6% οι οποίες οφείλονται στις συνδεδεμένες σε σειρά αντιστάσεις του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

• Του 2% οι οποίες οφείλονται στην επανασύνδεση των φορέων τόσο στην 

επιφάνεια όσο και στο εσωτερικό του φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω περιορισμό του πραγματικού βαθμού 

απόδοσης ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ του 14% και του 22%. Η διακύμανση των 
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ποσοστό)ν οφείλεται στις διαφορετικές τεχνολογίες κατασκευής των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων και της ποιότητας τους. Στο διάγραμμα που ακολουθεί στο σχ1)μα 4.17 

παρακάτω, παρουσιάζεται η ροή ενέργειας σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο. Φαίνεται η 

μεταβολ1) της ηλιακ1)ς ενέργειας σε ηλεκτρική με όλες τις επιμέρους απώλειες . 
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Σχι/μα 4.1 7: Διάγραμμα ροιjς της ενiργειας διαμέσου ενός φωτοβολταϊιωύ στοιχείου κατά την μετατροπι/ 
της ηλιακι/ς ενέργειας σε ηλεκτρικι7f161 

Παραπάνω είδαμε πως ορίζεται ο βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού 

στοιχείου κατά την διάρκεια μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρικ1) μέσω του 

φωτοβολταϊκού φαινομένου. Όπως όμως έχουμε ήδη πει τα στοιχεία συνδέονται σε 

μεγάλες ομάδες, πέραν των 30, για να κάνουν μια βασικ~) μονάδα παραγωγ1)ς 

ηλεκτρικού ρεύματος . Αυτή η σύνδεση συνεπάγεται και άλλες απώλειες. Έτσι, ο 

βαθμός απόδοσης ενός πλήρους φωτοβολταϊκού πάνελ είναι ακόμη μικρότερος. Για 

τον βαθμό απόδοσης των πάνελ και γενικότερα των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα 

ασχοληθούμε εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο . ί 16J 

4.7 Συνδέσεις και διατάξεις φωτοβολταϊκών στοιχείων στις 

φωτοβολταϊκές μονάδες 

Μέχρι τώρα, έχουμε συναντήσει διάφορες ορολογίες, σχετικές με τα 

φωτοβολταϊκά. Είδαμε όρους όπως φωτοβολταϊκά στοιχεία, φωτοβολταϊκές μονάδες 

και φωτοβολταϊκά πάνελ. Στην πορεία αυτής της ενότητας θα ξεκαθαρίσουμε αυτούς 

τους όρους. Το μικρότερο τμήμα, το αρχικό τμ1)μα από το οποίο αποτελούνται όλα τα 

άλλα, είναι το φωτοβολταϊκό στοιχείο ή φωτοβολταϊκή κυψέλη (στην διεθν1) ορολογία 
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pl1otovoltaic cell). Η συνένωση πολλών φωτοβολταϊκών στοιχείων ( συν1Ίθως κοντά 

στα 30 όπως είδαμε και στην ενότητα 4.4) δημιουργεί μια φωτοβολταϊκ1Ί μονάδα 

(στην διεθνή βιβλιογραφία photovoltaic module). Εάν τώρα συνενωθούν πολλές 

φωτοβολταϊκές μονάδες τότε θα έχουμε ως αποτέλεσμα ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο 1l 
αλλιώς φωτοβολταϊκό πάνελ (pl1otovoltaic panel διεθνώς). Το τελευταίο μέγεθος 

φωτοβολταϊκό)ν είναι η φωτοβολταϊκή διάταξη ή αλλιώς φωτοβολταϊκή συστοιχία 

(photovoltaic aπay διεθνώς). Μια φωτοβολταϊκή συστοιχία εμπεριέχει ένα μεγάλο 

αριθμό φωτοβολταϊκών πάνελ, μπορεί να περιέχει και πέραν των 100000 

φωτοβολταϊκό)V πάνελ. Άρα μια συστοιχία μπορεί να έχει έως και μερικά εκατομμύρια 

φωτοβολταϊκά στοιχεία . Στην αγορά, όταν πάμε να αγοράσουμε φωτοβολταϊκά, στις 

πλείστες των περιπτώσεων, συναντούμε και αγοράζουμε φωτοβολταϊκά πάνελ. Στο 

σχήμα 4.18 που ακολουθεί φαίνεται η κατηγοριοποίηση των φωτοβολταϊκών με βάση 

το μέγεθος τους . 

cell 

ι~-------- ----=ι ι 
ι --~- ~ ;:-- Λ: .~ ... -. Α; 

- - -
module 

n n 
•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• e•.•.•.•.•.•.-.•.-.•.•:1 •••••••••••• 
-· -· -· -· -· -· -· •••• • 1 ............. 
u u 

Σχι]μα 4.18: Απεικόνιση κατηγοριοποίησης φωτοβολταϊκών με β('ι.ση το μέγεθος τουrf821 

Το ερώτημα που προκύπτει στην πορεία είναι πως γίνεται η σύνδεση μεταξύ 

των φωτοβολταϊκών κελιών έτσι ό)στε να δημιουργηθούν οι μεγαλύτερες διατάξεις . 

Από την θεωρία της ηλεκτρονικής γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες συνδεσμολογίες 

γίνονται είτε παράλληλα είτε εν σειρά. Αυτές είναι δύο από τις τέσσερεις 

συνδεσμολογίες των φωτοβολταϊκό)V κελιών. Οι άλλες δύο είναι οι αθροιστικές 

διατάξεις σταυρωτού δεσμού και η γεφυρωτ11 σύνδεση. 

Οι απλές παράλληλες σειρές φωτοβολταϊκών κελιών (SP - Series Parallel) είναι 

μια συνδεσμολογία αυτών έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια μονάδα η οποία θα έχει 

ενισχυμένο το μέγεθος της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι συνδέσεις των 

101 



ΠΤΥΧ ΙΑΚ Ι ι !:ΡΙΆΣΙ Α: ΔΗΜJ-ΙΤJ>ΗΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ 
ΘΕΟΔΩΙ>QΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛ ΙΟ 4° : ΦΩΤΟΙ30ΛΊΆ).ΚΑ ΣΤΟ Ι ΧΕIΛ 

φωτοβολταϊκών κελιών εν σειρά για την δημιουργία της βασικ1Ίς μονάδας δίδουν 

ενισχυμένο το μέγεθος της τάσης της βασικής μονάδας . Η σύνδεση των 

φωτοβολταϊκcίJν στοιχείων με αθροιστικές διατάξεις σταυρωτού συνδέσμου προκύπτει 

από την παράλληλη σύνδεση με την μόνη διαφορά ότι τα ηλεκτρικά συστήματα, σε 

κάθε χώρο συνάντησης, ενώνονται σταυρωτά. Η τελευταία σύνδεση των 

φωτοβολταϊκcίJν στοιχείων είναι η γεφυρωτ~Ί σύνδεση . Σε αυτή τ~1ν σύνδεση , τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδέονται με γεφυρωτή διαμόρφωση ανορθωτ~Ί ρεύματος 

έτσι ώστε να αποτελέσουν μια φωτοβολταϊκή μονάδα. Στο σχήμα 4.19 παρουσιάζονται 

οι δύο σημαντικότερες διατάξεις, εν σειρά στα αριστερά και παράλληλα στο κέντρο 

ενώ ένας συνδυασμός των δύο φαίνεται στ~1ν δεξιά εικόνα. Ο συνδυασμός των δύο 

πετυχαίνει τόσο αύξηση τ~1ς τάσης όσο και αύξηση της έντασης του παραγόμενου 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

1::j- + + + 

+ 
+ + .. 

.. 
+ - + + + 

• 
Σχιjμα 4.19: Ένωση φωτοβολταϊκών κελιών σε μια φωτοβολταίκιj μονάδα, εν σειρά (αριστερά), 

άλλ λ (, ' '1 δ ' δ' ι. ', 1[83] παρ η α 1 κεντρο/ και με συν υασμο των υο 1 αριστερα/ 

Ο τρόπος με τον οποίο θα συνδεθούν τα φωτοβολταϊκά κελιά σε μια 

φωτοβολταϊκή μονάδα επηρεάζει τ~1ν τάση και την ένταση του ρεύματος εξόδου , έτσι 

επηρεάζει την χαρακτηριστική που είδαμε στο σχήμα 4.5 άρα επηρεάζει και την ισχύ 

που παράγει η φωτοβολταϊκή μονάδα. Οι πλείστες φωτοβολταϊκές μονάδες 

αποτελούνται από ένωση φωτοβολταϊκών κελιών σε σειρά καθώς, όπως είδαμε και 

στ~1ν ενότητα 4.4, το μέγεθος που χρειάζεται ενίσχυση είναι η τάση και όχι η ένταση 

του ηλεκτρικού ρεύματος. Με την συγκεκριμένη συνδεσμολογία πετυχαίνεται 

ανύψωση της τάσης σε ικανοποιητικό επίπεδο χωρίς τ~1ν ανάγκη προσθήκης ενός 

ανορθωτή. 

Πέραν τ~1 ς συνδεσμολογίας των φωτοβολταϊκών κελιών, η ισχύς μιας 

φωτοβολταϊκ1Ίς μονάδας εξαρτάται και από τον αριθμό των φωτοβολταϊκών κελιών 
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που έχει. Ο αριθμός των φωτοβολταϊκών κελιών που «χωράει» σε μια φωτοβολταϊκί1 

μονάδα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα διαταχθούν αυτά τα κελιά στον 

διαθέσιμο χό)ρο. Εάν τα κελιά διαταχθούν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καλύψουν την 

μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια τότε η φωτοβολταϊκή μονάδα θα έχει μεγαλύτερη ισχύ. 

Το ποσοστό της επιφάνειας της φωτοβολταϊκής μονάδας που καλύπτεται από 

φωτοβολταϊκά κελιά ονομάζεται βαθμός κάλυψης της μονάδας. Όσο μεγαλύτερος είναι 

ο βαθμός κάλυψης της μονάδας τόσο περισσότερη επιφάνεια καλύπτεται από 

φωτοβολταϊκά κελιά και τόσο μεγαλύτερη ισχύ έχει η μονάδα. 

Επιθυμητός βαθμός κάλυψης είναι το 100%. Κάτι τέτοιο όμως πρακτικά είναι 

αδύνατο. Έτσι στόχος είναι να μεγαλώσουμε όσο περισσότερο τον βαθμό κάλυψης 

επιλέγοντας τις βέλτιστες τοποθετήσεις των φωτοβολταϊκών κελιών στην μονάδα. Μια 

πρό)τη διάταξη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκό)ν 

κελιών σε σειρά . Αυτή η διάταξη δίδει βαθμό κάλυψης 78% και φαίνεται στην 

αριστερ1) εικόνα του σχ1)ματος 4.20. Η δεύτερη διάταξη φωτοβολταϊκών κελιών που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η εναλλάξ τοποθέτηση τους. Η διάταξη αυτ~) δίδει 

βαθμό κάλυψης 88% και φαίνεται στην κεντρική εικόνα του σχήματος 4.20. Η τρίτη 

και τελευταία δ ιάταξη των φωτοβολταϊκών κελιό)ν σε μια μονάδα είναι η εναλλάξ 

τοποθέτηση αυτή την φορά όμως πολυγωνικών κελιών. Η διάταξη αυτή πετυχαίνει 

βαθμό κάλυψης 98%, είναι η βέλτιστη και η επιθυμητή και φαίνεται από την δεξιά 

εικόνα του σχήματος 4.20 που ακολουθεί παρακάτω. ί6J , ί 9 J . ί Ι 7], ί82 J , ί83 J 

(α ) ( β ) (γ) 

Σχιίμα 4.20: Δ ιάταξη φωτοβολταϊκών κελ ιών σε μια φωτοβολταϊκιί μονάδα(Ι7J 
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5°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ 5°: ΦΩΤΟΙJΟΛΤΛIΚΑ ΣΥΣΤΗΜΛΤΑ 

"ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" 

5.1 Κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Τα φωτοβολταϊκά συστιΊματα αποτελούνται από συνενώσεις πολλών 

φωτοβολταϊκών πάνελ και έχουν ως σκοπό τι1ν πλ1Ίρη εξυπηρέτι1ση των αναγκών των 

επενδυτό)ν. Χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή ευρείας κλίμακας, για να 

τροφοδοτιΊσουν με ηλεκτρικό ρεύμα απομονωμένες οικίες και για πολλούς άλλους 

λόγους. Έτσι, αναλόγως της εφαρμογί1ς τους, τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να 

χωριστούν σε κάποιες κατηγορίες, τις ακόλουθες: 

• Α νεξάρτι1το, αυτόνομο, απομονωμένο, 1Ί εκτός δικτύου φωτοβολταϊκό σύστι1μα 

• Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστι1μα 

Παρακάτω, στις επόμενες υποενότητες, θα δούμε αναλυτικότερα τις δύο αυτές 

κατηγορίες . 

5.1.1 Απομονωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα 

Τα απομονωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι τα συστήματα τα οποία δεν 

έχουν καμία απολύτως σχέση με εθνικό 1Ί τοπικό δίκτυο διανομής της ενέργειας . Για 

αυτό άλλωστε παίρνουν και την ονομασία φωτοβολταϊκά συστιΊματα εκτός δικτύου 

(off - grid pν systeιηs) . Βρίσκουν χρ1Ίσεις σε περιπτώσεις που πρέπει να 

ηλεκτροδοτηθεί ένα πολύ απομακρυσμένο κτίριο 1Ί σε περιπτώσεις που για 

οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να συνδεθεί το κτίριο με το δίκτυο τι1 ς περιοχής (για 

παράδειγμα αυθαίρετη οικία). Τα απομονωμένα συστιΊματα διαχωρίζονται σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, τα αυτόνομα συστήματα και τα υβριδικά συστιΊματα. 

5. / . /. J Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα 

Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες 

ηλεκτροδότησης του κτιρίου για 24ώρες την ημέρα και 365 ημέρες του έτους. Πρέπει 

να είναι ικανά να καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης και σε περιπτώσεις 
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συνεχόμενων ημερών χωρίς ηλιοφάνεια τις χειμερινές περιόδους. Έχουν την 

δυνατότητα να τροφοδοτούν την εφαρμογή είτε με συνεχές (DC) είτε με 

εναλλασσόμενο (AC) ρεύμα. Συνήθως, η πλειοψηφία των αυτόνομων φωτοβολταϊκών 

συστημάτων έχει συσσωρευτές για να μπορεί να τροφοδοτιΊσει με ηλεκτρικό ρεύμα την 

εφαρμογή. Υπάρχουν όμως εφαρμογές οι οποίες δεν χρησιμοποιούν συσσωρευτές 

αλλά τροφοδοτούν άμεσα την εφαρμογ11 με ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι έχουμε των 

διαχωρισμό των αυτόνομων φωτοβολταϊκό)Υ συστι1μάτων στις δύο ακόλουθες 

κατιlΎορίες: 

• Άμεση τροφοδοσία της εφαρμογ11ς με ηλεκτρικό ρεύμα (Direct - coupled): Τα 

συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά συστι1ματα τροφοδοτούν την εφαρμογ11 με 

ηλεκτρικ1Ί ενέργεια μόνο όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Χρησιμοποιούνται σε 

αρκετές εφαρμογές στις οποίες δεν απαιτείται συνέχεια ηλεκτρικό ρεύμα. 

Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι τροφοδοτούν τις συσκευές με 

τις οποίες είναι συνδεδεμένα με συνεχές ρεύμα. Παράδειγμα αυτής τι1ς χρ1Ίσης 

είναι τα συστήματα άντλησης νερού. Στο σχήμα 5. 1 παρουσιάζεται ένα 

αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστι1μα άμεσου τροφοδοσίας. 

1 ΦΒ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ Ιt----------.ι ... , ΦΟΡΤΙΑ DC 

Σχι/μα 5.1: Αυτ6νομο φωτοβολταϊκ6 σιJστημα άμεσου τροφοδοσίαc/151 

• Αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας: Αυτά τα αυτόνομα 

συστήματα απαιτούν ύπαρξη συσσωρευτών, κοινώς μπαταριών. Οι μπαταρίες 

αυτές φορτίζονται κατά την διάρκεια της ημέρας όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Την 

νύκτα, 11 τις μέρες κατά τις οποίες δεν υπάρχει ηλιοφάνεια το φωτοβολταϊκό 

σύστημα δεν μπορεί να τροφοδοτ11σει με ηλεκτρικό ρεύμα την εφαρμογή. Τότε, 

υπεύθυνοι για τι1ν ηλεκτροδότηση είναι οι συσσωρευτές. Ενδιάμεσα των 

φωτοβολταϊκών και των συσσωρευτών υπάρχει ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα, ο 

επιτι1ρητι1ς φόρτισης. Αυτός είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό της «πορείας» 

του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό το εξάρτημα είναι υπεύθυνο για την σωστ~1 

φόρτιση των συσσωρευτό)ν. Τους φορτίζει όταν είναι άδειοι και σταματάει την 

φόρτιση ώστε να μην υπερφορτιστούν και να καταστραφούν. Πέραν αυτού 
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υπάρχει ακόμη ένα άλλο ηλεκτρονικό εξάρτημα ο μετατροπέας . Αυτός είναι 

υπεύθυνος για να μετατρέψει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. Τα 

αυτόνομα συστήματα με συσσωρευτές έχουν την δυνατότητα να παρέχουν και 

συνεχές και εναλλασσόμενο ηλεκτρικό φορτίο. Εάν το ρεύμα πάει κατευθείαν 

από το φωτοβολταϊκό σύστημα στην εφαρμογή είναι συνεχές ενώ εάν περάσει 

διαμέσου του μετατροπέα τότε μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο. Στο σχ11μα 5.2 

που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραμμα ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού 

συστήματος με συσσωρευτές. 

ΦΒ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ - ΦOPTIADC . 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

j. 

'~ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ - ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΑΣ 

'lr 

ΦΟΡΤΙΑΑC 

Σχιjμα 5.2: Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα με αποθιjκευση της παραγόμενης ηλεκτρικιjς ενέργειαι/151 

5.1 .1.2 Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστι]ματα 

Τα υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα συνδυάζουν την παραγωγ11 ηλεκτρικ1Ίς 

ενέργειας με φωτοβολταϊκά και με μια δεύτερη εναλλακτικ1Ί - βοηθητικ1Ί πηγή 

ενέργειας . Αυτό γίνεται συV11θως σε περιπτώσεις που η παραγόμενη από τον ήλιο 

ηλεκτρικ1Ί ενέργεια δεν είναι αρκετή, δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες της 

εφαρμογ1Ίς. Η επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται από την βοηθητικ1Ί πηγή. Η 

βοηθητική πηγή συνήθως καλύπτει απευθείας τα φορτία. Με την προσθ1Ίκη ενός 

ανορθωηΊ, υπάρχει η δυνατότητα να τροφοδοτεί το σύστημα μέσω η1ς μπαταρίας έτσι 

να τις φορτίζει ταυτόχρονα. Σε κάποιες περιπτώσεις, τοποθετείται εναλλακτική πηγ1Ί 

ενέργειας για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση που εμφανιστούν συνεχόμενες μέρες 

χωρίς ηλιοφάνεια. Η βοηθητική πηγ11 συνήθως είναι μια γεννήτρια που λειτουργεί με 

πετρέλαιο ή ανεμογεννήτρια. Τέτοιες εφαρμογές είναι πολύ συνηθισμένες σε εξοχικές 

κατοικίες και ιερές μονές (πολλά τέτοια συσηΊματα υπάρχουν στις μονές του Αξίου 
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Όρους) που έχουν φορτία μεγαλύτερα από αυτά που μπορεί να καλύψει ένα 

φωτοβολταϊκό σύστημα. Τέλος, τα υβριδικά φωτοβολταϊκά συστιΊματα έχουν την 

δυνατότι1τα να είναι μεγάλης ισχύος, μεγαλύτερης από 50 kW. Στο σχήμα 5.3 

παρουσιάζεται το διάγραμμα ενός υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος. [ Ι J , ίΙ 5J . ί 3 ΟJ 

Φ8 ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ - ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ 
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ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
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ι • 

'' 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ .... ΦΟΡΤΙΑΑC 

ΠΗΓΗ 
.... 

Σχι]μα 5.3: Υβριδικό φωτοβολταίκό σύστημαf' 5l 

5.1.2 Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα 

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι τα 

διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστι'1ματα. Όταν τα φωτοβολταϊκά πάνελ εκτίθενται 

στι1ν ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν περίπου το 14% με 18% της προσπίπτουσας σε 

αυτά ηλιακ11ς ενέργειας σε ηλεκτριΚΊΊ ενέργεια. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 

ηλεκτρισμό έχει πολλά πλεονεκτ~Ίματα όπως για παράδειγμα είναι αθόρυβη , αξιόπιστι1 

και δεν έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε περιοχές όπου 1Ίδη υπάρχει εγκατεστημένο 

δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχει η δυνατότι1τα σύνδεσης του 

φωτοβολταϊκού συστ~Ίματος με αυτό το δίκτυο. Τότε αυτό το σύστι1μα ονομάζεται 

διασυνδεδεμένο. Αυτό δίδει πλήρη κάλυψη της εφαρμογής σε ηλεκτρική ενέργεια ανά 

πάσα στιγμή και επίσης μειό)νει το κόστος της επένδυσης καθότι δεν χρειάζεται η 

εγκατάσταση συσσωρευτό)Υ ή βοηθητικής πηγ1Ίς ενέργειας . 

Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστ~Ίματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, 

ανάλογα με το μέγεθος τους και την «σχέση » που έχουν με τ~1ν ηλεκτρικ1Ί ενέργεια του 

κεντρικού δικτύου, δηλαδ1Ί εάν λαμβάνουν από το δίκτυο ή όχι ηλεκτρική ενέργεια. 

Αυτές οι κατηγορίες είναι οι κεντρικοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί (centι-alized systems) 

και τα κατανεμημένα φωτοβολταϊκά συστιΊματα (distι-ibuted systeωs). Αυτά θα τα 
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δούμε παρακάτω. Στο σχ1Ίμα 5.4 που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραμμα ενός 

διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος. Η χρήση μετατροπέα (αντιστροφέα) 

είναι απαραίτητη καθώς το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο φέρει αποκλειστικά και μόνο 

εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον παρατηρούμε ότι δεν χρειάζονται επιπλέον 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως ο ρυθμισηΊς φόρτισης και ο ανορθωηΊς αλλά και ότι το 

σύση1μα μας πλέον δεν μπορεί να μας τροφοδοηΊσει με συνεχές ρεύμα. 

ΦΟΡΤΙΑΑC 

~ . 

1 
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ΔΙΚΤΥΟ 

Σχι]μα 5.4: Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημαf15J 

5. 1. 2. 1 Κεντρικοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί 

Αυτά τα φωτοβολταϊκά συσηΊματα είναι κυρίως επιχειρηματικού και 

επενδυτικού ενδιαφέροντος, εκτελούνται για να παράξουν κέρδος σε βάθος χρόνου 

στον επενδυηΊ. Συν1Ίθως είναι φωτοβολταϊκά συσηΊματα μεγάλης εγκατεστημένης 

ισχύος, πάνω από 20kW. Το ρεύμα που παράγουν το δίδουν κατευθείαν στο κεντρικό 

σύστημα διανομής η1ς χώρας, αφού περάσει βέβαια από ένα μετρητή με βάση τον 

οποίο θα πληρωθεί ο επενδυτής . 

Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά συστήματα καταναλώνουν ελάχιση1 ενέργεια 

για να λειτουργ1Ίσουν, πρακτικά όση ενέργεια παράγουν την διοχετεύουν στο δίκτυο . 

Έτσι στο δίκτυο δίδουν μόνο ηλεκτρικ1Ί ενέργεια, δεν αντλούν καθόλου από αυτό. Άρα 

μόνο η ΔΕΗ πληρώνει στον επενδυηΊ η σχέση δεν είναι αμφίδρομη. Σε αυτή την 

κατηγορία εντάσσονται τα περίφημα φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία έχουν 

εγκατεση1μένη ισχύ από 20kW έως και μερικές δεκάδες MW. 
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Αυτά τα συστήματα είναι μικρότερου μεγέθους επενδύσεις από τα 

προηγούμενα και συνήθως γίνονται για να αποφέρουν μικρά κέρδη σε οικιακούς, 

βιοτεχνικούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χρήστες . Η ευκολία στην επένδυση και 

από μικρομεσαίου βιοτικού επιπέδου καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας τα έκανε τα 

πολυπληθέστερα στον αριθμό φωτοβολταϊκά συστήματα στον πλανήτη . Έχουν 

εγκατεστημένη ισχύ που κυμαίνεται μεταξύ 1,5 kW και 20 kW. Τέτοια συστήματα 

είναι γνωστά σε όλους μας γιατί τα έχουμε δει είτε σε στέγες κτιρίων είτε 

ενσωματωμένα σε αυτά. Η βασική αρχή λειτουργίας τους είναι η αμφίδρομη σχέση που 

έχουν με το ηλεκτρικό δίκτυο. Με βάση την σχέση αυτή χωρίζονται σε τρεις επιμέρους 

κατηγορίες. 

• Κατανεμημένα φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούν το κεντρικό 

δίκτυο ως βοηθητικ1Ί πηγή ενέργειας: Σε αυτά τα συστήματα, οι ανάγκες της 

εφαρμογ1Ίς στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένο το φωτοβολταϊκό σύστημα 

καλύπτονται αποκλειστικά από αυτό. Έτσι ο σχεδιασμός του συστήματος 

γίνεται με σκοπό την κάλυψη της μέσης ενεργειακ1Ίς ανάγκης της εφαρμογ1Ίς 

που εξυπηρετεί. Εάν υπάρχει πλεονασμός ηλεκτρικ1Ίς ενέργειας που παράγεται 

από τα φωτοβολταϊκά τροφοδοτείται στο δίκτυο. Το βράδυ 1ι σε ημέρες που δεν 

υπάρχει ηλιοφάνεια ή σε περιπτό)σεις που η ζ~Ίτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

μεγαλύτερη από αυτ~Ί που προσφέρει το φωτοβολταϊκό σύστ~ιμα τότε 

προστίθεται ηλεκτρικ1Ί ενέργεια από το κεντρικό δίκτυο. Ο καταναλωτ~Ίς 

πληρό)νει στην ΔΕΗ την διαφορά μεταξύ του ρεύματος που έδωσε και αυτού 

που π1Ίρε. Εάν το ρεύμα που πήρε είναι λιγότερο από αυτό που έδωσε τότε θα 

πληρωθεί αυτός από την ΔΕΗ. 

• Κατανεμημένα φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία λειτουργούν σε συνεχή 

αλληλεπίδραση με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο: Τα συστ~Ίματα αυτά 

λειτουργούν με συνεχή αλληλεπίδραση με το δίκτυο δηλαδή είναι αρκετά 

μεγάλης ισχύος ώστε σχεδόν πάντα να καλύπτουν όλες τις ενεργειακές ανάγκες 

της εφαρμογ1Ίς και το πλεόνασμα ηλεκτρικ1ις ενέργειας να το στέλνουν στο 

κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο . Έτσι σχεδιάζονται cJ)στε να καλύπτουν τις μέσες 

ετήσιες ανάγκες της εφαρμογής σε ηλεκτρικ1Ί ενέργεια. Αυτό κάποιες φορές 
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απαιτεί και την χρ1Ίση συσσωρευτών . Τις σπάνιες περιπτώσεις που η ηλεκτρικ1Ί 

ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν επαρκεί για να 

καλύψει τις ανάγκες της εφαρμογής τότε η εφαρμογή τροφοδοτείται με 

ηλεκτρικ1Ί ενέργεια από το κεντρικό δίκτυο. Ο καταναλωτής συνήθως 

πληρώνεται από την ΔΕΗ γιατί το ρεύμα που δίδει στο σύστημα είναι πολύ 

περισσότερο από αυτό που καταναλώνει. Τέτοιου σχεδιασμού είναι εφαρμογές 

που δεν χρησιμοποιούνται πολύ τις νυκτερινές ώρες γιατί εκείνες τις ώρες είναι 

αδύνατη η ηλεκτροπαραγωγή από το φωτοβολταϊκό σύστημα, όπως για 

παράδειγμα οι τηλεφωνικοί θάλαμοι του ΟΤΕ. 

• Κατανεμημένα φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα με 

την λειτουργία του δικτύου: Οι εφαρμογές στις οποίες βρίσκονται αυτά τα 

συστ~Ίματα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από το δίκτυο με ηλεκτρική 

ενέργεια. Το φωτοβολταϊκό σύστημα που είναι εγκατεστ~1 μένο σε αυτές δεν 

καλύπτει καμιά ενεργειακή απαίτηση της εφαρμογ1Ίς, όλη την παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια τ~1ν δίδει στο κεντρικό δίκτυο. Έτσι, στ~1ν ουσία, υπάρχουν 

δύο ανεξάρτ~1τα συστήματα επίδρασης εφαρμογής και κεντρικού δικτύου με 

διαφορετική φορά το κάθε ένα. Ο σχεδιασμός αυτών των φωτοβολταϊκών 

συστ~1μάτων γίνεται με βάση την όσο το δυνατό μεγαλύτερη παραγωγ1Ί 

ηλεκτρικ11ς ενέργειας σε σχέση με το διαθέσιμο χώρο εγκατάστασης. Στην 

εφαρμογ11 αυτή υπάρχουν δύο μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και έρχονται δύο 

λογαριασμοί από την ΔΕΗ, δεν γίνεται συμψηφισμός. Στον πρώτο μετρητ~1 

καταγράφεται το ρεύμα που καταναλώνει η εφαρμογ11 και το πληρώνει ο 

καταναλωτής στ~1ν ΔΕΗ. Στον δεύτερο μετρητή καταγράφεται το ρεύμα που 

παράγει το φωτοβολταϊκό σύστ~1μα και καταλήγει στο δίκτυο μεταφοράς και το 

πληρώνει η ΔΕΗ στον καταναλωτή βάσει των τιμών ανά παραγόμενη kWh που 

συμφώνησαν και υπόγραψαν στο μεταξύ τους συμβόλαιο. Αυτά τα συστήματα 

είναι τα πλέον διαδεδομένα στις μέρες μας καθώς ανεξαρτητοποιούν την 

σχεδίαση του συστήματος από τις ηλεκτρικές ανάγκες τ~1 ς εφαρμογ1Ίς . Πέραν 

αυτού, με τ~1ν ύπαρξη διπλού μετρητή τόσο η ΔΕΗ όσο και ο καταναλωτής 

είναι βέβαιοι ότι ο ένας δεν κλέβει τον άλλο. 

Αυτές είναι οι κυριότερες κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στο σχήμα 

5.5, το οποίο τοποθετείται αντί επιλόγου, παρουσιάζονται όλες οι κατηγορίες 
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διαγραμματικά όπως τις είδαμε παραπάνω. Η μόνη που απουσιάζει είναι η τελευταία 

κατηγορία καθώς αυτά τα συστήματα είναι απότοκο των τελευταίων ετών ενώ το 

διάγραμμα είναι παλιότερο.ιιJ , l 151
• l30J 
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Σχι]μα 5.5: Κατηγοριοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτωJ'51 

5.2 Λοιπά ηλεκτρονικά εξαρτήματα φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Όπως έχουμε δει στην προηγούμενη ενότητα τα φωτοβολταϊκά συστΙ1ματα 

ανήκουν σε πολλές κατηγορίες . Στα επιμέρους διαγράμματα των κατηγοριών είδαμε 

και τα ηλεκτρονικά εξαρτ11ματα που απαιτούνται για κάθε κατηγορία φωτοβολταϊκών 

συστημάτων . Αυτά τα εξαρτήματα είναι οι συσσωρευτές , οι ρυθμιστές φόρτισης των 

συσσωρευτc;)ν , οι μετατροπείς και οι ανορθωτές σε περίπτωση που χρειάζεται 

ανύψωση τάσης . Λοιπά κοινά ηλεκτρολογικά εξαρτιΊματα όπως πίνακες ελέγχου , 

διακόπτες και άλλα δεν θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία . Τα περισσότερα 

εξαρτι1ματα χρειάζονται στα απομονωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στα 

διασυνδεδεμένα συστιΊματα χρειάζονται μόνο οι μετατροπείς. Σε αυτιΊ τι1ν ενότητα θα 
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αναλύσουμε ενδελεχό)ς αυτά τα ηλεκτρονικά εξαρτ~1ματα που χρειάζονται έτσι ώστε 

να ολοκληρωθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. 

5.2.1.1 Συσσωρευτές 

Οι συσσωρευτές είναι υπεύθυνοι για τ~1ν αποθ1Ίκευση της παραγόμενης από το 

φωτοβολταϊκό σύστ~1μα 11 την βοηθητικ1Ί πηγή ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως στα απομονωμένα φωτοβολταϊκά συστ~Ίματα, σπανιότατα 

τους συναντάμε στα διασυνδεδεμένα συστήματα. Ο σκοπός τους είναι η αποθήκευση 

της ενέργειας και η απελευθέρωση της όταν δεν επαρκεί η παραγόμενη από το 

φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρική ενέργεια. Στα αυτόνομα συστήματα η 

χωρητικότ~1τά τους καθορίζει και τ~1ν αυτονομία του συστ~Ίματος. Εάν υπάρχει μεγάλη 

χωρητικότητα τότε το σύστημα έχει μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας, μπορεί να 

λειτουργ1Ίσει περισσότερες μέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Στην χώρα μας υπολογίζεται η 

χρ11ση συσσωρευτών χωρητικότητας τέτοιας ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τ~1ς 

εφαρμογής για τρείς ή τέσσερεις ημέρες. Σε ελάχιστες χρήσεις διασυνδεδεμένων 

συστ~1μάτων οι συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται έχουν συνήθως χωρητικότητα 

τέτοια ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της εφαρμογής σε ηλεκτρικ1Ί ενέργεια για μια 

νύκτα. 

Η ποσότ~1τα ηλεκτρικού ρεύματος η οποία μπορεί να καλυφτεί από τους 

συσσωρευτές είναι ανάλογη από το είδος και την ποσότητα των συσσωρευτών. Πέραν 

αυτού όμως εξαρτάται και από το ίδιο το φωτοβολταϊκό σύστημα, κατά πόσον είναι σε 

θέση να τους φορτίσει πλήρως ακόμη και σε μέρες που υπάρχει συννεφιά. Όσο 

αυξάνεται η χωρητικότητα των συσσωρευτών αυξάνεται και η αυτονομία του 

συστ~Ίματος όμως ταυτόχρονα αυξάνεται το κόστος. Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

μην μπορούν να φορτιστούν πλήρως οι συσσωρευτές από το διαθέσιμο φωτοβολταϊκό 

σύστ~1μα. Έτσι θα πρέπει να βρεθεί η βέλτιστ~1 λύση μεταξύ αυτονομίας και κόστους, 

ανάλογα βέβαια και με τ~1ν εφαρμογή και τις απαιτήσεις της. Σε περίπτωση που για 

οιονδ1Ίποτε λόγο αυξηθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις της εφαρμογής τότε εύκολα και 

με πολύ μικρό κόστος εργασιών μπορούν να προστεθούν νέοι συσσωρευτές. 

Οι συσσωρευτές αυτοί μοιάζουν με τις μπαταρίες που συναντούμε στα αμάξια. 

Η μόνη τους διαφορά είναι ότι έχουν μεγαλύτερο συντελεστ~1 αποφόρτισης, αδειάζουν 
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περισσότερο. Η τοποθέτηση τους πρέπει να γίνεται σε σκιερό μέρος έτσι ό)στε να μην 

αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες που τους φθείρουν ευκολότερα. Αυτού του 

τύπου οι συσσωρευτές απαιτούν μια περιοδικ1Ί συντήρηση κατά την οποία πρέπει να 

ελέγχονται τα υγρά τους. 

5.2.1.2 Ρυθμιστές φόρτισης 

Οι ρυθμιστές φόρτισης είναι ηλεκτρονικά εξαρτ~Ίματα τα οποία τοποθετούνται 

στα φωτοβολταϊκά συστήματα που χρησιμοποιούν συσσωρευτές. Έτσι συνήθως τα 

συναντούμε σε αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στην ουσία αποτελούν μια 

ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Αυτ~Ί η μονάδα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της 

φόρτισης και τ~1ς εκφόρτισης των συσσωρευτών . Καθορίζει πότε και πόσο από το 

παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα θα καταλήγει για φόρτιση των συσσωρευτών και πότε 

και πόσο από το αποθηκευμένο ρεύμα των συσσωρευτών θα χρησιμοποιείται για να 

καλύψει τις ανάγκες της εφαρμογής. Χωρίς αυτή τ~1ν συσκευ1Ί το παραγόμενο από το 

φωτοβολταϊκό σύστ~1μα θα περνάει πάντα μέσα από τον συσσωρευτ~Ί , ακόμη και αν 

είναι φορτισμένο και θα μειό)νει τον χρόνο ζωής του ενώ θα υπάρχει και ο κίνδυνος 

υπερφόρτισης και άμεσης καταστροφής του. Αυτό το εξάρτημα ελέγχου διατ~1ρεί την 

εύρυθμη λειτουργία του συσσωρευτή και αυξάνει τον χρόνο ζωής του . 

5.2.1.3 Μετατροπείς 

Οι μετατροπείς (ευρέως γνωστοί με τ~1ν αγγλική ονομασία inνeιiers) είναι 

ηλεκτρονικά εξαρτ~Ίματα τα οποία μετατρέπουν το συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα σε 

εναλλασσόμενο. Χρησιμοποιούνται στα περισσότερα απομονωμένα φωτοβολταϊκά 

συστήματα γιατί οι ηλεκτρικές συσκευές ως επί το πλείστον είναι κατασκευασμένες να 

λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα. Σε αυτά μετατρέπει το συνεχές ρεύμα του 

συσσωρευτi1 (τάσης 12V, 24 V, 48V κλπ) σε εναλλασσόμενο μονοφασικό τάσης 230Υ 

ή σε εναλλασσόμενο τριφασικό τάσης 400V. Στα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά 

συστήματα είναι απαραίτητη η χρ1Ίση του για λόγους συμβατότητας καθώς το κεντρικό 

δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού έχει εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Σε αυτά τα 

συστήματα ο μετατροπέας μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό 

σύστημα σε εναλλασσόμενο, είτε μονοφασικό (230V) είτε τριφασικό ( 400V) το οποίο 

κατόπιν συνδέεται με το τοπικό δίκτυο ηλεκτροδότ~1σης. 
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Οι ανορθωτές είναι εξαρτιΊματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να ανορθώσουν 

την τάση δηλαδή να την αυξήσουν. Τους συναντούμε και στα απομονωμένα 

φωτοβολταϊκά συστήματα και στα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστιΊματα με 

τελείως διαφορετική χρ1Ίση όμως. Στα απομονωμένα συστι'1ματα χρησιμοποιούνται σε 

περίπτωση υβριδικού συστιΊματος. Εάν η βοηθητική πηγ1) (συνήθως γενV11τρια) 

παράγει ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλ1Ίς τάσης τότε αυτό ανορθώνεται έτσι ώστε να 

φορτίσει τους συσσωρευτές. Στα διασυνδεδεμένα συστήματα χρησιμοποιείται στις 

περιπτώσεις μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Εάν τα πάρκα είναι πολύ μεγάλης 

εγκατεστημένης ισχύος, δηλαδ1Ί πρακτικά παράγουν μεγάλες ποσότι1τες ηλεκτρικού 

ρεύματος, τότε ενισχύεται η τάση επί τόπου έτσι ώστε να μειωθούν οι απώλειες 

μεταφοράς. Το παραγόμενο ρεύμα ενισχύεται με τι1ν χρήση του ανορθωτιΊ σε τάση 

11000 V και ακολούθως οδηγείται στο ηλεκτρικό δίκτυο για τι1ν διανομ1Ί του στους 

καταναλωτές. ί 1 J , ί 15 J . ί99J 

5.3 Βαθμός απόδοσης 

Στην ενότητα 4.6 είδαμε τις απώλειες που παρουσιάζουν τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία. Όταν όμως αυτά ομαδοποιούνται και συνδέονται σε μεγαλύτερες μονάδες, σε 

φωτοβολταϊκά πάνελ και συστοιχίες τότε υπάρχουν κάποιες επιπλέον απώλειες που 

μειώνουν περισσότερο τον βαθμό απόδοσης. Οι απώλειες που παρουσιάζονται σε ένα 

φωτοβολταϊκό πάνελ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτι1 

κατηγορία είναι οι οπτικές απώλειες. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλες οι 

απώλειες που έχουν να κάνουν σχέση με τι1ν διείσδυση τι1ς ηλιακής ακτινοβολίας στα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία . Έτσι, σε αυτή την κατηγορία αν1Ίκουν οι απώλειες που 

προέρχονται από: 

• Την μειωμένη καθαρότητα τι1ς επιφάνειας του φωτοβολταϊκού πάνελ. 

• Την ανάκλαση στην προστατευτιΚlΊ επιφάνεια του φωτοβολταϊκού πάνελ. 

• Την μειωμένη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας στο φωτοβολταϊκό στοιχείο 

λόγω χαμηλών τιμών της έντασης τι1ς ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας τι1ν δεδομένη 

χρονικ1Ί στιγμή. 
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• Τις φασματικές από)λειες , από)λειες της ηλιακής ακτινοβολίας που δεν μπορούν 

να διαπεράσουν το στοιχείο λόγω της διαθέσιμης ενέργειας τους. 

• Τις από)λειες πόλωσης. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις λοιπές από)λειες οι οποίες είναι κυρίως 

θερμικές ή ηλεκτρικές. Οι θερμικές απόΑειες οφείλονται στην διαφορετικότητα της 

θερμοκρασίας λειτουργίας (συν11θως αυξημένη) σε σχέση με την θερμοκρασία NOCT. 

Οι ηλεκτρικές απώλειες οφείλονται σε άλλα στοιχεία του ηλεκτρικού κυκλώματος, 

μέρος του οποίου αποτελεί και το φωτοβολταϊκό πάνελ. Έτσι, σε αυτ11 την κατηγορία 

μπορούμε να κατατάξουμε τις παρακάτω απώλειες: 

• Απώλειες λόγω αύξησης της θερμοκρασίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων. 

• Απώλειες στην δίοδο αντεπιστροφ1Ίς. 

• Από)λειες στους συσσωρευτές εάν το πλαίσιο ανήκει σε αυτόνομο σύστημα. 

Στο διάγραμμα του σχ1Ίματος 5.6 παρουσιάζονται οι παραπάνω απώλειες που 

εμφανίζονται σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. 

Σχι/μα 5. 6: Δ ιάγραμμα ροι/ς της ενέργειας σε ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο και επιμέρους απώλειαf ι6J 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνονται όλες οι απώλειες που έχει ένα 

φωτοβολταϊκό πλαίσιο. Έτσι, ο συνολικός, τελικός βαθμός απόδοσης ενός 

φωτοβολταϊκού πλαισίου μπορεί να εκφραστεί μέσω μιας εξίσωσης κατά την οποία ο 

βαθμός απόδοσης του φωτοβολταϊκού στοιχείου πολλαπλασιάζεται με πολλούς 

συντελεστές. Ο κάθε συντελεστ~Ίς αντιπροσωπεύει μια από)λεια του παραπάνω 

διαγράμματος και φυσικά είναι μικρότερος τ~1ς μονάδας . Έτσι υποκύπτει συνολικός 
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βαθμός απόδοσης πλαισίου, μικρότερος από τον βαθμό απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού 

στοιχείου. Η εξίσωση αυτιΊ παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω. 

Όπου: 

• 

• 

• 

η1n : Ο βαθμός απόδοσης του φωτοβολταϊκού panel. 

ηκaθ : Ο συντελεστης καθαρότητας του υαλοπίνακα του πλαισίου . 

ηR : Ο συντελεστι)ς απόδοσης λόγω διαφοροποίησης της ανακλαστικότι1τας 

όταν οι γωνίες πρόσπτωσης δεν είναι κάθετες, βρίσκονται υπό κάποια κλίση σε 

σχέση με το φωτοβολταϊκό πάνελ. 

• ηι1 : Ο συντελεστης απόκλισης στι1ν περιοχή χαμηλών τιμών πυκνότι1τας ισχύος 

τι1ς ακτινοβολίας. 

• ηs : Συντελεστι)ς φασματικής απόκλισης λόγω διαφορετικού φάσματος σε 

σχέση με το φάσμα AMl ,5. Συγκεκριμένα, το φάσμα της ηλιακ1)ς ακτινοβολίας 

που διαπερνάει την ατμόσφαιρα έχει διαφορετική κατανομή από το φάσμα που 

διαπερνάει αέρια μάζα l ,5 έτσι με τον συντελεστι) αυτό λαμβάνεται υπόψην 

αυτη η διαφορά. 

• ηp : Ο συντελεστης απόκλισης εξαιτίας της πόλωσης που παρουσιάζει η ηλιακ1) 

ακτινοβολία. Η ηλιακή ακτινοβολία, ως ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, θεωρείται 

ότι έχει τυχαία πόλωση. Η ανάκλαση της όμως στι1ν ατμόσφαιρα δημιουργεί 

πόλωση σε ένα μέρος της η οποία και αυξάνει τις απώλειες του φωτοβολταϊκού. 

• η7 : Ο συντελεστι)ς απόκλισης της απόδοσης τους φωτοβολταϊκού πλαισίου 

εξαιτίας τι1ς διαφοροποίησης της θερμοκρασίας της κυψέλης σε σχέση με τι1ν 

θερμοκρασία αναφοράς NOCT όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως. Η τιμή 

του υπολογίζεται από εξειδικευμένες εξισώσεις. 

• ηD : Ο συντελεστι)ς απωλειών στην δίοδο αντεπιστροφής. Εκφράζει τις 

απώλειες που προέρχονται από τι1ν δίοδο αντεπιστροφής, η χρ1)ση τι1ς οποίας 

όμως είναι απαραίτητη έτσι ώστε να αποτρέπεται η εκφόρτιση του συσσωρευτη 

(εάν υπάρχει), μέσω της φωτοβολταϊκ1)ς συστοιχίας όταν αυτη δεν φωτίζεται 

για να παράγει η ίδια ρεύμα και να φορτίζει τον συσσωρευτη. 
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• 11m,sτc : Συντελεστής απόδοσης του πλαισίου σε πρότυπες συνθ1Ίκες (NOCT). 

• 11γ , ιπ : Ο παράγοντας γΙ1ρανσης του πλαισίου. Εκφράζει την μείωση στην 

απόδοση ενός πλαισίου αναλόγως του χρόνου ζωής του και συv~Ίθως 

εκφράζεται ως ένα ποσοστό ανά έτος χρ1Ίσης. Η γ~Ίρανση του φωτοβολταϊκού 

οφείλεται κυρίως σε καταστροφή των φωτοβολταϊκών στοιχείων (κελιών) λόγω 

υπερθέρμανσης.ί1 6J 

5.4 Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο μπορεί να ανήκει σε οποιανδήποτε εκ 

των τριό)Υ κατηγοριών που είδαμε στην ενότητα 5 .1 , αποτελείται συνήθως από αρκετά 

πάνελ. Σπάνια θα βρούμε συστήματα με ένα ή δύο φωτοβολταϊκά πάνελ. Η ύπαρξη 

πολλό)Υ φωτοβολταϊκών πάνελ τα οποία πρέπει να τοποθετηθούν συνήθως σε 

περιορισμένο χό)ρο, πρέπει να είναι στηριγμένα ορθά έτσι ώστε να αντέχουν σε 

ακραίες καιρικές συνθ1Ίκες και τα οποία πρέπει να είναι και προσανατολισμένα 

δημιουργεί ένα πρόβλημα στην τοποθέτηση τους στο σημείο εφαρμογ1Ίς. 

Το πρόηο που καλύπτεται πάντα είναι το θέμα της ορθής στήριξης έτσι ώστε να 

αντέχουν σε ακραία καιρικά φαινόμενα (ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες, ανεμοστρόβιλοι), 

Το θέμα της ασφάλειας πάντα έχει προτεραιότητα σε σχέση με το θέμα του 

οικονομικού κέρδους. Επόμενο θέμα σχεδίασης με το οποίο ασχολούμαστε είναι η 

δυνατότητα να χωρέσουμε όσο το δυνατό περισσότερα φωτοβολταϊκά στον δεδομένο 

χό)ρο που έχουμε. Τέλος κοιτάμε να τα προσανατολίσουμε όσο το δυνατό καλύτερα για 

να έχουν την βέλτιστη απόδοση κατά την διάρκεια της ημέρας και κατά την διάρκεια 

του έτους (με δεδομένα όσα αναφέραμε 2.2 περί διακύμανσης, ημερ1Ίσιας και ετ~Ίσιας , 

της ηλιακής ακτινοβολίας). 

Σε αυτ~Ί την ενότητα θα ασχοληθούμε με τις διαθέσιμες μεθόδους στήριξης και 

πως επιλέγουμε την κατάλληλη ανά εφαρμογή. Με δεδομένα ότι όλες οι στ~1ρίξεις 

ικανοποιούν τον πρόηο παράγοντα της προηγούμενης παραγράφου και ο σχεδιασμός 

μας ικανοποιεί τον δεύτερο παράγοντα, πάμε να βελτιστοποηΊσουμε τον τρίτο 

παράγοντα, τον προσανατολισμό του συστ~Ίματος. Όταν η ηλιακ~Ί ακτινοβολία είναι 
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κάθετη στο φωτοβολταϊκό σύστημα τότε η απόδοση του αυξάνεται, παράγεται 

περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα και βελτιστοποιείται ο τομέας του κέρδους. 

Η βέλτιστη λύση για να είναι πάντα κάθετη η ηλιακ1Ίς ακτινοβολία στο 

φωτοβολταϊκό πάνελ είναι η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ σε βάσεις 

( τράκτορες - ηλιακοί ιχνηλάτες) οι οποίες έχουν την δυνατότητα να εκτελούν 

περιστροφή γύρω από τρείς άξονες . Η πρώτη περιστροφή εκτελείται γύρω από τον 

διαμήκη άξονα του φωτοβολταϊκού πάνελ. Με αυτή την περιστροφ11 είναι δυνατό να 

παρακολουθηθεί η μεταβολή στην θέση του ήλιου κατά την διάρκεια της ημέρας. Η 

δεύτερη περιστροφ11 εκτελείται γύρω από τον οριζόντιο άξονα του φωτοβολταϊκού 

πάνελ. Με αυτ~Ί την περιστροφ11 δύναται να παρακολουθείται η μεταβολ1Ί τ~1ς θέσης 

του ήλιου σε σχέση με τις εποχές του έτους δηλαδή η μεταβολή του μεσημβρινού 

ύψους του ήλιου. Η τρίτ~1 περιστροφ11 εκτελείται γύρω από τον άξονα του 

κατακόρυφου σημείου στ~1ριξης. Αυτή η περιστροφή κάνει ότι και η πρώτη δηλαδή 

παρακολουθεί την πορεία του 1Ίλιου κατά τ~1ν διάρκεια της ημέρας. Στο σχήμα 5.7 που 

ακολουθεί παρακάτω φαίνονται οι τρείς περιστροφές που δύναται να εκτελέσει ένας 

ηλιακός ιχνηλάτ~~ς. Στην αριστερ11 εικόνα φαίνεται η περιστροφή γύρω από τον 

διαμήκη άξονα ενό) στ~1ν δεξιά φαίνεται η περιστροφ11 γύρω από τους άλλους δύο 

άξονες, τον οριζόντιο και τον κάθετο. 

'Άξοvcις κίνησης 

Δ 
Β 

Ν Ν 

ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΩΣ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΒ ΠΜΙΣΙΟΥ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ 

Σχι/μα 5. 7: Δυνατότητες περιστροφής ηλιακών ιχνηλατ~ν στους οποίους τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά 
πάνελ1 Ί 

Βέβαια, όπως εύστοχα θα παρατηρ1Ίσει κάποιος οι δύο περιστροφές (γύρω από 

τον διαμ~Ίκη και τον κάθετο άξονα) έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, την παρακολούθηση της 

κίνησης του ηλίου από την ανατολή στ~1ν δύση. Αυτό συνεπάγεται ότι οι απαιτούμενες 
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περιστροφές που πρέπει να εκτελεί ο ηλιακός ιχνηλάτης για βελτιστοποίηση του 

κέρδους είναι δύο (για αυτό και παραπάνω υπάρχουν δύο εικόνες) . Σε αυτή την 

περίπτωση επιλέγεται η δεξιά εικόνα του σχ11ματος 5.7. Η παρακολούθηση του ΊΊλιου 

γίνεται μέσω περιστροφ11ς της βάσης και όχι του φωτοβολταϊκού γιατί αυτό εκτελεί 

ήδη μια κίνηση. Σε περίπτωση που θέλουμε να επιλέξουμε το σύστημα μας να εκτελεί 

μόνο την μια εκ των δύο περιστροφό)ν επιλέγουμε να εκτελεί την περιστροφή όπου 

παρακολουθεί την πορεία του ήλιου κατά την διάρκεια της ημέρας γιατί αυτό έχει πολύ 

μεγαλύτερες επιπτό)σεις στην απόδοση του . Σε τέτοιες περιπτό)σεις επιλέγουμε το 

αριστερά σύστημα της εικόνας 5.7. Βέβαια υπάρχουν και τα συστ~1ματα που 

παρακολουθούν τμηματικά, με χειροκίνητη μεταβολή , τ~1ν πορεία του ήλιου στο έτος 

και αυτή είναι η μοναδική τους κίνηση αλλά είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Τα 

φωτοβολταϊκά συστ~1ματα με κίνηση τα συναντούμε κυρίως σε μεγάλες επενδύσεις, σε 

φωτοβολταϊκά πάρκα, γιατί ο εξοπλισμός τους κοστίζει πολύ. Ειδικά σε περίπτωση 

ηλιακό)ν ιχνηλατών με περιστροφή σε δύο άξονες είναι πολύ μεγάλο . Για μικρ11 μείωση 

του κόστους επιλέγεται κίνηση γύρω από ένα άξονα περιστροφής ενώ για μεγάλη 

μείωση του κόστους τοποθετούνται σταθερά. 

Η σταθερή στήριξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων γίνεται με απλές μεταλλικές 

κατασκευές, μεγάλης αντοχής και χαμηλού βάρους. Έτσι προτιμάται ως πρώτ~1 ύλη το 

αλουμίνιο . Σε αυτές τις κατασκευές τοποθετείται το φωτοβολταϊκό στοιχείο και έκτοτε 

δεν μπορεί να γίνει καμιά μεταβολή στον προσανατολισμό του. Συνήθως, οι εταιρίες 

παροχi1ς ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων, μαζί με τα φωτοβολταϊκά 

πάνελ, προσφέρουν και τις αντίστοιχες βάσεις στήριξης. Τέτοιοι τρόποι στ~1ριξης 

χρησιμοποιούνται για μικρές εφαρμογές όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες σπιτιό)V. Επίσης, η έλλειψη κινητών μέρων 

δίδει υψηλ11 αντοχi1 σε αυτές τις στηρίξεις έτσι προτείνονται σε μέρη που επικρατούν 

ισχυροί άνεμοι και σε στέγες οικιό)ν. Πέρα από τις βάσεις, σε εξειδικευμένες 

εφαρμογές απαιτούνται και διάφορες ιδιοκατασκευές (όπως για παράδειγμα σε 

τοποθέτ~1ση σε κεραμοσκεπή). Μερικές από αυτές τις λύσεις στ~1ριξης δίδουν την 

δυνατότ~1τα χειροκίνητ~1ς μεταβολής της κλίσης του φωτοβολταϊκού συστi1ματος σε 

δύο ή τέσσερεις θέσεις έτσι ώστε να έχει ελαφρά καλύτερα αποτελέσματα στις 

τέσσερεις εποχές του χρόνου. Εάν οι θέσεις είναι δύο τότε οι μεταβολές γίνονται μόνο 
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για χειμώνα και καλοκαίρι, εκεί που και η διαφορά στο μεσημβρινό ύψος του 1Ίλιου 

είναι αρκετά μεγάλη . 

Για να συνοψίσουμε, τα φωτοβολταϊκά μπορούν να εκτελούν τρε ις περιστροφές 

όμως οι δύο εκ των τριών είναι απαραίτητες για να βελτιστοποιηθε ί η απόδοση τους. 

Αναλόγως, εάν η στήριξη υποστηρίζει καμία, μια χειροκίνητη , μια 11 δύο αυτόματες 

περιστροφές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες . 

Η πρώτη κατηγορία στηρίξεων δεν υποστηρίζει καμιά κίνηση . Σε αυτή την 

κατηγορία μπορούν να ενταχθούν οι βάσεις : 

• Στήριξη φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξωτερικό ανοικτό χώρο με σταθερ11 

κλίση (α). 

• Στήριξη φωτοβολταϊκού συστήματος σε επιφάνεια υπό κλίση , σε σκεπ1Ί (στ). 

• Στήριξη φωτοβολταϊκών σε οριζόντιες στέγες, δώματα και διάφορα άλλα μέρη 

κτιρίων (ζ). 

Η δεύτερη κατηγορία στηρίξεων είναι αυτή που υποστηρίζει μια χειροκίνητη 

κίνηση. Σε αυτ~Ί την κατηγορία εντάσσονται: 

• Στ~1ριξη φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξωτερικό ανοικτό χώρο με 

δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης (κάτι ενδιάμεσο μεταξύ α και β). 

Στ~1ν τρίτη κατηγορία τοποθετούνται οι στηρίξεις που παρέχουν αυτόματη 

κίνηση είτε σε ένα είτε σε δύο άξονες. Τέτοιες στηρίξεις είναι οι ακόλουθες: 

• Στ~Ίριξη φωτοβολταϊκού συστήματος με περιστροφ11 γύρω από τον οριζόντιο 

άξονα (β) . 

• Στήριξη φωτοβολταϊκού συστ~Ίματος με περιστροφή γύρω από τον κάθετο 

άξονα τ~1ς βάσης στήριξης (γ) . 

• Στ~Ίριξη φωτοβολταϊκού συστ~Ίματος με περιστροφή γύρω από τον διαμήκη 

άξονα του συστήματος (δ). 

• Στήριξη φωτοβολταϊκού συστ~Ίματος με δυνατότ~1τα περιστροφ11ς γύρω από 

δύο άξονες (ε) . 
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Τα γράμματα που φαίνονται εντός των παρενθέσεων αντιστοιχούν στις εικόνες 

του σχήματος 5.8 που ακολουθεί και δείχνει διάφορους τρόπους στl1ριξης 
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Σχι]μα 5.8: Τυπικές στηρίξεις φωτοβολταϊκών συστημάτωJ1 7J 

5.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
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Τα φωτοβολταϊκά συστ~Ίματα έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία 

έτη. Είναι ένας πολύ ελκυστικός κλάδος για νέες επενδύσεις που αποφέρει σταθερά 

κέρδη και μηδενικό ρίσκο στους επενδυτές . Πέραν αυτού όμως παρουσιάζουν και μια 

σειρά πλεονεκτημάτων τα οποία τα κάνουν θελκτικά για επενδύσεις αλλά και ιδανικά 

έτσι ώστε το κράτος με πολιτικές του να τα προωθήσει. Τα πλεονεκτ~Ίματα των 

φωτοβολταϊκό)ν συστ~1μάτων ακολουθούν παρακάτω: 

1) Πέραν του κόστους μελέτης και εγκατάστασης στην συνέχεια εμφανίζουν 

μηδενικό κόστος λειτουργίας. Δεν απαιτείται η αγορά και χρήση πρώτων υλών 

(καυσίμων), δεν απαιτούν πληθώρα εργαζομένων απαραίτητων για τ~1ν 

λειτουργία τους παρά μόνο λίγων εξειδικευμένων και δεν υπάρχουν επιμέρους 
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κόστη όπως μεταφορικά κλπ. Απλά τα τοποθετείς στον ήλιο και πληρώνεσαι 

άμεσα. 

2) Παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι η επένδυση εμφανίζει κέρδη 

για πολλά χρόνια (μπορούν να λειτουργούν πέραν των 50 ετών). 

Χαρακτηριστικά οι περισσότεροι κατασκευαστές τα συνοδεύουν με εγγυ1Ίσεις 

απόδοσης διάρκειας 20 έως και 25 ετών. 

3) Παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αξιοπιστία και σε συνδυασμό με την εγγύηση 

δίδουν την ασφάλεια στον επενδυτή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει 

ακάλυπτος λόγω μηχανικ1Ίς βλάβης. Η αρχική τους χρΊΊση όπως προείπαμε 

1Ίταν για διαστημικές εφαρμογές, εκεί όπου είναι από δύσκολες έως και 

ακατόρθωτες οι επισκευές έτσι έχουν αναπτύξει τεράστια αξιοπιστία. 

4) Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντ1Ίρηση καθώς δεν έχουν μηχανικά μέρη. Μόνο ο 

ηλιακός ιχνηλάτης παρουσιάζε ι κάποια μηχανικά μέρη . ΧαρακτηριστιΚΊΊ 

έκφραση που χρησιμοποιεί ο κύριος Τσιλιγκιρίδης [Ι ], ί2 J σε διαλέξεις του για το 

κόστος συντήρησης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι «Το μόνο που 

χρειάζεσαι για να συντηρήσεις ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στα 25 έτη που είναι ο 

κύκλος ζωΊΊς του είναι μερικά ξεσκονόπανα, μερικά φαμόζο και ένα εργάτη να 

καθαρίζει τα προστατευτικά γυαλιά κάθε εξάμηνο απλά για να φύγει η σκόνη » . 

Έτσι καταδεικνύει την ελάχιστη απαιτούμενη συντήρηση που χρειάζονται τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτό καταρχήν μειώνει πολύ το κόστος 

συντήρησης, μειώνει το προσωπικό συντήρησης και αυξάνει το κέρδος αφού 

πολύ λίγες ώρες ανά έτος απενεργοποιείται το φωτοβολταϊκό σύστημα για να 

συντηρηθεί. 

5) Δεν δημιουργούν προβλ1Ίματα ρύπανσης, δεν μολύνουν το περιβάλλον. Κατά 

την λειτουργία τους δεν παράγουν ρύπους, δεν αφήνουν απόβλητα, δεν 

ακτινοβολούν. Επίσης παράγουν μηδενική ηχητική όχληση , λειτουργούν 

αθόρυβα. Η κατασκευή τους αποτελείται αποκλειστικά από ανακυκλώσιμα 

υλικά (γυαλί, αλουμίνιο, πυρίτιο) τα οποία με το τέλος της ζωής τους 

ανακυκλώνονται δεν κοσμούν κάποια χωματερή . Αυτό οδηγεί σε πολλά κέρδη 

τον επενδυηΊ . Καταρχ1Ίν κτίζει προφίλ οικολόγου το οποίο μπορεί να 

εκμεταλλευτεί διαφημιστικά και για λόγους μάρκετινγκ. Κατά δεύτερον δεν 
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Τα γράμματα που φαίνονται εντός των παρενθέσεων αντιστοιχούν στις εικόνες 

του σχ1Ίματος 5.8 που ακολουθεί και δείχνει διάφορους τρόπους στήριξης 
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5.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Τα φωτQβολταϊκά συστήματα έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία 

έτη. Είναι ένας πολύ ελκυστικός κλάδος για νέες επενδύσεις που αποφέρει σταθερά 

κέρδη και μηδενικό ρίσκο στους επενδυτές. Πέραν αυτού όμως παρουσιάζουν και μια 

σειρά πλεονεκτημάτων τα οποία τα κάνουν θελκτικά για επενδύσεις αλλά και ιδανικά 

έτσι ό)στε το κράτος με πολιτικές του να τα προωθΊ1σει. Τα πλεονεκτήματα των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων ακολουθούν παρακάτω: 

1) Πέραν του κόστους μελέτης και εγκατάστασης στην συνέχεια εμφανίζουν 

μηδενικό κόστος λειτουργίας . Δεν απαιτείται η αγορά και χρήση πρώτων υλών 

(καυσίμων), δεν απαιτούν πληθώρα εργαζομένων απαραίτητων για την 

λειτουργία τους παρά μόνο λίγων εξειδικευμένων και δεν υπάρχουν επιμέρους 
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κόστη όπως μεταφορικά κλπ. Απλά τα τοποθετείς στον ~Ίλιο και πληρώνεσαι 

άμεσα. 

2) Παρουσιάζουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής έτσι η επένδυση εμφανίζει κέρδη 

για πολλά χρόνια (μπορούν να λειτουργούν πέραν των 50 ετών) . 

Χαρακτηριστικά οι περισσότεροι κατασκευαστές τα συνοδεύουν με εγγυήσεις 

απόδοσης διάρκειας 20 έως και 25 ετών. 

3) Παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αξιοπιστία και σε συνδυασμό με την εγγύηση 

δίδουν την ασφάλεια στον επενδυτ~Ί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει 

ακάλυπτος λόγω μηχανικής βλάβης. Η αρχική τους χρ11ση όπως προείπαμε 

1Ίταν για διαστ~1μικές εφαρμογές, εκεί όπου είναι από δύσκολες έως και 

ακατόρθωτες οι επισκευές έτσι έχουν αναπτύξει τεράστια αξιοπιστία. 

4) Δεν χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση καθώς δεν έχουν μηχανικά μέρη. Μόνο ο 

ηλιακός ιχνηλάτης παρουσιάζει κάποια μηχανικά μέρη. Χαρακτ~1ριστικ~Ί 

έκφραση που χρησιμοποιεί ο κύριος Τσιλιγκιρίδης [ΙJ , ί2 J σε διαλέξεις του για το 

κόστος συντήρησης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι «Το μόνο που 

χρειάζεσαι για να συντηρήσεις ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στα 25 έτη που είναι ο 

κύκλος ζωής του είναι μερικά ξεσκονόπανα, μερικά φαμόζο και ένα εργάτη να 

καθαρίζει τα προστατευτικά γυαλιά κάθε εξάμηνο απλά για να φύγει η σκόνη». 

Έτσι καταδεικνύει τ~1ν ελάχιστη απαιτούμενη συντήρηση που χρειάζονται τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτό καταρχήν μειώνει πολύ το κόστος 

συντ~Ίρησης, μειώνει το προσωπικό συντήρησης και αυξάνει το κέρδος αφού 

πολύ λίγες ώρες ανά έτος απενεργοποιείται το φωτοβολταϊκό σύστημα για να 

συντηρηθεί. 

5) Δεν δημιουργούν προβλήματα ρύπανσης, δεν μολύνουν το περιβάλλον. Κατά 

τ~1ν λειτουργία τους δεν παράγουν ρύπους, δεν αφήνουν απόβλητα, δεν 

ακτινοβολούν. Επίσης παράγουν μηδενικ1Ί ηχητική όχληση , λειτουργούν 

αθόρυβα. Η κατασκευ1Ί τους αποτελείται αποκλειστικά από ανακυκλώσιμα 

υλικά (γυαλί, αλουμίνιο, πυρίτιο) τα οποία με το τέλος της ζωής τους 

ανακυκλώνονται δεν κοσμούν κάποια χωματερή. Αυτό οδηγεί σε πολλά κέρδη 

τον επενδυτή. Καταρχ1Ίν κτίζει προφίλ οικολόγου το οποίο μπορεί να 

εκμεταλλευτεί διαφημιστικά και για λόγους μάρκετινγκ. Κατά δεύτερον δεν 
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χρειάζεται να πληρό)νει περιβαλλοντικά πρόστιμα και να δίδει λεφτά για αγορά 

δικαιωμάτων ρύπων αυξάνοντας έτσι επιπλέον το κέρδος του . 

6) Η χρ11ση τους προστατεύει το περιβάλλον και συμβάλλει στην αειφορία. 

Χαρακτηριστικά, για κάθε 1 kW εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκού 

συστήματος στην Ελλάδα έχουμε τα ακόλουθα περιβαλλοντικά κέρδη: 

./ Μείωση κατά 70 κιλά στην μηνιαία κατανάλωση λιγνίτη καθώς καίγεται 

λιγότερος λιγνίτης για ηλεκτροπαραγωγή. 

./ Μείωση κατά 138 κιλά στην μηνιαία απελευθέρωση C02 στην 

ατμόσφαιρα καθό)ς μειώνεται η καύση ορυκτών καυσίμων για 

ηλεκτροπαραγωγή. 

./ Μείωση κατά 400 λίτρα στην μηνιαία κατανάλωση νερού καθώς 

μειώνονται οι απαιτ~Ίσεις ψύξης για ηλεκτροπαραγωγί1 . 

./ Μείωση άλλων ρύπων (ΝΟχ, S02, ΡΜ10) καθώς μειώνονται οι καύσεις 

για ηλεκτροπαραγωγή. 

7) Οδηγούν σε μεγάλη κατανομή τ~1ς ηλεκτροπαραγωγής σε όλη τ~1ν χόψα. 

Μπορούν να εγκατασταθούν παντού γιατί υπάρχει παντού ~Ίλιος. Δεν 

χρειάζεται να είναι δίπλα από κάποιο ορυχείο ll λιμάνι για να έχουν πρόσβαση 

σε πρώτ~1 ύλη. Έτσι, με την μεγάλη κατανομ11 μειώνονται κατά πολύ οι 

ηλεκτρικές απώλειες στο δίκτυο διανομής αφού η ενέργεια που παράγεται 

καταναλό)νεται τοπικά. Πέρα από αυτό δεν χρειάζεται μετασχηματισμός σε 

πολύ μεγαλύτερη τάση , έτσι μειώνεται το κόστος μετασχηματισμού για τον 

κάτοχο του δικτύου και επίσης μειώνονται οι απώλειες μετασχηματισμού. 

8) Από το προηγούμενο προκύπτει και αυτό το πλεονέκτημα, η ανεξαρτησία από 

καύσιμα απομακρυσμένων περιοχό)ν. Έτσι μπορούν να έχουν εύκολα 

ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές. 

9) Παρέχουν μεγάλη ευκολία για αναπροσαρμογ1Ί σε περιπτώσεις απαίτ~1σης 

μεγαλύτερης ισχύος καθώς μπορούν πολύ εύκολα να αναβαθμιστούν ώστε να 

καλύψουν την νέα ζήτηση. 

lΟ)Έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία κτιρίων. Αυτό 

βέβαια απαιτεί και την κατάλληλη σχεδίαση των υποψηφίων κτιρίων. Μπορούν 

να αντικαταστ~Ίσουν είτε κεραμίδια σε σκεπές είτε παράθυρα. Έτσι αυξάνεται 
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το κέρδος για τον επενδυτιΊ αφού θα προκύψει μειωμένο κόστος δομικών 

υλικών. 

11) Μπορούν να εγκατασταθούν σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές όπως στέγες 

κτιρίων έτσι μπορεί κάποιος που δεν διαθέτει χωράφι, με μικρό κόστος να τα 

εγκαταστήσει πολύ εύκολα. 

12) Υπάρχει ποικιλία στις εφαρμογές τους καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

είτε ως αυτόνομα συστιΊματα είτε διασυνδεδεμένα με το δίκτυο. Αυτό παρέχει 

δυνατότιμες ευελιξίας στον επενδυτή. Μπορεί να κάνει τι1ν βέλτιστη δυνατιΊ 

επιλογή και να μεγιστοποιήσει το κέρδος του καλύπτοντας παράλληλα πλ1Ίρως 

όλες του τις ανάγκες. 

Βέβαια, όπως όλα τα πράγματα, έτσι και τα φωτοβολταϊκά συστιΊματα 

παρουσιάζουν κάποια μειονεκτήματα τα οποία όμως είναι πολύ λίγα, τέσσερα στον 

αριθμό, σε σχέση με τα πλεονεκτήματα τους. Αυτά είναι τα παρακάτω: 

1) Απαιτούν πολύ μεγάλες επιφάνειες εγκατάστασης έτσι ώστε να παραχθεί μια 

ικανοποιητικ~Ί ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. 

2) Παρουσιάζουν σχετικά μικρό βαθμό απόδοσης συγκρινόμενα με τις συμβατικές 

τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγ1Ίς. 

3) Έχουν αυξημένο κόστος σε σχέση με τις συμβατικές μορφές 

ηλεκτροπαραγωγής. Ο μικρός βαθμός απόδοσης και το μεγάλο κόστος 

επένδυσης οδηγούν σε υψηλές τιμές ανά εγκατεστημένο kW ισχύος οι οποίες, 

με εκτιμήσεις φθάνουν τα 4000 ευρώί94J, πολύ υψηλότερες σε σύγκριση με τις 

τιμές που προκύπτουν από τις συμβατικές μορφές ηλεκτροπαραγωγής. 

4) Τέλος, προκαλούν κάποιες οχλήσεις στο περιβάλλον που θα δούμε στην 
, , , (/] , [2], (30) , [94] 

αμεσως επομενη ενοτι1τα. 

5.6 Περιβαλλοντικά ζητήματα που απορρέουν από την χρήση 

φωτοβολταϊκώv συστημάτων 

Η χρ1Ίση φωτοβολταϊκών συστημάτων έχει πολλά πλεονεκτιΊματα και κάποια 

από αυτά έχουν σχέση και με το περιβάλλον. Γενικά θεωρούνται μια φιλική προς το 

περιβάλλον τεχνολογία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατά τι1ν χρ11ση τους δεν 
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προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Προκαλούν διάφορες οχλ1Ίσεις στο 

περιβάλλον απλά είναι πολύ μικρότερες σε αριθμό και μέγεθος σε σχέση με τις 

συμβατικές τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής. Επίσης είναι πολύ μικρά τα προβλ1Ίματα 

που προκαλούν σε σχέση με τα οφέλη που δίδουν στο περιβάλλον. 

Η πρόηη όχληση που προκαλούν στο περιβάλλον δημιουργείται κατά την 

παραγωγ11 των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η παραγωγή των στοιχείων απαιτεί υψηλά 

ποσά ενέργειας (όπως για παράδειγμα για την δημιουργία του πυριτίου που έχουμε 

αναφερθεί και στην ενότητα 4.5) έτσι εκλύονται υψηλά ποσοστά ρύπων στην 

ατμόσφαιρα. Πέρα όμως από αυτά έχουμε και παραγωγή ρύπων κατά την κατασκευή 

πλαισίων και εξαρτημάτων συγκράτησης. Αέριοι ρύποι εκλύονται και κατά την 

μεταφορά και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστ~Ίματος από τα οχήματα και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Το θετικό όμως είναι ότι οι ρύποι αυτοί 

εξοικονομούνται από τα πρώτα χρόνια χρήσης του συστήματος, καθότι μειό)Vεται η 

χρΊ1ση ορυκτό)ν καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγ1Ί. 

Η κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών στοιχείων, κυρίως λεπτού υμένα, από 

εξελιγμένα υλικά υψηλότερης απόδοσης συνεπάγεται χρήση υλικών αυξημένης 

επικινδυνότ~1τας και τοξικότ~1τας. Για παράδειγμα, τα πλείστα φωτοβολταϊκά στοιχεία 

λεπτού υμένα έχουν κάδμιο (όπως είδαμε και στ~1ν ενότ~1τα 4.5) το οποίο είναι βαρέο 

μέταλλο άρα τοξικό. Επίσης, γίνονται δοκιμές με στοιχεία κατασκευασμένα από 

αρσενικό το οποίο είναι δηλητ1Ίριο. Αυτό δημιουργεί δύο ειδών προβλ1Ίματα. Το 

πρώτο είναι η έκθεση των εργαζομένων στις γραμμές παραγωγ11ς φωτοβολταϊκών 

στοιχείων σε αυτά τα υλικά και τα προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Το 

δεύτερο έχει να κάνει με τ~1ν αποκομιδή των φωτοβολταϊκών μετά το τέλος ζωής τους. 

Εάν ακολουθήσουν τον δρόμο τ~1ς χωματερ1Ίς τότε θα προκαλέσουν εκτεταμένη 

ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Πρέπει να συλλεχθούν και να 

καταστραφούν μετά το τέλος του κύκλου ζω11ς τους. 

Κατά τ~1ν μεταφορά και τ~1ν εγκατάσταση των φωτοβολταϊκό)ν συστημάτων 

προκαλείται θόρυβος ο οποίο προκαλεί ηχητικ1Ί όχληση των περιοίκων. Επίσης, η 

συνεχ1Ίς κίνηση φορτηγών και εκσκαφέων στην περιοχ11 προκαλεί και οπτική όχληση 

στους κατοίκους. Οπτικ1Ί όχληση στους κατοίκους προκαλείται και από τ~1ν ίδια την 
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εγκατάσταση , ειδικά εάν είναι ένα πολύ μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο καθώς μειώνει 

την αισθητική του τοπίου. 

Τέλος, σε περιπτώσεις μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων, ενδέχεται να 

εμφανιστούν αλλαγές στο μικροκλίμα της περιοχής εγκατάστασης. Συχνά εμφανίζονται 

προβλ1Ίματα αυξημένης υγρασίας που οφείλονται στην σκίαση που προκαλούν τα 

φωτοβολταϊκά με αποτέλεσμα να παραμένει συνεχώς πιο υγρό το έδαφος. Εάν η 

περιοχή είναι «οικολογικά ευαίσθητη» τότε ίσως διαταραχτεί από μια αυτού του είδους 

μεταβολή. [95J, (96], (97) , [98J 
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6°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

"ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΣΤΕΓΗ 
ΙΣΧΥΟΣ 5KW" 

6.1 Περιγραφή του υπό μελέτη συστήματος 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο θα μελετ~Ίσουμε μια περίπτωση 

φωτοβολταϊκού συστηματος. Η αρχική μας επιλογή 1Ίταν η μελέτ~1 ενός αυτόνομου ή 

ενός υβριδικού φωτοβολταϊκού συστ~Ίματος με το οποίο θα μπορούσαμε να 

αναλύσουμε όλες τις θεωρητικές πτυχές των φωτοβολταϊκών . Δυστυχώς κάτι τέτοιο 

δεν έγινε δυνατό για τον λόγο ότι τα συστηματα αυτά είναι πολύ λίγα στον αριθμό 

στην ελληνική επικράτεια . Πέραν αυτού, όσοι είχαν μελέτες αυτόνομων συστημάτων 

ήταν για αυθαίρετα κτίρια τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να ηλεκτροδοτηθούν 

από τ~1ν ΔΕΗ . Για αυτονόητους λόγους δεν Ί1θελαν να δημοσιευτούν αυτές οι μελέτες 

έτσι δεν τέθηκαν στ~1ν διάθεση μας . 

Με δεδομένο το παραπάνω αναγκαστ~Ίκαμε να οδηγηθούμε σε άλλη επιλογή. 

Έτσι στρέψαμε το ενδιαφέρον μας σε φωτοβολταϊκές στέγες για τις οποίες υπάρχει 

πλειάδα μελετό)ν και έτσι θα μπορούσαμε να βρούμε μια μελέτη διαθέσιμη. Αυτό εν 

τέλει έγινε κατορθωτό. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον 

μηχανολόγο μηχανικό κο Γκλαβίνη Αντώνιο του τεχνικού γραφείου 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΣ - ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ ο οποίος μας έθεσε στ~1ν διάθεση μας τ~1ν μελέτη 

για το φωτοβολταϊκό σύστ~1μα που έβαλε στ~1ν στέγη του δικού του σπιτιού στ~1ν Νέα 

Δημητριάδα Βόλου . Πέραν τ~1ς μελέτης που μας παραχώρησε άμεσα και χωρίς κανένα 

πρόβλημα πολύτιμες 1Ίταν και οι συμβουλές του για τις μελέτες στις φωτοβολταϊκές 

επενδύσεις . 

Στ~1ν πρώτ~1 ενότητα του παρόντος κεφαλαίου θα παραθέσουμε όλα τα στοιχεία 

που αφορούν το σύστ~1μα, ακριβώς έτσι όπως σχεδιάστηκε. Θα παρουσιαστεί η 

τοποθεσία στην οποία είναι τοποθετημένο , ο σκοπός για τον οποίο τοποθετηθηκε και 

τα τεχνικά χαρακτ~1ριστικά του. Στην συνέχεια, στ~1ν δεύτερη ενότητα θα 

προσπαθήσουν να επεξηγηθούν οι επιλογές που έχουν γίνει με βάση τ~1ν θεωρία των 
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φωτοβολταϊκών. Τέλος, στην τρίτη ενότητα, θα προταθούν διάφορες βελτιώσεις που 

θα μπορούσαν να γίνουν με βάση την θεωρία έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί το παρόν 

φωτοβολταϊκό σύστημα. 

6.1.1 Τοποθεσία 

Η υπό μελέτη περίπτωση βρίσκεται στην περιοχή του Βόλου , σε ένα από τα 

ανατολικά του προάστια, στην Νέα Δημητριάδα. Για να γίνουν σωστοί υπολογισμοί 

πρέπει να ξέρουμε καταρχ1Ίν τις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχ1Ίς. Έτσι στο 

παρακάτω πινακάκι 6.1 , παρουσιάζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες για τον Βόλο . 

Οι συντεταγμένες αυτές έχουν ληφθεί για ένα κτίριο (το κτίριο της πολεοδομίας) στο 

κέντρο της πόλης. Η τοποθεσία της εφαρμογής είναι ελαφρά βορειότερα και 

ανατολικότερα. Για ευκολία στους υπολογισμούς θα θεωρήσουμε ότι το γεωγραφικό 

πλάτος (αυτό κυρίως μας ενδιαφέρει) είναι 40°. Άλλωστε η διαφορά της τάξεως των3 

λεπτών και 50 δευτερολέπτων είναι πολύ μικρή για να επηρεάσει αισθητά τις τιμές της 

ηλιακ1Ίς ακτινοβολίας. 

Π' 61 n ινακας . : εωγραφικες συντεταγμενες Β 'λ rιοο1 ο ου 

Γεωγραφικές συντεταγμένες Βόλου 

(κτίριο πολεοδομίας στο κέντρο του 

βόλου) 

Γεωγραφικό πλάτος 39° 56' 36,8" Ν 

Γεωγραφικό μ11κος 22° 56' 50 8" Ε 
' 

Το επόμενο στοιχείο της τοποθεσίας που μας ενδιαφέρει είναι οι 

κλιματολογικές συνθ11κες, τα μετεωρολογικά δεδομένα. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε 

εάν υπάρχει ηλιοφάνεια και πόσες ώρες ανά έτος έτσι ώστε να γνωρίζουμε περίπου 

πόσο θα δουλεύει το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα εγκαταστήσουμε. Επίσης θέλουμε 

την μέση θερμοκρασία της περιοχής για να υπολογιστεί η απόδοση του φωτοβολταϊκού 

μας. Τέλος, το σημαντικότερο που μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε είναι η ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας και μάλιστα όχι μόνο στο οριζόντιο επίπεδο αλλά και υπό κλίση. 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία θα τοποθετηθούν στην βέλτιστη δυνατή κλίση , δηλαδή εκεί 

που παρέχεται η μέγιστη ηλιακ1Ί ακτινοβολία. 

Στον πίνακα 6.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται αυτά τα δεδομένα για την 

περιοχ11 του Βόλου. Κατ' ακρίβειαν, για την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας σε όλες 
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ΠΤΥΧ ΙΑΚ Η ΙCΡΓΑΣ Ι Λ : ΔΗΜΗΊΗ-ΙΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝ ΗΣ 

ΘΕΟΔΩΓ'ΟΣ ΘCΟΔΩΙ'ΟΥ 

ΚΕΦΛΑΛ ΙΟ 6°: ΜΕΑΕΤΙ-1 ΓIΕ Ι' l llΤΩΣΗΣ - !-Ι Α ΙΛΚΗ ΣΤΗΊΙ ΙΣΧΥΟΣ 5KW 

τις κλίσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα δεν κατέστει δυνατό να βρεθούν δεδομένα 

για την περιοχή του Βόλου έτσι χρησιμοποιούνται δεδομένα τα οποία έχουν ληφθεί 

στην πιο κοντιν1) πόλη δηλαδ1) στην Λάρισα. Αυτό γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι θα 

μας οδηγ1)σει σε μικρά σφάλματα καθώς είναι κατά περίπου 30 λεπτά της μοίρας 

νοτιότερα η Λάρισα ενώ απουσιάζει και ο ορεινός όγκος του Πηλίου που βρίσκεται 

βόρεια του Βόλου . 

67 Μ λ . δ δ ' Β 'λ {Jj {ΙΙΙΙ} 
ινακας .-: ετεωρο ογικα ε ομενα ο ου · 

Μέγεθος Τιμή Μονάδες 

Μέση ετ~)σια θερμοκρασία 16,9 oc 
Μέση θερμοκρασία 

7,6 oc 
Ιανουαρίου 

Μέση θερμοκρασία Ιουλίου 26,6 oc 
Ετ~)σια ένταση ηλιακ1)ς 

ακτινοβολίας σε οριζόντιο 1433 kW11/ιη2 /year 
επίπεδο (0°) 

Ετήσια ένταση ηλιακής 
1565 k Wl1/J112 /year 

ακτινοβολίας υπό κλίση 30° 

Ετήσια ένταση ηλιακής 
1520 kWh/ιη2/year 

ακτινοβολίας υπό κλίση 45° 

Ετήσια ένταση ηλιακής 
1403 kW\1/1112 /yeaΓ 

ακτινοβολίας υπό κλίση 60° 

Ετ~)σια ένταση ηλιακής 

ακτινοβολίας στο κατακόρυφο 995 kWh/m2/year 
επίπεδο (90°) 

Ώρες ηλιοφάνειας ανά έτος 2463 houι·/year 

Πέρα από τα γενικά στοιχεία που αφορούν την τοποθεσία του Βόλου μας 

ενδιαφέρουν και τα τοπικά στοιχεία που αφορούν τον χό)ρο εγκατάστασης . Ο χώρος 

εγκατάστασης όπως 1)δη έχουμε αναφέρει είναι η οικία του κύριου Γκλαβίνη. Στην 

επόμενη φωτογραφία του σχ1)ματος 6.1, που έθεσε στ~1ν διάθεση μας ο κύριος 

Γκλαβίνης, παρουσιάζεται η οικία του . Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία το 

αριστερό κομμάτι είναι ταράτσα ενώ το δεξί κομμάτι είναι μπαλκόνι στο οποίο όμως 

εάν κάποιος το επιθυμεί μπορεί να τοποθετήσει και εκεί φωτοβολταϊκά πάνελ. 
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ΠΊΎΧ ΙΛΚ Ι-1 ΕΡΓΛΣ Ι Λ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΙοΟΥ 
ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6°: ΜΕΛΕΤΙ-1 Ιl ΕΙ'IΠΤΩΣΗΣ - 1-I Λ Ι ΛΚΗ ΣΤΕΓΙΙ ΙΣΧΥΟΣ 5KW 

Σχι7μα 6.1: Φωτογραφία της υπό μελέτη οικίας 

Η οικία αυτή είναι ένα τριώροφο σύμπλεγμα με επίπεδη στέγη. Η πρόσοψη του 

κτιρίου είναι σε δυτικό προσανατολισμό. Στην στέγη αυτή μπορούν να εγκατασταθούν 

τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Η στέγη είναι το τμήμα πάνω από τον τρίτο όροφο στα 

αριστερά και έχει αρκετό βάθος προς τα μέσα. Στα δεξιά, πάνω από τον δεύτερο όροφο 

είναι μπαλκόνι στο οποίο, σύμφωνα με επισήμανση του κύριου Γκλαβίνη μπορεί να 

τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό σύστημα εάν το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. 

Στο κέντρο της στέγης υπάρχει το δωματιάκι στο οποίο καταλήγει η σκάλα του 

οικοδομ1Ίματος. Αυτό το δωματιάκι, σύμφωνα με τον κύριο Γκλαβίνη , δημιουργεί 

ελαφρό πρόβλημα σκίασης σε κάποια φωτοβολταϊκά πάνελ τις πρωινές ώρες. Επίσης 

μας συμβούλεψε να αποφύγουμε την τοποθέτηση πάνελ πίσω από αυτό (εάν είναι 

δυνατό) καθώς θα έχουν σχετικά μειωμένη απόδοση. Αυτό φαίνεται και στην κάτοψη 

του κτιρίου που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.2. Όλος ο χώρος της στέγης είναι 

διαθέσιμος για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς δεν υπάρχει 

κάτι άλλο επάνω που να χp1Ίζει προσοχ1Ίς. Διαθέσιμος είναι και όλος ο χώρος του 

μπαλκονιού που φαίνεται στο δεξί τμήμα της κάτοψης του σχ1Ίματος 6.2. Τέλος, 
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Ιl ΊΎΧ Ι ΛΚΗ ΕΙ'ΓΛΣ Ι Α : ΔΗΜΗΤρ\-ΙΣ ΣΟΥ ΛΊΆΝΗΣ 
ΘcΟΔΩf>QΣ Θl20ΔΩΡΟΥ 

ΚΕΦΑΛΛ ΙΟ 6°: Μ ΕΛΕΤΗ Ιl ΕΙ'Ι ΠΤΩΣΗΣ- ΗΛ Ι ΛΚ Η ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ sκW 

διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο ψηλό κτίριο 1) εμπόδιο που να δημιουργεί 

πρόβλημα σκίασης στην στέγη έστω κάποιες ό)ρες της ημέρας άρα αυτή βρίσκεται 

συνεχό)ς υπό ηλιοφάνεια. 

Σχι]μα 6.2: Κάτοψη της στέγης (αριστερά) και του μπαλκονιού (δεξιά) της υπό μελi:τη οικίας 

6.1 .2 Σκοπός 

Ο σκοπός για τον οποίο δημιουργ1)θηκε το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό 

σύστημα ήταν το οικονομικό κέρδος . Δεν υπ1)ρχε καμιά ανάγκη ηλεκτροδότησης μέσω 

αυτού. Τοποθετήθηκε στην οικία του κύριου Γκλαβίνη για να του αποφέρει ένα 

σταθερό ετ11σιο εισόδημα. Άρα, στην πορεία του κεφαλαίου θα κινηθούμε έτσι ώστε να 

βελτιστοποη)σουμε τον τομέα του κέρδους για το συγκεκριμένο σύστημα. Όλες οι 

επιλογές μας θα γίνουν με μοναδικό γνόψονα την αύξηση του κέρδους. 
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ΓIΤΥΧ ΙΑΚ Η ΕΡΓΆΣΙ Α : Δ Ι-ΙΜΗΤJ>Ι-ΙΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΙ>QΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛ ΙΟ 6° : Μ ΕΛΕΤΗ Π ε ι>ιnΤΩΣΗΣ - ΗΛ ΙΑΚ ΙΙ ΣΤΕΓΙ 1 Ι ΣΧΥΟΣ 5κ w 

6.1.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά της υπό μελέτη εφαρμογής 

6.1.3.1 Φωτοβολταϊκά πάνελ 

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή ο κύριος Γκλαβίνης επέλεξε την τοποθέτηση 22 

πάνελ φωτοβολταϊκών κατασκευής της εταιρίας Algatec Solaι-, τύπου poly 1 - 6 CS και 

ονομαστικής ισχύος 225Wρeak έκαστο. Με αυτή την συνδεσμολογία στην ουσία 

κατασκεύασε ένα σύστημα σκεπ1Ίς με συνολική ισχύ 5kWρeak (κατ ' ακρίβειαν 

4900kW ρeak). Στον πίνακα 6.3 που ακολουθεί παρακάτω φαίνονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων φωτοβολταϊκών πλαισίων όπως τα δίδει η 

κατασκευάστρια εταιρία. Στα σχήματα 6.3 και 6.4 που ακολουθούν φαίνονται ένα 

φωτοβολταϊκό πάνελ του συγκεκριμένου τύπου (οι διαστάσεις και οι ακροδέκτες του) 

και η χαρακτηριστικ1Ί καμπύλη του . 

Πίνακας 6.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά επιλεγμένων φωτοβολταϊκών πάνελ ( 1112] 

Δεδομένα Τιμές Μονάδες 

Εταιρία Algatec Solaι- -

Κωδικό όνομα 
ASM POLY 1-6 CS 

225Wp 
-

Τεχνολογία φωτοβολταϊκού στοιχείου poly -

Ονομαστικ1) ισχύς Pιnax 225 Wp 

Αριθμός φωτοβολταϊκών στοιχείων 
60 -

ανά πάνελ 

Μ~)κος πάνελ 1650 111111 

Πλάτος πάνελ 1010 llll11 

Πάχος πάνελ 42 η1ιη 

Βάρος πάνελ 19 kg 

Τάση μέγιστης ισχύος ν ΜΡΡ 29.94 ν 

Τάση ανοικτού κυκλώματος Voc 37.14 ν 

Ένταση ρεύματος μέγιστης ισχύος ΙΜΡΡ 7.56 Α 

Ένταση ρεύματος βραχυκυκλωμένου 

κυκλώματος Isc 
5.09 Α 

Μέγιστη τάση 1000 ν 

Βαθμός απόδοσης μονάδος σε 13.5 % 
συνθ1)κες (STC) 

Συντελεστ~)ς θερμοκρασίας τάσης -0.35 %/oC 
ανοικτού κυκλώματος TCV oc 

Συντελεστ~)ς θερμοκρασίας έντασης 

ρεύματος βραχυκυκλωμένου 0.05 %/oC 

κυκλώματος TCisc 
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ΙlΊΎΧ ΙΛΚΗ ΕΡΓΛΣ Ι Λ: ΔΗΜ ΗΤρΗΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ 
ΘΕΟΔΩrοΣ ΘΕΟΔΩrοΥ 

ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6°: ΜΕΛΕΤΙ-1 il Ε Ι'IΠΤΩΣΗΣ - 1-I Λ Ι ΛΚΗ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ 5KW 
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Σχι/μα 6.3: Σχέδιο του φωτοβολταϊιωύ πάνελ ASM POLY 1 - 6 CS 225W/ιoJJ 

θ , ······ ···· ··-···-· ••• . •••••••••••••.• , •. •••.• •. · ·•••• ••••.•• 

: : 
7 ·- • • • • •• • ••• • • • • ••• i• • • • •• • • •• • • • • •• • • -~ • • •• •• • ·• • • •• • • • • • ~-·· • •' ι • • • • • • • • •• • • i• '••• • 

i ; 

ο .ο ... 1· .. 
. ' . τ· ··· ........... - ~ · 

' ' ~S.ίJ ................. ( . . .............. : ........ .......•. . ....... ; 

~ -

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

··: ·· ··- ··········· 

" ~ ; ι: : ι . : 
!Ι. Ο .Ο 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 ~5.0 <0 0 

Ί> '""" •J !VΙ 

Σχι/μα 6.4: Χαρακτηριστικι/ καμπύλη και. καμπύλη ισχύος του φωτοβολταϊκού πάνελ ASM POLY 1 - 6 CS 
;ι;ι5τπ ιιιι21 __ rrp 

Τα συγκεκριμένα πάνελ τοποθετήθηκαν σε δύο συστοιχίες των 1 Ο πάνελ 

έκαστη που μπήκαν στο νότιο μέρος της ταράτσας και μια συστοιχία των δύο πάνελ 

που μπήκε στο βόρειο μέρος. Τα πάνελ κάθε συστοιχίας δεν τοποθετ~Ίθηκαν οριζόντια 

αλλά σε δυάδες . Η κλίση που επιλέχθηκε για τις δύο συστοιχίες των δέκα πλαισίων 
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ΠΤΥΧ ΙΛΚ ΙΙ Ε J>ΓΛΣ Ι Λ: ΔΙ-ΙΜΗΤΡΙ-ΙΣ ΣΟΥ Λ ΤΑΝΙ-ΙΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟ- ΘΕΟΔΩΙ"ΟΥ 
ΚΕΦΛΛΛΙΟ 6°: Μ ΕΛΕΤΙ-1 Π Ε J>JJΠΩΣΙ-ΙΣ - l-I Λ Ι ΛΚ Ι-1 ΣΊΤ:ΙΊ~ Ι ΣΧΥΟΣ 5KW 

ήταν 12° ενώ για την τρίτη συστοιχία των 2 πλαισίων είναι 15°. Για στιΊριξη στην 

ταράτσα χρησιμοποιήθηκαν αλουμινένιοι σκελετοί σταθερ11ς θέσης (δεν επιτρέπουν 

ούτε αυτόματη ούτε χειροκίνητι1 μεταβολ1Ί τι1ς κλίσης των συστοιχιών). Η τοποθέτι1ση 

των συστοιχιών έγινε σε απόσταση 0,5m από το τοιχίο τι1ς οροφ11ς όπως απαιτεί ο 

σχετικό κανονισμός (εκτός από τι1ν κάτω αριστερά γωνία). Η μεταξύ τους απόσταση 

είναι ίση με 1,34ιη. Στο σχ1Ίμα 6.5 που ακολουθεί φαίνεται στι1ν κάτοψη η θέση που 

επιλέχθηκε για την τοποθέτηση των τριών συστοιχιών φωτοβολταϊκών. Η διαφορά στο 

χρώμα των πάνελ οφείλεται στην κάθε μια εκ των δύο στοιχειοσειρών που υποστι1ρίζει 

ο μετατροπέας τον οποίο και θα δούμε παρακάτω. Στο σχήμα 6.6 φαίνεται σε 

φωτογραφία η εγκατάσταση των συστοιχιών των 1 Ο πάνελ και στο σχήμα 6. 7 φαίνεται 

η εγκατάσταση της συστοιχίας των δύο πάνελ. 

Σχιjμα 6.5: Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ στην ταράτσα της οικίας του κύριου Γκλαβίνη, σε τρεις 
συστοιχίες 
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ΓIΤΥΧ Ι ΛΚΗ Ε Ι'ΓΆΣΙ Λ: Δl-IMl-ITl)\ \Σ ΣΟΥ ΛΤΑΝ Ι-\ Σ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΙ>QΥ 
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ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6°: Μ ΕΛΕΤΗ IΊ Ε Ι'I ΠΤΩΣΙΙΣ - l-I Λ Ι ΑΚΙ-1 ΣΤΕΓΙ-1 ΙΣΧΥΟΣ sκW 

Σχι]μα 6.6: Τοποθέτηση των δύο συστο ιχιών με τα δέκα πάνελ έκαστη στην ταράτσα της οικίας του κύριου 
Γκλαβίνη . Στην κάτω συστο ιχία φαίνονται οκτώ πάνελ γιατί ακόμη δεν είχαν τοποθετηθεί τα δύο στο 

αριστερό άκρο 

. ι 

"'" ....... """''-"" .. i ι <ι '. 1. 

Σχι]μα 6. 7: Τοποθέτηση της μιας συστοιχίας των δύο φωτοβολταϊκών πάνελ στην ταράτσα της ο ικίας του 
κύριου Γκλαβίνη 

135 



ΠΊΎΧ ΙΛΚ ΙΙ [ΡΓΛΣ Ι Α: ΔΗΜΙ-ΙΤΡΗΣ ΣΟΥ Λ ΤΑΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΙ"ΟΣ ΘΕΟΔΩΙ"ΟΥ 

6.1.3.2 Μετατροπέας (lnveι-ta) 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ 6°: Μ ΕΛ ΕΤΙ-1 ΠΕΙ>ΙΓΙΤΩΣΗΣ- ΗΛ ΙΑΚΙ-1 ΣΤΕΓΙ-f ΙΣΧΥΟΣ 5KW 

Για την μετατροm) του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος που παράγουν τα 

φωτοβολταϊκά πάνελ σε εναλλασσόμενο ρεύμα έτσι ώστε να τροφοδοτιΊσει το τοπικό 

ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιήθηκε ένας μετατροπέας τύπου Sunny Boy SB 5000TL-

20 κατασκευής της εταιρίας SMA. Στον πίνακα 6.4 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 

κυριότερα τεχνικά στοιχεία του συγκεκριμένου μετατροπέα. 

Π ' 6 4 τ. λ ' {10 1} 
ινακας . : εχνικα χαρακτηριστικα επι εγμενου μετατροπεα 

Δεδομένα Τιμές Μονάδες 

Εταιρία SMA -

Κωδικό όνομα 
Sunny Boy SB 

5000TL-20 -
Πλάτος 470 lnlll 

Ύψος 445 ιnη1 

Βάθος 180 llll11 

Βάρος 25 kg 

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας -25 έως +60 oc 
Μέγιστη ισχύς εισόδου (DC) 5300 w 
Μέγιστι1 τάση εισόδου (DC) 550 ν 

Εύρος τάσης εισόδου UMrr (DC) 125 - 460 ν 

Μέγιστι1 ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 2 χ 15 Α 
εισόδου 

Μέγιστος αριθμός στοιχειοσειρών 2χ2 -
Ονομαστικ1) ισχύς εξόδου (AC) 4600 w 
Μέγιστι1 ισχύς εξόδου (AC) 5000 w 

Μέγιστι1 ένταση ηλεκτρικού ρεύματος 
22 Α 

εξόδου 

Εύρος τάσης εξόδου (AC) 220 - 240 / 180 - 290 ν 

Συχνότητα δικτύου (AC) 50, 60/±5 Hz 

Συντελεστι)ς ισχύος ( cosφ) 1 -

Σύνδεση δικτύου (AC) Μονοφασική -

Βαθμός απόδοσης 97 % 

Χώρος εγκατάστασης 
Εσωτερικός / -
Εξωτερικόζ 

Η επιλογή του μετατροπέα έγινε με κριτι)ριο το κόστος. Για τι1ν επιλογ1) του 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Sunny Design 1.57 της SMA. Βάσει των 

χαρακτι1ριστικών στοιχείων των φωτοβολταϊκών πάνελ (τα οποία εισάγαμε 

χειροκίνητα καθώς το συγκεκριμένο πάνελ δεν υπάρχει στι1ν βάση δεδομένων αυτής 
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ΠΤΥΧ ΙΛΚ ΙΙ Ε l'ΓΛΣ Ι Λ: ΔΗΜΗΤΙ'ΗΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ 
ΘΕΟΔΩΙ>QΣ ΘιΩΔΩΙ>QΥ 

ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6° : ΜΕΛΕΤΙ·Ι 11 ΕΙ'I ΠΤΩΣΙΙ Σ - Η Λ Ι ΛΚ Η ΣΤΗΊΙ ΙΣΧΥΟΣ sκW 

της έκδοσης) προέκυψαν δύο συμβατοί μετατροπείς, ο επιλεχθείς και ο Sunny Μίηί 

Central SMC 4600Α. Το κόστος του μετατροπέα που επιλέχθηκε 1Ίταν 1886,61 ευρώ 

ενώ του άλλου 1Ίταν 2467,89 ευρώ , και οι δύο τιμές από την ίδια πηγήι ιο41 , χωρίς να 

προστεθεί το ΦΠΑ. Ο συγκεκριμένος μετατροπέας υποστηρίζει δύο στοιχειοσειρές εκ 

των οποίων η κάθε μια μπορεί να υποστηρίξει κατ' ελάχιστον 6 φωτοβολταϊκά πλαίσια 

και κατά μέγιστο 13 φωτοβολταϊκά πλαίσια. Στην εφαρμογή μας, και όπως φαίνεται 

και στο σχήμα 6.5 επιλέχθηκαν δό)δεκα πλαίσια για την μπλε στοιχειοσειρά (strίng Α) 

και 1 Ο για την πράσινη (stιing Β) . Στο σχ11μα 6.8 παρουσιάζεται η συμβατότητα του 

φωτοβολταϊκού συστήματος με τον μετατροπέα. Παρατηρείται πλήρης συμβατότητα 

καθώς το σημείο λειτουργίας των δύο συστημάτων συμπίπτει και εντάσσεται στις 

περιοχές λειτουργίας και των δύο συστημάτων. Με πράσινο χρώμα φαίνεται η 

χαρακτηριστική των φωτοβολταϊκών πάνελ και με κόκκινο χρώμα φαίνεται η περιοχή 

λειτουργίας του μετατροπέα. 

Ι ma x . - - - - -.-----..... 

Σχιίμα 6.8: Συμβατότητα λειτουργίας μεταξύ φωτοβολταϊκού συστιίματος και επιλεγμi:νου μετατροπέα με 
β6.ση το πρόγραμμα Sunnγ Design 1.57 

Στο σχ1Ίμα 6.9 που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαδικασία επιλογ11ς που μας 

δίδει το πρόγραμμα Sunny Design 2.01 έτσι Ο)στε να βρούμε τον σωστό μετατροπέα. 

Παρατηρούμε ότι στην επιλογή για 22 φωτοβολταϊκά πάνελ ταιριάζουν πέντε τύποι, οι 

τρεις με χρ11ση ενός μετατροπέα και οι άλλοι δύο με χρήση 2 μετατροπέων. 

Επιλέγουμε την λύση που είναι πλησιέστερα στο 100% και μεταξύ των κοντινών 

λύσεων επιλέγουμε την οικονομικά συμφέρουσα, ακριβώς όπως έχουμε αναφέρει 

παραπάνω. 
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ΙlΤΥΧ ΙΑΚ Ι-Ι ΕΡΓΑΣ Ι Λ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΙ"ΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

PV-array 1 

Possible inverters 

Nιxnber cf PV moduk!s 9 10 11 12 13 
Peak po1ver 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 

!:J SMC 600'JA 

1 SMC SOO:JA 

sB 5οοσrι-20 

1 SMC4600A 

58 4000TL-20 

• 58 3800 

D 58 3000 
ι 1 

119 % 109.,, 

14 
3.2 

1 
102 ο/, 

SB 3000TL-20 111111 
! 1 ι 

SB 3000Hf· 30 117 'h 108% 100 °/t 

D sB2soo 
ι ι ι 

120 % 109% 100';<. 

- .... 

ΚΕΦΑΛΛ ΙΟ 6°: ΜΕΛΕΤΙ-Ι Π ΕΡΙ ΠΤΩΣ Ι-Ι Σ- J-I AIAK ll ΣΤΕΓΙ-Ι Ι ΣΧΥΟΣ 5KW 

... 
15 16 17 18 20 21 22 23 24 
3.4 3.6 3.8 4.1 4.5 4.7 5.0 5.2 5.4 

J17 ~) Λ 

ι ι 
116% 106 :. 

11••11 
Ι 

106 '/, 

111111 
Ι 

100% 

2 
119•,; -

11 
2 

ll7 % 

2 2 2 
120% 109 % JOO ~ι; 

ν -
~.iJ~~ 

1 Sele::t lnνerter CJΙteoorJ~ J 1 Ciost 1 

Σχψια 6.9: Επιλογιj κατάλληλου μετατροπέα για την εφαρμογιj μας με την χριjση του προγράμματος Sunny 
Desίgn 2. 01 

6.1.3.3 Γενικό κύκλωμα 

Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να καθοριστεί είναι η καλωδίωση. 

Συγκεκριμένα πρέπει να καθοριστούν οι διάμετροι των καλωδίων που μεταφέρουν το 

συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα από τα πάνελ στον μετατροπέα και οι διάμετροι των 

καλωδίων που μεταφέρουν το εναλλασσόμενο ρεύμα από τον μετατροπέα στο δίκτυο 

μεταφοράς . Πέρα από το μήκος των καλωδίων πρέπει να υπολογιστούν και οι απώλειες 

που προκαλούν, να δούμε εάν είναι μεγάλες ή όχι. Για τον υπολογισμό της 

καλωδίωσης χρησιμοποιούμε και πάλι το πρόγραμμα Sunny Design 1.57. Από το 

πρόγραμμα αυτό αντλούμε και την εικόνα του σχι1ματος 6.1 Ο που ακολουθεί και 

δείχνει τις επιμέρους συνδέσεις του κυκλώματος. 

LDc 

267V 
--------υ (+) 

.------u(-) 

+-(-- LAc ) 

1 - 230 ν 

Σχιjμα 6.1 Ο: Καλωδίωση μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του φωτοβολταϊκού μας συστιjματος όπως την 
απεικονίζει το πρόγραμμα Sunny Desίgn 1. 57 
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ΓIΊΎΧ ΙΛΚ ΙΙ Εl'ΓΛΣ Ι Λ : ΔΗΜΗΤl'ΗΣ ί:ΟΥ ΛΊΆΝΙ-Ι Σ 
Θ[ΟΔΩΡΟΣ ΘCΟΔΩΙ'ΟΥ 

ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6°: Μ ΕΛΕΤΙΙ ΓI ΕΙ'ΙΠΤΩΣΙ Ι Σ - Η Λ Ι ΛΚ Η ΣΤΕΙΊΙ ΙΣΧΥΟΣ 5KW 

Με βάση την προσομοίωση του προγράμματος και εάν επιλεχθεί μήκος 

καλωδίου μεταξύ συστοιχιών και μετατροπέα 22 μέτρα τότε προκύπτει απαιτούμενη 

διατομ1) 2,5m1112 και απώλειες της τάξεως των 20W, σχετικά αμελητέες, είναι λιγότερες 

από το 1/10 της ονομαστικής ισχύος του ενός πάνελ. Με την ίδια εφαρμογ1), για το 

δεύτερο κομμάτι μεταξύ μετατροπέα και δικτύου, και για μήκος καλωδίου 1 OOm 

(αρκετά μεγάλο , για ακραίες περιπτό)σεις) προκύπτει διατομή καλωδίου 501111112 και 

από)λειες της τάξεως των 30W. Εν τέλει, κατόπιν επιλογής του κύριου Γκλαβίνη 

επιλέχθηκε η χρήση τριών καλωδίων διαμέτρου 10111111 έκαστο από τον πίνακα μέχρι 

και τον μετρητ~Ί και 3 καλωδίων διαμέτρου 6111111 έκαστο από τον μετρητή μέχρι το 

δίκτυο. Αυτές οι διάμετροι αυξάνουν λίγο τις απώλειες αλλά έχουν πολύ μικρότερο 

κόστος. Στο σχήμα 6.11 φαίνεται εν τέλει το τελικό κύκλωμα της εφαρμογής. Μεταξύ 

των φωτοβολταϊκών και του μετατροπέα που φαίνονται στο δεξιό τμήμα της εικόνας 

και του δικτύου που φαίνεται στο αριστερό τμ1)μα παρεμβάλλεται ο ηλεκτρικός 

πίνακας, ο μετρητής και η γείωση , απαραίτητα ηλεκτρολογικά στοιχεία σε ένα 

ηλεκτρολογικό σχέδιο. 

Σχι]μα 6.11: Ηλεκτρικό κι>κλωμα ακριβώς 6πως σχεδ ιάστηκε και εφαρμόστηκε στην οικία του κιJριου 
Γκλαβίνη 
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ΠΤΥΧ ΙΛΚ Η ΕΙ' ΙΆΣΙΛ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥ Λ lΆΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ 6°: ΜΕΛf:ΤΗ Π ΕΡΙIΠΩΣJ-η;- 1-I Λ Ι Λ ΚΙ 1 ΣΤΕΙΊ Ι Ι ΣΧΥΟΣ 5KW 

6.2 Εξέταση των σχεδιαστικών επιλογών του υπό μελέτη 

συστήματος με βάση την θεωρία και προτάσεις βελτίωσης 

Το πρώτο πράγμα που θα αναλύσουμε στην θεωρία είναι η κλίση στην οποία 

τοποθετήθηκαν τα φωτοβολταϊκά στην συγκεκριμένη εφαρμογ1Ί. Έχει ήδη αναφερθεί 

ότι έχουν τοποθετηθεί σε κλίση 12° οι δύο συστοιχίες που έχουν 1 Ο πάνελ έκαστη και 

σε κλίση 15° η συστοιχία που έχει μόνο δύο πάνελ. Με βάση αυτ~Ί τ~1ν ρύθμιση και 

τους υπολογισμούς που εκτελεί το πρόγραμμα Sunny Design 1.57 θα παράγονται 

περίπου 5500 kWh ετησίως. Οι κιλοβατώρες αυτές αποφέρουν ετήσιο έσοδο της 

τάξεως των 2300 ευρώ με τιμές Φεβρουαρίου 2011 (πίνακας 3.6) όποτε και έγινε η 

επένδυση. Με βάση το κοστολόγιο που μας έδωσε ο ίδιος ο κύριος Γκλαβίνης η 

επένδυση κόστισε ελαφρά πάνω από 19000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

του επιτοκίου του δανείου της τράπεζας). Έτσι θα έχουμε απόσβεση τ~1ς επένδυσης σε 

λιγότερο από 9 έτη. Στο βάθος 20ετίας που είναι και ο χρόνος ζω~1ς τ~1ς επένδυσης 

προκύπτει καθαρό κέρδος της τάξεως των 27000 ευρώ. Βέβαια πρέπει να διευκρινιστεί 

ότι στο συγκεκριμένο υπολογιστικό πρόγραμμα δεν υπάρχει η επιλογi1 της τοποθεσίας 

του Βόλου όμως επιλέγουμε την Θεσσαλονίκη που έχουν πολύ μικρή διαφορά στο 

γεωγραφικό πλάτος. 

Είναι όμως αυτ~Ί η βέλτιστη λύση; Με βάση τα όσα γνωρίζουμε από τ~1ν θεωρία 

δεν είναι. Βάσει τ~1ς θεωρίας, η βέλτιστη λύση είναι μια κλίση , αρκετά κοντά στο 

γεωγραφικό πλάτος τ~1ς περιοχής. Η κλίση αυτή εξαρτάτε από την γωνία του 1Ίλιου, 

δηλαδή από το ύψος και το αζιμούθιο του. Οι ακτίνες του ήλιου θέλουμε να είναι 

πάντα κάθετες στα φωτοβολταϊκά πάνελ για να αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτριΚ11ς 

ενέργειας, να έχουμε καλύτερο βαθμό απόδοσης και μεγαλύτερο κέρδος. Με βάση τα 

όσα είπαμε όμως στο δεύτερο κεφάλαιο, το ύψος του ήλιου αλλάζει αναλόγως της 

εποχής. Αυτό φαίνεται στο σχήμα 6.12 που ακολουθεί, ειδικά για μια περιοχή 

γεωγραφικού πλάτους 40°. Φαίνονται τρεις θέσεις του ήλιου που αντιστοιχούν στ~1ν 

εαρινή ισημερία (μεσαία), στο χειμερινό ηλιοστάσιο (αριστερά) και στο θερινό 

ηλιοστάσιο (δεξιά). 
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ΙlΤΥΧ Ι ΑΚ Ι-1 l' Ι ' Ι ΆΣ Ι Λ : ΔΗΜΗΤl'l-Ι Σ ΣΟΥ ΛΊΆΝ l-I Σ 
ΘΕΟΔΩΡΟl: ΘΕΟΔΩΙ>QΥ 

ΚΕΦΛΛΛ ΙΟ 6° : Μ ι::ΛΕΤΙ-1 ΓI ΕΙ' I ΓΙΤΩΣΙ η: - Η Λ ΙΛΚΗ ΣΤΕΓΗ ΙΣΧΥΟΣ sκW 

Ηλιακι\ ε"έργεια 

Μετuβολιi θέσιις ι'ι λι ου (γεΝγpuφικό πλάτος 40°) 

21 Ιου,~ου 
Ημέρα 172 

Το ύψος και το αζψούθιο του 

Ηλίου εί,•αι συ,•άρη1σ11 τ<ο>'' 

• Γεωγραφικό nλάrος 
• Ημέρας 

• Ώρας n1ς 11μέραc 

Σχ17μα 6.12: Ύψος και αζιμούθιο του ηλίου κατά τα ηλιοστάσια και την ισημερίαrι4ι 

Όπως φαίνεται παραπάνω , το ηλιακό ύψος αλλάζει τόσο με την ώρα της ημέρας 

όσο και με την δ ιακύμανση της εποχής . Στο διάγραμμα του σχήματος 6.13 

παρουσιάζεται η μεταβολή του ύψους του ηλίου ανά εποχή και όψα. Βλέπουμε ότι το 

καλοκαίρι πλησιάζει τις 70° το μεσημέρι ενώ τον χειμώνα μόλις που φθάνει τις 30°. 

Την άνοιξη και το φθινόπωρο κινείται στο ενδιάμεσο δηλαδ11 κοντά στις 50°. Το 

διάγραμμα αυτό αναφέρεται σε περιοχή γεωγραφικού πλάτους 39°, περίπου όσο και το 

γεωγραφικό πλάτος του Βόλου . 

Ηλιακί1 ενέργεια 
Υψόιιετρο ΙJΙ.ιου και εισερχόιιε"•Ι ακτι\Ιοβολiα σε επiπεδ ιι επιφά"εια και σε 39° 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ 

ΕΝΕΡΙΈ!Α (k"·J 1 Ι1112) ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (\\·/ 1η2) 
ΗJ\•ΙΈΡΟΜΗΝ1Α 

21 12 3.94 164.2 
21/3 8.19 341.4 

90 
11 ι6 11.6 483.8 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 
.. __2216 

, ΕΙΣΕΡΧΟΜΕ\Ή 
2~/~__, ΑΚΠΝΟΒΟΛΙΑ (\ν/ιn1) 

P6Q 

~ 
? 
;:: 
~ 

ο 
~ JO 

• 
6:00 7.00 

__,-- -,..__ .... 
ί 
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Σχι7μα 6.13: Ύψος ηλίου και ένταση ηλ ιακι7ς ακτινοβολίας ανά εποχι7 και ώρα της ημέρας'ι41 
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ΠΤΥΧ ΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ Ι Α: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΙ"ΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟ 6°: Μ ΕΛΕΤΙ·Ι Π Ε Ι'IΙΤΓΩΣΗΣ - 1-Ι Λ ΙΛΚΗ ΣΤΙ::Γ ΙΙ Ι ΣΧΥΟΣ 5KW 

Με βάση το ύψος του ηλίου προκύπτει και η απαιτούμενη κλίση που πρέπει να 

έχουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ στην εφαρμογ1Ί μας. Όταν ο ήλιος βρίσκεται σε γωνία 

30° (χειμώνας) τότε τα φωτοβολταϊκά πάνελ πρέπει να τοποθετηθούν σε μια γωνία 60° 

ώστε να έχουν την ακτινοβολία κάθετη σε αυτά άρα την μέγιστη απόδοση τους. 

Αντίθετα, το καλοκαίρι, όταν ο ήλιος βρίσκεται σε γωνία 70° τότε τα πάνελ πρέπει να 

έχουν μια κλίση της τάξεως των 20° σε σχέση με το οριζόντιο έδαφος. Στις ισημερίες, 

όπου ο ήλιος βρίσκεται σε μια γωνία 50° η βέλτιστη κλίση των φωτοβολταϊκών είναι 

στις 40°. Άρα σε εηΊσια βάση, ο μέσος όρος αντιστοιχεί περίπου στο γεωγραφικό 

πλάτος που βρίσκεται η εφαρμογή. Βέβαια, και επειδή το καλοκαίρι οι ώρες 

ηλιοφάνειας είναι πολύ περισσότερες και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι 

αρκετά εντονότερη θέλουμε να πλησιάσουμε λίγο τις βέλτιστες για το καλοκαίρι 

κλίσεις. Έτσι, θα επιλέγαμε ως βέλτιση1 κλίση για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, στην 

συγκεκριμένη εφαρμογ11τις30°. 

Με το πρόγραμμα υπολογισμού Sunny Design 1.57 προκύπτει βέλτιστη λύση 

στις 27° η οποία δίδει 5650 kWh ανά έτος περίπου. Παράγει 150 kWh επιπλέον ανά 

έτος. Η διαφορά αυτή, και με τιμές επιδοτούμενης κιλοβατώρας Φεβρουαρίου του 

2011 (πίνακας 3.6) που εκπον1Ίθηκε αυτή η μελέτη, δίδει επιπλέον κέρδος της τάξεως 

των 63 ευρώ ανά έτος δηλαδή περίπου 1250 ευρώ σε βάθος 20ετίας που είναι 

εγγυημένη η τιμ1Ί. Το ποσό αυτό σαφώς και δεν είναι αμελητέο. Επειδ1Ί οι υπολογισμοί 

αντιστοιχούν ση1ν Θεσσαλονίκη για τον Βόλο η διαφορά θα ήταν αρκετά μικρ11 , της 

τάξεως η1ς 1° έτσι βέλτιση1 θα ήταν η λύση των 26° κλίσης. 

Πριν όμως οριστικοποιηθεί αυηΊ η κλίση πρέπει να δούμε και ένα άλλο 

πρόβλημα. Μ11πως η μπροστιV11 συστοιχία πάνελ σκιάζει την πίσω όταν αυξηθεί η 

κλίση η1ς ; Στο σχήμα 6.14 παρουσιάζεται η κλίση των δύο συστοιχιών και η 

απαιτούμεV11 μεταξύ τους απόσταση. 

Σχι]μα 6.14: Υπολογισμός της απόστασης μεταξύ των δύο συστοιχιών έτσι ώστε η πρώτη να μην σκιάζει 
την δεύτερη 
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ΓIΊΎΧ ΙΑΚ ΙΙ Ε Ι'ΓΑΣ Ι Λ: ΔΗΜΗΤΙ,Ι ΙΣ ΣΟΥ ΛΤΑΝΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΙJQΥ 

ΚΕΦΑΛΛ ΙΟ 6°: Μ ΕΛΕΤΙΙ ΓI ΕΡΙΠΤΩΣΗΣ- 1-IΛΙΑΚΗ ΣΤΗΊ-1 Ι ΣΧΥΟΣ 5KW 

Ακολούθως θα γίνουν οι υπολογισμοί έτσι ώστε να δούμε εάν ο ενδιάμεσος 

χώρος είναι αρκετός ή έχουμε προβλήματα σκίασης. Οι υπολογισμοί θα γίνουν με 

βάσει τα σχήματα 6.15 και 6.16 που ακολουθούν στο τέλος της σειράς παραγράφων 

που αφορούν το θέμα. Θα ελέγξουμε τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Εάν δεν έχουμε 

σκίαση σε αυτές τότε δεν θα έχουμε ποτέ. Οι συνθήκες αυτές είναι τον χειμώνα όπου ο 

1Ίλιος παρουσιάζει μικρ1Ί γωνία της τάξεως των 30°. Με βάση τους τριγωνομετρικούς 

υπολογισμούς προκύπτει απόσταση μεταξύ των δύο είναι 2,507 μέτρα. Αναλυτικότερα 

οι υπολογισμοί ακολουθούν παρακάτω: 

• Στο τρίγωνο ΑΔΓ είναι γνωστά το μήκος ΑΓ το οποίο είναι ίσο με το μήκος 

των δύο φωτοβολταϊκό)ν , ίσο με 3300mιη και η γωνία Γ η οποία είναι ίση με 

26°, ίση με την γωνία τοποθέτησης των φωτοβολταϊκό)V . 

ΑΔ _ _ _ 
~ sίn26° = = => ΑΔ = ΑΓ . sίn26° = 33 00mm. sίn26° ~ ΑΔ = 1446,6mni 

ΑΓ 

ΓΔ 
~ co.s26° === ~ ΓΔ = AΓ.cos26° = 33001nm.cos26° => ΓΔ = 2966mm 

ΑΓ 

• Στο τρίγωνο ΑΒΔ είναι γνωστά το μ1Ίκος ΑΔ που μόλις υπολογίστηκε και η 

γωνία Β η οποία είναι ίση με την γωνία του ήλιου δηλαδή ίση με 30°. Βάσει 

αυτών προκύπτει η απόσταση ΒΔ, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των δύο 

φωτοβολταϊκών στοιχείων έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα σκίασης. 

ΑΔ _ ΑΔ 
=> tan30° = = => ΒΔ = ---

ΒΔ tan30° 

1446,6mm _ 
---- :::) 8Δ = 2507ηιrn

tan300 

Παρατηρούμε ότι η διαθέσιμη απόσταση στην ταράτσα είναι 1,8 μέτρα (μεταξύ 

των δύο συστοιχιό)ν) , με βάσει τους υπολογισμούς μας θα υπάρχει σκίασηό Για να μην 

υπάρχει σκίαση θα πρέπει να τοποθετηθούν σε απόσταση 2,507 μέτρων. Άλλωστε από 

το σχ1Ίμα 6.15 φαίνεται ότι δεν υπάρχει σκίαση για κλίση ηλίου μεγαλύτερη από 35°. 

Συγκεκριμένα η κλίση αυτ~Ί πρέπει να είναι ίση με 39°, αυτή προκύπτει από εφαρμογή 

τριγωνομετρικής σχέσης στο τρίγωνο ΑΒΔ. 

~ ΑΔ ~ 144ι6.6mnι 
=> tαηΒ = = => tanB = = 0,804 => Β = 39° 

ΒΔ 1800mm 
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Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να τοποθετηθεί ελαφρά ψηλότερα η δεύτερη 

συστοιχία έτσι ώστε να υπάρχει μηδαμινή περίπτωση σκίασης. Εάν η δεύτερη βάση 

τοποθετηθεί σε ύψος Ο,81η αντί Ο,53ιη και η ενδιάμεση απόσταση μεταξύ των δύο 

συστοιχιών είναι η μέγιστη δυνατ~Ί (1 , 81η) τότε σκίαση θα έχουμε μόνο για γωνίες 

ήλιου μικρότερες από 33°. Αυτό φαίνεται από τους υπολογισμούς με χρήση 

τριγωνομετρικών σχέσεων στο τρίγωνο ΑΒ 'Δ '. Με Β' αντιστοιχεί ότι φαίνεται με 

κόκκινο χρώμα στο σχήμα 6.16. Καταρχ1Ίν όμως πρέπει να υπολογιστεί η απόσταση 

ΑΔ'. Αυτή προκύπτει από τ~1ν αφαίρεση από την απόσταση ΑΔ της διαφοράς του 

ύψους η οποία αντιστοιχεί σε 270tηη1 (από Ο,53tη τοποθετείται τώρα το φωτοβολταϊκό 

σε Ο , 81η). 

ΑΔ' = ΑΛ - (800mm - 530n1m) = 1446.6nin1 - (800n1m - 530mm) => ΑΔ' 
= 1176,6n1m 

~ ΑΔ ' ~ 1176 .6nιni ~ 
~ tanB' = =- => tanB' = =Ο 804 => Β ' = 33° 

ΒΔ 1800mπι ' 

Για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με το αρχικό σχέδιο (σκίαση για ηλιακές 

γωνίες μικρότερες από 16°) πρέπει η δεύτερη συστοιχία να τοποθετ~1θεί σε αρχικό 

ύψος 1 ,45ιη. Αυτό υπολογίζεται με χρήση τριγωνομετρικών σχέσεων στο τρίγωνο 

ΑΒ"Δ". Με το Β" αντιστοιχεί ότι φαίνεται με γαλάζιο χρώμα στο σχιΊμα 6.16. 

Ακολουθούμε τ~1ν ίδια διαδικασία με πριν. 

_ ΑΔ" -- - - -:r-, ο -,, 5 6 => tanB" =-=-- => ΑΔ" = ΒΔ. tan B = 1800mm. tan16 => ΑΔ = 2 mm 
ΒΔ 

ΑΔ" = ΑΔ - (χ - 530πιm} => χ = ΑΔ-ΑΔ ' " + 530mm 
= 1446.6mm - 526nιn'l + 530rnm => χ = 14 50.6mm 
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Σχ17μα 6.15: Μεταβολι7 της κλίσης των δύο συστοιχιών 

.. ·· 
.... ΘΉλιος 

A .......... ····j35• 
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Σχ17μα 6.1 6: Δ ιάγραμμα υπολογισμών για την σκίαση των φωτοβολταϊκών στοιχείων 

Με βάση την θεωρία γνωρίζουμε ότι σε στέγες κτιρίων μπορούν να 

εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά ισχύος έως και lOkW. Στην περίπτωση μας δεν 

εκμεταλλευτήκαμε αυτό το όριο για να βελτιστοποιήσουμε το κέρδος μας . Το σύστημα 

που σχεδ ιάστηκε εκμεταλλεύεται το μισό του ορίου. Εάν διπλασιαστούν τα 

φωτοβολταϊκά πάνελ θα υπερδιπλασιαστεί το κέρδος και θα πλησιάσει τις 60000 ευρώ 

(αντί 27000). Παρατηρούμε ότι έμεινε ανεκμετάλλευτη η μισ1Ί ταράτσα και όλο το 

μπαλκόνι στα οποία άνετα θα μπορούσαν να τοποθετηθούν άλλα 22 πάνελ. Επειδ1Ί 

όμως ο ένας ελεύθερος χώρος είναι μπαλκόνι πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιθυμία του 

κύριου Γκλαβίνη να μην υπάρχουν εκεί φωτοβολταϊκά . Έτσι μπορούμε απλά να 

εκμεταλλευτούμε την μισ1Ί ταράτσα, εκε ί που υπάρχουν μόνο δύο πάνελ . 'Οπως 

φαίνεται και στο σχήμα 6.17 που ακολουθεί, σε εκείνο το τμήμα της ταράτσας 
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μπορούν να εγκατασταθούν 16 πάνελ αντί των δύο . Δηλαδή θα έχουμε σύνολο 14 

επιπλέον πάνελ. Λόγω της ύπαρξης του κτιρίου ανόδου στην ταράτσα τα τέσσερα 

πάνελ όμως θα παρουσιάζουν πρόβλημα μεγάλης σκίασης έτσι είναι στην διακριτική 

ευχέρεια του ιδιοκτήτη εάν θα τα τοποθετήσει ή όχι. Έτσι καταλ1)γουμε να έχουμε 

ακόμη l Ο επιπλέον πάνελ, σύνολο 32. Η συνολικ1Ί ισχύς του συστήματος μας 

αυξάνεται στα 7,2kWρeak· Το κάθε πάνελ τιμολογείται προς 1,8 ευρώ ανά W. Η 

διαφορά σε σχέση με την αρχική επένδυση είναι 2250W έτσι το κόστος αυξάνεται 

κατά 4050 ευρώ. 

Αυτά τα 32 φωτοβολταϊκά πάνελ δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον 

μετατροπέα που έχουμε (εξυπηρετεί μέχρι 26, 13 κατά μέγιστο σε κάθε στοιχειοσειρά). 

Θα χρησιμοποιηθεί ο SMC 7000HV ο οποίος υποστηρίζει εφαρμογές μέχρι και 

7,5kWρe<1k · Αυτός μπορεί να εξυπηρετ~)σει κατ' ελάχιστον 14 πάνελ και κατά μέγιστο 

19 πάνελ. Έτσι θα χρησιμοποιηθούν 16 πάνελ σε κάθε στοιχειοσειρά. Αυτός ο 

μετατροπέας κοστίζει 2187,46ί' 04J ευρώ έτσι αυξάνει περίπου κατά 300 ευρώ το αρχικό 

κόστος της επένδυσης. Μαζί με τα προηγούμενα συν επιπλεόν καλώδια και λοιπά 

μικροέξοδα μπορούμε να πούμε ότι το επιπλέον κόστος είναι περίπου 4500 ευρώ. Εάν 

προσθέσουμε και το ΦΠΑ (23%) τότε το επιπλέον κόστος είναι 5550 ευρώ. Το 

συνολικό κόστος θα πλησιάσει τις 25000 ευρώ . 

Το νέο σύστ~1μα όμως έχει την ικανότητα να παράγει αυξημένο ηλεκτρικό 

ρεύμα. Με βάσει τους υπολογισμούς του προγράμματος Sunny Design 1.57 και σε 

κλίση 12° όπως η αρχικ1Ί επένδυση προκύπτει ετήσια ηλεκτροπαραγωγή 7930kWh 

περίπου. Με τιμές κιλοβατώρας που κλείδωσαν τον Φεβρουάριο του 2011 θα υπάρχει 

ετ~)σιο κέρδος περίπου 3300 ευρώ. Έτσι το αρχικό κόστος επένδυσης 

(συμπεριλαμβανομένου και του επιτοκίου του δανείου της τράπεζας) θα καλυφθεί σε 

λιγότερο από 8 έτη. Σε βάθος 20ετίας που είναι ο χρόνος ζωής της επένδυσης θα 

έχουμε καθαρά κέρδη για τον κύριο Γκλαβίνη της τάξεως των 41000 ευρώ. Παρακάτω, 

στο σχήμα 6.17 παρουσιάζεται η τοποθέτηση των 32 πάνελ με πράσινο χρώμα. 
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Σχήμα 6. 17: Τοποθέτηση 32 πάνελ σε 3 συστοιχίες στην ταράτσα του κύριου Γκλαβίνη για αύξηση της 
ετι]σιας ηλεκτροπαραγωγι]ς και κατά συνέπειαν του κέρδους 

Εάν εφαρμόσουμε και τις δύο προτεινόμενες βελτιώσεις ταυτόχρονα τότε το 

κέρδος θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Τα 32 πάνελ, εάν τοποθετηθούν βέλτιστη 

κλίση δηλαδή 26° τότε, με βάσει τους υπολογισμούς του προγράμματος Sunny Design 

1.57 θα παράγουν περίπου 8125 kWh ανά έτος. Αυτό συνεπάγεται ετήσιο εισόδημα 

3400 ευρώ και καθαρό κέρδος κατά την διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού 
συστήματος πέραν των 43000 ευρώ . 

Εάν ο κύριος Γκλαβίνης αποφάσιζε να διαθέσει λίγο από το μπαλκόνι του για 

να τοποθετήσει ακόμη 12 φωτοβολταϊκά πάνελ έτσι ώστε η εγκατεστημένη ισχύς του 

να φτάσει τα 9,9 kWρe<1k τότε θα είχε επιπλέον του αρχικού κόστος 8910 ευρό) για τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία. Αυτ~Ί τ~1ν φορά θα χρησιμοποιηθεί μετατροπέας SMC 
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1 οοοοτι ο οποίος δύναται να εξυπηρετήσει από 14 μέχρι 16 πλαίσια ανά 

στοιχειοσειρά σε 5 διαθέσιμες στοιχειοσειρές. Έτσι θα δημιουργηθούν δύο 

στοιχειοσειρές με 14 πάνελ έκαστη και μια στοιχειοσειρά με 16 πάνελ. Αυτός ο 

μετατροπέας κοστίζει 2455,19[ΙΟ4J ευρώ, περίπου 700 ευρώ περισσότερα από αυτόν 

που χρησιμοποηΊθηκε στην πραγματικότητα . Μαζί με το ΦΠΑ το επιπλέον κόστος για 

την αρχική επένδυση θα είναι περίπου 10000 ευρώ και η αρχική επένδυση θα 

πλησιάσει τα 30000 ευρώ. Με τους τόκους της τράπεζας θα ξεπεράσουν τα 31000 

ευρώ . Εάν τα φωτοβολταϊκά τοποθετηθούν σε γωνία 12° τότε θα παράγουν 10680kWl1 

τον χρόνο και θα δίδουν ετιΊσια έσοδα της τάξεως των 4480 ευρώ. Τα έξοδα της 

επένδυσης θα αποσβεστούν σε 7 έτη. Σε βάθος 20ετίας θα προκύψουν καθαρά κέρδη 

της τάξεως των 58000 ευρώ. Εάν τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια σε βέλτιστη 

κλίση της τάξεως των 26° τότε θα παραχθούν από το ίδιο σύστημα περίπου 10940 kWh 

ανά έτος. Αυτές θα αποφέρουν ετήσιο εισόδημα της τάξεως των 4590 ευρώ . Ο 

συνδυασμός των βέλτιστων λύσεων θα δώσει καθαρό κέρδος της τάξεως των 60500 

ευρώ σε βάθος 20ετίας [1],[14],(100],[101],(102],(103],(104]. 
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