
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
2.5 KVA



ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

 Ας ταξιδέψουμε στο παρελθόν.Ο πρώτος τρόπος 
εκμετάλλευσης για την αιολική ενέργεια ήταν η 
εφαρμογή της μεταφοράς, δηλαδή η τοποθέτηση 
πανιών στα πλοία.

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



Μετά την κρίση  του πετρελαίου που έγινε στην Αμερική κατά 
τον 19ο αιώνα,ξεκίνησε η επανάσταση για την αναζήτηση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Αυτή η επανάσταση έφερε μια 
καινοτομία στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της 
αιολικής ενέργειας η οποία μέρα με τη μέρα βελτιώνεται με 
ταχείς ρυθμούς.
Η πρώτη ανεμογεννήτρια που αξίζει να σημειωθεί είναι 
κατασκευασμένη του 1887 στο Cleveland από τον Charles F 
Brush.Είχε 18 μ ύψος και ζύγιζε περίπου 4 τόνους και η 
απόδοσή της ήταν μόλις 12 kw.

Παρακάτω,απεικονίζεται ένα μοντέλο τυπικής 
ανεμογεννήτριας 



Από τα παραπάνω διακρίνουμε: 
Brake (πέδηση)
Yaw drive (οδηγός περιστροφής  κεφαλής ανεμογεννήτριας )
Yaw motor(ηλεκτροκινητήρας για την περιστροφή της κεφαλής ανεμογεννήτριας )
Tower (στέλεχος έδρασης ανεμογεννήτριας )
High speed shaft(άξονας μεγάλης ταχύτητας )
Low speed shaft (άξονας μικρής ταχύτητας )
Nacelle (ατρακτίδιο κινητήρα)
Wind van (στέλεχος αέρα )
Gear box (επιλογέας ταχυτήτων )
Blades (πτερύγια)
Controller (ελεγκτής plc)
Generator ( γεννήτρια)
anemometer (αισθητήριο αέρα )



ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

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

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί τη βασική φυσική διαδικασία μέσω της 
οποίας ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο μετατρέπει την ηλιακή 
ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα ηλιακά κύτταρα είναι δίοδοι ημιαγωγού, με τη μορφή ενός 
δίσκου.



Το ηλιακό φως είναι μικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται φωτόνια,τα 
οποία περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας ανάλογα με το μήκος 
κύματος του ηλιακού φάσματος.

Όταν,λοιπόν,τα φωτόνια προσκρούσουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, 
άλλα ανακλώνται, άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται.

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες:
• Κρυσταλλικού Πυριτίου
• Λεπτών Μεμβρανών



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

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





∆ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα αριθμό μερών ή 
υποσυστημάτων:
 Τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια:
 Μπαταρίες (υποσύστημα αποθήκευσης):Χρησιμοποιούνται  σε 

απομακρυσμένες εγκαταστάσεις όπως είναι,για παράδειγμα οι 
φάροι,οι υβριδικές κατοικίες.

 H σύνδεση του πάνελ: ∆ιαθέτει έναν μετρητή ενέργειας που 
τοποθετείται ενδιάμεσα για την μέτρηση τις παραγόμενης ισχύος 
και γίνεται απευθείας με το υφιστάμενο δίκτυο της ∆ΕΗ.Επίσης, 
περιέχει συσκευή ελέγχου για μέτρηση και παρατήρηση και 
καθορίζει την ισχύ.

 Εφεδρική γεννήτρια: Η επιλογή του πώς και ποια από αυτά τα 
στοιχεία ολοκληρώνονται μέσα στο σύστημα,εξαρτάται από 
ποικίλες εκτιμήσεις.





∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

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

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



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΒΡΙ∆ΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2.5KVA

Το ερέθισμα δημιουργήθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακίνητου που 
αντιμετώπιζε προβλήματα με την ηλεκτροδότησή του.
Συγκεκριμένα,για την ηλεκτροδότηση της παρούσας κατοικίας,η 
∆ΕΗ απαιτούσε να τοποθετηθούν 11 κολώνες διανομής τις οποίες 
χρέωνε περίπου 8.000€ για την τοποθέτηση και για μια νέα 
ρευματοδότηση 1.250 €,συμπεριλαμβανομένης της γραφειοκρατίας 
και της ταλαιπωρίας των υπαλλήλων του δημοσίου.
Πρόκειται για μια μόνιμη κατοικία στη Χαλκίδα,στην 
Αμάρυνθο.Είναι μια έκταση 4 στρεμμάτων με 3 βοηθητικούς 
χώρους (χώρος στάθμευσης ,μπάρμπεκιου και αποθήκη).Η κατοικία 
είναι τύπου μεζονέτας (σαλόνι ,τραπεζαρία ,κουζίνα )στο ισόγειο και 
οι κρεβατοκάμαρες στο πρώτο όροφο.
Το μονογραμμικό ηλεκτρικής εγκατάστασης και τα μονογραμμικά 
των ηλεκτρικών πινάκων,εμφανίζονται αναλυτικά στους 
αντίστοιχους χώρους: 



ΚΑΤΟΨΗ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΜΕ ΤΑ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΗΜΕΙΑ

• Για τον χώρο στάθμευσης  
• Για τον χώρο του 

μπάρμπεκιου
• Για τον χώρο της 

αποθήκης
• Για την κατοικία 



ΚΑΤΩΨΗ ΠΡΩΤΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ 
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΗΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΥΠΟΠΗΝΑΚΑ



ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Κ
Α
Τ
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Ν
Α
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Ω
Σ
Η 

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ  1ος  ΓΚΑΡΑΖ 

ΜΠ
ΑΡΜ
ΠΕΚΙ
ΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 5*100 4*100 4*100 
2*10
0 2*100 

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

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 900         
  ΣΥΝΟΛΑ 1499 444 484 245 245 
  ΓΕΝ ΣΥΝΟΛΑ         2917 

 

2917W*0.7=2041W
0,7 συντελεστής ταυτοχρονισμού
Έχοντας την συνολική ισχύ του ακινήτου επιλεγούμε τα κατάλληλα 
υλικά για την υλοποίηση του.



ΠΑΝΕΛΑ.

Χρησιμοποιηθήκαν 6 πανέλα 
της εταιρείας bioenergy(120 w) 
με τα εξής τεχνικά 
χαρακτηριστικά:
• Τάση στην μέγιστη ισχύ, 

VMP 17.50 V
• Ρεύμα στην μέγιστη ισχύ, 

IMP  6.86 AΤάση ανοικτού 
κυκλώματος,

• VOC 22.36 V
• Ρεύμα βραχυκύκλωσης, ISC 

6.70 A
• Μέγιστη τάση συστήματος, 

Vmax 12 V
• Μέγιστη ανοχή δύναμης ±3%
• Βάρος 16,5 Kg



ΠΑΝΕΛΑ.
Χρησιμοποιήθηκαν 2 πανέλα 
ακόμη,της εταιρείας “Agip” 
συνολικής ισχυος 2*60 w με τα 
παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά:
• Τάση στην μέγιστη ισχύ, VMP 

17.60 V
• Ρεύμα στην μέγιστη ισχύ, IMP  

3.40 A
• Τάση ανοικτού κυκλώματος, 

VOC 21.80 V
• Ρεύμα βραχυκύκλωσης, ISC 

3.75 A
• Μέγιστη τάση συστήματος, 

Vmax 12 V
• Μέγιστη ανοχή δύναμης ±5%
• Βάρος 6,5 Kg



Παρακάτω απεικονίζεται η 
ολοκληρωμένη τοποθέτηση των 
πάνελ.



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



Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΣΗΣ.

Έχει επιλεχθεί ο  XAVDREX 
C60 της εταιρείας Schneider 
Electric για την διαχείριση 
της φόρτισης των 
συσσωρευτών master από 
την ενέργεια που 
κατεβάζουν τα πάνελ.Και 
ενας  XAVDREX C60 για 
τους συσσωρευτών slave  
από την ενέργεια που 
κατεβάζει η ανεμογεννήτρια.



ΟΙ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ.
Οι συσσωρευτές έχουν 
χωριστεί σε 2 ομάδες,τις master 
και slave.
Οι master αποτελούνται από 9 
μπαταρίες.Η κάθεμια από αυτές 
έχει 210 Ah,τάση λειτουργίας 12 
V.Οι μπαταρίες αυτές είναι 
τύπου θειικού οξέος,συνολικής 
χωρητικότητας 1890 Ah.
Οι slave αποτελούνται από 7 
μπαταρίες.Η κάθεμια έχει 210 
Ah,τάση λειτουργίας 12 V και 
είναι τύπου θειικού οξέος με 
συνολική χωρητικότητα 1470 
Ah.
Το γενικό σύνολο των 
συσσωρευτών είναι 
1470+1890= 3360 Ah.



ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ.
Η κατασκευή έγινε και 
δοκιμάστηκε από εμένα 
προσωπικά.Τα πτερύγιά της 
σχεδιάστηκαν για ταχύτητες 
ανέμου από 4-8 m/s.Τα βήματα 
κατασκευής είναι τα ακόλουθα:
Έχει επιλεχθεί ένας τριφασικός 
εναλλακτήρας με σύστημα 
ανόρθωσης 7 διόδων,με 
ενσωματωμένο αυτόματο 
ρυθμιστή φόρτισης. 
Ο συγκεκριμένος εναλλακτήρας 
είναι από Honda Integra ώστε να 
αντέχει στους δυνατούς ανέμους 
και στην αυξημένη ταχύτητα 
περιστροφής .Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του είναι :
• Τάση λειτουργίας 12V 
• Τάση φόρτισης 13,5V
Στις 750 rpm/min αποδίδει 83Α 



ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ  ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ 4~5 m/s



ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΚΑΥΣΗΣ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
γεννήτριας αυτής είναι:  
2.5 KVA με αυτονομία στις 3 ώρες 
λειτουργίας.
Η μόνη αλλαγή που υπέστη η 
γεννήτρια,είναι η πρόσθεση ενός 
μηζοδυναμού,το όποιο έχει 
προσαρμοστεί στον 
στροφαλοφόρο άξονα του 
κινητήρα εσωτερικής 
καύσης.Έτσι,το μηζοδυναμό,έχει 
την πλήρη μετάδοση της κίνησης 
με την βοήθεια ενός ιμάντα,είτε 
για την εκκίνηση της γεννήτριας 
είτε για την παράγωγη ενέργειας 
(12,5 V)για την φόρτιση των 
συσσωρευτών ή και ακόμα για 
την παραγωγή των 230V γα την
τροφοδοσία του σπιτιού.



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

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

• Παραλληλίζεται για τριφασική έξοδο 
• Τάση εισόδου από 9,5-17 V DC
• Τάση εξόδου  230 V AC ±2%  
• Συχνότητα: 50 Hz ± 0,1%
• Ισχύς εξόδου στους  25 ºC 3000 VA
• Ισχύς εξόδου στους  25 ºC 2500 W
• Ισχύς εξόδου στους  40 ºC 2200 W
• Στιγμιαία ισχύς  6000 W
• Μεγίστη αποδοτικότητα  93 %
• Εσωτερική κατανάλωση όταν το φορτίο 

στην έξοδο είναι μηδέν  15 W
• Εσωτερική κατανάλωση όταν το φορτίο 

στην έξοδο είναι μηδέν στην με AES 
mode 10 W

• Εσωτερική κατανάλωση όταν το φορτίο 
στην έξοδο είναι μηδέν με Search mode 4 
W 



ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος και η 
μεθοδολογία που κατασκευάστηκε ο κεντρικός 
πίνακας και στην συνέχεια θα γίνει η επεξήγηση της 
λειτουργίας του.
Αρχικά,έγινε ο σχεδιασμός του πίνακα, βασισμένος 
σε βιομηχανικά πρότυπα βάσει των αναγκών της 
εγκατάστασης.
Οι διαστάσεις του κεντρικού πίνακα είναι 800*600*250 
mm.



Αφού στερεώθηκαν τα υλικά στον πίνακα, 
τοποθετούνται οι κλέμες ράγας για την σύνδεση τον 
εξωτερικών εξαρτημάτων του συστήματος.

Η επόμενη κίνηση είναι η καλωδίωση του πίνακα και 
η τοποθέτηση των ασφαλειών για την προστασία 
των κυκλωμάτων.



Αφού έχει τελειώσει πλέον η καλωδίωση των ισχυρών ρευμάτων 
έρχεται η σειρά των ασθενών ρευμάτων.
Τα ασθενή ρεύματα σε αυτή την περίπτωση είναι οι είσοδοι του PLC
για την διαχείριση της εγκατάστασης. Για την μετατροπή της τάσης 
χρησιμοποιήθηκαν μεταβλητές αντιστάσεις ακριβείας. 



Η καλωδίωση και η εγκατάσταση τους έγιναν στην μετώπη του πίνακα 
για να χειρίζονται από τον χρήστη.



Η διαδικασία της κατασκευής ολοκληρώθηκε ο πίνακας είναι έτοιμος 
προς τοποθέτηση και σύνδεση
Η διαδικασία της εγκατάστασης του κεντρικού πίνακα είναι στην ουσία ο 
συνδετικός κρίκος όλων εξαρτημάτων από τα όποια αποτελείται η 
υβριδική κατοικία.



Η καρδιά της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ονομάζεται Πίνακας. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο πίνακας περιέχει έναν ελεγκτή ο όποιος 
επιτηρεί την εγκατάσταση,παίρνοντας διάφορες τιμές.Αυτές είναι: Η 
κατάσταση των συσσωρευτών, η τάση της ανεμογεννήτριας,η τάση των 
πανέλων και η ένταση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Το PLC έχει 6 ψηφιακές εισόδους 0-10V,εκ των οποίων οι πέντε 
χρησιμοποιούνται μετρώντας τις αντίστοιχες τάσεις με την βοήθεια των 
ρυθμιστικών αντιστάσεων(για την προσαρμογή της τάσης με το 
PLC).Οι τάσεις αυτές είναι:
• Τάση μπαταριών   Master
• Τάση μπαταριών  Slave
• Παραγόμενη τάση από τα πάνελα πριν τον ρυθμιστή
• Παραγόμενη τάση από την ανεμογεννήτρια 
• Παραγόμενη τάση από το σύστημα φορτιστή του 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.



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

Να σημειωθεί ότι η τάση λειτουργίας του κεντρικού πίνακα δίνεται από 
ένα UPS της APC SMT1000I το όποιο βρίσκεται εκεί για να μπορεί να 
τροφοδοτεί αδιάλειπτα τους  ηλεκτρονόμους και το PLC,παρόλο που οι 
μπαταριές είναι πεσμένες και δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τον 
αναστροφέα της εγκατάστασης.



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



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

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


