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Πρόλογος - Περίληψη 

 
 

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση μι-

ας όσο το δυνατό ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από το θέμα των ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας. Αναλύεται ο κλάδος, οι δυνατότητες για ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα 

οφέλη από τη χρήση της.  

Η εργασία διαπραγματεύεται τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των 

ανεμογεννητριών. Επίσης αναφέρεται στην μεθοδολογία υπολογισμού υβριδι-

κού συστήματος και περιγράφεται η πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία 

χρόνια στη χρησιμοποίηση των υβριδικών συστημάτων. 

Στην (Εισαγωγή) παρουσιάζονται οι καθοριστικές αλλαγές στον τομέα 

της ενέργειας, οι προσπάθειες για μια παγκόσμια δέσμευση και τέλος αναλύε-

ται ο σκοπός και τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Στο (Κεφάλαιο 1) δίνεται μια εικόνα για τα μεγάλα ενεργειακά προβλή-

ματα που προκύπτουν από την χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας, αναλύε-

ται η έννοια, το περιεχόμενο και τα κύρια είδη των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας. 

Στο (Κεφάλαιο 2) περιγράφονται αναλυτικά και ξεχωριστά η παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση την ηλιακή και αιολική ενέργεια. Αναπτύσσε-

ται ο τρόπος λειτουργίας  καθώς και οι εφαρμογές τους στη χώρα μας. 
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Στο (Κεφάλαιο 3) παρουσιάζονται τα είδη και τα χαρακτηριστικά του 

φωτοβολταικού πλαισίου, οι τρόποι στήριξης των συλλεκτών καθώς και τα η-

λεκτρονικά των φωτοβολταικών. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση στις κύριες κα-

τηγορίες, στα είδη, και στα βασικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας. 

Στο (Κεφάλαιο 4) γίνεται λόγος για τη μεθοδολογία υπολογισμού ενός 

υβριδικού συστήματος με φωτοβολταικά και ανεμογεννήτρια. Περιγράφονται 

τόσο ο σχεδιασμός του, όσο και ο υπολογισμός για τα κύρια μεγέθη του. 
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Introduction - Abstract 
 
 

The purpose of this thesis is to present, to the extent possible, a com-

plete overview of the topic of renewable energy sources. It analyzes the in-

dustry, the possibilities for development of entrepreneurship, renewable ener-

gy technology and benefits from its use. 

This paper discusses the use of renewable energy sources and more 

specifically of photovoltaic systems and wind turbines. Moroever, it presents 

the methodology for calculating hybrid systems and describes the progress 

made in recent years in the use of hybrid systems. 

In (Introduction) key developments in the energy sector and efforts for 

a global environmental commitment are presented. The purpose and benefits 

of renewable energy are also discussed. 

In (Chapter 1) an overview of the major energy problems arising from 

the use of conventional energy sources is provided and the concept, content 

and the main types of renewable energy are analyzed. 

In (Chapter 2) the production of electricity based on solar and wind en-

ergy are described separately and in detail. Modes of operation and the appli-

cations in our country are discussed. 

In (Chapter 3) the types and characteristics of photovoltaic modules, 

and ways to support the panels and solar electronics are presented. The main 

categories, types, and key characteristics of the turbine are analyzed. 
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In (Chapter 4) the methodology of calculation of a hybrid system with 

photovoltaic and wind turbine is described. The design and the calculation of 

the main figures are analyzed. 
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Εισαγωγή 

 
   Κατά την τελευταία δεκαετία ο κόσμος είχε μια μακρά περίοδο ανάπτυξης.  

Φυσικά η ανάπτυξη αυτή δεν ήταν προνόμιο των πολλών καθώς εκατομμύρια 

άνθρωποι βρισκόταν και εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από το όριο της 

φτωχιάς. Ωστόσο ο “αναπτυγμένος’’ κόσμος που είχε την δυνατότητα να ε-

πωφεληθεί από την εν λόγω ανάπτυξη είχε αφοσιωθεί σ ένα έργο αλόγιστης 

κατανάλωσης και κακής διαχείρισης των φυσικών πόρων, ειδικά εκείνων που 

απαιτούνται για την παραγωγή ενέργειας. «Ο πιο βρώμικος γίνεται και ο πιο 

πλούσιος» αυτή είναι εδώ και πολλά χρόνια η βασική αρχή που διέπει όσους 

κινούνται στον ενεργειακό χώρο, πολιτικούς και επιχειρηματίες. Τα πράγματα 

όμως φαίνεται πως αρχίζουν να αλλάζουν τον τελευταίο καιρό καθώς δυο με-

γάλες κρίσεις που ξεσπούν σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται να φέρνουν καθο-

ριστικές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας. 

  Η πρώτη κρίση φέρνει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μεγάλα περιβαλλοντι-

κά προβλήματα. Η ενδεχόμενη αύξηση στην θερμοκρασία του πλανήτη πάνω 

από 5˚C στη διάρκεια του αιώνα είναι το σοβαρότερο από αυτά και δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με περιορισμό των εκπομπών διο-

ξειδίου του άνθρακα που προκαλούν το πρόβλημα. Σήμερα το 95% της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στη χρήση συμβατικών καύσιμων (άνθρακας, 

πετρέλαιο, φυσικό αέριο) από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου οι κυβερνήσεις 

πλέον αναγκάζονται να προχωρήσουν σε συμφωνίες με στόχο την εφαρμογή 

μιας αυστηρότερης, συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Το Μάρτιο του 2007 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 20% 
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των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ταυτόχρονα έθεσε ως δεσμευτικό 

στόχο η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να ανέλθει έως το 2020 

στο 20% του συνόλου της παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ. 

  Ο δεσμευτικός αυτός στόχος έως τώρα υποχρέωνε τις επιχειρήσεις στον 

κλάδο της ενέργειας, να πληρώνουν μέσω ενός συστήματος εμπορίας εκπο-

μπών αέριων για την ρύπανση που προκαλούσαν. Έδινε όμως το δικαίωμα 

μέχρις ενός σημείου, για δωρεάν ρύπανση. Το πλαίσιο όμως από το 2013 θα 

γίνει ακόμη πιο αυστηρό καθώς ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής δεν θα 

παίρνει κανένα δικαίωμα δωρεάν και θα ισχύει ένα σύστημα δημοπράτησης 

δικαιωμάτων εκπομπών. Συνεπώς το δεσμευτικό αυτό πλαίσιο οδηγεί την βι-

ομηχανία της ενέργειας σε μονόδρομο ώστε να αντικαταστήσει τα ορυκτά 

καύσιμα που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και κοστίζουν, με ανανεώσιμες πή-

γες που δεν επιβαρύνουν καθόλου το περιβάλλον. 

  Μια δεύτερη κινητήρια δύναμη για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 

μπορεί να αποδειχτεί όσο και αν φαίνεται απίθανο, η οικονομική κρίση. Ακόμη 

και αν την εποχή αυτή τα κεφάλαια και η πίστωση περιορίζονται, η ανάγκη για 

εργασία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας ανα-

μένεται να φτάσει στα τέλη του 2012 το 23%. Οι επενδύσεις στην πράσινη τε-

χνολογία θα μεταφράζονταν σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας ανακουφίζοντας 

την οικονομία και δίνοντας μια διέξοδο στο πρόβλημα. Ήδη αρκετές χώρες 

προωθούν την πράσινη τεχνολογία ως λύση στα σοβαρά προβλήματα της 

απασχόλησης. 

  Η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Γερμανίας, που έχει τζίρο 

192δισ. ευρώ και απασχολεί ήδη 250.000 ανθρώπους, αναμένεται να προ-

σφέρει έως το 2020 περισσότερες θέσεις εργασίας από τη γερμανική αυτοκι-
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νητοβιομηχανία, τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας σήμερα. Ενώ η Βρετα-

νία σχεδιάζει να δαπανήσει έως το 2020, 80 δισ. ευρώ σε ανεμογεννήτριες, 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 160.000 νέες θέσεις εργασίας. Στην άλλη 

μεριά του Ατλαντικού ο Μπάρακ Ομπάμα υπόσχεται να επενδύσει την επόμε-

νη δεκαετία 150 δισ. δολάρια σε μια καθαρή ενεργειακή οικονομική πολιτική, η 

οποία θα βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα να δημιουργήσει 5 εκατομμύρια νέες 

“πράσινες” θέσεις εργασίας. 

   Ο σύγχρονος κόσμος έχει κάθε δυνατότητα που του δίνουν οι νέες τεχνολο-

γίες να εκμεταλλευτεί τις μεγαλύτερες προκλήσεις που τον ταλανίζουν, με τέ-

τοιο τρόπο ώστε να έχει ουσιαστικό κέρδος εξασφαλίζοντας για τις νέες γενιές 

ένα καλύτερο μέλλον στην οικονομία και στο περιβάλλον. Οι ανανεώσιμες πη-

γές ενέργειας είναι τεχνολογίες που δεν πρέπει να μείνουν αναξιοποίητες σε 

τέτοιες περιόδους κρίσεων. 
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Κεφάλαιο 1 

 

1. Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα 

 
1.1. Η κλιματική αλλαγή 

 

  Κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, δισεκα-

τομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κυρίως από την καύση ορυκτών 

καύσιμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο) καθώς και άλλων αεριών ό-

πως το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου, απελευθερώνονται στην ατμό-

σφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των αεριών που παρέμενε σταθερή για δεκά-

δες χιλιάδες χρόνια. Η ανατροπή αυτή αναμένεται να αλλάξει δραστικά το κλί-

μα τις ερχόμενες δεκαετίες. Το διοξείδιο του άνθρακα θεωρείται υπεύθυνο για 

το 50% της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας. Σε λιγότερο από 2 αιώνες οι 

άνθρωποι αυξήσαμε κατά 25% την συνολική ποσότητα CO2 της ατμόσφαι-

ρας. Κάθε χρόνο επιβαρύνουμε την ατμόσφαιρα με 6 δισεκατομμύρια τόνους 

διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι υπολογίζεται ότι η μέση θερμοκρασία της γης θα 

ανέβει τα επόμενα 100 χρόνια από 2 έως και 6 βαθμούς κελισίου. Οι συνέπει-

ες της υπερθέρμανσης της γης δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλα 

τα μήκη και πλάτη. Πρόσφατες έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη δείχνουν ότι 

κάτω από τις συνθήκες αυτές προβληματικά κλιματολογικά φαινόμενα όπως 

οι ξηρασίες, οι πλημύρες, το el nino και άλλα, αναμένεται να εμφανίζονται πιο 

συχνά. Οι σίγουρες συνέπειες της παγκόσμιας υπερθέρμανσης είναι: 

α) η μείωση στα αποθέματα του νερό 
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β) οι απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του πλανήτη 

γ) Οι υψηλές θερμοκρασίες στη θερινή περίοδο 

δ) η είσοδος των θαλάσσιων υδάτων στον παράκτιο υπόγειο υδροφόρο ορί-

ζοντα και η υποβάθμιση του. 

ε) Οι σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού και αγαθών. 

στ) Η δραματική μείωση του αριθμού των ειδών. 

  Η αλλαγή του κλίματος αμφισβητήθηκε στο παρελθόν και σε οποιασδήποτε 

προσπάθειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού αντέδρα-

σαν λόμπι ισχυρών συμφερόντων. Πλέον όμως αυτή η πραγματικότητα είναι 

αδιαμφισβήτητη καθώς οι συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι 

ήδη πραγματικότητα. Την τελευταία δεκαετία, εκδηλώθηκαν τρεις φορές πε-

ρισσότερες φυσικές καταστροφές- κυρίως πλημμύρες και τυφώνες –στον κό-

σμο από ότι στην δεκαετία του 60, ενώ τετραπλασιάστηκε το κόστος των κα-

ταστροφών από παρομοια φαινόμενα. Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που λειτουργούν με την καύση λιγνίτη, λιθάνθρακα, πετρελαίου και 

άλλων ορυκτών καύσιμων, ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της περιβαλ-

λοντικής κρίσης προκαλώντας αλόγιστη ρύπανση στον αέρα, το έδαφος, το 

υπέδαφος, τον υδροφόρο ορίζοντα άλλα και την υγεία των πολιτών. 

  Στην Ευρώπη οι πιο ρυπογόνοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

λειτουργούν στην Ελλάδα, την Γερμάνια, την Πολωνία και την Ισπανία. Συμ-

φώνα με έκθεση της wwf, η ελληνική ∆ΕΗ είναι η 5η μεγαλύτερη εταιρία πα-

ραγωγής λιγνίτη στον κόσμο, και οι πιο ρυπογόνοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 

στην Ευρώπη είναι αυτοί του Άγιου ∆ημητρίου και της Καρδίας στην Κοζάνη. 

Οι σταθμοί της ∆ΕΗ εκλύουν κάθε χρόνο 43 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου 
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του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, πόσο που αποτελεί το 40% των συνολικών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της χώρας. 

 

1.1.1. Το πρωτόκολλο του Κιότο 

 

  Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών η διεθνής κοινό-

τητα συμφώνησε στην μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου υπο-

γράφοντας την σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή γνωστό ως το 

πρωτόκολλο του Κιότο. Η συμφωνία αυτή επικυρώθηκε πάνω από 100 χώρες 

στο Κιότο της Ιαπωνίας το 1997. Εκεί οι ανεπτυγμένες χώρες δεσμευτήκαν να 

μειώσουν συνολικά τις εκπομπές των 6 κύριων αερίων του θερμοκηπίου (διο-

ξείδιο του άνθρακα CO2, μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου και διάφορα βιομη-

χανικά φθοριούχα αέρια κατά 5,2% με βάση τις εκπομπές του 1990 ως το 

2012. 

  Το πρωτόκολλο είναι ένα θετικό βήμα αλλά ατελές, για την σωτηρία του 

πλανήτη και για την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, καθώς απο-

τελεί την πρώτη συμφωνία που έθεσε συγκεκριμένο στόχο μείωσης των αερί-

ων του θερμοκηπίου και αναγνώρισε την κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη 

των διαφόρων χωρών. Ο κοινός στόχος είναι η μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 5,2%, αλλά η ευθύνη είναι διαφοροποιημένη με βάση 

τις ανάγκες ανάπτυξης τους και την ιστορική τους ευθύνη στη δημιουργία του 

φαινόμενου. Έτσι ενώ ο Καναδάς έχει στοχεύσει σε μείωση 6% των εκπο-

μπών του, η Γερμανία σε μείωση κατά 21%. Η Ελλάδα διεκδίκησε και πέτυχε 

να της επιτραπεί η αύξηση κατά 25%. 
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  Μαζί με το πρωτόκολλο του Κιότο γεννήθηκε μια σειρά πολύπλοκων εν-

νοιών. Οι έννοιες αυτές ονομάζονται «ευέλικτοι μηχανισμοί» η πιο απλά πα-

ραθυράκια για την αποφυγή της πραγματικής μείωσης των εκπομπών. Οι 

ευέλικτοι αυτοί μηχανισμοί δίνουν το δικαίωμα στις ανεπτυγμένες χώρες να 

πωλούν και να αγοράζουν πιστώσεις μεταξύ τους. ∆ηλαδή όταν μια χώρα έχει 

καταφέρει να μειώσει σε μεγαλύτερο ποσοστό τα αέρια του θερμοκηπίου από 

αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε, έχει τη δυνατότητα να εμπορευτεί την επιπλέον 

αυτή ποσότητα με κάποια χώρα η οποία δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο 

της. 

  Όπως φαίνεται τα περιθώρια που προσφέρει το πρωτόκολλο του Κιότο στην 

ανάπτυξη της αγοράς του άνθρακα το καθιστά ανεπαρκές για την προστασία 

του παγκόσμιου κλίματος. Όμως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις φορείς τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, αλλά και ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για νέους πιο φι-

λόδοξους αλλά αναγκαίους στόχους, για σοβαρότερη προσπάθεια μείωσης 

των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου. Το μέλλον των έργων φαίνεται πως 

βλάπτει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων που δε θέλουν να δουν να πηγαί-

νουν χαμένα τα σχέδια που προσφέρουν σε όσους χρειάζονται τις πιστώσεις 

στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αλλά και έσοδα στα ταμεία τους. 
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1.1.2. Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις 

 

  Μέχρι τώρα το πλέον αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο για των περιορι-

σμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη των ΑΠΕ έχει 

πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή πρότεινε μια διεξοδική δέσμη μέτρων για την χάραξη μιας νέας ευρωπαϊ-

κής ενεργειακής πολίτικης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλ-

λαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της 

ΕΕ. Η Επιτροπή έθεσε τρεις φιλόδοξους στόχους με χρονικό ορίζοντα το2020: 

α) Βελτίωση της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων κατά 20% 

β) Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 

στην τελική κατανάλωση στο επίπεδο το 20%. 

γ) Αύξηση του ποσοστού βιοκαυσίμων στις μεταφορές στο 10% .Σημειώνεται 

ότι ο στόχος για 20% διείσδυση των ΑΠΕ αφορά το σύνολο των ενεργειακών 

χρήσεων (ηλεκτρισμός , θερμότητα και μεταφορές). 

  Tα κράτη μέλη παρακολουθούν τις οικείες εκπομπές αεριών του θερμοκηπί-

ου και υποβάλλουν σχετική έκθεση κάθε χρόνο. Αν μια έκθεση παρακολού-

θησης δείξει ότι ένα κράτος δεν τήρησε τις επιτρεπόμενες ποσότητες που κα-

θορίζονται στην απόφαση για επιμερισμό της προσπάθειας, η κοινότητα μπο-

ρεί να κινήσει διαδικασίες για παράβαση κατά του υπόψη κράτους μέλους βά-

σει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ. Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί την Επι-

τροπή να προσφεύγει στο ∆ικαστήριο κατά των κρατών μελών που δεν τη-

ρούν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό σημαίνει πως επιβάλλεται κάποιο χρηματικό 

πρόστιμο για κάθε μη συμμόρφωση των κρατών στις επιταγές της Επιτροπής. 
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  Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής επιτροπής γεννούν για την Ελλάδα μια μεγά-

λη πρόκληση προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της Κοινοτικής Οδηγίας 

για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Συμφώνα με αυτήν η Ελλάδα κα-

λείται να αυξήσει τη συμβολή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλε-

κτρικής ενέργειας. Ωστόσο ο στόχος αυτός είναι μάλλον πολύ υψηλός για τα 

Ελληνικά δεδομένα αφού οι γραφειοκρατικές και πολιτικές δυσκολίες δεν επι-

τρέπουν επιτάχυνση στους ρυθμούς επένδυσης σε ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας. 

 

1.1.3. Το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα 

 

  Τις τελευταίες δεκαετίες οι ενεργειακοί πόροι έχουν εξελιχθεί σε πόρους 

στρατηγικής σημασίας για την λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Όμως 

η ενεργοβορα δομή παραγωγής, η αυξανόμενη κατανάλωση και ταυτόχρονα 

ανορθολογική χρήση της ενέργειας έχουν οδηγήσει σε μείωση των αποθεμά-

των των ενεργειακών πόρων και αρά αύξηση του κόστους εξόρυξης και πα-

ραγωγής τους. Η στενότητα των φυσικών πόρων και η επίπτωση της στην οι-

κονομική ανάπτυξη έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την οικονομική σκέψη. Στοχα-

στές όπως ο Malthus και Μarx διερευνούσαν ήδη από το 19ο αιώνα κατά πό-

σο η φύση θέτει φραγμούς στην οικονομική ανάπτυξη, ώστε η οικονομία να 

οδηγηθεί μακροχρόνια σε μια στάσιμη κατάσταση. 

  Μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, αρκετοί οικονομολόγοι ασχολήθηκαν με την 

μέτρηση της στενότητας συγκεκριμένων φυσικών πόρων. Ειδικότερα το ενδι-

αφέρον για την στενότητα των ορυκτών καυσίμων υπήρξε αρκετά έντονο λο-
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γω των δυο μεγάλων ενεργειακών κρίσεων. Ο προβληματισμός στρεφόταν 

πάντα γύρω από το πώς θα μπορέσει να συμβαδίσει η κοινωνική ευημερία σε 

συνάρτηση με την στενότητα των φυσικών πόρων. Οι ενεργειακοί πόροι που 

κατέχουν σήμερα δεσπόζουσα θέση στην παγκοσμία κατανάλωση ενέργειας 

είναι κυρίως το πετρέλαιο και τα προϊόντα του ενώ ακολουθεί ο άνθρακας και 

το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο και τα λοιπά ορυκτά καύσιμα είναι εξαντλησιμοι 

και σπάνιοι πόροι και επομένως υπό την πίεση της αυξανόμενης ζήτησης θα 

αυξάνονται ολοένα και οι τιμές τους. 

  Πρόσφατα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έφτασαν σε πρωτόγνωρα υψηλά 

επίπεδα φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο σε πραγματικούς όρους, από το 

τέλος της δεκαετίας του ʼ70. Κατά μέσω όρο η τιμή του αργού πετρελαίου τύ-

που Μπρεντ κινήθηκε γύρω στα 60 USD το βαρέλι το 2011. Η μέση τιμή του 

πετρελαίου για τους πέντε πρώτους μήνες του 2012 ανέρχεται σε 106 USD, 

ενώ οι τιμές όσο πάνε και αυξάνονται. 

  Οι τιμές του άνθρακα και του φυσικού αερίου ακολούθησαν , αυξανόμενες με 

τον ίδιο ρυθμό η και με ταχύτερο σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου, κατά 

τους τελευταίους 12 μήνες του 2011 . Τούτο σημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του 

πετρελαίου είχαν ως αποτέλεσμα τις αυξημένες τιμές των ενεργειακών προϊό-

ντων, πιέζοντας τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη να αυξήσουν 

τις τιμές τους. 

  Οι προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις όπως εκείνη της δεκαετίας του ʼ70 εί-

χαν προκληθεί από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην πρόσφορα 

από τις χώρες παραγωγής. Στην προκείμενη περίπτωση η σταθερή η ακόμη 

και ελαφρά μειούμενη πρόσφορα πετρελαίου αγωνίζεται να ανταποκριθεί σε 
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μια αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Το συμπέρασμα είναι πως η αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου δεν οφείλεται πια σε προσωρινούς παράγοντες όπως 

γινόταν κατά το παρελθόν αλλά σε μια διαρθρωτική μεταβολή της ισορροπίας 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου στην παγκόσμια οικονομία και ως 

εκ τούτου είναι πιθανόν μακροπρόθεσμα να παραμείνουν υψηλές οι τιμές. 

 

 

Καύσιμο Χρόνια 

Λιγνίτες 510 

Γαιάνθρακες 130 

Φυσικό αέριο 65 

Πετρέλαιο 43 

 

Σχήμα 1.1.3.1. ∆ιάρκεια ζωής παγκόσμιων αποθεμάτων εξαντλήσιμων πηγών ενέργειας 

 

 

  Η κυριότερη πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να συνίσταται 

στο να καταστούν οι χώρες περισσότερο αποτελεσματικές όσο αναφορά την 

παραγωγή και την χρήση ενέργειας και λιγότερο εξαρτημένες από τα ορυκτά 

καύσιμα. ∆υστυχώς σήμερα η εξάρτηση των χωρών ειδικά της ευρωπαϊκής 

ένωσης παραμένει μεγάλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σήμερα το 50% της 

ενέργειας που χρειάζεται και η πρόβλεψη είναι να φθάσει το 70% έως το 2030 

με ανάλογη αύξηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή ενέργει-

ας. Μόνο το ρωσικό φυσικό αέριο καλύπτει το 20% των αναγκών της γεγονός 
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που δίνει την ευκαιρία στην Ρωσία να χρησιμοποιήσει την ενέργεια σαν πολι-

τικό όπλο τα επόμενα χρόνια. 

  Για τις χώρες που είναι εισαγωγείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων 

ορυκτών καυσίμων μια αύξηση στις τιμές των εν λογω καυσίμων θα αποτε-

λούσε, πηγή πληθωρισμού αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων και συρρι-

κνώνοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών. 

  Πρόσφατα στην Ευρώπη ο πληθωρισμός των τιμών ενέργειας συνέβαλε κα-

τά 0.8% περίπου στην αύξηση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή 

κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011. Ομοίως οι τιμές πολλών γεωργικών προϊό-

ντων, όπως σίτου, των γαλακτοκομικών προϊόντων του κρέατος παρουσίασαν 

κατακόρυφη αύξηση. 

 

 

1.1.4. Νέα εποχή στην ηλεκτρική ενέργεια 

 

  Γίνεται σαφές πως ο ηλεκτρικός τομέας αποτελεί σήμερα την πιο κρίσιμη 

υποδομή των σύγχρονων κοινωνιών. Έτσι η αξιοπιστία και η αδιάλειπτη πα-

ροχή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν θα είναι εκτεθειμένη σε διακοπές εφοδια-

σμού και απότομες αυξήσεις των τιμών γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη. 

  Η στενότητα στα αποθέματα ορυκτών καυσίμων και τα μεγάλα ενεργειακά 

προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς, έχουν οδηγήσει σε νέες στρατη-

γικές στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες πλέον θα δίνουν έμφαση 

σε αποκεντρωμένες μονάδες με αποδοτικές τεχνολογίες όπως οι τεχνολογίες 

ανανεώσιμων πηγών. Τέτοιες αποκεντρωμένες τεχνολογίες θα μπορούσαν να 
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παρέχουν όχι μόνο υποστήριξη στους μεγάλους κεντρικούς σταθμούς παρα-

γωγής αλλά και να τους αντισταστήσουν. 

  Στο νέο περιβάλλον της ενέργειας η αποκεντρωμένη παραγωγή μπορεί να 

καλύπτει μεγάλο εύρος νέων τεχνολογιών με μικρές μονάδες εγκατεστημένες 

κοντά στην κατανάλωση. Η μεγάλη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών και άλλων 

νέων και αποδοτικών τεχνολογιών αποτελεί τη νέα πρόκληση στον ενεργειακό 

τομέα και θα απαιτηθούν ανάλογες παρεμβάσεις στο δίκτυο. 

  Η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργει-

ας, βιομάζας, μικρών υδροηλεκτρικών, συστημάτων αποθήκευσης, συμπερι-

λαμβάνονται στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους κάθε 

χώρας. Στην Ευρώπη η διείσδυση και η συμμετοχή των αποκεντρωμένων μο-

νάδων στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για το 2030 εκτιμάται 

για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 35% -40% . Αυτό θεωρείται με-

γάλη συμβολή στην ασφάλεια και στην αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργει-

ας καθώς επίσης και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

 

1.2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

1.2.1. Έννοια και περιεχόμενο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

 

  Η παγκοσμία επιτροπή για το περιβάλλον και την ανάπτυξη διατύπωσαν την 

εξής έννοια της βιώσιμης η αειφόρου ανάπτυξης «βιώσιμη είναι η ανάπτυξη η 

οποία ικανοποιεί τις ανάγκες της σημερινής γενιάς χωρίς να χειροτερεύει την 
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ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δίκες τους ανάγκες» 

Η δυνατότητα της βιώσιμης ανάπτυξης είναι υπαρκτή όσο υπάρχουν ανανεώ-

σιμοι πόροι συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσιμων ενεργειακών πη-

γών και αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

  Η ευρύτερη έννοια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναφέρεται σε κάθε 

πηγή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και ανανεώνεται μέσω φυσικών φαινομένων μόνιμου κύκλου. Πρόκειται για 

καθαρές μορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο περιβάλλον, που δεν αποδε-

σμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά 

απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε με-

γάλη κλίμακα. Ενώ για την εκμετάλλευση τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητι-

κή παρέμβαση όπως εξόρυξη, άντληση καύση αλλά απλώς η εκμετάλλευση 

της ήδη υπάρχουσας ροής ενεργείας στην φύση. Αυτό σημαίνει πως πρόκει-

ται για ανεξάντλητες πηγές ενέργειας που βασίζονται σε διάφορες φυσικές δι-

αδικασίες όπως: Ο ήλιος, ο άνεμος, οι υδατοπτώσεις, η ενέργεια των κυμά-

των, ρευμάτων, ωκεανών, η βιομάζα, η γεωθερμία 

  Οι Α.Π.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε άμεσα (κυρίως για θέρμανση), 

είτε μετατρεπόμενες σε άλλες μορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισμό ή μηχανι-

κή ενέργεια). Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο ενεργειακό δυναμικό 

απ' τις Α.Π.Ε. είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικής κατανάλωσης 

ενέργειας. Η υψηλή όμως μέχρι πρόσφατα, τιμή των νέων ενεργειακών εφαρ-

μογών, τα τεχνικά προβλήματα εφαρμογής, καθώς και οι πολιτικές και οικο-

νομικές σκοπιμότητες που συνδέονται με τη διατήρηση 

του παρόντος επιπέδου ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα, εμπόδισαν την 
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εκμετάλλευση έστω και μέρους αυτού του δυναμικού. 

  Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και για την α-

νάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών που δεσμεύουν 

το δυναμικό τους, παρουσιάσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή χρήση 

του 1979 ως αποτέλεσμα κυρίως των απανωτών πετρελαϊκών κρίσεων της 

εποχής, και παγιώθηκε την τελευταία δεκαετία, μετά τη συνειδητοποίηση των 

παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων από την χρήση κλασικών πηγών 

ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραματικές εφαρμο-

γές. Σήμερα όμως λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους σχεδιασμούς των 

ανεπτυγμένων κρατών για την ενέργεια, λόγω της εξέλιξης των τεχνολογιών 

τους και της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης τεχνολογίας σε αναπτυσσό-

μενες χώρες, με αντίστοιχη μείωση του κόστους επένδυσης και παραγωγής. 

Αποτελούν επίσης για τα κράτη στρατηγική επιλογή, αφού έχουν ωριμάσει και 

είναι ασφαλείς, ανταγωνιστικές και ελκυστικές σε ιδιώτες και επενδυτές. Ενώ η 

εφαρμογή τους συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών και ει-

δικότερα στη μείωση των εκπομπών CO2 και στην απεξάρτηση από το εισα-

γόμενο πετρέλαιο.  

  Μπορούν δηλαδή να απαντήσουν αποτελεσματικά στο τρίπτυχο των προ-

βλημάτων που απασχολούν τον τομέα της ενέργειας:  

α) Επάρκεια αποθεμάτων  

β) ασφάλεια ανεφοδιασμού  

γ) προστασία του περιβάλλοντος. 

  Εξάλλου, στην προώθηση των Α.Π.Ε. στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά 

συνέβαλε το γεγονός ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτάρκεια 
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μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, αποτελώντας την εναλλακτική πρόταση 

σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου. Είναι προφανές ότι χώρες με με-

γάλα αποθέματα στις πρωταρχικές μορφές ενέργειας έχουν συνήθως την τά-

ση να χρησιμοποιούν αυτό το πλεονέκτημα ως μέσο για πολιτικό και οικονο-

μικό έλεγχο των υπολοίπων. Παράδειγμα τέτοιων συνεπειών είναι η πολιτική 

και οικονομική κατάσταση που έχει εδραιωθεί στη Μέση Ανατολή. Οι Α.Π.Ε. 

όμως, αποτελούν ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια 

ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας παράλληλα 

την ανάγκη για τεράστιες μονάδες ενεργειακής παραγωγής, αλλά και για με-

ταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Ταυτόχρονα, υποβοηθείται η 

αποκέντρωση και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε κάθε περιοχή όπου 

εγκαθίστανται τέτοιου είδους μονάδες. 

  Το πιο σημαντικό όφελος που μπορούν να προσφέρουν σε μια οικονομία 

σχετίζεται με την βελτίωση της απασχόλησης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργει-

ας παρουσιάζουν καταπληκτικό δυναμικό ως προς την δημιουργία και διαφύ-

λαξη θέσεων εργασίας. Μελέτη του WWF για τη Βιομάζα «Biomass Study» 

εντοπίζει ένα δυναμικό απασχόλησης της τάξεως των 170.000-290.000 θέσε-

ων εργασίας πλήρους απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ μόνο και μόνο 

από αυτή την συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Οι εν λόγω θέσεις 

εργασίας υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν κυρίως σε αγροτικές, αδύναμες 

από πλευράς υποδομών, περιοχές και θα είναι ως εκ τούτου εξαιρετικά σημα-

ντικές. 

  Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι ο απλός στην κατασκευή και τη συντή-

ρηση εξοπλισμός τους. Εξάλλου, το μηδενικό κόστος πρώτης ύλης, σε συν-
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δυασμό με τις μικρές έως ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης που εμφανίζουν, 

συνεπάγεται περιορισμένο κόστος λειτουργίας. Έτσι, αντισταθμίζεται σε μεγά-

λο βαθμό το μέχρι σήμερα μειονέκτημα του αυξημένου κόστους που απαιτεί-

ται για την εγκατάσταση των μονάδων εκμετάλλευσής τους. Eπιπρόσθετα, 

στα τεχνικά πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβά-

νονται: Η δυνατότητα διαφοροποίησης των ενεργειακών φορέων, τεχνολογιών 

και υποδομών παραγωγής θερμότητας, καυσίμων και ηλεκτρισμού και η αύ-

ξηση της ευελιξίας των συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να ανταποκρί-

νονται στη μεταβαλλόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

  Για κάθε χώρα η επιλογή μεταξύ των διάφορων διαθέσιμων ενεργειακών 

πόρων εξαρτάται έντονα από τους φυσικούς περιορισμούς που τίθενται για 

κάθε τύπο πόρου (υδατικό δυναμικό, αιολικό δυναμικό ανά περιοχή, μέγιστη 

μέση ηλιακή έκθεση ανά μονάδα επιφάνειας κλπ) . Για κάθε πόρο λοιπόν υ-

πάρχει ένα κατώφλι της βέλτιστης απόδοσης. 

 Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια 

τα οποία είναι αναγκαία προκείμενου να πραγματοποιηθούν τεχνικά οι ανα-

νεώσιμες πήγες σε μια χώρα.: 

α) Oικονομικός ανταγωνισμός (κόστος KWh) 

β) Επιπτώσεις στην απασχόληση 

δ) Ευαισθησία στις τιμές των πρώτων υλών ( πετρέλαιο, και άλλα ορυκτά) 

ε) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

στ) Κοινωνική αποδοχή 

  Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ πάνω 2200 MW. Τη 

μερίδα του λέοντος έχουν τα αιολικά με 64% ή αλλιώς 1388 MW. 
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 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η κατανομή της εγκατεστημένης ισχύς ΑΠΕ το 

Μάιο του 2012.   

 

Σχήμα 1.2.1.1. Ποσοστό εγκατεστημένης ισχύς ΑΠΕ το 2012. 

 
1.2.2. Παγκόσμιο δυναμικό 

 

  Από το 1997 που επεγράφη το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι επενδύσεις σε α-

νανεώσιμες πηγές αυξάνονται διαρκώς με ταχείς ρυθμούς. Η εγκατεστημένη 

ισχύς σε ανεμογεννήτριες αυξάνεται κατά 25-30% ετησίως, τα φωτοβολταικά 

κατά 50-60% ετησίως, οι ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση νερού κατά 15-20% 

ετησίως και η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων κατά 15-20% ετησίως. 

  Παγκοσμίως ολοένα και περισσότερες χώρες στοχεύουν να αυξήσουν την 

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διαμορφώνοντας τα θεσμικά 

πλαίσια για την προσέλκυση επενδύσεων  58 χώρες έχουν σήμερα θέσει στό-

χους για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους 
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ισοζύγιο συμπεριλαμβανομένων και αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και πολι-

τειών/περιφερειών των ΗΠΑ και του Καναδά, και η πλειοψηφία αυτών έχει δι-

αμορφώσει συγκεκριμένες πολιτικές και κίνητρα για την χρήση ΑΠΕ. Ενώ την 

πρωτοπορία στον κλάδο διαθέτει η Ευρώπη, έχοντας άνω του 35% του πα-

γκόσμιου δυναμικού σε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες. 

  Σήμερα πάνω από 70 χώρες έχουν αιολική ενέργεια, μεταξύ τους και ανα-

πτυσσόμενες χώρες όπως η Κίνα, Αίγυπτος, Μεξικό, Ιράν, Βραζιλία κ.α. Η Ιν-

δία και η Κίνα έχουν πολύ μεγάλη ισχύ σε αιολική ενέργεια, κατέχοντας 4η και 

6η θέση αντίστοιχα (με τη Γερμανία και την Ισπανία να κατέχουν την 1η και 

2η) στη παγκόσμια κατάταξη το 2011 όσο αφορά εγκατεστημένη ισχύ αιολι-

κών πάρκων. Χώρες όπως η Γερμάνια κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν με 

τέτοιο τρόπο τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας ώστε εκτός από τα πρωτεύο-

ντα αποτελέσματα να αποκτήσουν οφέλη σε επίπεδο τεχνογνωσίας και κατα-

σκευαστικής δραστηριότητας. 

  Ο εξοπλισμός και οι κατασκευές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας αποτελούν μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής της Γερμανίας, 

μαζί με τη βιομηχανική παραγωγή σε αυτοκίνητα και μηχανικά εργαλεία. 

  Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής φωτοβολταϊκών κύψελων στον κόσμο που 

χρησιμοποιούνται στους ηλιακούς συλλέκτες για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταικα συστήματα είναι η εταιρία Q–CELLS και βρίσκε-

ται στο Wolfen της Γερμανίας σε μια χώρα που δεν φημίζεται για την ηλιοφά-

νεια της. Παρόλα αυτά είναι η πρώτη στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώ-

σιμες πήγες και είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ηλιακών συλλεκτών μετά 

την Κινά και την Ιαπωνία. 
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  Σε μια άλλη περιοχή της Ευρώπης στην Σκωτία οι σημαντικότερες οικονομι-

κές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια προέρχονται από τις ανανεώσιμες 

πήγες ενέργειας. Εκεί έχει πραγματοποιηθεί ένα σπουδαίο επίτευγμα με 1,5 

εκατομμύριο νοικοκυριά να έχουν ρεύμα από ανανεώσιμες πήγες. Το 2007 

στην γιορτή της Πράσινης Ενέργειας ανακοίνωσαν ότι ήταν η ημέρα κατά την 

οποία οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν σε ικανότητα παραγωγής 

την πυρηνική ενέργεια. Ακόμη και σε αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρί-

σης η Σκωτία διαθέτει ανεβασμένους οικονομικούς δείκτες πράγμα που απο-

δεικνύει την σημαντική συμβολή των ανανεώσιμων πηγών στην οικονομία της 

χώρας. 

  Ανάλογα οικονομικά οφέλη απολαμβάνει και η ∆ανία όπου περισσότεροι 

από 15.000 άνθρωποι ζουν από την αιολική ενέργεια, σχεδιάζοντας και κατα-

σκευάζοντας ανεμογεννήτριες η τμήματα εξοπλισμού, ή προσφέροντας συμ-

βουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες κατασκευών έργων. Σήμερα η 

απασχόληση ανθρωπίνου δυναμικού στη ∆ανέζικη βιομηχανία αιολικής ενέρ-

γειας είναι μεγαλύτερη από ότι π.χ. η αντίστοιχη απασχόληση στην ιχθυοβιο-

μηχανία. Η παραγωγή ανεμογεννητριών στη χώρα αυτή συνδυάζεται με την 

πρόσφορα 5.000 επιπλέον θέσεων εργασίας σε άλλες χώρες όπου ανεγείρο-

νται η κατασκευάζονται μέρη του εξοπλισμού των ανεμογεννητριών όπως οι 

γεννήτριες και τα κιβώτια ταχυτήτων. Αναλυτικά, τα κυριότερα είδη των Α.Π.Ε. 

είναι τα ακόλουθα: 

 • Αιολική ενέργεια 

 •Ηλιακή ενέργεια 

 •Υδροηλεκτρική ενέργεια 
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 •Βιομάζα 

 •Γεωθερμική ενέργεια 

 

EU Energy mix end 2011 (Total 775 GW) 

 

Σχήμα 1.2.2.1. Συνεισφορά όλων των πηγών ενέργειας μέχρι τα τέλη του 2011 

 

1.2.3. Το θεσμικό πλαίσιο 

  

  Το 1994, µετά από µια 10ετία θεσµικής εµπλοκής και πολιτικής αδράνειας, 

υιοθετήθηκε από τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης ένα καινοτόµο και πρωτοπόρο 

πολιτικό πλαίσιο, ικανό να προωθήσει αποτελεσµατικά τη χρήση των ΑΠΕ. Ο 

νόμος Ν. 2244/94 περιλάμβανε πλήθος µέτρων, τα σηµαντικότερα από τα 

οποία είναι: ο καθορισµός σταθερών και ικανοποιητικών τιµών, η δέσµευση 

πλήρους απορρόφησης της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, η άνετη 

συγχρηµατοδότηση των επενδύσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 
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  Το 2006 τα πράγματα αλλάζουν και εκσυχρονίζονται με το νόμο  Ν. 

3468/2006  που ρυθμίζει θέματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Μέ-

χρι και σήμερα αποτελεί  βασικό νόμο στο θεσμικό πλαίσιο. 

  Όσο αφορά τα Φ/Β συστήματα τον Ιούνιο του 2009 με κοινή υπουργική α-

πόφαση απόφαση, (ΦΕΚ B 1079_4-6-2009_Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών) ξεκίνησε το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων 

σε κτίρια και παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων ισχύος 

εώς 10KW σε στέγες ή ταράτσες κατοικιών και κτιρίων μικρών επιχειρήσεων. 

Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα στους υποψήφιους επενδυτές, όπως 

η μεγαλύτερη τιμή της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας (0,55€/ΚWh, τιμή 

που είναι εγγυημένη για 25 χρόνια), σε σύγκριση με άλλες εγκαταστάσεις Φ/Β 

συστημάτων, καθώς και η μη φορολόγηση του προκύπτοντος εισοδήματος. 

  Τον Μάιο του 2010 ψηφίστηκε ο Ν. 3851/2010  “Επιτάχυνση της ανάπτυξης 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-

λαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ”. O εν λόγω 

νόμος επέφερε σημαντικές αλλαγές στον Ν. 3468/2006. 

 

 

1.3. Οι βασικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Τα κυριότερα είδη των Α.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα 

•Αιολική ενέργεια 

•Ηλιακή ενέργεια 
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•Υδροηλεκτρική ενέργεια 

•Βιομάζα 

•Γεωθερμική ενέργεια 

 

 
1.3.1. Αιολική Ενέργεια 

 

    Για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούνται ειδικές δια-

τάξεις που εκθέτουν έναν δρομέα (πτερωτή τύπου έλικας, με ένα ή περισσό-

τερα πτερύγια) στο ρεύμα ανέμου, λαμβάνοντας έτσι μέρος της κινητικής ε-

νέργειας του με αποτέλεσμα την περιστροφική κίνηση του δρομέα. Οι διατά-

ξεις αυτές λέγονται αεροκινητήρες ή ανεμογεννήτριες όταν ο άξονας τους κινεί 

ηλεκτρογεννήτρια παραγωγής ρεύματος. Με την χρήση αεροκινητήρων η αιο-

λική ενέργεια μετατρέπεται σε περιστροφική κίνηση του δρομέα του αεροκινη-

τήρα και του άξονά του. 

    Η σημαντικότερη οικονομικά εφαρμογή των αναμογεννητριών είναι η σύν-

δεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο μιας χώρας. Στην περίπτωση αυτή, ένα αιολι-

κό πάρκο, δηλαδή μια συστοιχία πολλών ανεμογεννήτριων, εγκαθίσταται και 

λειτουργεί σε μια περιοχή με υψηλό αιολικό δυναμικό και διοχετεύει το σύνολο 

της παραγωγής του στο ηλεκτρικό σύστημα. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα 

οι ανεμογεννήτριες να λειτουργούν αυτόνομα, για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας σε περιοχές που δεν ηλεκτροδοτούνται, μηχανικής ενέργειας για 

χρήση σε αντλιοστάσια, καθώς και θερμότητας. Όμως η ισχύ που παράγεται 

σε εφαρμογές αυτού του είδους είναι περιορισμένη, το ίδιο και η οικονομική 

τους σημασία. Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται συνηθέστερα: 
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    α) Για παραγωγή ηλεκτρισμού σε περιοχές συνδεδεμένες στο δίκτυο είτε   

(i) για την κάλυψη ίδιων αναγκών (ii) για την πώληση του ρεύματος στην εται-

ρεία εκμετάλλευσης του δικτύου (ανεξάρτητη παραγωγή). 

   β) Για παραγωγή ηλεκτρισμού σε περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες στο 

δίκτυο, για λειτουργία είτε (i) μόνες τους με συσσωρευτές (stand alone) η (ii) 

σε συνδυασμό με σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με ντίζελ (diesel-Windgenerator 

autonomous system). 

   γ) Για θέρμανση πχ σε θερμοκήπια, με διαδοχική μετατροπή της σε ηλε-

κτρισμό και ακολούθως σε θερμότητα με τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης η με 

την κίνηση αντλιών θερμότητας. 

     Οι ανεμογεννήτριες διακρίνονται σε μικρές μεσαίες η μεγάλες ανάλογα με 

την ισχύ που αποδίδουν. Μια μεγάλη ανεμογεννήτρια μπορεί να έχει ισχύ έως 

και 4000 KW. Τα πτερύγια μιας τέτοιας ανεμογεννήτριας έχουν μήκος περί-

που 40 μέτρα και έτσι η επιφάνεια που καλύπτεται από την περιστροφή είναι 

περίπου όσο ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ο πύργος μιας μεγάλης εγκατάστα-

σης έχει ύψος άνω των 90 μέτρων πράγμα που σημαίνει ότι μαζί με τα πτερύ-

για η εγκατάσταση ξεπερνά τα 130 μέτρα. 

   Τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη που στοχεύει 

στην ανάπτυξη νέων υλικών, στην βελτίωση της αεροδυναμικής των πτερύγι-

ων ώστε να επιτυγχάνονται καλύτεροι βαθμοί απόδοσης και στην μείωση των 

θορύβων. Ειδικά ο θόρυβος που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες έχει ελαττω-

θεί δραστικά. Σε απόσταση 500 μέτρων που είναι η ελάχιστη επιτρεπτή από-

σταση από κατοικημένες περιοχές ο θόρυβος δεν γίνεται καν αντιληπτός και 

αυτό χάρις την βελτίωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού που δίνει έμ-



 Κεφάλαιο 1  
Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα 

 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

33 

φαση στην αποφυγή κραδασμών. 

   Μάλιστα το κόστος της σχετικής τεχνολογίας είναι πολύ κοντά σε εκείνο της 

παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για 

την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας παγκοσμίως. Χάρις στην πρόοδο της 

τεχνολογίας το ειδικό κόστος παραγωγής αιολικής ενέργειας έχει ήδη πέσει 

στο ήμισυ από το 1990 και αναμένεται ότι η απόκλιση μεταξύ του κόστους 

παραγωγής αιολικής ενέργειας και του κόστους ενέργειας από ορυκτά καύσι-

μα θα συνεχίσει να μειώνεται. 

    Επίσης το περιβαλλοντικό όφελος είναι τεράστιο καθώς μια ανεμογεννήτρια 

ισχύος 1500ΚW που λειτουργεί επί 20 χρόνια απαλλάσσει την ατμόσφαιρα 

από 64000 τόνους C02 που θα εκλύονταν κατά την καύση λιγνίτη προκείμε-

νου να παραχθεί ισοδύναμη ενέργεια. Με μια ανεμογεννήτρια 1500ΚW απο-

φεύγεται η χρήση 8000 τόνων λιγνίτη. Αν αυτήν την ποσότητα τη συσσωρεύ-

αμε θα δημιουργούσαμε ένα βουνό που η κορυφή του θα είχε περίπου το ύ-

ψος της ανεμογεννήτριας.  

  Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείτο σε μεγάλη έκταση στο παρελθόν , κυρίως 

για άρδευση όμως η επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στις αγροτι-

κές περιοχές εκτόπισε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές τις εφαρμογές με την ε-

γκατάσταση ηλεκτρικών αντλιών . Με την πρώτη όμως ενεργειακή κρίση, ανα-

νεώθηκε πλήρως το ενδιαφέρον της βιομηχανίας και των πανεπιστημιακών 

ερευνητικών ομάδων για την αιολική ενέργεια. 

  Τότε άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα εμπορικά μοντέλα ∆ανικής και Αμε-

ρικανικής κυρίως κατασκευής, με μέση ισχύ ανά Α/Γ που δεν υπερέβαινε τα 

50 KW και ύψος πυλώνα που έφτανε τα 15 m . 
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  Σήμερα η βιομηχανία της αιολικής ενέργειας είναι η πλέον ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών παγκοσμίως. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι το 2002 εγκαταστάθηκαν 6.868MW νέας αιολικής ισχύος που α-

ντιστοιχεί σε επενδύσεις 6,8 δισεκ. ευρώ φθάνοντας τη διεθνή εγκατεστημένη 

αιολική ισχύ στα 31.000 ΜW . Ήδη η αιολική ενέργεια καλύπτει το 2% της Ευ-

ρωπαϊκής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την κάλυψη του 10% 

μέσα στα επόμενα 10 χρόνια και το 12% των ηλεκτρικών αναγκών του πλανή-

τη μέχρι το 2020. 

 

1.3.1.1. Αξιοποίηση Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα 
    

 Στην χώρα μας , οι προσπάθειες για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας 

για παραγωγή ηλεκτρισμού ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 από τη 

∆ΕΗ όποτε και εγκαταστάθηκε (συγκεκριμένα το 1982) το πρώτο αιολικό 

πάρκο στην Κύθνο και στα μέσα της δεκαετίας του 1990 δόθηκε μεγάλη ώθη-

ση με τη διευκόλυνση επενδύσεων από ιδιώτες (Ν 2244/94) . Από τότε δεκά-

δες αιολικά έχουν εγκατασταθεί σε περιοχές όπως: η Άνδρος, η Εύβοια, η 

Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, και η Κρήτη . Σήμερα η συνολική εγκατε-

στημένη ισχύς ξεπερνά τα 1000MW. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) είχε πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτήν την αύξηση 

της εγκατεστημένης ισχύος, με τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία 17 αιολι-

κών πάρκων, με επενδύσεις ύψους 44,7 δις.δρχ. 

    Οι μελλοντικές προοπτικές για την ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας είναι 

ιδιαίτερα ευοίωνες καθώς η κατασκευή ανεμογεννητριών αποτελεί αντικείμενο 
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τεχνολογικά και οικονομικά προσιτό στη Μεταλλοβιομηχανία μας χωρίς προ-

σθετές επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα το αιολικό δυναμικό εί-

ναι ιδιαίτερα προικισμένο στην χώρα μας και αν το εκμεταλλευτούμε σωστά 

μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. Σύμφωνα με 

συντηρητικές εκτιμήσεις υπάρχει η δυνατότητα για εγκατάσταση και λειτουργία 

αιολικών μονάδων συνολικής ισχύος 3.000MW τόσο στην ενδοχώρα, για ά-

μεση ενίσχυση του διασυνδεδεμένου δικτύου, όσο και στο νησιωτικό σύ-

μπλεγμα, με δυνατότητα να καλυφθεί το 25-35% των αναγκών της χώρας σε 

ηλεκτρική ενέργεια. 

    Οι πιο ευνοημένες, από πλευράς αιολικού δυναμικού, περιοχές στην Ελλά-

δα βρίσκονται στο Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων, της Κρήτης 

(βόρειο τμήμα του νησιού) στην Ανατολική και Νοτιανατολική Πελοπόννησο 

την Εύβοια και την Ανατολική Θράκη. Εκεί επικεντρώνονται οι προσπάθειες 

ανάπτυξης των αιολικών πάρκων. Από πλευράς οικονομικών συνθηκών όμως 

το πρόβλημα των νησιών είναι η μη ύπαρξη διασύνδεσης με το εθνικό δίκτυο, 

ώστε να υπάρχει απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας κατά την εποχή 

χαμηλής ζήτησης αυτής, έξω από την τουριστική περίοδο. Περιοχές με αιολικό 

ενδιαφέρον όμως υπάρχουν και στη λοφώδη παράκτια ζώνη της ∆υτικής Ελ-

λάδας αλλά και σε αρκετά βουνά. 

 

1.3.2. Γεωθερμική Ενέργεια 

  

  Γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που εξέρχεται από το εσωτερικό της 

γης στην επιφάνεια της. Μπορούμε να εξορύξουμε αυτήν την ανεξάντλητη ε-
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νέργεια της γης με δυο τρόπους: 

  1ο ) χρησιμοποιούμε ένα μέσον μεταφοράς το οποίο υπάρχει στο υπέδαφος 

με μορφή ατμού η ζεστού νερού. 

  2ο ) Στην συνεχεία προωθείται στην επιφάνεια του, ψύχεται και υπό φυσιο-

λογικές συνθήκες επιστρέφει πάλι πίσω στο υπέδαφος. Στη δεύτερη περί-

πτωση στέλνεται αρχικά νερό με πίεση στο βάθος και κατόπιν θερμαινόμενο 

μεταφέρεται προς τα πάνω. 

  Οι δυνατές χρήσεις της γεωθερμικής ενέργειας εξαρτώνται από τη θερμο-

κρασία των γεωθερμικών ρευστών. Πρώτης επιλογής είναι η ηλεκτροπαρα-

γωγή ως η πλέον πρόσφορη μορφή ενέργειας για μεταφορά και χρήση και 

εφαρμόζεται πάντα για πεδία υψηλής ενθαλπίας. Για θερμοκρασίες όμως χα-

μηλότερες των 150 βαθμών κελσίου είναι οριακά οικονομική όποτε μπορούν 

να εφαρμόζονται μη ηλεκτρικές χρήσεις.  

  Όταν χρησιμοποιείται η γεωθερμία για ηλεκτροπαραγωγή παρουσιάζονται 

απίστευτα πλεονεκτήματα καθώς η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι 

μονάχα ανεξάντλητη αλλά και πιο «διαθέσιμη» καθώς οι συμβατικοί σταθμοί 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά το 65-75% του έτους, σε αντιδιαστολή με 

το 90% του έτους που την παράγουν οι σταθμοί παραγωγής γεωθερμικής ε-

νέργειας. Επιπλέον οι αντλίες γεωθερμικής ενέργειας μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν οπουδήποτε. Εξαιτίας των προχωρημένων τεχνικών άντλησης 

μπορούν να καταλάβουν περιορισμένη επιφάνεια γης σε σχέση με τους πα-

ραδοσιακούς σταθμούς ορυκτών καύσιμων και να έχουν ελάχιστες επιπτώ-

σεις κατά την διάνοιξη πηγαδιών. 

  Στις μη ηλεκτρικές χρήσεις της γεωθερμίας συγκαταλέγονται: η θέρμανση 
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οικιών, η θέρμανση θερμοκηπίων, οι θέρμανση σε μονάδα αναερόβιας διά-

σπασης απορριμμάτων , η παράγωγη ψύχους κ. α.  Όταν χρησιμοποιείται α-

ντλία θερμότητας για την παροχή θέρμανσης σε οικία, η εξοικονόμηση χρημά-

των για ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να υπερβεί το κόστος εγκατάστασης και 

λειτουργίας του συστήματος. Ενώ όταν εφαρμόζεται στη γεωργία (π.χ. σε 

θερμοκήπια), το κόστος θέρμανσης μπορεί να περικοπεί μέχρι και κατά 80%. 

 

1.3.2.1. Οικιακές χρήσεις της Γεωθερμίας 
  

  Ένα ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογών της γεωθερμίας είναι η ψύξη –θέρμανση 

χώρων και η παροχή ζεστού νερού σε οικία χρησιμοποιώντας γεωθερμικές 

αντλίες θερμότητας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι αντλίες θερμότητας α-

φαιρούν θερμότητα από το έδαφος , την οποία την τοποθετούν στο σύστημα 

θέρμανσης του κτιρίου. Ενώ το καλοκαίρι η διαδικασία αυτή αντιστρέφεται έτσι 

ώστε η αντλία θερμότητας να παρέχει κλιματισμό στο κτίριο. Η εφαρμογή αυτή 

μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε κτίριο αξιοποιώντας το ενεργειακό δυ-

ναμικό του εδάφους σε βάθος λιγότερο από 100 μέτρα. 

   Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας συνδυάζονται με συστήματα θέρμαν-

σης- κλιματισμού του κτιρίου χαμηλής θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να καταναλώνουν 40-60% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα κλι-

ματιστικά τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα μπορούν να παρέχουν ζεστό 

νερό χρήσης ανά πάσα στιγμή καθώς η θερμοκρασία του εδάφους σε μερικά 

μέτρα βάθος παραμένει σταθερή σχεδόν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ανε-

ξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. 
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   Η αγορά των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας παρουσιάζει ιδιαίτερη ανά-

πτυξη στην Ελλάδα με ρυθμό μεγαλύτερο από 50% ετησίως. Σήμερα περισ-

σότερα από 120 κτίρια (κατοικίες ,γραφεία, ξενοδοχεία κλπ) θερμαίνονται η 

κλιματίζονται με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Το κόστος δε μιας εγκατά-

στασης γεωθερμικών αντλιών θερμότητας είναι αρκετά μικρό σε σχέση με τα 

πλεονεκτήματα και ανέρχεται σε 600-1100 ευρώ /Kw(h) . 

 

1.3.2.2. Αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα 
 

  Παρά το πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό, η χρήση γεωθερμικών πηγών για 

σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής είναι αμελητέα στην Ελλάδα. Οι ελάχιστες ε-

φαρμογές της γεωθερμίας περιορίζονται στη χρήση ζεστού νερού. Η χρήση 

ζεστού νερού μέχρι 90ο Κελσίου γίνεται κυρίως σε αγροτικές εφαρμογές (θερ-

μοκήπια, υδατοκαλλιέργειες, ξηραντήρια κλπ) ή για λουτροθεραπευτικό τουρι-

σμό. 

   Στην Ελλάδα, γεωθερμία κατάλληλη για ηλεκτροπαραγωγή βρίσκεται σε 

προσιτά βάθη στα νησιά του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου: Μήλος-

Κίμωλος, Σαντορίνη, Νίσυρος, αλλά και στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σαμοθράκη, την 

Αλεξανδρούπολη και αλλού. Τα νησιά Μήλος, Κίμωλος, Σαντορίνη και Νίσυ-

ρος αντιστοιχούν σε περιοχές γεωλογικά πρόσφατης ηφαιστειακής δράσης και 

περιλαμβάνουν γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας με θερμοκρασίες 120-

350 ºC με συνολικό γεωθερμικό δυναμικό τουλάχιστον 300 MW(e), το οποίο 

όμως μέχρι σήμερα παραμένει παντελώς ανεκμετάλλευτο. Στις υπόλοιπες 

περιοχές απαντώνται γεωθερμικά πεδία χαμηλής-μέσης ενθαλπίας με θερμο-
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κρασίες 90-120 ºC και δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής της τάξεως των 20-30 

MW(e). 

   Eνώ η γεωθερμία κατάλληλη για θέρμανση και αγροτικές εφαρμογές απα-

ντάται σε μικρά βάθη σε πολλές περιοχές στις πεδιάδες της Μακεδονίας και 

της Θράκης, αλλά και στη γειτονιά κάθε μιας από τις 56 θερμές πηγές της χώ-

ρας μας. Εκεί απαντώνται γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας με θερμο-

κρασίες 25-100ºC. Τέτοια είναι: Θερμά Σαμοθράκης, Πολυχνίτος-Άργενος Λέ-

σβου, Νένητα Χίου, Αριστινό Αλεξανδρούπολης, Αιδηψός και Σουσάκι Κοριν-

θίας (80-100ºC), Νέο Εράσμιο, Νέα Κεσσάνη Ξάνθης, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο 

και Ηράκλεια Σερρών, Λαγκαδάς, Νέα Απολλωνία, Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νέα 

Τρίγλια Χαλκιδικής (30-60ºC) και πολλά άλλα. Οι αντίστοιχες γεωθερμικές ε-

φαρμογές έχουν συνολική θερμική ισχύ μόλις 70 MW(th), και περιλαμβάνουν 

κυρίως θερμά και ιαματικά λουτρά (45%), και θέρμανση θερμοκηπίων και ε-

δαφών (55%).  

 

1.3.3. Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

 

  Ένα πλήρες υδροηλεκτρικό σύστημα συμπεριλαμβάνει την πηγή ύδατος, τη 

σωλήνωση όδευσης του ύδατος από την πηγή στον υδροστρόβιλο, το σύστη-

μα έλεγχου /ρύθμισης της ροής, τον υδροστρόβιλο, τη γεννήτρια ρεύματος, το 

ρυθμιστή της γεννήτριας και τέλος τις καλωδιώσεις για τη μεταφορά / διανομή 

της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη μπορούμε να διακρίνουμε δυο συστήματα: 

Τα ελευθέρα συστήματα δίχως αποθήκευση και τα μεγαλύτερα συστήματα 

όπου εφαρμόζεται αποθήκευση με φράγμα. 
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  Τα εργοστάσια παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι εγκατεστημένα 

σε περιοχές με τρεχούμενο νερό (φράγματα κοιλάδων, λίμνες ,ποτάμια) και 

εκμεταλλεύονται τη ροή ενός ποταμού η καναλιού για την παραγωγή ηλεκτρι-

κής ενέργειας. Η κινητική και δυναμική ενέργεια της ροής του νερού μετατρέ-

πεται σε μηχανική ενέργεια περιστροφής και στη συνεχεία σε ηλεκτρική ενέρ-

γεια. Από την συνολική εκάστοτε ροή , ένα σταθερό τμήμα δεν αξιοποιείται 

αλλά παρακάμπτει το στρόβιλο ώστε να διασώζεται σε αυτό ο ιχθυοπληθυ-

σμός του υδατορεύματος. 

   Το κόστος του συστήματος ενός υδροηλεκτρικού σταθμού ποικίλλει ανάλο-

γα με την υδατόπτωση (μεγάλη ή μικρή) και τη δυναμικότητα του. Το κόστος 

ανά Kw μειώνεται με την αύξηση του ύψους της υδατόπτωσης και με τη δυνα-

μικότητα της μονάδας. Όσον άφορα στην ανάλυση του κόστους, τα έργα πολι-

τικού μηχανικού συνιστούν κατά μέσο όρο το 60% του προϋπολογισμού ενώ 

το υπόλοιπο 40% αντιστοιχεί στο μηχανολογικό εξοπλισμό. 

   Η υδροηλεκτρική τεχνολογία είναι μια από τις κύριες ενεργειακές τεχνολογίες 

καθώς καλύπτει περί το 20% των παγκόσμιων αναγκών σε ηλεκτρισμό, ενώ 

στις αναπτυσσόμενες χώρες φθάνει το 40%. Η δυναμικότητα των μεγάλων 

υδροηλεκτρικών σχημάτων μπορεί να είναι πολλαπλάσια αυτής των συμβατι-

κών σταθμών. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί, αξιόπι-

στοι και με μεγάλο χρόνο ζωής. Είναι ρυθμιζόμενοι και εισάγουν ένα στοιχείο 

αποθήκευσης στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

   Εξ' ορισμού, ένας υδροηλεκτρικός σταθμός αποτελεί ένα έργο απόλυτα 

συμβατό με το περιβάλλον, που μπορεί να συμβάλει ακόμη και στη δημιουρ-

γία νέων υδροβιοτόπων μικρής κλίμακας. Το σύνολο των επί μέρους συνι-
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στωσών του έργου μπορεί να ενταχθεί αισθητικά και λειτουργικά στα χαρα-

κτηριστικά του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα τοπικά υλικά με παραδοσιακό 

τρόπο και αναβαθμίζοντας το γύρω χώρο. Άλλωστε το κύριο κριτήριο για την 

κατασκευή ή όχι ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου δεν είναι μόνο η δυνατό-

τητα παραγωγής φτηνής και καθαρής για το περιβάλλον ενέργειας, αλλά η 

σωστότερη, οικολογική επέμβαση στη φύση για διατήρηση της φύσης της πε-

ριοχής και τη σωστή περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. 

   Τα υδροηλεκτρικά έργα παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως εί-

ναι η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης - απόζευξης στο δίκτυο, ή η αυτόνομη λει-

τουργία τους, η αξιοπιστία τους, η παραγωγή ενέργειας αρίστης ποιότητας 

χωρίς διακυμάνσεις, η άριστη διαχρονική συμπεριφορά τους, η μεγάλη διάρ-

κεια ζωής, ο προβλέψιμος χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων 

που οφείλεται στο πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και στην 

ανυπαρξία κόστους πρώτης ύλης. Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι ενώ η ηλε-

κτρική ενέργεια παράγεται τη στιγμή που απαιτείται από τους καταναλωτές, το 

νερό το οποίο αποταμιεύεται σε ταμιευτήρες για μελλοντική χρήση για παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση κατά τη 

διάρκεια ξηρών περιόδων, σαν απόθεμα νερού, εμπλουτισμό . 

 

1.3.3.1. Αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενεργείας στην Ελλάδα 

 

  Στην χώρα μας έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό τα υδροηλεκτρικά έργα, 

τουλάχιστον για τις περιοχές που εμφανίζουν υψηλό δυναμικό. Έτσι η ∆ΕΗ 

έχει εγκαταστήσει υδροηλεκτρικές μονάδες συνολικής ισχύος 3.052 ΜW ώστε 
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πλέον σημαντικό ενδιαφέρον και δυναμική εμφανίζουν τα μικρά υδροηλεκτρι-

κά έργα. Ωστόσο η πρόσφατη νομοθεσία παρέχει την δυνατοτα και στον ιδιω-

τικό τομέα να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και επιδιώκει να ενισχύσει σημαντι-

κά το ενδιαφέρον επενδυτών στον τομέα των υδροηλεκτρικών. Πολλές Κοινό-

τητες αλλά και ιδιώτες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την κατασκευή 

και εκμετάλλευση μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Επιπρόσθετα, συνή-

θως τέτοιες επενδύσεις επιχορηγούνται και συγχρηματοδοτούνται από το Ελ-

ληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο αναπτυξιακός νόμος 2601 

του 1998 επιχορηγεί με 40% του συνολικού κόστους του έργο. 

   Παρόλα αυτά ένα μεγάλο μέρος του υδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας 

παραμένει αναξιοποίητο και εντοπίζεται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε 

αυτήν την περιοχή βρίσκεται σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις το 30% 

τους συνολικού δυναμικού της χώρας. Αυτό το δυναμικό θα μπορούσε να κα-

λύψει σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Όλοι οι 

ποταμοί της Ηπείρου έχουν τις πηγές τους στην οροσειρά της Πίνδου. Η ορο-

σειρά της Πίνδου έχει σημαντικές βροχοπτώσεις και εδαφολογία τέτοια ώστε 

να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το υδάτινο δυναμικό από μεγάλες υψομε-

τρικές διαφορές, ενώ από την άλλη πλευρά το έδαφος της οροσειράς είναι τέ-

τοιο που ευνοεί τη δημιουργία τεχνητών λιμνών και δεξαμενών ύδατος. 

 
1.3.4. Ενέργεια από Βιομάζα 

  

  Ως βιομάζα νοείται η ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που προέρχεται από ορ-

γανική ύλη. Αυτή η οργανική ύλη περιλαμβάνει το ξύλο, τα υπολείμματα από 

αγροτικές και δασικές δραστηριότητες, τα υπολείμματα από τις αγροτικές βιο-
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μηχανίες, τα προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών, καθώς και κάθε άλλο υλικό 

που διαθέτει οργανικό φορτίο, όπως είναι τα υπολείμματα κτηνοτροφικών ο-

μάδων και ιλύς από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. 

   Σκοπός της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας είναι η παραγωγή θερ-

μότητας και ηλεκτρισμού. Ανάλογα με την εκάστοτε διαθέσιμη πρώτη ύλη επι-

λέγεται και η κατάλληλη διεργασία για τη βέλτιστη ενεργειακή της αξιοποίηση. 

Οι διεργασίες που είναι διαθέσιμες για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομά-

ζας διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: τις θερμοχημικές και τις βιοχημικές. Η 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την καύση, την αεριοποίηση και την πυρόλυ-

ση. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει την αναερόβια χώνευση και την αλκο-

ολική ζύμωση. 

   Η βιομάζα αποτελεί μια σημαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλ-

λον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να συμβάλλει σημαντικά στην ε-

νεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα 

ορυκτών καύσιμων . Η χρήση της ως πηγή ενέργειας δεν είναι νέα. Σ αυτήν 

εξάλλου συγκαταλέγονται τα καυσόξυλα και οι ξυλάνθρακες που μέχρι το τέ-

λος του περασμένου αιώνα , κάλυπταν το 97% των ενεργειακών αναγκών της 

χώρας μας. 

 

1.3.4.1. Εφαρμογές βιομάζας στην Ελλάδα 
 

   Η βιομάζα στην χώρα μας έχει μια πληθώρα εφαρμογών που αφορούν:  

α) Την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης – ψύξης η και ηλεκτρισμού σε γεωρ-

γικές και άλλες βιομηχανίες  
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β) Την τηλεθέρμανση κατοικημένων περιοχών  

γ) την θέρμανση θερμοκηπίων  

δ) Την παραγωγή υγρών καυσίμων με διάφορες διαδικασίες (θερμοχημικές, 

βιοχημικές). Ως πρώτη ύλη σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υπο-

προϊόντα της βιομηχανίας ξύλου, ελαιοπυρηνόξυλα, κουκούτσια ροδάκινων 

και άλλων φρούτων, τσόφλια αμυγδάλων, βιομάζα δασικής προέλευσης, άχυ-

ρο σιτηρών, υπολείμματα εκκοκκισμού κ.α 

   Όμως το μεγαλύτερο μέρος της βιομάζας στην χώρα μας δυστυχώς παρα-

μένει αναξιοποίητο. Από πρόσφατη απογραφή έχει εκτιμηθεί ότι το σύνολο 

της άμεσα διαθέσιμης βιομάζας στην Ελλάδα συνίσταται από 7.500.000 τό-

νους υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών (σιτηρών, αραβοσίτου, βαμβα-

κιού, καπνού, ηλίανθου, κληματίδων, πυρηνόξυλου) και από 2.700.000 τό-

νους δασικών υπολειμμάτων υλοτομίας (κλάδοι, φλοιοί κ.α). 

  Από τις παραπάνω ποσότητες βιομάζας το ποσοστό τους εκείνο που προ-

κύπτει σε μορφή υπολειμμάτων κατά τη δευτερογενή παραγωγή προϊόντων 

είναι άμεσα διαθέσιμο, δεν παρουσιάζει προβλήματα μεταφοράς και μπορεί 

να τροφοδοτήσει απ ευθείας διάφορα συστήματα παραγωγής ενέργειας. 

Μπορεί δηλαδή η εκμετάλλευση του να καταστεί οικονομικά συμφέρουσα. 

  Παράλληλα με την αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών και δασικών υπο-

λειμμάτων, σημαντικές ποσότητες βιομάζας είναι δυνατόν να ληφθούν από τις 

ενεργειακές καλλιέργειες. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχουν 

μονοκαλλιέργειες (πχ βαμβακιού) εμφανίζεται το πρόβλημα των γεωργικών 

πλεονασμάτων . Εξαιτίας της εξειδίκευσης αυτής της περιοχής στην παραγω-

γή ενός μόνο προϊόντος αυξάνεται το γεωργικό πλεόνασμα με αποτέλεσμα να 
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μειώνεται η τιμή του γεωργικού προϊόντος που βρίσκεται σε αφθονία και να 

υποβαθμίζεται το περιβάλλον λόγο της εκτεταμένης χρήσης χημικών και φυ-

τοφαρμάκων και της συνεχούς άδρευσης. 

 

1.3.5. Ηλιακή Ενέργεια 

 

   Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες που μπορούν να δεσμεύσουν την ηλιακή 

ακτινοβολία και να την μετατρέψουν σε κατάλληλη ενέργεια να αξιοποιηθεί είτε 

σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής είτε στον οικιακό τομέα για παραγωγή ηλε-

κτρισμού η απλά για θέρμανση νερού και άλλες οικιακές χρήσεις .Ανάλογα με 

την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας για τελική χρήση της, τα συστήματα αξι-

οποίησης της διακρίνονται στα : 

   α)Τα Ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ακτι-

νοβολία σε θερμότητα, και ενσωματώνονται κυρίως στις κατασκευές κτιρίων . 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε οικιακές χρήσεις όσο και σε βιομηχα-

νικές χρήσεις για την εξυπηρέτηση των θερμικών φορτίων του χειμώνα. 

  β)Τα Παθητικά ηλιακά και υβριδικά συστήματα που αφορούν αρχιτεκτονικές 

λύσεις όπου χρησιμοποιούνται κάποια κατάλληλα δομικά υλικά για την μεγι-

στοποίηση της απ΄ ευθείας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμαν-

ση, κλιματισμό η φωτισμό στα κτίρια. 

   γ)Τα Φωτοβολταικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την άμεση μετα-

τροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής. Σήμερα η χρήση της άμεσης ηλιακής ενέρ-

γειας συνεισφέρει μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό στις συνολικές απαιτήσεις σε 
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ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση. Ο λόγος είναι το υψηλό κόστος που χαρα-

κτηρίζει αυτήν την μορφή ενέργειας. Ωστόσο γίνεται αξιόλογη έρευνα για την 

εξεύρεση νέων υλικών που θα μειώσουν το κόστος μιας επένδυσης ώστε να 

αυξηθεί η παραγωγή φωτοβολταικής ενέργειας. 

 

1.3.5.1. Αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα 
 

  Στην χώρα μας ο πιο ευρέως διαδεδομένος τρόπος αξιοποίησης της ηλιακής 

ενέργειας είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace 

η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη μετά τη Γερμανία σε συνολική 

εγκατεστημένη επιφάνεια ηλιοσυλλεκτών . Περίπου το 30% των νοικοκυριών 

(1.000.0000 νοικοκυριά ) χρησιμοποιούν ηλιακούς θερμοσίφωνες. Ωστόσο το 

ποσοστό αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ πιο υψηλό στην χώρα με την υψη-

λότερη ηλιοφάνεια από όλη την Ευρώπη. Το κόστος μιας τέτοιας εγκατάστα-

σης λειτουργεί αποτρεπτικά σε συνδυασμό με τα ανύπαρκτα φορολογικά κί-

νητρα , παρά το γεγονός ότι η προσφερόμενη οικονομία στην κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να προσφέρει η εγκατάσταση, εξασφαλίζει 

απόσβεση του κόστους τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια .  

   Όσο αναφορά την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή άμεσης ηλεκτρικής 

ενέργειας μέσω των φοτοβολταικών, αυτή τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί 

ραγδαία. Tα μεγαλύτερα έργα απο πλευράς ισχύος στην Ελλαδα είναι τα  ε-

ξής: Στη Λάρισα 10 MWp, στο Ελευθέριος Βενιζέλος 8 MWp, στη Βοιωτία 7,5 

ΜWp, στη Πελοπόννησο 6 ΜWp, στη Θήβα 5 ΜWp και στη ∆ράμα 5 ΜWp. 

Το έργο στο Ελευθέριος Βενιζέλος ολοκληρώθηκε σε περίοδο έξι μηνών, έχει 
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ισχύ , και μπορεί να παράγει ετησίως ενέργεια 11 εκατ. κιλοβατωρών, τόση 

όση χρειάζονται για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους 3.000 άνθρωποι. 

Επίσης, η λειτουργία του είναι σε θέση να μειώσει τις ετήσιες εκπομπές διο-

ξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 10.000 τόνους, με ορίζοντα 25ετίας και άνω, 

κάτι που για να επιτευχθεί θα χρειάζονταν 1,5 εκατομμύριο δέντρα. Η συνολι-

κή εγκατεστημενη ισχύς για Φ/Β είναι 535 MW για το πρωτο τριμηνο του 2012 

ή αλλιώς το 25% των συνολικών ΑΠΕ. 

  Σε αυτό έχει συμβάλει σημαντικά η νομοθετική ρύθμιση που δίνει κίνητρο 

στους οικιακούς χρήστες, καθώς και σε μικρές επιχειρήσεις, να τοποθετούν 

και να εκμεταλεύονται φωτοβολταικά πάνελ με συνολική ισχύ μέχρι 10kW. 

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας πάνω από 30 MW 

στις στέγες των σπιτιών. Ειδικότερα, με βάση στοιχεία της ∆ΕΗ, στο διασυν-

δεδεμένο σύστημα η εγκατεστημένη ισχύς φτάνει τα 20,76 MW, ενώ στα νησιά 

η εγκατεστημένη ισχύς είναι 10,24 MW. Αντίστοιχα, οι αιτήσεις που έχουν κα-

τατεθεί παραπέμπουν σε ισχύ της τάξης των 68,62 και των 28,76 MW.
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Κεφάλαιο 2 

 

2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση την ηλιακή ακτινοβολία 

 
 
2.1. Τρόποι εκμετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας 

 
   Η µέση ετησίως, ηµερήσια ενέργεια ανά m2, που φτάνει από τον ήλιο στην 

επιφάνεια της γης είναι µεταξύ 2-7 kWh/ m2 η οποία εξαρτάται από το γεω-

γραφικό πλάτος του τόπου, τις καιρικές συνθήκες, την ηµέρα του χρόνου και 

αρκετές φορές από την κατάσταση της ατµόσφαιρας. 

   Ο πιο διαδεδοµένος σήµερα, τρόπος εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβο-

λίας είναι µε θερµοσιφωνικά συστήµατα και µε φωτοβολταϊκά συστήµατα τα 

οποία θα µας απασχολήσουν περισσότερο, στα πλαίσια αυτής της εργασίας. 

Τα πρώτα λειτουργούν µε απευθείας θέρµανση µαύρων επιφανειών συλλέκτη 

στις οποίες εφάπτονται, µε καλή θερµική επαφή, σωληνώσεις µε νερό το ο-

ποίο θερµαίνεται και αποθηκεύεται σε ειδικά θερµοµονωµένα δοχεία από τα 

οποία µετά µπορούµε να πάρουµε αυτό το νερό. Ένας άλλος τρόπος είναι µε 

ανακλαστικές επιφάνειες οι οποίες κινούνται µε κινητήρες (ηλιοστατικά 

συστήµατα) έτσι ώστε να συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ηλίου σε ένα σηµείο, 

όπου βρίσκεται το θερµικό ρευστό, ενός εργοστασίου. 

   Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούν το δεύτερο τρόπο εκµετάλλευσης της 

ηλιακής ακτινοβολίας, στον οποίο θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στη συνέ-

χεια. Το φωτοβολαϊκό στοιχείο είναι µια δίοδος n-p ηµιαγωγού. 

   Το κύριο πρόβληµα µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σήµερα είναι το 

σχετικά υψηλό κόστος παραγόµενης KWh σε σχέση µε αυτό της κιλοβατώρας 
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∆.Ε.Η. Οπωσδήποτε, η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας δίδει τη δυνατό-

τητα κάλυψης, τουλάχιστον µέρους των ενεργειακών αναγκών σήµερα. Αρχί-

ζει επίσης να καταλαµβάνει ένα ρεαλιστικό ποσοστό στην αντικατάσταση ενός 

µέρους της ενέργειας από συµβατικά καύσιµα και επιπλέον αποτελεί µια οικο-

λογική λύση στο πρόβληµα της ενέργειας σήµερα. 

 

2.2. ∆ίοδος p – n 

 

   Όταν φέρουμε δυο σώματα σε επαφή µμεταξύ τους αναπτύσσεται µια τάση 

που λέγεται τάση επαφής η οποία οφείλεται στο πέρασμα ηλεκτρονίων από το 

ένα σώμα στο άλλο λόγω της τάσης των φορέων οι οποίοι περνούν σε χώρο 

όπου έχουν µικρότερη συγκέντρωση. Έτσι δημιουργείται μεταξύ τους ένα ηλε-

κτρικό πεδίο τόσο ισχυρό που να σταματά η παραπάνω µμετακίνηση ηλε-

κτρονίων. 

   Τα σώματα τα οποία είναι σε επαφή δεν διαρρέονται από ρεύμα. Αν όμως 

πέσει φως πάνω σε αυτή τη διάταξη τότε δημιουργείται στο εσωτερικό της η-

λεκτρικό ρεύμα. Η απορρόφηση του φωτός, προκαλεί φόρτιση των σωμάτων 

τα οποία είναι σε επαφή και σε µμέγεθος τόσο ώστε να µπορεί η διάταξη αυτή 

να λειτουργήσει ως γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος µε µια ένταση η οποία ε-

ξαρτάται από την ροή ενέργειας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κυρίως, 

αλλά και από την έκταση και φύση των σωμάτων που την αποτελούν. Ο συν-

δυασμός τώρα της τάσης στα άκρα της επαφής και της έντασης αυτής δίνουν 

τέτοια τιμή που µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε το φωτοβολταϊκό στοι-

χείο σε αρκετές πρακτικές εφαρμογές. 
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   Η ομοιότητα των ηλεκτρικών συσσωρευτών και του φωτοβολταϊκού στοιχεί-

ου έγκειται στο ότι και οι δύο διατάξεις δίνουν ηλεκτρική ενέργεια. Η διαφορά 

είναι ότι στους ηλεκτρικούς συσσωρευτές η δημιουργία ρεύματος µέσα από 

εξωτερική αντίσταση οφείλεται στην αλλοίωση των ηλεκτροδίων ενώ στα φω-

τοβολταικά στοιχεία στην επίδραση του φωτός. Αυτή η µμετατροπή του φωτός 

σε ρεύμα γίνεται µε φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον και είναι ανεξάντλητη 

αφού πηγή της ενέργειάς µας είναι ο ήλιος. 

 

2.3. Ηµιαγωγοί 

 

2.3.1. Ενδογενείς ηµιαγωγοί 

 
   Ένας καθαρός κρυσταλλικός ηµιαγωγός ονοµάζεται ενδογενής. ∆ιακρίνεται 

από τα µέταλλα και από τους µονωτές, µε βασικό κριτήριο την ηλεκτρική του 

συµπεριφορά. Σε κανονικές συνθήκες οι µονωτές δεν άγουν το ηλεκτρικό 

ρεύµα, χαρακτηριζόµενοι από µια ειδική αντίσταση από 1014 έως 1022 cm. 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η κατάταξη των υλικών ανάλογα µε την ειδική 

τους αντίσταση. 

 

Σχήμα 2.3.1.1. Κατάταξη υλικών με ανάλογα με την ειδική τους αντίσταση 
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  Η ηλεκτρική αντίστασή των ηµιαγωγών µειώνεται έντονα µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας τους, πράγµα που δείχνει πως, µε την θέρµανση, τα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια του ηµιαγωγού αυξάνονται σε πλήθος, ενισχύοντας έτσι την 

αγωγιµότητά του. 

 

2.3.2. Ηµιαγωγοί πρόσµειξης 

 

   Μεταξύ των ηµιαγωγών αυτοί που παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον είναι 

οι ηµιαγωγοί πρόσµειξης, οι οποίοι µέσα στο κρυσταλλικό τους πλέγµα περιέ-

χουν διασπαρµένα άτοµα από επιλεγµένο διαφορετικό υλικό. Τους 

ηµιαγωγούς πρόσµειξης τους χωρίζουµε σε δύο τύπους : τους ηµιαγωγούς 

τύπου n και τύπου p. 

  Ο ηµιαγωγός τύπου n είναι αντικατάσταση µερικών από των ατόµων του µε 

άτοµα άλλου υλικού τα οποία έχουν µεγαλύτερο σθένος. Το αποτέλεσµα αυ-

τής της αντικατάστασης είναι να µείνει ένα ηλεκτρόνιο ανά άτοµο πρόσµειξης 

που δεν συµµετέχει σε δεσµό και όπου στη θερµοκρασία περιβάλλοντος το 

ηλεκτρόνιο αυτό, εύκολα, µε ενέργεια της τάξης των 50meV περίπου, εγκατα-

λείπει το άτοµό του και γίνεται ελεύθερο. Τα άτοµα αυτής της πρόσµειξης λέ-

γονται δότες και οι ηλεκτρονικές τους στάθµες βρίσκονται λίγο πιο κάτω από 

τη ζώνη της αγωγιµότητας. 

   Αντιστοίχως για τον ηµιαγωγό τύπου p οι δότες είναι άτοµα µε µικρότερο 

σθένος µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται εδώ πέρα οπές. Όπως γίνεται αντι-

ληπτό αντί να αναφερόµαστε στην κίνηση των ηλεκτρονίων σθένους από 

άτοµο σε άτοµο, χρησιµοποιούµε την ισοδύναµη και αρκετά πρακτική εικόνα 
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της οπής. Σύµφωνα µε την εικόνα της οπής οι ηλεκτρικοί φορείς ενός 

ηµιαγωγού που µπορούν να συµβάλλουν σε ρεύµα είναι τα ελεύθερα ηλε-

κτρόνια της ζώνης αγωγιµότητας και οι οπές της ζώνης σθένους. Τα άτοµα 

των προσµείξεων αυτών ονοµάζονται αποδέκτες και οι ηλεκτρονικές τους 

στάθµες βρίσκονται αµέσως πάνω από τη ζώνη σθένους. 

   

 

2.4. Θεωρία των ζωνών 

 

   Η ηλεκτρική και οπτική συµπεριφορά των ηµιαγωγών εξηγείται µέσα από 

την εικόνα των ενεργειακών ζωνών των ηλεκτρονίων του στερεού. Σύµφωνα 

µε αυτή οι ενεργειακές ζώνες είναι περιοχές ενέργειας όλων των ηλεκτρονίων 

του στερεού, µέσα στο δυναµικό πεδίο του συστήµατος των δοµικών λίθων 

του. Οι ενεργειακές ζώνες θα µπορούσαν να θεωρηθούν διαπλατυσµένες ε-

νεργειακές στάθµες όταν πολλά άτοµα έρχονται το ένα κοντά στο άλλο έτσι 

ώστε να δηµιουργηθεί το στερεό. Σε ένα αποµονωµένο άτομο δηλαδή οι ενερ-

γειακές στάθµες του ηλεκτρονίου είναι το αντίστοιχο των ενεργειακών ζωνών. 

  Η κάθε ενεργειακή ζώνη τώρα αποτελείται από ενεργειακά επίπεδα, τα ο-

ποία τα ηλεκτρόνια µπορούν να κατέχουν, αρκετά κοντά µεταξύ τους έτσι ώ-

στε η ζώνη να µοιάζει συνεχής. Οι ζώνες που υπάρχουν είναι οι παρακάτω : 

α) Ζώνες πλήρως κατειληµµένες από ηλεκτρόνια 

β) Μερικά κατειληµµένες ζώνες 

γ) Άδειες ζώνες 

   Μεταξύ των ζωνών αυτών υπάρχουν ενεργειακές περιοχές που είναι 
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απαγορευµένες για τα ηλεκτρόνια του στερεού και ονοµάζονται ενεργειακά 

χάσµατα. 

  Σύµφωνα µε τη θεωρία των ζωνών, µέταλλο χαρακτηρίζεται ένα στερεό που 

διαθέτει µερικά συµπληρωµένες ενεργειακές ζώνες. Μονωτής ονοµάζεται ένα 

στερεό το οποίο διαθέτει πλήρως γεµάτες και πλήρως άδειες ζώνες. Ηµιαγω-

γός ονοµάζεται ένα στερεό το οποίο κοντά στο απόλυτο µηδέν διαθέτει ζώνες 

γεµάτες από τις οποίες η υψηλότερη βρίσκεται σε µικρή ενεργειακά απόσταση 

από την επόµενη άδεια δημιουργώντας έτσι ελεύθερα ηλεκτρόνια. 

 

Σχήμα 2.4.1. Ενεργειακές ζώνες στις διάφορες κατηγορίες σωµάτων 

 

  Συνήθως, από τις ζώνες που αντιστοιχούν σε ένα στερεό σχεδιάζονται µόνο 

δύο. Στην µια εντάσσονται τα ηλεκτρόνια των εξωτερικών στοιβάδων των 

ατόµων του στερεού, δηλαδή τα ηλεκτρόνια σθένους και την οποία 

ονοµάζουµε ζώνη σθένους. Η επόµενη ζώνη στην οποία εντάσσονται τα ηλε-

κτρόνια σθένους τα οποία µπορούν να συµµετάσχουν ως ελεύθερα σε 

δεδοµένη θερµοκρασία του υλικού ονοµάζεται ζώνη αγωγιµότητας. 

Στο παρακάτω σχήµα (2.4.2) διακρίνουµε το ενεργειακό χάσµα Eg και το επί-

πεδο Fermi το οποίο είναι ενεργειακό επίπεδο και σηµειώνεται µε µια 
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διακεκοµµένη γραµµή. Αυτό το επίπεδο χαρακτηρίζεται από πιθανότητα κατά-

ληψης 50% από ηλεκτρόνια. 

 

 

 

Σχήμα 2.4.2. Ζώνες σθένους και αγωγιµότητας ενός ενδογενούς ηµιαγωγού. 

Το επίπεδο Fermi Ε(0)I, του ενδογενούς ηµιαγωγού, στην κατάσταση Τ = 0 Κ βρίσκεται στο 

µέσον του ενεργειακού χάσµατος. Σε θερµοκρασία Τ > 0 Κ, µερικά ηλεκτρόνια µεταβαίνουν, 

στην ζώνη αγωγιµότητας, αφήνοντας κενές θέσεις (οπές) στη ζώνη σθένους. Η ενέργεια Fermi 

του ενδογενούς έχει αλλάξει σε Εi(T). 

 

 

2.5. Επαφή p – n ηµιαγωγών 

  

  Το φαινόµενο της διάχυσης λαµβάνει χώρα όταν δύο ηµιαγωγοί, ο ένας τύ-

που n και ο άλλος τύπου p του ίδιου κυρίως υλικού έρθουν σε επαφή µε 

αποτέλεσµα τα ηλεκτρόνια από το n να µεταβαίνουν στον ηµιαγωγό p. Με τη 

διάχυση το αποτέλεσµα είναι στο τµήµα n, εκεί δηλαδή όπου έφυγαν τα ηλε-

κτρόνια, παραµένουν θετικά φορτισµένα ιόντα. Συγχρόνως, οπές του χώρου p 

περνούν µε διάχυση στην άλλη µεριά δηµιουργώντας στον χώρο που αφήσα-

νε, ακάλυπτα αρνητικά στοιχεία. Έτσι έχουµε µια εικόνα όπου από τη µια 
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µεριά της επιφάνειας επαφής υπάρχουν θετικά ιόντα, ενώ από την άλλη αρνη-

τικά. 

  Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται η λεγόµενη περιοχή φορτίων χώρου ή πε-

ριοχή απογύµνωσης. Παρακάτω φαίνεται ένα σχήµα όπου η στάθµη Fermi, 

στη θερμοδυναμική ισορροπία, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο σε όλη την έκταση 

των δυο ημιαγωγών. 

 

Σχήμα 2.5.1. ∆ιάταξη ενεργειακών ζωνών όταν δεν εφαρµόζεται τάση στα 

άκρα της επαφής p – n. Η στάθµη Fermi στη θερµοδυναµική ισορροπία 

βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο σε όλη την έκταση των δύο ηµιαγωγών. 

   

  Αποτέλεσµα αυτής της επαφής είναι η δηµιουργία µιας τάσης επαφής Vbi, η 

οποία ανάλογα µε το υλικό και τις συγκεντρώσεις, κυµαίνεται γύρω από το 1V. 

Αυτή η τάση δεν µπορεί να µετρηθεί µε βολτόµετρο, επειδή µε τη σύνδεση του 

βολτοµέτρου εισάγουµε νέες επαφές δηµιουργώντας βρόχο όπου η ΗΕ∆ είναι 

µηδέν, οπότε και το ρεύµα. Η τάση αυτή µετράται έµµεσα υπολογίζοντας τη 

χωρητική συµπεριφορά της περιοχής απογύµνωσης. 
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2.6. Ηλεκτρική συµπεριφορά της επαφής p-n 

 

2.6.1. Εφαρµογή συνεχούς ηλεκτρικής τάσης στην επαφή p-n 

 

  Η προηγούµενη διάταξη ονοµάζεται επαφή p-n και έχει ως βασικό χαρακτη-

ριστικό την ιδιότητα του να άγει ρεύµα όταν εφαρµόζεται στα άκρα ηλεκτρικής 

τάσης κατά την µία ή την άλλη φορά, µε διαφορετική ένταση σε κάθε περί-

πτωση. Κατά την πόλωσή της στην ορθή φορά, όταν δηλαδή ο θετικός πόλος 

της πηγής συνδέεται µε την µεριά του ηµιαγωγού p και ο αρνητικός µε τη 

µεριά του ηµιαγωγού n, το ρεύµα παίρνει όλο και πιο µεγάλες τιµές, όσο αυ-

ξάνεται η τάση. 

  Κατά την ανάστροφη φορά τώρα, το ρεύµα παίρνει µικρότερες τιµές 

ρεύµατος από πρίν µε σχεδόν σταθερή τιµή και ονοµάζεται ρεύµα κόρου. 

 

2.6.2. Φορείς πλειονότητας και µειονότητας 

 

   Φορείς πλειονότητας ονοµάζουµε τα ηλεκτρόνια στην περιοχή τύπου n ενώ 

φορείς µειονότητας ονοµάζουµε τις οπές που δηµιουργούνται στο χώρο αυτό, 

που δηµιουργήθηκαν κατά τη θερµική γένεση ζευγών ηλεκτρονίων-οπών ή 

κατά τη διάχυση των φορέων πλειονότητας προς τους απέναντι χώρους. Στην 

περιοχή τύπου n δηλαδή, οι οπές αποτελούν τους φορείς πλειονότητας και τα 

ηλεκτρόνια τους φορείς µειονότητας. Αντιστοίχως συµβαίνει το ίδιο και για την 

περιοχή τύπου n. Όταν τώρα δεν εφαρµόζεται τάση στα άκρα της επαφής p-n, 

ο φραγµός του ηλεκτρικού πεδίου της περιοχής απογύµνωσης, αποκόπτει το 
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πέρασµα των ηλεκτρονίων µε διάχυση από την περιοχή n στην περιοχή p και 

των οπών, κατά την αντίστροφη κατεύθυνση. 

 

2.6.3. ∆ράση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επαφή p-n 

 

   Για να µπορέσουµε να εξηγήσουµε το φαινόµενο κατά το οποίο όταν σε µια 

δίοδο p-n εφαρµοστεί ηλιακή ακτινοβολία και παρουσιάζεται σε αυτή κάποια 

λειτουργία, θα πρέπει να εισάγουµε την έννοια του φωτονίου. Το φωτόνιο εί-

ναι το ελάχιστο ποσό ενέργειας που εκπέµπεται κατά τις ενεργειακές 

µεταβολές των ηλεκτρικών διπολικών ταλαντωτών της ύλης, σε κάθε συχνό-

τητα ν και συγχρόνως το ελάχιστο ποσό ενέργειας ηλεκτροµαγνητικού 

κύµατος συχνότητας ν. Η ενέργεια του φωτονίου δίνεται από την σχέση E=h·v 

όπου h η σταθερά του Planck και ν η συχνότητα της ακτινοβολίας. 

   Μια δέσµη φωτός αποτελείται από κύµατα διαφόρων συχνοτήτων και το κά-

θε ένα από αυτά τα κύµατα αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό φωτονίων τα 

οποία έχουν την αντίστοιχη συχνότητα. 

   Αν η ενέργεια ενός φωτονίου ισούται µε το ενεργειακό χάσµα Eg, τότε γίνε-

ται απορρόφησή του από ένα ηµιαγωγό του οποίου το χάσµα καλύπτεται από 

το συγκεκριµένο φωτόνιο. Επίσης δηµιουργείται ένα ζεύγος ελεύθερου ηλε-

κτρονίου – οπής. Στην περίπτωση τώρα που το φωτόνιο έχει µεγαλύτερη ε-

νέργεια από το ενεργειακό χάσµα, το φωτόνιο απορροφάται δηµιουργώντας 

το παραπάνω ζεύγος και επιπλέον το ποσό της ενέργειας, αποδίδεται από 

τους δηµιουργούµενους φορείς στο πλέγµα του κρυστάλλου αυξάνοντας την 

θερµοκρασία του. 
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2.7. ∆ηµιουργία του φωτοβολταϊκού φαινοµένου 

 

   Είναι γνωστό ότι ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι µια επαφή p-n που 

µετατρέπει απ’ ευθείας την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέρ-

γεια. Οι παραγόµενοι φορείς του φωτός, παράγονται µέσα αλλά και κοντά στη 

επαφή των ηµιαγωγών και το ηλεκτρικό πεδίο της επαφής αναγκάζει τα ηλε-

κτρόνια να µετακινηθούν στη µεριά του ηµιαγωγού τύπου n και τις οπές στην 

αντίθετη µεριά, δηλαδή στη µεριά του ηµιαγωγού τύπου p. Αυτά τα άκρα των 

ηµιαγωγών τώρα τροφοδοτούνται από το φως µε φορτία αντίθετου 

πρόσηµου, έτσι ώστε να έχουν ένα ρυθµό ο οποίος να διατηρεί ισχυρό ρεύµα 

στο εξωτερικό κύκλωµα. 

 

 Ο συνδυασµός του ενδογενούς ηλεκτρικού πεδίου και του φωτός παράγει το 

φωτοβολταϊκό φαινόµενο : 

 

Eπαφή p – n + φώς = Φωτοβολταϊκό φαινόµενο 

 

   Η βασική προϋπόθεση τώρα για τη δηµιουργία ηλεκτρικής τάσης στις άκρες 

της επαφής p – n είναι να δηµιουργηθούν ζεύγη ελεύθερων ηλεκτρονίων – 

οπών, να κατορθώσουν να φτάσουν στους χώρους όπου υπερτερούν οι αντί-

στοιχοι φορείς. 

   Αυτά τα ζεύγη δηµιουργούνται σε όλο το χώρο των σε επαφή ηµιαγωγών µε 

δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι θερµικά και ο δεύτερος είναι µε τη δρά-

ση φωτός κατάλληλου µήκους κύµατος. Αρκετά από αυτά τα ζεύγη που 



Κεφάλαιο 2  
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση την ηλιακή ακτινοβολία 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

59 

δηµιουργούνται στην περιοχή της επαφής αλλά και έξω από αυτήν αλλά πολύ 

κοντά στις περιοχές τύπου n και p είναι τα µόνα που έχουν µεγάλες πιθανότη-

τες να φτάσουν σε περιοχές όπου υπάρχουν όµοιοι φορείς. 

   Έτσι από τη στιγµή που έχουµε δηµιουργία ευκίνητων ηλεκτρικών φορέων 

στην περιοχή της απογύµνωσης, το ενδογενές ηλεκτρικό πεδίο τους επηρεά-

ζει µε ισχυρές ηλεκτρικές δυνάµεις µε αποτέλεσµα να ωθούνται οι φορείς σε 

περιοχές όπου συναντάνε όµοιούς τους φορείς και να συµπεριφέρονται ως 

φορείς πλειονότητας. Οι φορείς αυτοί, έτσι, φορτίζουν τους χώρους στους ο-

ποίους φτάνουν µε φορτίο αντίστοιχο µε το δικό τους δηµιουργώντας µια τάση 

στα άκρα των δύο ηµιαγωγών. Όλη η παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται φω-

τοβολταϊκό φαινόµενο. 
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Κεφάλαιο 3 

 

3. Αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 

 

3.1. Γενικά για την αιολική ενέργεια 

  

  Η συνολική ισχύς αιολικής ενέργειας σε όλη τη Γη υπολογίζεται σε, περίπου 

1014 ΚW και µε εκτιµούµενη κινητική ενέργεια περίπου 1017 GWh ετησίως. Με 

πλήρη εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού µπορούµε να έχουµε ετήσια 

παρεχόµενη ενέργεια από τον άνεµο περίπου στα 1016 GWh. 

   Η εκµετάλευση της αιολικής ενέργειας ξεκινάει από τα πολύ παλιά χρόνια. 

Για αρκετά εκατοντάδες χρόνια η κίνηση των πλοίων στηριζόταν στη δύναµη 

του ανέµου, ενώ η χρήση του ανεµόµυλου σαν κινητήρια µηχανή εγκαταλείπε-

ται µόλις στα µέσα του αιώνα µας. Την ίδια περίοδο απλώνονται συστηµατικά 

τα συµβατικά καύσιµα και ο ηλεκτρισµός. Το πετρελαϊκό κραχ του 1970 ξανα-

φέρνει στο προσκήνιο τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και φυσικά την αιο-

λική ενέργεια. Σε αυτό το διάστηµα µέχρι σήµερα έχουµε µια αλµατώδη ανά-

πτυξη αυτών των µορφών ενέργειας κάτι που εξηγείται µε το γεγονός ότι γίνε-

ται επιτακτική ανάγκη η προστασία του περιβάλλοντος. 

   Γενικά η αιολική ενέργεια είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή παραγωγής ενέρ-

γειας µε Α.Π.Ε. παγκοσµίως λόγω του γεγονότος ότι παρουσιάζει µεγαλύτερα 

πλεονεκτήµατα συγκριτικά µε τις άλλες µορφές ενέργειας από τεχνολογική και 

οικονοµική πλευρά. 
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3.2. Αξιολόγηση του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής 

    

  Για να κάνουµε αξιολόγηση του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής θα πρέπει 

αρχικά να γίνουν οι απαραίτητες µετρήσεις αυτού του αιολικού δυναµικού και 

έπειτα να γίνει εκτίµηση των παραµέτρων του ανέµου από τα ανεµολογικά 

δεδοµένα που προέκυψαν από τις µετρήσεις. Ιδιαίτερη σηµασία έχει οι 

µετρήσεις και οι εκτιµήσεις του αιολικού δυναµικού να είναι κατά το δυνατόν 

περισσότερο ακριβείς. 

 

 

3.2.1. Ανεµολογικές µετρήσεις 

  

  Για τη µέτρηση του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής θα πρέπει να λάβουµε 

υπόψη µας δύο βασικές παραµέτρους. Η ταχύτητα και η διεύθυνση του 

ανέµου. Για να µετρήσουµε τις δύο αυτές παραµέτρους χρησιµοποιούµε ειδι-

κά όργανα, τα ανεµόµετρα για την ταχύτητα και τους ανεµοδείκτες για την κα-

τεύθυνση. Οι µετρήσεις γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα αποτελώντας 

τα ανεµολογικά δεδοµένα της συγκεκριµένης περιοχής. 

   Η διαφορά µεταξύ των ανεµοµέτρων εντοπίζεται στον τρόπο λειτουργίας, 

στην ακρίβεια και στη συχνότητα δειγµατοληψίας όπου η πιο συνηθισµένη εί-

ναι αυτή του 1 Hz. 

 

 



Κεφάλαιο 3  
Αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

62 

3.2.2. Εκτίµηση του αιολικού δυναµικού 

   

   Η εκτίµηση του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής είναι µια απαραίτητη δια-

δικασία που έχει σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητάς του να 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε να καλύ-

πτονται συγκεκριµένες ανάγκες µιας περιοχής και του προσδιορισµού της 

ποιότητας του ανέµου. Αυτά που πρέπει να εξεταστούν έτσι ώστε να γίνει 

σωστή εκτίµηση του αιολικού δυναµικού µιας περιοχής είναι : 

α) Μέση ταχύτητα του ανέµου 

β) Τυπική απόκλιση των τιµών της ταχύτητας του ανέµου 

γ) Το ιστόγραµµα πιθανότητας της ταχύτητας του ανέµου 

δ) Οι µεταβολές της διεύθυνσης της ταχύτητας του ανέµου 

 

3.3. Αιολική ενέργεια και ισχύς του ανέµου 

 

  Ξέρουµε ότι η αιολική ενέργεια ορίζεται ως η κινητική ενέργεια των αερίων 

µαζών της ατµόσφαιρας. Έτσι η κινητική ενέργεια µιας αέριας µάζας m που 

κινείται µε ταχύτητα u θα είναι : 

2

2

1
umEK 






  

  Τώρα αν υποθέσουµε ότι η µάζα αυτή διέρχεται µέσα από µια νοητή επιφά-

νεια A (διατοµή φλέβας), θα έχει ρυθµό ροής : 

uA
dt

dm
    (kg/s), όπου ρ η πυκνότητα του αέρα. 

Έτσι δηµιουργείται ο τύπος της ισχύς του ανέµου ο οποίος είναι : 
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3

2

1
uAP 






   (Watt) 

   Η οποία µε αντικατάσταση της τυπικής τιµής της πυκνότητας του αέρα, σε 

συνήθεις συνθήκες, γίνεται : 

3623.0 uAP   

  Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι η ταχύτητα του ανέµου η οποία 

µεταβάλλεται µε το χρόνο, επηρεάζει άµεσα την ισχύ του. 

   Από τον πρώτο τύπο της ισχύος µπορούµε να βρούµε το φυσικά διαθέσιµο 

αιολικό δυναµικό µιας περιοχής. Το µέρος τώρα του δυναµικού αυτού που 

µπορεί να αξιοποιηθεί, ονοµάζεται τεχνικά αξιοποιήσιµο αιολικό δυναµικό. 

 

 

3.4. Ταχύτητα ανέµου 

 

  Η ταχύτητα ανέµου ορίζεται ως η ταχύτητα µεταφοράς µικρών ποσοτήτων 

αέρα οι οποίες ακολουθούν τη διεύθυνση που έχει ο άνεµος εκείνη τη στιγµή. 

Για να καθορίσουµε την ταχύτητα ανέµου σε ένα τόπο θα πρέπει να λάβουµε 

υπόψη µας τις πιέσεις της ατµόσφαιρας όπως και το ανάγλυφο της περιοχής 

και την τραχύτητα εδάφους. Η µέση ηµερήσια και ετήσια ταχύτητα του ανέµου 

διαφέρει από µέρα σε µέρα και από έτος σε έτος αντίστοιχα. 

   Για τη µελέτη και τον υπολογισµό των κατάλληλων αιολικών συστηµάτων, 

απαιτείται η γνώση της µέσης ταχύτητας ανέµου σε χαρακτηριστικές χρονικές 

περιόδους, όπως µέσα στο µήνα ή στο έτος αφού η σχέση του ανέµου µε την 

περιοδική εµφάνιση του ηλίου σε ένα τόπο συνεπάγεται στην εποχική και ετή-
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σια περιοδικότητα της εμφάνισης του ανέμου. Για να μετρήσουμε την στιγμιαία 

ταχύτητα και κατεύθυνση χρησιμοποιούμε ανεμόμετρα και ανεμοδείκτες αντί-

στοιχα. 

   

 Η µέση τιµή του µέτρου της ταχύτητας για χρόνο T είναι: 


1

0T

udtu

 

 

   Με βάση την ηµερήσια ταχύτητα του ανέµου και τον προσδιορισµό της συ-

χνότητας και περιόδων εµφάνισης ριπών ανέµου, που είναι απότοµες αυξή-

σεις ταχύτητας του ανέµου, µπορούµε να µελετήσουµε και να 

προσδιορίσουµε το µέγεθος των απαιτούµενων αιολικών συστηµάτων, αφού 

τα παραπάνω αποτελούν σηµαντικά στοιχεία του αιολικού δυναµικού ενός 

τόπου. 

   Γνωρίζοντας τη µέση µηνιαία ή ετήσια ταχύτητα ανέµου και τις αντίστοιχες 

επικρατούσες διευθύνσεις του, δηµιουργούνται χάρτες περιορισµένης έκτασης 

ή µεγάλων περιοχών ή σε παγκόσµια κλίµακα οι οποίοι ονοµάζονται αιολικοί 

χάρτες ή Άτλαντες. 

 

 

3.5. Μεταβολή της ταχύτητας του ανέµου µε το ύψος 

   

  Σύµφωνα µε το νόµο κατανοµής της ταχύτητας ροής ενός ρευστού, η ταχύ-

τητα του ανέµου µεταβάλλεται µε το ύψος από το έδαφος σε συνάρτηση µε 
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την απόσταση από το τοίχωµα του σωλήνα µέσα στο οποίο ρέει. Το ύψος στο 

οποίο η ταχύτητα του ανέµου είναι το 99,8% της ταχύτητας στο άπειρο, λέγε-

ται πάχος του ατµοσφαιρικού οριακού στρώµατος. Ο τύπος που δίνει την τα-

χύτητα του ανέµου σε ύψος z πάνω από το επίπεδο έδαφος µε οµοιογενώς 

διασπαρµένες διαταραχές είναι : 





















o

ref

o
ref

z

z

z

z

UU

ln

ln

*  

  

  Όπου refz  το ύψος αναφοράς και uref η ταχύτητα του ανέµου στο ύψος ανα-

φοράς. Συνήθως το ανεµόµετρο τοποθετείται στη θέση refz = 10 m. Το oz , το 

οποίο αφορά το µέσο ύψος του διαταραγµένου στρώµατος του αέρα λόγω 

ανωµαλιών εδάφους ονοµάζεται µήκος τραχύτητας. 

 

3.6. Η πυκνότητα του αέρα 

  

  Όπως ξέρουµε, η πυκνότητα του αέρα ορίζεται σαν η µάζα ενός αερίου προς 

τη µονάδα του όγκου. Οι µονάδες που χρησιµοποιούνται συνήθως είναι τα 

3/ mg  ή 3/ cmg . Στην ατµόσφαιρα, η πυκνότητα του αέρα ελαττώνεται κατά 10 

φορές ανά 17 Km ύψους περίπου. 

   Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα ενός αερίου είναι η πίεση, η 

θερµοκρασία και το ύψος. Για τον ακριβή καθορισµό της πυκνότητας του αέρα 

είναι χρήσιµο να ξέρουµε την επικρατούσα υγρασία. Η χρησιµότητα της 
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µέτρησης της υγρασίας γίνεται περισσότερο αντιληπτή από το γεγονός ότι η 

ενέργεια που παίρνουµε από τον άνεµο είναι ανάλυση της πυκνότητας του. 

 

  Ο τύπος τώρα για την πυκνότητα του αέρα είναι :  
















T

P

R

1  

,όπου R η σταθερά αερίων, P είναι η πίεση σε mbs και T η απόλυτη 

θερµοκρασία. 

 

 

3.7. Μεταβλητότητα του ανέµου 

  

  Η ταχύτητα του ανέµου υπόκειται σε χωρικές και χρονικές µεταβολές. Οι χω-

ρικές µεταβολές οφείλονται :  

α) Στη διαφοροποίηση της µορφολογίας του εδάφους  

β) στην τραχύτητα του εδάφους και  

γ) στο ύψος της µέτρησης. 

Παρακάτω θα πρέπει να ορίσουµε ποιο είναι το οριακό στρώµα της 

ατµόσφαιρας και ποιο το κατώτερο. 

   Στο οριακό στρώµα της ατµόσφαιρας το οποίο χαρακτηρίζεται ως τα 2000m 

ύψος οι διαταραχές της ταχύτητας του ανέµου είναι µηδενικές σε σχέση µε τις 

διαταράξεις του εδάφους. 

    Το κατώτερο µέρος της ατµόσφαιρας που είναι κάτω από τα 100m είναι αυ-

τό για το οποίο ενδιαφερόµαστε περισσότερο. Εκεί ο άνεµος υφίσταται επι-
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βραδύνσεις από δυνάµεις τριβής λόγω των κτισµάτων των κατοικηµένων πε-

ριοχών, της µορφολογίας του εδάφους αλλά και το είδος της βλάστησης. Αυ-

τές οι ταραχές προκαλούν γρήγορες διακυµάνσεις στην ταχύτητα του ανέµου 

σε µεγάλη περιοχή συχνοτήτων και µεγεθών. Οι απότοµες αυτές στιγµιαίες 

µεταβολές ονοµάζονται ριπές. 

   Οι χρονικές µεταβολές οφείλονται: Στα φαινόµενα που επηρεάζουν το κλίµα 

της περιοχής, στην εναλλαγή µέρας και νυκτός , στις µεταβολές της ηλιακής 

δραστηριότητας κ.λ.π. 

   Σε αυτές διακρίνονται µεταβολές µικρής χρονικής διάρκειας όπου η ταχύτη-

τα σε ένα τόπο µπορεί να διπλασιαστεί µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα 

µεγάλης χρονικής διάρκειας. Οι µεταβολές µικρής διάρκειας µας είναι 

χρήσιµες για τον σχεδιασµό των αιολικών µηχανών. Συνήθως όµως αντί των 

µεταβολών αυτών δίνονται οι µέσες ωριαίες, ηµερήσιες και µηνιαίες τιµές. 

 

3.8. Το ρόδο του ανέµου 

 

   Όπως ξέρουµε, ο άνεµος δεν πνέει προς µια κατεύθυνση µόνο, δηλαδή η 

διεύθυνσή του δεν είναι σταθερή αλλά µεταβάλλεται και καθορίζεται µε βάση 

το σηµείο του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο άνεµος, σε σχέση µε τη θέση 

µέτρησης. Έτσι µε βάση τις παρατηρήσεις που έχουµε συλλέξει από τη διεύ-

θυνση του ανέµου µπορούµε να δηµιουργήσουµε το λεγόµενο ρόδο του 

ανέµου ή πολικό διάγραµµα. Σε αυτό χαράζουµε τις συχνότητες σε σχέση µε 

το σύνολο των παρατηρήσεων που διαθέτουµε, ανάλογα πάντα µε το σηµείο 

του ορίζοντα από το οποίο πνέει ο άνεµος. Επίσης µπορούµε να 
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παραστήσουµε στο ίδιο διάγραµµα και τη µέση ταχύτητα του ανέµου για κάθε 

διεύθυνση. ∆υνατός είναι και ο υπό κλίµακα σχεδιασµός έτσι ώστε να φαίνο-

νται τα διαστήµατα έντασης του ανέµου για κάθε διεύθυνση. Τέλος στο κέντρο 

του διαγράµµατος αυτού, µέσα σε ένα κύκλο καταγράφεται το ποσοστό της 

νηνεµίας. Το ποσοστό αυτό είναι το διάστηµα που η ένταση του ανέµου είναι 

µικρότερη των 2m/sec. 

  Μια τυπική µορφή πολικού διαγράµµατος φαίνεται παρακάτω : 

 

Σχήμα 3.8.1. Τυπική µορφή πολικού διαγράµµατος 

 

   Κύρια διεύθυνση του ανέµου τώρα ορίζεται κάθε διεύθυνση η οποία συνει-

σφέρει τουλάχιστον 10% στη συνολική διαθέσιµη αιολική ενέργεια. Η επικρα-

τούσα διεύθυνση είναι αυτή η οποία εµφανίζεται σε µεγαλύτερη συχνότητα και 
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η οποία µεταβάλλεται συνήθως µε την εποχή του χρόνου. 

 
 
3.9. Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα 

 

   Το ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση 

συµβατικών καυσίµων. Επίσης εξαρτάται σε µεγάλο ποσοστό στην εισαγωγή 

και χρήση υγρών και αερίων καυσίµων, στοιχεία επιβαρυντικά για την 

οικονοµία της Ελλάδας. 

  Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά η ενεργειακή δοµή της Ελλάδας : 

 1) Το 95% της ενέργειας που καταναλώνεται στη διάρκεια ενός χρόνου, 

προέρχεται από καύση συµβατικών καυσίµων. 

 2) Το 56% του ίδιου συνόλου προέρχεται από την καύση εισαγόµενων υγρών 

καυσίµων 

 3) 35% της ενέργειας καταναλώνεται από βιοµηχανία, 35% από τις κατοικίες 

και 30% από τις µεταφορές. 

   Από την άλλη µεριά όµως η Ελλάδα είναι µια χώρα στην οποία επικρατούν 

άνεµοι καλής ταχύτητας για την εκµετάλλευσή τους. Το γεγονός αυτό παρου-

σιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού η Ελλάδα έχει ευνοϊκή διαµόρφωση εδά-

φους που είναι πλεονέκτηµα για την δηµιουργία ακόµα πιο αυξηµένης αιολι-

κής ενέργειας. Αυτό ισχύει κυρίως για νησιωτικές περιοχές όπου οι άνεµοι 

που επικρατούν είναι ιδιαίτερα ενισχυµένοι. Αµέσως γίνεται αντιληπτό ότι 

µεγάλο µέρος των αναγκών των νησιών αυτών µπορεί να καλυφθεί µε 

εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας.  

  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και η ∆.Ε.Η. µε µετρήσεις που έχουν 
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πραγµατοποιηθεί για όλο το φάσµα της ανατολικής νησιωτικής Ελλάδας και το 

οποίο φαίνεται παρακάτω : 

 

Σχήμα 3.9.1. Μετρήσεις αιολικού δυναµικού (∆ΕΗ/∆ΕΜΕ) 

    

  Για να καλυφθούν σήµερα οι ανάγκες των νησιών χρησιµοποιούνται συνή-

θως αυτόνοµοι σταθµοί ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι τοπικοί Ντιζελοη-

λεκτρικοί σταθµοί εκτός από Κρήτη και Ρόδο. Μερικά άλλα νησιά που βρίσκο-

νται στην ηπειρωτική πλευρά έχουν συνδεθεί και τροφοδοτούνται από τα κε-

ντρικά δίκτυα ενώ µερικά άλλα έχουν συνδεθεί µεταξύ τους και τροφοδοτού-

νται από κεντρικούς αυτόνοµους σταθµούς. 
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Κεφάλαιο 4 

 

 4. Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

 

4.1. Κατασκευαστικά στοιχεία 

   

 Η βασική µονάδα είναι το φωτοβολταϊκό στοιχείο το οποίο είναι µικρών δια-

στάσεων και το οποίο παρασκευάζεται σε θαλάµους κενού. Μετά την εργα-

στηριακή παρασκευή του, η όλη µεθοδολογία µεταφέρεται σε θαλάµους 

µεγαλύτερου µεγέθους που να επιτρέπουν την παρασκευή ΦΒ στοιχείων 

µεγαλυτέρων διαστάσεων. Αφού παρασκευαστεί βιοµηχανικά η βασική δοµή 

του ΦΒ στοιχείου, ακολουθεί η κοπή του στο επιθυµητό σχήµα το οποίο είναι 

συνήθως τετραγωνικό, έτσι ώστε κατά την σύνθεσή τους σε µεγαλύτερη 

µονάδα, να αφήνουν την ελάχιστη µη εκµεταλλεύσιµη επιφάνεια. 

   Στην πραγµατικότητα ένα σύνολο από αυτά τα στοιχεία συνδέονται σε σειρά 

έτσι ώστε να αποτελούν εύχρηστη σε µέγεθος µονάδα, µε κατάλληλα ηλεκτρι-

κά χαρακτηριστικά και µέγεθος. Για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, τα βασικά 

κριτήρια είναι η δυνατότητα αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε απλό 

συσσωρευτή µε ΗΕ∆ 12 V, ενώ για το µέγεθος είναι η ευκολία κατασκευής, 

µεταφοράς και αντικατάστασής τους από την συνολική ΦΒ κατασκευή. 

   Ένα σύνολο ΦΒ στοιχείων συνδεδεµένων σε σειρά αποτελεί την τυπική 

βιοµηχανική µονάδα η οποία ονοµάζεται φωτοβολταϊκό πλαίσιο. 

  Στην διάταξη αυτή τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι συνήθως 36 σε αριθµό για 
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στοιχεία πυριτίου. 

 

Σχήμα 4.1.1Είδη ΦΒ πλαισίων  

.(α) Τρόπος σύνδεσης δύο διαδοχικών ΦΒ στοιχείων µέσα σε ένα 

ΦΒ πλαίσιο. (β) Εσωτερική δοµή ενός ΦΒ πλαισίου. ∆ιακρίνονται οι δίοδοι 

παράκαµψης. (γ) Η συµβολική παράσταση ενός ΦΒ πλαισίου. Το 

φωτόρευµα οδεύει εσωτερικά, από το (-) στο (+) και προς το εξωτερικό 

κύκλωµα από το (+) στο (-) του πλαισίου. 

 

   Συνήθως εµφανίζουν συγκεκριµένη τάση ανοικτού κυκλώµατος ( από 19 – 

22 V ) και τοποθετούνται µε την πλευρά από την οποία θα φωτίζονται σε επί-

πεδη γυάλινη πλάκα, υψηλής διαφάνειας, προσαρµοσµένης σε µεταλλικό 

πλαίσιο το οποίο θα είναι υψηλής αντοχής , συνήθως από ανοδιόµενο 

αλουµίνιο που όπως αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί το φωτοβολταϊκό 

πλαίσιο. Το πίσω µέρος καλύπτεται από ειδικό πλαστικό υλικό ενθυλάκωσης 

για την προστασία του από την υγρασία. Η τελική αυτή διάταξη πληροί τις ει-

δικές προδιαγραφές για την απαραίτητη µηχανική αντοχή, τις κατάλληλες υ-

ποδοχές στήριξης και την αυξηµένη στεγανότητα για προστασία από την υ-

γρασία. 
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   Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο αποτελεί την βασική δοµική µονάδα της φωτο-

βολταϊκής γεννήτριας η οποία µε την σειρά της αποτελεί την “καρδιά” παρα-

γωγής της ηλεκτρικής ενέργειας µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ενός φω-

τοβολταϊκού σταθµού. Τυπικές τιµές ισχύος αιχµής ενός ΦΒ πλαισίου 

εµπορίου είναι από µερικά Wp έως τα 150 Wp. 

   H επιλογή του αριθµού των ΦΒ στοιχείων, από τα οποία θα κατασκευαστεί 

το ΦΒ πλαίσιο, έχει άµεση σχέση µε την ονοµαστική ηλεκτρική τάση 12 V 

στους πόλους των ηλεκτρικών συσσωρευτών. 

 

 

4.2. Είδη φωτοβολταϊκών πλαισίων 

 

4.2.1. ΦΒ πλαίσια συγκεντρωτικού τύπου 

 

   Σύµφωνα µε την βασική αρχή λειτουργίας του ΦΒ στοιχείου, το παραγόµενο 

από αυτό φωτόρευµα είναι ανάλογο της πυκνότητας ισχύος της ηλιακής ακτι-

νοβολίας και της έκτασης της επιφάνειάς του. Έτσι αν µειώσουµε την έκταση 

του ΦΒ στοιχείου κατά λ φορές µε σύγχρονη αύξηση της πυκνότητας ισχύος 

του ηλιακού φωτός ξανά κατά λ, τότε το παραγόµενο φωτόρευµα θα 

παραµείνει το ίδιο. Την ιδιότητα αυτή την εκµεταλλευόµαστε προκειµένου να 

µειωθεί το κόστος πρώτης ύλης του ΦΒ πλαισίου. 



Κεφάλαιο 4  
Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

74 

 

Σχήμα 4.2.1.1.Καμπύλη συλλέκτη και φακός Fresnel. 

(α) Η καµπύλη (1) που προκύπτει από ηλιοτροπικό συλλέκτη, 

δίδει περίπου 30% περισσότερη ενέργεια, κατά η διάρκεια της ηµέρας, απ’ 

ότι η καµπύλη (2), από στατικό συλλέκτη µε κλίση ίση µε γ.π., (β) Ο φακός 

Fresnel. Στο λεπτοµερειακό σχήµα δείχνεται µέρος της τοµής του. Κατά 

βάση αποτελείται από κυκλικά τµήµατα διαφόρων κοινών φακών. 

 

   Σε αυτά τα ειδικά ΦΒ πλαίσια, το ΦΒ στοιχείο, περιορίζεται σε πολύ µικρή 

επιφάνεια. Μπροστά από καθένα από αυτά τοποθετείται ένας φακός, ειδικού 

τύπου που ονοµάζεται φακός Fresnel (σχήµα 4.2.1.1. (β)) και ο οποίος συ-

γκεντρώνει πάνω στο ΦΒ στοιχείο, την προσπίπτουσα σ’ αυτόν, ηλιακή ακτι-

νοβολία ισχύος Φ (W). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή ίδιας ηλε-
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κτρικής ισχύος, από πολύ µικρότερη ενεργό επιφάνεια ΦΒ στοιχείων από το  

ειδικού τύπου ΦΒ πλαίσιο. Η ενεργός επιφάνεια µικραίνει τόσες φορές, όσες 

αυξάνεται µε το συγκεντρωτικό φακό η πυκνότητα ισχύος πάνω σ’αυτό.                          

Για να µην έχουµε υπερβολική αύξηση της θερµοκρασίας στο µικρό ΦΒ στοι-

χείο, το τοποθετούµε πάνω σε µεταλλική ψύκτρα έτσι ώστε να έχει καλή 

θερµική επαφή. Η ψύκτρα το διατηρεί σε αποδεκτές θερµοκρασιακές συνθή-

κες, µόνο µε τη φυσική ροή του ατµοσφαιρικού αέρα. 

  Για να αποδίδει το σύστηµα αυτό όµως ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να 

υπάρχει συνεχής πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων στο µικρό ΦΒ στοιχείο. 

Έχοντας δεδοµένη την ηµερήσια κίνηση του ηλίου στην ουράνια σφαίρα, 

χρειάζεται στροφή της ειδικής αυτής γεννήτριας ώστε να παραµένει συνεχώς 

κάθετη στις ακτίνες του ηλίου. Τη δεδοµένη αυτή χρονική στιγµή, οι ακτίνες 

µετά το φακό Fresnel, καλύπτουν κάθε στιγµή, όλη την επιφάνεια του µικρού 

ΦΒ στοιχείου. Τα ειδικά αυτά ΦΒ πλαίσια χαρακτηρίζονται ως ΦΒ πλαίσια συ-

γκεντρωτικού τύπου και τοποθετούνται οπωσδήποτε σε µηχανικά συστήµατα 

παρακολούθησης του ηλίου. 

 

4.2.2. Επίπεδα ΦΒ πλαίσια µε ανακλαστήρες 

 

   Με την προσθήκη δύο κοινών ανακλαστήρων στις µεγαλύτερης διάστασης 

απέναντι πλευρές επίπεδου τύπου ΦΒ πλαισίου, η συνολική πυκνότητα ισχύ-

ος ηλιακού φωτός στο ΦΒ πλαίσιο γίνεται διπλάσια από αυτή που προσπίπτει 

σ’ αυτό αν λείπουν οι πλαϊνοί ανακλαστήρες. Η απολαβή ηλεκτρικής ενέργειας 

απ’ αυτά τα ΦΒ πλαίσια έχει εφαρµοστεί σε συγκεκριµένη διάταξη που θα 
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δούμε παρακάτω. 

   Αυτή η απλή διαµόρφωση αποσκοπεί στο να µειωθεί δραστικά το κόστος 

της παραγόµενης φωτοβολταϊκής kWh. Το σύστηµα βρίσκεται σε πειραµατικό 

στάδιο. Η διαµόρφωση αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και σε συγκεντρωτικού 

τύπου ΦΒ πλαίσια. 

 

4.3. Τρόποι στήριξης των συλλεκτών 

 
  ∆ιακρίνουµε τρεις διαφορετικούς τρόπους στήριξης συλλεκτών. Ο πρώτος 

είναι σταθερής στήριξης, ο δεύτερος εποχιακά ρυθµιζόµενης στήριξης και ο 

τελευταίος συνεχούς παρακολούθησης της θέσης του ηλίου, µε διάταξη που 

ονοµάζεται ηλιοτρόπιο. 

 

Σχήμα 4.3.1.∆ιάφοροι τρόποι στήριξης συλλεκτών. 

(α) Σταθερή τοποθέτηση ΦΒ συστοιχίας στο έδαφος, (β) στη 

στέγη κατοικίας (γ) σε διάφορες θέσεις σε σύγχρονη οικοδοµή πολλών 

ορόφων και (δ) τυπική δάταξη παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου 

(ηλιοτρόπιο tracker δύο αξόνων). (ε) Περιστροφή ως προς ένα (1) 

κατακόρυφο άξονα, ενώ ο συλλέκτης τοποθετείται συνήθως, υπό κλίση ίση 

µε το γ.π. του τόπου. (στ) Περιστροφή ως προς ένα (1) άξονα, τον χχ’, ο 

οποίος συνήθως διατηρείται κεκλιµένος υπό γωνία ίση µε το γ.π. του 

τόπου, έχοντας τότε την ίδια διεύθυνση µε τον πολικό άξονα. 
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4.3.1. Στήριξη του συλλέκτη µε σταθερή γωνία κλίσης. Γωνία κλίσης για 

βέλτιστη ενεργειακή απολαβή συλλέκτη. 

  

   Με την απουσία κινητών µερών στη στήριξη της συστοιχίας µε σταθερή κλί-

ση, προσδίδουµε στη διάταξη περισσότερη µηχανική αντοχή, χαρακτηριστικό 

που συµβάλλει στην αναξιόπιστη συµπεριφορά της, ιδιαίτερα αν πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί σε περιοχές όπου επικρατούν ισχυροί άνεµοι. 

Χρησιµοποιούνται επίσης στατικές συλλεκτικές επιφάνειες, ενσωµατωµένες 

σε κτίρια. 

   Την πιο απλή περίπτωση την έχουµε όταν ο χώρος εγκατάστασης της συ-

στοιχίας των συλλεκτών δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ηµέρας, όλο το έτος. Κατά κανόνα επιλέγουµε νότιο αζιµουθιακό 

προσανατολισµό για τη συστοιχία και κλίση κοντά στο γεωγραφικό πλάτος 

του τόπου εγκατάστασης. 

   Όταν η κλίση ισούται ακριβώς µε το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, οι ακτί-

νες του ηλίου πέφτουν κάθετα στο συλλέκτη δύο φορές το χρόνο. Σηµαντικό 

ρόλο στον προσδιορισµό της βέλτιστης γωνίας συλλέκτη µε σταθερή κλίση, 

παίζουν οι επικρατούσες στην περιοχή µετεωρολογικές συνθήκες και η ανα-

κλαστικότητα του εδάφους. Έτσι για να βρούµε τη βέλτιστη γωνία του συλλέ-

κτη, χρειάζεται να συλλέξουµε στοιχεία σχετικά µε τους παράγοντες αυτούς 

και ιδιαίτερα µετρήσεις της ολικής ακτινοβολίας, τουλάχιστον σε οριζόντια 

προσανατολισµένο αισθητήρα, για µια σειρά ετών για αυτή την περιοχή. 

Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιήσουµε µετρήσεις που έχουν συλλεχθεί στην 

πλησιέστερη προς αυτή περιοχή, εµπλουτισµένες µε πρόσφατες µετρήσεις 
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στην περιοχή αυτή. Με βάση τώρα τις µετρήσεις αυτές αλλά και µε χρήση κα-

τάλληλων προγραµµάτων, προσδιορίζουµε την ολική ακτινοβολία σε κάθε 

γωνία κλίσης ενός συλλέκτη, απ’ όπου προκύπτει η βέλτιστη γωνία κλίσης του 

συλλέκτη για συγκεκριµένη περιοχή. Επίσης έχει διαπιστωθεί ότι η κλίση του 

συλλέκτη για βέλτιστη ετήσια ενεργειακή απολαβή, για τόπους µε µέσα ή 

µεγάλα γεωγραφικά πλάτη, για παράδειγµα των 20o, είναι µέσα στην περιο-

χή:{ γεωγραφικό πλάτος – (10˚ –15˚)}. Για µικρά γεωγραφικά πλάτη, γύρω 

από τον Ισηµερινό, η καλύτερη θέση για συλλέκτη είναι η οριζόντια ή ελάχιστα 

κεκλιµένη. 

   Η θέση της καλύτερης δυνατής εκµετάλλευσης της ηµερήσιας ενέργειας της 

ηλιακής ακτινοβολίας ετησίως, κατά πάσα πιθανότητα είναι σε γεωγραφικό 

πλάτος 10 µοιρών. Για αυτό το λόγο, αν δεν διατίθενται δεδοµένα για τον τόπο 

εγκατάστασης του ΦΒ συστήµατος, το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε είναι 

να επιλέξουµε κλίση συλλέκτη ίση µε το παραπάνω γεωγραφικό πλάτος. Αν 

επιπλέον ενδιαφερόµαστε για πλήρη κάλυψη των ηλεκτρικών απαιτήσεων 

µιας εφαρµογής την περίοδο του χειµώνα, όπου κατά την οποία η ηµερήσια 

ενεργειακή απολαβή από το συλλέκτη είναι η χαµηλότερη του έτους, τότε η 

καταλληλότερη κλίση για σταθερούς συλλέκτες είναι µέσα στην περιοχή γεω-

γραφικού πλάτους (10o˚ –15˚). 

   Τέλος, αν τώρα υπάρχουν φυσικά εµπόδια που σκιάζουν το συλλέκτη 

ορισµένη περίοδο της ηµέρας, για παράδειγµα από το µεσηµέρι και µετά, τότε 

προσανατολίζουµε το συλλέκτη αζιµουθιακά, µετά από σχετική µελέτη του 

κλίµατος και των στοιχείων ηλιοφάνειας της περιοχής, σε ορισµένη νοτιοανα-

τολική κατεύθυνση. Αν τώρα η σκίαση γίνεται το πρωί και από το µεσηµέρι και 
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µετά δεν υπάρχει πρόβληµα σκίασης, τότε η συστοιχία προσανατολίζεται νο-

τιοδυτικά. 

 

4.3.2. Στήριξη µε δυνατότητα εποχιακής ρύθµισης της κλίσης του 

συλλέκτη. 

 

   Υπάρχει µια διάταξη συλλεκτών µε νότιο προσανατολισµό, η οποία εκ κα-

τασκευής έχει τη δυνατότητα εποχιακής ρύθµισης της κλίσης της. Προσδιορί-

ζονται οι κατάλληλες κλίσεις και ο χρόνος αλλαγών. Οι θέσεις του συλλέκτη 

είναι δύο : µια για το θερινό εξάµηνο, δηλαδή από 21 Μαρτίου εώς 22 

Σεπτεµβρίου, µε κλίση ίση µε   = (γεωγραφικό πλάτος (10˚ – 15˚)) και µια 

για το χειµερινό, δηλαδή από 22 Σεπτεµβρίου εώς 21 Μαρτίου, µε κλίση ίση 

µε   = (γεωγραφικό πλάτος (10˚ –15˚)). Όπως και στην περίπτωση συλλέ-

κτη σταθερής κλίσης όλο το έτος, έτσι και στην περίπτωση επιλογής 

χειµερινής και θερινής θέσης, η επιλογή της βέλτιστης γωνίας για το συλλέκτη 

σε κάθε περίοδο απαίτει γνώση των τοπικών µετεωρολογικών συνθηκών και 

της µορφολογίας και κάλυψης του εδάφους, που καθορίζει την ανακλαστικό-

τητά του. 

 
 
4.3.3. Στήριξη µε δυνατότητα στροφής του συλλέκτη γύρω από ένα η 

δύο άξονες. 

 

α) Στροφή γύρω από ένα άξονα 

   Σε αυτό το παράδειγµα η συστοιχία περιστρέφεται µε κατάλληλο µηχανισµό 
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γύρω από ένα άξονα και στο τέλος της ηµέρας, ο συλλέκτης επιστρέφει σε 

θέση αναµονής που είναι συνήθως στα νότια. Με την ανατολή του ηλίου 

στρέφεται έτσι ώστε ο ήλιος να αποδίδει το µέγιστο της διαθέσιµης ενέργειας. 

   Εδώ διακρίνουµε δυο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, η περιστροφή 

γίνεται ως προς κατακόρυφο άξονα (σχήµα 4.3.1. (ε)), ώστε να βρίσκεται ο 

ήλιος στο κατακόρυφο επίπεδο που περιέχει την κάθετη στο συλλέκτη. Στην 

δεύτερη περίπτωση (σχήµα 4.3.1. (στ)), η συστοιχία στρέφεται γύρω από ένα 

άξονα xx’ ο οποίος έχει κλίση ίση µε το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. Έτσι 

κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ο ήλιος βρίσκεται συνεχώς στο επίπεδο που εί-

ναι κάθετο στο συλλέκτη και περιέχει τον άξονα xx’. Η γωνία τώρα, µεταξύ 

των ακτίνων του ηλίου και της κάθετης στο συλλέκτη, κατά τη διάρκεια ενός 

έτους, κυµαίνεται στο δίαστηµα -23,5° έως + 23,5°. 

   Η περιστροφή του συλλέκτη µπορεί να βασίζεται στην αξιοποίηση της δρά-

σης της ηλιακής ακτινοβολίας, µε ή χωρίς τη χρήση ηλεκτρικών κινητήρων. 

Στην πρώτη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί οπτικό σύστηµα ανίχνευ-

σης της θέσης του ηλίου χωρίς να είναι όµως αρκετά αξιόπιστο, ενώ στην 

δεύτερη περίπτωση, η κίνηση προκύπτει από τη διατάραξη της ισορροπίας 

πνευµατικού συστήµατος µε διαφορική θέρµανσή του από τον ήλιο. 

 

β) Στροφή γύρω από δύο άξονες 

   Για να παρακολουθήσουµε τον ήλιο από συλλέκτη µε περιστροφή δύο αξό-

νων, γίνεται µε τη χρήση συνήθως δύο διαδοχικών κινήσεων του συλλέκτη, µε 

ηλεκτρικούς κινητήρες, είτε κινητήρες συνεχούς περιστροφής, µε µειωτήρες 

και  έλεγχο στροφών το οποίο γίνεται µε οπτική διάταξη καταµέτρησης οπών, 
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για τον προσδιορισµό της αντίστοιχης στροφής. Ένα παράδειγµα χρήσης 

παρόµοιου µηχανικού συστήµατος αλλά σε πολύ µικρότερες διαστάσεις, 

χρησιµοποιείται για την στροφή του πυρηλιοµέτρου, το οποίο είναι οπτικό όρ-

γανο παρακολούθησης του ηλίου και καταγραφής της πυκνότητας ισχύος της 

απ’ ευθείας ηλιακής ακτινοβολίας. 

   Το ηλιοτρόπιο αφού κάνει την πλήρη παρακολούθηση του ηλίου µέσα στη 

διάρκεια της ηµέρας, επιστρέφει σε θέση αναφοράς µε την δύση του. Η κίνηση 

αυτή του ηλιοτροπίου χαρακτηρίζεται από νότιο προσανατολισµό και σχεδόν 

µηδενική κλίση προκειµένου να προφυλαχθεί από πιθανό ισχυρό άνεµο µέχρι 

την ανατολή. 

   Το µειονέκτηµα τώρα αυτής της διάταξης, είναι η οικονοµική επιβάρυνση για 

την κατασκευή των µηχανολογικών και ηλεκτρονικών τµηµάτων της καθώς και 

η έκθεση της συστοιχίας στον κίνδυνο καταστροφής υψηλού κόστους επένδυ-

σης λόγω ισχυρών ανέµων. Στην περίπτωση που έχουµε ισχυρούς ανέµους, 

οι συλλεκτικές επιφάνειες διατάσσονται οριζοντίως έτσι ώστε να αποφύγουµε 

πιθανά καταστροφικά αποτελέσµατα. Για αυτό πρέπει πάντα να ελέγχεται η 

ταχύτητα του ανέµου σε τέτοια συστήµατα. 

   Οι διατάξεις πλήρους παρακολούθησης του ηλίου, µε επίπεδα ΦΒ πλαίσια,  

έχουν συνήθως περιορισµένη χρήση και συνήθως για ερευνητικούς σκοπούς. 

Συνήθως προτιµάτε η µερική παρακολούθηση µε στροφή ως προς ένα άξονα. 

Τέλος, πολύ πιο αξιόπιστη είναι η στατική συστοιχία. Εκεί, το ενεργειακό κέρ-

δος της παρακολούθησης του ηλίου από ένα ηλιοτροπικό σύστηµα, 

ισοσταθµίζεται από ένα στατικό σύστηµα µε ισχύ αιχµής περίπου κατά 30% 

µεγαλύτερη του ηλιοτροπίου. 
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4.4. Η ονοµαστική ισχύς ενός ΦΒ πλαισίου και οι συνθήκες κανονικής 

λειτουργίας 

  

 Τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός ΦΒ στοιχείου, δηλαδή τα ηλεκτρικά χαρακτη-

ριστικά µε τα οποία θα το αναζητήσουµε στο εµπόριο, έτσι ώστε να καλύψει 

τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης ΦΒ εγκατάστασης καθώς και η εµπορική του 

τιµή, καθορίζονται από την έννοια του Wp, δηλαδή της ονοµαστικής ισχύς ε-

νός ΦΒ πλαισίου. 

   Αν ένα ΦΒ πλαίσιο, το οποίο ορίζεται ως στοιχείο µιας ΦΒ γεννήτριας, εγκα-

τασταθεί στο ύπαιθρο, δεχόµενο συνεχώς την ηλιακή ακτινοβολία, είναι προ-

φανές ότι βρίσκεται σε άλλες συνθήκες από αυτές που αντιστοιχούν στον 

ορισµό της ισχύος αιχµής του. Οπότε, κάτω από τις πραγµατικές συνθήκες, η 

µέγιστη δυνατή ισχύς θα είναι διαφορετική και κατά κανόνα µικρότερη. Ο κα-

τασκευαστής, εκτός των στοιχείων που αναφέρονται στην ισχύ αιχµής, όπως 

ισχύ, ένταση ρεύµατος και τάση, υποχρεούται να δηλώσει την θερµοκρασία 

του ΦΒ στοιχείου ή του πλαισίου σε συνθήκες περιβάλλοντος οι οποίες προ- 

σεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές. 

   Η ονοµαστική θερµοκρασία λειτουργίας ΦΒ κυψελίδας, είναι µια 

θερµοκρασία αναφοράς η οποία χρησιµεύει στον τυπικό έλεγχο απόδοσης 

των ΦΒ πλαισίων. Οι συνθήκες αυτές αφορούν το ΦΒ στοιχείο ή πλαίσιο, την 

πυκνότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε αυτό και την κατά-

σταση του αέρα του περιβάλλοντός του και είναι οι παρακάτω : 

) Το ΦΒ στοιχείο ή πλαίσο βρίσκεται σε κατάσταση ανοικτού κυκλώµατος 

β) Η πυκνότητα ισχύος ηλιακής ακτινοβολίας είναι 800 2/ mW  
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γ) Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος αέρα είναι 20˚C 

δ) Η µέση ταχύτητα του ανέµου είναι 1m/sec 

  Οι παραπάνω απαιτήσεις αποτελούν κατά κανόνα τις µέσες συνθήκες στις 

οποίες µπορεί να βρεθεί µια ΦΒ γεννήτρια, σε µέσα γεωγραφικά πλάτη, κατά 

τη διάρκεια µιας ηλιοφανούς ηµέρας. 

 

4.5. Σηµείο λειτουργίας του ΦΒ πλαισίου κάτω από διαφορετικές 

πυκνότητες ισχύος φωτός. 

 

   Η εξάρτηση της µορφής της καµπύλης I-V από την πυκνότητα ισχύος της 

ακτινοβολίας, φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, όπου δείχνονται επίσης και τα 

διαφορετικά σηµεία λειτουργίας ενός ΦΒ πλαισίου. Το πλαίσιο αυτό, τροφοδο-

τεί µια σταθερή αντίσταση, σε διαφορετικές πυκνότητες ισχύος προσπίπτου-

σας ακτινοβολίας.    
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Σχήμα 4.5.1. Καμπύλη I-V 

Για δεδοµένο ωµικό φορτίο, τα σηµεία λειτουργίας, ΣΛ (1,2,3) 

που αντιστοιχούν σε διαφορετικές συνθήκες φωτισµού του ΦΒ πλαισίου, 

δεν συµπίπτουν µε τα αντίστοιχα σηµεία µέγιστης ισχύος, µε εξαίρεση, στη 

συγκεκριµένη περίπτωση, το ΣΛ4 , αντίστοιχο της ροής ακτινοβολίας Ε = 

kW/m2. 

 

   Τα σηµεία της µέγιστης ισχύος, τα οποία είναι σε διάφορα επίπεδα πυκνό-

τητας ισχύος ηλιακής ακτινοβολίας, ορίζουν µια περιοχή τάσης µέσα στην ο-

ποία διακυµαίνεται η τάση στα άκρα της αντίστασης φόρτου το οποίο 

µπορούµε να το παρατηρήσουµε από το παραπάνω σχήµα. Η έκταση της 

περιοχής αυτής είναι συνήθως µεταξύ 13V-17V. Η περιοχή αυτή µπορεί να 

καλύψει τις απαιτήσεις φόρτισης ενός ηλεκτρικού συσσωρευτή ονοµαστικής 

τάσης 12V. 

   Οµοίως προσδιορίζεται και το σηµείο λειτουργίας του ΦΒ πλαισίου, που 

τροφοδοτεί ένα καταναλωτή διαφορετικό από ωµική αντίσταση. Στο 

διάγραµµα που περιέχει την I-V του ΦΒ πλαισίου, σχεδιάζεται η χαρακτηριστι-

κή καµπύλη φόρτου του καταναλωτή. Το σηµείο τοµής των δύο καµπυλών 
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αποτελεί το σηµείο λειτουργίας του συστήµατος. 

 

4.6. Τρόποι σύνδεσης ΦΒ πλαισίων και τα ΦΒ συστήµατα. 

 

   Τα ΦΒ πλαίσια µπορούν να συνδεθούν σε σειρά ή παράλληλα, ανάλογα µε 

τους στόχους µας. ΦΒ πάνελ ονοµάζεται η συναρµολόγηση µερικών ΦΒ 

πλαισίων σε µεταλλικό πλαίσιο του οποίου οι καλωδιώσεις καταλήγουν σε η-

λεκτρολογικό κιβώτιο και το οποίο αποτελεί µια ενιαία κατασκευή έτοιµη για 

εγκατάσταση. Το πλεονέκτηµά της είναι το µικρό της βάρος, η εύκολη αφαίρε-

σή του, αλλά και η εύκολη επανατοποθέτησή του. 

   Η ΦΒ συστοιχία τώρα είναι ο συνδυασµός πολλών ΦΒ πλαισίων 

καλωδιοµένων µεταξύ τους σε σειρά ή παράλληλα, τα οποία είναι σε µια επί-

πεδη συνήθως επιφάνεια, σταθερή ή περιστρεφόµενη, µε το αντίστοιχο ηλε-

κτρολογικό κιβώτιο όπως και παραπάνω. Τα ΦΒ πλαίσια συνδέονται κατά 

κλάδους όπου κάθε κλάδος από σε σειρά συνδεδεµένα ΦΒ πλαίσια και οι 

ισοδύναµοι κλάδοι συνδέονται παράλληλα µεταξύ τους. Όπως είναι γνωστό, η 

σε σειρά σύνδεση αυξάνει την ολική τάση ενώ η παράλληλη, το ολικό ρεύµα. 

Συνήθως τα ΦΒ πλαίσια συνδέονται έτσι ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνα-

τό περισσότερες απώλειες κατά τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στη 

γραµµή µεταφοράς. ∆ηλαδή θέλουµε χαµηλό ρεύµα και αντίστοιχα µεγάλη η-

λεκτρική τάση µέσα στα επιτρεπτά όρια. Το όριο τάσης σε ένα ΦΒ πλαίσιο εί-

ναι τα 600V. Η τελική τάση εξόδου προς τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές 

της εγκατάστασης πρέπει να προσαρµόζονται στην τάση εισόδου από τον κα-

τασκευαστή και φυσικά από τον µελετητή. Για να προσαρµόσουµε την παρα-



Κεφάλαιο 4  
Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

86 

πάνω τάση στην ΗΕ∆ του συσσωρευτή, απαιτούνται ηλεκτρονικές διατάξεις  

που ονοµάζονται µετατροπείς συνεχούς τάσεως σε συνεχή. Μια ενδεικτική 

τιµή συνολικής ισχύος αιχµής µιας συστοιχίας είναι από 100W – 1KW. 

   Ένα ΦΒ συγκρότηµα ή ΦΒ πάρκο είναι το σύνολο εκείνο των 

συνεργαζόµενων ΦΒ συστοιχιών. Το ΦΒ πάρκο τώρα µαζί µε τις διατάξεις 

που απαιτούνται για την µετατροπή του συνεχούς ρεύµατος σε 

εναλλασσόµενο και τον έλεγχο φόρτισης των συσσωρευτών για την παραγω-

γή ηλεκτρικής ισχύος που επαρκεί για την τροφοδοσία µιας οικίας ή και χω-

ριών ακόµα, αποτελεί ένα ΦΒ σταθµό. 

Σχήμα 4.6.1.από το ΦΒ στοιχείο ως το ΦΒ συγκρότηµα. 

Το παραπάνω σχήµα δείχνει την σταδιακή µετάβαση από το ΦΒ στοιχείο, στο ΦΒ 

συγκρότηµα. 
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4.7. Βασική µορφή ΦΒ τροφοδοσίας. 

 

   Συσκευές όπως αντιστάσεις θέρµανσης, ηλεκτρικοί λαµπτήρες, ηλεκτρικά 

ψυγεία κ.λ.π. , λειτουργούν µε τάση τροφοδοσίας 12 ή 24 V συνεχές ρεύµα. 

Αυτό γίνεται µε την ΦΒ γεννήτρια η οποία παράγει συνεχή τάση και µπορεί να 

τροφοδοτήσει απ’ ευθείας τις παραπάνω συσκευές. Υπάρχουν και ειδικές δια-

τάξεις οι οποίες µετατρέπουν το συνεχές ρεύµα σε εναλλασσόµενο. Έτσι 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις εγκαταστάσεις της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) στη θέση του εναλλασσόµενου ρεύµατος. 

   Η επιλογή χρήσης συνεχούς ή εναλλασσόµενης τάσης από ένα ΦΒ 

σύστηµα, εξετάζεται κατά περίπτωση. Υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις ό-

που η χρήση συνεχούς τάσεως είναι προτιµητέα, όπως σε µικρά αυτόνοµα 

αντλητικά συστήµατα ή και σε συστήµατα τροφοδοσίας τηλεµετάδοσης. Στις 

περισσότερες όµως περιπτώσεις γίνεται και είναι προτιµότερη η µετατροπή 

της συνεχούς τάσης σε εναλλασσόµενη, επειδή οι περισσότερες συσκευές και 

εργαλεία καθηµερινής χρήσης, τροφοδοτούνται µε εναλλασσόµενη 

µονοφασική τάση 220 V ή τριφασική τάση 380 V. 

   Το πλεονέκτηµα του εναλλασσοµένου ρεύµατος σε αντίθεση µε το συνεχές 

είναι ότι η ηλεκτρική διανοµή του είναι σαφώς φθηνότερη. Για παράδειγµα, µια 

παραθεριστική κατοικία µε απαιτήσεις φωτισµού, ψύξης, χρήση ηλεκτρικών 

εργαλείων, άντλησης και τηλεόρασης χρειάζεται εκ των πραγµάτων τη χρήση 

εναλλασσοµένου ρεύµατος. Ένα τυπικό σύστηµα ΦΒ τροφοδοσίας, µε 

µετατροπή της συνεχής τάσης σε εναλλασσόµενη 220 V αποτελείται από τα 
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παρακάτω κύρια τµήµατα : 

 

α) Το σύστηµα των ΦΒ πλαισίων 

β) Τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές 

γ) Τον ελεγκτή φόρτισης και 

δ) Τους διάφορους τύπους µετατροπέων της ηλεκτρικής τάσης( DC σε DC, 

DC σε AC και AC σε DC) 

 

   Ένα τυπικό διάγραµµα ροής όπου φαίνονται όλα τα επί µέρους τµήµατα και 

οι απαραίτητες ηλεκτρονικές συσκευές µετατροπής ελέγχου καθώς και το ηλε-

κτροπαραγωγό ζεύγος υποστήριξης του ΦΒ συστήµατος φαίνεται στο παρα-

κάτω σχήµα. 

 

 

Σχήμα 4.7.1. ∆ιάγραµµα ροής ενέργειας µιας τυπικής ΦΒ εγκατάστασης 

(Μονογραµµικό διάγραµµα). 
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   Όταν η ΦΒ ηλεκτρική ενέργεια προορίζεται για οικιακή χρήση, το 

προτιµότερο είναι να προσαρµόσουµε το σύστηµα τροφοδοσίας στις ήδη 

χρησιµοποιούµενες συσκευές µας οι οποίες λειτουργούν µε εναλλασσόµενη 

τάση 220 V , οι οποίες έχουν χαµηλό βιοµηχανικό κόστος παραγωγής και α-

ντίστοιχα µικρό κόστος αγοράς λόγω ευρύτερης εµπορικής κατανάλωσης.  

 

4.8. Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. 

 

   Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από το σύστηµα των ΦΒ πλαισίων, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί απ’ ευθείας αλλά και σε χρόνο µεταγενέστερο της 

παραγωγής της όπως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γεννιέται λοιπόν η ανάγκη 

για µια διάταξη η οποία θα αποθηκεύει την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια.               

Οι συσσωρευτές είναι η καλύτερη λύση σε αυτή την ανάγκη αφού έχουν 

χαµηλό κόστος πυκνότητας αποταµιευµένης ενέργειας ανά κιλό και όγκο διά-

ταξης. ∆ιάφοροι τύποι συσσωρευτών είναι αυτοί του θείου – µολύβδου, οι 

συσσωρευτές NiCd κ.α.. Εκτός από τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές που 

ονοµάζονται και ηλεκτρικά στοιχεία δεύτερης τάξεως, υπάρχουν και εκείνα τα 

οποία προσφέρουν την δυναµική ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στο εσωτερι-

κό τους, κατά το χρόνο εξέλιξης των χηµικών αντιδράσεων, µεταξύ των 

χηµικών ενώσεων ή στοιχείων που τέθηκαν σε επαφή. Η διαφορά τους από 

τους συσσωρευτές είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα επαναφόρτισής τους και 

εποµένως δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ΦΒ εφαρµογές. 
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4.9. Χαρακτηριστικά στοιχεία ενός ηλεκτρικού συσσωρευτή. 

 

   Τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν τις δυνατότητες ενός ηλεκτρικού συσ-

σωρευτή είναι : 

α) Η ονοµαστική τάση στους πόλους του η οποία εκφράζεται µε την έννοια της        

ηλεκτρεγερτικής δύναμης (ΗΕ∆).    

β) Η ονοµαστική χωρητικότητά του. 

   Η ΗΕ∆ µετριέται σε V και είναι ίση µε την πολική τάση του συσσωρευτή όταν 

αυτός δεν είναι συνδεδεµένος σε καταναλωτή. Η χωρητικότητα ενός συσσω-

ρευτή αφορά το ηλεκτρικό φορτίο που είναι αποθηκευµένο στο εσωτερικό του, 

µε τη µορφή χηµικής ενέργειας και εκφράζεται σε Αh (Αµπερώρια). Το ηλε-

κτρικό πεδίο τώρα επιβάλει στο εσωτερικό του συσσωρευτή µια άλλη ηλεκτρι-

κή πηγή η οποία συνδέεται στα άκρα του κατά το στάδιο της φόρτισής του και 

διατηρεί σε κίνηση τα ιόντα του ηλεκτρολύτη προς τους αντίθετα πολωµένους 

πόλους του συσσωρευτή, αν’αλογα µε το φορτίο τους. Έτσι τα ιόντα εκφορτί-

ζονται και κατά τις χηµικές αντιδράσεις που συµβαίνουν στα µεταλλικά ηλε-

κτρόδια, αυτά αλλοιώνονται επιφανειακά και µετατρέπονται σε νέα, διαφορετι-

κά µεταξύ τους, σώµατα.Τα αλλοιωµένα ηλεκτρόδια εµφανίζουν διαφορςετικά 

χηµικά δυναµικά ως προς το διάλυµα και η διαφορά µεταξύ τους αποτελεί την 

ΗΕ∆ του συσσωρευτή. 

   Οι τιµές ΗΕ∆ των διαφόρων τύπων συσσωρευτών κυµαίνονται από 1 – 4 V 

ανά στοιχείο. Αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια διάταξη συσσώρευσης σε  
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υψηλότερη ΗΕ∆, θα πρέπει να συνδυαστούν όµοια ηλεκτρικά στοιχεία µεταξύ  

τους. Η ονοµαστική τάση ενός στοιχείου συσσωρευτή µολύβδου είναι 2,25 V 

σε αντίθεση µε αυτή του NiCd η οποία είναι 1,3 V. Αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι τυπικές τάσεις µε τις οποίες κυκλοφορεί , µε την τυπική 

εµπορική τους µορφή, το κάθε στοιχείο είναι 6,12 και 24 V για το µόλυβδο και 

14,5 V για το NiCd. 

 
 
4.10. Tα ηλεκτρονικά των φωτοβολταϊκών 

 

   Για την βελτιστοποίηση της µεταφοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέρ-

γειας στο ΦΒ σύστηµα και της προστασίας του συσσωρευτή από υπερφόρτι-

ση ή από υπερεκφόρτιση, απαιτούνται κατάλληλα ηλεκτρονικά τα οποία 

παρεµβάλλονται στο σύστηµα. Από λειτουργική πλευρά έχουµε δύο βασικές 

ηλεκτρονικές διατάξεις. Η µια είναι ο ελεγκτής φόρτισης – εκφόρτισης και η 

άλλη ο µετατροπέας τάσεως. Ο ελεγκτής φόρτισης µπορεί να είναι 

τοποθετηµένος σε χωριστή µονάδα σε σχέση µε τις υπόλοιπες διατάξεις, αλλά 

µπορεί όµως και να βρίσκεται ενσωµατωµένος µε τον µατατροπέα σε µια 

ολοκληρωµένη µονάδα. 

 

4.10.1. Ο ελεγκτής φόρτισης συσσωρευτή 

 

   Η φόρτιση των ηλεκτρικών συσσωρευτών µέσω µιας πηγής ενέργειας όπως 

το ΦΒ σύστηµα, ανεµογεννήτρια ΑΓ ή ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος Η/Ζ, απαιτεί  
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συνεχή έλεγχο της κατάστασης φόρτισής τους ώστε όταν φτάσουν την κατά-

σταση µέγιστης φόρτισης, να διακόπτεται η διαδικασία. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την αποφυγή υπερτάσεων του συσσωρευτή, αποφεύγοντας 

εποµένως την έκλυση µεγάλων ποσοτήτων υδρογόνου λόγω ηλεκτρόλυσης. 

Αντιστοίχως απαιτείται έλεγχος του συσσωρευτή κατά τη διάρκεια τροφοδοσί-

ας του καταναλωτή, έτσι ώστε να προληφθεί η καταστροφική για τον συσσω-

ρευτή κατάσταση υπερεκφόρτισης. 

   Εποµένως ο ελεγκτής φόρτισης εποπτεύει την διαδικασία φόρτισης και εκ-

φόρτισης, έτσι ώστε αν συµβεί οτιδήποτε, να είναι ικανός να αποµονώσει είτε 

το σύστηµα αποθήκευσης από το σύστηµα παραγωγής της ενέργειας, είτε το 

σύστηµα κατανάλωσης για την αποφυγή υπερφορτίσεων και υπερεκφορτίσε-

ων αντίστοιχα. Η διακοπή αυτή προκαλείται όταν η τάση στα άκρα του συσ-

σωρευτή ξεπεράσει κάποια άνω και κάτω όρια τάσης. 

 

Σχήμα 4.10.1.1. Τυπικά διαγράµµατα παράλληλου (shunt) ρυθµιστή φόρτισης (α) µε γραµµικό 

και (β) µε διακοπτικό στοιχείο. Ο ρυθµιστής αυτός χρησιµοποιείται µόνο σε ΦΒ συστήµατα. Το 

διάγραµµα (γ) αφορά σε ρυθµιστή φόρτισης σειράς (series), µε στοιχείο χρήσης της περίσσιας 

ενέργειας. Ο ρυθµιστής αυτός χρησιµοποιείται για έλεγχο φόρτισης συσσωρευτών από όλα τα 

συστήµατα παραγωγής ενέργειας (ΦΒ, ΑΓ και Η/Ζ). 

D = δίοδος προστασίας. ΒΑΤ = συσσωρευτής. 
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   Μια µονάδα ελέγχου φόρτισης – εκφόρτισης περιλαµβάνει σύνολο 

ολοκληρωµένων συστηµάτων είτε microcontrolers, που ελέγχουν ηλεκτρικούς 

διακόπτες, είτε ηλεκτροµηχανικούς είτε ηλεκτρονικούς ισχύος. Οπωσδήποτε 

παρεµβάλλεται στο κύκλωµα µια δίοδος για την προστασία του κυκλώµατος 

αποθήκευσης από εκφόρτιση όπως φαίνεται στο σχήµα 4.10.1.1. ∆ιακρίνουµε 

δύο περιπτώσεις, όπου η πρώτη αφορά ΦΒ συστήµατα και η δεύτερη 

αντιµετωπίζει το ίδιο ικανοποιητικά, ηλεκτρική ενέργεια από οποιαδήποτε πη-

γή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

α) Ελεγκτής φόρτισης για ΦΒ σύστηµα. 

 

  Στο ΦΒ σύστηµα χρησιµοποιούνται διατάξεις των οποίων τα τυπικά 

διαγράµµατα απεικονίζονται στο σχήµα (4.10.1.1. (α) και (β)). Χαρακτηριστικό 

αυτού του ρυθµιστή είναι ότι το ελεγχόµενο στοιχείο είναι συνδεδεµένο πα-

ράλληλα µε το ΦΒ σύστηµα, µε δυνατότητα να λειτουργεί, είτε µεταβαλλόµενο 

γραµµικά προς τη µέγιστη φόρτιση (σχήµα 4.10.1.1. (α)) είτε ως διακόπτης 

ON/OFF (σχήµα (β)). Όταν επιτευχθεί η µέγιστη φόρτιση στον παράλληλο 

ρυθµιστή, τότε το ελεγχόµενο στοιχείο βραχυκυκλώνει το ΦΒ σύστηµα, χωρίς 

να προκαλείται καµία βλάβη σε αυτό. Έτσι αποµονώνεται το σύστηµα παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστηµα αποθήκευσής της. 

 

β) Ελεγκτής φόρτισης για ΦΒ, ΑΓ και Η/Ζ. 

  

  Η δεύτερη διάταξη ελέγχου φόρτισης βασίζεται στη χρήση δύο διακοπτών S1 
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και S2 . Ο πρώτος διακόπτης, σταµατάει το ρεύµα από το σύστηµα ενέργειας 

στο σύστηµα αποθήκευσης, όταν η τάση φόρτισης φτάσει στο όριο τάσης. 

Ταυτόχρονα ενεργοποιείται και ο άλλος διακόπτης, S2 , όπου εισάγει στην έ-

ξοδο του συστήµατος ενέργειας ένα στοιχείο απόδοσης της ενέργειας που δεν 

έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει το φορτιζόµενο σύστηµα. Το στοιχείο 

απόδοσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αποβάλλει εύκολα την 

αποδιδόµενη σε αυτό ενέργεια, προς το περιβάλλον. Ο ρυθµιστής αυτός 

ονοµάζεται ρυθµιστής µε το ελεγχόµενο στοιχείο S1 σε σειρά και έχει την ικα-

νότητα να ελέγχει τη φόρτιση συσσωρευτών από ΦΒ σύστηµα, από ΑΓ και 

από Η/Ζ. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του συγκεκριµένου ρυθµιστή. Οι δια-

φορές εντοπίζονται στον τρόπο προσέγγισης της τελικής κατάστασης φόρτι-

σης. Οι πιο δηµοφιλείς περιπτώσεις είναι οι παρακάτω : 

 α) Απλός ρυθµιστής φόρτισης σειράς µε ένα όριο τάσης 

 β) Ρυθµιστής φόρτισης σειράς µε δύο βαθµίδες σταθερού ρεύµατος 

 γ) Ρυθιστής φόρτισης σειράς µε δύο βαθµίδες τάσεως 

 δ) Ρυθµιστής φόρτισης σειράς µε έλεγχο διακοπτικού στοιχείου S1, µε 

παλµούς µεταβλητής συχνότητας ή πλάτους 

 ε) Γραµµικός ρυθµιστής φόρτισης σειράς σταθερής τάσης 

 

   Η διάταξη της φόρτισης συµπληρώνεται από παρόµοια διάταξη ελέγχου εκ-

φόρτισης του συστήµατος αποθήκευσης ενέργειας, µε σκοπό την προστασία 

του συσσωρευτή από υπερεκφόρτιση. 
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4.10.2. Μετατροπείς DC-DC, DC-AC και AC-DC. 

 

Οι µετατροπείς είναι ηλεκτρονικές διατάξεις µετατροπής : 

α) του συνεχούς ρεύµατος σε συνεχές σε οποιαδήποτε τάση ( DC – DC ) 

β) του συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο σε οποιοδήποτε πλάτος ( DC – 

AC ) 

γ) της εναλλασσόµενης τάσης σε συνεχή 

 

 

Σχήμα 4.10.2.1. Συµβολικές παραστάσεις των τριών τύπων µετατροπέων (α) συνεχούς τάσε-

ως σε συνεχή, (β) εναλλασσόµενης σε συνεχή και (γ) συνεχούς σε εναλλασσόµενη. Το σχήµα 

δείχνει τις συµβολικές ηλεκτρολογικές παραστάσεις των τριών τύπων µετατροπέων. 

 

    Αν έχουµε ένα µετατροπέα, αυτός µπορεί να αποτελεί χωριστή µονάδα ή 

να αποτελεί τµήµα ελεγκτή φόρτισης αν είναι µόνος του ή σε συνδυασµό µε 

άλλους τύπους αντίστοιχα. Στην περίπτωσή µας η λειτουργία του είναι να 

προσαρµόζει την τάση του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µε 

την τάση του συστήµατος αποθήκευσης έτσι ώστε να εκµεταλλευτούµε στο 

έπακρο την διαθέσιµη ΦΒ ηλεκτρική ενέργεια. 



Κεφάλαιο 4  
Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

96 

   Η παραπάνω διαδικασία θυµίζει αυτή της µετατροπής του εναλλασσοµένου 

ρεύµατος σε εναλλασσόµενο διαφορετικού πλάτους µέσω µετασχηµατιστή, 

όπου η παρουσία του δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση του µετατροπέα 

και η οποία βασίζεται στο φαινόµενο της επαγωγής. Εκεί, το κύκλωµα εξόδου 

είναι ηλεκτροστατικά µονωµένο από το κύκλωµα εισόδου. 

 

α) Μετατροπέας συνεχούς τάσεως σε συνεχή ( DC – DC ). 

  

  Με τη χρήση υψίσυχνων διακοπτικών κυκλωµάτων, τα οποία µετατρέπουν 

συνεχή τάση σε συνεχή, µεγαλύτερης ή µικρότερης τιµής ανάλογα µε τις απαι-

τήσεις, επιτυγχάνουµε τη µετατροπή µιας συνεχής τάσης VI, σε συνεχή V0. 

Με την παραπάνω µονάδα έχουµε και µείωση των καταναλώσεων στη 

γραµµή µεταφοράς από τον χώρο της παραγωγής, στο χώρο της αποθήκευ-

σης. Όπως  γνωρίζουµε, τα ΦΒ πλαίσια συνδέονται σε σειρά και παράλληλα 

αν υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις, ώστε η παραγόµενη σε αυτά ηλε-

κτρική ενέργεια να µεταφέρεται µε την υψηλότερη δυνατή τάση σε επιτρεπτά 

όρια, µε αποτέλεσµα να έχουµε χαµηλό ρεύµα στη γραµµή µεταφοράς και α-

ντίστοιχα χαµηλές απώλειες µεταφοράς ενέργειας. Οι τάσεις εξόδου 

µεγαλύτερες των 600 V, δεν επιτρέπονται. 

   Όταν ο µετατροπέας βρίσκεται στο χώρο των συσσωρευτών, προσαρµόζει 

την τάση της συστοιχίας, στην τάση του συσσωρευτή. Έτσι έχουµε πλήρης 

εκµετάλλευση της ενέργειας και επιπροσθέτως δεν δηµιουργούνται συνθήκες 

υπέρτασης του συσσωρευτή. Στα συστήµατα αυτά έχουµε απόδοση συνήθως 

µεταξύ 85% και 95%. Η διάταξη παρακολούθησης σηµείου µέγιστης ισχύος 



Κεφάλαιο 4  
Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

97 

όπως ονοµάζεται, είναι στην ουσία ένας µικροελεγκτής, ο οποίος 

ενσωµατώνεται στη παραπάνω διάταξη, ελέγχοντας και επιβάλοντας την 

προσαρµογή του σηµείου λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής ενέργειας 

µε το σηµείο µέγιστης ισχύος το οποίο το καθορίζουν οι επικρατούσες συνθή-

κες φωτισµού και θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 

 

β) Μετατροπέας συνεχούς τάσεως σε εναλλασσόµενη ( DC – AC ). 

 

   Το εναλλασσόµενο ρεύµα έχει επικρατήσει σε κάθε είδους οικιακές χρήσεις 

και εφαρµόγές, καθώς και στη βιοµηχανία. Τρεις είναι οι τρόποι µε τους οποί-

ους µπορούµε να µετατρέψουµε το συνεχές ρεύµα σε εναλλασσόµενο : 

1) Με συνδυασµό κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µε γεννήτρια εναλλασσοµένου 

2) Με χρήση µηχανικού ή ηλεκτρονικού διακοπτικού συστήµατος µαζί µε 

µετασχηµατιστή 

3) Με τον καθαρά ηλεκτρονικό µετατροπέα 

   Ο µετατροπέας χρησιµοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις που διαθέτουµε 

πηγή συνεχούς ηλεκτρικής τάσεως και χρήσης εναλλασσόµενης όπως στις  

ΦΒ εφαρµογές οικιακής χρήσεως. Η συνδυασµένη λειτουργία των ηλεκτρονι-

κών του διακοπτών έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία σειράς τετραγωνικών 

παλµών διαδοχικά ορθών και ανεστραµµένων. 
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Σχήμα 4.10.2.2. (α) Βασική αρχή λειτουργίας του inverter. S1, S2, S3, S4 = 

διακοπτικά στοιχεία. Η µετατροπή του συνεχούς ρεύµατος σε 

εναλλασσόµενο επιτυγχάνεται µε κλείσιµο – άνοιγµα των διακοπτικών 

στοιχείων, ανά δύο χιαστί (1,4 και 2,3). Όσο τα S1, S4 είναι αγώγιµα και τα 

S2, S3 σε αποκοπή, τα σηµεία Α και Β έχουν πρόσηµα – και + αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρό-

πο δηµιουργείται η εναλλασσόµενη τετραγωνική τάση (κέντρο διαγράµµατος). (β) Στο 

προηγούµενο κύκλωµα προστίθεται, σε κάθε διακοπτικό στοιχείο, από µία δίοδος, ώστε να 

αποκόπτεται η επιστρεφόµενη ισχύς από µη ωµικά φορτία κατανάλωσης. 

 

   Η απόδοσή τους είναι αρκετά υψηλή, από 93% - 96%, η οποία εξαρτάται 

από το ποσοστό του πλήρους φορτίου που τροφοδοτεί. Η υψηλή αυτή από-

δοση απαιτείται όχι µόνο όταν τροφοδοτείται το πλήρες φορτίο αλλά και όταν 

αυτό είναι µειωµένο. Γενικά το χαρακτηριστικό ενός µετατροπέα είναι η υψηλή 

απόδοση ακόµα και όταν το φορτίο είναι µόνο 10% του πλήρους. 

 

γ) Μετατροπέας εναλλασσοµένου ρεύµατος σε συνεχές. 

 

   Η διάταξη αυτή συνδυάζει ένα σύστηµα ανόρθωσης της παρεχόµενης από 

την ενεργειακή πηγή, ηλεκτρικής τάσης, µονοφασικής ή τριφασικής µορφής, 

χωρίς την παρεµβολή µετασχηµατιστή, µε µια διάταξη µετατροπής συνεχούς 

ρεύµατος σε συνεχές. Η διάταξη αυτή περιλαµβάνει µια ανορθωτική µονάδα 
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σε συνδυασµό µε ένα µετατροπέα DC – DC όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα. 

 

Σχήμα 4.10.2.3. Το αριστερό τµήµα του διαγράµµατος είναι απλά ένας 

ανορθωτής µε διόδους σε διάταξη γέφυρας, για τη µετατροπή του 

εναλλασσοµένου ρεύµατος σε συνεχές. Το δεξιό τµήµα είναι ένας DC – DC 

inverter για τη µετατροπή της συνεχούς τάσεως σε συνεχή, διαφορετικής 

τιµής. S1, S2, διακοπτικά συστήµατα, D = δίοδος αντεπιστροφής. Σ = 

ελεγχόµενο στοιχείο σο οποίο εκλύεται το επί πλέον φορτίο. 
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Κεφάλαιο 5 
 
 
5. Η ανεµογεννήτρια 

 

5.1. Γενικά για την ΑΓ. 

 

   Οι αιολικές µηχανές αποτελούν ανθρώπινες επινοήσεις που έχουν σαν 

σκοπό την αποτελεσµατική αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας του ανέµου. 

∆ηλαδή, η ΑΓ είναι η διάταξη που έχει σκοπό να µετατρέψει την αιολική ενέρ-

γεια σε ηλεκτρική. Από την εποχή εµφάνισής της µέχρι τις µέρες µας έχει πε-

ράσει από πολλά στάδια εξέλιξης, τόσο ως προς τον τύπο της, όσο και ως 

προς τα υποσυστήµατά της. Εξελίξεις έχουν επίσης σηµειωθεί και στον τρόπο 

δέσµευσης, αξιοποίησης, αποθήκευσης ή µεταφοράς της ενέργειας του 

ανέµου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µικρές ΑΓ που µπορούν να 

ενταχθούν σε ένα αυτόνοµο αιολικό σύστηµα ικανό να ικανοποιήσει κατανα-

λωτές περιορισµένης ενεργειακής ζήτησης. Γενικά, οι ΑΓ σύγχρονης τεχνολο-

γίας, µικρού ή µεγάλου µεγέθους, αποδεικνύονται πλέον, αξιόπιστες και απο-

δοτικές διατάξεις, όπου η ονοµαστική τους ισχύ έχει φτάσει στο επίπεδο των 

MW, µε µήκος πτερυγίων 60 m και ιστό 100 m. 

 

5.2. Κυριότερες κατηγορίες ΑΓ 

 

   Οι ΑΓ µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε τον προσανατολισµό των α-

ξόνων τους σε σχέση µε τη ροή του ανέµου σε : 
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α) Οριζοντίου άξονα, όπου ο άξονας περιστροφής του δροµέα είναι παράλλη-

λος προς την κατεύθυνση ροής του ανέµου 

β) Οριζοντίου άξονα, όπου ο άξονας περιστροφής είναι παράλληλος προς την 

επιφάνεια της γης αλλά κάθετος προς την κατεύθυνση ροής του ανέµου 

γ) Καθέτου άξονα, όπου ο άξονας περιστροφής είναι κάθετος προς την επι-

φάνεια της γης και προς τη κατεύθυνση ροής του ανέµου. 

 

 

5.2.1. ΑΓ οριζοντίου άξονα 

 

   Οι ΑΓ οριζοντίου άξονα έχουν τον άξονά τους παράλληλο προς την επιφά-

νεια της γης και συνήθως παράλληλο και µε τη διεύθυνση του ανέµου, αν και 

όπως είπαµε και παραπάνω, µπορεί να είναι και κάθετη προς τη διεύθυνση 

του ανέµου. Επίσης, οι ΑΓ µπορούν να έχουν περισσότερο από ένα πτερύγια, 

ενώ η πτερωτή τους µπορεί να τοποθετηθεί είτε σε προσήνεµη διάταξη, δη-

λαδή µπροστά από τον πύργο στήριξης, είτε σε υπήνεµη διάταξη, δηλαδή πί-

σω από τον πύργο στήριξης σε σχέση µε τη διεύθυνση του ανέµου. 

   Ανάµεσα στις ΑΓ οριζοντίου άξονα συγκαταλέγονται οι κλασσικοί παραδο-

σιακοί ανεµόµυλοι καθώς και οι αργές µηχανές πολλών πτερυγίων 

αµερικάνικου τύπου, οι οποίες λόγω των περιορισµένων διαστάσεών τους και 

της χαµηλής περιφερειακής τους ταχύτητας έχουν εγκαταλειφθεί σήµερα, αν 

και εµφανίζουν σχετικά µεγάλες ροπές λειτουργίας. Στο παρελθόν κατα-

σκευάστηκαν σε βιοµηχανική κλίµακα αντίστοιχες µηχανές και βρήκαν ευρεία 

εφαρµογή για την άντληση νερού και άλλες γεωργικές χρήσεις. 
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  Από την άλλη πλευρά στην κατηγορία των αιολικών µηχανών οριζοντίου ά-

ξονα περιλαµβάνονται και οι ΑΓ που χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο 

σήµερα και οι οποίες ονοµάζονται ΑΓ τύπου έλικας. 

 

Σχήμα 5.2.1.1 Ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα 

 

  Οι µηχανές αυτές εµφανίζουν σηµαντικές περιφερειακές ταχύτητες ενώ τα 

πτερύγιά τους, που είναι συνήθως ένα εως τρία, βασίζονται στην τεχνολογία 

των αεροπορικών ελίκων αλλά και σε αυτή της έλικας ελικοπτέρων. Ένα από 
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τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι ο µεγάλος αεροδυναµικός βαθµός από-

δοσής τους, αλλά και η βέλτιστη λειτουργία τους σε µεγάλες τιµές της 

παραµέτρου περιστροφής, µε αποτέλεσµα την αρκετά µεγάλη ταχύτητα προ-

σβολής των πτερυγίων από τον άνεµο. Οι πρώτοι δροµείς που κατασκευά-

στηκαν είχαν πλατιά πτερύγια, ενώ σήµερα κατασκευάζονται µηχανές µε αρ-

κετά λεπτά πτερύγια. 

   Στις µηχανές τύπου έλικας γίνεται ρύθµιση της ταχύτητας περιστροφής της 

πτερωτής και για λόγους προστασίας της σε περιπτώσεις πολύ ισχυρών 

ανέµων, είτε µε τη χρήση ειδικών αεροδυναµικών βοηθηµάτων στην άκρη των 

πτερυγίων είτε µε τη στροφή της πτερωτής υπό γωνία σε σχέση µε τη διεύ-

θυνση του ανέµου. Η αιολική ισχύς από την πτερωτή µεταφέρεται είτε µέσω 

συστήµατος µετάδοσης κίνησης στη βάση του πύργου στήριξης, είτε από τον 

άξονα της πτερύγωσης στην ηλεκτρική γεννήτρια, που βρίσκεται συνήθως και 

αυτή στον πύργο στήριξης. Οι µηχανές οριζοντίου άξονα συνεχίζουν να ανα-

πτύσσονται σήµερα, ενώ έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται µονάδες µε 

ισχύ, που κυµαίνεται από µερικές εκατοντάδες Watt έως και αρκετά MW. 

 

5.2.2. ΑΓ κατακορύφου άξονα. 

 

   Οι µηχανές κατακορύφου άξονα εµφανίζουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα 

αυτόµατης προσαρµογής στη διεύθυνση του ανέµου, ως εκ τούτου αποτελούν 

και πιο απλές κατασκευές. Οι πλέον γνωστοί τύποι ανεµοκινητήρων κατακο-

ρύφου άξονα είναι οι µηχανές τύπου Darrieus και οι µηχανές τύπου   
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Savonius. Οι µηχανές τύπου Darrieus αποτελούν έναν από τους πλέον 

διαδεδοµένους τύπους ανεµοκινητήρων στη διεθνή αγορά. 

 

Σχήμα 5.2.2.1. Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα 
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   Οι ΑΓ κατακορύφου άξονα περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα κάθετο 

τόσο στη διεύθυνση του ανέµου, όσο και στο έδαφος. Οι αιολικές µηχανές του 

τύπου αυτού έχουν καλή αεροδυναµική απόδοση, ανεξαρτησία ως προς τη 

διεύθυνση του ανέµου, χαµηλό κόστος κατασκευής και σχετικά απλά 

συστήµατα ελέγχου. Υπάρχει αρκετή ποικιλία δροµέων κατακόρυφου άξονα, 

όµως ο δροµέας τύπου Darrieus είναι ο περισσότερο εξελιγµένος και ως εκ 

τούτου και ο περισσότερο διαδεδοµένος. Με τη χρήση µηχανών του τύπου 

αυτού δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστούν µηχανές µε ονοµαστική ισχύ 

της τάξεως του ενός MW. Ένα άλλο πλεονέκτηµα των µηχανών κατακορύφου 

άξονα είναι ότι οι µηχανισµοί και η γεννήτρια βρίσκονται κατά κανόνα στο έ-

δαφος, µε αποτέλεσµα να απαιτείται ελαφρότερος πυλώνας και να διευκολύ-

νεται η λειτουργία και η συντήρηση του όλου συστήµατος. 

   Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές σε 

σύγκριση µε το αντίστοιχο σύστηµα των µηχανών οριζοντίου άξονα, ακτός 

από το γεγονός ότι τα εξαρτήµατα είναι τοποθετηµένα κατακορύφως. Ο 

δροµέας στηρίζεται σε κατάλληλο έδρανο στη βάση του, το οποίο ακόµα και 

σε σταθερή ταχύτητα ανέµου καταπονείται από εναλλασσόµενα φορτία. Επί-

σης η µηχανή διατηρείται σε κατακόρυφη θέση µε τη βοήθεια ανταντήρων, οι 

οποίοι συνδέουν την κορυφή του άξονα της µηχανής µε το έδαφος. 

   Τέλος οι ΑΓ τύπου Darrieus έχουν ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες εκκίνησης και 

για µεγάλα συστήµατα χρησιµοποιείται βοηθητικός κινητήρας για την εκκίνη-

ση. Επιπλέον οι µηχανές του τύπου αυτού παρέχουν τελικά χαµηλότερο µέσο 

ετήσιο συντελεστή ισχύος. Συνοπτικά είναι αποδεκτό ότι οι ΑΓ κατακορύφου  

άξονα τύπου Darrieus θεωρούνται συγκρίσιµες σε οικονοµικοτεχνική ελκυστι-
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κότητα µε τις πλέον σύγχρονες ΑΓ οριζοντίου άξονα. Αντίστοιχα οι ΑΓ τύπου 

Savonius παρουσιάζουν χαµηλό συντελεστή ισχύος, µικρή ακραία περιφερει-

ακή ταχύτητα, περιορισµένο µέγεθος αλλά και εξαιρετική απλότητα και 

οικονοµικότητα κατασκευής. 

 

5.3. Βασικά τµήµατα ΑΓ οριζοντίου άξονα. 

 

   Τα βασικά τµήµατα µιας ΑΓ οριζοντίου άξονα είναι τα παρακάτω : 

α) Ο πυλώνας 

β) Η πτερωτή 

γ) Ο άξονας περιστροφής 

δ) Το σύστηµα προσανατολισµού 

ε) Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης 

στΤ) Η ηλεκτρική γεννήτρια 

ζ) Το σύστηµα ελέγχου 
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Σχήμα 5.3.1. Τα βασικά μερή ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα 

 

  Στην περίπτωση του παραπάνω σχήµατος, η πτερωτή της ΑΓ αποτελείται 

από πτερύγια, των οποίων το σχήµα έχει προέλθει από αντίστοιχα πτερύγια 

αεροπορικών κινητήρων και είναι κατασκευασµένα συνήθως από ελαφρά 

κράµατα µετάλλων, ενισχυµένο πολυεστέρα, αλλά και από ξύλο σε 

συνδυασµό µε ειδικές ρυτίνες. Μια τυπική µέθοδος κατασκευής πτερυγίων ΑΓ 

βασίζεται στη συνδυασµένη χρήση χάλυβα και πλαστικού, όπου το κεντρικό 

χαλύβδινο τµήµα απορροφά τα καµπτικά και στρεπτικά φορτία, ενώ 

χρησιµοποιούνται πλαστικά κελύφη τα οποία προσδίδουν την επιθυµητή 

αεροδυναµική µορφή στα πτερύγια. 

   Όπως ξέρουµε, η πτερωτή τοποθετείται είται στα ανάντη είτε στα κατάντη  

του πύργου στηρίξεως και τα πτερύγια καλύπτουν ένα µικρό ποσοστό, από  
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2% - 10%, του εµβαδού της περιφέρειας που διαγράφουν. Όταν ο δροµέας  

λειτουργεί στα κατάντη του πύργου στηρίξεως έχουµε βέβαια αυξηµένο επί-

πεδο αεροδυναµικού θορύβου, αλλά έχουµε και αυτόµατο προσανατολισµό 

πτερωτής στη διεύθυνση του ανέµου. Στην ανάντη λειτουργία της πτερωτής 

εκλείπουν τα παραπάνω φαινόµενα, µε αποτέλεσµα η διάταξη αυτή να 

προτιµάται σήµερα. 

 

Σχήμα 5.3.2. ∆ιάταξη δρομέα Α/Γ 

 

  Η επιλογή του πλήθους των πτερυγίων σχετίζεται µε την αεροδυναµική φόρ-

τιση των πτερυγίων, µε το βαθµό απόδοσής τους, µε το κόστος κατασκευής 

της ΑΓ καθώς και µε θέµατα αντοχής και συντονισµού λόγω ταλαντώσεων. 

Επιπλέον, θέµατα που συνεκτιµούνται είναι η κυκλική µεταβολή της ροπής της 

µηχανής λόγω της καθ’ ύψος µεταβολής της ταχύτητας του ανέµου, καθώς και 

τα θέµατα ζυγοστάθµισης των πτερυγίων. Για λόγους ασφαλείας της ΑΓ, τα  

πτερύγια είναι συνήθως εφοδιασµένα µε συστήµατα αεροδυναµικής πέδησης,  

τα οποία διακόπτουν τη λειτουργία της µηχανής σε έκτακτες περιπτώσεις. Σε 
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ειδικές κατασκευές εκτός από την παρουσία των αερόφρενων 

χρησιµοποιούνται και µικρά αλεξίπτωτα, που απελευθερώνονται φυγοκεντρι-

κά µετά από κάποιο όριο στροφών και επιβραδύνουν την ΑΓ. 

   Για την βελτίωση της συνολικής συµπεριφοράς µιας πτερωτής ΑΓ, 

χρησιµοποιούνται πτερωτές µεταβλητού βήµατος σε αντιδιαστολή µε τις α-

πλούστερες περιπτώσεις πτερωτών σταθερού βήµατος. Η µεταβολή του 

βήµατος µιας πτερωτής συνίσταται στην περιστροφή του πτερυγίου γύρω από 

το διαµήκη άξονά του, µε αποτέλεσµα τη µεταβολή της γωνίας προσβολής 

του από τον άνεµο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διατήρηση σταθερής 

ταχύτητας περιστροφής της ΑΓ, η βελτιστοποίηση της αεροδυναµικής απόδο-

σης των πτερυγίων, ο έλεγχος παραγόµενης ισχύος, ο περιορισµός τν 

δυνάµεων που καταπονούν τα πτερύγια κ.α. 

   Η πλήµνη αποτελεί το δεύτερο συστατικό της πτερωτής και περιλαµβάνει 

εκείνο το µέρος της ΑΓ πάνω στο οποίο προσαρµόζονται τα πτερύγια. Η τελι-

κή της µορφή εξαρτάται τόσο από το είδος της πτερωτής όσο και από τους 

επιθυµητούς βαθµούς ελευθερίας στη θέση σύνδεσης πτερυγίων και άξονα. 

   Ο άξονας της ΑΓ κατασκευάζεται από ειδικό ενισχυµένο χάλυβα, ώστε να 

δύναται να µεταφέρει ισχυρές µη µόνιµες στρεπτικές και καµπτικές ροπές, 

ενώ η έδρασή του γίνεται συνήθως σε δύο ένσφαιρα έδρανα ικανά να 

παραλαµβάνουν τόσο το βάρος του άξονα όσο και τα εξασκούµενα φορτία. 

   Η δυνατότητα περιστροφής του άξονα σε διεύθυνση παράλληλη προς αυτή  

του ανέµου εξασφαλίζεται µε τη χρήση καθοδηγητικών πτερυγίων και ειδικών  

αυτοµατισµών. Η πλέον σύγχρονη µέθοδος προσανατολισµού στηρίζεται στη 

χρήση ειδικού αισθητηρίου και σερβοµηχανισµού, που περιστρέφει την άτρα-
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κτο της µηχανής µε τη βοήθεια οδόντωσης περιστροφής. 

  Ένα από τα σπουδαιότερα µέρη της ΑΓ είναι το σύστηµα µετάδοσης της κί-

νησης, που περιλαµβάνει διβάθµιο ή τριβάθµιο κιβώτιο µετασχηµατισµού της 

χαµηλής ταχύτητας περιστροφής της πτερωτής σε υψηλότερες ταχύτητες πε-

ριστροφής, άνω των 1000rpm, στις οποίες λειτουργούν συνήθως οι ηλεκτρικές 

γεννήτριες. Ο τυπικός βαθµός απόδοσης ενός διβάθµιου συστήµατος 

µετάδοσης είναι περίπου 96%, ενώ για λόγους ασφαλείας η µέγιστη 

µεταφερόµενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια της ονοµαστικής 

ισχύος της ΑΓ. 

   Το σύστηµα κίνησης περιλαµβάνει επίσης, υδραυλικό ή µηχανικό φρένο και 

ελαστικούς συνδέσµους απορρόφησης στρεπτικών ταλαντώσεων. Το 

µηχανικό φρένο της ΑΓ τοποθετείται είτε στον άξονα υψηλής ταχύτητας περι-

στροφής, οπότε απαιτείται µικρή σχετικά δύναµη πέδησης, αλλά δεν προστα-

τεύεται η πτερωτή από απώλεια φορτίου ή θραύση του συστήµατος 

µετάδοσης κίνησης, είτε στον άξονα χαµηλής ταχύτητας περιστροφής. Στην 

τελευταία περίπτωση λόγω της µεγάλης ροπής πέδησης απαιτείται φρένο 

αυξηµένων διαστάσεων, βάρους και κόστους. Στην περίπτωση όµως αυτή 

προστατεύεται καλύτερα η πτερωτή και το κιβώτιο µετάδοσης, γι’ αυτό και 

αποτελεί τη βέλτιστη τεχνικά λύση. Τέλος για λόγους πρόσθετης ασφάλειας, 

απαιτείται η αυτόµατη ενεργοποίηση του φρένου µε τη βοήθεια ελατηρίου,  

στην περίπτωση πτώσης της υδραυλικής πίεσης ή της ηλεκτρικής τάσης για  

την περίπτωση ηλεκτροµαγνητικού συστήµατος πέδησης. 

   Για την προστασία των τµηµάτων της ΑΓ από τις καιρικές συνθήκες 

χρησιµοποιείται ειδικό κέλυφος από σύνθετο υλικό, όπως ειδικά κράµατα χά-
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λυβα ή αλουµινίου, που στην περιοχή της πλήµνης πρέπει να έχει και 

αεροδυναµική µορφή. Επιπλέον, το κέλυφος της ΑΓ πρέπει να έχει αντιδια-

βρωτική προστασία. 

   Ο πύργος στηρίξεως της ΑΓ αποτελείται συνήθως είτε από ένα µεταλλικό 

δικτύωµα, είτε από µια στήλη από µτετόν ή µεταλλικό σωλήνα για 

µεγαλύτερες ΑΓ. Στην τελευταία περίπτωση υπάρχει ειδική µέριµνα για εσω-

τερική σκάλα, ενώ για ΑΓ µεγάλων διαστάσεων υπάρχει πρόσθετη µέριµνα 

για εγκατάσταση ανελκυστήρα. Το ελάχιστο ύψος του πύργου στηρίξεως είναι 

συνήθως ίσο µε τη διάµετρο της πτερωτής, ενώ κατά την εκλογή του πρέπει 

να ληφθούν υπόψη τόσο το αυξηµένο κόστος κατασκευής και θεµελίωσης για 

µεγάλα ύψη όσο και η δυνατότητα αξιοποίησης υψηλότερων ταχυτήτων του 

ανέµου, µε την αύξηση του ύψους τοποθέτησης της πτερωτής. 

   Τελειώνοντας πρέπει να αναφέρουµε και την ύπαρξη των ηλεκτρικών γεν-

νητριών, που χρησιµοποιούνται για µετατροπή της µηχανικής ενέργειας σε 

ηλεκτρική, καθώς και των συστηµάτων αυτοµατισµού. Επίσης για την παρα-

γωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιµοποιούνται κυρίως σύγχρονες και ασύγ-

χρονες γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος και σπανιότερα ηλεκτρικές γεν-

νήτριες συνεχούς ρεύµατος. 

    

 
5.4. Η µετατροπή της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική 

 

   Για τη µετατροπή της αιολικής ενέργειας σε ενέργεια περιστρεφόµενης 

µηχανής, χρησιµοποιείται ειδικά διαµορφωµένη κατασκευή, η οποία τίθεται σε 

περιστροφή από τον άνεµο και ονοµάζεται πτερωτή. Στην πτερωτή, η κινητική 
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ενέργεια του ανέµου µετατρέπεται, µε ορισµένο ρυθµό, σε περιστροφική ενέρ-

γεια. Η ισχύς PM, µε την οποία αποδίδεται έργο στην αιολική µηχανή 

(ανεµόµυλος, ανεµογεννήτρια), χαρακτηρίζει τη δυνατότητά της για παραγωγή 

περαιτέρω µηχανικού έργου από τη διάταξη αυτή. Επειδή, όµως, ένα τµήµα 

της µάζας του αέρα που προσπίπτει στην πτερωτή, κατ’ ανάγκη τη διαπερνά 

χωρίς να αποδίδει σ’ αυτήν, την ενέργειά της, η µέγιστη µηχανική ισχύς, 

,MP , που θα µπορούσε να αποδώσει, θεωρητικά, ο άνεµος στην πτερωτή 

της αιολικής µηχανής, αποδεικνύεται ίση µε : 

 PCP pM  ,,  

 

όπου ,pC , ο ιδανικός συντελεστής (µηχανικής) απόδοσης της αιολικής 

µηχανής. Όπως προκύπτει, έχει την τιµή 0,593 και ονοµάζεται όριο Betz. 

∆ηλαδή, ιδανικά, µόνο το 59,3% της P , θα µπορούσε να αξιοποιηθεί από 

µια πτερωτή. 

  Στην πράξη, ο συντελεστής απόδοσης, PPC MP / , είναι µικρότερος του 

ορίου Betz και εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέµου και τη διαµόρφωση  

των πτερυγίων της αιολικής µηχανής. Αν η πτερωτή συνδυάζεται µε ηλεκτρο 

γεννήτρια, τότε έχουµε µια ανεµογεννήτρια (ΑΓ). Συνεπώς, η αποδιδόµενη η-

λεκτρική ισχύς, από µια ΑΓ δίδεται από τη σχέση : 

3

2

1
uCSP PA      

όπου: 

PC : ο συντελεστής απόδοσης της αιολικής µηχανής και αφορά στη µετατροπή 
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της   αποδιδόµενης από τον άνεµο, στα πτερύγια της ανεµογεννήτριας, ενέρ-

γειας,σε περιστροφική, 

 : ο συντελεστής απόδοσης µηχανικών µερών της ΑΓ στην είσοδο της η-

λεκτρογεννήτριας. Η µεταβιβαζόµενη ενέργεια προς την ηλεκτρογεννήτρια 

µειώνεται εξ αιτίας των τριβών στα σηµεία έδρασης του άξονα περιστροφής 

των πτερυγίων (Bearing) και στα γρανάζια του κιβωτίου µετατροπής στροφών 

(gearbox), µε τιµή µέχρι 95% και 

 : ο συντελεστής απόδοσης της ηλεκτρογεννήτριας, µε τιµή µέχρι 80%. 

   Μια ΑΓ, ως µηχανική διάταξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αξιοποιώ-

ντας την κινητική ενέργεια του ανέµου, χαρακτηρίζεται από την αποδιδόµενη 

ηλεκτρική ισχύ RP  (Rated), όταν βρίσκεται σε αιολικό πεδίο ορισµένης ταχύτη-

τας αναφοράς. Ως ταχύτητα αναφοράς, Ru  λαµβάνεται αυτή σε ύψος αναφο-

ράς Rh  = 10 m. Συνεπώς, η αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύς, από µια ΑΓ, 

δεδοµένης ονοµαστικής ισχύος, εξαρτάται από το ύψος του ιστού τοποθέτη-

σής της.  

 

 
5.5. Βασικά χαρακτηριστικά µεγέθη ΑΓ 

 

   Κατά τον σχεδιασµό και την επιλογή µιας εγκατάστασης αξιοποίησης της 

αιολικής ενέργειας, οι παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

χαρακτηρίζουν µια ΑΓ που πρόκειται να επιλεχθεί είναι : 

α) Η διάµετρος πτερωτής της ΑΓ D, η οποία καθορίζει το εµβαδόν το οποίο 

σαρώνει η πτερωτή και συνεπώς την ενεργό επιφάνεια δια µέσου της οποίας 
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επιχειρούµε να αξιοποιήσουµε την αιολική ενέργεια. Με βάση τώρα τη µέση 

ροή ενέργειας µιας περιοχής καθώς και το ποσοστό το οποίο µπορούµε να 

αξιοποιήσουµε, είναι δυνατός ο κατ’ αρχήν καθορισµός της διαµέτρου της 

πτερωτής, εφ’ όσον είναι γνωστή η απαιτούµενη ισχύς. 

β) Το ύψος τοποθέτησης H, για µηχανές οριζοντίου άξονα ή απλά το ύψος 

του δροµέα για µηχανές κατακορύφου άξονα. Όπως ξέρουµε, αυξανόµενου 

του ύψους αυξάνεται το διαθέσιµο αιολικό δυναµικό , αφετέρου το βάρος και 

το κόστος εγκατάστασης. Επιπλέον υπάρχουν και περιορισµοί ελαχίστου ύ-

ψους, που βασίζονται στο γεγονός ότι τα πτερύγια δεν πρέπει να βρίσκονται 

πολύ κοντά στο έδαφος για να αποφεύγονται φαινόµενα αλληλεπίδρασης ε-

δάφους. Εν γένει το ύψος ενός ανεµοκινητήρα καθορίζεται µε βάση τη 

διάµετρο της πτερωτής και οι χρησιµοποιούµενες αριθµητικές τιµές είναι 

µεταξύ του H/D = 1 και H/D = 1,5. 

γ) Το πλήθος των πτερυγίων z της πτερωτής το οποίο συνδέεται και µε τη 

στιβαρότητα σ της µηχανής. Χρησιµοποιώντας το παρακάτω σχήµα, όπου 

παρουσιάζονται τυπικές τιµές σ = σ(λ) για διάφορες ΑΓ, είναι δυνατή η 

εκτίµηση του πλήθους των πτερυγίων. 
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Σχήμα 5.5.1 Στατική μορφή της σχέσης σ = σ(λ) 

 

δ) Το είδος των πτερυγίων της πτερωτής, που περιλαµβάνει αφενός τον τύπο 

πτερυγίων, δηλαδή αν αυτά ανήκουν σε κάποια τυποποιηµένη κατηγορία ή 

όχι, το πάχος τους, τη συστροφή τους, αφετέρου τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. 

ε) Η ονοµαστική ταχύτητα περιστροφής n της πτερωτής, η οποία καθορίζεται 

από διάφορους παράγοντες, όπως η συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου σε 

περιπτώσεις διασυνδεδεµένων µηχανών και η αντοχή των πτερυγίων σε φυ-

γόκεντρες τάσεις. 

στ) Το βήµα της πτερωτής β = β(r), το οποίο ορίζεται από τη γωνία β η οποία 

σχηµατίζεται από τη χορδή της αεροτοµής και από το επίπεδο περιστροφής 

της πτερωτής, σχήµα 5.5.2.. Το βήµα της πτερωτής αποτελεί γεωµετρικό 

στοιχέιο αυτής και συνήθως µεταβάλλεται από το πόδι έως το κεφάλι των 

πτερυγίων, δηλαδή β = β(r). Το βήµα της έλικας µειώνεται συνήθως από το 
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πόδι έως το κεφάλι της πτερύγωσης, ενώ ο τρόπος µεταβολής του βήµατος 

κατά το ύψος του πτερυγίου αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία επιτυχούς 

σχεδιασµού του δροµέα. 

 

Σχήμα 5.5.2. Ορισμός του βήματος της πτερωτήςκατά το ύψος της. 

 

ζ) Ο συντελεστής ισχύος CP της ΑΓ, αποτελεί στην ουσία τον αεροδυναµικό 

βαθµό απόδοσης της πτερωτής. Ο συντελεστής αυτός περιγράφει το ποσο-

στό της ισχύος του ανέµου που εκµεταλλεύεται η πτερωτή της µηχανής. Για 

µια ιδανική έλικα ο συντελεστής ισχύος δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το όριο 

του Betz δηλαδή : 

593.0
27

16
PC  
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 Στην πραγµατικότητα ο συντελεστής ισχύος είναι πάντοτε αρκετά µικρότερος 

του ορίου του Betz, λόγω της συνεκτικότητας του ανέµου, του πεπερασµένου 

αριθµού των πτερυγίων της πτερωτής και της απώλειας κινητικής ενέργειας, 

που δεν µετατρέπεται σε στατική πίεση λόγω της µη βέλτιστης σχεδίασης των 

πτερυγίων της ΑΓ. 

   Η τιµή του αεροδυναµικόυ συντελεστή CP εξαρτάται και από τη γωνία σφή-

νωσης α των πτερυγίων της έλικας. Πρόκειται ουσιαστικά για µια σχέση της 

µορφής : 

CP = CP( λ,α) 

 

Σχήμα 5.5.3. Τυπικό διάγραμμα CP(λ) για μια γωνία σφήνωσης α. 
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5.6. Πρότυπη καµπύλη λειτουργίας ΑΓ. 

 

   Για τον ακριβή προσδιορισµό της καµπύλης λειτουργίας µιας ΑΓ ακολου-

θούνται συγκεκριµένες πρότυπες διαδικασίες, όπως αυτές καθορίζονται από 

τους διεθνείς οργανισµούς προτυποποίησης. Αντίστοιχα στη χώρα µας, 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η έγκριση τύπου µιας συγκεκριµένης 

ΑΓ, η οποία περιλαµβάνει και µέτρηση χαρακτηριστικής λειτουργίας της 

µηχανής, γίνεται από το HD384 σε συνδυασµό µε τον Ελληνικό Οργανισµό 

Τυποποίησης ΕΛΟΤ. 

  Συνοπτικά η διαδικασία πιστοποίησης της καµπύλης λειτουργίας ενός τύπου 

ΑΓ περιλαµβάνει εξωτερικές δοκιµές του πρωτοτύπου σε επιλεγµένες εγκατα-

στάσεις των εταιριών πιστοποίησης, όπου η ΑΓ λειτουργεί για 

προκαθορισµένες ώρες λειτουργίας κάτω από λεπτοµερώς µετρούµενες συν-

θήκες περιβάλλοντος, ταχύτητας ανέµου και τοπογραφικού ανάγλυφου. Τυπι-

κή µορφή των συλλεγχθέντων αποτελεσµάτων δίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

       

 

Σχήμα 5.6.1 Τυπική μορφή καταγεγραμμένων αποτελεσμάτων. 



Κεφάλαιο 5  
Η ανεµογεννήτρια 

 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

119 

  Στη συνέχεια οι µετρήσεις συγκεντρώνονται, οµαδοποιούνται και επεξεργά-

ζονται, οπότε προκύπτει µέσα από διαδικασία εύρεσης µέσης τιµής ισχύος για 

προκαθορισµένο εύρος ταχυτήτων, η επεξεργασµένη καµπύλη ΑΓ. Μετά τον 

έλεγχο του συνόλου των απαραίτητων προϋποθέσεων εκδίδεται πιστοποιητι-

κό έγκρισης τύπου. 
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Κεφάλαιο 6 
 
 
6. Μεθοδολογία υπολογισµού υβριδικού συστήµατος. 

 

6.1. Γενικά για τα υβριδικά συστήµατα. 

 

   Τα υβριδικά συστήµατα είναι σχεδιασµένα για την παραγωγή ηλεκτρικής ε-

νέργειας. Χρησιµοποιούνται συνήθως σε αποµακρυσµένες περιοχές, µακριά 

από µεγάλα κεντρικά ηλεκτρικά δίκτυα. Τα υβριδικά συστήµατα εξ’ ορισµού 

περιέχουν ένα αριθµό συσκευών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ΑΓ, 

ΦΒ και Η/Ζ, δηλαδή βοηθητική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

   Από τεχνοοικονοµική άποψη αυτό έχει σκοπό την βέλτιστη κάλυψη των η-

λεκτρικών ενεργειακών απαιτήσεων µιας εφαρµογής που είναι γνωστή ως υ-

βριδικό ΦΒ σύστηµα. Οι µέθοδοι υπολογισµού ενός υβριδικού ΦΒ 

συστήµατος ποικίλουν. Για αυτό δηµιουργήθηκαν λογισµικά για τον 

προσδιορισµό των συγκεκριµένων συνιστωσών. 

 

Σχήμα 6.1.1. Απεικόνιση ενός ΦΒ υβριδικού συστήµατος µε ΑΓ και Η/Ζ. 
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Οι κυριότερες περιπτώσεις ΦΒ υβριδικών συστηµάτων είναι οι παρακάτω : 

α)Φωτοβολταική συστοιχία και συσσωρευτής 

β) Φωτοβολταική συστοιχία, συσσωρευτής και Η/Ζ 

γ) Φωτοβολταική συστοιχία, ανεµογεννήτρια, συσσωρευτής και Η/Ζ. 

   Η τελευταία περίπτωση περιλαµβάνει τη µεθοδολογία που αφορά τις δύο 

πρώτες περιπτώσεις µε τις κατάλληλες προσαρµογές. Σε ένα υβριδικό 

σύστηµα, ενδιαφερόµαστε για τον προσδιορισµό των υποσυστηµάτων του, 

ανάλογα µε την απαίτηση για ολική ή µερική κάλυψη των µέσων ηµερήσιων, 

µηνιαίων ή ετήσιων ενεργειακών απαιτήσεων, των καταναλώσεων της 

εφαρµογής. Για τον συγκεκριµένο λόγο γίνονται και οι ενεργειακοί 

υπολογισµοί, αλλά εµείς ειδικότερα ενδιαφερόµαστε για τους παρακάτω 

προσδιορισµούς : 

•Των µεγεθών των συντιθέµενων ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών, π.χ. ΦΒ 

συστοιχίας και ΑΓ 

•Της χωρητικότητας του συσσωρευτή αν απαιτείται 

•των χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών διατάξεων προσαρµογής και 

µετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας, για όσα από τα µεγέθη αυτά κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσία 

•Των τεχνικών χαρακτηριστικών της συµβατικής πηγής, σύµφωνα µε το 

βαθµό συµµετοχής της στην κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων της 

εφαρµογής. 
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6.2. Μεθοδολογία καθορισµού της ονοµαστικής ισχύος ΑΓ. 

 

   Για να υπολογίσουµε την ονοµαστική ισχύ της καταλληλότερης ΑΓ για µια 

συγκεκριµένη εφαρµογή, απαιτούνται : 

α) Οι ενεργειακές απαιτήσεις της εφαρµογής, στη συγκεκριµένη χρονική περί-

οδο χρήσης. Συνήθως, καταγράφονται οι ενεργειακές καταναλώσεις σε κάθε 

ιδιαίτερη χρονική περίοδο µέσα στο έτος και τελικά προσδιορίζονται οι µέσες 

ηµερήσιες τιµές ανά έτος και ανά µήνα. 

β) Ανεµολογικά στοιχεία για τη συγκεκριµένη θέση εγκατάστασης, µε βάση το 

τυπικό µετεωρολογικό έτος του τόπου. Συνήθως, καταγράφονται οι ταχύτητες 

του ανέµου, σε βραχέα χρονικά διαστήµατα, π.χ. ανά 20 s. Μετά από επεξερ-

γασία των δεδοµένων αυτών προσδιορίζονται οι µέσες τιµές ταχυτήτων 

ανέµου καθώς και η κατανοµή της πιθανότητας εµφάνισής τους, ανά µήνα και 

ετησίως. 

γ) Χαρακτηριστικές καµπύλες ισχύος ΑΓ, που δίδονται από τους κατασκευα-

στές. Απαιτούνται στοιχεία για τις τους τύπους και τα µεγέθη 

ανεµογεννητριών, που µπορούν να λειτουργήσουν στην περιοχή ταχυτήτων 

της θέσης εγκατάστασης. 

   Ο προσδιορισµός της ονοµαστικής ισχύος της ΑΓ βασίζεται στην αρχή δια-

τήρησης της ενέργειας, δηλαδή: 

 

 /PP K  

 με 
T

E
P K

K   (η μέση ημερήσια ισχύς κατανάλωσης) και 
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00

)()()(
1

duufuPdttP
T

P
T

 (η μέση ημερήσια ισχύς) 

 

µε P  την στιγµιαία ηλεκτρική ισχύς που παρέχεται από την ΑΓ και η οποία 

εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέµου και µε f(u) την συνάρτηση πυκνότη-

τας κατανοµής στο χώρο των ταχυτήτων του ανέµου. Εδώ χρησιµοποιούµε 

πιο συχνά τον συντελεστή ισχύος   που ορίζεται σαν την παροχή ηλεκτρι-

κής ισχύς προς την RP  (όπου RP  η ονοµαστική ισχύς της ΑΓ): 

RP

P
  (1) 

 

Σε συνδυασμό με την σχέση (1) προκύπτει μια καινούργια: 

 

RiRi
R

i PPduuf
P

uP
P 








 

 
  ,0

, )(
)(

  (2) 

 

 

µε  i,  τον µέσο συντελεστή ισχύος της ΑΓ για συγκεκριµένο µήνα : 

 




 
0 ,, )( duufiii   (3) 
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  Αν τώρα γνωρίζουµε τις κατανοµές του συντελεστή ισχύος σε συνάρτηση µε 

την ταχύτητα και η συνάρτηση κατανοµής της πυκνότητας πιθανότητας 

εµφάνισης ανέµων, f(υ), σε κάθε ταχύτητα υ, µπορούµε να υπολογίσουµε τον 

µέσο συντελεστή ισχύος για το διάστηµα δυ. 

  Έτσι για να υπολογίσουµε την ονοµαστική ισχύ της καταλληλότερης ΑΓ 

χρειαζόµαστε το ενεργειακό ισοζύγιο µεταξύ της παρεχόµενης από την 

ανεµογεννήτρια µέσης (ηµερήσιας, µηνιαίας ή ετήσιας) ηλεκτρικής ισχύος και 

της αντίστοιχης µέσης ισχύος κατανάλωσης της συγκεκριµένης εφαρµογής. 
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Σχήμα 6.2.1. Σχηµατική παράσταση που περιγράφει τον υπολογισµό του συντελεστή ισχύος, 

για ένα ορισµένο µήνα. Το εµβαδόν κάτω από την καµπύλη ηΑΓ(υ)f(υ) – υ, αποτελεί τον µέσο 

συντελεστή, για το µήνα αυτό. Τα διαγράµµατα αυτά, για λόγους απλότητας, δίδονται µε τη 

µορφή συνεχών οµαλών καµπυλών. Στην πράξη, έχουν τη µορφή ιστογράµµατος, µε βήµα 

dυ. 
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   ∆ηµιουργούµε έτσι για κάθε µήνα, ένα πίνακα µε 4 στήλες όπου για 

ορισµένο βήµα δυ καταγράφουµε τα παρακάτω : 

α) Τις τιµές της ταχύτητας του ανέµου 

β) τις αντίστοιχες τιµές της συνάρτησης κατανοµής της πυκνότητας πιθανότη-

τας f(υ), του ανέµου, η οποία προκύπτει µε βάση τα ανεµολογικά δεδοµένα 

της περιοχής. 

  Συγκεκριμένα το 
duT

dt

du

dp
uf


)( , όπου 

T

dt
dp   η πιθανότατα εμφάνισης 

ανέμων με ταχύτητα, της οποίας το μέτρο βρίσκεται μέσα στην περιοχή ταχυ-

τήτων u και u+du, όπου δu το βήμα ταχυτήτων ανέμου και dt το χρονικό διά-

στημα μέσα στο συνολικό χρόνο Τ, στο οποίο έπνεαν άνεμοι με ταχύτητα στο 

συγκεκριμένο διάστημα u και u+du. 

γ) τις τιµές του συντελεστή ισχύος,   , σε κάθε ταχύτητα ανέµου, µε βάση τα 

στοιχεία του κατασκευαστή. 

δ) Σε κάθε ταχύτητα υ, υπολογίζεται, το γινόµενο  .f(υ)dυ. 

ε) Το άθροισµα των γινοµένων αυτών αποτελεί τον ζητούµενο  , για το 

µήνα αυτό. 
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Ένα παράδειγµα τέτοιου πίνακα είναι το επόµενο: 

 

U  (m/s)   (u) Πυκνότητα πιθανότητας, f(u) uufu   )()(  

1 0.00 0.00593 0 

2 0.00 0.07917 0 

3 0.00 0.12341 0 

4 0.05 0.13219 0 

5 0.13 0.1273 0.00661 

6 0.22 0.10625 0.01655 

7 0.38 0.08587 0.02338 

8 0.51 0.0697 0.03263 

9 0.67 0.05204 0.03555 

10 0.83 0.03769 0.03487 

11 1.00 0.02651 0.03128 

12 1.00 0.0171 0.02651 

13 1.00 0.01056 0.01710 

14 1.00 0.00562 0.01056 

15 1.00 0.0028 0.00562 

16 1.00 0.00015 0.0028 

17 1.00 0.00012 0.00011 

18 1.00 0.00006 0.00010 

19 1.00 0.00004 0.00006 

20 1.00 0.00002 0.00004 

21 1.00 0.00001 0.00002 

22 1.00 0 0.00001 

23 1.00 0 0 

24 1.00 0 0 

25 0.00 0 0 

26 0.00 0 0 

           24385.0   uufu   
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6.3. ∆ιαδοχικά βήµατα προσδιορισµού της ονοµαστικής ισχύος ΑΓ. 

 

Περίπτωση πλήρους κάλυψης φορτίου. 

 

   Μελετώντας τα παραπάνω συστήµατα συνήθως αναφερόµαστε σε µηνιαία 

ετήσια µέση ηµερήσια ισχύ. Αν πάρουµε ως iLP ,  τη µηνιαία µέση ισχύ κατα-

νάλωσης για µήνα I και iP ,  την αντίστοιχη µηνιαία µέση ισχύ που παράγεται 

από την ΑΓ, θα έχουµε την παρακάτω σχέση : 

 


iL

i

P
P ,

,   

 

  Η παραπάνω σχέση επιβάλλεται από την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών 

απαιτήσεων µε ηµετ τον συντελεστή µεταφοράς ενέργειας από την έξοδο της 

ανεµογεννήτριας µέχρι την έξοδο του αιολικού συστήµατος. Ο συνδυασµός 

της παραπάνω σχέσης µε την σχέση δίνει : 

i

iL
iR

P
P

,

,
,






 

 

 

  Η σχέση αυτή οδηγεί στον υπολογισµό της ονοµαστικής ισχύος της καταλλη-

λότερης ανεµογεννήτριας για πλήρη κάλυψη των ενεργειακών καταναλώσεων 

της εφαρµογής. 
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  Έτσι µπορούµε να προσδιορίσουµε 12 τιµές ( όσοι και οι µήνες ) 

ονοµαστικής ισχύος ΑΓ. Μεταξύ αυτών των τιµών θα επιλέξουµε τη µέγιστη 

ονοµαστική ισχύ έτσι ώστε να έχουµε πλήρη κάλυψη φορτίου. Τα βήµατα που 

ακολουθούµε είναι τα παρακάτω : 

α) Η ηµερήσια τιµή για κάθε µήνα του έτους για ισχύ κατανάλωσης iLP ,  καθο-

ρίζεται µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία ενεργειακών απαιτήσεων ή µε πρό-

βλεψη κατανάλωσης φορτίων. 

β) Υπολογίζουµε τις τιµές των δώδεκα µηνιαίων µέσων τιµών του συντελεστή 

ισχύος, ηΑΓ. Για να υπολογιστούν πρέπει να αξιοποιήσουµε τα παρακάτω : 

  • ∆εδοµένα για την εξάρτηση της αποδιδόµενης ισχύος από την ταχύτητα 

    του ανέµου, για εκείνους τους τύπους ΑΓ µε υψηλή απόδοση στη 

    χαρακτηριστική για τον τόπο εγκατάστασης, περιοχή ταχυτήτων ανέµου. 

  • Ανεµολογικά δεδοµένα του τόπου εγκατάστασης της ΑΓ από τα οποία 

    προσδιορίζεται η συνάρτηση κατανοµής της πιθανότητας εµφάνισης 

    ανέµων ταχύτητας υ, για κάθε µήνα του έτους. 

γ) Αφού συλλέξουµε τα στοιχεία των δώδεκα µηνών εφαρµόζουµε τη σχέση . 

Έπειτα επιλέγουµε εκείνη την ΑΓ η οποία έχει τη µέγιστη ονοµαστική ισχύ 

µεταξύ των δώδεκα τιµών RP . 
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6.4. Μεθοδολογία υπολογισµού των χαρακτηριστικών ενός ΦΒ 

συστήµατος. 

 

   Η γενική ιδέα σε αυτή τη µεθοδολογία είναι ότι η ενέργεια της ηλιακής ακτι-

νοβολίας η οποία συλλέγεται, µετατρέπεται σε ηλεκτρική και είτε 

χρησιµοποιήται απ’ ευθείας, είτε αποθηκεύεται όλη σε ηλεκτρικούς συσσω-

ρευτές. 

  Στην πρώτη περίπτωση τροφοδοτούµε συγκεκριµένη κατανάλωση ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούµε την ενέργεια η οποία έχει αποθηκευτεί 

στους συσσωρευτές για τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της νύκτας. Αυτό φαίνε-

ται και στο παρακάτω σχεδιάγραµµα : 

 

Σχήμα 6.4.1. Οι τρεις διακριτοί τρόποι αξιοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας, 

που παρέχεται από µια ΦΒ γεννήτρια. 
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  Η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιείται είτε ως ενέρ-

γεια συνεχούς ρεύµατος, είτε να µετατρέπεται σε ενέργεια εναλλασσοµένου 

ρεύµατος το οποίο ενδείκνυται στις περισσότερες εφαρµογές οικιακής χρήσης. 

  Πάντως ένα µέρος της ενέργειας αυτής χάνεται στη διαδροµή, δηλαδή κατά 

τη διάρκεια µεταφοράς της από την είσοδο του ΦΒ συστήµατος στο χώρο τε-

λικής µετατροπής και αξιοποίησής της µέχρι την έξοδο. Οι δύο λόγοι είναι οι 

παρακάτω: 

  α) Αύξηση της θερµοκρασίας των καλωδίων και των ηλεκτρονικών διατάξε-

ων του ΦΒ σταθµού. 

  β) Εκποµπή της στο περιβάλλον. 

 

 

Σχήμα 6.4.2. Οι δύο δρόµοι εκµετάλλευσης της παραγόµενης από την ΦΒ 

γεννήτρια, ηλεκτρικής ενέργειας. Απ’ ευθείας χρήση κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας και χρήση κατά τη νύκτα ή τις συννεφιασµένες µέρες, µετά από 

αποθήκευση µέρους της παραγόµενης, κατά την ηµέρα, ενέργειας. 
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 Το κεντρικό ζητούµενο πάντως για αυτή τη µελέτη είναι να προσδιοριστούν 

τα στοιχεία των επί µέρους συστηµάτων του ΦΒ σταθµού, δηλαδή της ΦΒ 

γεννήτριας, της γραµµής µεταφοράς, των ηλεκτρονικών ισχύος και του ηλε-

κτρικού συσσωρευτή, αν απαιτείται, ώστε η παραγόµενη ενέργεια, στη ΦΒ 

γεννήτρια, να καλύπτει τις ηµερήσιες ενεργειακές απαιτήσεις της 

συγκεκριµένης εφαρµογής. 

 

6.5. Υπολογισµός της ονοµαστικής ισχύς της ΦΒ γεννήτριας. 

 

  Έστω οτι έχω µια ΦΒ γεννήτρια η οποία παράγει σε µια µέρα ενέργεια ίση µε 

,E . Ένα µέρος της ενέργειας αυτής,όπως είπαµε, καταναλώνεται απ’ ευ-

θείας και ένα άλλο αποθηκεύεται. Έστω ,
E  αυτό που καταναλώνεται 

άµεσα και ,
E  αυτό που χρησιµοποιείται έµµεσα : 

,E = ,
E + ,

E  

 

Η ενέργεια που απαιτούν τα στοιχεία κατανάλωσης της εφαρµογής KE  είναι : 





n

i
iiK tPE

1
 

  Όµως το  ,, EEE a   δηλαδή η ενέργεια που αφορά φορτία που τροφο-

δοτούνται απ’ ευθείας από την ΦΒ γεννήτρια και η ενέργεια η οποία προέρχε-

ται από τον συσσωρευτή της εγκατάστασης αντίστοιχα. 

  Έστω ότι ah  και h  οι συνολικοί συντελεστές ενεργειακών µετατροπών κατά 
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τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από την παραγωγή στην κατανάλωση. 

Ο πρώτος συντελεστής αφορά στη χρησιµοποίηση της ενέργειας άµεσα ενώ ο 

δεύτερος στη µεταφορά της ενέργειας στους συσσωρευτές. Άρα µπορούµε να 

βγάλουµε µε βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας το παρακάτω : 

 








h

E
E ,

,    και  







h

E
E ,

,   

Άρα: 








 h

E

h

E
E ,,

,   

 

  Έχουµε δηλαδή το άθροισµα των ενεργειών που δίδουν όλα τα ΦΒ πλαίσια 

µαζί αριθµού Ν και ισχύ αιχµής PP . 

  Για πρότυπες συνθήκες, δηλαδή για συνθήκες κάτω από τις οποίες η ΦΒ 

γεννήτρια είναι συνεχώς φωτιζόµενη ισχύει η παρακάτω ενεργειακή σχέση : 

 

STCP tPPRE    ,,  

 

Όπου PP PNP ,  η ισχύ αιχµής της ΦΒ γεννήτριας, PR  ο συνολικός συντε-

λεστής ενεργειακής απόδοσης της ΦΒ γεννήτριας και 
0I

H
tSTC   η μέση 

ηµερήσια διάρκεια φωτισµού σε πρότυπες συνθήκες. Όπου 





ht

ht

GdtH
24

0

2

1

 η 

συνολική παρεχόµενη ενέργεια από τον ήλιο για τη συγκεκριµένη µέρα, δηλα-



Κεφάλαιο 6  
Μεθοδολογία υπολογισµού υβριδικού συστήµατος 

 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

134 

δή η πυκνότητα της ενεργειακής απολαβής. Το 0I  προέρχεται από την 

καµπύλη 0IE   (ευθεία) της οποίας το εµβαδόν είναι ίσο µε την ενέργεια της 

ηλιακής ακτινοβολίας που προσφέρεται στο ΦΒ πλαίσιο. Έπειτα το εµβαδόν 

από την ευθεία Pm PP   ισούται µε STCtI 0  και από εκεί και έπειτα προκύπτει ο 

τύπος του STCt .  

  Από τις σχέσεις τώρακαιπροκύπτει η γενική σχέση για την ισχύ της ΦΒ γεν-

νήτριας: 

 

HPR

E
PP 


 





0,

,  

 

 

6.6. Σχεδιασµός υβριδικού ΦΒ συστήµατος 

 

  Ο σχεδιασµός υβριδικού συστήµατος συνίσταται από ΦΒ συστοιχία και ΑΓ 

µε αποθήκευση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικούς συσ-

σωρευτές. Κατά το σχεδιασµό αυτό λαµβάνουµε υπόψη ορισµένες µέρες 

αυτονοµίας του συστήµατος. Για το λόγο αυτό υπάρχει η παρουσία Η/Ζ. Πα-

ρακάτω θα υπολογίσουµε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΦΒ συστοιχίας, της 

ΑΓ, του συσσωρευτή και του Η/Ζ ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές απαιτή-

σεις για όλο το έτος, δεδοµένων των ηλιακών και ανεµολογικών χαρακτηριστι-

κών τουτόπου εγκατάστασης. 
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6.7. Ονοµατολογία 

 

PP  = ισχύς αιχµής ΦΒ συστοιχίας (Ονοµαστική ισχύς) 

RP  ή  NP  = ονοµαστική ισχύς ΑΓ 

LE  = Μηνιαία µέση ηµερήσια ενέργεια κατανάλωσης (συνήθως σε kWh/day). 

LP  = Μηνιαία µέση ηµερήσια ισχύς κατανάλωσης (W ή kW) 

P  = Μηνιαία µέση ηµερήσια ηλεκτρική ισχύς από τη ΦΒ συστοιχία (W ή kW) 

P  = Μηνιαία µέση ηµερήσια ηλεκτρική ισχύς από την ΑΓ (W ή kW) 

 Τ = 24h 

C   κόστος ανά W ισχύος αιχµής της ΦΒ συστοιχίας 

C  κόστος ανά W ονοµαστικής ισχύος ανεµογεννήτριας 

P  Μηνιαία µέση ηµερήσια ηλεκτρική ισχύς από το σύστηµα ΑΠΕ 

P  Μηνιαία µέση ηµερήσια ηλεκτρική ισχύς στην έξοδο του ΦΒ υβριδικού 

συστήματος 

 

 

6.8. Προβλήµατα στη βιοµηχανική κατασκευή των ΑΓ. 

 

   Όπως είναι κατανοητό, υπάρχουν προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η 

βιοµηχανία κατασκευής ΑΓ οριζοντίου άξονα και ειδικά οι µηχανές τύπου έλι-

κα. Ανάµεσα στα προβλήµατα που διερευνώνται σήµερα είναι : 

α) Ο βέλτιστος σχεδιασµός του δροµέα, µε σκοπό τη βελτίωση των χαρακτη-
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ριστικών λειτουργίας της µηχανής. Στόχος είναι να βρεθεί ένας βέλτιστος 

σχεδιασµός των παραµέτρων που συνθέτουν το δροµέα της ΑΓ, δηλαδή του 

αριθµού πτερυγίων, της διανοµής του πλάτους του πτερυγίου, της κατάλληλης 

αεροτοµής που θα χρησιµοποιηθεί για τη σύνθεση του πτερυγίου, της συ-

στροφής του πτερυγίου, της διανοµής του βήµατος κ.λ.π. 

β) Η συµπεριφορά του δροµέα σε ειδικές καταστάσεις, όπως η εκκίνηση, η 

επιτάχυνση, η επιβράδυνση καθώς και άλλα δυναµικά φαινόµενα. Ένα 

κρίσιµο θέµα της κατηγορίας αυτής αποτελεί η ροπή εκκίνησης του δροµέα. 

γ) Η ρύθµιση του βήµατος των πτερυγίων και οι αντίστοιχοι αυτοµατισµοί, που 

σχετίζονται µε την έναρξη και την παύση λειτουργίας του ανεµοκινητήρα. Η 

ρύθµιση του βήµατος γίνεται είτε σε ολόκληρο το πτερύγιο είτε σε µέρος του, 

µε σκοπό αφενός τον περιορισµό της ισχύος σε υψηλές ταχύτητες ανέµου, 

αφετέρου τη διατήρηση σταθερών στροφών της µηχανής. 

 Επιπλέον, τα συστήµατα αυτοµατισµών πρέπει να επιτρέπουν την εκκίνηση 

της πτερωτής για ταχύτητα ανέµου ίση µε την ταχύτητα ενάρξεως της λειτουρ-

γίας της ΑΓ, και να διακόπτουν τη λειτουργία της πτερωτής για πολύ υψηλές 

ταχύτητες ανέµου ή σε περιπτώσεις που η παραγόµενη αιολική ισχύς δεν γί-

νεται αποδεκτή από το δίκτυο. 

δ) Προσανατολισµός του άξονα του δροµέα προς την κατεύθυνση του ανέµου, 

ο οποίος επιτυγχάνεται είτε µε τη χρήση καθοδηγητικού πτερυγίου, είτε µε κα-

τάλληλα αισθητήρια που καταγράφουν τη στιγµιαία διεύθυνση του ανέµου και 

προσανατολίζουν ηλεκτρονικά µε τη χρήση σερβοµηχανισµού την πτερωτή 

στη διεύθυνση του ανέµου. 

ε) Προβλήµατα αντοχής των υλικών που αφορούν την κατασκευή και την έ-
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δραση των πτερυγίων. Τα προβλήµατα αυτά αποτελούν ίσως τα βασικότερα 

προβλήµατα κατασκευής ανεµοκινητήρων υψηλής αξιοπιστίας, δεδοµένου ότι 

ο άνεµος εξασκεί πάνω στα πτερύγια και στις αντίστοιχες εδράσεις των 

σηµαντικές δυνάµεις, ιδιαίτερα για µεγάλων διαστάσεων µηχανές. 

στ) Καθορισµός του ύψους του δροµέα επάνω από το έδαφος. Ο ακριβής 

καθορισµός του ύψους του δροµέα από το έδαφος πρέπει να συνεκτιµά τη 

µορφή του πεδίου ροής, που προσβάλλει την πτερωτή. Εν γένει έχουμε αύ-

ξηση της ταχύτητας του ανέμου με το ύψος, με παράλληλα όμως αύξηση της 

δαπάνης κατασκευής της εγκατάστασης. Απαιτείται συνεπώςµιαπλήρης 

οικονοµικοτεχνική µελέτη για τον καθορισµό του βέλτιστου ύψους µιας ΑΓ. 

ζ) Κατασκευή του πύργου στηρίξεως και θεµελίωσή του. Ο πύργος στηρίξεως 

πρέπει να συνδυάζει το κατάλληλο αεροδυναµικό σχήµα µε τη σταθερότητα 

και την αντοχή σε χρονικά µεταβαλλόµενες καταπονήσεις. 

η) Μελέτη του πεδίου ροής πίσω από την πτερωτή και η επίδραση του 

οµόρρου στο περιβάλλον καθώς και σε πιθανές επόµενες ΑΓ. Στόχος της εν 

λόγω ανάλυσης είναι η µελέτη της αλληλεπίδρασης ανεµοκινητήρων σε διά-

φορες διατάξεις καθώς και ο καθορισµός της ελάχιστης επιτρεπτής απόστα-

σης µεταξύ των µηχανών, µε τον περιορισµό χρήσης του ελάχιστου δυνατού 

εµβαδού, ώστε να µεγιστοποιείται η αξιοποίηση της γης. 

 

6.9. Ηλεκτρική ενέργεια από το σύστηµα ΑΠΕ 

 

  Για να µελετήσουµε την µηνιαία µέση ηµερήσια ηλεκτρική ισχύς, P  , από 

το σύστηµα ΑΠΕ, χρησιµοποιούµε την παρακάτω σχέση : 
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RP PPP     

με 

PPP    : η µηνιαία µέση ηµερήσια ισχύς από τη ΦΒ συστοιχία 

  : η µηνιαία µέση ηµερήσια τιµή του συντελεστή ισχύος της ΦΒ συστοιχίας 

RA PP    : η µηνιαία µέση ηµερήσια ισχύς από την ΑΓ 

 : η µηνιαία µέση ηµερήσια τιµή του συντελεστή ισχύος της ΑΓ 

 

  Όπως παρατηρούµε, απαραίτητος είναι ο προσδιορισµός των µηνιαίων 

µέσων συντελεστών ισχύος των υποσυστηµάτων για τον υπολογισµό της ε-

νεργειακής παροχής του συστήµατος. Αυτό γίνεται µε βάση τα ηλιακά και 

ανεµολογικά χαρακτηριστικά του τόπου εγκατάστασης και την αποδοτικότητα 

των ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών. 

 
 
 
6.10. Τοπικά µετεωρολογικά δεδοµένα 

 

6.10.1. Στοιχεία ηλιακής ακτινοβολίας και ανέµου 

 

   Τα ηλιακά και ανεµολογικά στοιχεία του τόπου εγκατάστασης, που απαιτού-

νται για τους υπολογισµούς που ακολουθούν, είναι : 

1. Η µηνιαία µέση ηµερήσια απολαβή tH , στο επίπεδο της ΦΒ συστοιχίας 

στον τόπο εγκατάστασης ή ισοδύναµα, η αντίστοιχη πυκνότητα ισχύος της η-

λιακής ακτινοβολίας  THGG ttt /  . 
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2. Η µηνιαία µέση ηµερήσια θερµοκρασία αέρα   , µε αναφορά στο 

ηµερήσιο τόξο της τροχιάς του ήλιου ελλείψη της οποίας, χρησιµοποιούµε την 

αντίστοιχη µέση θερµοκρασία εικοσιτετραώρου ή η µηνιαία µέση τιµή της 

µέγιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας του αέρα. 

3. Κατανοµές πυκνότητας πιθανότητας εµφάνισης ανέµου ταχύτητας υ, ανά 

µήνα, για το συγκεκριµένο τόπο. Αν δε διατίθενται αναλυτικά δεδοµένα ταχύ-

τητας ανέµου για την περιοχή, µπορούµε να αξιοποιήσουµε υπάρχοντα, 

δεδοµένα για τη µηνιαία µέση ταχύτητα ανέµου, απ’ τις τιµές της οποίας 

µπορούν να υπολογιστούν οι συντελεστές k και c, της αντίστοιχης κατανοµής 

Weibull. 

 

6.11. Υπολογισµός των συντελεστών ισχύος, µε βάση τα ηλιακά και 

ανεµολογικά δεδοµένα του τόπου εγκατάστασης. 

 

   Ανάλογα µε τα δεδοµένα που διαθέτουµε και αφορούν ΦΒ πλαίσια και την 

ΑΓ αλλά και τα ηλιακά και ανεµολογικά χαρακτηριστικά του τόπου εγκατάστα-

σης ακολουθούµε 2 µεθόδους προσδιορισµού των µέσων συντελεστών ισχύ-

ος   και   της ΦΒ συστοιχίας και της ΑΓ αντίστοιχα. Τα βήµατα 

υπολογισµού των συντελεστών ισχύος δίδονται στον παρακάτω πίνακα : 
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 Ηλιακά ∆εδομένα – 

 ΦΒ συστοιχία 

Ανεμολογικά ∆ε-

δομένα 

Κατανάλωση

Μήνες 

 dmkWh

Ht

2/
 PR

  k
 sm

c

/
  

 W

P L
 

Ιανουάριος 3,96 0,870 0,144 2 6,5 0,329 66,7 

Φεβρουάριος 4,41 0,863 0,159 2 5,8 0,265 66,7 

Μάρτιος 5,06 0,851 0,179 2 5,1 0,201 88,9 

Απρίλιος 5,93 0,830 0,205 2 4,5 0,149 88,9 

Μάιος 6,76 0,814 0,229 2 4 0,109 85,6 

Ιούνιος 6,58 0,814 0,223 2 3,8 0,095 83,3 

Ιούλιος 6,70 0,808 0,226 2 4,5 0,149 83,3 

Αύγουστος 6,68 0,822 0,229 2 4,2 0,125 83,3 

Σεπτέμβριος 6,21 0,845 0,219 2 5,1 0,201 85,6 

Οκτώμβριος 4,990 0,860 0,176 2 4,8 0,175 88 

Νοέμβριος 3,84 0,871 0,139 2 5,9 0,275 66,7 

∆εκέμβριος 3,10 0,879 0,114 2 6,3 0,311 66,7 

 

Σχήμα 4.11.1. Υπολογισµός συντελεστών ισχύος ΦΒ συστοιχίας και ΑΓ. 

 

  Κατά τον υπολογισµό του   και   απαιτείται η γνώση του λόγου επίδο-

σης της ΦΒ συστοιχίας PR  και της µηνιαίας κατανοµής ταχύτητας και τα τε-

χνικά χαρακτηριστικά της ΑΓ αντίστοιχα. 
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6.11.1. Υπολογισµός του συντελεστή ισχύος της ΦΒ συστοιχίας 

 

  Με αναγωγή των ηλιακών δεδοµένων στην ενδεδειγµένη κλίση της ΦΒ συ-

στοιχίας χρησιµοποιώντας ταυτοχρόνως τα δεδοµένα λειτουργίας των ΦΒ 

πλαισίων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν υπολογίζουµε τον µέσο συντε-

λεστή ισχύος    της ΦΒ συστοιχίας : 
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 Για να προσδιορίσουµε όµως τις µηνιαίες τιµές, χρειάζεται ο υπολογισµός 

των τιµών του λόγου επίδοσης PR  της συστοιχίας στον τόπο αυτό. Η σχέση: 

 

  TPRRPPR  

γράφεται ως εξής: 
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6.11.2. Υπολογισµός του συντελεστή ισχύος της απαιτούµενης 

ανεμογεννήτριας 

 

  Όπως γνωρίζουμε από την σχέση: 

 

  duuf
P

P

R

 





0

  

 

µπορούµε να υπολογίσουµε τον συντελεστή ισχύος της ΑΓ. Η P  εξαρτάται 

από την ταχύτητα του ανέµου όπως δίδεται από τον κατασκευαστή, δηλαδή 

χαρακτηριστική καµπύλη RPP /  όπως στο σχήµα ή από αναλυτικά 

δεδοµένα: 

 

Σχήμα 6.11.2.1. Τυπική µορφή χαρακτηριστικής καµπύλης ανεµογεννήτριας, 

που εκφράζει την εξάρτηση του λόγου RPP / , από την ταχύτητα του 

ανέµου. 
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   Σε περίπτωση που διατίθενται αναλυτικά ανεµολογικά στοιχεία για την περι-

οχή εγκατάστασης, τουλάχιστον ωριαίας καταγραφής, ακολουθούµε τη διαδι-

κασία του παρακάτω πίνακα: 

  

   Έτσι προκύπτει η κατανοµή ταχυτήτων  uf , για περιοχή εγκατάστασης. Αν 

τώρα διατίθενται δεδοµένα για την ετήσια µεταβολή της µηνιαίας µέσης ταχύ-

τητας του ανέµου στον τόπο, υπολογίζουµε τον   από την µηνιαία 

 sm

uu ii

/
1
 Ιαν. Φεβ. Μάρτ Απρ Μάιος Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπτ Οκτ Νοέμ ∆εκ 

Σύνολο 
έτους 

0-1 39 45 65 70 84 102 83 87 64 59 47 36 781 

1-2 74 73 100 122 153 153 124 111 87 93 78 74 1242 

2-3 83 93 119 137 162 160 135 132 122 123 96 94 1456 

3-4 93 97 122 128 137 132 129 125 117 115 100 100 1395 

4-5 94 92 107 103 97 88 107 103 106 104 98 97 1196 

5-6 90 82 86 72 59 49 75 79 83 85 89 88 937 

6-7 77 65 61 44 30 23 46 51 59 63 71 76 666 

7-8 62 48 39 24 14 9 25 30 38 43 53 60 445 

8-9 47 32 23 12 5 3 12 15 22 26 36 44 277 

9-10 33 20 12 5 2 1 5 7 12 17 23 30 167 

10-11 22 12 6 2 1 0 2 3 6 9 14 20 97 

11-12 14 7 3 1 0 0 1 1 3 4 8 12 54 

12-13 8 3 1 0 0 0 0 0 1 2 4 7 26 

13-14 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 14 

14-15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 

15-16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

16-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8760 

 sm

u

/
 5,7 5,1 4,5 4 3,6 3,4 4 4,1 4,5 4,7 5,2 5,6 4,5 
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κατανοµή Weibull της οποίας απαραίτητος προσδιορισµός είναι οι συντελε-

στές k και c.  

  Η τιµή της παραµέτρου k µπορεί να δοθεί προσεγγιστικά µε k = 2, δηλαδή µε 

την µορφή της κατανοµής Rayleigh, ενώ η τιµή της παραµέτρου c έχει τιµή 

κοντά στη µέση ταχύτητα του ανέµου, στην αντίστοιχη χρονική περίοδο ανα-

φοράς. Έτσι αν δώσουµε τιµή k = 2 µε δεδοµένες τις µηνιαίες µέσες τιµές της 

ταχύτητας του ανέµου για τη συγκεκριµένη περιοχή, µπορούµε να 

προσδιορίσουµε την παράµετρο c. Το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι η 

πειραµατική µέση ταχύτητα του ανέµου για κάθε µήνα. Με βάση αυτό προσδι-

ορίζεται και η αντίστοιχη κατανοµή ταχυτήτων όπου µέσω αυτής και της αντί-

στοιχης κατανοµής των τιµών του λόγου RPP / , ο µέσος συντελεστής ισχύος 

της ανεµογεννήτριας στις συνθήκες του τόπου εγκατάστασης. 

 

6.12. Βασικές μεθοδολογίες υπολογισμού ενός ΦΒ υβριδικού 

συστήματος. 

 

  Ανάλογα µε τη συµµετοχή ή όχι συµβατικής πηγής ενέργειας, διακρίνουµε 

δύο βασικές περιπτώσεις οι οποίες είναι οι παρακάτω : 

α) ΦΒ υβριδικό σύστηµα µε ΑΓ και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας 

β) ΦΒ υβριδικό σύστηµα, ΑΓ και συσσωρευτής µε παρουσία βοηθητικής 

συµβατικής ενεργειακής πηγής. 
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6.12.1. ΦΒ υβριδικό σύστηµα µε ΑΓ και αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 

  Βάση αυτής της µεθοδολογίας υπολογίζουµε απευθείας ένα σύστηµα ΦΒ 

συστοιχίας και ΑΓ το οποίο καλύπτει πλήρως, για ορισµένες µέρες αυτονοµίας 

και κατά µέσο όρο σε κάθε µήνα τις αντίστοιχες µηνιαίες ενεργειακές απαιτή-

σεις της εφαρµογής, µε το µικρότερο κόστος προµήθειας όλων των τµηµάτων 

του συστήµατος. Το κόστος των συνιστωσών του συστήµατος µπορεί να πε-

ριοριστεί σε αυτό της ΦΒ συστοιχίας και της ΑΓ θεωρώντας το υπόλοιπο σαν 

τυπικό ποσοστό του συνολικού κόστους των δύο συνιστωσών ΑΠΕ. 

  Ένα κύριο χαρακτηριστικό αυτής της µεθοδολογίας είναι ότι η 

χρησιµοποίηση τιµών ονοµαστικής ισχύος ΦΒ συστοιχίας και ΑΓ, είναι πολ-

λαπλάσιας τιµής των βασικών τους µονάδων. Ξεκινάµε τον υπολογισµό θεω-

ρώντας N  πλήθος πλαισίων ΦΒ συστοιχίας µε δεδοµένη ισχύ αιχµής ανά 

πλαίσιο 1PP . 

  Έτσι µεταβάλλοντας τον αριθµό τους δηµιουργούµε διάφορες συστοιχίες 

τιµών συνολικής ισχύος αιχµής 1Ppv PN  . Έπειτα υπολογίζουµε τη συνολική 

ονοµαστική ισχύ των ανεµογεννητριών για την κάλυψη της µέσης ισχύος κα-

τανάλωσης, για κάθε τιµή ισχύος αιχµής της ΦΒ συστοιχίας. Η µέση ισχύς 

/LP  που πρέπει να καλύπτεται, κατ’ ελάχιστον, από το σύστηµα ΑΠΕ, 

υπολογίζεται µε βάση τη µέση ισχύ κατανάλωσης της εφαρµογής LP  , και τον 

συντελεστή µεταφοράς ενέργειας ηµετ για το συγκεκριµένο µήνα στον οποίο  

αναφερόµαστε. Αν θέλουµε να υπολογίσουµε το πλήθος των ΑΓ ονοµαστικής 



Κεφάλαιο 6  
Μεθοδολογία υπολογισµού υβριδικού συστήµατος 

 

Πτυχιακή Εργασία: Χρήστου Π. Χαντζή 
 

146 

ισχύος 1RP  θα οδηγηθούµε από το ενεργειακό ισοζύγιο µεταξύ αποδιδόµενης 

και καταναλισκόµενης ενέργειας. 

Άρα το πλήθος των ΑΓ είναι : 

 

  









 
 


1

1 //

R

PL

P

PNP
CINTN

   

 

µε CINT την στρογγυλοποίηση της ποσότητας µέσα στην παρένθεση προς τα 

άνω. Η συνολική παραγόµενη µέση ηµερήσια ηλεκτρική ισχύς από το 

σύστηµα ΑΠΕ και η δε διαθέσιµη προς κατανάλωση ηλεκτρική ισχύς είναι : 

 

11 RP PNPNP       και 

  PP        αντίστοιχα. 

 

Το ολικό κόστος έπειτα των βασικών υποσυστηµάτων, ΦΒ και ΑΓ είναι : 

 

11 RP PNcPNcC    

 

  Στο συνολικό κόστος συνεπάγονται επίσης εκτός του κόστους των βασικών 

συνιστωσών (ΦΒ και ΑΓ), το κόστος εγκατάστασης του συστήµατος και το κό-

στος αγοράς των συσσωρευτών. Το µέγεθος των συσσωρευτών υπολογίζεται 

αν λάβουµε υπόψη τις µέρες αυτονοµίας και το κόστος των ηλεκτρονικών δια-

τάξεων ελέγχου και επιτήρησης του συστήµατος. Με βάση τα στοιχεία του πί-
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νακα για τον υπολογισµό συντελεστών ισχύος ΦΒ συστοιχίας και ΑΓ, προκύ-

πτει η εξάρτηση του συνολικού κόστους του συστήµατος από το µέγεθος της 

ισχύος αιχµής της ΦΒ συστοιχίας : 

  

Σχήμα 6.12.1.1.α) Μεταβολή του κόστους του συστήµατος ΑΠΕ, ΦΒ συστοιχίας και ΑΓ, µε 

αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές), µε πρόβλεψη 5 ηµερών αυτονοµίας. 

β) Εξάρτηση της ονοµαστικής ισχύος P , της ΑΓ, από την ισχύ αιχµής, PP , της ΦΒ συστοι-

χίας, µε απαίτηση πλήρους κάλυψης των ενεργειακών απαιτήσεων της εφαρµογής. 

 

   Αν λάβουµε υπόψη ότι το κόστος ανά µονάδα ονοµαστικής ισχύος για ΦΒ 

και ΑΓ είναι 5c € PW/  και 3c € RW/  τότε τα αποτελέσµατα των 

υπολογισµών των συνιστωσών του ΦΒ υβριδικού συστήµατος, που απεικονί-

ζονται στο παραπάνω σχήµα είναι : 

 

ΦΒ συστοιχία: PP  = 400 W 

Ανεµογεννήτρια: RP  = 350 W 

Κόστος συστήµατος ΑΠΕ: C  = 3050 € 

Κόστος συνολικού συστήµατος: 7015 € 
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  Στο κόστος του συνολικού συστήµατος δεν περιλαµβάνονται το το κόστος 

αγοράς, λειτουργίας και συντήρησης Η/Ζ, το κόστος καυσίµου και το κόστος 

ολοκληρωµένης συντήρησης και αντικατάστασης τµηµάτων του συστήµατος, 

στο χρόνο ζωής του. 

  Τα ηλιακά και ανεµολογικά δεδοµένα καθορίζουν το ενεργειακό δυναµικό 

µιας περιοχής και αφετέρου τον βαθµό συµµετοχής της κάθε συνιστώσας. Ε-

πίσης καθορίζεται και από το κόστος ανά µονάδα ονοµαστικής ισχύος κάθε 

πηγής. Όπως φαίνεται και παραπάνω, τα ΦΒ έχουν περίπου το διπλάσιο κό-

στος από αυτό της ΑΓ. Παρόλα αυτά, η κάθε συνιστώσα είναι εξίσου απαραί-

τητη αφού η σύνθεση του συστήµατος εξαρτάταικαθοριστικά, από την ενερ-

γειακή αποδοτικότητα εκάστης πηγής στον τόπο εγκατάστασης και η οποία 

καθορίζεται από τις τιµές των αντίστοιχων µέσων συντελεστών ισχύος τους. 

Το συµπέρασµα είναι ότι το οικονοµικότερο ενεργειακό σύστηµα, που καλύ-

πτει πλήρως τις ενεργειακές απαιτήσεις µιας εφαρµογής είναι το υβριδικό, 

αφού ένας αντιπροσωπευτικός λόγος τιµών ονοµαστικής ισχύος των δύο συ-

νιστωσών µπορεί να είναι 875.0/ PR PP . 

  Έστω ότι η ισχύς του συστήµατος καλύπτει την αποδιδόµενη από το 

σύστηµα µηνιαία µέση ηµερήσια ισχύ και την αντίστοιχη ισχύ των ενεργειακών 

καταναλώσεων. Η περίσσια µέση ηµερήσια ηλεκτρική ισχύς που παρέχεται 

από το υβριδικό, χρησιµοποιείται για τη φόρτιση του συσσωρευτή, δηλαδή την 

επαναφορά του στην αρχική κατάσταση φόρτισης µετά την περίοδο που κα-

λύπτεται από την αυτονοµία του. 
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Σχήμα 6.12.1.2. Μηνιαία μέση ημερήσια ισχύς από το υβριδικό σύστημα και η μέση ημερήσια 

ισχύς κατανάλωσης για κάθε μήνα, μέσα στο έτος. Η P  υπερκαλύπτει την αντίστοιχη ισχύ 

κατανάλωσης, LP , ώστε ο συσσωρευτής να επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση φόρτι-

σης, στο διάστημα των αίθριων ημερών, πέρα των προβλεπόμενων 5 ημερών αυτονομίας. 

 

  Έτσι δεν είναι απαραίτητη η επιπλέον ισχύ αιχµής της ΦΒ συστοιχίας για τη 

φόρτιση του συσσωρευτή αφού η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται από το  

Η/Ζ. Έτσι έχουµε πιο µικρό και πιο φτηνό το µέγεθος της ΦΒ συστοιχίας και 

τα αποτελέσµατα που παίρνουµε είναι τα παρακάτω : 

ΦΒ συστοιχία: PP  = 350 W 

Ανεµογεννήτρια: RP  = 350 W 

Κόστος συστήµατος ΑΠΕ: C  = 2800 € 

Κόστος συνολικού συστήµατος: 6440 € 
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6.13.2. ΦΒ υβριδικό σύστηµα, ΑΓ και συσσωρευτής µε παρουσία 

βοηθητικής συµβατικής ενεργειακής πηγής. Μέθοδος ελαχιστοποίησης 

κόστους κύκλου ζωής του ΦΒ υβριδικού συστήματος(LCC). 

 

  Σε αυτή εδώ την περίπτωση, οι συνιστώσες του συστήµατος ΑΠΕ µπορούν 

να υπολογιστούν από το Η/Ζ µε βάση την ελαχιστοποίηση του συνολικού κό-

στους κτίσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος, στο χρόνο ανα-

φοράς της ζωής του. Η µέθοδος αυτή ονοµάζεται LCC, δηλαδή ελαχιστοποίη-

ση του κόστους κύκλου ζωής του συστήµατος του συνολικού υβριδικού 

συστήµατος. Ο προσδιορισµός του LCC, γίνεται µε προσδιορισµό του κό-

στους αρχικής επένδυσης και αναγωγή κάθε µελλοντικού κόστους αντικατά-

στασης, λειτουργίας και συντήρησης των συνιστωσών του συστήµατος, σε 

κόστος παρούσας αξίας. Το συνολικό κόστος κύκλου ζωής του συστήµατος 

υπολογίζεται ως εξής : 

α) Αθροίζοντας το αρχικό κόστος προµήθειας του συνολικού συστήµατος, το 

οποίο αποτελείται από το κόστος αγοράς του συστήµατος ΑΠΕ, του συσσω-

ρευτή και τέλος του Η/Ζ. 

β) Αθροίζοντας το κόστος εγκατάστασης του συστήµατος 

γ) Αθροίζοντας το κόστος αντικατάστασης του συστήµατος όπως το κόστος 

αντικατάστασης του συσσωρευτή και του Η/Ζ. Σε αυτή την περίπτωση 

υπολογίζουµε το κόστος αυτό µε αναγωγή του στο έτος µηδέν της επένδυσης, 

βάση του παράγοντα παρούσας αξίας RF. 

δ) Αθροίζοντας τις ετήσιες δαπάνες, όπως της συντήρησης και λειτουργίας 

του συστήµατος και προσδιορίζεται µέσω του παράγοντα ανάκτησης κεφα-
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λαίου CRF. 

  Θα πρέπει να ορίσουµε επίσης ως ελάχιστο κύκλο ζωής του συστήµατος τα 

20 έτη που αφορούν βασικά τα ΦΒ πλαίσια. Οι υπόλοιπες συνιστώσες όπως 

οι συσσωρευτές έχουν χρόνο ζωής ο οποίος κυµαίνεται από 7 – 10 έτη, οπότε 

είναι απαραίτητη η αντικατάστασή τους τουλάχιστον µια φορά. 

Για να εφαρµόσουµε τώρα τη µέθοδο LCC ακολουθούµε τα εξής βήµατα : 

1) Καταγραφή για κάθε µήνα του έτους, των τιµών της µηνιαίας µέσης  

ηµερήσιας ισχύς του φορτίου LP  

2) Προσδιορισµός των µηνιαίων µέσων ηµερήσιων τιµών των συντελεστών 

ισχύος,   και   βάση ηλιακών και ανεµολογικών δεδοµένων του τόπου 

εγκατάστασης. 

3) Προσδιορισµός του συνολικού κόστους του ΦΒ συστήµατος στον κύκλο  

ζωής του για όλους τους δυνατούς συνδυασµούς των τιµών της ονοµαστικής 

ισχύος των πηγών ΑΠΕ, που συνθέτουν το σύστηµα αλλά και του Η/Ζ. Σκο-

πός της µεθόδου είναι ο προσδιορισµός εκείνου του ενεργειακού συστήµατος 

το οποίο να καλύπτει όσο το δυνατόν οικονοµικότερα τις ενεργειακές ανάγκες 

της εφαρµογής. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω 

µεθοδολογία : 

 

α) Υπολογισµός της µηνιαίας µέσης ηµερήσιας τιµής της παρεχόµενης 

ηλεκτρικής ισχύος από το σύστηµα: 

)( 11 RP PNPNPP      

µε  , τον συντελεστή απωλειών στα ενδιάµεσα τµήµατα του συστήµατος, 
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από τις πηγές ΑΠΕ στο φορτίο, N  και N , το πλήθος των ΦΒ πλαισίων 

και ΑΓ και 1PP  και 1RP  την ονοµαστική ισχύ των ΦΒ πλαισίων και των ΑΓ αντί-

στοιχα. 

β) Υπολογισµός της διαφοράς µεταξύ της LP  και P  , δηλαδή της µηνιαίας 

µέσης ηµερήσιας ισχύς του φορτίου και αυτής που προσφέρεται από το 

σύστηµα ΑΠΕ : 

 PPP LUL  

Η παραπάνω εξίσωση αφορά το µη καλυπτόµενο µέρος του απαιτούµενου 

φορτίου από το υβριδικό σύστηµα ( LP  >0). 

 

Σχήμα 6.13.2.1. Μηνιαίες τιµές της µέσης ηµερήσιας ισχύος κατανάλωσης, LP  (Λευκό 

ιστόγραµµα) και της παραγόµενης από το σύστηµα ΑΠΕ µέσης ηµερήσιας ηλεκτρικής ισχύος 

(Σκιασµένο ιστόγραµµα). Τα τµήµατα που επισηµαίνονται µε βέλη αντιπροσωπεύουν τη µη 

καλυπτόµενη µέση ισχύ από το σύστηµα ΑΠΕ, την οποία, καλείται να καλύψει το Η/Ζ που 

περιλαµβάνεται στο σύστηµα. 
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  Στο παραπάνω σχήµα (6.13.2.1.) βλέπουµε την επιπλέον απαίτηση της 

µηνιαίας µέσης ηµερήσιας ισχύς η οποία συµβολίζεται µε βελάκια. Μεταβάλ-

λοντας συγχρόνως τις ονοµαστικές τιµές των πηγών ΑΠΕ και µε               

σύγχρονη αύξηση  της προσφερόµενης ισχύος, βλέπουµε ότι το yULP ,  

µειώνεται. Άρα µειώνεται και ο βαθµός συµµετοχής του Η/Ζ αφού όπως φαί-

νεται καλύπτει την παραπάνω διαφορά yULP ,  . 

 Έτσι δηµιουργείται ένα καινούργιο µέγεθος το οποίο ονοµάζεται αυτονοµία R 

του συστήµατος : 

yL

yUL

P

P
R

,

,
1  

όπου yLP ,  η ετήσια ισχύς του φορτίου. 

γ) Υπολογισµός του LCC του συστήµατος για κάθε συνιστώσα του 

συστήµατος των πηγών ΑΠΕ. Ο υπολογισµός αυτός θα γίνει µε βάση τη διάρ-

κεια ζωής του συστήµατος, οπότε θα έχουµε : 

 

HZB CCCCCCLCC     

 

με: 

• RP PcPcC   . Το c  και το c  είναι το κόστος ΦΒ και ΑΓ αντί-

στοιχα, το οποίο κυµαίνεται για το µεν ΦΒ από 4 – 5 €/W ενώ για την ΑΓ από 

1 – 4 €/W. Το PP  και RP  είναι η ονοµαστική ισχύς του ΦΒ και της ΑΓ αντίστοι-

χα. 
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•  CC   , το οποίο συµβολίζει το κόστος εγκατάστασης του 

συστήµατος µε τυπική τιµή για το   = 15%. 

• CRFCC /   , το κόστος συντήρησης του συστήµατος, όπου CRF 

ο παράγοντας ανάκτησης κεφαλαίου και µε τυπική τιµή για το   = 2%. 

•  RFCC BB  10 , το κόστος των συσσωρευτών στον κύκλο ζωής του ΦΒ 

συστήματος. Περιλαμβάνονται το κόστος αρχικής  προμήθειας και αντικατά-

στασης των συσσωρευτών. Το RF είναι ο παράγοντας παρούσας αξίας και 

ισούται με: 





1j
jRFRF ,όπου   jN

j
RjrRF /1   και ....1j . Το ν υποδηλώ-

νει πόσες φορές έχουν αντικατασταθεί οι συσσωρευτές και ισούται με: 

 RNNFloor / . Το 0BC  είναι το κόστος προμήθειας του αρχικού συσσω-

ρευτή. Ομοίως η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και για το Η/Ζ. 

•  CC   , το οποίο είναι το κόστος για τις ηλεκτρονικές συσκευές, με 

τυπική τιμή για το  =15%. 

• CRFcEC yHZHZ /,  , το οποίο είναι ουσιαστικά το LCC καυσίμου για τη 

λειτουργία του Η/Ζ και αφορά το κόστος του για τη κάλυψη της μη καλυπτόμε-

νης από το σύστημα παραγόμενης ενέργειας. Όπου 

id
i

diULyHZ NTiNPE ,,, ,   , το πλήθος  των ημερών του μήνα i και 

T=24h. Τυπική τιμή για το c =0,5-1€/kWh. 

 

δ) Ελάχιστο δυνατό συνολικό κόστος το οποίο προσδιορίζεται µε µεταβολή 

των παραµέτρων PP  και RP  ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος οικονοµικός 
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συνδυασµός τους. 

ε) Υπολογισµός της ετήσιας παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας : 

id
i

iy NTPE ,,     

 

στ) Υπολογισµός του κόστους ενέργειας : 

y
kWh E

CRFLCC
C


  

  Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά τα διαδοχικά βήµατα που ακολουθούµε για 

τον προσδιορισµό του LCC και των ονοµαστικών τιµών της ΦΒ συστοιχίας και 

της ΑΓ αντίστοιχα : 

 

Σχήμα 6.13.2.2. Βήματα για τον προσδιορισμό του LCC
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Συμπεράσματα - Σχόλια 

 

  Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για τη λειτουργία συ-

στημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εφαρμογή της. Ο κύριος σκο-

πός είναι να προσαρμόσουμε τα τεχνοοικονομικά μέρη της εφαρμογής με τις 

επιδόσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το συνολικό κόστος.  

  Εξετάστηκαν δύο τρόποι εφαρμογής. Η μια αφορούσε συστήματα πηγών 

ΑΠΕ τα οποία κάλυπταν πλήρως τις ανάγκες μας για το απαιτούμενο φορτίο 

της εφαρμογής. Η δεύτερη αφορούσε πάλι το ίδιο σύστημα αλλά με τη συμμε-

τοχή του Η/Ζ, το οποίο θα κάλυπτε τους μήνες του έτους στους οποίους το 

σύστημά μας θα αδυνατούσε να καλύψει (LCC).  

  Ο υπολογισμός των συντελεστών ισχύος της φωτοβολταικής συστοιχίας  και 

της ανεμογεννήτριας του υβριδικού συστήματος, γίνεται πρώτον με βάση το 

λόγο επίδοσης και την πυκνότητα ισχύος ηλιακής ακτινοβολίας για τη φωτο-

βολταική συστοιχία και δεύτερον τα ανεμολογικά δεδομένα της περιοχής και 

την ανηγμένη ισχύ της ανεμογεννήτριας. 

  Οι τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε οικονομικά, περιβαλλο-

ντικά και ενεργειακά προβλήματα. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι 

απλά τεχνολογίες με θετικές προσδοκίες για τον μέλλον, αλλά είναι το ίδιο το 

μέλλον της επιχειρηματικότητας. Τα οφέλη από την χρήση τους είναι πολλα-

πλά. Εκτός από τα σταθερά και μακροχρόνια κέρδη που προσφέρουν στους 

επενδυτές, παρέχουν και υψηλές ευκαιρίες για απασχόληση, όχι μονό στις 

περιοχές όπου εγκαθίστανται ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη , αλλά 

και στις βιομηχανίες και τα μεγάλα εργοστάσια όπου συναρμολογούνται. 
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