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                                                      SUMMARY 
 
 
In this final work will become in detail description of bodies and appliances of    
metrιc system that are required for the evaluation of photovoltaic systems. Afterwards 
will be developed method of estimate of annual produced energy based on 
measurements of small duration. 
More analytically the final work is separated in 2 main parts in the metrιcs provision 
of photovoltaic system and in the estimate of annual produced energy based on 
measurements small duration .The first part described analytically the bodies that are 
essential for the metric system and him I was characterized their operation. 
In the second part we presented the method that we used for the estimate annual 
produced energy. The  measurements that we used they are from the web page: 
http://solardat.uoregon.edu/SolarData.html. From them  
have been selected files of data that be taken at intervals the 5 thin, for one year.The  
sizes that we used it was the radiation, the power, the energy and the temperature. 
Aim of this final work is to prove the method that we used in order to we appreciate 
the annual produced energy using measurements of small duration. 
 
More concretely the structure of work is distributed in 7 chapters: 
 
In the 1° capital it becomes a import in the photovoltaic systems: import-definition, I 
was basically characterized also categories. In addition they are reported the 
advantages and disadvantages of photovoltaic. 
In the 2° capital are analyzed at greater length the solar radiation and the forms of 
energy that emanate from the Sun. 
In the 3° capital we describe I was characterized him 
Photovoltaic, their output and their connection in line and at the same time.Also is 
analyzed the Terminology of photovoltaic systems that is used more generally in the 
photovoltaic systems. 
In the 4° capital it becomes report in the regulators charge of batteries what is also 
that they function that becomes also the choice correct regulator charge. Still it is 
analyzed converter of   tendency of current (Inverter) and his cost. 
In the 5° capital are analyzed the force of peak of photovoltaic frame and the 
characteristic electric prices of   photovoltaic system. Also describe connected 
photovoltaic systems.  
In the 6° capital it becomes presentation of bodies and appliances of  metric system 
that are required for the evaluation of photovoltaic systems. 
In the 7° capital we present the way with which we could appreciate the annual 
produced energy based on measurements of small duration. 
 
 
Keywords: Photovoltaic systems, solar energy, photovoltaic panel: was characterized 

also output, regulators charge - converter, metrιcs provision Photovoltaic, estimate of 

annual produced energ.
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                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα γίνει λεπτομερής περιγραφή των οργάνων και 

συσκευών ενός μετρητικού συστήματος που απαιτείται για την αξιολόγηση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί μέθοδος εκτίμησης της 

ετήσιας παραγόμενης ενέργειας βασισμένη σε μετρήσεις μικρής διάρκειας. 

Αναλυτικότερα η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε 2 κύρια μέρη στη μετρητική 

διάταξη φωτοβολταϊκού συστήματος και στην εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης 

ενέργειας βασισμένη σε μετρήσεις μικρής διάρκειας. Στο πρώτο μέρος περιγράψαμε 

αναλυτικά τα όργανα που είναι απαραίτητα για το μετρητικό σύστημα και τα 

χαρακτηριστηκά  λειτουργίας τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάσαμε τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήσαμε για την εκτίμηση της ετήσιας παραγόμενης ενέργειας.Οι μετρήσεις 

που χρησιμοποιήσαμε είναι από την ιστοσελίδα: 

http://solardat.uoregon.edu/SolarData.html. Από αύτες έχουν επιλεχθεί αρχεία 

δεδομένων που λαμβάνονται κατά διαστήματα 5 λεπτών,για ένα χρόνο.Τα μεγέθη 

που χρησιμοποιήσαμε ήταν η ακτινοβολία,η ισχύς, η ενέργεια και η 

θερμοκρασία.Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αποδείξει τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήσαμε για να εκτιμήσουμε την ετήσια παραγόμενη ενέργεια 

χρησιμοποιώντας μετρήσεις μικρής διάρκειας.Πιο συγκεκριμένα η δομή της εργασίας 

είναι κατανεμημένη σε 7 κεφάλαια: 

Στο 1° κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά συστήματα: εισαγωγή-

ορισμός, βασικά χαρακτηριστηκά και κατηγορίες.Επίσης αναφέρονται τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των φωτοβολταϊκών. 

Στο 2° κεφάλαιο αναλύεται λεπτομερώς η ηλιακή ακτινοβολία και οι μορφές 

ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. 

Στο 3° κεφάλαιο περιγράφουμε τα χαρακτηριστηκά των 

Φωτοβολταϊκών, την απόδοσή τους και τη σύνδεσή τους σε σειρά και παράλληλα. 

Επίσης αναλύεται η Ορολογία φωτοβολταϊκών συστημάτων που χρησιμοποιούνται 

γενικότερα στα φωτοβολταικά συστήματα. 
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Στο 4° κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους ρυθμιστές φόρτισης των μπαταριών τι είναι 

και πως λειτουργούν και πως γίνεται η επιλογή του σωστού ρυθμιστή φόρτισης. 

Ακόμη αναλύεται ο μετατροπέας τάσης ρεύματος (Inverter) και το κόστος του. 

Στο 5° κεφάλαιο αναλύεται η ισχύς αιχμής του φωτοβολταϊκού πλαισίου και οι 

χαρακτηριστικές ηλεκτρικές τιμές ενός Φ/Β συστήματος.Επίσης περιγράφουμε τα 

διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα. 

Στο 6° κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των οργάνων και συσκευών ενός μετρητικού 

συστήματος που απαιτείται για την αξιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Στο 7° κεφάλαιο παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορέσαμε να εκτιμήσουμε 

την ετήσια παραγόμενη ενέργεια βασισμένη  σε μετρήσεις μικρής διάρκειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φωτοβολταϊκά συστήματα,ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά πάνελ: 

χαρακτηριστηκά και απόδοση, ρυθμιστές φόρτισης – μετατροπέας, μετρητική 

διάταξη φ/β, εκτίμηση ετήσιας παραγόμενης  ενέργειας.
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1° ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ, ΒΑΣΙΚΑ  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 
1.1 Εισαγωγή 
 
          Σήμερα η πράσινη ενέργεια και η οικολογία έρχονται στη ζωή και τη 
συνείδηση όλων μας. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έχουν κάνει πια 
δυναμικά την είσοδό τους στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς έρχονται για 
να συμβάλουν σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον αλλά και να προσφέρουν 
ένα επιπλέον εισόδημα στους χρήστες. Οι τράπεζες χρηματοδοτούν πια την 
αγορά και την εγκατάσταση τους, ώστε να ενιχύσουν τέτοιες επενδύσεις 
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας κι εμείς ενημερωνόμαστε καθημερινά, 
εξελίσσουμε τη γνώση και είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ένα 
σύγχρονο, αξιόπιστο και οικονομικό σύστημα πράσινης ενέργειας. 
         Το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) έχει αυξηθεί 
ιδιαίτερα σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς τόσο η απόκτηση περιβαλλοντικής 
συνείδησης, αλλά και η αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων έχουν 
οδηγήσει στην αναζήτηση οικονομικότερων και πιο βιώσιμων πηγών ενέργειας. 
Μάλιστα, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις έχει πλέον μειωθεί αισθητά. Από το 2002 δε η παραγωγή 
φωτοβολταϊκών πάνελ σχεδόν διπλασιάζεται κάθε δυο χρόνια, μετατρέποντας 
την στην πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη ενεργειακή τεχνολογία, ενώ σε αρκετές 
χώρες δίνονται και οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 
Οι ηλιακές κυψέλες μετατρέπουν την ενέργεια από μια ανεξάντλητη, στην 
ουσία, πηγή –τον ήλιο- σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Λόγω της 
απεριόριστης φύσης της πηγής είναι επιθυμητό να παίρνουμε την μέγιστη 
δυνατή ισχύ από τις φωτοβολταϊκές κυψέλες. Γι’ αυτό το λόγο έχουν 
αναπτυχθεί συστήματα τα οποία παρεμβάλλονται, όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήμα 1.1, ανάμεσα στις φωτοβολταϊκές κυψέλες και στην σύνδεση 
τους με το φορτίο που αυτές εξυπηρετούν. Είτε αυτό είναι μια μπαταρία, είτε 
ακόμη το ηλεκτρικό δίκτυο κάποιας περιοχής. 
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Σχήμα 0.1: Τοπολογία μιας οικιακής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

 

Χρησιμοποιείται, λοιπόν, ένας ανιχνευτής σημείου μέγιστης ισχύος 
(Maximum Power Point Tracker - MPPT), ο οποίος επιτελεί μια διαδικασία 
ώστε η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση να δουλεύει στο ιδανικό σημείο μέγιστης 
ισχύος, να παρέχει δηλαδή τη μέγιστη δυνατή ισχύ στην έξοδό της. 
 

 
1.2  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
           
Γενικά 

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλ. η άμεση μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρική 
ενέργεια, όταν αυτό προσπέσει πάνω σε ορισμένου είδους υλικά, 
ανακαλύφθηκε ήδη από το 1839 από τον Γάλλο φυσικό A.E.Becquerel.Μετά 
ξεχάστηκε και επανήλθε στη «μόδα» μετά την ανακάλυψη του transistor το 
1949,με αποτέλεσμα την κατασκευή της πρώτης Φ/Β κυψέλης (κυττάρου)στις 
ΗΠΑ το 1954. 
Ένα Φ/Β κύτταρο αποτελείται από δύο στρώματα πολύ καθαρού 
πυρίτιου(Si),το οποίο με επιλεκτική πρόσμειξη αποκτά ιδιότητες 
ημιαγωγού(πυρίτιο τύπου p,πυρίτιο τύπου η). Όταν το ηλιακό φως προσπίπτει 
στην επιφάνεια ενός Φ/Β στοιχείου(στην πράξη, στην ένωση των δύο 
στρωμάτων), μια διαφορά δυναμικού αναπτύσσεται ανάμεσα στην πάνω και 
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κάτω μεριά του στοιχείου. Αν τώρα ενωθούν οι δύο πλευρές μεταξύ τους, ρέει 
ηλεκτρικό ρεύμα και το στοιχείο παράγει ηλεκτρική ισχύ. 

Η τάση που παράγεται κυμαίνεται από 0,5-1,2 V,ανάλογα με τον τύπο του Φ/Β 
στοιχείου. Τα Φ/Β στοιχεία είναι πολύ λεπτά (~0,3 mm)άρα και πολύ 
ευαίσθητα, γι’ αυτό πρέπει να προστατεύονται από τις εξωτερικές επιδράσεις. 
Τοποθετούνται λοιπόν μέσα σε πλαίσια, που αποτελούνται από σκληρυμένο 
γυαλί κάτω από το οποίο απλώνονται τα Φ/Β στοιχεία και συνδέονται 
ηλεκτρονικά μεταξύ τους. 
Τα Φ/Β στοιχεία παράγουν συνεχή τάση (D.C). 
Όταν ηλιακή ακτινοβολία προσπέσει σε ένα Φ/Β στοιχείο, ανάλογα με το υλικό 
και τον τρόπο κατασκευής του, μετατρέπεται ένα 5-16% αυτής σε ηλεκτρική 
ενέργεια(με τη σημερινή τεχνολογία. Ηδη υπάρχουν βάσιμες ελπίδες σε νέες 
έρευνες που γίνονται ,ότι σύντομα θα φτάσει το 40%),ενώ το υπόλοιπο 
μετατρέπεται σε θερμότητα. Το ποσοστό εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία, η οποία σήμερα είναι κυρίως τριών ειδών: 

α)Μονοκρυσταλλικά 
β)Πολυκρυσταλλικά 
γ)Άμορφα 
Τα τελευταία έχουν χαμηλότερη απόδοση ,αλλά είναι φθηνότερα. 
Να αναφέρουμε επίσης ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν επηρεάζεται 
από χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Κρύα Φ/Β δουλεύουν καλύτερα από τα 
θερμά δηλ. με ηλιοφάνεια το χειμώνα η απόδοση μπορεί να είναι καλύτερη από 
το καλοκαίρι. 

 

α ) Μονοκρυσταλλικού Πυριτίου 

Κατασκευάζονται από κυψέλες που έχουν κοπεί από ένα κυλινδρικό 
κρύσταλλο πυριτίου. Αποτελούν τα πιο αποδοτικά φωτοβολταϊκά με αποδόσεις 
της τάξεως του 15%. Η κατασκευή τους όμως είναι πιο πολύπλοκη γιατί 
απαιτεί την κατασκευή του μονοκρυσταλλικού πυριτίου με αποτέλεσμα το 
υψηλότερο κόστος κατασκευής. Παρακάτω βλέπουμε το σχήμα του 
Μονοκρυσταλλικού  πυριτίου (βλ.σχήμα 1.2). 

                                                                                                 

 

Σχήμα 1.2: Μονοκρυσταλλικού  πυριτίου 
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β) Πολυκρυσταλλικό Πυριτίου   

Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά κατασκευάζονται από ράβδους λιωμένου 
και επανακρυσταλλομένου πυριτίου. Για την παραγωγή τους οι ράβδοι του 
πυριτίου κόβονται σε λεπτά τμήματα από τα οποία κατασκευάζεται η κυψέλη 
του φωτοβολταϊκού. Η διαδικασία κατασκευής τους είναι απλούστερη από 
εκείνη των μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών με αποτέλεσμα το φθηνότερο 
κόστος παραγωγής. Παρουσιάζουν όμως σε γενικές γραμμές μικρότερη 
απόδοση της τάξεως του 12%.Ακολουθεί το σχήμα του Πολυκρυσταλλικού 
πυριτίου (βλ.σχήμα 1.3). 

 
Σχημα 1.3: Πολυκρυσταλλικό πυριτίου 

 

γ) Άμορφου Πυριτίου 

Τα φωτοβολταϊκά αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα 
πυριτίου που έχει εναποτεθεί ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόβαθρο. Σαν 
υπόβαθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη γκάμα υλικών από δύσκαμπτα 
μέχρι ελαστικά με αποτέλεσμα να βρίσκει μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών, 
ιδιαίτερα σε καμπύλες ή εύκαμπτες επιφάνειες. Ενώ το άμορφο πυρίτιο 
παρουσιάζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση του φωτός, 
εντούτοις η φωτοβολταϊκή απόδοση του είναι του μικρότερη των 
κρυσταλλικών, περίπου 6%. Το φθηνό όμως κόστος κατασκευής τους τα κάνει 
ιδανικά σε εφαρμογές όπου δεν απαιτείται υψηλή απόδοση.Στο σχήμα που 
ακολουθεί είναι του  Άμορφου πυριτίου (βλ.σχήμα 1.4). 
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Σχημα 1.4: Άμορφου πυριτίου 

 Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία όπως αναφέρθηκε προηγουμένως κατασκευάζονται 
κυρίως από ημιαγωγούς που είναι στοιχεία τετρασθενή με τετραεδρική 
κρυσταλλική δομή όπως το πυρίτιο (Si). Στα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν 
ελεύθεροι φορείς ηλεκτρικού ρεύματος και δε διαθέτουν ηλεκτρική 
αγωγιμότητα στην υποθετική περίπτωση που ο ημιαγωγός βρίσκεται στη 
θεμελιώδη ενεργειακή κατάσταση, δηλαδή είναι εντελώς υποβαθμισμένος 
ενεργειακά.  
Όταν όμως απορροφήσουν κάποια αξιόλογη ενέργεια, π.χ. με τη μορφή 
θερμότητας ή ακτινοβολίας, πραγματοποιείται μια ριζική μεταβολή.  
 

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

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

 Πολυκρυσταλλικού πυριτίου, με ονομαστικές αποδόσεις πλαισίων 13% 
έως 14,5%.2. 

2. Λεπτών Μεμβρανών 

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

 

Το πυρίτιο (Si) είναι η βάση για το 90% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής 
Φ/Β. Η κυριαρχία αυτή οφείλεται αρχικά στην τεράστια παγκόσμια 
επιστημονική και τεχνική υποδομή για το υλικό αυτό από τη δεκαετία του '60. 
Μεγάλες κυβερνητικές και βιομηχανικές επενδύσεις έγιναν σε προγράμματα 
για τις χημικές και ηλεκτρονικές ιδιότητες του Si, ώστε να δημιουργηθεί ο 
εξοπλισμός που απαιτείται στα βήματα της επεξεργασίας για την απόκτηση της 
απαραίτητης καθαρότητας και της κρυσταλλικής δομής του υλικού. 
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Η γνώση που προέκυψε έτσι για το πυρίτιο, τα χαρακτηριστικά του και η 
αφθονία του στη γη, το κατέστησαν ικανό και συμφέρον μέσο για την 
εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Εντούτοις, λόγω του ότι είναι 
εύθραυστο, το πυρίτιο απαιτεί τον σχηματισμό στοιχείων σχετικά μεγάλου 
πάχους. Αυτό σημαίνει ότι μερικά από τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται 
μετά την απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας πρέπει να ταξιδέψουν μεγάλες 
αποστάσεις για να ενταχθούν στην ροή του ρεύματος και να συνεισφέρουν στο 
ηλεκτρικό κύκλωμα. Συνεπώς, το υλικό θα πρέπει να έχει υψηλή καθαρότητα 
και δομική τελειότητα, ώστε να αποτρέψει την επιστροφή των ηλεκτρονίων 
στις φυσικές τους θέσεις. 

 Οι ατέλειες πρέπει να αποφευχθούν ώστε η ενέργεια του ηλεκτρονίου να μην 
μετατραπεί σε θερμότητα. Η παραγωγή θερμότητας, η οποία είναι επιθυμητή 
στα ηλιακά θερμικά πλαίσια, όπου αυτή η θερμότητα μεταφέρεται σε ένα 
ρευστό, είναι ανεπιθύμητη στα Φ/Β πλαίσια, όπου η ηλιακή ενέργεια θα πρέπει 
να μετατραπεί σε ηλεκτρική. 

Το πυρίτιο, ανάλογα με την επεξεργασία του, δίνει μονοκρυσταλλικά, 
πολυκρυσταλλικά ή άμορφα υλικά, από τα οποία παράγονται τα Φ/Β στοιχεία. 
Τα λεπτά υλικά είναι ένας τρόπος να μειωθεί το κόστος των Φ/Β πλαισίων και 
να αυξηθεί η απόδοσή τους. Εκτός από τη χρήση μικρότερης ποσότητας 
υλικού, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ολόκληρα πλαίσια μπορούν να 
κατασκευαστούν παράλληλα με τη διαδικασία απόθεσης. Αυτό είναι συμφέρον 
οικονομικά, αλλά επίσης πολύ απαιτητικό τεχνικά, επειδή η επεξεργασία χωρίς 
ατέλειες αφορά μεγαλύτερη επιφάνεια. 

Στα πλεονεκτήματα των λεπτών πλαισίων τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, 
θα πρέπει να αντιπαρατεθεί η χαμηλότερη ως τώρα απόδοσή τους, η οποία 
περιορίζεται στο 5-10%, ανάλογα με το υλικό. Πάντως η τεχνολογία λεπτού 
στρώματος (thin film) είναι σε φάση ανάπτυξης, αφού με διάφορες μεθόδους 
επεξεργασίας και χρήση διαφορετικών υλικών αναμένεται αύξηση της 
απόδοσης, σταθεροποίηση των χαρακτηριστικών τους και αύξηση της 
διείσδυσης στην αγορά. Σήμερα πάντως αποτελούν την πιο φθηνή επιλογή Φ/Β 
πλαισίων. 
Συνοπτικά οι διαφορές και ομοιότητες των διαφόρων τύπων βρίσκονται στον 
παρακάτω πίνακα 1.1: 
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Τύπος panel Απόδοση Επηρεασμός από θερμοκρασία 
Κόστος 

παραγωγής 
Εγγύηση 
Απόδοσης Ισχύς 

Μονοκρυσταλλικό 14-17% Υψηλός Υψηλό 

10 έτη 90% 
απόδοσης 

20 έτη 80% 
απόδοσης 

Υψηλή 

Πολυκρυσταλλικό 13-16% Υψηλός Μέσο 

8 έτη 90% 
απόδοσης 

15 έτη 80% 
απόδοσης 

Μέση 

Άμορφου πυριτίου 5-9% Χαμηλός Χαμηλό 

10 έτη 90% 
απόδοσης 

20 έτη 80% 
απόδοσης 

Χαμηλή 

 

 

1.3  ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Αναφέραμε πριν ότι στην Ελλάδα ένα Φ/Β σύστημα μπορεί να δώσει 1100-
1500 KWH/έτος /KW.Αυτό σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές ένα αυτόνομο Φ/Β 
2-3 KW εγκατεστημένης ισχύος, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας τριμελούς 
οικογένειας. Παίζει όμως πολύ σημαντικό ρόλο, το πώς θα χρησιμοποιηθεί 
αυτή η ενέργεια και πού. Παίζει ρόλο επίσης ,αν το σπίτι χρησιμοποιείται σαν 
κύρια κατοικία ή εξοχικό, η περιοχή που βρίσκεται, ο αριθμός των ατόμων που 
κατοικούν και οι ώρες που βρίσκονται στο σπίτι, ακόμα και οι συνήθειές τους. 
Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας 1.2 με τυπικές ισχείς (W) και μηνιαίες 
καταναλώσεις (KWH) διαφόρων οικιακών συσκευών: 

 

 

Πίνακας 0.2: Τυπικές ισχείς (W) και μηνιαίες καταναλώσεις (KWH) 

Ηλεκτρική συσκευή  Τυπική ισχύς  Μηνιαία κατανάλωση 

           (W)                 (KWh) 

Ανεμιστήρας  100  4 

Βίντεο  50  1 

Κασετόφωνο  100  1 

Καυστήρας πετρελαίου  250  15 

Κλιματιστικό  1500  100 

Κουζίνα  6000  120 

Λαμπτήρας πυράκτωσης  75  9 

Πίνακας 1.1: ∆ιαφορές και ομοιότητες των διαφόρων τύπων 
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Λαμπτήρας φθορισμού  20  3 

Μάτι κουζίνας  500  15 

Πλυντήριο πιάτων  1000  30 

Πλυντήριο ρούχων  3500  9 

Ραδιόφωνο  70  6 

Σίδερο  1000  5 

Στεγνωτήρας μαλλιών  400  1 

Στερεοφωνικό  150  15 

Τηλεόραση ασπρόμαυρη  50  10 

Τηλεόραση έγχρωμη  200  40 

Τοστιέρα  1000  5 

Τρυπάνι  250  4 

Υπολογιστής  60  5 

Φούρνος μικροκυμάτων  1500  15 

Ψυγείο  350  100 

 

Σε περίπτωση διασυνδεμένου συστήματος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το 
δίκτυο καλύπτει πάντα τη ζήτηση αιχμής μιας κατοικίας. Αλλά στα αυτόνομα 
συστήματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη οι επί μέρους καταναλώσεις, 
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Βέβαια, μεγάλες καταναλώσεις(κουζίνα, 
φούρνος, θερμοσίφωνας) θα πρέπει να καλύπτονται με άλλο τρόπο (π.χ αέριο 
για την κουζίνα, ηλιακός θερμοσίφωνας για το ζεστό νερό, αβαθής γεωθερμία 
για θέρμανση-ψύξη κλπ). Όμως ο φωτισμός με λάμπες εξοικονόμησης 
ενέργειας και η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών(υπολογιστές, ηχητικά 
συγκροτήματα, ψυγεία, τηλεοράσεις, τηλεπικοινωνίες κλπ)αποτελούν ανάγκες 
που καλύπτονται εύκολα και οικονομικά με Φ/Β. 

 

 

1.4  Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων που 
συναντάμε στον κτηριακό – οικιακό τομέα. Είναι τα αυτόνομα και τα 
διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκά συστήματα. 
 
 
        Τα Αυτοδύναμα ή Αυτόνομα Φ/Β συστήματα (off-grid 
systems/inselanlagen) κατά κανόνα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
ανάγκη ενεργειακής αυτονομίας, όπως σε μία απομακρυνσμένη εξοχική 
κατοικία ή σε ένα τροχόσπιτο κτλ, οπότε και η σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ 
δεν είναι εφικτή. Χάρη στον ήλιο λοιπόν, μπορούμε σε τέτοιες εφαρμογές να 
έχουμε φωτισμό και άλλες βασικές λειτουργίες ανάλογα με το φωτοβολταϊκό 
σύστημα. Στις περιπτώσεις αυτές κατασκευάζεται το δυνατόν μεγαλύτερο σε 
απόδοση σύστημα ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες της 
ιδιοκτησίας. Η κατανάλωση όμως των συσκευών που το σύστημα μπορεί να 
υποστηρίξει είναι συγκεκριμένη και οι χρήστες του συστήματος πρέπει να είναι 
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προσεκτικοί στην επιλογή τους. Τέτοια συστήματα, μπορούν να συνδιαστούν 
και με άλλους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ανεμογεννήτριες 
(υβριδικά συστήματα). 
Eίναι ιδανικά για απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει τρόπος σύνδεσης 
με το δίκτυο και όπου είναι δύσκολη η μεταφορά καυσίμου σε περίπτωση 
χρήσης γεννήτριας ντήζελ. Το σύστημα απαιτεί και την ύπαρξη μονάδας 
αποθήκευσης (μπαταρίας)για την συνεχή λειτουργία του κατά τις νυκτερινές 
ώρες ή ώρες συννεφιάς. 

Ενας ειδικός ρυθμιστής φόρτισης ρυθμίζει την ενέργεια των Φ/Β για να 
εξασφαλίσει την άριστη φόρτιση των μπαταριών. Σε απλές εγκαταστάσεις, η 
ενέργεια απορροφάται κατ’ευθείαν από τις μπαταρίες από DC καταναλωτές, 
ενώ σε εγκαταστάσεις με συνήθεις AC καταναλωτές, το ρεύμα της μπαταρίας 
μετατρέπεται από συνεχές σε εναλλασσόμενο με αντιστροφέα (inverter).Τέτοια 
συστήματα χρησιμοποιούνται σήμερα: 

Σε αναμεταδότες(ραδιοφώνου ή TV),σε συστήματα επιτήρησης, σε 
τηλεφωνικούς θαλάμους, σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, σε φάρους, σε 
διαφημιστικές πινακίδες, στάσεις συγκοινωνίας και σε φωτισμό δρόμων και 
εθνικών οδών. Επίσης σε βάρκες και τροχόσπιτα, σε αρδεύσεις, γεωτρήσεις και 
σε συντριβάνια (και βεβαίως, για να μη ξεχνάμε και την ελληνική 
πραγματικότητα, σε ....αυθαίρετα!!!).Ολες αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν 
μπαταρίες για αποθήκευση, αλλά αν απαιτούνται μεγαλύτερα ποσά ενέργειας, 
μπορούν να συνδυαστούν με γεννήτριες βιομάζας, με ανεμογεννήτριες ή με 
γεννήτριες ντήζελ, ώστε να έχουμε ένα υβριδικό σύστημα τροφοδότησης 
ενέργειας. 
      

    Τα Διασυνδεμένα με το δίκτυο Φ/Β συστήματα της ΔΕΗ(grid-connected 
systems/netzgekoppelte anlage) ,είναι αυτά των οποίων η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια δεν καλείται να καλύψει τα απαιτούμενα φορτία της 
ιδιοκτησίας, αλλά λειτουργεί παράγοντας το μεγαλύτερο δυνατό φορτίο κι έτσι 
ο ιδιοκτήτης επωφελείται από τη πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ. Ενα τέτοιο 
σύστημα εγκαθίσταται σε κάθε κατοικία σαν επένδυση και δεν έχει σκοπό τη 
χρήση του παραγόμενου ρεύματος αλλά την παραγωγή και πώληση του. Με 
ένα τέτοιο σύστημα εκμεταλλευόμαστε τον γεναιόδωρο ήλιο, χωρίς να είμαστε 
υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες και μετρημένες συσκευές. 
Για να γίνει αυτό στα διασυνδεδεμένα συστήματα χρειάζονται δύο μετρητές. Ο 
ένας μετράει την ενέργεια που δίνεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και ο άλλος την 
ενέργεια που παρέχεται από τη ΔΕΗ στην ιδιοκτησία. Με τον συμψηφισμό τον 
δύο μετρητών στο τέλος, ο ιδιοκτήτης επωφελείται από το ρεύμα που παράγει 
το σύστημα του, είτε με τη μορφή “έκπτωσης” στο ρεύμα που καταναλώνει, 
είτε εισπράτοντας από τη ΔΕΗ την αξία του ρεύματος που δεν κατανάλωσε. Αν 
δηλαδή, το παραγόμενο από το σύστημα ρέυμα είναι λιγότερο από το 
καταναλισκόμενο, τότε ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει στη ΔΕΗ μόνο τη 
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διαφορά τους, ενώ αν το παραγόμενο από το σύστημα ρεύμα είναι περισσότερο 
από το καταναλισκόμενο τότε η ΔΕΗ θα πληρώσει στον ιδιοκτήτη την αξία του 
ρεύματος που πλεονάζει. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ αγοράζει το 
ρεύμα από τον ιδιοκτήτη ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σαν παραγωγό 
ακριβότερα απο ότι του το πουλάει σαν καταναλωτή. 
 
Θα αποτελέσουν πιστεύω, την κύρια περιοχή ενδιαφέροντος για τα επόμενα 
χρόνια, όταν επιτέλους αλλάξει η ελληνική νομοθεσία και δώσει κίνητρα, όπως 
σε όλες τις προηγμένες χώρες, και στις μικρές οικιακές Φ/Β 
εγκαταστάσεις(<5KW). 

Αυτά τα συστήματα συνδέονται με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει 
ότι κατά την διάρκεια της ημέρας ο ηλεκτρισμός που παράγεται από ένα Φ/Β 
σύστημα μπορεί ή να χρησιμοποιηθεί άμεσα(κάτι που είναι σύνηθες για 
συστήματα που εγκαθίστανται σε κτίρια γραφείων και άλλων εμπορικών 
χρήσεων) ή μπορεί να πωληθεί στην ΔΕΗ(κάτι που είναι σύνηθες για οικιακά 
συστήματα που ο ιδιοκτήτης μπορεί να λείπει κατά τη διάρκεια της ημέρας).Τη 
νύχτα, όταν το Φ/Β δεν μπορεί πια να παράγει ενέργεια, μπορεί να αγοραστεί 
πλέον ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στην πράξη δηλ. η ΔΕΗ λειτουργεί σαν μια 
αποθήκη ενέργειας, γι’ αυτό αυτά τα συστήματα δεν χρειάζονται μπαταρίες για 
αποθήκευση. Μπορούμε όμως ,αν θέλουμε, να τοποθετήσουμε μπαταρίες, 
οπότε πλέον το Φ/Β μας σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σύστημα 
Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας(UPS),σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι στην αντιμετώπιση από την ηλεκτρική εταιρεία 
ενός διασυνδεμένου συστήματος Φ/Β. Για παράδειγμα, στην Γερμανία, όλη η 
ενέργεια που παράγεται πωλείται στην ηλεκτρική εταιρεία και ο καταναλωτής 
αγοράζει για τις ανάγκες του. Αντίθετα στην Αυστρία, η ενέργεια που 
παράγεται,πρώτα καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού και το περίσσευμα 
δίνεται(πωλείται) στο ηλ. δίκτυο. 

Τέτοια διασυνδεμένα συστήματα με τα εξαρτήματα τους(με ένα ή δύο 
μετρητές) φαίνονται στα παρακάτω σχήματα 1.5,1.6: 
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Σχήμα 0.5: 

1.Φ/Β γεννήτρια                5.Μετρητής παραγωγής 
2.Ηλ.Πίνακας                    6.Υφιστάμενος μετρητής 
3.Αντιστροφέας(inverter)  7.Δίκτυο ΔΕΗ 
4.Κιβώτιο ασφαλειών        8.Εσωτερικοί καταναλωτές 

 

 
Σχήματα 1.5, 0.6: Διασυνδεμένα συστήματα με τα εξαρτήματα τους(με ένα ή δύο μετρητές) 

 

1.5  Ενα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται απο τα εξής μέρη: 
 
   ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ: Μια κατασκευή συνδεδεμένων 
φωτοβολταϊκών στοιχείων σε σειρά ή παράλληλα (ανάλογα με την εφαρμογή) 
της οποίας η λειτουργία στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την 
άμεση μετατροπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. 
Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα αποτελούν διόδους ηµιαγωγικών ενώσεων τύπου p-
n µε τη µορφή επίπεδης πλάκας. Κάθε φωτόνιό της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας µε ενέργεια ίση ή µεγαλύτερη από το ενεργειακό διάκενο του 
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ηµιαγωγού, έχει την δυνατότητα να απορροφηθεί σε ένα χηµικό δεσµό και να 
ελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο. Όσο διαρκεί η ακτινοβολία, δηµιουργείται 
περίσσια φορέων (ελεύθερων ηλεκτρονίων και οπών). Οι φορείς αυτοί, καθώς 
κυκλοφορούν στο στερεό (και εφόσον δεν επανασυνδεθούν µε φορείς 
αντίθετου προσήµου) δέχονται την επίδραση του ενσωµατωµένου 
ηλεκτροστατικού πεδίου της ένωσης p-n. 
        Εξαιτίας αυτού τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς το τµήµα τύπου 
n και οι οπές εκτρέπονται προς το τµήµα τύπου p, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται µια διαφορά δυναµικού ανάµεσα στους ακροδέκτες των δύο 
τµηµάτων της διόδου. Αν στους ακροδέκτες αυτούς συνδεθεί κατάλληλο 
ηλεκτρικό φορτίο παρατηρείται ροή ηλεκτρικού ρεύµατος κα ισχύος από τη 
φωτοβολταϊκή διάταξη προς το φορτίο. 
      Συµπερασµατικά η όλη διάταξη αποτελεί µια πηγή ηλεκτρικού ρεύµατος 
που διατηρείται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η πρόσπτωση της ηλιακής 
ακτινοβολίας στην επιφάνεια του φωτοβολταϊκού κυττάρου. Η εκδήλωση της 
διαφοράς δυναµικού ανάµεσα στους δύο ακροδέκτες της παραπάνω διάταξης, 
η οποία αντιστοιχεί σε ορθή πόλωση της διόδου, ονοµάζεται φωτοβολταϊκό 
φαινόµενο. 
   
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια παράγουν 
συνεχές ρεύμα ενώ τα φορτία καταναλώνουν εναλλασσόμενο. Για τη 
μετατροπή της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος χρησιμοποιούνται 
αντιστροφείς (inverters) συνεχούς σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Στους 
αντιστροφείς ισχύος (inverters) η εταιρία μας σας προσφέρει τους Fronius 
Αυστρίας, με εγγύηση 5 ετών και δυνατότητα παράτασής της έως και 10 έτη, 
ποσοστό ελέγχο  100% και  πιστοποιήση  ISO 9001, στο σχήμα 1.7 φαίνεται 
ένα σύστημα μετατροπής ισχύος. 
 

 

                                    

                  Σχήμα 0.7: Σύστημα μετατροπής ισχύος(inverter) 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: Είναι η είδική κατασκευή που χρησιμοποιείται για 

να τοποθετηθεί το σύστημα στο σημείο της εγκατάστασης. Η κατασκευή αυτή 

πρέπει να προστατεύει το πλαίσιο , να μην το σκιάζει, αλλά και να είναι 

ανθεκτικό στο βάρος του και στους ανέμους. 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Σταθμός καιρού με αισθητήρια θερμοκρασιών, 

ακτινοβολίας, ανέμου, σύτημα ελέγχου, τηλεπαρακολούθηση του συτήματος 

κ.α. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η μελέτη ενός φωτοβολταϊκού 

συστήματος, η αξιοπιστία των φωτοβολταϊκών πλαισιών καθώς και των 

μετατροπέων ισχύος, και η εγγυημένη κατασκευή του έργου από αξιόπιστα και 

έμπειρα συνεργεία προσφέρουν ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και ασφαλές 

σύστημα πράσινης ενέργειας που εκμεταλλεύται την ηλιακή ακτινοβολία και 

παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. 

Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης της παραπάνω εγκατάστασης στο δίκτυο 

και την υπογραφή της σύμβασης για τη συνεργασία με τη ΔΕΗ, πριν την 

κατασκευή της, είναι απαράιτητη μια διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων, 

μελετών, προδιαγραφών του συστήματος κ.τ.λ. σε αρμόδιες πολεοδομικές 

υπηρεσίες και ΔΕΗ της εκάστοτε περιοχής καθώς και έλεγχος της 

εγκατάστασης από τη ΔΕΗ. 

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ απαιτεί την ύπαρξη προστασίας απόζευξης του 

σταθμού μέσω διατάξεων του αντιστροφέα ή με άλλο τρόπο, ώστε ο σταθμός 

να αποσυνδέεται τόσο σε περίπτωση έλλειψης τάσης από το δίκτυο της 

ΔΕΗ,(προς αποφυγή του φαινόμενου της νησιοδότησης) όσο και στην 

περίπτωση που η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν των ακολούθων ορίων: 

 

• Τάση: από +15% έως -20% επί της ονομαστικής (230 V ) 

• Συχνότητα: +-0,5Ηζ της ονομαστικής (50Η z ) 
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Σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός 

(αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις: 

 

• Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 sec 

• Επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από 3 min 

 

Εάν κατά την λειτουργία του Φ/Β σταθμού διαπιστωθούν προβλήματα 

αρμονικών, έγχυσης συνεχούς τάσεως στο δίκτυο κλπ, θα πρέπει ο παραγωγός 

να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (πχ φίλτρα) που θα του υποδείξει η ΔΕΗ. Στο 

παρακάτω σχήμα είναι ένα διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα 1.5Kw. 

 

                  

                Σχήμα 0.8: 1.5kw διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα. 

 

1.6  ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
 
1.Σκίαση 

Πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος και ασκίαστος χώρος. Χονδρικά 
απαιτούνται 8 μ2/KW για μονοκρυσταλλικά Φ/Β, 10μ2 για πολυκρυσταλλικά 
και περίπου το διπλάσιο για τα άμορφα. 
 
2.Προσανατολισμός 

Τα Φ/Β πρέπει να έχουν Νότιο προσανατολισμό. Αν τοποθετηθούν σε κάθετη 
επιφάνεια, ο προσανατολισμός είναι καλύτερα να είναι Νοτιοανατολικός ή 
Νοτιοδυτικός. Αν είναι κεκλιμένα, μια μεγαλύτερη ποικιλία προσανατολισμών 
θα δίνει ανεκτά ενεργειακά αποτελέσματα. Ο Βόρειος προσανατολισμός πρέπει 
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οπωσδήποτε να αποφεύγεται. 

3.Κλίση 

Μιά κεκλιμένη Φ/Β μονάδα θα δέχεται περισσότερο φως από μία κατακόρυφη. 
Κάθε γωνία μεταξύ της ορθής και αυτής των 150 μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι 
15ο προτείνονται για να επιτρέπουν στη βροχή να ξεπλένει τη σκόνη. Η 
βέλτιστη γωνία είναι 30-40° για ένα Φ/Β που βλέπει Νότια. Κανονικά πρέπει 
να είναι ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου στον οποίο εγκαθίσταται. 

4.Υπαρξη κατάλληλου χώρου για τα ηλεκτρικά συστήματα και τις μπαταρίες. 

5.Βάρος (αν τοποθετηθεί σε στέγη) 

Ενα πλήρες Φ/Β ζυγίζει 15-20 kg/m2.Αυτό δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο 
πρόβλημα, αλλά καλό είναι να το γνωρίζουμε και να ληφθεί υπ’ όψη. 

6.Αερισμός 

Η αύξηση της θερμοκρασίας ελαττώνει την απόδοση, γι’ αυτό η πίσω μεριά του 
Φ/Β πρέπει να αερίζεται επαρκώς. 
 
1.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
 
α)Πλεονεκτήματα 

1.Παράγουν «δωρεάν» ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο. 

2.Δεν έχουν κινούμενα μέρη και λειτουργούν αθόρυβα. 

3.Οχι μόνο δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον με αέρια ή άλλα κατάλοιπα, αλλά 
αποτρέπουν κατά μέσο όρο την έκλυση 1,5 tn CO2 κατ’ έτος, όσο δηλ. θα 
απορροφούσαν περίπου δύο στρέμματα δάσους. 

4.Μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αξιόπιστα, χωρίς την παρουσία 
χειριστή. 

5.Μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε απομονωμένες 
περιοχές. 

6.Δεν καταναλώνουν κάποιο είδος καυσίμου. 

7.Μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με άλλα συστήματα παραγωγής 
ηλεκτρ.ενέργειας. 

8.Λειτουργούν χωρίς προβλήματα κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες. 

9.Χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση. 

10.Εχουν μεγάλη διάρκεια ζωής(που φθάνει τα 30 έτη). 

11.Ειναι λειτουργικά, καθώς προσφέρουν επεκτασιμότητα ανάλογα με τις 
ανάγκες σε φορτίο και δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης 
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ενέργειας(σε δίκτυο ή συσσωρευτές). 

12.Δεν ελέγχονται από κανένα(ή καμία εταιρεία) και αποτελεί ανεξάντλητο 
εγχώριο ενεργειακό πόρο που δίνει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και 
ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. 

13.Βοηθούν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, κάνοντας 
τον καταναλωτή που διαθέτει φωτοβολταϊκά πιο προσεκτικό και ενήμερο 
στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια, αλλα και στα στοιχεία που 
αφορούν την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια. 

14.Βοηθούν στην αποκέντρωση της ενέργειας σε μικρές τοπικές μονάδες που 
δεν έχουν τις μεγάλες ενεργειακές απώλειες που αντιμετωπίζει το κυρίως 
ηλεκτρικό δίκτυο(~12% στην Ελλάδα).Η εφαρμογή τους σε νησιά με 
αδύναμα δίκτυα είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

15.Βοηθούν στην αποφυγή black out, εφ’ όσον η μέγιστη παραγωγή γίνεται 
καλοκαίρι και μεσημέρι, ώρες δηλ. που έχουμε τις ημερήσιες αιχμές ζώνης, 
βοηθώντας στην εξομάλυνση των αιχμών φορτίου(μέχρι και 20%) και τη 
μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτροπαραγωγής από την ΔΕΗ,δεδομένου 
ότι η κάλυψη των αιχμών είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. 

16.Δίνουν κύρος στον χρήστη τους(τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες!)και 
βελτιώνουν το «πρόσωπο» των επιχειρήσεων που τα χρησιμοποιούν. Στις 
πιο ανεπτυγμένες αγορές η εγκατάσταση Φ/Β αποτελεί πλέον τον κανόνα σε 
κάθε νέα κτιριακή εφαρμογή. 

17.Δημιουργούν σήμερα περισσότερες θέσεις εργασίας ανά MW ή /και ανά 
επενδυμένο € από οποιαδήποτε άλλη ενεργειακή τεχνολογία. Η εγχώρια 
παραγωγή Φ/Β συνεπάγεται εκατοντάδες θέσεις εργασίας. 

18.Αποτελούν μέσο εισόδου ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

19.Συμβάλουν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και την τοπική απασχόληση, 
λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα της. 

 

β)Μειονεκτήματα 

1.Εχουν ακόμα υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης(που επιδεινώνεται με την 
έλλειψη επιδοτήσεων-αυτό για την Ελλάδα!) 

2.Απαιτούν σχετικά μεγάλες επιφάνειες εγκατάστασης. 

3.Εχουν ακόμη (σήμερα) σχετικά μικρό βαθμό απόδοσης. 
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                                            2°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
                                         ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  
2.1 Εισαγωγή 
 
Η ηλιακή ενέργεια είναι μία εγγυημένη ενέργεια για τα επόμενα 6 
δισεκατομύρια χρόνια.     
Η ζωή στην γη στηρίζεται στην παροχή ενέργειας από τον ήλιο, υπό μορφή 
ακτινοβολίας. Η ενέργεια παράγεται στον πυρήνα του ήλιου από σύντηξη 
ατόμων υδρογόνου και την δημιουργία ατόμων ηλίου. 
Ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της ενέργειας φθάνει στην επιφάνεια της γης. 
Στην κλίμακα των ανθρώπινων απαιτήσεων, πρόκειται για τεράστια ποσότητα, 
10.000 φορές περισσότερη από την σημερινή παγκόσμια κατανάλωση. 
 
Η ηλιακή ακτινοβολία είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία, με την 
σωματιδιακή μορφή της, εμφανίζεται ως φωτόνια. Η ποσότητα ενέργειας κάθε 
φωτονίου διαφοροποιείται σε κάθε μήκος κύματος του φάσματος της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Η περιοχή του γαλάζιου και υπεριώδους μέρους του φάσματος 
έχει περισσότερη ενέργεια από την περιοχή του ερυθρού και του υπέρυθρου. 
Το μήκος κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας κυμαίνεται από 0.3 έως 1.7μm, με 
μέγιστο ενεργειακό περιεχόμενο σε μήκος κύματος 0.5μm. 
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας ή πυκνότητα ισχύος (irradiance), έξω από 
την ατμόσφαιρα της γης κυμαίνεται, αντίστοιχα με την απόσταση της γης από 
τον ήλιο, μεταξύ των τιμών 1,325 και 1,412W/m2 και η μέση τιμή της, που 
αποκαλείται και ηλιακή σταθερά (solar constant) λαμβάνεται 1,367W/m2. 
Από αυτή την ακτινοβολία, μόνον ένα μέρος φθάνει στην επιφάνεια της γης. Το 
υπόλοιπο ανακλάται ή απορροφάται (από το όζον, τους υδρατμούς, το οξυγόνο 
και το διοξείδιο του άνθρακα) και διαχέεται (λόγω ύπαρξης σωματιδίων). 
Όσο μικρότερο είναι το ύψος του ηλίου (πρωί και απόγευμα, χειμώνας) τόσο 
μικρότερο είναι το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στην 
επιφάνεια της γης.  
 
Η μείωση από ρύπανση (Mie) εξαρτάται πολύ από την τοποθεσία και γι αυτό, 
οι τιμές κυμαίνονται. Τα τοπικά καιρικά φαινόμενα (συννεφιά, βροχόπτωση, 
χιονόπτωση) μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω την μείωση. 
 
Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας για κάθε 
μήκος κύματος (συχνότητα) της ηλιακής ακτινοβολίας, στο διάστημα (AM 0) 
και στην επιφάνεια της γης, όταν το ύψος του ηλίου είναι 41.8ο (AM 1.5).  
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Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στην γη (οριζόντια επιφάνεια), 
με καλό καιρό, το μεσημέρι, είναι, ανεξαρτήτως θέσης, της τάξεως των 
1,000W/m2. Η τιμή αυτή, για μικρά χρονικά διαστήματα, μπορεί να φθάσει τα 
1,400W/m2, σε περίπτωση ηλιόλουστης μέρας αλλά με μικρή συννεφιά, λόγω 
ανακλάσεων στα σύννεφα που οδηγούνται στην τοποθεσία που γίνεται η 
μέτρηση. 
 
Η πρόσθεση των ποσοτήτων της περιεχόμενης ενέργειας, στην ηλιακή 
ακτινοβολία που προσπίπτει στην γη, κατά την διάρκεια ενός έτους, δίνει την 
συνολική ενέργεια που φθάνει στην επιφάνεια της γης, ετησίως. 
 
Η ενέργεια αυτή διαφοροποιείται σε κάθε περιοχή. Ενδεικτικά δίνονται οι 
επόμενες τιμές: 
 
περιοχές του ισημερινού:     2,300kWh/m2a 
χώρες νότιας Ευρώπης:        1,700kWh/m2a 
Γερμανία:                           1,040kWh/m2a 
 
Σε χώρες με έντονη διαφοροποίση των χαρακτηριστικών των εποχών, οι τιμές 
αυτές υφίστανται σημαντική διακύμανση, κατά την διάρκεια του έτους. 
 
Η συνολική ακτινοβολία (global radiation), που φθάνει στην επιφάνεια της γης 
και προσπίτπτει σε κεκλιμένες ή κατακόρυφες επιφάνειες, αποτελείται από τρία 
μέρη την άμεση ή ακτινική ακτινοβολία (direct ή beam radiation), την διάχυτη 
(diffuse) και την προερχόμενη από ανάκλαση σε θάλασσα, λίμνη, χιόνι 
(albedo). 
 
Όσο πλησιέστερα στον ισημερινό τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό της ενέργειας 
που προέρχεται από την άμεση ακτινοβολία. 
Στην Γερμανία, μόνον το 40% προέρχεται από την άμεση ακτινοβολία ενώ το 
υπόλοιπο 60% από την διάχυτη. 
 
Η άμεση ακτινοβολία έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση (την κατεύθυνση της 
ευθείας που ενώνει τον ήλιο με την συγκεκριμένη τοποθεσία της γης). Η 
ακτινοβολία αυτή δημιουργεί έντονες σκιές. Αντιθέτως, η διάχυτη ακτινοβολία 
δεν έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. 
 
Τα ποσοστά των τριών μερών της ακτινοβολίας δεν είναι σταθερά. 
Μεταβάλλονται και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες (ηλιοφάνεια), την 
εποχή και την ώρα (ύψος ηλίου) και τις τοπικές συνθήκες (ρύπανση 
ατμόσφαιρας, ύπαρξη θάλασσας, λίμνης, χιονιού).  
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2.2 Mορφές ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο 
 
  Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα ή θερμική ενέργεια 
καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. 
    Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά ηλιακά 
συστήματα, τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, και τα φωτοβολταϊκά 
συστήματα. Τα παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα 
εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται μέσω της ηλιακής 
ακτινοβολίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη μετατροπή 
της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού 
φαινομένου. 

                 
     Για να μετατραπεί η ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στη γη (κατά μέσο όρο 
>1000 watt ανά ώρα στο τ.μ.) σε ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιούνται τα 
φωτοβολταϊκά στοιχεία ή κυψέλες (PV cells). Η απόδοση για τα φωτοβολταϊκά 
στοιχεία του εμπορίου φθάνει σήμερα στο 5-15% ανάλογα με τον τύπο τους. 
Αυτό σημαίνει πως 1000 watt ηλιακής ενέργειας μετατρέπονται σε 50-150 watt 
ηλεκτρικής ανά ώρα σε κάθε τ.μ. με φωτοβολταϊκά στοιχεία.  
       O ήλιος μας παρέχει >1000 Watt ανά ώρα στο τετραγωνικό μέτρο! Η 
ηλιακή ενέργεια που φθάνει σε όλη τη γη σε ΜΙΑ ώρα καλύπτει τις ενεργειακές 
ανάγκες του πλανήτη για όλο το έτος!  
 
 
 2.3  Διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια για τα φωτοβολταικα 
Ο ήλιος παρέχει πάνω από 1000 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, ένα 
φωτοβολταϊκό με διαστάσεις ένα μέτρο πλάτος και ένα μέτρο ύψος (δηλαδή 
ένα τετραγωνικό μέτρο) θα παράγει περίπου 160 Watt την ώρα αν αποτελείται 
από μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία, περίπου 140 Watt την ώρα αν 
αποτελείται από πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία και περίπου 80 Watt 
την ώρα αν είναι για παράδειγμα άμορφου πυριτίου. 
Ένα φωτοβολταϊκό με ονομαστική μέγιστη ισχύ 100 Wp βγάζει έξοδο περίπου 
20 Volt και 5 Ampere (20X5=100). Μπορούμε να συνδέσουμε όσα 
φωτοβολταϊκά πανελ θέλουμε σε σειρά ή και παράλληλα, για να πετύχουμε το 
συνδυασμό τάσης ρεύματος (volt), έντασης ρεύματος (ampere) και φυσικά την 
συνολική ισχύ (watt) που θέλουμε να έχει το σύστημά μας. 
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2.4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

α)Τα προβλήματα 

Οι όλο και μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας οδηγούν 
συνεχώς σε μια τεράστια αύξηση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων. Οι 
ανάγκες αυτές αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο με την αύξηση του 
πληθυσμού της Γης και η ζήτηση πλέον θα υπάρχει κυρίως στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς στις ανεπτυγμένες ,με τα μέτρα εξοικονόμησης 
που εφαρμόζονται ,υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης. Τα βασικά προβλήματα 
λοιπόν (θα)είναι: 

1.Η διαφαινόμενη έλλειψη καυσίμων σε μερικά χρόνια(σύμφωνα με τις πιο 
αισιόδοξες προβλέψεις, τα γνωστά αποθέματα πετρελαίου, μαζί με αυτά που 
πιθανόν να ανακαλυφθούν φθάνουν μετά βίας γι’ ακόμη 30 χρόνια) και τα 
απαράδεκτα παιχνίδια εταιρειών κλπ με τις τιμές του πετρελαίου, που ιδιαίτερα 
τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει το μόνιμο πρόβλημα στην ζωή εκατομμυρίων 
νοικοκυριών ανά τον κόσμο. 

2.Η αλλαγή του κλίματος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου(λόγω της 
κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων), που οδηγούν αργά, αλλά σταθερά τον 
πλανήτη στην καταστροφή. Συγκεκριμένα, κάθε KWH ηλεκτρισμού που 
προμηθευόμαστε από το δίκτυο της ΔΕΗ και που παράγεται από ορυκτά 
καύσιμα, επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με 1 kg τουλάχιστον CO2(συν τις πάσης 
φύσεως άλλες επικίνδυνες ουσίες, όπως καρκινογόνα μικροσωματίδια, οξείδια 
αζώτου, ενώσεις θείου κλπ, που επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το 
περιβάλλον). 

β)Η ηλιακή ενέργεια ως βοηθός στη λύση 

Με την ηλιακή ενέργεια μπορούμε να βοηθήσουμε στην λύση και των δύο 
παραπάνω προβλημάτων: 

1.Παράγουμε καθαρή και ανεξάντλητη ενέργεια από τον ήλιο, χωρίς την 
μεσολάβηση ρυπογόνων, θορυβωδών εγκαταστάσεων και μάλιστα 
δωρεάν(μετά το κόστος εγκατάστασης).Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει 
πάνω στην Γη μας, είναι παγκοσμίως 1,54Χ1018 KWH/έτος, δηλ. περίπου 
15.000 φορές περισσότερη από την παγκόσμια ζήτηση ενέργειας ανά έτος. 
Θεωρητικά θα έφθανε μόνο το 0,01% της ενέργειας αυτής για να καλύψουμε 
τις παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες. 

2.Μειώνουμε τις εκπομπές CO2 στον πλανήτη, άρα συμβάλουμε στην 
επιβράδυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Να σημειώσουμε εδώ, ότι 1 
KW Φ/Β που παράγει στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 1300 KWH το χρόνο, 
αποτρέπει την έκλυση 1450 kg CO2. 
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                                                  3°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 
 
 

3.1 Εισαγωγή 

Το βασικό μέρος ενος φωτοβολταϊκού συστήματος είναι φυσικά τα 
φωτοβολταϊκά. Αποτελούνται από ένα πλαίσιο (πάνελ) μέσα στο οποίο 
βρίσκονται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (ή κυψέλες). Το χαρακτηριστικό των 
φωτοβολταϊκών στοιχείων είναι ότι μετατρέπουν το φως του ήλιου σε 
ηλεκτρικό ρεύμα. Από την πίσω πλευρά του φωτοβολταϊκού πάνελ εξέρχονται 
δύο καλώδια (θετικό + και αρνητικό -) από όπου παίρνουμε το ηλεκτρικό 
ρεύμα. 
 
  

3.2  Απόδοση των φωτοβολταϊκών            

 
Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που 
μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα πρώτα 
φωτοβολταϊκά στοιχεία, που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα, δεν είχαν παρά 1-
2% απόδοση, ενώ το 1954 τα εργαστήρια Bell Laboratories δημιούργησαν τα 
πρώτα Φ/Β στοιχεία πυριτίου με απόδοση 6%. Στην πορεία του χρόνου όλο και 
αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης: η αύξηση της απόδοσης, έστω και κατά μια 
ποσοστιαία μονάδα, θεωρείται επίτευγμα στην τεχνολογία των 
φωτοβολταϊκών. Στην σημερινή εποχή ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός 
φωτοβολταϊκού στοιχείου βρίσκεται στο 13 – 19%, ο οποίος, συγκρινόμενος με 
την απόδοση άλλου συστήματος (συμβατικού, αιολικού, υδροηλεκτρικού κλπ.), 
παραμένει ακόμη αρκετά χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι το φωτοβολταϊκό 
σύστημα καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια προκειμένου να αποδώσει την 
επιθυμητή ηλεκτρική ισχύ. Ωστόσο, η απόδοση ενός δεδομένου συστήματος 
μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών σε 
ηλιοστάτη. Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα 
είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αφού η συνολική ενέργεια που δέχεται 
κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας στην διάρκεια ενός έτους κυμαίνεται από 
1400-1800 kWh.  

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ μετατρέπουν μόνο ένα ποσοστό της ηλιακής ενέργειας 
σε ηλεκτρισμό. Το πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό εξαρτάται από τον τύπο 
των φωτοβολταϊκών στοιχείων όπως αναφέραμε και στο πρώτο κεφάλαιο. 
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3.3  Τι συμβαίνει τις ημέρες του χειμώνα που δεν έχει ήλιο; 
 
H παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο με φωτοβολταϊκά χρειάζεται 
το φως της ηλιακής ακτινοβολίας, όχι τη θερμότητά της. Ακόμη και μια 
συννεφιασμένη χειμωνιάτικη ημέρα θα υπάρχει άφθονο διάχυτο φως και τα 
φωτοβολταϊκά θα συνεχίσουν να παράγουν ηλεκτρισμό, έστω και με μειωμένη 
απόδοση (π.χ. ακόμη και με απόλυτη συννεφιά το φωτοβολταϊκό θα παράγει 
ένα 5%-20% της μέγιστης ισχύος του). Ανάλογα με την ισχύ του συστήματος 
και τις ανάγκες του χρήστη, η μειωμένη αυτή παραγωγή μπορεί να μην 
επαρκεί. Στις περιπτώσεις αυτές, αν η εγκατάσταση είναι συνδεδεμένη με τη 
ΔΕΗ, η κατανάλωση ρεύματος θα γίνεται από το δίκτυο.  

 

3.4  Πόσο ρεύμα παράγει ένα φωτοβολταϊκό; 

Ένα φωτοβολταϊκό θα παράγει κάθε μέρα την ονοματική ισχύ του επί 6 το 
καλοκαίρι και επί 3,5 το χειμώνα. Έτσι, από ένα φωτοβολταϊκό 100Wp 
μπορούμε να αναμένουμε 550-600 Watt/h (0,6 KWh-κιλοβατώρες) το 
καλοκαίρι και περίπου 350 Wh (0,35 KWh) το χειμώνα, ανά ημέρα και κατά 
μέσο όρο. 
Δηλαδή το χειμώνα, δεν θα παράγει 350 Wh ΚΑΘΕ μέρα, αλλά αν διαιρέσουμε 
την συνολική μηνιαία του παραγωγή σε KWh (πχ. τον Δεκέμβριο)δια 31,θα 
μας δώσει τον αριθμό 0,35 KWh. 
Ανά 1.000 Watt/p φωτοβολταϊκών, η συνολική ετήσια παραγωγή σε 
κιλοβατώρες (KWh) θα είναι από 1100 KWh (βόρεια Ελλάδα) έως 1450 Kwh 
(νότια Ελλάδα). Έτσι, ένα πάνελ 100 Wp θα παράγει από 110 Kwh έως 140 
Kwh το χρόνο. 
 
 
 
 
 
 
3.5  Σύνδεση φωτοβολταϊκών σε σειρά και παράλληλα 

 

3.5.1 Εισαγωγή 

Η συνδεσμολογία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος εξαρτάται από τον 
εξοπλισμό που θα επιλεγεί και τη μελέτη ηλιακού δυναμικού του χώρου 
εγκατάστασης. Τα πλαίσια μπορούν να συνδεθούν σε σειρά όπως και 
παράλληλα για να τροφοδοτήσουν τους αντιστροφείς με συνεχές ρεύμα 
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κατάλληλης τάσης (V) και έντασης (A) σύμφωνα με τα όρια λειτουργίας του 
αντιστροφέα. Ο σχεδιασμός του συστήματος γίνεται με στόχο να 
μεγιστοποιηθεί η απόδοση του. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαστασιολόγηση 
και επιλογή του καλύτερου συνδυασμού πλαισίων και αντιστροφέων για το 
διαθέσιμο ηλιακό δυναμικό, και την σωστή χωροθέτηση της εγκατάστασης. 

     Συνδέοντας τα φωτοβολταϊκά στοιχεία σε σειρά (τα + με τα - εναλλάξ) 
αθροίζουμε τα βολτ και συνδέοντάς τα παράλληλα (τα + μεταξύ τους και τα - 
μεταξύ τους) αθροίζουμε τα αμπέρ (1000 μιλιαμπέρ = 1 Αμπέρ) των κυψελών 
που διασυνδέουμε, ώστε να πετύχουμε το συνδυασμό βολτ και αμπέρ που 
θέλουμε (βολτ επί αμπέρ ίσον βατ: VxA=W). 
 

3.5.2 Φωτοβολταϊκές βασικές μονάδες 

Συνήθως τα φωτοβολταϊκά pv ηλιακά στοιχεία σε μια βασική μονάδα 
συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά. Αυτό οφείλεται στα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά του κάθε ηλιακού φωτοβολταϊκού στοιχείου. Ένα τυπικό 
(διαμέτρου 4 ιντσών) ηλιακό στοιχείο κρυσταλλικού πυριτίου ή ένα (10 cm * 
10 cm) πολυκρυσταλλικό στοιχείο θα παρέχουν κάτω από κανονικές συνθήκες 
ισχύ μεταξύ 1 και 1.5 βαττ, εξαρτώμενη από την απόδοση του ηλιακού 
στοιχείου. Αυτή η ισχύς παρέχεται συνήθως υπό τάση 0.5 ή 0.6 V. Από τη 
στιγμή που υπάρχουν πολύ λίγες εφαρμογές, οι οποίες εκτελούνται σε αυτή την 
τάση, η άμεση λύση είναι να συνδεθούν τα ηλιακά στοιχεία σε σειρά. 

Ο αριθμός των ηλεκτρικών φωτοβολταϊκών στοιχείων μέσα σε μια βασική 
μονάδα ρυθμίζεται από την τάση της βασικής μονάδας. Η ονομαστική τάση 
λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος συνήθως πρέπει να ταιριάζει με 
την ονομαστική τάση του υποσυστήματος αποθήκευσης. Οι περισσότερες εκ 
των φωτοβολταϊκών βασικών μονάδων, που κατασκευάζονται βιομηχανικά 
έχουν, επομένως, σταθερές διατάξεις, οι οποίες μπορούν να συνεργασθούν 
ακόμη και με μπαταρίες των 12Volt / 6Volt/ 2Volt. Προβλέποντας πιθανότητα 
υπέρτασης προκειμένου να φορτισθεί η φωτοβολταϊκή μπαταρία και να 
αντισταθμιστεί χαμηλότερη έξοδος, κάτω από συνθήκες χαμηλότερες των 
κανονικών, έχει βρεθεί ότι μια ομάδα των 33 έως 36 ηλιακών στοιχείων σε 
σειρά συνήθως εξασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία. 

Τα τρία περισσότερο σημαντικά ηλεκτρικά φωτοβολταϊκά pv χαρακτηριστικά 
μιας βασικής μονάδας είναι το ρεύμα βραχυκυκλώματος,η τάση ανοικτού 
κυκλώματος και το σημείο μέγιστης ισχύος σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία 
και την ακτινοβολία. Αυτές οι χαρακτηριστικές μοιάζουν με τη χαρακτηριστική 
Ι-V ενός ηλιακού στοιχείου ωστόσο μερικές συγκεκριμένες ιδιομορφίες 
χρειάζεται να διασαφιστούν. 
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3.5.3 Προσανατολισμός των Φ/Β Πλαισίων 

Για να είναι εφικτή η μεγιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγικότητας των 
Φ/Β πλαισίων,θα πρέπει να επιτυγχάνεται βέλτιστη εκμετάλλευση της 
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, εφόσον η πορεία του 
ήλιου αλλάζει τόσο με την ώρα της ημέρας όσο και με τη μέρα του έτους, 
τεκμαίρεται πως για να παράγει ένα πλαίσιο τη μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να περιστρέφεται ώστε να μπορεί να 
ακολουθεί την τροχιά του ήλιου και να είναι συνεχώς κάθετο στην κατεύθυνση 
της ακτινοβολίας.   

Πρακτικά, η μηχανική πολυπλοκότητα και το κόστος ενός μηχανισμού που θα 
επέτρεπε την κίνηση των πλαισίων σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, καθιστά 
εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή την εφαρμογή του σε κτηριακά Φ/Β 
συστήματα.Έτσι στη πλειονότητα των κτηριακών Φ/Β συστημάτων επιλέγεται 
σταθερός προσανατολισμός των πλαισίων, ώστε να επιτυγχάνεται μέση ετήσια 
γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας όσο το δυνατό πιο κοντά στις 
90ο. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου έγκειται στην σωστή επιλογή της κλίσης και της 
αζιμούθιας γωνίας του πλαισίου.Η κλίση του πλαισίου εκφράζεται με τη γωνία 
που σχηματίζεται ανάμεσα στο επίπεδο της επιφάνειας του Φ/Β πλαισίου και 
το οριζόντιο επίπεδο,ενώ η αζιμούθια γωνία σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο 
επίπεδο ανάμεσα στην προβολή της κεκλιμένης πλευράς του πλαισίου και τον 
τοπικό μεσημβρινό βορρά-νότου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 3.1: 

 

Σχήμα 3.1: Γραφική απεικόνιση της κλίσης και της αζιμούθιας γωνίας ενός Φ/Β πλαισίου 
που βρίσκεται στο Βόρειο ημισφαίριο 
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Για το βόρειο ημισφαίριο η βέλτιστη κλίση του Φ/Β πλαισίου για τη 
μέγιστη παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είναι ίση με τη 
γεωγραφική παράλληλο του τόπου και η αζιμούθια γωνία είναι περίπου 
0°(κατεύθυνση προς νότο). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
Ελλάδα η μεγιστοποίηση της συνολικής ετήσιας ηλιακής ακτινοβολίας που 
προσπίπτει σε επιφάνεια σταθερής κλίσης, επιτυγχάνεται για Νότιο 
προσανατολισμό και κλίση περί των 30ο. 
 

3.5.4 Trackers:σύστημα παρακολούθησης του ήλιου (pv tracker) 

Πώς λειτουργούν οι tracker: Ο ήλιος ακολουθεί κατά την διάρκεια όλων των 
εποχών από την ανατολή στην δύση καθημερινά όλες τις εποχές. Παράλληλα 
κινείται επίσης από το Βορρά μέχρι το Νότο καθώς οι εποχές αλλάζουν. Τα 
φωτοβολταϊκά ηλιακά πλαίσια έχουν μέγιστη απόδοση και παράγουν 
περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια όταν είναι τοποθετημένα 90° σε σχέση με την 
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (ηλιακό φώς). 
 
Οι ηλιακοί ιχνηλάτες παρακολούθησης trackers / trackerαυξάνουν από 10% 
-40% την απόδοσης ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταικού σταθμού ή ενός 
φωτοβολταϊκού πάρκου. Ακολουθούν τον ήλιο, έτσι ώστε τα φωτοβολταϊκά 
πάνελ - ηλιακοί συσσωρευτές που που είναι στους trackers / tracker 
εγκατεστημένα να παράγουν την μεγαλύτερη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια από 
την ηλιακή ακτινοβολία. 
 

Τα συστήματα παρακολούθησης του ήλιου trackers / tracker 
χρησιμοποιούνται κατα κύριο λόγο στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς-
φωτοβολταϊκά πάρκα. Οι trackers / tracker αποτελούνται από σύστημα 
κινούμενης Βάσης μονοαξονικό ή διαξονικό (διπλού άξονα) σύστημα το οποίο 
παρακολουθεί την πορεία του ήλιου στον ορίζοντα καθ’όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες-φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετούνται 
πάνω στην κινούμενη βάση έτσι ώστε να έχουν κατεύθυνση πάντα προς τον 
ήλιο, και έτσι να αυξάνεται η απόδοσή τους κατά 25% έως 40% όλο τον χρόνο 
όπως εκτιμάται για την Ελλάδα. Η σχεδίαση και κατασκευή των 
φωτοβολταϊκών (solar trackers) γίνεται κλιματικές συνθήκες, η συντήρησή του 
να είναι ελάχιστη μία φορά τον χρόνο και οι αντοχές των υλικών κατασκευής 
είναι δοκιμασμένες σε ακραίες καταστάσεις. 
Η πορεία της κινούμενης βάσης είναι από Ανατολικά (Ε) προς Δυτικά (W) κατά 
την διάρκεια της ημέρας και ο προσανατολισμός της βάσης είναι Νότιος (S). 
Η γωνία κλίσης των φωτοβολταικών συλλεκτών ως προς τον οριζόντιο άξονα 
μεταβάλλεται χειροκίνητα από 20° έως 65° έτσι ώστε να προσαρμόζεται 
σύμφωνα με την μετατόπιση του ήλιου τις τέσσερις εποχές του χρόνου.  
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3.5.5 Φόρτιση μπαταριών 

     Για να φορτίζει μια μπαταρία από τον ήλιο, πρέπει να της δίνουμε περίπου 
20% παραπάνω τάση (βολτ) από την ονομαστική της. Έτσι, μια μπαταρία 12V 
θα αρχίσει να φορτίζει με τάση πάνω από 14,4. Μια μπαταρία 3V με τάση 
πάνω από 3,6 κλπ. 
Με τα φωτοβολταϊκά μπορούμε να τροφοδοτούμε απ' ευθείας τις συσκευές όσο 
υπάρχει ηλιοφάνεια, δεν συνηθίζεται όμως. Συνήθως φορτίζουμε με το 
φωτοβολταϊκό μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία και οι συσκευές λειτουργούν 
με ρεύμα που παίρνουν από τη μπαταρία. Το φωτοβολταϊκό φροντίζει να 
αναπληρώνει κάθε μέρα την κατανάλωση σε Watt που έκαναν οι συσκευές. 
Ο ρυθμιστής φόρτισης φροντίζει για την σωστή φόρτιση της μπαταρίας. Ο 
inverter μετατρέπει τα 12V  της μπαταρίας, σε 220V  για να μπορούμε να 
συνδέσουμε πάνω του συσκευές που απαιτούν τάση 220V.  

Υπάρχουν διαφόρων τύπων ηλεκτρικοί συσσωρευτές, ανάλογα με το υλικό των 
ηλεκτροδίων τους. π.χ. συσσωρευτές νικελίου-καδμίου ή αργύρου-
ψευδαργύρου. Έχει όμως διαπιστωθεί ότι οικονομικότεροι για τη 
χρησιμοποίηση σε Φ/Β συστήματα είναι οι συσσωρευτές μολύβδου. Είναι 
δηλαδή όμοιοι με τους συνηθισμένους συσσωρευτές των αυτοκινήτων. 
Ανάλογα με τον τύπο τους, οι συσσωρευτές μολύβδου αντέχουν συνήθως μέχρι 
500 ως 1500 κύκλους φορτίσεων-εκφορτίσεων. Αν υποθέσουμε ότι καθημερινά 
γίνεται ένας τουλάχιστον κύκλος φόρτισης - εκφόρτισης για την αντιμετώπιση 
των νυκτερινών καταναλώσεων ενός Φ/Β συστήματος θα πρέπει να γίνεται 
αντικατάσταση των συσσωρευτών αρκετά συχνά περίπου κάθε 2 ως 5 χρόνια. 
Αντίθετα η διάρκεια ζωής των Φ/Β πλαισίων και των άλλων μερών του 
συστήματος είναι πολύ μεγαλύτερη πάνω από 20 - 30 χρόνια. 
 
 
3.6  Διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών στοιχείων 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα συνοδεύει συνήθως εγγύηση 25 ετών από το 
εργοστάσιο κατασκευής τους, η οποία εγγυάται την αποτελεσματικότητά τους 
τουλάχιστον κατά το 80% της ονομαστικής παραγωγής τους σε ηλεκτρικό 
ρεύμα. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούμε έχουν ζωή 6-15 ετών (ανάλογα τον 
τύπο και την χρήση). 

 

3.7 Ορολογία φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Οι ορολογίες που χρησιμοποιούνται γενικότερα στα φωτοβολταϊκά συστήματα 
αναλύονται παρακάτω. 
Εναλλασόμενο ρεύμα (AC) Ηλεκτρικό ρεύμα του οποίου η διεύθυνση της 

ροής εναλλάσεται σε συγκεκριμένα διαστήματα. 
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Στην Ευρώπη 100 φορές το δευτερόλεπτο άρα 
μιλάμε για 50 κύκλους ή Hz και στην Αμερική 
200 φορές το δευτερόλεπτο άρα μιλάμε για 100 
κύκλους ή Hz. 

Συνεχές ρεύμα (DC) Ηλεκτρικό ρεύμα στο οποίο η ροή των 
ηλεκτρονίων είναι προς μια κατεύθυνση και 
μόνο. 

Ισορροπία Συστήματος (ΙΣ) Στην ξένη βιβλιογραφία εμφανίζεται ως Balance 
Of Plant (BOP) ή Balance Of System (BOS). 
Είναι όλα τα υπόλοιπα μέρη του φωτοβολταϊκού 
συστήματος εκτός απο φωτοβολταϊκά πάνελ δηλ. 
είναι οι διακόπτες, τα συστήματα κοντρόλ, οι 
στηρίξεις, τα αποθηκευτικά μέσα αν υπάρχουν, 
οι μετατροπείς κτλ. Το κόστος γής καμιά φορά 
περιλαμβάνεται. 

Ελεγκτής φόρτισης Χρησιμοποιούνται συνήθως σε συστήματα εκτός 
δικτύου. Η αρχική τους λειτουργία είναι η 
διατηρήση των μπαταρίων στη μεγαλύτερη 
δυνατή κατάσταση φόρτισης (SOC) και να δώσει 
στον χρήστη την μέγιστη δυνατή ποσότητα 
ρεύματος ενώ θα προστατεύει τις μπαταρίες απο 
βαθυά αποφόρτιση deep discharge. Οι πιο πολλοί 
χρησιμοποιούν για έλεγχο την τάση αλλά 
υπάρχουν και αρκετοί που ελέγχουν την ένταση. 
Άλλες λειτουργίες όπως μετατροπή από AC/DC, 
συστήματα άντι κλοπής, συστήματα εισόδου – 
καταγραφής κα μπορούν να βρεθούν 
ενσωματωμένα απο εταιρεία σε εταιρεία. 

Συστήματα αναπαράστασης  Συστήματα που είναι κατασκευασμένα για να  
προσομειώσουν την λειτουργία μιας  
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης πριν την 
εγκαταστασή της. 

Χρόνος ενεργειακής  
αποπληρωμής 

Ο χρόνος ο οποίος χρειάζεται έτσι ώστε το 
σύστημα να καλύψει με την παραγωγή του την 
ενέργεια που δαπανήθηκε για να κατασκευαστεί. 
Για τα φωτοβολταϊκά συστήματα αυτός ο χρόνος 
είναι απο 1-4 έτη. 
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Συνολικό ετήσιος λόγος 
ενέργειας (Final annual 
yield of energy)

Είναι οι συνολικές kWh που παρήγαγε το 
σύστημα ανα kW εγκατεστημένου kWp. 

Δίκτυο (Grid) Είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ 
δηλ. γραμμές, υποσταθμοί, μετατροπείς κτλ. 

Μετατροπέας (Inverter) Συσκευή η οποία μετατρέπει το συνεχές ρεύμα 
που παράγουν τα φωτοβολταϊκά σε 
εναλλασώμενο έτσι ώστε να τροφοδοτήσουμε το 
δίκτυο. 

Εγκατεστημένη ισχύς Η ισχύς που προσφέρεται απο ένα φωτοβολταϊκό 
πάνελ ή περισσότερα κάτω απο συγκεκριμένες 
συνθήκες μέτρησης δηλ. 1000W/m², 25°C, 
1Atm. Επίσης οι συνθήκες αυτές αναφέρονται 
και ως STC. 

Κιλοβατώρες (kWh) Η ισχύς που παράγεται ή καταναλώνεται 
πολλαπλασιασμένη με της ώρες που διήρκησε η 
κατανάλωση αυτή. 

Καμπύλη I-V Είναι ένα γράφημα μεταξύ έντασης και τάσεως 
που χαρακτηρίζει το κάθε πάνελ και το 
συνοδεύει σε κάθε αγορά. 

Τάση ανοιχτού  
κυκλώματος 

Ονομάζεται και ως Voc ή Open circuit voltage 
και είναι η τάση στα άκρα ενός φωτοβολταϊκού 
όταν δεν υπάρχει μεταφορά του ρεύματος ή 
αποθήκευση του. Μετριέται σε Volt (V). 

Ένταση ανοιχτού  
κυκλώματος 

Ονομάζεται και ως Isc και η ποσότητα ρεύματος 
που διέρχεται απο το φωτοβολταϊκό όταν δεν 
μεσολαβεί κάποια αντίσταση και είναι η μέγιστη 
δυνατή. Μετριέται σε Ampere (A). 

Μέγιστη ισχύς πάνελ Μέγιστη ισχύς ενός πάνελ μετριέται σε STC και 
είναι η απόδοση αυτού μια καθαρή ημέρα με 
μεγάλη ηλιοφάνια χωρίς νεφώσεις, 
υπερθερμάνσεις κτλ. όταν η γωνία μεταξύ του 
επιπέδου του πάνελ και της νοητής προέκτασης 
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απο το πάνελ στον ήλιο είναι 90 μοίρες. 
Συμβολίζεται και ως Wp. 

Λόγος απόδοσης Ή απόδοση ενός πάνελ είναι ο λόγος της τελικής 
παραγωγής ενέργειας προς την μέγιστη δυνατή. 
Το υπόλοιπο ποσοστό καταναλώνεται σε 
απώλειες. 

Watt (W) Μονάδα μέτρησης στο SI. Μετράει την ισχύ ενός 
συστήματος ή την παραγωγή αυτού. 

 
 
 
 
Παρακάτω φαίνονται σχηματικά και συγκριτικά τα διάφορα Φ/Β σύμφωνα με την 
ορολογία τους: 

 
Σχήμα:3.2 Διάφορα Φ/Β σύμφωνα με την ορολογία τους. 
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                                                 4°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ  (INVERTER) 

  

4.1 Ρυθμιστές φόρτισης 

4.1.1 Εισαγωγή: Τι είναι και πως λειτουργούν οι ρυθμιστές φόρτισης των 
μπαταριών 

Ο ρυθμιστής φόρτισης είναι μια απλή ηλεκτρονική συσκευή που φροντίζει για 
τη σωστή φόρτιση των συσσωρευτών (μπαταριών) του φωτοβολταϊκού 
συστήματος. 
Ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης και σταματά τη φόρτιση όταν διαπιστώσει ότι 
η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Αλλιώς θα υπήρχε ο σοβαρός κίνδυνος να 
καταστραφεί η μπαταρία. 
Επειδή οι μπαταρίες έχουν την τάση να αποφορτίζονται σταδιακά ακόμα κι αν 
δεν τροφοδοτούν με ρεύμα κάποια συσκευή, ο ρυθμιστής φόρτισης φροντίζει 
αυτόματα να ξαναρχίσει η διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας όταν 
διαπιστώσει ότι η τάση της έπεσε κάτω από το επίπεδο της πλήρους φόρτισης. 
Αρκετοί ρυθμιστές φόρτισης έχουν υποδοχή πάνω στην οποία συνδέουμε τις 
ηλεκτρικές συσκευές που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε από τη μπαταρία. Έτσι, 
έχουν την επιπλέον δυνατότητα να διακόψουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών 
συσκευών όταν διαπιστώσουν ότι η μπαταρία κοντεύει να αδειάσει πλήρως, 
προστατεύοντάς την πάλι με αυτό τον τρόπο από πλήρη αποφόρτιση που θα 
οδηγούσε στην καταστροφή της. 

 

4.1.2  Επιλογή του σωστού ρυθμιστή φόρτισης 

Το μέγεθος του ρυθμιστή φόρτισης εξαρτάται από το μέγεθος των 
φωτοβολταϊκών που θα συνδέουμε πάνω του. Πρέπει να υπερκαλύπτει την 
συνολική ένταση σε Ampere των φωτοβολταϊκών. Αν, για παράδειγμα, η 
ονομαστική ένταση σε Ampere των φωτοβολταϊκών είναι 10Α, τότε πρέπει να 
επιλέξουμε ένα ρυθμιστή φόρτισης 12Α. 
Επίσης, πρέπει να είναι κατάλληλος και για την τάση του φωτοβολταϊκού 
συστηματος. Αν τα φωτοβολταϊκά βγάζουν συνολική τάση 12V, επιλέγουμε 
ρυθμιστή για φωτοβολταϊκά 12V. Αν τα φωτοβολταϊκά μας βγάζουν συνολική 
τάση 24V, επιλέγουμε ρυθμιστή για φωτοβολταϊκά 24V. 
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Καλό είναι να προβλέπουμε και για το μέλλον. Αν έχουμε σκοπό να 
επεκτείνουμε το φωτοβολταϊκό μας σύστημα με περισσότερα φωτοβολταϊκά 
πάνελ στο μέλλον, τότε καλό είναι να επιλέξουμε ένα μεγαλύτερο ρυθμιστή 
φόρτισης για να καλύπτει και τις μελλοντικές ανάγκες. 
 

4.2  Inverter 

4.2.1 Μετατροπεας τάσης ρεύματος: Μετατροπή από 12V συνεχές (DC) σε 
220V εναλλασόμενο (AC) ρεύμα 

Ο inverter (μπορεί να δείτε να αναφέρεται και ως αντιστροφέας ή μετατροπέας) 
είναι μια συσκευή που μετατρέπει το συνεχές (DC) ρεύμα του φωτοβολταϊκού 
συστήματος σε εναλλασσόμενο (AC) ρεύμα 220V. Έτσι μπορούμε να 
τροφοδοτήσουμε από τη μπαταρία του φωτοβολταϊκού συστήματος όλες τις 
οικιακές συσκευές που απαιτούν 220 Volt. 

  
Ο inverter ή μετατροπέας 220V συνδέεται με ένα διπλό καλώδιο (θετικό - 
αρνητικό) πάνω στους πόλους της μπαταρίας. Έχει συνήθως μια ή δύο 
υποδοχές σαν τις πρίζες που έχουμε στους τοίχους του σπιτιού μας, πάνω στις 
οποίες συνδέουμε τις συσκευές που απαιτούν 220V, απ' ευθείας ή 
χρησιμοποιώντας πολύμπριζο ή και μπαλαντέζα. 
Δεν έχει σημασία πόσες συσκευές θα συνδέσουμε ταυτόχρονα, αρκεί η ισχύς 
όλων των συσκευών που λειτουργούν ταυτόχρονα να μην ξεπερνά την 
επιτρεπόμενη ισχύ του inverter - μετατροπέα τάσης. Έτσι, αν έχουμε έναν 
inverter 200W (200 Watt), μπορούμε να λειτουργήσουμε ταυτόχρονα μια 
τηλεόραση 60W, έναν ανεμιστήρα 40W, ένα φορητό υπολογιστή 60W και 
λαμπτήρες οικονομίας με 40W συνολικής ισχύος. 
Ένας μετατροπέας καλής ποιότητας θα κλείσει αν από λάθος συνδέσουμε μια 
συσκευή με παραπάνω Watt από αυτά που μπορεί να αντέξει, προστατεύοντας 
έτσι τις ηλεκτρικές συσκευές μας. Το ίδιο θα κάνει ένας inverter καλής 
ποιότητας αν διαπιστώσει ότι κοντεύει να αδειάσει η μπαταρία. 

  
Υπάρχουν inverter από 50W έως 10.000W. Συνήθως χρησιμοποιούμε inverter 
από 150W έως 1.200W ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες μας. Ένα μικρό 
φωτοβολταϊκό σύστημα back-up για τις περιπτώσεις διακοπής ρεύματος μπορεί 
να εξυπηρετείται από έναν inverter 300W, αλλά ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό 
σύστημα πού καλύπτει όλες τις καθημερινές ανάγκες για ένα ολόκληρο σπίτι 
θα θέλει inverter μέχρι και πάνω από 4.000W. 

4.2.2 Inverter με τροποποιημένο και inverter με καθαρό ημίτονο 

Οι inverter διακρίνονται σε inverter τροποποιημένου ημίτονου (modified sine-
wave) και σε inverter καθαρού ημίτονου (pure / true sine-wave). 
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Ένας μετατροπέας με τροποποιημένο ημίτονο, είναι φθηνότερος από έναν με 
καθαρό ημίτονο και είναι κατάλληλος για τις περισσότερες συσκευές. 
Καταναλώνει όμως έως και 20% περισσότερη ενέργεια από τη μπαταρία σε 
σχέση με έναν μετατροπέα καθαρού ημίτονου. Επίσης, σε τηλεοράσεις και 
ηχοσυστήματα μέτριας ποιότητας θα ακούγεται ένα ελαφρύ βουητό. 
Από την άλλη μεριά, το μοναδικό μειονέκτημα που έχουν οι inverter καθαρού 
ημίτονου είναι η τιμή τους, αφού είναι τρεις έως τέσσερις φορές ακριβότεροι 
από έναν αντίστοιχο με τροποποιημένο ημίτονο. Αν έχουμε ευαίσθητες 
ηλεκτρονικές συσκευές, καλό είναι να χρησιμοποιούμε για αυτές inverter με 
καθαρό ημίτονο. 
Οι συσκευές που λειτουργούν με μοτέρ (π.χ. ψυγείο) απαιτούν στιγμιαία (κατά 
την εκκίνηση του μοτέρ) πολλαπλάσια Watt (π.χ. πενταπλάσια ή και 
παραπάνω) από αυτά της κανονικής τους λειτουργίας. Αυτό είναι κάτι που 
πρέπει να γνωρίζουμε κατά την επιλογή του μετατροπέα, ώστε να επιλέξουμε 
έναν με μεγαλύτερη ισχύ από τα συνολικά (ονομαστικά) Watt των συσκευών 
που θα λειτουργούν ταυτόχρονα. 
Εκτός από την αποτελεσματική μετατροπή του συνεχούς σε εναλλασσόμενο 
ρεύμα, τα ηλεκτρονικά στοιχεία του αντιστροφέα περιλαμβάνουν επίσης 
στοιχεία υπεύθυνα για το τύπο της καθημερινής λειτουργίας. Αυτά 
εξασφαλίζουν ότι η λειτουργία ξεκινάει την κατάλληλη χρονική στιγμή της 
ημέρας μόλις οι ηλιακές κυψέλες δώσουν αρκετή ισχύ. Αποτυχημένη 
προσπάθεια εκκίνησης απαιτεί ισχύ από το δίκτυο και θα πρέπει να 
αποφεύγεται. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το βέλτιστο σημείο λειτουργίας 
πάνω στη I-V χαρακτηριστική καμπύλη μετακινείται ανάλογα με τις 
διακυμάνσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας των πανέλ. 
Έξυπνος έλεγχος από τον αντιστροφέα περιλαμβάνει παρακολούθηση του 
σημείου μεγίστης ισχύος και συνεχή αναπροσαρμογή στο περισσότερο 
επιθυμητό σημείο λειτουργίας. Συσκευές προστασίας είναι εξίσου 
ενσωματωμένες στον αντιστροφέα ο οποίος αυτομάτως αποσυνδέεται από το 
σύστημα εάν προκύψουν ανωμαλίες στο δίκτυο ή στη φωτοβολταϊκή 
γεννήτρια. 
 
4.2.3 Κόστος - τιμές inverter 
Ένας μετατροπέας 300W τροποποιημένου ημίτονου έχει κόστος περίπου 50 
ευρώ, ενώ ένας μετατροπέας 300W με καθαρό ημίτονο έχει κόστος περίπου 
200 ευρώ. 
Η τιμή ενός inverter 1200W τροποποιημένου ημίτονου είναι περίπου 200 ευρώ, 
ενώ η τιμή ενός inverter 1200W με καθαρό ημίτονο είναι περίπου 800 ευρώ. 
Οι τιμές βέβαια είναι ενδεικτικές αφού εξαρτώνται και από την ποιότητα 
κατασκευής, την προέλευση, τη μάρκα του μετατροπέα κ.λπ. 
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5°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
 

ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Φ/Β 
 
 

 

5.1 Εισαγωγή 

Η σωστή σχεδίαση ενός Φ/Β συστήματος και η,άρτια,εγκατάστασή του 
επιβάλλονται ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της 
ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας,τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και από 
άποψη ενεργειακής αποδοτικότητας. 
 
 
 
5.2 Χαρακτηριστικές ηλεκτρικές τιμές ενός Φ/Β συστήματος 

  α.Τάση 
   Η μέγιστη αναμενόμενη τάση μιας στοιχειοσειράς είναι η συνολική τάση 
ανοικτού κυκλώματος των εν σειρά συνδεδεμένων πλαισίων για τη 
μικρότερη αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας. 
  β.Ένταση 
    Η μέγιστη αναμενόμενη τιμή του ρεύματος μιας στοιχειοσειράς,προκύπτει 
από το ρεύμα βραχυκύκλωσης του ενός πλαισίου πολλαπλασιασμένο επί τον 
συντελεστή1.25. Για παράλληλους κλάδους ημέγιστη αναμενόμενη τιμή του 
συνολικού ρεύματος,προκύπτει από την αντίστοιχη τιμή του ενός κλάδου 
πολλαπλασιασμένη επί τον αριθμό των παράλληλων κλάδων.Ο συντελεστής 
ασφαλείας1.25 καλύπτει ειδικές συνθήκες ατμόσφαιρας και ανακλάσεων οι 
οποίες μπορούν να παρουσιαστούν σε καθαρό ουρανό μετά από 
βροχή(ένταση ακτινοβολίας μεγαλύτερη από1000W/m2).Η τιμή του 
ρεύματος που υπολογίζεται με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στη διαστασιολόγηση των καλωδίων και των προστασιών. 
 
 

   γ.Θερμοκρασία 

    Η μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας των Φ/Β πλαισίων,όπως 
και των κιβωτίων σύνδεσης αυτών,μπορεί να φθάσει τους 70°C,σε κατασκευές 
που επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στην πίσω πλευρά των 
Φ/Β πλαισίων.Στις περιπτώσεις που εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του 
αέρα αναμένονται μεγαλύτερες θερμοκρασίες,έως και80-90°C.Στην περίπτωση 
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που οι αγωγοί διασύνδεσης των Φ/Β πλαισίων γειτνιάζουν με τα πλαίσια,η 
θερμοκρασία των τελευταίων θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη τόσο για την 
ορθή επιλογή της μόνωσης των αγωγών,όσο και για την κατάλληλη επιλογή 
της διατομής τους(επιλογή σωστού διορθωτικού συντελεστή αύξησης 
διατομής). 

 

5.3 Συνεργασία Φ/Β – Αντιστροφέα 
 
Κατά τη σχεδίαση του συστήματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη 
συνεργασία μεταξύ της Φ/Β συστοιχίας και του ηλεκτρονικού αντιστροφέα. Ο 
αντιστροφέας απαιτεί στην είσοδό του ένα συγκεκριμένο εύρος για την τάση 
λειτουργίας, έχοντας ένα ανώτατο όριο τάσης εισόδου. Το ανώτατο όριο δεν 
πρέπει να υπερβαίνεται, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος καταστροφής του 
αντιστροφέα. 
Συνεπώς, ο αριθμός των Φ/Β πλαισίων που μπορούν να συνδεθούν εν 
σειρά(στοιχειοσειρά) υπολογίζεται έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται τα όρια 
αυτά, σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 
Η τάση ενός Φ/Β πλαισίου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη θερμοκρασία 
λειτουργίας του. Οι τιμές τάσης, ρεύματος και ισχύος που δίνονται από τον 
κατασκευαστή, αναφέρονται στις πρότυπες συνθήκες δοκιμών (S.T.C). 
Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία στην οποία διενεργήθηκαν οι μετρήσεις (του 
κατασκευαστή) είναι 25°C. Κατά συνέπεια τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των 
Φ/Β πλαισίων πρέπει να διορθωθούν (αναχθούν) στις ακραίες θερμοκρασιακές 
συνθήκες λειτουργίας του Φ/Β συστήματος. Αναλυτικότερα, από την ελάχιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας των πλαισίων υπολογίζεται η μέγιστη τιμή της τάσης 
των αλυσίδων και από τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας των πλαισίων 
καθορίζεται η μέγιστη τιμή του ρεύματος των παράλληλων αλυσίδων 
(κλάδων). 
Ο μέγιστος αριθμός Φ/Β πλαισίων εν σειρά υπολογίζεται έτσι ώστε η συνολική 
τάση ανοικτού κυκλώματος της συστοιχίας στη μικρότερη αναμενόμενη 
θερμοκρασία λειτουργίας, να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο τάσης εισόδου 
του αντιστροφέα. 
 

 

5.4 Χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού στοιχείου 

 

Μια κατάσταση στην οποία εξετάζεται το Φ/Β στοιχείο είναι το ανοικτό 
κύκλωμα,κατάσταση στην οποία το φωτόρευμα ισούται με το ρεύμα διάχυσης, 
και παράλληλα η ηλεκτρική τάση στα άκρα της επαφής p-n προσεγγίζει το 
ύψος Vbi του φραγμού επαφής. Η τάση αυτή ονομάζεται τάση ανοικτού 
κυκλώματος και είναι: Voc £Vbi . Στο κλειστό κύκλωμα και κατά τη 
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βραχυκύκλωση των άκρων του, το φωτόρευμα διέρχεται από τον αγωγό 
βραχυκύκλωσης, επομένως το ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc ισούται ιδανικά με το 
φωτόρευμα IL. Στην περίπτωση της σύνδεσης μιας ωμικής αντίστασης στο 
κλειστό κύκλωμα, αυτή θα διαρρέεται από ρεύμα έντασης IR = Ιδ – IL. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι το Φ/Β στοιχείο είναι μια 
πηγή ρεύματος, που έχει την ικανότητα να διατηρεί σταθερή την τιμή έντασης 
του ρεύματος σε μια αντίσταση ανεξάρτητα από τη τιμή της. Σε κάθε 
περίπτωση, η πηγή αυτή προσαρμόζει την τάση της στα άκρα της αντίστασης, 
ώστε το ρεύμα να μένει πρακτικά σταθερό. Επομένως, το Φ/Β στοιχείο 
συμπεριφέρεται ως πηγή σταθερού ρεύματος σε ορισμένα όρια τάσεων. Στην 
συνέχεια, και μέχρι την τάση ανοικτού κυκλώματος, το ρεύμα μειώνεται 
ραγδαία, προσεγγίζοντας την συμπεριφορά πηγής σταθερής τάσης. Με τη 
χαρακτηριστική καμπύλη I-V παρατηρούμε τις τιμές της έντασης του ρεύματος 
και της τάσης όταν η επαφή p-n συμπεριφέρεται ως φωτοβολταϊκό στοιχείο. 
Παράλληλα, υπολογίζεται η ισχύς που παρέχει το Φ/Β στοιχείο σε συνάρτηση 
με την τάση στα άκρα και κατασκευάζεται το γράφημά της σε συνάρτηση με 
την τάση. Στις ακραίες τιμές, 0 και oc V , η παρεχόμενη ισχύς είναι μηδενική, 
οπότε η καμπύλη παρουσιάζει μέγιστο, μάλιστα κοντά στο σημείο όπου αρχίζει 
η έντονη πτώση της έντασης του ρεύματος. Το σημείο αυτό καλείται Σημείο 
Μέγιστης Ισχύος (Maximum Power Point, στη ξένη βιβλιογραφία). Είναι 
προφανές ότι για την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου, πρέπει να προσαρμοσθεί η αντίσταση του 
καταναλωτή που επιθυμούμε να συνδέσουμε στα άκρα του στοιχείου, ώστε η 
τάση και το ρεύμα να αντιστοιχούν στο Σημείο Μέγιστης Ισχύος. Τα Σημεία 
Μέγιστης Ισχύος διαφέρουν με τις συνθήκες λειτουργίας του Φ/Β στοιχείου.Το 
επιδιωκόμενο είναι το σημείο λειτουργίας σε κάθε διαφορετική κατάσταση να 
συμπίπτει με το Σημείο Μέγιστης Ισχύος Pm για τη δεδομένη κατάσταση. Οι 
τιμές της έντασης του ρεύματος και της τάσης στο Σημείο Μέγιστης Ισχύος 
συμβολίζονται με Im και Vm, αντίστοιχα. Η μέγιστη δυνατή ισχύς που μπορεί 
να δώσει η κυψέλη υπό δεδομένη προσπίπτουσα πυκνότητα ακτινοβολίας 
είναι:  Pm = Im ×Vm. 
Η καμπύλη I - V φαίνεται στο Σχήμα 5.1, στο οποίο παρουσιάζεται και το 
Σημείο Μέγιστης Ισχύος για την συγκεκριμένη καμπύλη. 
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                  Σχήμα 5.1: Καμπύλη I-V και P = f(V) Φ/Β στοιχείου  

 

 

5.5 Διαμόρφωση της σύνδεσης βάσει της μέγιστης ισχύος της Φ/Β 

εγκατάστασης   

Τα κτηριακά Φ/Β συστήματα ισχύος έως και 5 kWp, συνδέονται στο δίκτυο 
Χ.Τ.μέσω μονοφασικής παροχής,  σε αντιδιαστολή με αυτά των οποίων η 
μέγιστη ισχύς ξεπερνά τα 5 kWp (αλλά σε καμία περίπτωση τα 10 kWp)  οπότε 
υποχρεωτικά συνδέονται στο δίκτυο μέσω τριφασικής παροχής.  Στην 
περίπτωση της τριφασικής σύνδεσης θα πρέπει να επιδιώκεται η συμμετρική 
φόρτιση των τριών φάσεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 
της ΔΕΗ,  το ποσοστό ασυμμετρίας μεταξύ των τριών φασικών ρευμάτων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 20%. 
 

 5.6 Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα  

 

Hλεκτρικά εξαρτήματα:  
Η καλωδίωση μεταξύ φωτοβολταϊκών στοιχείων αρχίζει από τα τερματικάτους, 

που βρίσκονται στο εσωτερικό του κιβωτίου σύνδεσης, στην πίσω πλευρά των 

στοιχείων. Στο κιβώτιο αυτό, ένας ακροδέκτης παρέχει δύο πολικότητες, 

επικοινωνώντας με το εξωτερικό μέσω δύο οπών με στυπειοθλίπτες καλωδίου. 

Σήμερα ωστόσο αυξάνεται ο αριθμός των προκαλωδιωμένων στοιχείων που 

διαθέτουν στεγανούς συνδετήρες και επιτρέπουν τη γρήγορη σύνδεση χωρίς να 
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είναι αναγκαίο το άνοιγμα κιβωτίων σύνδεσης. Η προκαλωδίωση αυτή 

περιλαμβάνει καλώδια διαφορετικού μήκους με αρσενικό και θηλυκό βύσμα 

για τις δύο πολικότητες. Στο εσωτερικό του κιβωτίου σύνδεσης υπάρχουν 

επίσης μία ή δύο δίοδοι by-pass που συνήθως τοποθετούνται από τον 

κατασκευαστή με σκοπό να περιορίζουν τις βλάβες από σκίαση. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται μονοπολικά καλώδια με ελάχιστη διατομή 4 mm², η οποία 

επιτρέπει τον περιορισμό των απωλειών λόγω του φαινομένου Joule, καθώς 

κάθε φωτοβολταϊκό στοιχείο παράγει υψηλές εντάσεις ρεύματος (4-5 Α). 

 

Ένα σύνολο συνδεδεμένων σε σειρά στοιχείων ονομάζεται σειρά. Οι σειρές 

συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους μέσω των πινάκων παράλληλης σύνδεσης 

σειρών ή πινάκων πεδίου. Εκτός από την παράλληλη σύνδεση, οι πίνακες αυτοί 

περιέχουν επίσης τις διατάξεις προστασίας και τις διόδους εμπλοκής 

(τοποθετημένες σε σειρά στο θετικό πόλο κάθε σειράς), ώστε να μην 

επιτρέπεται η κυκλοφορία ρεύματος μεταξύ των σειρών σε περίπτωση που 

παρουσιάζουν διαφορετικές τιμές τάσης. Συνήθως χρησιμοποιούνται δίοδοι 

Schottky γιατί χαρακτηρίζονται από χαμηλή πτώση τάσης (περίπου 1 V) και 

κατά συνέπεια από χαμηλές απώλειες. 

        Στη συνέχεια εγκαθίστανται αποζεύκτες ή διακόπτες για να διακόπτουν τα 

κυκλώματα κάθε σειράς και μια διάταξη για την απαγωγή των επαγωγικών 

τάσεων, των βραχυκυκλωμάτων και των ατμοσφαιρικών ηλεκτρικών 

εκκενώσεων. Όταν η εγκατάσταση περιλαμβάνει δεκάδες σειρών, καθίσταται 

σκόπιμη η δημιουργία πινάκων παράλληλης σύνδεσης ομάδων σειρών, οι 

οποίοι εν συνεχεία καταλήγουν σε ένα γενικό πίνακα συνεχούς ρεύματος. Εάν 

οι επιλογές της μελέτης προβλέπουν λύση με inverter σειράς, οι πίνακες 

συνεχούς ρεύματος δεν είναι αναγκαίοι, καθώς οι καλωδιώσεις των σειρών 

εισέρχονται απευθείας στο inverter. Τα inverter πρέπει να τοποθετούνται όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα στα στοιχεία για να αποφεύγονται υπερβολικές απώλειες 

συνεχούς ρεύματος. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι η απόδοση των 
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inverter μειώνεται με τη θερμοκρασία και κατά συνέπεια πρέπει να 

προστατεύονται από τον ήλιο ή την υπερβολική θέρμανση. Όσον αφορά την 

προστασία από τις ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, η πλευρά συνεχούς ρεύματος 

των inverter πρέπει να προστατεύεται με Spd (Απαγωγείς Κρουστικών 

Υπερτάσεων) κλάσης ΙΙ ή ΙΙΙ, αν και ορισμένα inverter περιέχουν ήδη τις 

αναγκαίες διατάξεις. Τα Spd της κλάσης ΙΙ τοποθετούνται επίσης και στους 

πίνακες παράλληλης σύνδεσης για να προστατεύουν τα στοιχεία, τις διόδους 

και τις μονώσεις από ενδεχόμενες υπερτάσεις. 

Σε περίπτωση ακραίου κινδύνου, μπορούν να προστεθούν Spd και στην πλευρά 

εναλλασσόμενουρεύματος του inverter. Εάν η κατασκευή που φιλοξενεί την 

εγκατάσταση Φ/Β διαθέτει Lps (Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας), οι 

μεταλλικές δομές του συστήματος Φ/Β πρέπει να συνδέονται στο Lps. Σε 

περίπτωση απουσίας εγκατάστασης Lps, πρέπει να αποφεύγεται η άμεση 

σύνδεση των μεταλλικών δομών με τη γείωση. 

 

Όσον αφορά τις προστασίες γείωσης, η εγκατάσταση Φ/Β απαιτεί ιδιαίτερη 
απόδοση του ηλεκτροδίου, εξαιτίας της παρουσίας των Spd και κατά συνέπεια, 
σε περίπτωση που το ηλεκτρόδιο υπάρχει ήδη, είναι σκόπιμο να ελέγχεται η 
καταλληλότητά του για τη νέα κατάσταση μετά την εγκατάσταση του Φ/Β 
συστήματος. Η εγκατάσταση πρέπει να συνδέεται επίσης με τον κόμβο γείωσης 
της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης μέσω ιδοσυναμικού αγωγού. Εάν η 
Φ/Β εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος, μπορεί να συνδεθεί απευθείας η 
κατασκευή με ηλεκτρόδιο γείωσης.  
 

5.7 Υπολογισμός του μήκους κύματος της ακτινοβολίας που προκαλεί το 
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

Προηγουμένως,  αναφερθήκαμε στην ενέργεια των ηλεκτρονίων θεωρώντας ότι 
αυτή είναι E h = ν .  Τα ηλεκτρόνια είναι δυνατόν,  απορροφώντας την ενέργεια 
των φωτονίων, να αποκτήσουν την ενέργεια που χρειάζεται για να 
εγκαταλείψουν το άτομο στο οποίο ανήκουν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί 
ζεύγος οπής ηλεκτρονίου. Το φαινόμενο αυτό,  είναι γνωστό ως φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο.Η κινητική ενέργεια που θα έχει το ηλεκτρόνιο όταν απορροφήσει 
ενέργεια hv  θα είναι   
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  (1) 

                                              

όπου     η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων, Eg έργο εξόδου του 

ηλεκτρονίου. Η ενέργεια αυτή ισούται με το ενεργειακό χάσμα , δηλαδή την 
ενέργεια που χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για να διαφύγει από το άτομο. 

 

5.8 Η απόδοση του φωτοβολταϊκού πλαισίου 

 

Το κάθε Φ/Β πλαίσιο παρουσιάζει τα δικά του ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

(απόδοση, τάση, ισχύ κλπ.), που προφανώς διαμορφώνονται από τα αντίστοιχα 

μεγέθη των χωριστών ηλιακών στοιχείων που περιέχει. Επομένως, όμοια με 

την σχέση, που ορίζει τον συντελεστή πλήρωσης την οποία συναντήσαμε σε 

προηγούμενη παράγραφο, ο συντελεστής απόδοσης του Φ/Β πλαισίου (nπ) 

εκφράζει τον λόγο της μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος που παράγει το Φ/Β πλαίσιο 

(Ρπ), προς την ισχύ της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται στην επιφάνεια του 

S. Προφανώς, την ίδια τιμή θα έχει και ο λόγος της μέγιστης ηλεκτρικής 

ενέργειας Ε που παράγει το Φ/Β πλαίσιο επί ένα ορισμένο χρονικό, διάστημα, 

προς την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται επί το ίδιο χρονικό 

διάστημα. Δηλαδή : 

(1) 

 

(2) 

 

Όπου: Π είναι η πυκνότητα της ηλιακής ενέργειας που πέφτει στην επιφάνεια 

του Φ/Β πλαισίου. 

Η τιμή το nπείναι φανερό ότι εξαρτάται όχι μόνο από τη μέση απόδοση των 

ηλιακών στοιχείων (n), αλλά και από τον συντελεστή κάλυψης του πλαισίου 
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(σκ), που ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής ενεργού επιφάνειας των ηλιακών 

στοιχείων, δηλαδή της επιφάνειας του ημιαγωγού όπου γίνεται η απορρόφηση 

και μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας, προς την συνολική επιφάνεια του 

Φ/Β πλαισίου. Βρίσκουμε εύκολα ότι θα ισχύει η σχέση : (3) 

Παρακάτω στο σχήμα 5.2 έχουμε τους τρείς συνηθισμένους τρόπους 

παράθεσης των ηλιακών στοιχείων στα Φ/Β πλαίσια. 

   

Σχήμα 5.2: Τρείς συνηθισμένοι τρόποι παράθεσης των ηλιακών στοιχείων στα Φ/Β πλαίσια. 

Οι αντίστοιχοι συντελεστές κάλυψης είναι περίπου 0,78 για την περίπτωση (α), 0,88 για την 

περίπτωση (β), και 0,98 για τα εξαγωνικά στοιχεία της περίπτωσης (γ). 

 

Η τιμή του σκ εξαρτάται κυρίως από το σχήμα και την πυκνότητα της 

τοποθέτησης των ηλιακών στοιχείων πάνω στο Φ/Β πλαίσιο. Συνήθως 

κυμαίνεται από περίπου 0,78, για κυκλικά στοιχεία σε παράλληλες 

στοιχισμένες σειρές φτάνει μέχρι σχεδόν 1,00 (πρακτικά μέχρι 0,98),για τα 

μεγαλύτερου κόστους τετραγωνικά ή εξαγωνικά ηλιακά στοιχεία(Σχήμα 5.4). 

 

5.9 Η επίδραση της θερμοκρασίας και της ρύπανσης. 

Όπως είδαμε η απόδοση των Φ/Β στοιχείων επηρεάζεται σημαντικά από τη 
θερμοκρασία. Όμως, ο συντελεστής απόδοσης που δίνεται για τα ηλιακά 
στοιχεία ή για τα Φ/β πλαίσια αντιστοιχεί σε μία συμβατική θερμοκρασία 20 
οC, που συχνά, ιδίως στους θερινούς μήνες, διαφέρει αξιόλογα από την 
πραγματική θερμοκρασία του στοιχείου. Έχει μετρηθεί ότι αφενός, και κυρίως, 
λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχονται, αλλά και λόγω των ηλεκτρικών 
απωλειών που πραγματοποιούνται πάνω τους, στις αντιστάσεις σειράς, τα 
ηλιακά στοιχεία αποκτούν κατά την λειτουργία τους θερμοκρασία μεγαλύτερη 
από την θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος κατά 25 ως 30 οC, ανάλογα 
και με την ταχύτητα του ανέμου. Ως μέσο όρο στους υπολογισμούς μας, 
παίρνουμε συνήθως αύξηση της θερμοκρασίας κατ 30 οC .Είδαμε επίσης ότι 
για τη διόρθωση του παραπάνω σφάλματος χρησιμοποιείται ένας αδιάστατος 
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συντελεστής σθ με τον οποίο πολλαπλασιάζουμε τον συντελεστή απόδοση των 
ηλιακών στοιχείων. Το ίδιο εφαρμόζουμε και για τα Φ/Β πλαίσια. Δηλαδή, για 
θερμοκρασίες διαφορετικές από τη συμβατική, ως συντελεστή απόδοσης των 

Φ/Β πλαισίων παίρνουμε το γινόμενο:  

 

Σε συμβατική θερμοκρασία ο σθ είναι ίσος με την μονάδα, και για τα 
συνηθισμένα ηλιακά στοιχεία πυριτίου του εμπορίου μειώνεται κατά περίπου 
0,005 ανά βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας πάνω από αυτή. Για παράδειγμα 
στην Αθήνα, τον μήνα Ιούλιο που έχουμε μέση θερμοκρασία του αέρα, στις 
φωτεινές ώρες της ημέρας, σχεδόν 30οC η μέση θερμοκρασία των ηλιακών 
στοιχείων του Φ/Β πλαισίου θα είναι περίπου: 

(4) 

 

Την ίδια περίπου τιμή βρίσκουμε και αν χρησιμοποιήσουμε το λογαριθμικό 
διάγραμμα του Σχήματος 5.3 

 

Σχήμα 5.3: Tυπική καμπύλη της μεταβολής της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων 
πυριτίου σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία τους. Η κλίμακα του άξονα των τεταγμένων δίνει 
το ποσοστό της απόδοσης του στοιχείου σε σχέση με την απόδοση του στη συμβατική 
θερμοκρασία 20°C.Η κλίμακα της θερμοκρασίας στον άξονα των τετμημένων είναι 
λογαριθμική. 

 

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να μειώσει την ηλεκτροπαραγωγή των 
Φ/Β πλαισίων, ιδίως όταν έχουν μικρή κλίση, είναι η ρύπανση της επιφάνειας 
του από την επικάθιση σκόνης, φύλλων, χιονιού, αλατιού από την θάλασσα, 
εντόμων και άλλων ακαθαρσιών. Η μείωση είναι σημαντικότερη σε αστικές και 
βιομηχανικές περιοχές λόγω της αιθάλης που αιωρείται στην ατμόσφαιρα και 
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προσκολλάται ισχυρά στην γυάλινη ή πλαστική επιφάνεια των Φ/Β πλαισίων, 
χωρίς να μπορεί η βροχή να την ξεπλύνει αρκετά. Στις περιπτώσεις αυτές 
χρειάζεται να γίνει περιοδικός καθαρισμός της επιφάνειας των Φ/Β πλαισίων 
με απορρυπαντικό. Πάντως, σε περιοχές σε συχνές χιονοπτώσεις ή 
ανεμοθύελλες, οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται συνήθως με κλίση 90ο για 
την αποφυγή συσσώρευσης χιονιού ή τουλάχιστον 45ο για να μην 
συγκρατείται η σκόνη. 

Όταν η Φ/Β γεννήτρια βρίσκεται σε μια περιοχή όπου εκτιμάμε ότι ο βαθμός 
ρύπανσης είναι σημαντικός, είναι σκόπιμο να προβλέπεται στους υπολογισμούς 
μας η αντίστοιχη μείωση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φ/Β 
πλαίσια, με την χρησιμοποίηση ενός αδιάστατου συντελεστή καθαρότητας 
(σρ), ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της ηλεκτρικής ισχύος που παράγει το 

ρυπασμένο Φ/Β πλαίσιο προς την ηλεκτρική ισχύ που όταν η επιφάνεια του 
είναι τελείως καθαρή. Η τιμή του σρ είναι τόσο μικρότερη από τη μονάδα, όσο 

εντονότερη είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος, όσο μικρότερη είναι η κλίση 
του Φ/Β πλαισίου, όσο σπανιότερες είναι οι βροχές στην περιοχή κτλ. Έτσι, 
όποτε είναι απαραίτητο, ως συντελεστή απόδοσης των Φ/β πλαισίων για τους 
υπολογισμούς μας, παίρνουμε το γινόμενο του ενδεικτικού συντελεστή 
απόδοσης ηπ , που δίνεται για συμβατική θερμοκρασία και καθαρή επιφάνεια, 

επί τους συντελεστές διόρθωσης για τη θερμοκρασία σθ και για τη ρύπανση σρ. 

Δηλαδή, η προηγούμενη σχέση παίρνει τη γενικότερη μορφή : 

(5) 

Για παράδειγμα ας πάρουμε ένα Φ/Β πλαίσιο του εμπορίου, με επιφάνεια 

διαστάσεων S = 121,9cm Χ 30,5cm = 0,37 m2, με ενδεικτικό συντελεστή 

απόδοσης ηπ= 10,76% τοποθετημένο στην Αθήνα με κλίση 20o, και ας 

υποθέσουμε ότι η ρύπανση της επιφάνείας του είναι ασήμαντη δηλαδή σρ= 

1,00. Η μέση ηλεκτρική ενέργεια Ε που θα παράγει το Φ/Β πλαίσιο σε μία 
ημέρα π.χ του Ιουλίου, που αντιστοιχεί μέση ηλιακή ακτινοβολία Π = 6,70 

KWh/m2d και μέση θερμοκρασία του αέρα του περιβάλλοντος 30οC , θα είναι, 
σύμφωνα με τα παραπάνω: 

 

(6) 

 

5.10 Η ισχύς αιχμής του φωτοβολταϊκού πλαισίου 

Συχνά, δεν είναι διαθέσιμα όλα τα λεπτομερειακά κατασκευαστικά δεδομένα 
και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των Φ/Β πλαισίων (διαστάσεις, συντελεστής 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΠΙΣΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 43

κάλυψης, συντελεστής απόδοσης των ηλιακών στοιχείων κ.λπ.), αλλά δίνεται 
μόνο μια ενδεικτική ισχύς αιχμής (Ρα), που αντιστοιχεί στην παραγόμενη 
μέγιστη ηλεκτρική ισχύ όταν το Φ/Β πλαίσιο δεχτεί ηλιακή ακτινοβολία με 
πυκνότητα ισχύος 1 ήλιου, δηλαδή 1 kW/m2. 
Οι μονάδες ισχύος που εκφράζουν την ισχύ αιχμής ενός Φ/Β πλαισίου μιας 
oλόκληρης Φ/Β εγκατάστασης ή ενός ηλιακού στοιχείου ονομάζονται συχνά 
βάτ αιχμής (Wp ,Watt peak) και κιλοβάτ αιχμής (kWp). Δηλαδή 
χρησιμοποιείται ο ίδιος όρος και συμβολισμός (άλλωστε ουσιαστικά είναι και 
το ίδιο πράγμα) όπως για το μέτρο της επιφάνειας των Φ/Β στοιχείων που 
γνωρίσαμε προηγουμένως. 

Από την σχέση που δίνει την απόδοση ηπ είναι φανερό ότι: 

  (7) 

και επομένως βρίσκουμε εύκολα ότι σωστά ο κατασκευαστής του Φ/Β 
πλαισίου του παραδείγματος μας το χαρακτηρίζει με ισχύ αιχμής 40 Wp 
κάνοντας και ένα ανεκτό στρογγύλεμα προς τα πάνω, για προφανείς 
εμπορικούς λόγους. Στην περίπτωση, λοιπόν, που γνωρίζουμε μόνο την ισχύ 
αιχμής Pα για τον υπολογισμό της μέσης ημερήσιας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας του Φ/Β πλαισίου, αντί για την παραπάνω σχέση χρησιμοποιούμε 
την ισοδύναμη σχέση : 

  (8) 

 
Πάντως, μπορούμε να πούμε ότι για να έχουμε την πλήρη εικόνα της 
συμπεριφοράς ενός Φ/Β πλαισίου, χρειάζονται οι τιμές των παρακάτω 9 
τεχνικών χαρακτηριστικών του, όπως περίπου είχαμε δει και για τα ηλιακά 
στοιχεία : 
 
1) Ισχύς αιχμής (Pα), σε συμβατική θερμοκρασία και ακτινοβολία. 
2) Ανοιχτοκυκλώμενη τάση (Vos) σε συμβατική θερμοκρασία και ακτινοβολία. 
3) Βραχυκλωμένη ένταση ρεύματος (Isc), σε συμβατική θερμοκρασία και 
ακτινοβολία. 
4) Τάση (Vm), στις συνθήκες της μέγιστης απόδοσης, σε συμβατική 
θερμοκρασία και ακτινοβολία. 
5) Ένταση ρεύματος (Ιm), στις συνθήκες της μέγιστης απόδοσης, σε συμβατική 
θερμοκρασία και ακτινοβολία. 
6) Συντελεστής πλήρωσης (FF), που ορίζεται ως ο λόγος του γινομένου Vm  
Im πρός το γινόμενο Voc  Isc. 
7) Συντελεστής απόδοσης (ηπ), σε συμβατική θερμοκρασία και συντελεστής 
διόρθωσης της απόδοσης (σθ). 
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8) Συντελεστής κάλυψης (σκ). 
9) Διηλεκτρική αντοχή δηλαδή η ελάχιστη τάση που προκαλεί ηλεκτρική 
διάσπαση ανάμεσα στα ηλιακά στοιχεία και στο μεταλλικό περίβλημα του Φ/Β 
πλαισίου.  
 

 

                                              6°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

  Παρουσίαση των οργάνων και συσκευών ενός μετρητικού συστήματος 
που απαιτείται για την αξιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

 

6.1 Εισαγωγή 
 
  Συνοπτική παρουσίαση  
Για την διεξαγωγή των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω όργανα:  
πάνελ της εταιρείας  PHAESUN-symmetron,θερμόμετρο PT100, 
πυρανόμετρο της εταιρείας Kipp&Zonen, μοντέλο CMP3, αυτόνομο 
καταγραφικό μπαταρίας, ανεμοδείκτης ποτενσιόμετρου ακριβείας και 
ανεμόμετρο.  
  
 

6.2 Φωτοβολταϊκά πλαίσια  
 

        Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια που χρησιμοποιήσαμε αποτελείται από 100 
πάνελ συνδεδεμένα σε σειρά. Τα πάνελ είναι μοντέλα USP100, 24V/100W. 

Κατασκευαστής:PHAESUN-symmetron.Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
τους φαίνονται παρακάτω:  

 
-Ηλιακή γεννήτρια USP100, 24V/100W 
 
- Τύπος: μονο-κρυσταλλικό 24V. 
 
- Τάση λειτουργίας 34,2V, ρεύμα λειτουργίας 2,92A 
 
- Τάση ανοικτού κυκλώματος 41V, ρεύμα βραχυκυκλώματος 3,4Α. 
 
- Διαστάσεις 1095 x 795 x 35 mm, 10 kg. 
 
- Τρύπες στήριξης: 548 x 757 mm. 
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- 25 χρόνια εγγύηση  

                          Σχήμα 6.1: Φωτοβολταϊκό πλαίσιο USP 100 

 

 

 

 

Στόχος μας είναι να αναπτυχθεί μέθοδος εκτίμησης της ετήσιας παραγόμενης 
ενέργειας βασισμένη σε μετρήσεις μικρής διάρκειας. 

Για να επιτευθεί αυτό θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε το παρακάτω 

διάγραμμα: 
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       Σχήμα 6.2: Μετρητική διάταξη φωτοβολταϊκού συστήματος. 
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6.3 Θερμόμετρο PT100                            
 
Το θερμόμετρο είναι ένα αισθητήριο όργανο, που ανιχνεύει τη θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένο. Το συγκεκριμένο 
θερμόμετρο της εφαρμογής κάνει χρήση του αισθητήρα PT100. 
Ο θερμοκρασιακός αισθητήρας  ISTOS-100-S  είναι ένας χαμηλού,  
κόστους, ανθεκτικός αισθητήρας τύπου PT-100 με ειδικά σχεδιασμένο 
σκίαστρο που παρέχει υψηλή προστασία από τις περιβαλλοντικές 
συνθήκες (προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία,  βροχόπτωση),ενώ 
επιτρέπει τον ελεύθερο αερισμό για ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας 
του περιβάλλοντος αέρα.Παρακάτω φαίνεται στο σχήμα 6.3 το θερμόμετρο 
PT100. 
 
                        
 

 
Σχήμα 6.3: Θερμόμετρο PT100 
 
 
6.3.1 Αισθητήρας PTC (Possitive Temperature Coefficient) 
 
Οι αισθητήρες έχουν κατασκευασθεί με βάση τις απαιτήσεις του 
διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000  και έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά:  
 
-Τύπος:  Θερμόμετρο αντιστάσεως PT100, 4 Αγωγών, CLASS A  
 
-Ακρίβεια μετρήσεων:   ±(0.15+0.002x(t))  , όπου t θερμοκρασία 
 
-Διαστάσεις αισθητήρα: Μήκος 50mm, Διάμετρος 6mm  
 
-Υλικό αισθητήρα:  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316L 
  
-Μήκος αγωγού: 500mm με μόνωση TEFLON-SILICONE  
 
-Θερμοκρασία λειτουργίας: -50+180 οC 
   
-IP 68 αδιάβροχο 
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-Μήκος* καλωδίου σύνδεσης: 3m (4x0.5mm2, 52.6 mΩ/m)  
   
-Αντίσταση Βρόγχου**: 0.31Ω 
 
- Μέγιστη ταχύτητα ανέμου: τουλάχιστον 75m/s. 
 
- Άνοδος θερμοκρασίας λόγω ηλιακής ακτινοβολίας: 2.3º C/KW/m2 με 
ταχύτητα ανέμου 1m/s. 
 
6.3.2 Λειτουργία του θερμόμετρου 
  
         Η λειτουργία του θερμόμετρου βασίζεται στο αισθητήριο PT100. Η 
ονομασία του αισθητηρίου δεν είναι τυχαία. Το PT είναι η συντομογραφία της 
πλατίνας. Η πλατίνα είναι το υλικό κατασκευής του αισθητήρα. Το αισθητήριο 
αυτό ανήκει στους αισθητήρες μεταβλητής αντίστασης. Το 100 προσδιορίζει 
την αντίσταση του αισθητηρίου στους 0οC (100Ω). Τα αισθητήρια αντίστασης 
είναι γνωστά και ως RTD αισθητήρια.  
 Η συνδεσμολογία του αισθητηρίου ποικίλει και μπορεί να είναι μια από 
τις παρακάτω: 
 Διέγερσης ρεύματος 4 αγωγών 
 Διέγερσης τάσης 2 αγωγών 
 Διέγερσης τάσης 4 αγωγών 
 Διέγερσης τάσης 6 αγωγών 
 Σε συνδεσμολογία γέφυρας με 2 αγωγούς 
 Σε συνδεσμολογία γέφυρας με 3 αγωγούς 
 
 Στη συγκεκριμένη εφαρμογή ακολουθείται η συνδεσμολογία με 
διέγερση τάσης 4 αγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική διαφορά μεταξύ 
της συνδεσμολογίας 2 αγωγών και 4 αγωγών είναι ότι στη συνδεσμολογία 4 
αγωγών δε λαμβάνεται υπ’ όψιν η σύνθετη αντίσταση των καλωδιώσεων του 
αισθητηρίου, με αποτέλεσμα η μέτρηση να είναι πιο ακριβής. 
 Η λειτουργία του αισθητηρίου βασίζεται στη γραμμική μεταβολή της 
αντίστασης σε σχέση με τη μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος του 
αισθητηρίου. Με τη μέτρηση της αντίστασης καθορίζεται η ανιχνευόμενη 
θερμοκρασία. Η σχέση που γενικά ισχύει είναι: 

 
Όπου: 
 Ro: Η αντίσταση στους 0oC 
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 Δθ= Η διαφορά θερμοκρασίας σε οC 
 α= Ο συντελεστής θερμοκρασίας του υλικού κατασκευής της          
 αντίστασης σε μονάδες 1/οC.     
 
Συγκεκριμένα για το αισθητήριο PT100 ισχύει: 
 Ro=100Ω για θ=0οC 
 Μεταβολή αντίστασης για μεταβολή θερμοκρασίας κατά 1οC=0,358/οC 
 Συντελεστής θερμοκρασίας α=3,85*10-3 1/οC 
  
 Σύμφωνα με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά η σχέση (1) μπορεί να 
υποστεί τις παρακάτω αντικαταστάσεις: 

 
 

Ακολουθεί ο πίνακας 6.1μεταβολής της θερμοκρασίας και της αντίστασης. 
 
 
Πίνακας 6.1: PT100 Resistance Table 

 

       °C  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

‐30  88,22  87,83  87,43  87,04 86,64 86,25 85,85  85,46  85,06 84,67

‐20  92,16  91,77  91,37  90,98 90,59 90,19 89,8  89,4  89,01 88,62

‐10  96,09  95,69  95,3  94,91 94,52 94,12 93,73  93,34  92,95 92,55

0  100  99,61  99,22  98,83 98,44 98,04 97,65  97,26  96,87 96,48

0  100  100,39  100,78  101,17 101,56 101,95 102,34  102,73  103,12 103,51

10  103,9  104,29  104,68  105,07 105,46 105,85 106,24  106,63  107,02 107,4

20  107,79  108,18  108,57  108,96 109,35 109,73 110,12  110,51  110,9 111,29

30  111,67  112,06  112,45  112,83 113,22 113,61 114  114,38  114,77 115,15

40  115,54  115,93  116,31  116,7 117,08 117,47 117,86  118,24  118,63 119,01

50  119,4  119,78  120,17  120,55 120,94 121,32 121,71  122,09  122,47 122,86

60  123,24  123,63  124,01  124,39 124,78 125,16 125,54  125,93  126,31 126,69

70  127,08  127,46  127,84  128,22 128,61 128,99 129,37  129,75  130,13 130,52

80  130,9  131,28  131,66  132,04 132,42 132,8 133,18  133,57  133,95 134,33

90  134,71  135,09  135,47  135,85 136,23 136,61 136,99  137,37  137,75 138,13

100  138,51  138,88  139,26  139,64 140,02 140,4 140,78  141,16  141,54 141,91
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          Από τη σχέση (2) είναι φανερή η γραμμική σχέση της μεταβολής της 

αντίστασης με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Στο σχήμα 6.4 φαίνεται 

γραφικά η περιγραφή της σχέσης (2).                                 

        

        Σχήμα 6.4: Μεταβολή της αντίστασης με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. 

 

 

Από την παραπάνω γραφική προκύπτει η εξής εξίσωση: 
 
 
 y=0.3867x+99.967  (1) 
 
 

   Vpt100=  (2) 

 
 
Αν αντικαταστήσουμε στην (2) την (1) δηλ.  όπου Rpt100=y και οπού R=350Ω, 
Και λύσουμε ως προς x  θα βρούμε την ακριβή θερμοκρασία λειτουργίας του 
θερμόμετρου PT100. 
 
 
Στην πραγματικότητα η μεταβολή δεν είναι γραμμική αλλά σχεδόν γραμμική. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο συντελεστής θερμοκρασίας μεταβάλλεται με 
τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Οι πιο ειδικές σχέσεις που ισχύουν για τα 
αισθητήρια θερμοκρασίας μεταβλητής αντίστασης είναι: 
 

 για -200οC < Τ < 0οC 
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 για  0οC < Τ <850οC 
 
 Στην περίπτωση του αισθητήρα PT100 για θερμοκρασιακό συντελεστή 
α=3,85*10-31/οC, οι συντελεστές Α,Β και C έχουν τις εξής τιμές: 
 Α=3,9083*10-3 οC-1 
 B=-5,775*10-7 οC-2 
 C=-4,183*10-12 οC-4 

Για τους συντελεστές Ro και RT ισχύουν τα ίδια με τη σχέση (2). 
 Επίσης, κάτι το οποίο αξίζει παρατήρησης είναι ότι ο κατασκευαστής 
του συγκεκριμένου αισθητήρα θερμοκρασίας της εφαρμογής, δίνει ως 
θερμοκρασιακό συντελεστή την τιμή 0,385Ω/οC. Η έκφραση αυτή δεν είναι 
λανθασμένη. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος περιγραφής της μεταβολής της 
αντίστασης του αισθητήρα για κάθε έναν βαθμό κελσίου. Είναι στην ουσία η 
κλίση της ευθείας του σχήματος 6.7. 
 
 
 
6.3.3 Λειτουργία μέτρησης του αισθητήρα 
 
 Ο αισθητήρας αυτός, όπως ήδη αναφέρθηκε, μεταβάλλει την αντίστασή 
του με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Ωστόσο, το καταγραφικό Stylitis-100, 
δεν μετράει τη στιγμιαία αντίσταση του αισθητήρα, αλλά τη στιγμιαία τάση. 
 Συγκεκριμένα το καταγραφικό εγχέει ένα συνεχές ρεύμα προς την RTD. 
Η βασική συνδεσμολογία φαίνεται στο σχήμα 6.5. 
 

 
Σχήμα 6.5: Βασική συνδεσμολογία λειτουργίας 
 
 
 Στο σχήμα 6.5 φαίνεται η πηγή σταθερού συνεχούς ρεύματος Ι, η οποία 
υπάρχει εσωτερικά στο καταγραφικό, και ένα βολτόμετρο το οποίο επίσης είναι 
εσωτερικά του καταγραφικού. Η βασική ιδέα της διάταξης είναι: 
 Διέλευση ενός σταθερού ρεύματος Ι 
 Καταμέτρηση της πτώσης τάσης επάνω στην RTD 
 Εφαρμογή του νόμου του Ohm σύμφωνα με τον οποίο ισχύει: 

 
 Εφαρμογή της σχέσης (2), επιλυμένης ως προς το θ, και άρα: 
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Η συνδεσμολογία που ακολουθείται στο καταγραφικό στη συγκεκριμένη 
εφαρμογή φαίνεται στο σχήμα 6.6. 
 

                              
              Σχήμα 6.6: Συνδεσμολογία PT100 στο Stylitis-100 με 4 αγωγούς 
 
 Εάν ο αισθητήρας δεν λειτουργεί σωστά τότε θα πρέπει να ελεγχθούν οι 
παρακάτω παράμετροι: 
 Το καταγραφικό θα πρέπει να είναι σε κατάσταση ENERGY SAVE. 

Διαφορετικά ο αισθητήρας θερμαίνεται και ο αισθητήρας θα εμφανίζει 
λανθασμένα υψηλότερη θερμοκρασία από την πραγματική. 

 Με αποσυνδεδεμένο το θερμόμετρο από το καταγραφικό πρέπει να 
ελεγχθεί η αντίσταση στα άκρα του. Σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος(περίπου 23οC), θα πρέπει η αντίσταση του θερμόμετρου 
να είναι περίπου 110Ω.  

 
 
 Ο προγραμματισμός της εισόδου του καταγραφικού που θα δεχθεί το 
θερμόμετρο, φαίνεται στο σχήμα 6.7. 
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      Σχήμα 6.7: Προγραμματισμός εισόδου για τη σύνδεση αισθητήρα PT-100 
 
 Πριν την έναρξη του προγραμματισμού θα πρέπει η παράμετρος ACQ 
του αρχικού μενού, να είναι σε κατάσταση OFF. Μετά τη λήξη του 
προγραμματισμού όλων των παραμέτρων θα πρέπει η παράμετρος αυτή να 
λαμβάνει κατάσταση ΟΝ.  
 
 
 
 

6.4 Πυρανόμετρο πυριτίου      

       

     

Σχήμα 6.8: Πυρανόμετρο πυριτίου 

Ο αισθητήρας που θα χρησιμοποιηθεί είναι ένα πυρανόμετρο τύπου CM6B της 
εταιρείας KIPP & ZONEN. 
Προκειμένου για μέτρηση της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας τα πυρανόμετρα 
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εφοδιάζονται και με ένα δαχτυλίδι το οποίο τοποθετείται στην διεύθυνση του 
ήλιου για όλο το γεωγραφικό πλάτος των  0°-90° Βορρά και Νότου έτσι ώστε 
να σκιάζεται ο γυάλινος θόλος συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σκοπός 
του δαχτυλιδιού είναι να συλλάβει την απ’ ευθείας ακτινοβολία του ήλιου κατά 
τη διάρκεια όλης της ημέρας χωρίς επαναρίθμηση. Επίσης κάθε λίγες ημέρες η 
θέση του δαχτυλιδιού πρέπει να επαναπροσαρμόζεται στην κλίση του ήλιου. 
Για μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας σε εξωτερικούς χώρους. Βαθμονομημένο 
ως προς ένα WMO Class 1 Thermopile. 
 
 
6.4.1 Λειτουργία του πυρανόμετρου 
 
 Η βασική ιδέα της λειτουργίας του πυρανόμετρου, είναι ότι ηλιακή 
ακτινοβολία προσπίπτει σε έναν αισθητήρα, και παράγεται συνεχής τάση στην 
έξοδο του αισθητήρα. Η τάση αυτή που εξάγεται είναι ανάλογη της 
ευαισθησίας του οργάνου. Το συγκεκριμένο πυρανόμετρο έχει ευαισθησία ίση 
με 10,86μV/Wm-2. Η σχέση που συνδέει την ηλιακή ακτινοβολία με την τάση 
εξόδου του αισθητήρα είναι: 

 
Όπου: 
ESolar= Ηλιακή ακτινοβολία (W/m2) 
Uemf= Τάση εξόδου αισθητήρα (μV) 
Sensitivity= Μv/W/m2  
 
 Από την παραπάνω σχέση φαίνεται η γραμμική μεταβολή της ηλιακής 
ακτινοβολίας με την τάση. Κατά τη λειτουργία ενός πυρανόμετρου, οι 
παράγοντες που καθορίζουν την απόδοσή του είναι αρκετοί όπως η 
θερμοκρασία, το επίπεδο της ηλιακής ακτινοβολίας, η γωνία πρόσπτωσης της 
ηλιακής ακτινοβολίας και άλλοι. Έτσι, κάποιες φορές η απόδοση του 
πυρανόμετρου μπορεί να είναι πολύ υψηλή αλλά και πολύ χαμηλή.  
 
6.4.2 Αβεβαιότητα μέτρησης 
Όταν ένα pyranometer είναι σε λειτουργία, η απόδοση από αυτό συσχετίζεται 
σε διάφορες παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία, το επίπεδο ακτινοβολίας, η 
γωνία της πρόσπτωσης, κ.λπ. Κανονικά, ο παρεχόμενος αριθμός ευαισθησίας 
χρησιμοποιείται για να υπολογίσει τα irradiances. Εάν οι όροι διαφέρουν 
σημαντικά από τους όρους βαθμολόγησης, η αβεβαιότητα στα υπολογισμένα 
irradiances πρέπει να αναμένεται. 
 
Για ένα δευτεροβάθμιο τυποποιημένο όργανο (η υψηλότερη ποιότητα) το 
WMO αναμένει τα μέγιστα λάθη στα ωριαία σύνολα ακτινοβολίας 3%. Στο 
καθημερινό σύνολο ένα λάθος 2% αναμένεται, επειδή μερικές παραλλαγές 
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απάντησης ακυρώνουν η μια την άλλη έξω εάν η περίοδος ολοκλήρωσης είναι 
μεγάλη. Το Kipp & Zonen αναμένουν τη μέγιστη αβεβαιότητα 2% για τα 
ωριαία σύνολα και 1% για τα καθημερινά σύνολα για το pyranometer CMP 22. 
Πολλά έτη εμπειρίας έχουν δείξει ότι η απόδοση pyranometer μπορεί να 
βελτιωθεί σχετικά με μηδέν αντισταθμισμένο τύπο Α με τη χρησιμοποίηση ενός 
καλά σχεδιασμένου συστήματος εξαερισμού. Η Kipp & Zonen μονάδα 
εξαερισμού βιογραφικού σημειώματος 2 συστήνεται για να ελαχιστοποιήσει 
αυτό το μικρό υπόλοιπο λάθος. 
Για το CMP 22 η επίδραση κάθε παραμέτρου στην ευαισθησία μπορεί να 
παρουσιαστεί χωριστά. 
 
Το λάθος μη γραμμικότητας, η παραλλαγή ευαισθησίας με την ακτινοβολία, 
είναι το ίδιο για οποιοδήποτε CMP 22 και παρουσιάζεται στο σχήμα 6.9 για μια 
σειρά από 0 έως 1000 W/m2 που αναφέρεται στη βαθμολόγηση σε 500 W/m2. 
 

 
      Σχήμα 6.9: Παραλλαγή ευαισθησίας μη γραμμικότητας ενός CMP 22 
 
 
 
 
Η εξάρτηση θερμοκρασίας της ευαισθησίας είναι μια λειτουργία του 
μεμονωμένου CMP 22. Για ένα δεδομένο CMP 22 η απάντηση βρίσκεται στην 
περιοχή μεταξύ των κυρτών γραμμών στο σχήμα 6.10. Η εξάρτηση 
θερμοκρασίας κάθε pyranometer CMP 21 και CMP 22 χαρακτηρίζεται και 
παρέχεται το όργανο. Κάθε CMP 21 και CMP 22 έχουν έναν ενσωματωμένο 
αισθητήρα θερμοκρασίας για να επιτρέψουν στις διορθώσεις για να 
εφαρμοστούν αν είναι απαραίτητο. 
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         Σχήμα 6.10: Χαρακτηριστική εξάρτηση θερμοκρασίας ενός CMP 22 
 
 
Το κατευθυντικό λάθος είναι το άθροισμα του λάθους αζιμουθίου και 
αποκορυφώματος και δίνεται συνήθως σε %. 
Το σχήμα 6.11 παρουσιάζει μέγιστο σχετικό λάθος αποκορυφώματος σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση αζιμουθίου για το CMP 22. Το κατευθυντικό λάθος 
κάθε pyranometer CMP 21 και CMP 22 χαρακτηρίζεται και παρέχεται το 
όργανο. 
 

 
         Σχήμα 6.11: Σχετικό κατευθυντικό λάθος ενός CMP 22 
 
 Στο σχήμα 6.12 φαίνεται η συνδεσμολογία του πυρανόμετρου με το 
καταγραφικό. Το πυρανόμετρο έχει σαν έξοδο τρείς αγωγούς. Στο σχήμα 6.13 
φαίνεται ο προγραμματισμός της εισόδου η οποία δέχεται σαν είσοδο την τάση 
εξόδου του πυρανόμετρου. 
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Σχήμα 6.12: Συνδεσμολογία του πυρανόμετρου 
 

 
Σχήμα 6.13: Προγραμματισμός εισόδου σύνδεσης πυρανόμετρου 
 
 Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι προδιαγραφές για το συγκεκριμένο 
πυρανόμετρο. 
 
             Πίνακας 6.2: Προδιαγραφές πυρανόμετρου 
 

Μέγεθος Τιμή 
Φασματική σειρά 305…2800nm 
Ευαισθησία 9-15μV/w/m2 
Σύνθετη αντίσταση 70- 100Ω 
Χρόνος απόκρισης 1/e 5s, 99% 5s 
Μη γραμμικότητα <1,5% 

(<1000W/m2) 
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Σφάλμα κλίσης <1,5% στα 
1000W/m2 

Θερμοκρασία λειτουργίας -40…+90οC 
Θερμοκρασιακή εξάρτηση της 
ευαισθησίας 

±2% (-10…+40οC) 

Μέγιστη ακτινοβολία 2000W/m2 
Σύνηθες σφάλμα  <±20W/m2 στα 

1000W/m2 
Βάρος 0,85Kg 
Μήκος καλωδίων 10m 

 
 
                                  
                                  
6.5 Αυτόνομο καταγραφικό μπαταρίας  
 
6.5.1 Εισαγωγή 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο καταγραφικό μηχάνημα του 
μετεωρολογικού σταθμού. Το καταγραφικό αυτό μηχάνημα είναι της ελληνικής 
εταιρείας SYMMETROΝ και ονομάζεται STYLITIS-100. Ο προγραμματισμός 
του καταγραφικού αυτού είναι σχετικά απλός και δεν στηρίζεται στη χρήση 
κάποιας συμβατικής γλώσσας προγραμματισμού. Ο προγραμματισμός 
επιτυγχάνεται με τα πλήκτρα της μονάδας ή μέσω του προσωπικού 
ηλεκτρονικού υπολογιστή με σειριακή σύνδεση. 
 
 
6.5.2 Χαρακτηριστικά αυτόνομου καταγραφικού μπαταρίας 
 
 κατάλληλο για πολλούς τύπους μετρήσεων. 
 
- Υψηλή αξιοπιστία σε χαμηλό κόστος. 
 
- 7 είσοδοι τάσης /ρεύματος /θερμοκρασίας /ψηφιακές. 
 
- 1 ή 2 είσοδοι απαριθμητή. 
 
- Έξοδοι ακριβείας: 2,5 V και 0,5 mA. 
 
- Όλες οι είσοδοι γίνονται έξοδοι. 
 
- Οι έξοδοι αλλάζουν σε συνδυασμό με τις εισόδους. 
 
- Δειγματοληψία ανά 1 δευτερόλεπτο. 
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- Μέσος Όρος, Ελαχιστο, Μέγιστο από 1 δευτερόλεπτο έως 1 ώρα. 
 
- Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη Flash 4ΜΒ. 
 
- 2 σειριακές θύρες.  
 
 
 
6.5.3 Εξωτερική περιγραφή 
 
 Το καταγραφικό, είναι τοποθετημένο μέσα σε μεταλλικό κιβώτιο. Επάνω 
στη μονάδα, υπάρχει το πληκτρολόγιο, η οθόνη, μια υποδοχή για σειριακή 
σύνδεση, σημείο σύνδεσης της γείωσης, μονάδες εισόδου και εξόδου, υποδοχή 
για εξωτερική κάρτα μνήμης, κλειδί ασφαλείας, σχέδιο μονάδων εισόδου- 
εξόδου, υποδοχή για εσωτερικές μπαταρίες.Παρακάτω φαίνεται η περιγράφη 
του καταγραφικού. 
 

 
             Σχήμα 6.14: Περιγραφή του καταγραφικού 
 
 
6.5.4  Ο προγραμματισμός του καταγραφικού 

 Το πληκτρολόγιο της μονάδας είναι το βασικό εργαλείο για τον 

προγραμματισμό του καταγραφικού. Προϋπόθεση για τη λειτουργία του 

καταγραφικού είναι η τροφοδότησή του με τάση, είτε από εξωτερική μπαταρία 
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είτε με την τοποθέτηση μπαταριών στην ίδια τη μονάδα στην υποδοχή 

μπαταριών(βλέπε σχήμα 6.14). Στη συνέχεια πρέπει να πατηθεί οποιοδήποτε 

πλήκτρο για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο ώστε να ανάψει η οθόνη της 

μονάδας. Οι πρώτες ρυθμίσεις που εμφανίζονται είναι: 

 1> STATUS 

 2> SETUP 

 3>DISPLAY 

 4>COMMUNICATE 

 5>ACQ ON/OFF 

 

1. STATUS 

 Η επιλογή αυτή ενημερώνει για την κατάσταση του συστήματος. Για την 

επιλογή της ρύθμισης αυτής πιέζεται το πλήκτρο 1. Αφού πιεστεί το πλήκτρο 

εμφανίζονται οι ενδείξεις: 

 1>INFO 

 2>BAT 

 3>CARD 

 4>BUF 

 5>ACTIVITY 

 

1>STATUS  1>INFO 

     Με την επιλογή αυτή γίνεται έλεγχος της έκδοσης Firmware. Για να 

επιλεχθεί η παράμετρος αυτή, πρέπει αφού εχει επιλεχθεί STATUS 

παράμετρος, να πιεστεί το πλήκτρο 1. 

 

1>STATUS  2>BAT 

 Με την παράμετρο αυτή γίνεται έλεγχος της τάσης της μπαταρίας. Για να 

επιλεχθεί η παράμετρος αυτή, πρέπει αφού έχει επιλεχθεί STATUS  

παράμετρος να πιεστεί το πλήκτρο2. 

 

1>STATUS  3>CARD 
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 Με την παράμετρο αυτή μπορεί να γίνει έλεγχος της κατάστασης της 

μνήμης της κάρτας καθώς και καθαρισμός της μνήμης. Για να επιλεχθεί η 

παράμετρος αυτή πρέπει αφού επιλεχθεί η παράμετρος STATUS, να πιεστεί το 

πλήκτρο 3. 

 

1>STATUS  4>BUF 

      Με την παράμετρο αυτή μπορεί να γίνει έλεγχος του ελεύθυερου χώρου του 

εσωτερικού BUFFER του καταγραφικού. Η επιλογή της παραμέτρου εφόσον 

ήδη εχει επιλεχθεί η παράμετρος STATUS, γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 

4. 

 

1>STATUS  5>ACTIVITY 

 Με την παράμετρο αυτή μπορεί να γίνει έλεγχος των τρεχουσών 

ρυθμίσεων των παρακάτω μεταβλητών: 

 ACQ ON/OFF (Γίνεται καταγραφή ή δεν γίνεται) 

 Στατιστικό διάστημα ΙΝΤ 

 Μέσο αποθήκευσης  

 

2. SETUP 

 

 Με την παράμετρο αυτή μπορεί να γίνει η ρύθμιση για τη βασική 

λειτουργία καταγραφής της μονάδας. Για να επιλεχθεί η παράμετρος αυτή 

πρέπει από το αρχικό μενού να πιεστεί το πλήκτρο 2. Αφού πισετεί το πλήκτρο, 

εμφανίζονται οι ρυθμίσεις: 

 1>RATE 

 2>IN 

 3>MODE 

 4>DAT 

 5>TIM 

 6>SITE 

 7>PAS 
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2>SETUP  1>RATE 

 Με την παράμετρο αυτή μπορεί να γίνει ρύθμιση της συχνότητας 

δειγματοληψίας αλλά και του χρονικού διαστήματος εκτέλεσης μαθηματικών 

πράξεων. Η επιλογή της παραμέτρου μπορεί να γίνει με το πάτημα του 

πλήκτρου 1, και εφόσον έχει νωρίτερα επιλεχθεί η παράμετρος SETUP. 

 

2>SETUP  2>IN 

 Με την παράμετρο αυτή είναι δυνατή η επιλογή και η ρύθμιση της κάθε 

μονάδας εισόδου. Η επιλογή της παραμέτρου αυτής είναι δυνατή με το πάτημα 

του πλήκτρου 2 και εφόσον νωρίτερα έχει επιλεχθεί η παράμετρος SETUP. Με 

την επιλογή της παραμέτρου αυτής εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: 

 1>ANALOG 

 2>COUNTER 

 3>DIG 

 4>ExcOUT 

 

2>SETUP  2>IN  1>ANALOG 

 Η επιλογή της παραμέτρου γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 1 και 

εφόσον έχει επιλεχεθεί η αλληλουχία παραμέτρων SETUP/IN. Με την 

παράμετρο ANALOG, μπορεί να γίνει η ρύθμιση των αναλογικών εισόδων του 

καταγραφικού. Συγκεκριμένα υπάρχουν 18 αναλογικές είσοδοι. Ο 

προγραμματισμός των αναλογικών εισόδων αναλύεται σε επόμενη παράγραφο. 

 

2>SETUP  2>IN  2>COUNTER 

 Η επιλογή της παραμέτρου αυτής γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 2 

και εφόσον έχει επιλεχθεί η αλληλουχία παραμέτρων SETUP/IN. Με την 

παράμετρο COUNTER, μπορεί να γίνει ρύθμιση των εισόδων των 

απαριθμητών του καταγραφικού. Συγκεκριμένα υπάρχουν 6 είσοδοι 
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απαριθμητών. Ο προγραμματισμός των εισόδων απαριθμητών αναλύεται σε 

επόμενη παράγραφο. 

 

2>SETUP  2>IN  3>DIG 

 Η επιλογή της παραμέτρου αυτής γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 3 

και εφόσον έχει επιλεχθεί η αλληλουχία παραμέτρων SETUP/IN. Με την 

παράμετρο DIG, μπορεί να γίνει ρύθμιση των ψηφιακών εισόδων. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν 3 ψηφιακές είσοδοι. Ο προγραμματισμός των 

ψηφιακών εισόδων αναλύεται σε επόμενη παράγραφο. 

 

2>SETUP  2>IN  4>ExcOUT 

 Η επιλογή της παραμέτρου αυτής γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 4 

και εφόσον έχει επιλεχθεί η αλληλουχία παραμέτρων SETUP/IN. Με την 

παράμετρο ExcOUT, μπορεί να γίνει ρύθμιση της τάσης εξόδου από τα σημεία 

V.EXCITATION. 

 

2>SETUP  3>MODE 

 

 Η επιλογή της παραμέτρου γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 3 και 

εφόσον έχει επιλεχθεί πρώτα η παράμετρος SETUP. Επιλέγοντας την 

παράμετρο MODE εμφανίζονται οι ακόλουθες παράμετροι: 

 1>ENERGY SAVE OPER. 

 2>CONTINUOUS 

 3>PC SYNC 

 

2>SETUP  3>MODE  1>ENERGY SAVE OPER. 

 Η επιλογή της παραμέτρου γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 1 και 

εφόσον έχει επιλεχθεί η αλληλουχία παραμέτρων SETUP/MODE. Με την 

ενεργοποίηση της παραμέτρου αυτής, επιλέγεται λειτουργία με εξοικονόμηση 

ενέργειας. Αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για ένα λεπτό και έχει ενεργοποιηθεί 
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η παράμετρος αυτής, τότε το καταγραφικό επέρχεται σε κατάσταση «ύπνου», 

χωρίς όμως η καταγραφή να σταματά. 

 

2>SETUP  3>MODE  2>CONTINUOUS 

 Η επιλογή της παραμέτρου γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 2 και 

εφόσον πριν έχει επιλεχθεί αλληλουχία παραμέτρων SETUP/MODE. Με την 

ενεργοποίηση της παραμέτρου αυτής, επιλέγεται συνεχόμενη λειτουργία. Στη 

συνεχόμενη λειτουργία το καταγραφικό είναι συνεχώς ενεργοποιημένο είτε 

πραγματοποιείται καταγραφή είτε όχι. Αποτέλεσμα αυτού είναι η κατανάλωση 

μεγαλύτερης ενέργειας από την μπαταρία. 

 

2>SETUP  3>MODE  3>PC SYNC 

 Η επιλογή της παραμέτρου γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 3 και 

εφόσον έχει πρώτα επιλεχθεί η αλληλουχία παραμέτρων SETUP/MODE. Με 

την ενεργοποίηση της παραμέτρου αυτής, ενεργοποιείται η on-line λειτουργία 

με το το PC μέσω της σειριακής θύρας. Με τον τρόπο αυτό, το καταγραφικό 

μπορεί να ελεγχθεί πλήρως από κάποιο λογισμικό τρίτων. Η λειτουργία αυτή 

εκτελείται ταυτόχρονα και δεν επηρεάζει την καταγραφή των δεδομένων. 

 

2>SETUP  4>DAT 

 Η παράμετρος αυτή επιλέγεται με το πάτημα του πλήκτρου 4 και εφόσον 

έχει πρίν επιλεχθεί η παράμετρος SETUP. Με την επιλογή της παραμέτρου 

εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές: 

 1>STORE TIME-SERIES 

 2>STORE MATH 

 

2>SETUP  4>DAT  1>STORE TIME-SERIES 

 Η επιλογή της παραμέτρου αυτή γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 1 

και εφόσον έχει νωρίτερα επιλεχθεί η αλληλουχία παραμέτρων SETUP/DAT. 
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Με την παράμετρο αυτή επιλέγεται επεξεργασία των τιμών εισόδου με 

χρονοσειρά. 

 

2>SETUP  4>DAT  2>STORE MATH 

 Η επιλογή της παραμέτρου γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 2 και 

εφόσον έχει πρώτα επιλεχθεί η αλληλουχία SETUP/DAT. Όταν είναι 

ενεργοποιημένη η παράμετρος αυτή, τότε ακολουθείται στατιστική 

επεξεργασία των τιμών εισόδου. 

 

2>SETUP  5>TIM 

 Η επιλογή της παραμέτρου αυτής γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 5 

και εφόσον πρίν έχει επιλεχθεί η παράμετρος SETUP. Με την επιλογή αυτής 

της παραμέτρου εμφανίζεται η ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας. Έτσι 

ρυθμίεται η ώρα και η ημερομηνία ανάλογα με την τοποθεσία καταγραφής των 

μετρήσεων. 

 

2>SETUP  6>SITE 

 Η επιλογή της παραμέτρου αυτής γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 6 

και εφόσον αρχικά έχει επιλεχθεί η παράμετρος SETUP. Με την παράμετρο 

αυτή εμφανίεται το όνομα της τοποθεσίας εγκατάστασης του καταγραφικού, 

π.χ. TEI PIRAUES. Επίσης εμφανίζεται και η ένδειξη NUM, [.] selects char. η 

οποία ενημερώνει το χρήστη ότι το πληκτρολόγιο γράφει νούμερα, και ότι αν 

πατηθεί το πλήκτρο με την τελεία, τότε το πληκτρολόγιο θα γράφει λατινικούς 

χαρακτήρες. Περισσότερες λεπτομέρειες για την λειτουργία του πληκτρολογίου 

δίνονται σε επόμενη παράγραφο. 

 

2>SETUΡ  7>PAS 

 Η επιλογή της παραμέτρου γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου 7 και 

εφόσον πρώτα έχει επιλεχθεί η παράμετρος SETUP. Με την επιλογή της 

παραμέτρου μπορεί να γίνει καταχώρηση κωδικού ασφαλείας για τη μονάδα. 
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Επίσης εμφανίζεται η ένδειξη για την επιλογή αριθμών ή λατινικών 

χαρακτήρων, για την επεξεργασία του κωδικού ασφαλείας.  

 

 

3. DISPL 

 Η επιλογή της παραμέτρου αυτής γίνεται από το αρχικό μενού που 

εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το καταγραφικό, με το πάτημα του πλήκτρου  

3. Η παράμετρος αυτή έχει ως ρόλο την εμφάνιση της κατάστασης όλων των 

εισόδων του καταγραφικού. Όταν επιλεχθεί η παράμετρος, εμφανίζονται οι 

παρακάτω ενδείξεις: 

 1>ANALOG 

 2>COUNTER 

 3>DIGITAL 

 

3>DISPL  1>ANALOG 

 

 Η επιλογή της παραμέτρου ANALOG, γίνεται με το πάτημα του 

πλήκτρου 1. Ρόλος της παραμέτρου είναι η παρακολούθηση της κατάστασης 

των αναλογικών εισόδων. Με τα πλήκτρα [↑] και [↓] είναι δυνατή η εναλλαγή 

της εμφάνισης των καταστάσεων όλων των αναλογικών εισόδων. Για κάθε 

είσοδο εμφανίζονται οι εξής τιμές: 

 Τρέχουσα τιμή μεγέθους 

 AV: Μέση τιμή μεγέθους 

 MN: Ελάχιστη τιμή μεγέθους 

 MX: Μέγιστη τιμή μεγέθους  

 

3>DISPL  2>COUNTER 

 Η επιλογή της παραμέτρου COUNTER , γίνεται με το πάτημα του 

πλήκτρου 2 και εφόσον έχει αρχικά επιλεχθεί η παράμετρος DISPL. Η 

παράμετρος COUNTER παρακολουθεί την κατάσταση των εισόδων των 
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απαριθμητών. Με τα πλήκτρα [↑] και [↓] είναι δυνατή η εναλλαγή της 

εμφάνισης των καταστάσεων όλων των εισόδων των απαριθμητών. Για κάθε 

μια είσοδο απαριθμητή, εμφανίζονται στην LCD οθόνη οι εξής τιμές: 

 Τρέχουσα τιμή μεγέθους 

 AV: Μέση τιμή μεγέθους 

 MN: Ελάχτιστη τιμή μεγέθους 

 MX: Μέγιστη τιμή μεγέθους  

 

3>DISPL  3>DIGIT 

 Η επιλογή της παραμέτρου είναι δυνατή με το πάτημα του πλήκτρου 3, 

και εφόσον πρώτα έχει επιλεχθεί η παράμετρος DISPL από το αρχικό μενού. 

Ρόλος της παραμέτρου αυτής είναι η παρακολούθηση της κατάστασης των 

ψηφιακών εισόδων. Η ένδειξη της LCD οθόνης εμφανίζει τις εξής ενδείξεις: 

 Digital input 1  2  3 

          state: 0  0   0  (Μηδενικά αν η είσοδος δεν έχει σήμα και 1 αν έχει 

σήμα η ψηφιακή είσοδος) 

 

4. COMMUNICATE 

 Η παράμετρος αυτή επιλέγεται από το αρχικό μενού, πιέζοντας το 

πλήκτρο 4. Η παράμετρος αυτή καθορίζει την επικοινωνία του καταγραφικού 

Stylitis-100, με περιφερειακές μονάδες. Οι ενδείξεις που εμφανίζονται μόλις 

επιλεγεί η παράμετρος, είναι: 

 1>DOWNLOAD DATA 

 2>MODEM 

 3>PIN 

 

4>COMMUNICATE  1>DOWNLOAD DATA 

 Η παράμετρος αυτή επιλέγεται με το πάτημα του πλήκτρου 1 και εφόσον 

από το αρχικό μενού έχει επιλεχθεί η παράμετρος COMMUNICATE. Η 

παράμετρος αυτή δίνει τη δυνατότητα ώστε οι μετρήσεις που έχουν καταγραφεί 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΠΙΣΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 68

από τη μονάδα είτε στο εσωτερικό BUFFER είτε σε εξωτερική κάρτα μνήμης, 

να μπορούν να αποθηκευτούν μέσω σειριακής σύνδεσης με το προσωπικό PC 

για περαιτέρω επεξεργασία και χάραξη καμπυλών μέσα από εξειδικευμένα 

προγράμματα όπως το Excel. Μόλις επιλεχθεί η παράμετρος, εμφανίζονται οι 

παρακάτω ενδείξεις: 

 PRESS <ENTER> TO SEND 

          BUFFER DATA TO SER. PORT 

 Μόλις τα δεδομένα του καταγραφικού περαστούν στο PC τότε 

εμφανίζεται ένα μήνυμα μέσω του οποίου ο χρήστης επιλέγει να συνεχίσει η 

καταγραφή κανονικά, ή να σβηστούν τα δεδομένα από το BUFFER και από την 

κάρτα μνήμης. 

 

4>COMMUNICATE  2>MODEM 

 

 Η επιλογή της παραμέτρου αυτής μπορεί να γίνει με το πάτημα του 

πλήκτρου 2, και εφόσον πρώτα έχει επιλεχθεί η παράμετρος COMMUNICATE 

από το αρχικό μενού. Ρόλος της παραμέτρου αυτής είναι η σύνδεση του 

καταγραφικού με MODEM μέσω του οποίου είναι δυνατή η λήψη των 

καταγραφών από απόσταση. Το MODEM μπορεί να είναι standard ή GSM. 

 

4>COMMUNICATE  3>PIN 

 Η παράμετρος αυτή επιλέγεται με το πάτημα του πλήκτρου 3, και 

εφόσον αρχικά έχει επιλεχθεί η παράμετρος COMMUNICATE. Ρόλος αυτής 

της παραμέτρου είναι η εισαγωγή κωδικού PIN για το GSM MODEM. Αν ο 

κωδικός αυτός δοθεί 3 φορές λάθος, τότε αυτόματα απενεργοποιείται και 

εμφανίζεται η ένδειξη εισαγωγής του κωδικού PUK. Εισάγεται ο κωδικός PUK 

μαζί με μια τελεία και το νέο κωδικό PIN σε σειρά ώστε να ρυθμιστεί νέο 

PIN.(π.χ. 76878899.1200). 

 

5. ACQ ON/OFF 
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 Η παράμετρος αυτή επιλέγεται με το πάτημα του πλήκτρου 5 από το 

αρχικό μενού. Ρόλος της είναι να ρυθμιστεί το καταγραφικό ώστε να ξεκινήσει 

μια νέα καταγραφή (ACQ ON) ή να σταματήσει μια εξελισσόμενη 

καταγραφή(ACQ OFF). Μόλις επιλεχθεί η παράμετρος εμφανίζεται μια από τις 

παρακάτω ενδείξεις: 

 STOP ACQUISITION? (Να σταματήσει η καταγραφή;) 

 STAR ACQUISITION? (Να ξεκινήσει η καταγραφή;) 

 

Σημείωση: 
 Για να αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις σε μια παράμετρο, θα πρέπει να πιέζεται το 
πλήκτρο ENTER.Για να αναιρούνται ρυθμίσεις και να βγαίνετε από τη ρύθμιση μιας 
παραμέτρου, πιέζεται το πλήκτρο ESC. 
 

6.5.5 Μονάδες εισόδου καταγραφικού 

 Οι μονάδες εισόδου που έχει το καταγραφικό χωρίζονται ανάλογα με το 

σήμα που θα πάρουν στις εξής βασικές κατηγορίες: 

 Αναλογικές είσοδοι 

 Είσοδοι απαριθμητών 

 Ψηφιακές είσοδοι 

 

6.5.5.1 Αναλογικές είσοδοι 

 Οι αναλογικές είσοδοι του καταγραφικού είναι είσοδοι που δέχονται 

αναλογικά σήματα τάσης ή ρεύματος. Αναλογικό σήμα είναι κάθε συνεχές 

σήμα που μεταβάλλεται και λαμβάνει συνεχείς τιμές κατά τη διάρκεια εξέλιξης 

του χρόνου. Οι αναλογικές είσοδοι του συγκεκριμένου καταγραφικού 

χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες οι οποίες είναι: 

 Διαφορικές αναλογικές είσοδοι και είσοδοι συνδεσμολογίας γέφυρας 

 Απλές αναλογικές είσοδοι 

 Το τμήμα των αναλογικών εισόδων αποτελείται από 18 εισόδους. Η 

αναγνώρισή τους επάνω στο σχέδιο εισόδων- εξόδων της μονάδας γίνεται από 

τη μορφή AN X όπου Χ είναι ο αριθμός της αναλογικής εισόδου π.χ.2. Η 
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αρίθμηση των εισόδων δεν είναι τυχαία. Κάθε αναλογική μονάδα εισόδου έχει 

3 αναλογικές εισόδους. Οι δυο είσοδοι είναι διαφορικές και η τρίτη είναι απλή. 

Σε κάθε θέση ανήκει μια αναλογική είσοδος με αριθμό ίδιο με τον αριθμό της 

θέσης. Για παράδειγμα η θέση Α5 έχει την αναλογική είσοδο ΑΝ5. Επίσης η 

επόμενη διαφορική αναλογική είσοδος έχει ως αριθμό, τον αριθμό της πρώτης 

αναλογικής εισόδου στη συγκεκριμένη θέση αυξημένο κατά +6. Δηλαδή στη 

θέση Α6 η μία διαφορική αναλογική είσοδος είναι η ΑΝ6 και η επόμενη είναι η 

ΑΝ12 (6+6=12). Επίσης ο αριθμός της τρίτης και απλής αναλογικής εισόδου 

έχει ως αριθμό τον αριθμό της δεύτερης αναλογικής εισόδου στη συγκεκριμένη 

θέση αυξημένο κατά +6. Δηλαδή στη θέση Α1, η πρώτη διαφορική αναλογική 

είσοδος είναι η ΑΝ1, η δεύτερη διαφορική αναλογική είσοδος είναι η 

ΑΝ7(1+6) και η τρίτη και απλή είσοδος είναι η ΑΝ13(7+6). Κάθε αναλογική 

μονάδα εισόδου έχει μια θέση από Α1 έως Α6, όπως φαίνεται στο σχήμα 6.15. 

   

 

Σχήμα 6.15: Θέσεις αναλογικών μονάδων 
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6.5.5.2  Μονάδες απαριθμητών 

 

 Βυσματούμενες μονάδες απαριθμητών  

 Κάθε μια μονάδα απαριθμητή προσαρμόζει μια είσοδο ή μια έξοδο. Οι 

μονάδες των απαριθμητών ποικίλουν. 

 

Μονάδα CARD-21 

 Μια τέτοια κάρτα με εισόδους απαριθμητή είναι συμβατή με τις θέσεις 

C4,C5 και C6. Τα χαρακτηριστικά κάθε τέτοιας κάρτας είναι: 

 Μήκος απαριθμητή 16bits. Διακριτικότητα 1Hz. Ακρίβεια ±1count 

 Εύρος εισόδου: 0~5KHz(TTL), 0~50Hz(REED). Αντίσταση εισόδου 

:100ΚΩ. Ευαισθησία: 2V. 

 Μέγιστη συνεχής τιμή εισόδου απαρίθμησης: ±20V. 

 

Μονάδα CARD-22 

 Μια τέτοια κάρτα με εισόδους απαριθμητή είναι συμβατή με τις θέσεις 

C4,C5 και C6. Τα χαρακτηριστικά κάθε τέτοιας μονάδας είναι: 

 Μήκος απαριθμητή 16bits. Διακριτικότητα 1Hz. Ακρίβεια ±1count. 

Εύρος εισόδου: 0~5 KHz. Αντίσταση εισόδου :1ΜΩ. 

Ευαισθησία:100mV(SIN), 2V(TTL) 

 Μέγιστη συνεχής τιμή εισόδου απαρίθμησης: ±20V 

 

Μονάδα CARD-25 

 Μια τέτοια κάρτα εξόδου είναι συμβατή με τις θέσεις C4,C5 και C6. Τα 

χαρακτηριστικά μιας τέτοιας κάρτας είναι: 

 «Ανοικτού συλλέκτη». Αντίσταση εξόδου <0,5Ω. 

 Μέγιστο ρεύμα (sink) 200mA (με εσωτερική επανερχόμενη ασφάλεια). 

 Μέγιστη τάση 30V(με προστασία μέσω διόδου transzorb)  
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 Ενσωματωμένες μονάδες απαριθμητών 

      Οι ενσωματωμένες μονάδες απαριθμητών ανήκουν στις θέσεις C1~C3. 

Περιέχουν 3 εισόδους με 16bit έκαστη. Διακριτικότητα 0,5Hz. Ακρίβεια:±1 

count. Εύρος εισόδου:0~5KHz. Αντίσταση εισόδου 1ΜΩ. 

Ευαισθησία:100mV(SIN), 2V(TTL). Μέγιστη συνεχής τιμή εισόδων: ±20V. 

 

6.5.5.3 Ενσωματωμένες ψηφιακές είσοδοι 

 

     Υπάρχουν 3 είσοδοι TTL με 1bit έκαστη. Επιλέγεται σαν ομάδα. Αντίσταση 

εισόδου 100ΚΩ. Ευαισθησία:2V. Μέγιστη συνεχής τιμή εισόδων:±20V. 

 

6.5.6  Έξοδοι (Τροφοδοσίες αισθητήρων) 

 

 Στο STYLITIS-100 υπάρχουν 3 ενσωματωμένες συνεχείς έξοδοι των 

+5V. Το μέγιστο συνολικό ρεύμα εξόδου είναι 10mA. Ακρίβεια ± 5%. Μέγιστη 

διάρκεια βραχυκυκλώματος εξόδου με GROUND: απεριόριστη. 

 Διακοπτόμενες 0~6, ανάλογα με τις βυσματούμενες μονάδες εισόδων. 

Εφόσον στη συγκεκριμένη εφαρμογή υπάρχουν 6 βυσματούμενες μονάδες 

εισόδων, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και 6 διακοπτόμενες έξοδοι.  

 

6.5.7  Προστασία του καταγραφικού 

 Όλες οι είσοδοι και οι έξοδοι προστατεύονται από κρουστικές 

υπερτάσεις με διόδους ταχείας απόκρισης και αντικεραυνικούς σπινθηριστές . 

 

6.5.8 Αποθήκευση και επεξεργασία στοιχείων 

     Η αποθήκευση των στοιχείων μπορεί να γίνει είτε στο εσωτερικό buffer  του 

καταγραφικού είτε και σε κάποια εξωτερική κάρτα αποθήκευσης. 

     Η εσωτερική μνήμη έχει χωρητικότητα 512kbytes. Τυπική χωρητικότητα 

της εσωτερικής μνήμης είναι: Για χρήση 1 αναλογικής εισόδου και μιας 
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εισόδου συχνότητας, για 10 λεπτά στατιστικής περιόδου:212ημέρες.                           

Η χωρητικότητα των καρτών μνήμης PCMCIA ποικίλει και μπορεί να είναι από 

256kbytes έως 192Mbytes. 

     Η επεξεργασία των στοιχείων είναι μια διαδικασία με την οποία το 

καταγραφικό επεξεργάζεται τα σήματα που εισάγονται από τα αισθητήρια 

όργανα, μετατρέπει τα σήματα σε τιμές μετρούμενων μεγεθών και εκτελεί 

αριθμητικές  πράξεις. Για κάθε είσοδο πρέπει ξεχωριστά να ρυθμιστεί η κλίση 

(SLOPE) και η στάθμη ηρεμίας (OFFSET).  Ο υπολογισμός και η αποθήκευση 

ελάχιστου, μέγιστου, μέσης τιμής και τυπικής απόκλισης μπορεί να γίνει σε 

επιλεγμένα διαστήματα: 1,2,5,10 ή 60 λεπτών (στατιστική περίοδος).  

     Χρονοσειρές με ξεχωριστό SLOPE και OFFSET για κάθε είσοδο. 

Ανεξάρτητα ρυθμιζόμενη δειγματοληψία: 1,2,4,8,16 ή 32Hz. 

 Επίσης περιέχεται ρολόι πραγματικού χρόνου με αυτόματη ρύθμιση 

δίσεκτου έτους. Ακρίβεια ρολογιού : ±1 λεπτό/μήνα. 

 

6.5.9  Σειριακή θύρα 

      Το καταγραφικό έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικό, 

περιφερειακό υλικό. Τέτοιο υλικό είναι ένα προσωπικό PC, ένα GSM μόντεμ, 

κλπ. Σκοπός μιας τέτοιας σύνδεσης είναι για τον απομακρυσμένο έλεγχο του 

καταγραφικού ασύρματα ή ενσύρματα. Μπορεί δηλαδή να επικοινωνήσει με 

συστήματα SCADA. Η σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει με την ενσωματωμένη 

σειριακή θύρα της μονάδας. Η σειριακή θύρα είναι τύπου RS232C και 

επιτρέπει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων με 9600baud. Χαρακτηριστικά 

της θύρας είναι 8bits, κανένα bit parity, και ένα stop bit.  

 

6.5.10  Τροφοδοσία 

Η τροφοδοσία μπορεί να επιτευχθεί είτε με εσωτερική μπαταρία στο 

καταγραφικό είτε με εξωτερική μπαταρία. 
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Η εσωτερική τροφοδοσία αποτελείται από 2 αλκαλικές μπαταρίες των 9V. 

Τυπική διάρκεια των μπαταριών είναι 2 εβδομάδες και για στατιστική περίοδο 

10 λεπτών. 

Η εξωτερική τροφοδοσία επιτυγχάνεται από μπαταρία 6~15V, DC/AC. Η 

τυπική κατανάλωση με αναμμένη την οθόνη είναι 70mA. Με σβηστή την 

οθόνη η κατανάλωση ρεύματος είναι 1,5mA. Η μέγιστη συνεχής τάση 

τροφοδοσίας είναι τα 18V. Προαιρετικά η τροφοδοσία μπορεί να γίνει από 

φωτοβολταϊκό στοιχείο και φορτιζόμενη μπαταρία. 

 

 

6.5.11  Κατασκευαστικά στοιχεία STYLITIS-100 

 Το κουτί του καταγραφικού είναι σφραγισμένο σύμφωνα με τον κωδικό 

προστασίας IP65. Σύμφωνα με τον κωδικό αυτό υπάρχει πλήρης προστασία του 

καταγραφικού από σκόνη και προστατεύεται από μια φλέβα νερού που του 

επιβάλλεται. Το κουτί έχει διαστάσεις 31x21,5x17,5cm. Το βάρος του είναι 

4Kg. Οι κλέμες που υποστηρίζει είναι αποσπώμενες στο δεξί πλάι. Η 

θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης είναι -30οC έως +70οC. Η 

θερμοκρασία λειτουργίας της LCD οθόνης είναι 0-50οC. 

                                        

6.6 Ανεμοδείκτης ποτενσιόμετρου ακριβείας. 
 
 
6.6.1 Εισαγωγή 
 
 Ο αισθητήρας αυτός ονομάζεται ανεμοδείκτης φαίνεται παρακάτω στο 
σχήμα 6.16. Είναι κατασκευασμένος από την εταιρεία NRG. Το μοντέλο του 
συγκεκριμένου ανεμοδείκτη είναι το NRG #200P.  
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                    Σχήμα 6.16: Ανεμοδείκτης ποτενσιόμετρου ακριβείας. 
 
 
 
6.6.2   Λειτουργία του ανεμοδείκτη 
 
 Ο συγκεκριμένος ανεμοδείκτης, είναι ένα όργανο περιστροφικού 
ποτενσιόμετρου. Αυτό σημαίνει ότι κατασκευαστικά αποτελείται από ένα 
περιστρεφόμενο ποτενσιόμετρο συνεχόμενης περιστροφής. Καθώς 
περιστρέφεται ο ανεμοδείκτης, περιστρέφεται και το ποτενσιόμετρο. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι να αλλάζει η τάση εξόδου του ποτενσιόμετρου προς 
την είσοδο του καταγραφικού.  
 Με την μεταβολή της αντίστασης εξόδου του ανεμοδείκτη, μεταβάλλεται 
ταυτόχρονα και η τάση εξόδου του ανεμοδείκτη σε σχέση με μια τάση 
αναφοράς. Η μεταβολή της τάσης μεταφράζεται μέσω κατάλληλης αριθμητικής 
διαδικασίας σε μεταβολή γωνίας γεωμετρικών μοιρών. Με τον τρόπο αυτό το 
καταγραφικό παρουσιάζει τη διεύθυνση του αέρα σε μοίρες, και σε σχέση με 
τον πραγματικό βορρά. Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία του 
ανεμοδείκτη, κρίνεται απαραίτητη η περιγραφή της λειτουργίας των 
περιστρεφόμενων ποτενσιόμετρων συνεχούς περιστροφής. Το ισοδύναμο 
κύκλωμα ενός τέτοιου ποτενσιόμετρου φαίνεται στο σχήμα 6.17. 
 
 

 
Σχήμα 6.17: Ισοδύναμο κύκλωμα ποτενσιόμετρου 
 
 
 Όπως φαίνεται από το σχήμα 6.17 το ποτενσιόμετρο(άρα και ο 
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ανεμοδείκτης) έχει σαν έξοδο τρία σημεία. Το ένα σημείο είναι η τροφοδοσία 
του που στην περίπτωση της παρούσας εφαρμογής είναι +5V και δίνεται από 
τα σημεία EXCIT. OUT. Το επόμενα 2 σημεία είναι τα σημεία μεταξύ των 
οποίων διεξάγεται η μέτρηση της τάσης προς το καταγραφικό. Το σημείο όπου 
α=0 συνδέεται με το – ANALOG των εισόδων του καταγραφικού. Το –
ANALOG γεφυρώνεται με το σημείο GROUND του καταγραφικού ώστε να 
τεθεί ως σημείο αναφοράς της μέτρησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 
ένας διαιρέτης τάσης. Έτσι η τάση εξόδου του ανεμοδείκτη θα είναι: 

 
 
 
 Το άθροισμα των συνιστωσών R1 +R2 είναι συνεχώς σταθερό και ίσο με 
τη συνολική αντίσταση του ποτενσιόμετρου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 
ανεμοδείκτης παρουσιάζει συνολική αντίσταση 10KΩ. Έτσι η τάση εξόδου του 
ποτενσιόμετρου μπορεί να πάρει τη μορφή: 

 
 Είναι φανερό ότι η τάση εξόδου του ποτενσιόμετρου μεταβάλλεται 
γραμμικά με την αντίσταση. Στο σχήμα 6.18 φαίνεται η γραμμική αυτή 
μεταβολή. 
 

             
                       Σχήμα 6.18: Μεταβολή της τάσης εξόδου ανεμοδείκτη 
 
 
    Η μεταβολή της αντίστασης και άρα και της τάσης εξόδου του ανεμοδείκτη, 
επεξεργάζεται μαθηματικά από το καταγραφικό και αντιστοιχίζεται με 
μεταβολή γωνίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν OFFSET=0o, δηλαδή όταν ο 
μαγνητικός βορράς του οργάνου είναι ευθυγραμμισμένος με τον πραγματικό 
βορρά, και η αντίσταση εξόδου του ανεμοδείκτη είναι 0Ω δηλαδή η τάση 
εξόδου είναι 0Volts, τότε αυτό μεταφράζεται σαν 0ο. Όταν η αντίσταση εξόδου 
είναι 10ΚΩ, οπότε η τάση είναι 5Volts, τότε αυτό μεταφράζεται σαν 359ο. Έτσι 
η σχέση τάσης- γωνίας περιστροφής είναι γραμμική. Μάλιστα ισχύει το εξής: 
Σε περιστροφή 360ο αντιστοιχεί τάση 5 Volts 
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Σε περιστροφή μο αντιστοιχεί τάση u Volts 
 

 
 
Παρακάτω ακολουθεί η σχέση μεταβολής γωνίας και μεταβολής τάσης( σχήμα 
6.19). 

                
Σχήμα 6.19: Μεταβολή της τάσης σε σχέση με τη μεταβολή της γωνίας για OFFSET=0o 
 
    Φυσικά υπάρχει η περίπτωση κατά την οποία ο μαγνητικός βορράς του 
ανεμοδείκτη δεν είναι ευθυγραμμισμένος με τον πραγματικό βορρά. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να συνυπολογιστεί ο παράγοντας καλούμενος σαν 
OFFSET, που εκφράζει στην περίπτωση αυτή τη γωνία περιστροφής όταν η 
αντίσταση εξόδου είναι μηδέν, δηλαδή όταν η τάση εξόδου του ανεμοδείκτη 
είναι μηδέν. Στην περίπτωση αυτή η σχέση μεταβολής γωνίας και μεταβολής 
τάσης, δηλαδή η κλίση της ευθείας του σχήματος 6.19 παραμένει σταθερή, ενώ 
αυτό που αλλάζει τώρα είναι το OFFSET. Στο σχήμα 6.20 φαίνεται η θέση του 
μαγνητικού βορρά σε σχέση με τη θέση του πραγματικού βορρά. Ο μαγνητικός 
βορράς βρίσκεται 30ο δυτικότερα από τον πραγματικό βορρά. Αυτό σημαίνει 
ότι θα πρέπει να ορισθεί ένα OFFSET 330ο(360ο-30ο). Έτσι η νέα μαθηματική 
σχέση θα έχει τη μορφή: y=ax + OFFSET , όπου α=72 και OFFSET=330ο 

 
Σχήμα 6.20: η θέση του μαγνητικού βορρά σε σχέση με τη θέση του πραγματικού βορρά. 
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Αν ο ανεμοδείκτης δεν λειτουργεί σωστά, τότε θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα 
εξής σημεία: 
 Ο ανεμοδείκτης πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα και να μην 

παλαντζάρει. 
 Η αντίσταση μεταξύ των δυο ακριανών βιδών πρέπει να είναι περίπου 

10ΚΩ. 
Η αντίσταση από μια ακριανή βίδα μέχρι τη μεσαία θα πρέπει να μεταβάλλεται 
από 0 έως 10ΚΩ. Στο σχήμα 6.21 φαίνεται η συνδεσμολογία ανεμοδείκτη με το 
Stylitis-100. 
 

 
 
Σχήμα 6.21: Συνδεσμολογία ανεμοδείκτη με το Stylitis-100, στις εξόδους του ανεμοδείκτη, η 
τάση των +5Volts πρέπει να συνδεθεί στην κόκκινη βίδα.  
 
 
 
   Πριν την έναρξη του προγραμματισμού θα πρέπει η παράμετρος ACQ του 
αρχικού μενού, να είναι σε κατάσταση OFF. Μετά τη λήξη του 
προγραμματισμού όλων των παραμέτρων θα πρέπει η παράμετρος αυτή να 
λαμβάνει κατάσταση ΟΝ. Παρακάτω ακολούθει ο προγραμματισμός εισόδων 
υποδοχής ανεμοδείκτη: 
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Σχήμα 6.22: Προγραμματισμός εισόδων υποδοχής ανεμοδείκτη 
 
  
Πίνακας 6.3: Προδιαγραφές ανεμοδείκτη NRG#200P 
 

Περιγραφή 

Τύπος 
αισθητήρα 

Ανεμοδείκτης με συνεχώς 
περιστρεφόμενο ποτενσιόμετρο 

Εφαρμογές 
Αξιολόγηση ποιότητας ανέμου 
Μετεωρολογικές μελέτες 
Περιβαλλοντική καταγραφή 

Εύρος 
αισθητήρα 

360ο μηχανικές, συνεχούς 
περιστροφής 

Συμβατότητα 
οργάνων 

Όλα τα καταγραφικά της NRG 

Σήμα εξόδου 

Τύπος σήματος Αναλογική DC τάση από 
ποτενσιόμετρο 10ΚΩ 

Συνάρτηση 
μεταφοράς 

Το σήμα εξόδου είναι μια συνεχής 
τάση μεταβλητής τιμής 

Ακρίβεια  
Νεκρή ζώνη 8ο μέγιστο , 4ο τυπικά 
Εύρος σήματος 
εξόδου 

 

Απαιτήσεις 
Ισχύος 

Υποστηριζόμενη 
τάση 

Μεταβλητή από ποτενσιόμετρο από 
1V έως 15V 
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Χαρακτηριστικά 
απόκρισης Κατώτατο όριο 1m/s (2,2 mph) 

Εγκατάσταση 
Μοντάρισμα Σε ιστό διαμέτρου 13mm με 

ασφάλεια και βίδα στερέωσης 
Απαιτούμενα 
εργαλεία 

0,25 in καρυδάκι, ζελατίνα 
πετρελαίου, ηλεκτρική ταινία 

Περιβαλλοντικά 

Εύρος 
θερμοκρασίας 
λειτουργίας 

-55οC  έως  60oC   (-67oF  έως  
140oF) 

Εύρος υγρασίας 
λειτουργίας 

0  έως  100% RH  

∆ιάρκεια ζωής 50.000 περιστροφές (σε κανονική 
λειτουργία 2-6 χρόνια) 

Φυσικά 

Συνδέσεις 4-40 βραχιόλια από χαλκό 
Βάρος 0,14Kg (0,3pounds) 

∆ιαστάσεις 
21cm (8,3in) μήκος x  12cm(4,3in) 
ύψος 
27cm (10,5in) διάμετρος σάρωσης 

Υλικά 

Σώμα Μαύρο UV σταθεροποιημένο 
πλαστικό 

Άξονας Ανοξείδωτο ατσάλι 
Ρουλεμάν Ανοξείδωτο ατσάλι 

Πτερύγιο Μαύρο UV σταθεροποιημένο 
πλαστικό 

Boot 
Περιέχεται εξάρτημα προστασίας 
των τερματικών, κατασκευασμένο 
από PVC  

Τερματικά Από χαλκό 
 
 
                                                     
6.7 Ανεμόμετρο 
 
6.7.1  Εισαγωγή 
 
 Θα γίνει αναφορά στον αισθητήρα μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου 
και στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού. Θα γίνει επίσης αναφορά στον τρόπο 
λειτουργίας του συγκεκριμένου αισθητηρίου της εφαρμογής. 
 Ο αισθητήρας που θα χρησιμοποιηθεί στον μετεωρολογικό σταθμό είναι 
ένα ανεμόμετρο ημιτονικού σήματος.Στο παρακάτω σχήμα είναι το 
ανεμόμετρο ημιτονικού σήματος. 
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                         Σχήμα 6.23: ανεμόμετρο ημιτονικού σήματος. 
 
 
6.7.2 Λειτουργία του ανεμόμετρου 
 
 Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού, το αισθητήριο 
μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου είναι ένα ανεμόμετρο κυπέλλων 
ημιτονικού σήματος. Όπως δηλώνει και το όνομα του αισθητήρα, σαν έξοδο 
έχει ένα ημιτονοειδές εναλλασσόμενο σήμα, του οποίου η συχνότητα 
μεταβάλλεται. Η συχνότητα είναι ανάλογη των στροφών του άξονα του 
ανεμόμετρου. Όμως οι στροφές του άξονα του ανεμόμετρου είναι ανάλογες με 
την ταχύτητα του ανέμου. Άρα η ταχύτητα του ανέμου είναι ανάλογη με τη 
συχνότητα του εναλλασσόμενου σήματος εξόδου του ανεμόμετρου.  
 Κατασκευαστικά, το ανεμόμετρο αποτελείται από ο δρομέα πάνω στον 
οποίο είναι τοποθετημένος ένας μόνιμος μαγνήτης τεσσάρων πόλων. Γύρω από 
τον δρομέα υπάρχει ένα πηνίο στο οποίο επάγεται τάση λόγω σχετικής κίνησης 
των αγωγών του πηνίου σε μαγνητικό πεδίο. Η κίνηση των μαγνητών οφείλεται 
στην κίνηση του δρομέα και άρα στην ταχύτητα του ανέμου. Η λειτουργία του 
ανεμόμετρου θυμίζει τη λειτουργία μιας ταχογεννήτριας. Η τάση που επάγεται 
είναι ημιτονοειδής και εναλλασσόμενη μεταβλητής συχνότητας, ανάλογα με τις 
στροφές του δρομέα. 
 Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου ανεμόμετρου(βλέπε 
πίνακας 6.4), η συνάρτηση μεταφοράς του αισθητήρα είναι: 
 

 
Όπου: 
 f=Η συχνότητα του ημιτονικού σήματος 
 Η εξίσωση της ταχύτητας του ανέμου σε συνάρτηση με τη συχνότητα 
του σήματος εξόδου είναι μια εξίσωση ευθείας της μορφής: 
y=αχ + β 
 Το α προσδιορίζει την κλίση της ευθείας και στο καταγραφικό 
αναφέρεται σαν SLOPE. Το β είναι η τιμή της στάθμης ηρεμίας και στο 
καταγραφικό αναφέρεται σαν OFFSET.  
 Η στάθμη ηρεμίας εκφράζει την τιμή του μεγέθους y όταν η τιμή του 
μεγέθους χ είναι μηδέν. Το β στην εξίσωση (1) είναι β=0,35m/s. Αυτό σημαίνει 
ότι όταν δεν φυσάει καθόλου άνεμος, τότε θα εμφανίζεται μια τιμή 0,35m/s. 
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Αυτό με μια πρώτη ματιά φαίνεται παράλογο. Ωστόσο, αν σκεφτεί κανείς ότι 
μπορεί να υπάρχει αέρας, αλλά όχι ικανός να περιστρέψει το ανεμόμετρο, τότε 
σε αυτή την περίπτωση φαίνεται λογικό. Μάλιστα από τις προδιαγραφές του 
ανεμόμετρου είναι ξεκάθαρο ότι το κατώτατο όριο μέτρησης του 
συγκεκριμένου ανεμόμετρου είναι τα 0,78m/s. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από 
αυτή την ταχύτητα ανέμου, είναι πολύ πιθανό το ανεμόμετρο να μην 
περιστρέφεται.Ακολουθεί στο σχήμα 6.24 η γραφική απεικόνιση απόκρισης 
ανεμoμέτρου. 
 

 
                         (α)                                                        (β) 
                    Σχήμα 6.24: γραφική απεικόνιση απόκρισης ανεμoμέτρου. 
 
  
 Στο σχήμα 6.24α φαίνεται η σχέση συχνότητας με την ταχύτητα του 
ανέμου για ένα μεγάλο φάσμα συχνοτήτων. Στο σχήμα 6.24β φαίνεται επίσης 
γραφικά η σχέση της συχνότητας και της ταχύτητας αλλά σε μικρές συχνότητες 
εξόδου.  
 
Συνδεσμολογία ανεμόμετρου NRG #40 με το Stylitis-100: 

  
Σχήμα 6.25: Συνδεσμολογία ανεμόμετρου NRG #40 με το Stylitis-100 
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 Σε περίπτωση που το ανεμόμετρο δεν λειτουργεί σωστά, τότε πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία: 
 Πρέπει το ανεμόμετρο να περιστρέφεται χωρίς να παλαντζάρει 
 Η αντίσταση του ανεμόμετρου μεταξύ των δυο εξόδων του θα πρέπει να 

είναι από 400 έως 1000 Ohm 
 Με την περιστροφή του ανεμόμετρου, και με τη χρήση ενός 

βολτόμετρου τα άκρα εξόδου του ανεμόμετρου, θα πρέπει να μετρηθεί 
τάση τουλάχιστον 200mV. 

 
Ο προγραμματισμός της εισόδου για τη σύνδεση του ανεμόμετρου είναι: 
 

     
          Σχήμα 6.26: Προγραμματισμός εισόδου για σύνδεση ανεμόμετρου 
 
 
Για το συγκεκριμένο ανεμόμετρο ισχύουν επίσης οι παράμετροι: 
 SLOPE=0,765 
 OFFSET=0,350 

 
 Πριν την έναρξη του προγραμματισμού θα πρέπει η παράμετρος ACQ 
του αρχικού μενού, να είναι σε κατάσταση OFF. Μετά τη λήξη του 
προγραμματισμού όλων των παραμέτρων θα πρέπει η παράμετρος αυτή να 
λαμβάνει κατάσταση ΟΝ. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας  προδιαγραφών 
ανεμόμετρου NRG #40. 
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Πίνακας 6.4: Προδιαγραφές ανεμόμετρου NRG #40 
 

Περιγραφή 

Τύπος αισθητήρα Ανεμόμετρο 3 κυπέλλων 

Εφαρμογές 
Έλεγχος ποιότητας ανέμου 
Μετεωρολογικές μελέτες 
Περιβαλλοντικές καταγραφές 

Εύρος αισθητήρα 1m/s έως 96m/s(2,2mph έως 
214mph) 

Συμβατότητα 
οργάνων 

Με όλα τα καταγραφικά της 
NRG 

Σήμα εξόδου 

Τύπος σήματος 
Ημιτονικό AC χαμηλού 
επιπέδου, αναλογία συχνότητας 
με την ταχύτητα του ανέμου 

Συνάρτηση 
μεταφοράς 

m/s=(Hz x 0,765) + 0,35 
mph= (Hz x 1,711) + 0,78 

Βαθμονόμηση Κάθε ανεμόμετρο 
βαθμονομείται ξεχωριστα 

Εύρος σήματος 
εξόδου 

0Hz έως 125 Hz 

Κατώτατο όριο 0,78m/s (1,75 mph) 

Κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά 

Σταθερά 
απόστασης (63% 
αποκατάσταση) 

3,0meters (10ft) 

Στιγμή 
αδράνειας 

68*10-6 S-ft2 

∆ιαγραφόμενη 
διάμε-τρος του 
ρότορα 

190mm (7,5 in) 

Μοντάρισμα 
Σε ιστό διαμέτρου 
13mm(0,5in) με ασφάλεια και 
βίδα σταθεροποίησης 

Εγκατάσταση 

Απαιτούμενα 
εργαλεία 

Κλειδί 0,25in καρυδάκι, 
ζελατίνα πετρελαίου, ηλεκτρική 
ταινία 

Εύρος 
θερμοκρασιών 
λειτουργίας 

-55οC  έως  60 oC (-67oF  έως  
140oF)  

Περιβαλλοντικά 
Εύρος υγρασίας 
λειτου-ργίας 

0 έως 100% RH 

Συνδέσεις 4-40 βραχιόλι από χαλκό 

Φυσικό 

Βάρος 0,14kg (0,3 pounds) 

∆ιαστάσεις 

 3 κύπελλα κωνικής 
διατομής, 51mm(2in) 
διάμετρος,  

 81mm (3,2in) συνολικό 
ύψος 

Κύπελλα Χυτός μαύρος πολυάνθρακας 
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Υλικά 
κατασκευής 

Σώμα Η έδραση είναι από μαύρο 
πλαστικό ABS 

Άξονας Χαλκός βηρυλλίου, πλήρως 
ενισχυμένο  

Ρουλεμάν Τροποποιημένο τεφλόν, 
αυτολίπαντο  

Μαγνήτης 
25mm(1 in) διάμετρος, 
13mm(0.5in) μήκος, με 4 
πόλους 

Boot Περιέχεται μπότα προστασίας 
PVC 

Τερματικά Χάλκινα 
 
 
 

                                             7°ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ  ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
 
 
Οι παρακάτω μετρήσεις  είναι απο την ιστοσελίδα: 
http://solardat.uoregon.edu/SolarData.html  University of Oregon Solar Radiation 
Monitoring Laboratory. 
Έχουν επιλεχθεί αρχεία δεδομένων που λαμβάνονται κατά διαστήματα  5 
λεπτών,για ένα χρόνο. 
Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας 7.1 με τη μέση τιμή θερμοκρασίας του κάθε 
μήνα και τη μέση θερμοκρασία του έτους: 
 
Πίνακας 7.1: Mέση τιμή θερμοκρασίας  κάθε μήνα και του έτους: 

Μήνες  Θερμοκρασία(°c) 

Ιανουάριος  1.9

Φεβρουάριος 0.1

Μάρτιος  2.0

Απρίλιος  7.1

Μάϊος  12.1

Ιούνιος  16.2

Ιούλιος  21.4

Άυγουστος  18.2

Σεπτέμβριος  14.6

Οκτώβριος  7.7

Νοέμβριος  3.6

Δεκέμβριος  0.8

Μέση έτους  8.8
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι, η μέση τιμή της θερμοκρασίας 
του Οκτώβρη είναι η πιο κοντινή στη μέση θερμοκρασία του έτους.Οπότε 
Στη συνέχεια θα αποδείξουμε ότι αυτός ο μήνας, είναι ο κατάλληλος για να 
μετρήσουμε. 
Για κάθε μήνα υπολογίζουμε την πραγματική και την θεωρητική ενέργεια με 
βάση τις μετρήσεις που έχουμε κατεβάσει από το Internet. 
Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας 7.2  όπου είναι ένα δείγμα μετρήσεων  για το 
μήνα Οκτώβρη: 
 
Πίνακας 7.2: Υπολογισμός  πραγματικής και θεωρητικής ενέργειας. 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ          

Ακτινοβολία (R)  Ισχύς (Ρ)  Ε.πραγμ. E.θεωρ. 

110  48  4.00  4.26 

113  48  4.00  4.47 

116  55  4.58  4.68 

117  53  4.42  4.75 

137  73  6.08  6.17 

138  70  5.83  6.24 

140  73  6.08  6.38 

141  76  6.33  6.45 

141  71  5.92  6.45 

141  79  6.58  6.45 

143  78  6.50  6.60 

144  76  6.33  6.67 

144  84  7.00  6.67 

147  82  6.83  6.88 

149  84  7.00  7.02 

152  74  6.17  7.23 

152  90  7.50  7.23 

154  90  7.50  7.38 

156  89  7.42  7.52 

158  95  7.92  7.66 

158  90  7.50  7.66 

159  89  7.42  7.73 

162  92  7.67  7.94 

162  94  7.83  7.94 

167  104  8.67  8.30 

168  101  8.42  8.37 

170  102  8.50  8.51 

170  99  8.25  8.51 

171  97  8.08  8.58 

171  97  8.08  8.58 

173  108  9.00  8.72 

174  112  9.33  8.79 

179  118  9.83  9.15 
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179  111  9.25  9.15 

180  116  9.67  9.22 

…  …  …  … 

…  …  …  … 

…  …  …  … 

…  …  …  … 

1016  801  66.75  68.43 

1017  790  65.83  68.50 

1024  799  66.58  69.00 

1024  794  66.17  69.00 

1025  794  66.17  69.07 

1028  784  65.33  69.28 

1043  797  66.42  70.35 

1045  804  67.00  70.49 

1063  862  71.83  71.76 

1070  813  67.75  72.26 

   Άθροισμα:  46610  46424 

 

     

Την πραγματική ενέργεια την υπολογίσαμε: Επραγ (1) 

 
Διαιρέσαμε την ισχύ δια 12 λόγω των μετρήσεων πού έχουμε λάβει ανά 5 
λεπτών και ακόμη επειδή η 1 ώρα έχει 60 λέπτα. 
Την θεωρητική ενέργεια την υπολογίσαμε από την εξίσωση που προέκυψε από 
την παρακάτω γραφική παράσταση του σχήματος 7.1, μεταξύ της ακτινοβολίας 
με την ισχύ: 
 

 
     Σχήμα 7.1: Χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος [Ρ] συναρτήσει ακτινοβολίας[R].  

   

R[w/ ] 

P[w] 
         Ισχύς - ακτινοβολία 
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Εθεωρ   (2) 

 

Παρατηρούμε στο σχήμα 7.1, στη γραφική παράσταση ότι έχουμε πολλά 
σημεία τα οποία βρίσκονται εκτός της ευθείας y=0.85x-42.4. 
Αυτά τα σημεία έχουν προκύψει από σφάλματα των μετρήσεων των οργάνων 
αλλά και από συγκεκριμένες ώρες του 24 ώρου, που τα φωτοβολταϊκά  δεν 
μπορούσαν να αποδώσουν λόγω των βραδινών ωρών, αλλά και λόγω των 
καιρικών συνθηκών. 
Οι τίμες αυτές των μετρήσεων ήταν μηδενικές,αρνητικές ή πολύ μικρές, κοντά 
στο μηδέν.Γι’αυτό δημιουργήσαμε μια συνθήκη στο excel για να διαγράψουμε 
αυτές τις τιμές και να προκύψει μια πιο σώστη γραφική παράσταση με ακριβής 
εξίσωση ευθείας. 
Χρησιμοποιήσαμε τη συνάρτηση if με απόλυτο: IF(ABS(R=ακτινοβολια)>0.2 τότε 
γράψε 0 αλλιώς 1. 
Αφού κρατήσαμε όλες τις θετικές τιμές  μεγαλύτερες του 0.2, η καινούργια 
γραφική παράσταση που προκύπτει φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 7.2: 
 
 

        
      Σχήμα 7.2: Χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος [Ρ] συναρτήσει ακτινοβολίας[R]. 
 
Παρατηρούμε ότι όλα τα σήμεια είναι κοντά στην ευθεία. 
Αφού υπολογίσουμε την συνολική πραγματική και θεωρητική ενέργεια για 
κάθε μήνα.Υπολογίζουμε για κάθε μήνα την απόκλιση % . Όποιος μήνας έχει 
την μικρότερη απόκλιση είναι ο καταλληλότερος για να μετρήσουμε. 
 

Ο τύπος που χρησιμοποιήσαμε είναι: Ε  100%(3). 

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας 7.3 μετρήσεων της συνολικής πραγματικής 
και θεωρητικής ενέργειας του κάθε μήνα και αντίστοιχα η απόκλισή τους. 
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Πίνακας 7.3: Υπολογισμός  απόκλισης ενέργειας 
   Επραγμ  Εθεωρητ     E% 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  14858  14273 4.10 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  33411  32187 3.80 

ΜΑΡΤΙΟΣ  40165  39300 2.20 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  39691  39394 0.76 

ΜΑΪΟΣ  57406  56295 1.97 

ΙΟΥΝΙΟΣ  53431  52652 1.48 

ΙΟΥΛΙΟΣ  58234  57231 1.75 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  52444  51282 2.27 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  52467  51970 0.96 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  46610  46424 0.40 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  23775  22836 4.11 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  23088  22394 3.10 

 
Παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα ότι ο Οκτώβριος έχει την μικρότερη 
απόκλιση με 0.4%. Οπότε αύτον θα επιλέξουμε για να εκτημήσουμε την ετήσια 
παραγόμενη ενέργεια, που θα είναι βασισμένη σε μετρήσεις ενός δακαήμερου 
του μήνα. 
Χωρίζουμε σε τρία δεκαήμερα τον μήνα και βρίσκουμε για κάθε δεκαήμερο τη 
μέση θερμοκρασία του.Επιλέγουμε το δεκαήμερο που έχει μέση τιμή 
θερμοκρασίας κοντά με τη μέση τιμή του έτους. 
Ακολουθεί ο πίνακας 7.4 με τη μέση θερμοκρασία κάθε δεκαήμερου του 
Οκτώβρη και τη μέση θερμοκρασία του έτους. 
 
Πίνακας 7.4: Μέση θερμοκρασία δεκαήμερων και έτους. 
            ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

         Θερμοκρασία (°c)  

1ο δεκαήμερο  9.31 

2ο δεκαήμερο  9.33 

3ο δεκαήμερο  4.83 

Μέση έτους  8.81 

 
Επιλέγουμε το πρώτο δεκαήμερο με βάση τον παραπάνω πίνακα,διότι η 
θερμοκρασία του είναι πιο κοντά στη μέση θερμοκρασία του έτος. 
Οι παρακάτω μετρήσεις του πίνακα 7.5, δεν είναι όλες του δεκαήμερου, είναι 
ένα δείγμα των μετρήσεων. 
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Πίνακας 7.5: Μετρήσεις πρώτου δεκαήμερου ακτινοβολίας (R)και ισχύς (Ρ). 
Ακτινοβολία 
(R) 

Ισχύς 
(Ρ) 

93  29 

110  48 

113  48 

116  55 

117  53 

137  73 

138  70 

140  73 

141  76 

141  71 

141  79 

143  78 

144  76 

144  84 

147  82 

149  60 

149  84 

152  74 

152  90 

154  90 

156  89 

158  95 

158  90 

159  89 

162  92 

162  94 

167  104 

168  101 

170  102 

…  … 

…  … 

…  … 

1024  794 

1025  794 

1028  784 

1043  797 

1045  804 

1063  862 

1070  813 
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Από τον παραπάνω πίνακα 7.5 προκύπτει η χαρακτηριστική ευθεία μεταξύ της 
ακτινοβολίας και της ισχύς (σχήμα 7.3). 

 
Σχήμα 7.3: Χαρακτηριστική καμπύλη ισχύος [Ρ] συναρτήσει ακτινοβολίας[R]. 
 
Από την γραφική παράσταση βρίσκουμε την εξίσωση της ευθείας.Μετά 
από την εξίσωση της ευθείας θα υπολογίσουμε την θεωρητική ενέργεια του 
έτους και θα την συγκρίνουμε με την πραγματική ενέργεια του έτους. 
Θα υπολογίσουμε για κάθε μήνα πρώτα την θεωρητική ενέργεια:  
 

Εθεωρ  (3) 

 
 
Πίνακας 7.6: Υπολογισμός ετήσιας παραγόμενης ενέργειας 
   Επραγμ  Εθεωρητ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  14858  13103

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  33411  31062

ΜΑΡΤΙΟΣ  40165  35753

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  39691  35238

ΜΑΪΟΣ  57406  57807

ΙΟΥΝΙΟΣ  53431  52754

ΙΟΥΛΙΟΣ  58234  59617

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  52444  55003

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  52467  56426

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  46610  46616

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  23775  22685

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  23088  22135

Άθροισμα:  495582  488200

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 7.6, υπολογίσαμε την συνολική πραγματική 
ενέργεια του έτος και την βρήκαμε, Επ=495582. Και την  
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συνολική Θεωρητική  ενέργεια του έτος, Εθ=488200. 
Παρατηρούμε μικρή διαφορά μεταξύ των δύο ενεργειών που αντιστοιχεί σε 
1.01.Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε την ετήσια 
παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιώντας  μετρήσεις μικρής διάρκειας. 
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