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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η Διαστασιολόγηση 

Διασυνδεδεμένης Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης Ισχύος 10kW με τη Βοήθεια 

Λογισμικού της SMA Sunny Design. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση 

του ενεργειακού προβλήματος και των διάφορων κλιματικών αλλαγών του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Σε επόμενη ενότητα γίνεται λόγος για τον ήλιο, την ηλιακή 

ακτινοβολία καθώς και μία αναφορά για τον προσδιορισμό της θέσης του ηλίου.  Στο 

τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στα ηλεκτρονικά ισχύος, ενώ στην επόμενη ενότητα 

μελετάται αναλυτικά το φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Στο τέλος, παρουσιάζεται μία 

ολοκληρωμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση με την βοήθεια του προγράμματος 

Sunny Design της εταιρίας SMA. 
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ABSTRACT 

 

 Purpose of this thesis is Installation Study of a Grid connected 10kW 

Photovoltaic Unit Using the SMA Sunny Design Software. In The first chapter there 

is a presentation of the energy problem and the various climate changes in the 

greenhouse effect.  The second chapter presents renewable energy sources. The next 

section discusses sun, solar radiation as well as a reference to determine the location 

of the sun.  In the fourth chapter we refer to the power electronics and the following 

section analyzes the photovoltaic phenomenon. Finally, a complete photovoltaic 

installation is presented with the help of SMA's Sunny Design program. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

 

1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο άνθρωπος ήδη από την βιομηχανική 

επανάσταση συνεχώς οδηγείται σε νέες εφευρέσεις και ανακαλύψεις οι οποίες 

απαιτούν συνεχώς περισσότερη ενέργεια, αυξάνεται δηλαδή η ενεργειακή ζήτηση. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η ενέργεια η οποία χρησιμοποιείται σήμερα προέρχεται από 

ορυκτές καύσιμες ύλες, όπως γαιάνθρακες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σχάσιμα 

πυρηνικά υλικά.  

Τα ορυκτά καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στην 

σύγχρονη εποχή έχουν ως αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για το περιβάλλον, 

με απόρροια να αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και άρα να 

οδηγείται ο πλανήτης Γη σε υπερθέρμανση. Με την καύση των ορυκτών καυσίμων, 

εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα, απελευθερώνονται και άλλες επιβλαβείς ουσίες 

στην ατμόσφαιρα όπως νιτρικά, θειικά ή ανθρακικά οξέα τα οποία είναι υπεύθυνα για 

τον σχηματισμό όξινης βροχής.  

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι κατά τον 20ο αιώνα, η χρήση ορυκτών 

καυσίμων στον κόσμο πολλαπλασιάστηκε επί 12 και η εξόρυξη υλικών πόρων επί 34 

[1]. Βασικός παράγοντας ο οποίος οδήγησε στην εν λόγω κατάσταση υπήρξε και η 

άγνοια των πολιτών ή καλύτερα η έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με 

την ορθολογική χρήση της ενέργειας και η επικράτηση της άποψης ότι τα αποθέματα 

ενέργειας είναι απεριόριστα. Έτσι, οι διαθέσιμοι ενεργειακοί πόροι σπαταλούνταν και 

αυτό δυστυχώς έγινε αντιληπτό μόνο πριν από λίγα χρόνια. 

Άρχισε λοιπόν να παρουσιάζεται η ανάγκη για εξεύρεση καθαρής ενέργειας. 

Προς αυτό τον τομέα στράφηκαν πολλές χώρες οι οποίες έχουν συνειδητοποιήσει την 

επείγουσα ανάγκη για καθαρή παραγωγή ενέργειας, χωρίς δηλαδή πρόκληση 

ρύπανσης, και βασίζουν την παραγωγή τους σε ηλεκτρισμό ολοένα και περισσότερο 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως, αυτές οι χώρες είναι ελάχιστα και 

μεμονωμένα παραδείγματα. Ο άνθρωπος συνεχίζει να ενεργεί με τρόπο ιδιαίτερα 

επιβαρυντικό για το περιβάλλον. 
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1.1.1. Παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο πλανήτης σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρό 

πρόβλημα λόγω του φαινομένου της παγκόσμιας θέρμανσης. Η συγκέντρωση του 

CO2 στην ατμόσφαιρα πριν τη Βιομηχανική επανάσταση ήταν 280 ppm και τον 

Ιούνιο του 2011, άγγιξε σύμφωνα με το Earth System Research Laboratory [2] των 

Ηνωμένων Πολιτειών, τα 393,69 ppm. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το 

κυριότερο αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου αυξάνεται με 

γρηγορότερους ρυθμούς από το αναμενόμενο. Δεκάδες κυβερνητικοί και μη φορείς, 

συμφωνούν για την ύπαρξη άμεσης συσχέτισης των κλιματικών αλλαγών με τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, και κυρίως τις καύσεις των συμβατικών καυσίμων για 

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και την κίνηση οχημάτων και άλλων μηχανών.  

 

 

Εικόνα 0.1: Συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα 

 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το πετρέλαιο εξακολουθεί σήμερα να είναι η 

κύρια πηγή πρωτογενούς ενέργειας. Με τον όρο «κορύφωση του πετρελαίου» (peak 

oil) χαρακτηρίζεται το πρόβλημα της εξάντλησης του ενεργειακού αποθέματος, ή 

ακριβέστερα η κορύφωση της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Το πετρέλαιο 

αποτελεί μια πεπερασμένη, μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία έδωσε ιδιαίτερη 

ώθηση στην οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη τα τελευταία 150 χρόνια. Οι 

πετρελαϊκές εταιρείες έχουν φυσικά εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα των οποίων η 
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εξόρυξη ήταν εύκολη και οικονομική, γιατί βρίσκονταν σχετικά κοντά στην 

επιφάνεια του εδάφους, ήταν χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, γεγονός που έκανε 

εύκολη τη διύλιση του πετρελαίου, κτλ. Τα εναπομείναντα κοιτάσματα πετρελαίου 

είναι πιθανόν να βρίσκονται σε απόμακρες περιοχές, μακριά από τις αγορές, σε μικρά 

ή χαμηλής ποιότητας πεδία, παράγοντες που καθιστούν την εξόρυξη και διύλισή τους 

ακριβότερη. Η κορύφωση του πετρελαίου θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές του 

πετρελαίου που βραχυπρόθεσμα θα επηρεάσει περισσότερο την κατανάλωση των 

αναπτυσσόμενων χωρών περισσότερο παρά των ανεπτυγμένων. Η αδυναμία μας να 

προβλέψουμε επαρκώς τις τιμές και τη διαθεσιμότητα του πετρελαίου θέτει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στο μέλλον. 

Κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι ο άνθρακας αποτελεί έναν άλλον 

ενεργειακό πόρο ο οποίος συνετέλεσε στην επιδείνωση του περιβάλλοντος. Η χρήση 

του άνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι πρώτοι 

σταθμοί είχαν ένα μικρό βαθμό απόδοσης 1%. Σήμερα, η αποδοτικότητα των 

σταθμών βελτιώθηκε και έχει φτάσει κατά μέσο όρο στο 31% σε διεθνές επίπεδο. Οι 

πιο εξελιγμένες μονάδες κατάφεραν μάλιστα να φτάσουν και το 47%. Στην 

περίπτωση του λιγνίτη η μέγιστη απόδοση που επιτεύχθηκε είναι 45,3% [3]. Ο 

άνθρακας παραμένει ο σημαντικότερος ενεργειακός πόρος στην παγκόσμια 

ηλεκτροπαραγωγή μέχρι σήμερα και όσο αυξάνεται η παγκόσμια κατανάλωση 

ηλεκτρισμού, τόσο συνεχίζει να αυξάνεται και η παγκόσμια κατανάλωση άνθρακα. 

Αναφορικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να 

υπογραμμίσουμε ότι αυτές σχετίζονται με διάφορες δραστηριότητες που αφορούν 

τους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών, της μεταποίησης, των υπηρεσιών, της 

γεωργίας κτλ. Οι εκπομπές οι οποίες δεν προκύπτουν από την καύση ορυκτών 

καυσίμων αλλά σχετίζονται με την αναζήτηση, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την 

παραγωγή των καυσίμων ονομάζονται διαφυγούσες εκπομπές.  

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω συνειδητοποιούμε ότι η θέρμανση 

του πλανήτη σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι 

ανεξάντλητα έχουν σαν αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η χρήση καθαρότερων 

ενεργειακών πόρων και αποδοτικότερων τεχνολογιών, αλλά και η μείωση του 

επιπέδου κατανάλωσης ενέργειας.  

Προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν λόγω 

της κλιματικής αλλαγής αλλά και για να επιτευχθούν ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας 

και να εξασφαλιστεί ο ενεργειακός ανεφοδιασμός πρέπει να γίνουν μεγάλες 
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επενδύσεις. Έτσι, είναι δυνατόν να επιτευχθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι 

οποίες θα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος από την ενεργειακή ζήτηση και θα μειώνουν 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής αποτελούν τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. 

Βασικό κομμάτι αυτής της πολιτικής αποτελούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

 

 

1.1.2. Ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα 

 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το ενεργειακό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι 

αρκετά έντονο. Η Ελλάδα καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες από εισαγωγές 

πετρελαίου σε μεγαλύτερο ποσοστό από το µέσο όρο των Ευρωπαϊκών κρατών . Έτσι 

επιβαρύνεται το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας µας. Το ενεργειακό πρόβλημα αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οικονομία της 

χώρας. Καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η εξάρτηση του εν λόγω προβλήματος από 

την εισαγόμενη ενέργεια, περίπου 58% σε ποσότητα πρωτογενούς τομέα, καθώς και 

η χαμηλή απόδοση του ενεργειακού τομέα. 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι πριν την ενεργειακή κρίση και ιδιαίτερα κατά 

την δεκαετία του 1960, η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα αυξανόταν με ρυθμούς 

πάνω από 10%. Μετά το  1973 οι ρυθμοί αυτοί άρχισαν να μειώνονται. Ο συνολικός 

βαθμός χρήσης της ενέργειας στην Ελλάδα είναι 30% ενώ το υπόλοιπο 70% είναι 

ενεργειακές απώλειες. Όσον αφορά το πετρέλαιο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο 

βαθμός χρήσης του έχει κατά μέσο όρο τιμή 8% κάτι το οποίο σημαίνει ότι από 1kg 

πετρελαίου που καταναλώνεται χρησιμοποιούνται επωφελώς μόνο τα 80gr ενώ το 

υπόλοιπο αποτελεί απώλειες. 

Επομένως υπάρχει ανάγκη για μείωση της εξάρτησης από πετρέλαιο και τα 

ορυκτά καύσιμα. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να επιβαρύνεται το 

βιοτικό επίπεδο. Εξοικονομώντας ενέργεια επιτυγχάνεται φθηνή και έξυπνη 

αντιμετώπιση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής κρίσης της σύγχρονης εποχής. Η 

χρήση νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών οι οποίες εκμεταλλεύονται 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι µία λύση. Επιβάλλονται λοιπόν μέτρα τα οποία θα 

επιτρέπουν τον διαχωρισμό μεταξύ ενέργειας και οικονομικής ανάπτυξης και θα 

συμβάλλουν στην αύξηση της ωφέλιμης ενέργειας σε σύγκριση με την 
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καταναλισκομένη. Τα συγκεκριμένα μέτρα θα συντελούν στην μείωση της 

κατανάλωσης ενώ οι συμβατικές πηγές ενέργειας θα αντικαθιστώνται με 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. [4] 

Η πιο καθαρή και πιο φθηνή μορφή ενέργειας είναι αυτή που εξοικονομούμε 

κάνοντας σωστή χρήση της τεχνολογίας καλύπτοντας τις πραγματικές μας ανάγκες 

χωρίς υπερβολές και σπατάλες. Αυτό προϋποθέτει ευαισθητοποίηση των 

καταναλωτών με σκοπό την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών όχι μόνο σε 

προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο παραγωγής αξιοποιώντας παράλληλα και 

την σύγχρονη τεχνολογία, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. 

 

 

1.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

 

 Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω είναι πλέον γνωστό ότι ο άνθρωπος 

παρεμβαίνει καταστροφικά στο περιβάλλον. Ρύποι εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα 

καθώς ενέργεια παράγεται από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό 

αέριο). 

 Σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλουμε να υπογραμμίσουμε 

ότι αυτό είναι μια φυσική διαδικασία. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι 

απαραίτητο για να διατηρείται η Γη ζεστή ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη. Αν δεν 

υπήρχε το φαινόμενο του θερμοκηπίου η Γη θα ήταν κρύα περίπου -20oC, και δεν θα 

μπορούσε να υπάρχει ζωή. Αντίθετα, η μέση θερμοκρασία της Γης διατηρείται στο 

επίπεδο των 15oC, εξαιτίας αυτού του φαινομένου. 

 Τα αέρια του θερμοκηπίου περιλαμβάνουν κυρίως CO2 και υδρατμούς. Τα 

αέρια αυτά σχηματίζουν ένα «στρώμα» πάνω από το έδαφος της Γης σε ένα ορισμένο 

ύψος, ώστε αφού επιτρέψουν να εισέλθει η υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, αυτή 

απορροφάται κατά ένα μέρος από τη Γη και την ατμόσφαιρα. Η Γη δέχεται  ηλιακή 

ακτινοβολία. Ένα μέρος της απορροφάται από το σύστημα Γης-ατμόσφαιρας, ενώ το 

υπόλοιπο διαφεύγει στο διάστημα. Περίπου το 30% της εισερχόμενης ηλιακής 

ακτινοβολίας ανακλάται, σε ποσοστό 6% από την ατμόσφαιρα, 3% από τα σύννεφα 

και 4% από την επιφάνεια της Γης. Το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται, 

κατά 16% από την ατμόσφαιρα, κατά 3% από τα νέφη και κατά το μεγαλύτερο 

ποσοστό 51% από την επιφάνεια και τους ωκεανούς. Επομένως, ένα μέρος της 

ηλιακής ακτινοβολίας περνά αναλλοίωτη στην ατμόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια 
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του εδάφους και ακτινοβολείται προς τα πάνω. Ένα μέρος αυτής της ακτινοβολίας 

απορροφάται από την ατμόσφαιρα, τη θερμαίνει και επανεκπέμπεται στην επιφάνεια 

του εδάφους. Το στρώμα των αερίων, επιτρέπει τη διέλευση της ακτινοβολίας αλλά 

ταυτόχρονα την εγκλωβίζει, μοιάζει με τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου.1 

 Καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι το ποσό της γήινης 

ακτινοβολίας η οποία κατακρατείται οφείλεται στην παρουσία υδρατμών (H2O), 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και νεφών. Οι υδρατμοί αποτελούν το πλέον ενεργό 

συστατικό, ενώ μικρότερη συνεισφορά έχουν και τα αέρια μεθανίου (CH4). 

 Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί 

μια φυσική διεργασία που εξασφαλίζει στη Γη μια σταθερή θερμοκρασία επιφάνειας 

εδάφους γύρω στους 15οC. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι στη σύγχρονη εποχή όταν 

λέμε φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν αναφερόμαστε στη φυσική διεργασία που 

περιγράψαμε παραπάνω, αλλά στην έξαρση αυτής, λόγω της ρύπανσης της 

ατμόσφαιρας από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

 Οι δραστηριότητες του ανθρώπου συντελούν στην αύξηση της 

συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου καθώς και στην έκλυση άλλων 

ιχνοστοιχείων, όπως οι χλωροφθοράνθρακες. Τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μία 

αύξηση στη συγκέντρωση αρκετών αερίων του θερμοκηπίου. Η παραγωγή διοξειδίου 

του άνθρακα οφείλεται σε χρήση ορυκτών καυσίμων κατά ένα ποσοστό 75%, ενώ το 

υπόλοιπο μέρος προέρχεται από αλλαγές που συντελούνται στο έδαφος, κυρίως μέσω 

της αποδάσωσης. 

 Συμπερασματικά η αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων ρύπων διοξείδιο 

του άνθρακα (CΟ2), διοξείδιο του θείου (SΟ2), μεθάνιο (CΗ4), χλωρο-φθοριωμένοι 

υδρογονανθράκες κ.α. που παράγονται από τη χρήση συμβατικών καυσίμων  

παρεμποδίζει τη διαφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας που ανακλάται από την επιφάνεια 

της Γης έξω από τα ατμοσφαιρικά στρώματα. Συντελεί με αυτό τον τρόπο στη 

σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. [5] 

 

 

                                                           
1Ο Γάλλος μαθηματικός Fourier το ονόμασε το 1822 φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
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Εικόνα 0.2: Σχηματική παράσταση της διαδικασίας που οδηγεί στο φαινόμενο 

του θερμοκηπίου 
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1.2.1. Το πρωτόκολλο του Κιότο 

 

Το πρωτόκολλο του Κιότο ήταν μία συμφωνία η οποία συντάχθηκε στα 

πλαίσια των μέτρων που πρέπει να λάβουν οι κυβερνήσεις παγκοσμίως για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η 

συνθήκη αυτή είναι η μόνη συμφωνία παγκοσμίως για τον περιορισμό του 

φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι η βάση για την ολοένα και πιο αποδοτική δράση 

διεθνώς ενάντια στην αλλαγή του κλίματος.  

Το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους μηχανισμούς:  

✓ την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών,  

✓ την κοινή εφαρμογή, και  

✓ το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης.  

Το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005, ύστερα 

από την υπογραφή του από τη Ρωσία. Οι Η.Π.Α. αρνούνται συστηματικά να 

υπογράψουν το Πρωτόκολλο, παρόλο που αποτελούν τον μεγαλύτερο ρυπαντή 

παγκοσμίως.  

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αφορά τις εκπομπές έξι αερίων θερμοκηπίου: 

✓ του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)· 

✓ του μεθανίου (CH4)· 

✓ του πρωτοξειδίου του αζώτου (N2O)· 

✓ των υδροφθορανθράκων (HFC)· 

✓ των υπερφθοριωμένων υδρογονανθράκων (PFC)· 

✓ του εξαφθοριούχου θείου (SF6). 

Συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της θέρμανσης του πλανήτη, 

επειδή περιλαμβάνει δεσμευτικούς και ποσοτικοποιημένους στόχους περιορισμού και 

μείωσης των αερίων θερμοκηπίου. [6] 

 

Τι περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο του Κιότο;  

✓ Εφαρμόζει τη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος 

(UNFCCC).  

✓ Ορίζει δεσμευτικούς στόχους για μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου  

✓ Συμφωνήθηκε στη Συνδιάσκεψη των Μελών της Σύμβασης – Πλαίσιο τον 

Δεκέμβριο του 1997 στο Κιότο της Ιαπωνίας.  
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✓ Έχει επικυρωθεί από κράτη στα οποία ανήκουν ανεπτυγμένα κράτη, των 

οποίων οι εκπομπές αντιστοιχούν περίπου στο 61,6% των συνολικών 

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. 

✓ Το Πρωτόκολλο του Κιότο δεν περιέχει δεσμευτικούς στόχους για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, σε αντιδιαστολή με τις χώρες του λεγόμενου 

ανεπτυγμένου ή εκβιομηχανισμένου κόσμου. Ωστόσο, παροτρύνονται και 

αυτές να λάβουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών τους. Αυτό συνάδει με 

τη συμφωνία ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες, ως η κύρια πηγή του 

φαινομένου του θερμοκηπίου, θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα στον 

έλεγχο των μειώσεων [6]. 

 

 

Παράταση του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο θα είχε ισχύ μέχρι 

και το 2012. Τελικά όμως αποφασίστηκε παράταση μέχρι και το 2020. Τη συμφωνία 

επικύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, η Αυστραλία, η Ελβετία και οκτώ ακόμα 

βιομηχανοποιημένες χώρες. Σύμφωνα με όσα αναφέραμε προηγουμένως μπορούμε 

να θυμηθούμε ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο δεσμεύει ανεπτυγμένες μόνο χώρες, 

καθώς μεγάλοι αναπτυσσόμενοι ρυπαντές όπως η Κίνα και η Ινδία, αλλά και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να το επικυρώσουν. 

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Ντόχα περιλαμβάνει την αύξηση της 

χρηματοδότησης των πλούσιων χωρών προς τις φτωχές προκειμένου αυτές να 

καταφέρουν να αναπτύξουν κλιματικές πολιτικές, αλλά και να επενδύσουν σε 

περιβαλλοντικά φιλικές πηγές ενέργειας, με το κονδύλι να ανέρχεται σε 100 δισ. 

δολάρια ως το 2020. 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα απαραίτητα βήματα για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της 

αλλαγής του κλίματος που προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη που το έχουν 

συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

υποχρεώσεων κατά ένα συγκεκριμένο στόχο. Αυτό επιχειρείται να γίνει με τον πιο 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να μην επιβαρυνθεί η παγκόσμια οικονομία.[7] 
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1.2.2. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα και επιπτώσεις στο 

κλίμα 

 

Η Ελλάδα στα πλαίσια της συμφωνίας του πρωτοκόλλου του Κιότο πρέπει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα να υποβάλει εκθέσεις στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για 

την Αλλαγή του Κλίματος σχετικά με την πορεία των εθνικών εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου.  

Σύμφωνα με όσα παρατηρούμε κάθε χρόνο, η μέση θερμοκρασία το 

καλοκαίρι τείνει να είναι υψηλότερη και το χειμώνα χαμηλότερη από την αντίστοιχη 

θερμοκρασία προηγούμενων ετών. Η μεταβολή αυτή της τοπικής θερμοκρασίας του 

αέρα μπορεί να έχει σοβαρές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις σχεδόν σε 

όλες της περιοχές της Ελλάδας. 

Πιο συγκεκριμένα οι μεγάλες πόλεις βιώνουν μία όλο και χειρότερη ποιότητα 

ζωής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ η προσπάθεια αντιμετώπισης των 

υψηλών θερμοκρασιών, βραχυπρόθεσμα αυξάνει τα έξοδα των νοικοκυριών και 

μακροπρόθεσμα πρόκειται να επηρεάσει τις οικιστικές τάσεις και τη ζήτηση για 

μεταφορικές υποδομές  

Όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές επηρεάζονται και αυτές, αλλά με 

διαφορετικό τρόπο. Έτσι, αυξάνεται η παραγωγή συγκεκριμένων σοδειών, ενώ 

κάποιες άλλες βιώνουν σημαντικά προβλήματα, ειδικά σε ευαίσθητες καλλιέργειες. 

Οι δασικές περιοχές της χώρας επηρεάζονται κυρίως από την αύξηση της 

συχνότητας και της έντασης των πυρκαγιών και ιδιαίτερα κατά τις ημέρες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. [8] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

2.1. ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

2.1.1. Ορισμός 

 

 

Μπορούμε να δώσουμε για την διεσπαρμένη παραγωγή τον εξής ορισμό: 

Διεσπαρμένη παραγωγή είναι η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που 

κυμαίνονται από 1kW μέχρι 50MW. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι ο όρος 

διεσπαρμένη παραγωγή αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πολλές 

μονάδες, διεσπαρμένες στο σύστημα. Οι μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής 

χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι δεν είναι τοποθετημένες σε ένα συγκεκριμένο, 

κεντρικό, σημείο, αλλά βρίσκονται διασκορπισμένες στο σύστημα. Συνήθως 

τοποθετούνται στο δίκτυο διανομής, ενώ κατά κανόνα οι δυνατότητες παραγωγής 

τους είναι μικρότερες από 50MW, [9] όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Η 

διεσπαρμένη παραγωγή είναι μία σχετικά καινούρια τάση στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, παρόλο που η ιδέα η οποία βρίσκεται πίσω από την τάση αυτή είναι πιο 

παλιά.  

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι κατά τα πρώτα στάδια της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, η διεσπαρμένη παραγωγή ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. 

Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό από το γεγονός ότι οι πρώτες εγκαταστάσεις 

παραγωγής ισχύος παρείχαν ενέργεια μόνο σε καταναλωτές στην γειτονική τους 

περιοχή. Όσον αφορά τα πρώτα δίκτυα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτά βασίζονταν 

σε συνεχή τάση και επομένως η παροχή τάσης ήταν περιορισμένη. Εκτός από την 

περιορισμένη παροχή οφείλουμε να τονίσουμε ότι και η απόσταση ανάμεσα στον 

παραγωγό και τον καταναλωτή ήταν περιορισμένη. Η ζήτηση ενέργειας που υπήρχε 

σε κάποιες περιπτώσεις καλυπτόταν με τη χρήση τοπικών μέσων αποθήκευσης, όπως 

μπαταρίες, που μπορούσαν να συνδεθούν κατευθείαν στο δίκτυο αυτό. Αργότερα με 

την πρόοδο της τεχνολογίας και με την εμφάνιση των εναλλασσόμενων δικτύων 

κατέστη εφικτή η μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερες αποστάσεις 

καθώς και η οικονομία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με απόρροια την 

αύξηση της ισχύος εξόδου στις μονάδες παραγωγής. Γενικά, κατασκευάστηκαν 
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μεγάλα ηλεκτρικά συστήματα, τα οποία αποτελούνταν από τεράστια δίκτυα 

μεταφοράς και διανομής και πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις.  

Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και το νέο οικονομικό 

περιβάλλον έχουν ως απόρροια να ανανεωθεί το ενδιαφέρον για τη διεσπαρμένη 

παραγωγή. Πολλοί ήταν οι παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην συγκεκριμένη 

εξέλιξη με κυριότερους την ανάπτυξη στις τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής, τις 

όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για αξιόπιστη ενέργεια, τους 

περιορισμούς στην κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς, την απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες κλιματικές 

αλλαγές (Πρωτόκολλο Κιότο). 

Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις πηγές δηλαδή που χρησιμοποιούν τους 

ανεξάντλητους φυσικούς πόρους, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το 

ενδιαφέρον αυτό προέκυψε κατά κύριο λόγω από την απαίτηση της Ε.Ε. από τα 

κράτη μέλη της, για αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι βασικότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι ακόλουθες: 

• Ηλιακή ενέργεια 

• Αιολική ενέργεια  

• Υδροηλεκτρική ενέργεια  

• Θαλάσσια ενέργεια  

• Ενέργεια από βιομάζα  

• Γεωθερμική ενέργεια  

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι οι περισσότερες ανανεώσιμες πηγές 

αποτελούν και συστήματα διεσπαρμένης παραγωγής. 

Εκτός όμως από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διεσπαρμένη 

παραγωγή εντάσσονται και άλλες τεχνολογίες, που η λειτουργία τους βασίζεται και 

στη χρήση ορυκτών καυσίμων. Αυτές είναι οι τουρμπίνες και οι μικροτουρμπίνες 

αερίου, οι εμβολοφόρες μηχανές και οι κυψέλες καυσίμου, που χωρίζονται σε 

διάφορα είδη ανάλογα με τη θερμοκρασία λειτουργίας τους.  

 

 

 



 19 

2.1.2.  Τύποι τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής 

 

Οι τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής αποτελούνται κυρίως από συστήματα 

παραγωγής ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης που τοποθετούνται στον τελικό 

χρήστη ή κοντά σε αυτόν. 

 

• Μικροτουρμπίνες 

Οι μικροτουρμπίνες είναι μικρές τουρμπίνες που παράγουν ισχύ μεταξύ 25 και 500 

kW. Αυτές προήλθαν από τεχνολογίες που υπήρχαν σε μεγάλα φορτηγά ή στις 

τουρμπίνες των αεροσκαφών. 

 

• Τουρμπίνες εσωτερικής καύσης 

Πρόκειται για τις παραδοσιακές τουρμπίνες οι οποίες παράγουν ισχύ μεταξύ 500 kW 

και 25 MW για τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής και μέχρι 250 MW για 

κεντρική παραγωγή ισχύος. Το καύσιμο που χρησιμοποιούν είναι φυσικό αέριο, 

πετρέλαιο ή ένας συνδυασμός καυσίμων. Σήμερα, αυτές οι τουρμπίνες έχουν 

αποδόσεις που κυμαίνονται από 20 έως 45%  στο πλήρες φορτίο. 

 

• Μηχανές εσωτερικής καύσης 

Μια μηχανή εσωτερικής καύσης μετατρέπει την ενέργεια που περιέχεται σε κάποιο 

καύσιμο σε μηχανική ενέργεια. Αυτή η μηχανική ενέργεια χρησιμοποιείται για την 

περιστροφή ενός άξονα μέσα στη μηχανή. Μια γεννήτρια συνδέεται με τη μηχανή 

εσωτερικής καύσης για τη μετατροπή της περιστροφικής κίνησης σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Είναι διαθέσιμες από μικρά μεγέθη μέχρι μεγάλες γεννήτριες 

Οι μηχανές εσωτερικής καύσης χρησιμοποιούν διαθέσιμα καύσιμα όπως βενζίνη, 

φυσικό αέριο και diesel. 

 

• Μηχανές Stirling 

Οι μηχανές αυτές θεωρούνται μηχανές εξωτερικής καύσης. Είναι σφραγισμένα 

συστήματα με ένα αδρανές αέριο που θέτει σε λειτουργία τη μηχανή, συνήθως ήλιο ή 

υδρογόνο. Συνήθως είναι διαθέσιμες σε μικρά μεγέθη και παράγονται σε μικρές 

ποσότητες για εξειδικευμένες εφαρμογές στη διαστημική και τη θαλάσσια 

βιομηχανία. 
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• Κυψέλες καυσίμου 

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα συστήματα ισχύος με κυψέλες καυσίμου είναι 

αθόρυβα, καθαρά και αποδοτικά τοπικά συστήματα παραγωγής που χρησιμοποιούν 

μια ηλεκτροχημική διεργασία για τη μετατροπή του καυσίμου σε ηλεκτρισμό. Ακόμη 

έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν μια πηγή θερμικής ενέργειας για τη θέρμανση 

του χώρου, του νερού ή για ψύξη απορρόφησης.  

 

• Αποθήκευση ενέργειας / Συστήματα UPS 

Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας δεν παράγουν καθαρή ενέργεια αλλά μπορούν 

να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια για μικρά χρονικά διαστήματα. 

Χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση πτώσεων τάσης και έντονης κυμάτωσης που 

συμβαίνουν όταν η εταιρία παροχής ή οι πελάτες αλλάζουν προμηθευτές ή φορτία. 

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως Συστήματα Αδιαλείπτου Τροφοδοσίας 

(UPS).  

 

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

Τα φωτοβολταϊκά κελιά μετατρέπουν απευθείας το φως του ήλιου σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Συγκεντρώνονται σε επίπεδα πάνελ τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν σε 

ταράτσες ή άλλες περιοχές με αρκετό ήλιο. Παράγουν ηλεκτρισμό χωρίς να έχουν 

κινούμενα μέρη, λειτουργούν αθόρυβα και χωρίς εκπομπές. 

 

• Αιολικά συστήματα 

Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν τον άνεμο για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Μια τουρμπίνα με πτερωτές τοποθετείται στην κορυφή ενός ψηλού 

πύργου. Ο πύργος είναι ψηλός έτσι ώστε να εκμεταλλευόμαστε τη μεγαλύτερη 

ταχύτητα του ανέμου, χωρίς αναταράξεις που προέρχονται από πιθανά εμπόδια 

εμποδίων όπως δέντρα, λόφοι και κτίρια. Όπως περιστρέφεται η τουρμπίνα με τον 

άνεμο, μια γεννήτρια παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μια ανεμογεννήτρια μπορεί να 

ποικίλλει σε μέγεθος από λίγα kW έως πάνω από 5 MW 
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• Υβριδικά συστήματα 

Παραγωγοί και κατασκευαστές τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής αναζητούν 

τρόπους να συνδυάσουν τεχνολογίες για να βελτιώσουν τις επιδόσεις και την 

απόδοση του εξοπλισμού διασπαρμένης παραγωγής.  

 

 

2.1.3.  Χαρακτηριστικά των τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής 

 

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία 

αυξανόμενη ζήτηση και τοποθέτηση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής. Τα οφέλη 

της διεσπαρμένης παραγωγής που προκύπτουν από διάφορες παράγοντες γίνονται 

πλέον γνωστά και όλο και περισσότερο μεγαλώνει το ενδιαφέρον για την 

διεσπαρμένη παραγωγή. Πολλά είναι τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των 

τεχνολογιών διεσπαρμένης παραγωγής και περιγράφονται παρακάτω [10], [11]: 

 

 

Πλεονεκτήματα 

 

• Αρχικά οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη 

αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

παράγουν ελάχιστους ρύπους και επομένως αυτό συντελεί στην μείωση των 

εκπομπών βλαβερών για την ατμόσφαιρα αερίων, όπως του διοξειδίου του 

άνθρακα. Χρησιμοποιώντας τέτοιες μορφές ενέργειας περιορίζεται η χρήση 

καυσίμων που υπάρχουν σε πεπερασμένες ποσότητες, όπως το πετρέλαιο του 

οποίου τα αποθέματα πρόκειται να εξαντληθούν σε μερικά χρόνια. 

• Επιπρόσθετα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη 

που προκύπτουν από την διεσπαρμένη παραγωγή είναι η μείωση των 

απωλειών του συστήματος. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ένα 

μέρος της ισχύος που απαιτείται πρόκειται να καλύπτεται από τις 

διεσπαρμένες στο δίκτυο μονάδες, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται να 

παράγεται μεγάλη ποσότητα ισχύος από τις κεντρικές μονάδες (και η οποία 

πρέπει να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις) με απόρροια να προέκυπταν 
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μεγάλες απώλειες ισχύος στο σύστημα. Επομένως, η διεσπαρμένη παραγωγή 

βοηθά στην αποσυμφόρηση των ήδη υπαρχόντων δικτύων. 

• Μπορούμε να πούμε ότι η διεσπαρμένη παραγωγή καλύπτει ένα μεγάλο εύρος 

τεχνολογιών στις οποίες περιλαμβάνονται πολλές ανανεώσιμες τεχνολογίες 

που παρέχουν ισχύ μικρής κλίμακας, σε τοποθεσία κοντά στους χρήστες. 

Όλες αυτές οι τεχνολογίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες στην αγορά και 

αυξημένο βιομηχανικό ανταγωνισμό. 

• Ακόμη, όσο μεγαλύτερη είναι η ζήτηση για περισσότερη και καλύτερης 

ποιότητας ηλεκτρική ισχύ, η διεσπαρμένη παραγωγή παρέχει εναλλακτικές 

λύσεις για αξιόπιστη και οικονομική ισχύ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Συνεπώς, μπορεί να εξασφαλίσει στους πελάτες ότι οι παροχή είναι 

συνεχόμενη και αξιόπιστη, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διακοπή 

ρευματοδότησης, αποκαθιστώντας την ηλεκτρική ενέργεια σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα 

• Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση των 

μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής προσφέρει  υψηλότερη απόδοση ενέργειας 

αλλά και μεγαλύτερη ασφάλεια στην παρεχόμενη ενέργεια, διότι μειώνονται 

οι εισαγωγές ενέργειας.  

• Από άποψη επένδυσης καθίσταται αναγκαίο να επισημανθεί ότι από πρακτική 

άποψη είναι σχετικά πιο εύκολο να βρεθούν μέρη για διεσπαρμένες 

παραγωγές σε σχέση με ένα μεγάλο, κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής ισχύος 

και πιο συγκεκριμένα οι μονάδες αυτές είναι πιο εύκολο καθώς και πιο 

γρήγορο να συνδεθούν στο δίκτυο. Η έκθεση και το ρίσκο του κεφαλαίου 

μειώνονται, και αποφεύγονται οι περιττές δαπάνες. 

• Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται και η εμπειρία που μπορεί να 

αποκτηθεί από την υλοποίηση των νέων ενεργειακών μοντέλων διεύθυνσης 

μπορούν να προσφέρουν ανεκτίμητη αρτιότητα γνώσεων με τεράστιες 

δυνατότητες εξαγωγής 

• Από αισθητική άποψη η διεσπαρμένη παραγωγή βελτιώνει την εικόνα 

συστημάτων ανεξάρτητων από το δίκτυο καθώς εξαλείφεται η ανάγκη για 

υπέργεια καλώδια. 
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Μειονεκτήματα 

 

Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι τεχνολογίες διεσπαρμένης 

παραγωγής υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα: 

• Βασικό πρόβλημα αποτελεί το υψηλό κόστος και πιο αναλυτικά οφείλουμε να 

αναφέρουμε ότι το σημαντικότερο είναι το υψηλό κόστος κεφαλαίου ανά kW 

εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τα μεγάλα κεντρικά εργοστάσια 

παραγωγής. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι μερικές διαφορές 

παρουσιάζονται και στα κόστη κεφαλαίου για διαφορετικές τεχνολογίες 

διεσπαρμένης παραγωγής  

• Ακόμη ένα πρόβλημα είναι ότι η αυξανόμενη συμμετοχή της διεσπαρμένης 

παραγωγής στην εγκατεστημένη παραγωγή πρόκειται να φέρει μικρότερη 

επιλογή μεταξύ των βασικών καυσίμων. Έτσι είναι πιθανόν να μειωθεί η 

διαφοροποίηση των πρωταρχικών αποθεμάτων ενέργειας. Επειδή οι 

περισσότερες τεχνολογίες διεσπαρμένης παραγωγής βασίζονται πρωταρχικά 

στο αέριο, αναμένεται έντονα αυξημένη ζήτηση και εξάρτηση από αυτό.  

• Υπάρχει ακόμη και η άποψη ότι το κόστος για την πρωταρχική παροχή 

καυσίμου στη διεσπαρμένη παραγωγή πρόκειται να είναι αρκετά μεγαλύτερο 

από ότι για την κεντρική παραγωγή.  

 

 

2.2. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) 

 

 

2.2.1. Γενικά για τις ΑΠΕ 

 

Αρχικά οφείλουμε να αναφέρουμε ότι στην σημερινή εποχή οι κοινωνίες 

καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας με σκοπό την θέρμανση χώρων, την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη λειτουργία των βιομηχανικών 

μονάδων. Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι με την βελτίωση του οικονομικού επιπέδου 

αλλά και με την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται 

συνεχώς. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στη σύγχρονη εποχή το μεγαλύτερο 

ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις συμβατικές πηγές 
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ενέργειας δηλαδή από το πετρέλαιο, τη βενζίνη και τον άνθρακα. Πρόκειται για μη 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες θα εξαντληθούν. Η παραγωγή και χρήση της 

ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις πηγές δημιουργούν αρκετά περιβαλλοντικά 

προβλήματα με πιο γνωστό το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Αναφορικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καθίσταται αναγκαίο 

να υπογραμμιστεί ότι αυτές ανανεώνονται διαρκώς μέσα από τον κύκλο της φύσης 

και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες καθώς υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό 

περιβάλλον.  

Όσον αφορά το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας καθώς και για την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών 

τεχνολογιών παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μετά την πρώτη πετρελαϊκή χρήση του 

1979 και εδραιώθηκε την επόμενη δεκαετία, καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

γίνονταν όλο και μεγαλύτερα. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι για πολλές χώρες, οι 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν μία σημαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, με 

μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι ΑΠΕ 

συμβάλλουν σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών αυτών, στη μείωση της 

εξάρτησης τους από το πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 

τους εφοδιασμού. Επιπρόσθετα, οι ΑΠΕ συντελούν και στην προστασία του 

περιβάλλοντος διότι η αξιοποίησή τους δεν το επιβαρύνει καθώς δεν συνοδεύεται από 

παραγωγή ρύπων ή αερίων που θα ενίσχυαν τον κίνδυνο για κλιματικές αλλαγές. [12] 

Επομένως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάζουν δύο βασικά 

χαρακτηριστικά. Βασικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι για την εκμετάλλευσή τους 

δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση αλλά 

απλά η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό είναι το γεγονός (όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως) ότι πρόκειται 

για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν 

αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά 

απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη 

κλίμακα.  
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2.2.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των ΑΠΕ 

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 

παρουσιάζουν οι ΑΠΕ. 

 

 

Πλεονεκτήματα 

 

• Βασικό χαρακτηριστικό των ΑΠΕ είναι ότι είναι πολύ φιλικές προς το 

περιβάλλον, με απόρροια τα κατάλοιπα και τα απόβλητα να είναι μηδενικά. 

• Είναι ανεξάντλητες σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. 

• Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και 

αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική 

πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου. 

• Είναι ευέλικτες εφαρμογές, που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με 

τις ανάγκες του πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες 

παραγωγής ενέργειας αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες 

αποστάσεις. 

• Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει πολύ 

μεγάλο χρόνο ζωής. 

 

 

Μειονεκτήματα 

 

• Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και 

χαμηλότερο. Επομένως το αρχικό κόστος εφαρμογής είναι αρκετά μεγάλο σε 

μεγάλη επιφάνεια της γης.  

• Η παροχή και απόδοση ορισμένων μορφών ΑΠΕ όπως της αιολικής, 

υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους, 

αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία 

εγκαθίστανται. 
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2.2.3. Μορφές των ΑΠΕ 

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά τις διάφορες μορφές με τις οποίες 

συναντάμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας [12], [13] 

 

 

Αιολική Ενέργεια: 

 

Είναι η κινητική ενέργεια η οποία παράγεται από τη δύναμη του ανέμου και 

μετατρέπεται σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια. Η αιολική ενέργεια δημιουργείται 

έμμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία, γιατί η ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας 

της γης προκαλεί τη μετακίνηση μεγάλων μαζών αέρα από τη μια περιοχή στην άλλη, 

δημιουργώντας έτσι τους ανέμους. Υπολογίζεται ότι στο 25% της επιφάνειας της γης 

επικρατούν άνεμοι μέσης ετήσιας ταχύτητας πάνω από 5,1 m/sec, σε ύψος 10 μέτρων 

πάνω από το έδαφος. Όταν οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή την 

τιμή, τότε το αιολικό δυναμικό του τόπου θεωρείται εκμεταλλεύσιμο και οι 

απαιτούμενες εγκαταστάσεις μπορούν να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα 

με τα σημερινά δεδομένα. Τα σύγχρονα συστήματα εκμετάλλευσης της αιολικής 

ενέργειας αφορούν κυρίως μηχανές που μετατρέπουν την ενέργεια του ανέμου σε 

ηλεκτρική ενέργεια και ονομάζονται «ανεμογεννήτριες». 

 

 

Εικόνα 0.3: Ανεμογεννήτριες 
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Υδροηλεκτρική Ενέργεια:  

 

Με τα υδροηλεκτρικά έργα2 αξιοποιούμε τις υδατοπτώσεις, με στόχο την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε μηχανική ενέργεια, 

εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια του νερού για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. 

Μόνο σε περιοχές με σημαντικές υδατοπτώσεις, πλούσιες πηγές και κατάλληλη 

γεωλογική διαμόρφωση είναι δυνατόν να κατασκευασθούν υδατοταμιευτήρες. 

Συνήθως η ενέργεια που τελικώς παράγεται, χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά 

με άλλες συμβατικές πηγές ενέργειας, σε ώρες αιχμής.  

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η λειτουργία των υδροηλεκτρικών 

μονάδων βασίζεται στην κίνηση του νερού που περιστρέφει μια τουρμπίνα η οποία 

θέτει σε λειτουργία μια γεννήτρια. Οι περισσότερες υδροηλεκτρικές μονάδες 

χρησιμοποιούν ένα φράγμα το οποίο συγκρατεί μια μεγάλη ποσότητα νερού 

δημιουργώντας έτσι μια μεγάλη δεξαμενή. Κάποιες θύρες στο φράγμα ανοίγουν και 

λόγω της βαρύτητας το νερό περνάει σε έναν αγωγό ο οποίος το οδηγεί σε μια 

τουρμπίνα. Καθώς αυτό περνάει από τον αγωγό δημιουργεί μεγάλη πίεση. Το νερό 

πέφτει πάνω στις φτερωτές μιας τουρμπίνας και την περιστρέφει. Η περιστροφική 

αυτή κίνηση μεταφέρεται στην γεννήτρια η οποία είναι συνδεδεμένη με την 

τουρμπίνα με ένα άξονα. Καθώς οι φτερωτές της τουρμπίνας περιστρέφονται, 

περιστρέφουν τους μαγνήτες της γεννήτριας γύρω από ένα πηνίο θέτοντας σε κίνηση 

ηλεκτρόνια και δημιουργώντας έτσι εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. [14] 

 

                                                           
2 Υδροηλεκτρικά έργα: υδροταμιευτήρας, φράγμα, κλειστός αγωγός πτώσεως, 

υδροστρόβιλος, ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής 
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Εικόνα 0.4: Χαρακτηριστικά υδροηλεκτρικών έργων, Συνιστώσες 

υδροηλεκτρικού σταθμού (ΥΗΣ) [14] 

 

 

Βιομάζα:  

 

Είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει 

την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή 

υδρόβιας προέλευσης. Επομένως, πρόκειται για οποιοδήποτε υλικό το οποίο 

προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς, όπως το ξύλο, τα αγροτικά υπολείμματα, τα 

κτηνοτροφικά απόβλητα, τα απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων, τα αστικά απόβλητα 

και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Μπορεί 

να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον 

από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και 

εφαρμογές, που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον. 

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι με τις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας 

από βιομάζα επιτυγχάνουμε ορισμένα θετικά αποτελέσματα. Αρχικά, πρέπει να 

αναφέρουμε ότι η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) και δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η 

ύπαρξη του θείου στη βιομάζα είναι μηδαμινή με αποτέλεσμα να υπάρχει 

περιορισμός στις εκπομπές του διοξειδίου του θείου (SO2) το οποίο ευθύνεται για την 

όξινη βροχή. Επιπρόσθετα, η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας με απόρροια η 
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αξιοποίησή της σε ενέργεια να συντελεί σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από 

εισαγόμενα καύσιμα και στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση 

του ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμηση του συναλλάγματος. Επομένως, 

η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, συνεισφέρει στην γενικότερη 

ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος 

 

 

Εικόνα 0.5: Βιομάζα 
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Εικόνα 0.6: Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα στην Ξάνθη [15] 

 

 

Ηλιακή Ενέργεια:  

 

Πρόκειται για την ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Πρέπει να 

υπογραμμίσουμε ότι η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί την κυριότερη πηγή ενέργειας 

για τη γη με ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία των ορυκτών καυσίμων.  Η ηλιακή 

ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας. Όταν μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

θέρμανση του νερού και για θέρμανση χώρου. Η ηλιακή ενέργεια περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

• Ενεργητικά ηλιακά συστήματα 

• Βιοκλιματικός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά συστήματα 

• Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα 

 

 

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα. 

Ένα τυπικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από επίπεδους ηλιακούς 
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συλλέκτες, ένα δοχείο αποθήκευσης της θερμότητας και σωληνώσεις. Η ηλιακή 

ακτινοβολία απορροφάται από το συλλέκτη και η συλλεγόμενη θερμότητα 

μεταφέρεται στο δοχείο αποθήκευσης. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα 

αποτελούνται από δύο βασικά μέρη: 

• Το τμήμα συλλογής (οι ηλιακοί συλλέκτες, η επιφάνεια απορρόφησης της 

ηλιακής ακτινοβολίας). 

• Το τμήμα αποθήκευσης (η δεξαμενή αποθήκευσης του νερού) που συνήθως 

διαθέτει και ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη, για να μπορεί να παράγεται 

ζεστό νερό και σε περιόδους μικρής ή μηδενικής ηλιοφάνειας. 

Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα διακρίνονται σε δύο είδη ανάλογα με το κύκλωμα 

κυκλοφορίας του θερμαινόμενου μέσου: 

• Ανοικτού κυκλώματος: Απευθείας θέρμανση του νερού χρήσης (το 

θερμαινόμενο μέσο είναι το ίδιο το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε). 

• Κλειστού κυκλώματος: Έμμεση θέρμανση του νερού χρήσης (το 

θερμαινόμενο μέσο κυκλοφορεί σε ιδιαίτερο κύκλωμα το οποίο θερμαίνει το 

νερό που θα χρησιμοποιήσουμε χωρίς να γίνεται ανάμιξή τους, μέσω 

εναλλάκτη θερμότητας). 

 

 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά συστήματα: αφορούν 

αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση κατάλληλων δομικών υλικών για τη μεγιστοποίηση 

της απ' ευθείας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό ή 

φωτισμό. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά το σχεδιασμό κτιρίων και με βάση το 

τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, 

αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα 

φυσικά φαινόμενα του κλίματος. Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

αποτελούν τα παθητικά συστήματα που ενσωματώνονται στα κτίρια με στόχο την 

αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των 

κτιρίων. Από την πρακτική της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής επιτυγχάνονται 

χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας για την θέρμανση, τον δροσισμό και τον φωτισμό των 

κτιρίων με απόρροια εξοικονόμηση ενέργειας,  θερμική και οπτική άνεση, μείωση 

του κόστους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και μείωση των ρύπων. 

[16] 
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Εικόνα 0.7: Βιοκλιματική κατοικία η οποία συνδυάζει μεγάλα ανοίγματα για 

άπλετο φωτισμό μαζί με σκίαστρα [17] 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως τα παθητικά ηλιακά συστήματα στα 

κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση των χώρων το χειμώνα, καθώς 

και για παροχή φυσικού φωτισμού. Αυτά συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την 

αποθηκεύουν υπό μορφή θερμότητας και τη διανέμουν στο χώρο. Το συνηθέστερο 

παθητικό ηλιακό σύστημα (σύστημα άμεσου κέρδους) βασίζεται στην αξιοποίηση 

των παραθύρων κατάλληλου προσανατολισμού, σε συνδυασμό με την κατάλληλη 

θερμική μάζα (βαριά υλικά, όπως πέτρα, πλάκες, μπετόν στους τοίχους και στα 

δάπεδα, χωρίς να είναι καλυμμένα), η οποία απορροφά μέρος της θερμότητας και την 

προσφέρει στο χώρο αργότερα και έτσι διατηρείται ο χώρος θερμός για πολλές ώρες. 

Τα υπόλοιπα παθητικά συστήματα είναι συστήματα έμμεσου κέρδους και 

ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Ηλιακοί τοίχοι : Έχουν στην εξωτερική τους πλευρά, σε μικρή απόσταση από 

την τοιχοποιία τζάμι και λειτουργούν ως ηλιακοί συλλέκτες, μεταφέροντας τη 

θερμότητα είτε μέσω του υλικού του τοίχου, είτε μέσω θυρίδων στον 

εσωτερικό χώρο.  

• Θερμοκήπια: Είναι κλειστοί χώροι που ενσωματώνονται σε νότια τμήματα 

του κτιριακού κελύφους και περιβάλλονται από υαλοστάσια. Η ηλιακή 
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θερμότητα από το θερμοκήπιο μεταφέρεται στους κυρίως χώρους του κτιρίου 

μέσω ανοιγμάτων ή και διαπερνά τον τοίχο. 

• Ηλιακά αίθρια: είναι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου οι οποίοι έχουν στην 

οροφή τους τζάμι και λειτουργούν όπως τα θερμοκήπια. 

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι όλα τα παθητικά ηλιακά συστήματα 

πρέπει να συνδυάζονται με την απαιτούμενη θερμομόνωση και την απαιτούμενη 

θερμική μάζα του κτιρίου, η οποία αποθηκεύει και αποδίδει τη θερμότητα στο χώρο 

με χρονική υστέρηση, ομαλοποιώντας έτσι την κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο 

εικοσιτετράωρο. Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή 

ενέργεια άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 

 

Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άμεσα σε 

ηλεκτρική ενέργεια. (Θα τα αναλύσουμε σε επόμενη ενότητα) 

 

 

Γεωθερμική ενέργεια: 

 

Είναι η  θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και 

εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε 

θερμά ξηρά πετρώματα. Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το εσωτερικό της γης 

βρίσκεται σε υψηλή θερμοκρασία, η οποία υπερβαίνει τους 5000 °C στον πυρήνα. Η 

θερμότητα αυτή που περιέχεται στο εσωτερικό της γης και όπως είπαμε αποτελεί την 

γεωθερμική ενέργεια είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητα και επομένως μπορεί να 

θεωρηθεί ανεξάντλητη μορφή ενέργειας για τα ανθρώπινα μέτρα. 

Η θερμοκρασία αυξάνει με το βάθος καθώς προχωράμε από την επιφάνεια της 

γης προς τον πυρήνα και αυτό ονομάζεται γεωθερμική βαθμίδα. Η μέση τιμή της 

γεωθερμικής βαθμίδας κοντά στην επιφάνεια της γης είναι περίπου 30 °C/ k m. Σε 

μερικές περιοχές, είτε λόγω ηφαιστειότητας σε πρόσφατη γεωλογική περίοδο, είτε 

λόγω ανόδου ζεστού νερού από μεγάλα βάθη μέσω ρηγμάτων, η γεωθερμική βαθμίδα 

είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη μέση γήινη, με αποτέλεσμα σε μικρό σχετικά 

βάθος να απαντώνται υδροφόροι ορίζοντες που περιέχουν νερό ή ατμό υψηλής 

θερμοκρασίας. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται γεωθερμικά πεδία, και εκεί η 

εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας συμφέρει αρκετά.  
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Εικόνα 0.8: Η θερμοκρασία της γης [18] 

 

 

 

Εικόνα 0.9: Οι θερμότερες περιοχές της γης [18] 

 

 

Η γεωθερμική ενέργεια ανάλογα με τη θερμοκρασία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή (θ>90 °C), για τη θέρμανση χώρων (με 

καλοριφέρ για θ>60 °C, με αερόθερμα για θ>40 °C, με ενδοδαπέδιο σύστημα θ>25 

°C), για ψύξη και κλιματισμό (με αντλίες θερμότητας απορρόφησης για θ>60 °C, ή 

με υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας για θ<30 °C), για τη θέρμανση θερμοκηπίων και 

εδαφών επειδή τα φυτά αναπτύσσονται γρηγορότερα και γίνονται μεγαλύτερα με τη 

θερμότητα (θ>25 °C), για ιχθυοκαλλιέργειες (θ>15 °C) επειδή τα ψάρια χρειάζονται 

ορισμένη θερμοκρασία για την ανάπτυξή τους καθώς και για βιομηχανικές εφαρμογές 
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όπως αφαλάτωση θαλασσινού νερού (θ>60 °C), ξήρανση αγροτικών προϊόντων, ή 

ακόμη και για θερμά λουτρά για θ = 25-40 °C. 

Στη σύγχρονη εποχή όπου η τεχνολογία έχει γνωρίσει και συνεχίζει να 

γνωρίζει τεράστια πρόοδο καθίσταται εφικτή ακόμη και η εκμετάλλευση της 

θερμότητας πετρωμάτων μικρού βάθους, καθώς και υπόγειων ή και επιφανειακών 

υδάτων χαμηλής θερμοκρασίας για θέρμανση και κλιματισμό. [12], [19] 
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Εικόνα 0.10: Γεωθερμική ενέργεια 

 

 

 

Εικόνα 0.11: Γεωθερμία [12], [19] 

 

 

Θαλάσσια ενέργεια   

 

Όταν μιλάμε για θαλάσσια ενέργεια αναφερόμαστε στην εκμετάλλευση της 

ενέργειας που προέρχεται από τα κύματα, τις παλίρροιες και τις θερμοκρασιακές 

διαφορές του νερού. 
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Ενέργεια από τα κύματα 

Η ενέργεια η οποία παράγεται από τα κύματα προέρχεται από τις δύο κινήσεις 

των υδάτων της θαλάσσιας επιφάνειας, την κατακόρυφη και την οριζόντια κίνηση 

που προκαλείται από τους κατά τόπους ανέμους.  

Η ενέργεια των κυμάτων είναι μία μη συνηθισμένη πηγή ενέργειας χαμηλής 

συχνότητας η οποία θα πρέπει να μετατραπεί σε συχνότητα της τάξεως των 60 Ηertz 

πριν ενσωματωθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καθίσταται αναγκαίο να επισημάνουμε ότι 

κατά τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλά συστήματα ωστόσο ένα μόνο 

μικρό ποσοστό έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί για την αξιοπιστία τους. Επιπλέον, 

οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ελάχιστα έχουν δοκιμαστεί στην θάλασσα υπό 

πραγματικές συνθήκες εξομοίωσης. 

Σχετικά με την τοποθέτηση ενός συστήματος κυματικής ενέργειας πρέπει να 

υπογραμμίσουμε ότι αυτό μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο στον 

ωκεανό και να παράγει ενέργεια. Μπορεί να βρίσκεται δεμένο στον πυθμένα ή πλωτό 

ανοιχτά της θάλασσας, ή ακόμη μπορεί να είναι τοποθετημένο στα παράλια ή στα 

ρηχά νερά. Ακόμη, ένα σύστημα κυματικής ενέργειας μπορεί να είναι βυθισμένο στο 

νερό ή να βρίσκεται πάνω από την θαλάσσια επιφάνεια σε μία πλωτή πλατφόρμα. 

Γενικά οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τα συστήματα κινηματικής ενέργειας είναι κατά 

κύριο λόγο εγκαταστημένα στις ακτές. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι 

συστήματα κυματικής ενέργειας τα οποία είναι εγκατεστημένα στις ακτές μπορεί να 

επιδράσουν αρνητικά στην όλη αισθητική και να μετατρέψουν ένα φυσικό 

περιβάλλον σε άκρως βιομηχανικό. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνεται 

προσοχή στην μορφή του συστήματος καθώς και στον τρόπο προσαρμογής και 

εναρμόνισης με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική τοπίου και το φυσικό ανάγλυφο της 

περιοχής. 

Αναφορικά με τα σταθερά συστήματα τα οποία τοποθετούνται στις ακτές ή 

στα ρηχά νερά πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτά παρουσιάζουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τα πλωτά συστήματα και ιδιαίτερα στον τομέα της 

συντήρησης. 

Γενικά είναι εύκολα αντιληπτό ότι τα κύματα αποτελούν μια ισχυρή πηγή 

ενέργειας. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή των κυμάτων είναι δύσκολο να μετατραπεί σε 

ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλα ποσά με απόρροια (όπως αναφέρθηκε και παραπάνω) 

οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κυμάτων να είναι σπάνιοι. Προκειμένου 

να παράγουμε ενέργεια από τα κύματα χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι με μία 
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από τις αποτελεσματικότερες να λειτουργεί όπως μια μηχανή κυμάτων πισινών. Σε 

μια πισίνα ο αέρας φυσιέται μέσα και έξω από μια μηχανή εκτός από τη λίμνη, η 

οποία κάνει το νερό να μετακινείται πάνω-κάτω, προκαλώντας τα κύματα. Με 

παρόμοιο τρόπο σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κυμάτων, η άφιξη 

των κυμάτων προκαλεί άνοδο και πτώση του νερού εντός του θαλάμου του σταθμού, 

το οποίο προκαλεί τον αέρα να κινείται μέσα και έξω από μια τρύπα στην κορυφή του 

θαλάμου. Σε αυτή την τρύπα τοποθετούμαι μία τουρμπίνα, η οποία γυρίζει με την 

κίνηση του αέρα μέσα-έξω, με αποτέλεσμα η τουρμπίνα να λειτουργεί ως γεννήτρια. 

Ένα πρόβλημα σε αυτό το σχέδιο είναι ότι ο κινούμενος αέρας μπορεί να είναι πολύ 

θορυβώδης, εκτός και εάν εγκατασταθεί στο στρόβιλο σιγαστήρας. Ο θόρυβος δεν 

είναι τεράστιο πρόβλημα, δεδομένου ότι τα κύματα κάνουν αρκετό θόρυβο από μόνα 

τους. Το σύστημα εκμεταλλεύεται την ταχύτητα του κύματος, το ύψος, το βάθος και 

τη ροή κάτω από το πλησιάζον κύμα, παράγοντας κατά συνέπεια την ενέργεια 

αποτελεσματικότερα και φτηνότερα από άλλα θαλάσσια κύματα και τις υπόλοιπες 

συμβατικές τεχνολογίες. [20] 

 

 

Εικόνα 0.12: Σχηματική διάταξη παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τον 

κυματισμό της θάλασσας3 

 

 

 

                                                           
3Η κινητική ενέργεια των κυμάτων μπορεί να περιστρέψει την τουρμπίνα. Η ανυψωτική 

κίνηση του κύματος πιέζει τον αέρα προς τα πάνω, μέσα στο θάλαμο και θέτει σε 

περιστροφική κίνηση την τουρμπίνα έτσι ώστε η γεννήτρια να παράγει ρεύμα. 
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Ενέργεια από τις παλίρροιες  

 

Τα εισερχόμενα νερά της παλίρροιας στην ακτή  μπορούν να παγιδευτούν σε 

φράγματα, οπότε τα αποθηκευμένα νερά ελευθερώνονται και κινούν υδροστρόβιλο, 

όπως στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Τα πιο κατάλληλα μέρη για την κατασκευή 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι οι στενές εκβολές ποταμών. 

Σχετικά με τον παλιρροϊκό σταθμό παραγωγής πρέπει να αναφέρουμε ότι 

πρόκειται για έναν ηλεκτρικό σταθμό ισχύος ο οποίος μετατρέπει την ενέργεια των 

παλιρροιών της θάλασσας σε ηλεκτρική ενέργεια. Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι 

ο παλιρροϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής εκμεταλλεύεται τη διαφορά στάθμης του 

ύδατος κατά τη πλημμυρίδα και την άμπωτη. Όταν ένα φράγμα κλείσει τον κόλπο ή 

τις εκβολές ενός ποταμού που ρέει στη θάλασσα ή στον ωκεανό, σχηματίζεται μία 

δεξαμενή ύδατος η οποία ονομάζεται λεκάνη παλιρροϊκού σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής .Αν η πλημμυρίδα προκαλεί αρκετή διαφορά ύψους ( πάνω από 4 

μέτρα ) μπορεί να δημιουργηθεί αρκετή πίεση για να περιστρέψει υδροστρόβιλους 

συνδεδεμένους με ηλεκτρογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στο φράγμα. Ένα 

παλιρροϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με λεκάνη, ο οποίος λειτουργεί σε κανονικό 

παλιρροϊκό κύκλο 12 ωρών, μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια αδιάκοπα για 4 ή 

5 ώρες , τέσσερις φορές την ημέρα, με αντίστοιχα διαλείμματα μιας ή δύο ωρών. 

Προκειμένου όμως να αποφευχθεί η ανομοιόμορφη παραγωγή ηλεκτρισμού η λεκάνη 

του παλιρροϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να χωριστεί με φράγματα σε 

δύο ή τρεις μικρότερες. Στην πρώτη λεκάνη η στάθμη ύδατος διατηρείται στη στάθμη 

της άμπωτης και στη δεύτερη στη στάθμη πλημμυρίδας ενώ η τρίτη λεκάνη είναι 

εφεδρική. Η γεννήτρια υδραυλικού κινητήρα εγκαθίσταται στα διαχωριστικά 

φράγματα. Ωστόσο και αυτή η διάταξη δεν αποτρέπει εντελώς τις διακυμάνσεις της 

ηλεκτρικής ισχύος που προκαλούνται από την περιοδική υφή των παλιρροιών σε 

περίοδο μισού μήνα. Οφείλουμε όμως να αναφέρουμε ότι ο παλιρροϊκός σταθμός 

μπορεί να αντισταθμίσει τις διακυμάνσεις της παλιρροϊκής ενέργειας, που 

παρουσιάζονται κατά την περίοδο ενός μηνός αν το σύστημα περιλαμβάνει 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς με υδατοδεξαμενές για εποχιακή ρύθμιση. 
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Εικόνα 0.13: Ενέργεια από τις παλίρροιες 

 

 

Ενέργεια από τις θερμοκρασιακές διαφορές του νερού. 

 

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί 

να αξιοποιηθεί με την εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του 

θερμότερου επιφανειακού νερού και του ψυχρότερου νερού του πυθμένα. Η 

τεχνολογία μετατροπής της ωκεάνιας θερμικής ενέργειας, χρησιμοποιεί σε πρώτη 

φάση το θερμό νερό για να ζεστάνει σε ειδικό θάλαμο μια ποσότητα υγρού που έχει 

χαμηλό σημείο βρασμού, όπως η αμμωνία ή ένα μείγμα αμμωνίας και νερού. Όταν το 

μείγμα αυτό βράσει, το αέριο που απελευθερώνεται δημιουργεί αρκετή πίεση ώστε να 

οδηγήσει έναν αεριοστρόβιλο ο οποίος παράγει την ενέργεια. Κατόπιν, το αέριο αυτό 

παγώνει καθώς διέρχεται μέσα από το ψυχρό νερό του πυθμένα του ωκεανού. [13], 

[21], [22] 

 

 

Υδρογόνο 

 

Το υδρογόνο αποτελεί το 90% του σύμπαντος, είναι το ελαφρύτερο αέριο 

στην φύση και θα αποτελέσει ένα νέο καύσιμο που θα χρησιμοποιούμε στο μέλλον. 

[12] 

Στη Γη βρίσκεται κυρίως σε ενώσεις όπως το νερό, το πετρέλαιο, το φυσικό 

αέριο . Το υδρογόνο έχει το πλεονέκτημα πως όταν καίγεται παράγει μόνο θερμότητα 

και νερό ενώ δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Το υδρογόνο στο μέλλον θα παράγεται σε 

μεγάλο ποσοστό από την ηλεκτρόλυση του νερού4. Επομένως, αφού θα παράγεται 

                                                           
4 Ηλεκτρόλυση του νερού: μια διαδικασία κατά την οποία το νερό διασπάται με χρήση 

ηλεκτρικού ρεύματος σε υδρογόνο και οξυγόνο. 
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από το νερό και η χρήση του θα εκλύει νερό, το υδρογόνο θεωρείται πρακτικά 

ανεξάντλητο. 

Ο ηλεκτρισμός που απαιτείται για την παραγωγή υδρογόνου από νερό ιδανικά 

μπορεί να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (κυρίως άνεμο και ήλιο), 

ώστε να είναι απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον. 

Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάλληλα τροποποιημένους 

καυστήρες, λέβητες και κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ιδανική ενεργειακή του 

εφαρμογή είναι όμως οι κυψέλες καυσίμου που αποτελούν μια νέα τεχνολογία που 

επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρισμού από την ένωση υδρογόνου και οξυγόνου που 

υπάρχει στον αέρα. Το μειονέκτημα το οποίο παρατηρείται σήμερα είναι η μικρή 

απόδοση που παρουσιάζουν και επομένως πρόκειται να χρειαστεί αρκετός καιρός για 

να βελτιωθεί η απόδοση τους και να μειωθεί το κόστος. [13] 

 

 

Εικόνα 0.14: Υδρογόνο και παραγωγή ενέργειας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΗΛΙΟΣ 

 

 

3.1. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 

Αρχικά οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ο ήλιος ήταν η πρώτη πηγή ενέργειας. 

Ο Ήλιος έδινε και συνεχίζει να δίνει φως και θερμότητα ενώ το φεγγάρι και τα 

αστέρια έδιναν μόνο φως.  

 

 

Εικόνα 0.15: Ο Ήλιος 

 

Αρχικά θα αναφέρουμε έναν σχετικό ορισμό για την έννοια ηλιακή ενέργεια. 

Ως ηλιακή ενέργεια ορίζεται η ενέργεια που φτάνει από τον ήλιο στη γη. Η ενέργεια 

αυτή εκπέμπεται από τον ήλιο εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας του, και 

μεταδίδεται στο διάστημα µε τη μορφή ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία διακρίνεται 

αρκετά εύκολα από τα άλλα είδη μεταφοράς ενέργειας, καθώς δεν απαιτείται 

παρουσία υλικού μέσου για τη διάδοση της και διαδίδεται με την ταχύτητα του 

φωτός. Η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στη γη είναι κατά µέσο όρο 

1015W  ενώ η μέση ισχύς που απαιτεί η ανθρωπότητα είναι περίπου 1012W. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η μέση ηλιακή ακτινοβολία είναι πολύ μεγαλύτερη 

περίπου 25.000 φορές μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται από τον άνθρωπο.  
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Πρέπει να αναφέρουμε η ενέργεια η οποία ακτινοβολείται από τον ήλιο 

μεταφέρεται µέσω των φωτονίων (κβάντα)5. Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας (λ) 

συνδέεται µε την ενέργεια των φωτονίων (Ε) σύμφωνα µε την εξίσωση του Planck:  

hc
E= =hv

λ
 Εξίσωση 1: Εξίσωση του Planck 

Όπου: 

h: η σταθερά του Planck (6,63x10-34Js)  

ν: η συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω σχέση μπορεί να υπολογιστεί η ενέργεια που θα 

έχει ένα φωτόνιο σε οποιοδήποτε μήκος κύματος.  

 Αναφορικά με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα οφείλουμε να αναφέρουμε ότι 

αυτό εκφράζει το συνολικό εύρος της ενέργειας των φωτονίων και χωρίζεται σε 

τμήματα και περιοχές µε βάση την πηγή των φωτονίων ή την αλληλεπίδραση της 

ενέργειάς τους, στους ζωντανούς οργανισμούς. [23] 

 

 

Εικόνα 0.16: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα [24] 

 

 

Ροή ακτινοβολίας (Qe) ονομάζεται το ποσό της ακτινοβολούμενης ενέργειας 

σε J που εκπέμπεται, μεταδίδεται ή προσλαμβάνεται από μια επιφάνεια στη μονάδα 

του χρόνου. Μονάδες μέτρησης της ροής ακτινοβολίας είναι J/sec ή W.   

                                                           
5 Φωτόνια: διακριτά πακέτα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας που κινούνται µε την ταχύτητα 

του φωτός (c=3x108m/sec) και που συμπεριφέρονται ως σωμάτια και ως κύματα 
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Πυκνότητα ροής ακτινοβολίας ή ακτινοβόλος πυκνότητα ροής (Φe) 

ονομάζεται η καθαρή ροή ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας και μετριέται σε 

W/m2. 

Ένταση ακτινοβολίας ονομάζεται η ροή ενέργειας η οποία προέρχεται από μια 

επιφάνεια ανά μονάδα στερεάς γωνίας και έχει μονάδα μέτρησης W/sr6, ενώ η 

πυκνότητα ροής της ενέργειας που προέρχεται από μια επιφάνεια ή από μια σημειακή 

πηγή ανά μονάδα στερεάς γωνίας αναφέρεται ως ακτινοβολία με μονάδα μέτρησης 

W/(m2sr). 

Ειδική ένταση ακτινοβολίας, I(λ) καλείται το ποσό της ενέργειας  dQ(λ) 

ακτινοβολίας μήκους κύματος λ που βρίσκεται στο κέντρο μιας στοιχειώδους 

περιοχής του φάσματος dλ, η οποία διέρχεται σε χρόνο dt από μία επιφάνεια dA, κατά 

μία διεύθυνση μέσα σε στερεά γωνία dΩ. Μονάδα μέτρησης της ειδικής έντασης 

ακτινοβολίας είναι: W/(m2 Ω μm).  

 

 

 λ

λ

dQ
I =

dt dΩ dλ dA cosθ
 Εξίσωση 2: Ειδική ένταση ακτινοβολίας 

 

 

 

Ολική ροή ακτινοβολίας, F(λ) ονομάζεται το ποσό της ενέργειας dQ(λ) ακτινοβολίας 

μήκους κύματος λ που διέρχεται από μία επιφάνεια dAσε χρόνο dt, από όλες τις 

διευθύνσεις (μέσα σε ένα ημισφαίριο με βάση dA). Μονάδα μέτρησης: W/(m2  μm). 

[25] 

 

                                                           
6 sr: στερεοακτίνιο, μονάδα μέτρησης στερεών γωνιών.  
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   λ λ
F = I  cosθ dΩ  Εξίσωση 3: Ολική ροή ακτινοβολίας 

 

Η ολοφασματική ροή ακτινοβολίας (F) υπολογίζεται από την ολοκλήρωση της ροής 

ακτινοβολίας F(λ) για όλα τα μήκη κύματος λ. Μονάδα μέτρησης W/m2. 

 

 λ
F= F  cosθ dλ  Εξίσωση 4: Oλοφασματική ροή ακτινοβολίας 

 

Πολύ βασική έννοια για αποτελεί η έννοια του μέλανος σώματος. Το μέλαν 

σώμα ορίζεται ως το σώμα το οποίο απορροφά κάθε ακτινοβολία, οποιουδήποτε 

μήκους κύματος που πέφτει πάνω σε αυτό. Πρόκειται για ιδανικό σώμα, καθώς τα 

πραγματικά σώματα ανακλούν μέρος της ακτινοβολίας που προσπίπτει πάνω σε αυτά.  

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από την ακτινοβόλο ενέργεια που προσπίπτει 

πάνω σε μια επιφάνεια, ένα μέρος ανακλάται, ένα μέρος απορροφάται και το 

υπόλοιπο διέρχεται μέσα από το σώμα που δέχεται την ακτινοβολία. 

Η ανακλαστικότητα (ρλ), ορίζεται ως το τμήμα της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας, ορισμένου μήκους κύματος, που ανακλάται από την επιφάνεια του 

σώματος το οποίο δέχεται την ακτινοβολία. Η απορροφητικότητα (αλ) ενός σώματος 

ορίζεται ως το τμήμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, ενός ορισμένου μήκους 

κύματος ή μιας ορισμένης φασματική περιοχής  που απορροφάται από το σώμα. Η 

διαπερατότητα (τλ) ορίζεται ως το τμήμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας που 

μεταδίδεται από το σώμα. Η ικανότητα εκπομπής ή ακτινοβολίας (ε) ενός σώματος σε 

ένα ορισμένο μήκος κύματος ορίζεται ως η μέγιστη ακτινοβολία που εκπέμπεται από 

το σώμα σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Η μέγιστη δυνατή ικανότητα εκπομπής 

ονομάζεται ακτινοβολία μέλανος σώματος, ενώ το άθροισμα των αλ, ρλ και τλ σε 

οποιοδήποτε μήκος κύματος είναι ίσο με την μονάδα. 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη 

εξαρτάται από την διεύθυνση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και από το μήκος 

κύματος αυτής. Συχνά χρησιμοποιούμε τους όρους: συντελεστής απόσβεσης (αs), 

συντελεστής ανάκλασης (ρs) και διαπερατότητας (τs) όπου κάθε ένας όρος 

αντιπροσωπεύει αντίστοιχα, τη μέγιστη απορροφητικότητα, ανακλαστικότητα και 

διαπερατότητα στα συναφή μήκη κύματος και είναι σταθμισμένος από την κατανομή 

της ακτινοβολίας στο ηλιακό φάσμα.  
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι η ακτινοβολία που προσπίπτει σε μια επιφάνεια 

εξαρτάται από τον προσανατολισμό της επιφάνειας σε σχέση με την προσπίπτουσα 

δέσμη ακτινοβολίας. Η εξάρτηση αυτή περιγράφεται από το νόμο του συνημίτονου 

του Lambert, σύμφωνα με τον οποίο ισχύει: 

 

ο οΙ = Ι  cosθ = Ι  sinβ   Εξίσωση 5: Νόμος του Lambert 

 

Όπου: 

I: η ροή ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια,  

Io: η ροή ακτινοβολίας σε μια επιφάνεια κάθετη στην δέσμη της ακτινοβολίας 

θ: η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην διεύθυνση της διάδοσης των ακτινών της 

δέσμης και μιας κάθετης ευθείας στην επιφάνεια της πρόσπτωσης  

β: η συμπληρωματική γωνία της θ. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία που σχηματίζεται 

ανάμεσα στη δέσμη ακτινοβολίας και στην επιφάνεια στην οποία αυτή προσπίπτει, 

τόσο αυξάνεται η επιφάνεια που δέχεται την ακτινοβολία, ενώ η ακτινοβόλος 

πυκνότητα ροής μειώνεται. 

 

 

3.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 

 

Σχετικά με την ηλιακής ακτινοβολία και πιο συγκεκριμένα με την φασματική 

κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η φασματική 

κατανομή της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε οριζόντια επιφάνεια 

στο έδαφος είναι αποτέλεσμα των σκεδάσεων και ανακλάσεων που λαμβάνουν χώρα 

στην ατμόσφαιρα, σε σχέση πάντα με το μήκος κύματος. 

Η φασματική κατανομή της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας (υπό ανέφελο ουρανό) 

υπολογίζεται  σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: 

dfλ drλ daλ dmλI =I +Ι +Ι  

όπου: 

Idrλ η διάχυτη ακτινοβολία μήκους λ που προήλθε μετά από μοριακή σκέδαση χωρίς 

να λαμβάνονται υπ’ όψιν φαινόμενα πολλαπλών ανακλάσεων 
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Ιdαλ η διάχυτη ακτινοβολία μήκους λ λόγω σκέδασης σε αεροσόλ  

Ιdmλ η διάχυτη ακτινοβολία μήκους λ λόγω πολλαπλών ανακλάσεων  

 

Σχετικά με την φασματική κατανομή της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο 

έδαφος, σε οριζόντια επιφάνεια, υπό ανέφελο ουρανό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε 

ότι μπορεί να υπολογιστεί ως το άθροισμα της άμεσης και της διάχυτης ακτινοβολίας 

που φτάνει στο έδαφος. Πιο συγκεκριμένα: 

λ dλ z dfλI =I cosθ +Ι  

 

7 

                                                           
7 Για τον υπολογισμό της γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας σε επιφάνεια 

τυχαίου προσανατολισμού και κλίσης, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια της γης έχουμε 

ορίσει τις ακόλουθες παραμέτρους:  

Ζενίθια γωνία θz: η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στο τοπικό ζενίθ και στην ευθεία 

παρατηρητή-ήλιου (0<θz<90) 

 

θz: ζενίθια γωνία 

α: ύψος ηλίου 

ω: ωριαία γωνία 

  
 

  

 

Γ
Η 

θz 

 

ΗΛΙΟΣ 

 
Τοπικό ζενίθ 

 α 
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Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μετρήσεις 

για έναν τόπο προκειμένου να είναι εφικτός ο υπολογισμός της άμεσης και της 

διάχυτης ακτινοβολίας είναι σημαντική η χρήση μοντέλων. Σχετικά με τα μοντέλα 

αυτά, πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις μοντέλων ανάλογα με την 

κατάσταση του ουρανού: 

✓ Καθαρός ουρανός 

✓ Νεφοσκεπής ουρανός  

 

Αρχικά πρέπει να γίνει μία κατανομή καθαρών και μη καθαρών ημερών και 

ωρών. Ο μέσος μηνιαίος δείκτης αιθριότητας <ΚΤ> ορίζεται ως το πηλίκο της μέσης 

μηνιαίας ακτινοβολίας σε οριζόντια επιφάνεια προς την μέση μηνιαία ημερήσια 

ακτινοβολία στο όριο της ατμόσφαιρας: 

<ΚΤ>=<Η>/<Ηο> 

Αναφορικά με τον ημερήσιο δείκτη αιθριότητας οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι 

ορίζεται με βάση τις ημερήσιες ακτινοβολίες: 

ΚΤ=Η/Ηο 

Ο ωριαίος δείκτης αιθριότητας υπολογίζεται με βάση τις ωριαίες ακτινοβολίες: 

Τ 0κ = Ι Ι  

 

Όπου: 

<Η>, Η και Ι υπολογίζονται από τις μετρήσεις  

Και οι τιμές <Ηο>, Ηο και Ιο σε οριζόντια επιφάνεια υπολογίζονται από τις σχέσεις: 

sc s
0 s

24 3600 Ι 2 π ω360n
Η = 1+0,33cos cos cos sin sin sin

365 360

       
                

  

 
 2 1sc

0 2 1

2 π ω -ω24 3600 Ι 360n
= 1+0,33cos cos cos sinω -sinω sin sin

365 360

      
              

 

Όπου 

Ιsc=1367 W/m2 

n η Ιουλιανή ημέρα 

                                                                                                                                                                      
Ύψος ηλίου α: η γωνιακή απόσταση του ήλιου με τον ορίζοντα του τόπου (συμπληρωματική 

γωνία της θz) 

Ωριαία γωνία ω: η γωνιακή απόσταση του ηλίου από την ηλιακή μεσημβρία.Στην ηλιακή 

μεσημβρία ω=0ο, ενώ κάθε ώρα η ω μεταβάλλεται κατά 15ο 
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φ το γεωγραφικό πλάτος 

δ η απόκλιση 

ωs η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου 

ω1 και ω2 οι ωριαίες γωνίες στην αρχή και στο τέλος της ώρας 

 

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο διαχωρισμός της ολικής ακτινοβολίας σε 

οριζόντια επιφάνεια σε άμεση και διάχυτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία. Πρέπει 

να επισημάνουμε ότι έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για τον διαχωρισμό της 

ολικής ακτινοβολίας.  

 

 

3.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 

 

 

3.3.1. Κινήσεις Ήλιου  

 

Ο Ήλιος είναι ένας αστέρας ο οποίος ακολουθεί μία τροχιά μέσα στον 

Γαλαξία σε μία απόσταση 25.000 με 28.000 έτη φωτός από το κέντρο του, και 

ολοκληρώνει μία  περιφορά σε περίπου 226 εκατομμύρια έτη. [26] O Ήλιος κινείται 

από τα ανατολικά προς τα δυτικά λόγω της περιστροφής της Γης (ημερήσια κίνηση), 

αλλά επίσης μετακινείται και κατά τη διάρκεια του έτους σε σχέση με τα αστέρια 

(ετήσια κίνηση).  

 

Ετήσια κίνηση του Ήλιου 

Αν σημειώσουμε την θέση του Ήλιου κάθε μέρα, μπορούμε να 

επαληθεύσουμε ότι μετά από ένα χρόνο την ίδια μέρα θα γυρίσει πάλι στην ίδια θέση 

και με φόντο τα αστέρια. Η κλίση της εκλειπτικής σε σχέση με τον Ουράνιο 

Ισημερινό είναι γνωστή ως λοξότητα της εκλειπτικής (ε) και έχει τιμή 23⁰ 26′.  

 

Η ημερήσια κίνηση του Ήλιου 

 Ο Ήλιος ανατέλλει και δύει σε διάφορα σημεία κατά μήκος του ορίζοντα 

ανάλογα με τις εποχές. Το αζιμούθιο Α του Ήλιου είναι η γωνία που σχηματίζεται 

πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, μεταξύ της κατεύθυνσης του ήλιου σε μια δεδομένη 

στιγμή και του νότου. Η κατεύθυνση του Ήλιου σε μια δεδομένη στιγμή αντιστοιχεί 
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στο σημείο του οριζόντιου επιπέδου στο οποίο προσπίπτει το κάθετο ευθύγραμμα 

τμήμα από τη θέση του Ήλιου στην εκλειπτική. Το αζιμούθιο κυμαίνεται κατά μήκος 

του ορίζοντα από 0⁰ έως +180⁰ δυτικά και 0⁰ έως -180 ανατολικά. Το αζιμούθιο του 

κυριότερου σημείου προς την ανατολή είναι -90⁰, και το αζιμούθιο του κυριότερου 

σημείου προς τη δύση είναι +90⁰. 

 

 

3.3.2. Κινήσεις Γης  

 

Η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο ακολουθώντας ελλειπτική τροχιά και 

όχι κυκλική. Πιο συγκεκριμένα η Γη πραγματοποιεί ελλειπτική τροχιά με τέτοιο 

τρόπο ώστε στις 4 Ιανουαρίου η απόσταση Γης-Ήλιου να λαμβάνει την ελάχιστη τιμή 

των 147.098.074 km και στις 4 Ιουλίου τη μέγιστη τιμή των 152.100.000 km. Έτσι η 

μέση τιμή της απόστασης είναι 152.097.701 km. Στην πραγματικότητα η Γη 

πραγματοποιεί και άλλες κινήσεις και πιο συγκεκριμένες άλλες τρεις ακόμη, 

επομένως στο σύνολο τέσσερις κινήσεις:  

✓ περιστροφή γύρω από τον άξονά της,  

✓ την περιφορά γύρω από τον Ήλιο,  

✓ την ηλιακή μεταβατική περιφορά που πραγματοποιεί ακολουθώντας την 

περιστροφή του Ηλιακού συστήματος  

✓ και την Γαλαξιακή μεταβατική περιφορά που πραγματοποιεί ακολουθώντας 

την περιστροφή του Γαλαξία. [26] 

Είναι ευρέως γνωστό ότι κάθε θέση πάνω στην μπορεί να προσδιοριστεί με 

την βοήθεια των μεσημβρινών8 (κάθετα ημικύκλια ) και των παράλληλων9 

(οριζόντιοι παράλληλοι κύκλοι). Η αρχή σε αυτό το σύστημα είναι ο μεσημβρινός του 

Γκρίνουιτς και ο Ισημερινός και το σημείο τομής τους αποτελεί το σημείο αναφοράς 

στην επιφάνεια της Γης. 
                                                           
8 Οι περιφέρειες των μέγιστων κύκλων που περιέχουν τον άξονα της γης (άρα και τους 

πόλους) καλούνται γήινοι Μεσημβρινοί και είναι κάθετοι στον ισημερινό. Από κάθε σημείο 

της επιφάνειας της γης διέρχεται ένας και μόνο ένας γήινος μεσημβρινός, άπειροι επομένως 

και οι μεσημβρινοί της γης. Ο μεσημβρινός που διέρχεται από το αστεροσκοπείο του 

Γρήνουϊτς ονομάζεται πρώτος μεσημβρινός ή μεσημβρινός του Greenwich. 
9 Παράλληλος κύκλος ή παράλληλος πλάτους ή απλά παράλληλος χαρακτηρίζεται κάθε 

παράλληλος κύκλος προς τον ισημερινό της Γης και συνεπώς κάθετος στον άξονα της Γης.Οι 

παράλληλοι κύκλοι είναι άπειροι. Έτσι, προσδιορίζεται το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου, 

αρχής γενομένης μέτρησης από τον Ισημερινό. 
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Εικόνα 0.17: Μεσημβρινοί (κάθετοι) και Παράλληλοι (οριζόντιοι κύκλοι) 

 

Ονομάζεται γεωγραφικό πλάτος φ η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στο 

επίπεδο του Ισημερινού και μία νοητή γραμμή που ενώνει το κέντρο της Γης με την 

τοποθεσία που πρόκειται να προσδιοριστεί. Στο Βόρειο ημισφαίριο το γεωγραφικό 

πλάτος παίρνει θετικές τιμές. Γεωγραφικό μήκος α ονομάζεται η γωνία από τον 

πρώτο μεσημβρινό και παίρνει θετικές τιμές δυτικά του Greenwich. Το ζεύγος (α,φ) 

αποτελούν τις συντεταγμένες του τόπου. [26] 

 

Περιστροφή γύρω από τον άξονά της,  

 Η Γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και συγχρόνως γύρω από το 

βαρύκεντρο του συστήματος Γη – Σελήνη σε περίπου 24 ώρες. Το σημείο αυτό 

ανήκει στο νοητό ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα κέντρα της Γης και της Σελήνης 

και εντοπίζεται στα 1700 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη μας. Το 

βαρύκεντρο αλλάζει θέση ανάλογα με την ελλειπτική τροχιά της Σελήνης γύρω από 

την Γη. Η συνολική ταχύτητα περιστροφής  πλησιάζει το μισό χιλιόμετρο το 

δευτερόλεπτο (0.5 km/sec), ή αλλιώς 1700 χιλιόμετρα την ώρα 

 

Περιφορά γύρω από τον Ήλιο 

Η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο μας σε περίπου 365.25 μέρες, δηλαδή ένα 

γήινο έτος. Επειδή η τροχιά της είναι ελλειπτική η ταχύτητα περιφοράς δεν είναι 

σταθερή σε ένα έτος. Όπως αναφέραμε και παραπάνω τον Ιανουάριο η Γη περνάει 

στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο (περιήλιο), ενώ τον 
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Ιούλιο βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο (αφήλιο). Στο περιήλιο η ταχύτητα 

περιφοράς είναι μέγιστη (30.3 km/sec) και η απόσταση Γης – Ήλιου ελάχιστη (147.2 

εκατομμύρια χιλιόμετρα), ενώ στο αφήλιο η ταχύτητα είναι ελάχιστη (29.3 km/sec)  

και η απόσταση μέγιστη (152,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα). Η μέση ταχύτητα 

περιφοράς μετριέται περίπου στα 29.8 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο (km/sec) και η 

μέση απόσταση (μία αστρονομική μονάδα) στα 149,7 εκατομμύρια χιλιόμετρα. 

 

Ηλιακή μεταβατική περιφορά ακολουθώντας την περιστροφή του Ηλιακού 

συστήματος  

Η Γη, κατά την περιφορά της γύρω από τον Ήλιο, εκτελεί και δύο άλλες 

κινήσεις που προκαλούνται από την πολύπλοκη βαρυτική αλληλεπίδραση του 

συστήματος Ήλιος – Γη – Σελήνη και ονομάζονται μετάπτωση και κλόνηση. Η 

μετάπτωση προσιδιάζει την γυροσκοπική κίνηση της σβούρας και έχει περίοδο 

περίπου 26000 έτη. Σε περίπου 12000 έτη, ο βόρειος πόλος της Γης δεν θα είναι στην 

κατεύθυνση του πολικού αστέρα αλλά του αστέρα Βέγα του αστερισμού της Λύρας. 

Κλόνηση της Γης ονομάζεται μία αργή λίκνιση (αριστερά και δεξιά κατά 3 περίπου 

χιλιοστά της μοίρας) του άξονα περιστροφής της σε σχέση με την αρχική του θέση. Η 

κλόνηση είναι περιοδική κίνηση με μέγεθος 18.6 έτη και ανακαλύφθηκε από τον 

Άγγλο αστρονόμο Bradley το 1728. Αποτέλεσμα της κλόνησης αποτελεί η περιοδική 

αυξομείωση της λόξωσης της εκλειπτικής κατά περίπου 10 δευτερόλεπτα του τόξου.  

 

Γαλαξιακή μεταβατική περιφορά ακολουθώντας την περιστροφή του Γαλαξία 

Η Γη περιφέρεται γύρω από τον Γαλαξία μας με ταχύτητα περίπου 220 

km/sec, ολοκληρώνοντας μία περιφορά σε περίπου 230 εκατομμύρια έτη. Η 

συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι γραμμική αλλά ελικοειδής. [27] 

 

 

3.3.3. Ηλιακή ώρα 

 

Αρχικά πρέπει να σημειώσουμε ότι η ηλιακή ώρα είναι ένας παράγοντας τον 

οποίο παίρνουμε υπόψη μας κατά την μελέτη της κίνησης του ήλιου. Όταν λέμε 

ηλιακή ώρα τότε κάνουμε λόγο για την ώρα η οποία αναφέρεται στον ήλιο. 

Καθίσταται αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι η ηλιακή ώρα διαφέρει από την ώρα του 

κάθε τόπου. Αυτό συμβαίνει διότι η τοπική ώρα εξαρτάται από το γεωγραφικό μήκος 
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και πλάτος του κάθε τόπου καθώς και από την ημέρα του έτους στην οποία 

αναφέρεται ο υπολογισμός. Απόρροια της εν λόγω κατάστασης είναι η ανάγκη για 

διορθώσεις στην τοπική ώρα ώστε να προσεγγίσουμε την ηλιακή ώρα. Οι διορθώσεις 

αυτές αφορούν: 

✓ τον μεσημβρινό αναφοράς  

✓ το μήκος τόξου  

✓ την εξίσωση χρόνου 

 

Μεσημβρινός αναφοράς 

Αρχικά πρέπει να προσαρμόσουμε χρονικά το γεωγραφικό μήκος της κάθε 

του εκάστοτε τόπου στην αντίστοιχη ζώνη ώρας ώστε να καταστεί εφικτή η 

αντιμετώπιση του προβλήματος της θέσης του εν λόγω τόπου. Η σκέψη αυτή 

προέρχεται από το γεγονός ότι η Γη στρέφεται κατά 15ο ανά μία ώρα και είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε τη ζώνη ώρας του τόπου ΔΤGMT δηλαδή τη διαφορά ώρας 

με την ώρα του Greenwich. Επομένως, με αυτό τον τρόπο υπολογίζουμε τις μοίρες 

του μεσημβρινού αναφοράς Lst. 

o

st GMTL =15 h ΔΤ  

 

Μήκος τόπου 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι διορθώσεις αφορούν και την ώρα για το 

συγκεκριμένο γεωγραφικό μήκος του τόπου. Είναι γνωστό ότι η Γη στρέφεται κατά 

1ο ανά 4min και η διόρθωση γίνεται σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση [26]: 

 o

st st localL =4min 1 L -L  

 

 

Εξίσωση χρόνου  

 

Οι χρονικές παρεκκλίσεις οι οποίες αναφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη 

ημέρα του έτους που μελετάμε επιλύεται μέσα από τη χρήση μίας εμπειρικής 

εξίσωσης χρόνου Ε η οποία συνυπολογίζει την χρονική διάρκεια που χρειάζεται ο 

ήλιος για να ολοκληρώσει την τροχιά του στην ουράνια σφαίρα. Οι αποκλίσεις στη 

διάρκεια αυτή οφείλονται στην κάλυψη άνισων αποστάσεων κατά την περιστροφή 
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της Γης γύρω από τον ήλιο καθώς και στην άξονα της Γης ως προς το επίπεδο 

περιστροφής. 

 

 

3.3.4. Η ωριαία γωνία του Ήλιου  

 

Αρχικά οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η ωριαία γωνία του Ήλιου είναι η 

γωνία η οποία μετράται κατά μήκος του Ουράνιου Ισημερινού από το σημείο της 

κορύφωσης του ήλιου μεταξύ του τοπικού μεσημβρινού και του μεσημβρινού που 

διέρχεται από τον Ήλιο. Κυμαίνεται από 0⁰ έως +180⁰ προς τα δυτικά και από 0⁰ έως 

-180⁰ προς τα ανατολικά. Πρέπει να επισημάνουμε ότι όταν ο Ήλιος είναι στο 

μεσημβρινό, η αξία της ωριαίας γωνίας είναι μηδέν. Κατά την ανατολή ή τη δύση του 

ηλίου, η γωνία αυτή είναι γνωστή ως ημι-ημερήσιο τόξο H0, έτσι ώστε να ισχύει η 

ακόλουθη σχέση: 

0cosH =tanφ  tanδ  

Γενικά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι στην πραγματικότητα, η ωριαία γωνία του 

Ήλιου περιλαμβάνει δύο κινήσεις: την ημερήσια κίνηση, δηλαδή την κίνηση της Γης, 

γύρω από τον άξονά της, και την ετήσια κίνηση, δηλαδή τη φαινομενική μετατόπιση 

προς τα ανατολικά του Ηλίου κατά μήκος της εκλειπτικής. [28] 
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Η ωριαία γωνία (ω) του ήλιου ορίζεται ως η γωνιακή απόσταση του ήλιου από την 

ηλιακή μεσημβρία εξαιτίας της περιστροφής της γης γύρω από τον άξονα της. Στην 

ηλιακή μεσημβρία ισχύει ω=0ο ενώ κάθε ώρα μεταβάλλεται κατά 15ο. Επομένως, η 

Γη κινείται με 15ο/h και έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε την εκάστοτε γωνία ω 

μετρώντας το χρόνο που χρειάζεται μέχρι το ηλιακό μεσημέρι ή που έχει περάσει από 

το ηλιακό μεσημέρι με τη βοήθεια της ηλιακής ώρας. Επιπλέον, οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι τις πρωινές ώρες η γωνία ω είναι αρνητική ενώ κατά τις 

απογευματινές γίνεται θετική. Ισχύει η παρακάτω σχέση: 

 ο

solarω=15 h T -12  [28] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 

 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

 

Αρχικά οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το βασικό γνώρισμα των 

ηλεκτρονικών ισχύος είναι η μετατροπή και ο έλεγχος ηλεκτρικής ενέργειας, όπου για 

το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κυκλώματα με ηλεκτρονικά στοιχεία. Τα 

ηλεκτρονικά ισχύος αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και της κατανάλωσης. Τα ηλεκτρονικά ισχύος χωρίζονται στο 

κύκλωμα ισχύος και στο κύκλωμα ελέγχου. [29] 

Τα ηλεκτρονικά ισχύος είναι μια επιστημονική περιοχή με ραγδαία εξέλιξη 

και πληθώρα σημαντικών εφαρμογών, το πεδίο των οποίων διευρύνεται διαρκώς. [30] 

Τα ηλεκτρονικά ισχύος βρίσκουν εφαρμογές σε διακοπτικά τροφοδοτικά (dc) 

σε υπολογιστές και συσκευές γραφείου, σε συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS), 

σε συστήματα ελέγχου κινητήρων dc, επαγωγικών, σύγχρονων, σε εργαλειομηχανές 

και κινητήρια συστήματα ακριβείας στην βιομηχανία, σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα, στον φωτισμό, σε 

συγκολλήσεις, επιμεταλλώσεις, σε συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε 

φορτίσεις μπαταριών (από mW μέχρι kW), σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αλλού. [31] 

Εκτιμάται ότι στο μέλλον θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη σε μηχανικούς και 

τεχνικούς, οι οποίοι να είναι γνώστες των ηλεκτρονικών ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια και φροντίδα για την κατανόηση του 

συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. [30] 

 

 

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 

Αναφορικά με τον τομέα των ηλεκτρονικών ισχύος πρέπει να αναφέρουμεν 

ότι εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν αναπτύχθηκε ο ελεγχόμενος 

ανορθωτής πυριτίου, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο που αργότερα έγινε 

γνωστό με το όνομα θυρίστορ. Το εν λόγω θυρίστορ μπορούσε να διαμορφώνει ισχύ 

της τάξης των kW, να λειτουργεί σε ταχύτητα μεγαλύτερη από οποιαδήποτε 

ηλεκτρομηχανολογικό διακόπτη και να υφίστανται τάσεις και ρεύματα μεγαλύτερα 
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από οποιοδήποτε τρανσίστορ. Όσον αφορά τις τεχνικές κατασκευής των θυρίστορ 

οφείλουμε να αναφέρουμε ότι βελτιώθηκαν αρκετά με απόρροια να διορθωθούν και 

να βελτιωθούν και όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Επομένως τα θυρίστορ 

βελτιώθηκαν και έχουν τη δυνατότητα ελέγχου ηλεκτρικής ισχύος της τάξης 

εκατοντάδων MW κάτι που αποτελεί σημαντική πρόοδο. 

Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι τα θυρίστορ όπως και κάθε διακοπτική 

διάταξη παρουσιάζει τους περιορισμούς του. Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης 

κατάστασης ήταν να αναπτυχθούν άλλα ημιαγώγιμα διακοπτικά στοιχεία με 

βελτιωμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για χρήση σε ειδικές εφαρμογές στην 

βιομηχανία. Τέτοια στοιχεία είναι το Triac, το θυρίστορ GTO, το διπολικό 

τρανζίστορ, το MOSFET, το τρανζίστορ IGBT καθώς και άλλα στοιχεία. Η πρόοδος 

όμως στους ημιαγώγιμους διακόπτες καθώς και τους συνδυασμούς τους είναι διαρκής 

ώστε να ικανοποιηθεί η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη ελέγχου μεγαλύτερων 

ποσοτήτων ισχύος με καλύτερη απόδοση και ποιότητα. [32] 

Σχετικά με τις διατάξεις των ηλεκτρονικών ισχύος οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά ισχύος έχουν κυρίαρχο ρόλο στον τομέα των 

ηλεκτρονικών διατάξεων και συγκεκριμένα σε οποιοδήποτε σημείο απαιτείται 

ρύθμιση της τάσης, του ρεύματος ή της συχνότητας μιας πηγής. Πολλοί παλιοί 

ηλεκτρομηχανικοί μετατροπείς ισχύος αντικαταστάθηκαν με νέες ηλεκτρονικές 

διατάξεις με αρκετά πλεονεκτήματα.  

Ακόμη και σήμερα οι ηλεκτρονικές διατάξεις παρουσιάζουν το σημαντικό 

μειονέκτημα της δημιουργίας ανώτερων αρμονικών διατάξεων στο δίκτυο από το 

οποίο τροφοδοτούνται και στο φορτίο. Οι αρμονικές οι οποίες δημιουργούνται 

ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την παρενόχληση της λειτουργίας γειτονικών 

διατάξεων καθώς και τη δημιουργία αρμονικών επεκτάσεων στο δίκτυο.  

 

 

4.3. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω τα ηλεκτρονικά ισχύος είναι στοιχεία 

κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες. Τα 

κυριότερα από τα εν λόγω στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 
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• Η δίοδος 

• Το thyristor δύο επαφών ή δίοδος PNPN 

• Ο ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου ή thyristor τριών επαφών (SCR) 

• Το DIAC 

• Το TRIAC 

• Το transistor ισχύος (PTR) 

• Το διπολικό transistor με απομονωμένη πύλη (IGBT) 

 

Δίοδος 

Αναφορικά με την δίοδο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτή είναι το ημιαγωγικό 

στοιχείο που σχεδιάστηκε ώστε να άγει μόνο προς τη μία κατεύθυνση. Οι δίοδοι 

παρουσιάζουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: [33], [34] 

➢ Μπορούν να καταναλώνουν με ασφάλεια συγκεκριμένο ποσό ενέργειας  

➢ Παρουσιάζουν μέγιστη ανάστροφη τάση χωρίς να καταρρέουν 

➢ Εμφανίζουν το χαρακτηριστικό του χρόνου μετάβασης (switching time) που 

είναι ο χρόνος που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από την 

κατάσταση αγωγιμότητας σε αποκοπή η ισχύς των διόδων (δίοδοι ισχύος) 

τόσο μειώνεται ο χρόνος μετάβασης. 

➢ Οι δίοδοι μπορούν να αντιμετωπίσουν τα 50-60 Hz ενώ σε μεγαλύτερες 

συχνότητες χρησιμοποιούνται οι δίοδοι γρήγορης ανάκτησης (fast-recovery 

diodes) 

 

 

Εικόνα 0.18:Κυκλωματικό σύμβολο διόδου 

 

 

SCR (Silicon Controlled Rectifier-SCR) 

Ονομάζεται και ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου και ανήκει στην κατηγορία 

των ημιαγωγικών συσκευών θυρίστορ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δίοδο τεσσάρων 

στρωμάτων (PNPN) από όπου βγαίνουνε τρεις ακροδέκτες: η άνοδος, η κάθοδος και, 

επιπλέον, η πύλη. 
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Κατά τον έλεγχο ενός SCR, παρουσιάζεται πολύ μεγάλη αντίσταση μεταξύ 

ανόδου και καθόδου και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, μεταξύ πύλης και 

καθόδου, η αντίσταση είναι πολύ μικρή κατά την μία φορά και πάρα πολύ μεγάλη 

κατά την αντίθετη, όπως δηλαδή και στην περίπτωση της απλής διόδου. 

 

 

 

Εικόνα 0.19: Δομή SCR και το κυκλωματικό του σύμβολο 

 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τα SCR χρησιμοποιούνται κυρίως ως 

διακόπτες. Σχετικά με την βασική λειτουργία του SCR οφείλουμε να αναφέρουμε έχει 

ως εξής: το SCR άγει μόνο όταν η άνοδος είναι θετική ως προς την κάθοδο, η 

διαφορά όμως είναι πως για να αρχίσει να άγει το SCR, θα πρέπει να υπάρξει ένα 

μικρό ρεύμα προς την πύλη (που ονομάζεται ρεύμα πύλης, Ιg) για λίγα μsec.  

Το μικρό ρεύμα πύλης το πετυχαίνουμε εφαρμόζοντας έναν θετικό παλμό 

στην πύλη. Εφόσον το SCR αρχίζει να άγει, δεν ελέγχεται πλέον από την πύλη, είναι 

σαν να κλειδώνει σε κατάσταση λειτουργίας: ο μοναδικός τρόπος για να σταματήσει 

το SCR να διαρρέεται από ρεύμα είναι να μηδενίσουμε το ρεύμα ανόδου-καθόδου, IA. 

[34] 

 

 

TRIAC 

Σχετικά με το TRIAC οφείλουμε να αναφέρουμε ότι αποτελείται από δύο 

SCR συνδεδεμένα ανάστροφα και παράλληλα και τα οποία έχουν κοινή την πύλη. 

Αντί για άνοδο και κάθοδο, έχουμε τον κυρίως ακροδέκτη Ι (ΜΤΙ) που είναι ο 

ακροδέκτης αναφοράς και τον κυρίως ακροδέκτη ΙΙ (ΜΤΙΙ) ο οποίος συνδέεται με το 
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φορτίο. Το TRIAC λειτουργεί όπως και το SCR, με τη διαφορά ότι άγει και προς τις 

δύο κατευθύνσεις. 

 

 

Εικόνα 0.20: TRIAC ισοδύναμο κύκλωμα και κυκλωματικό σύμβολο 

 

 

GTO (Gate turn-off thyristor): Thyristor με διακοπή από την πύλη  

Όταν λέμε GTO τότε πρόκειται για ένα SCR που μπορεί να μεταβεί στην 

κατάσταση αποκοπής με την εφαρμογή ενός μεγάλου αρνητικού παλμού στην πύλη 

του. Τα ρεύματα που απαιτούνται στην πύλη για την έναυση των GTO είναι 

μεγαλύτερα από αυτά των SCR. [35] 

 

Εικόνα 0.21: GTO (Gate turn - off thyristor) 

 

 

4.3.1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Αρχικά οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά ισχύος έχουν διάφορες 

εφαρμογές στη σύγχρονη ζωή. Έτσι, χρησιμοποιούνται σε διακοπτικά τροφοδοτικά 

(dc) , υπολογιστές και συσκευές γραφείου συστήματα αδιάλειπτης παροχής (UPS) και 

συστήματα ελέγχου κινητήρων dc,  επαγωγικών, σύγχρονων. Ακόμη βρίσκουν 
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εφαρμογές σε εργαλειομηχανές και κινητήρια συστήματα ακριβείας στην βιομηχανία. 

[31, ][32] 

Επιπρόσθετα σημαντική είναι η χρήση των εν λόγω συστημάτων σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως σε φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα.  

 

Εικόνα 0.22: Φωτοβολταϊκό σύστημα [36] 

 

 

 

Εικόνα 0.23: Ανεμογεννήτριες 

 

 

Ακόμη πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά ισχύος βρίσκουν 

εφαρμογές στον φωτισμό, στην επαγωγική θέρμανση στην βιομηχανία, σε 

συγκολλήσεις, επιμεταλλώσεις καθώς και σε συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας (μετατροπείς ac-dc και dc-ac). Επιπλέον επιτυγχάνεται έλεγχος της άεργης 

ισχύος σε ac συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Ας μην παραλείπουμε όμως την χρήση των ηλεκτρονικών ισχύος για την 

φόρτιση μπαταριών (από mW μέχρι kW) καθώς και την εφαρμογή τους στα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 

 

 

Εικόνα 0.24: Ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Phoenix Motorcars 

 

Ακόμη τα ηλεκτρονικά ισχύος τα συναντάμε σε ηλεκτρικά τρένα, τραμ, τρόλεϊ καθώς 

και στην τροφοδοσία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, δορυφορικών συστημάτων 

και αεροσκαφών. 

 

 

Εικόνα 0.25: Δορυφορικά συστήματα 

 

 

 Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα ηλεκτρονικά ισχύος υλοποιούν τον 

έλεγχο της ροής ηλεκτρικής ενέργειας. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η διαχείριση 

της ενέργειας εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη μεγαλύτερη των 

τετρακοσίων δισεκατομμυρίων ετησίως. [31] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

5.1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 

Αρχικά θα αναφερθούμε στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο προσπαθώντας να δώσουμε 

έναν ορισμό ή καλύτερα να περιγράψουμε την συγκεκριμένη έννοια. Φωτοβολταϊκό 

φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε ότι το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι η φυσική 

διαδικασία κατά την οποία ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο μετατρέπει το ηλιακό φως σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το ηλιακό φως αποτελείται από 

φωτόνια τα οποία περιέχουν διάφορα ποσά ενέργειας. Τα εν λόγω ποσά ενέργειας 

αντιστοιχούν στα διάφορα μήκη κύματος του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Το γαλάζιο χρώμα ή το υπεριώδες έχουν περισσότερη ενέργεια από το κόκκινο ή το 

υπέρυθρο. [26] Όταν τα φωτόνια προσπίπτουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο τότε 

αυτά είτε θα ανακλαστούν είτε θα απορροφηθούν ή ακόμη θα το διαπεράσουν. Αυτά 

που απορροφώνται αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού στοιχείου να 

μετακινηθούν και έτσι παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Σ’ αυτή την απλή αρχή της 

φυσικής λοιπόν βασίζεται μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες παραγωγής 

ηλεκτρισμού στις μέρες μας. [37] 

Σήμερα, στα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι οι 

ημιαγωγοί και κατά κύριο λόγο το πυρίτιο. Υπάρχουν δύο τύποι ημιαγωγών:  

✓ οι ημιαγωγοί τύπου-Ν (type-N), στους οποίους υπάρχουν πολλά ηλεκτρόνια 

σχεδόν ελεύθερα,. 

✓ οι ημιαγωγοί τύπου-Π (type-P) στους οποίους υπάρχουν πολλές ελεύθερες 

οπές10 

 Όταν ένα φωτόνιο χτυπάει έναν ημιαγωγό τύπου-Ν το ηλεκτρόνιο φεύγει από την 

αρχική του θέση και επειδή έχει αρνητικό φορτίο έλκεται από το θετικό φορτίο το 

οποίο είναι συγκεντρωμένο στον ημιαγωγό τύπου-Π. Εξαιτίας του μονωτικού υλικού 

που υπάρχει ανάμεσα στους ημιαγωγούς τύπου-Ν και τύπου-Π ο μοναδικός τρόπος 

διέλευσης από τη μια μεριά στην άλλη είναι μέσω του εξωτερικού φορτίου. Με τον 

τρόπο αυτό έχουμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. [26], [37] 

                                                           
10 Ονομάζονται οπές γιατί τα ηλεκτρόνια έχουν αφήσει τις θέσεις  τους. Έτσι, οι ημιαγωγοί 

τύπου-Π  έχουν θετικό φορτίο 
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Εικόνα 0.26: Φωτοβολταϊκό φαινόμενο  

1. φώς(φωτόνια) 

2. Επαφή (πάνω επιφάνεια) 

3.  Στρώμα με αρνητικό φορτίο 

4. Ενδιάμεσο στρώμα 

5. Στρώμα με θετικό φορτίο 

6. Επαφή (κάτω επιφάνεια) 
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Εικόνα 0.27: Φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

5.2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Φωτοβολταϊκό φαινόμενο ονομάζεται η άμεση μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας 

σε ηλεκτρική τάση. 

Φωτοβολταϊκό στοιχείο (PV cell): Η ηλεκτρονική διάταξη που παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια όταν δέχεται ακτινοβολία. Λέγεται ακόμα φωτοβολταϊκό κύτταρο ή 

φωτοβολταϊκή κυψέλη. 

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο (PV module): Ένα σύνολο φωτοβολταϊκών στοιχείων που 

είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα. Αποτελεί τη βασική δομική μονάδα της 

φωτοβολταϊκής γεννήτριας. 

Φωτοβολταϊκό πάνελ (PV panel): Ένα ή περισσότερα φωτοβολταϊκά πλαίσια, που 

έχουν προκατασκευαστεί και συναρμολογηθεί σε ενιαία κατασκευή, έτοιμη για να 

εγκατασταθεί σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. 

Φωτοβολταϊκή συστοιχία (PV array): Μια ομάδα από φωτοβολταϊκά πλαίσια με 

ηλεκτρική αλληλοσύνδεση, τοποθετημένα συνήθως σε κοινή κατασκευή στήριξης. 

Φωτοβολταϊκή γεννήτρια (PV generator): Το τμήμα μιας φωτοβολταϊκής 

εγκατάστασης που περιέχει φωτοβολταϊκά στοιχεία και παράγει συνεχές ρεύμα. 

Αντιστροφέας ή μετατροπέας (inverter): Ηλεκτρονική συσκευή που μετατρέπει το 

συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. 
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Ρυθμιστής φόρτισης (charge controller): Συσκευή που χρησιμοποιείται σε 

αυτόνομα συστήματα για να ρυθμίζει τη φόρτιση των συσσωρευτών. 

Συσσωρευτής:που χρησιμεύει στην αποθήκευση ενέργειας και στην απόδοσή της 

όταν αυτό απαιτείται (το βράδυ ή τις βροχερές μέρες). 

Σύστημα ρύθμισης ισχύος: που διαχειρίζεται την αποθηκευμένη ενέργεια στον 

συσσωρευτή και διοχετεύειν ενέργεια στο φορτίο. 

kW: μονάδα ισχύος  

kWp: μονάδα ονομαστικής ισχύος του φωτοβολταϊκού  

kWh: μονάδα ενέργειας 

[38] 

 

 

5.3. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Όταν μιλάμε για φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή πάνελ (pv module ή pv panel) τότε 

αναφερόμαστε σε έναν συνδυασμό πολλών φωτοβολταϊκών στοιχείων. Πρέπει να 

υπογραμμίσουμε ότι τα εν λόγω φωτοβολταϊκά στοιχεία παρουσιάζουν χαμηλές τιμές 

τάσης και ισχύος και επομένως αδυνατούν να ανταποκριθούν στην τροφοδότηση των 

συνηθισμένων ηλεκτρικών καταναλώσεων. Προκειμένου να μπορέσουν να 

βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του πλαισίου, πρέπει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα 

οποία χρησιμοποιούνται να παρουσιάζουν παρόμοια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά.  

Οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα φωτοβολταϊκό πλαίσια ταξινομούνται 

ανάλογα με την ισχύ11 την οποία αποδίδουν στις πρότυπες συνθήκες ελέγχου (STC). 

Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί στην ισχύ που αποδίδει μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού 

μέτρου m2 όταν πάνω της προσπίπτει ακτινοβολία έντασης 1000W/m2 στους 25 

βαθμούς Κελσίου (° C). Σχετικά με αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν όσον αφορά 

τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πρέπει να πούμε ότι αυτές οι αποκλίσεις κυμαίνονται στο 

+/- 3% από την ονομαστική ισχύ τους. 

 Αναφορικά με την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου πρέπει να πούμε 

ότι αυτή υπολογίζεται αν διαιρέσουμε την ισχύ ανά τετραγωνικό μέτρο (Wp/m2) με 

την προσπίπτουσα ακτινοβολία(W/m2). Παρακάτω παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα 

που σχετίζεται με την απόδοση ενός πλαισίου. 

                                                           
11 Η ισχύς μετράται σε Watt peak, Wp 
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Έστω ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο το οποίο έχει ισχύ 180 Wp και επιφάνεια 1,5 

m2 τότε η απόδοσή του είναι: 

2180
απόδοση= =120 Wp m

1,5

120/1000=12%

 

  

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι γενικά η απόδοση ενός φωτοβολταϊκού 

πλαισίου είναι χαμηλότερη από την απόδοση του κάθε φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η επιφάνεια που καταλαμβάνει το πλαίσιο δεν 

καλύπτεται πλήρως από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και επίσης ότι αυτά τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες μικρές διαφορές μεταξύ 

τους. [37] 

 

 

5.3.1. Κατηγορίες φωτοβολταϊκών στοιχείων  

 

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ανάλογα με το υλικό και την τεχνολογία 

κατασκευής των φωτοβολταϊκών στοιχείων μπορούμε να διακρίνουμε τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

      Μονοκρυσταλλικού πυριτίου 

 

✓ Κρυσταλλικού Πυριτίου  

Πολυκρυσταλλικού πυριτίου  

 

 

 

Άμορφου Πυριτίου, ονομαστικής        

απόδοσης ~7%.  

✓ Λεπτού υμενίου 

Χαλκοπυριτών CIS / CIGS, ονομαστικής 

απόδοσης από 7% έως 11% 
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Φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου 

 

Τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν πάχος το οποίο κυμαίνεται 

στα 0,3 mm. Η απόδοσή τους είναι από 15 – 18%. Τα μονοκρυσταλλικά 

φωτοβολταϊκά στοιχεία χαρακτηρίζονται από το πλεονέκτημα της καλύτερης σχέσης 

απόδοσης / επιφάνειας ή «ενεργειακής πυκνότητας».. Η κατασκευή τους είναι αρκετά 

πολύπλοκη γιατί απαιτείται η κατασκευή του μονοκρυσταλλικού πυριτίου με 

αποτέλεσμα το υψηλότερο κόστος κατασκευής σε σχέση με τα πολυκρυσταλλικά 

πλαίσια. [39] 

 

Εικόνα 0.28:Φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου 

 

 

Φωτοβολταϊκά στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

 

Αναφορικά με τα φωτοβολταϊκά στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι έχουν πάχος περίπου 0,3 mm. Σχετικά με την 

διαδικασία παραγωγής τους οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτή είναι 

οικονομικότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη των μονοκρυσταλλικών με 

αποτέλεσμα η τιμή τους να είναι χαμηλότερη. Σε εργαστηριακές εφαρμογές έχουν 

επιτευχθεί αποδόσεις έως και 20% ενώ στο εμπόριο τα πολυκρυσταλλικά στοιχεία 

διατίθενται με αποδόσεις από 13 έως και 15% για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Επίσης, 

οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τα εν λόγω φωτοβολταϊκά στοιχεία λειτουργούν 

ικανοποιητικά σε περιπτώσεις μερικής σκίασης. 
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Εικόνα 0.29: Φωτοβολταϊκά στοιχεία πολυκρυσταλλικού πυριτίου 

 

 

Φωτοβολταϊκά στοιχεία λεπτού υμενίου (Thin film)  

Τα φωτοβολταϊκά αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα 

πυριτίου που έχει εναποτεθεί ομοιόμορφα σε κατάλληλο υπόβαθρο. [26] Πρόκειται 

για ταινίες λεπτών επιστρώσεων οι οποίες παράγονται με την εναπόθεση ημιαγωγού 

πυριτίου πάνω σε υπόστρωμα υποστήριξης από γυαλί ή αλουμίνιο. Όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα του άμορφου πυριτίου στην απορρόφηση του φωτός οφείλουμε 

να επισημάνουμε ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη συγκριτικά με το κρυσταλλικό πυρίτιο 

που αναφέραμε παραπάνω. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιδόσεις που 

επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά thin films πυριτίου είναι μικρότερες 

των κρυσταλλικών και κυμαίνονται από 6 έως 8%. [39] Εξαιτίας του φθηνού κόστους 

κατασκευής τους αυτά τα φωτοβολταϊκά γίνονται ιδανικά σε εφαρμογές όπου δεν 

απαιτείται υψηλή απόδοση. [40] 
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Εικόνα 0.30:Φωτοβολταϊκά στοιχεία λεπτού υμενίου (Thin film) 

 

 

5.3.2. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών στοιχείων 

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε μία πρότυπη χαρακτηριστική καμπύλη ενός 

φωτοβολταϊκού στοιχείου καθώς και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και μεγέθη που 

προκύπτουν από την συγκεκριμένη καμπύλη και αφορούν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία: 

Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τα ακόλουθα μεγέθη:  

✓ Ρεύμα βραχυκύκλωσης ( ISC). Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή ρεύματος 

που μπορεί να δώσει το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Το εν λόγω ρεύμα αφορά την 

περίπτωση κατά την οποία βραχυκυκλώνουμε τα δύο άκρα του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου και αυτό οδηγεί σε μηδενική παραγωγή ισχύος.  

✓ Τάση ανοιχτού κυκλώματος(VOC). Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή 

συνεχούς τάσης που μπορεί να παρέχει το φωτοβολταϊκό στοιχείο και αυτό 

αντιστοιχεί στην περίπτωση που τα δύο άκρα του στοιχείου είναι 

ανοιχτοκυκλωμένα. Ακόμη και στην εν λόγω περίπτωση η παραγωγή ισχύος 

είναι μηδενική.  

✓ Σημείο μέγιστης ισχύος ( PMP) 

✓ Tο ρεύμα και η τάση στο σημείο μέγιστης παραγωγής ισχύος (IMP) και ( VMP) 

αντίστοιχα.  
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Εικόνα 0.31: Πρότυπη χαρακτηριστική καμπύλη ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα μπορούμε να αντιληφθούμε ότι στον 

κατακόρυφο άξονα παρατίθεται η τιμή του παραγόμενου ρεύματος ενώ στον 

οριζόντιο παρατίθεται η τιμή της τάσης που εμφανίζεται στα άκρα του 

φωτοβολταϊκού στοιχείου. Επιπλέον, απεικονίζονται και τα ιδιαίτερα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν κάθε φωτοβολταϊκό στοιχείο . 

 

 

5.4. ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά φωτοβολταϊκά συστήματα: 

 

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Στα διασυνδεδεμένα συστήματα η φωτοβολταϊκή συστοιχία τροφοδοτεί 

απευθείας τα ηλεκτρικά φορτία και η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας εφ' όσον 
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υπάρχει διαβιβάζεται και πωλείται στο δίκτυο. Στις περιπτώσεις όμως που η ενέργεια 

από τα φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί για να καλύψει τα φορτία τότε το δίκτυο παρέχει 

τη συμπληρωματική ενέργεια. Έτσι στα διασυνδεδεμένα συστήματα υπάρχουν δύο 

μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ένας μετράει την ενέργεια που δίνεται στο δίκτυο 

και ο άλλος την ενέργεια που παρέχει το δίκτυο. Επίσης στη περίπτωση των 

διασυνδεδεμένων συστημάτων δεν απαιτείται χρήση συσσωρευτών, με αποτέλεσμα 

να ελαττώνεται το αρχικό κόστος της εγκατάστασης καθώς και το κόστος 

συντήρησης. [40] 

Τα συστήματα αυτά μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:  

✓ Στα φωτοβολταϊκά εργοστάσια παραγωγής (τα οποία η ισχύς τους είναι 

μεγαλύτερη από 100KW).  

✓ Σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής τα οποία βρίσκονται κοντά στα 

σημεία όπου κάνουμε χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας (20-100KW).  

✓ Οικιακά φωτοβολταϊκά (1-10KW). 

Στις πρώτες δύο περιπτώσεις υφίστανται ολόκληρες μονάδες παραγωγής που 

αποτελούνται από συστοιχίες φωτοβολταϊκών οι οποίες συνδέονται με υποσταθμούς 

και μετά με το δίκτυο. Αυτές αποτελούν κεντρικές μονάδες παραγωγής όπου 

τροφοδοτούν μεγάλες περιοχές που έχουν απαίτηση σε μεγάλα ποσά ενέργειας.. Οι 

μονάδες αυτές εγκαθίστανται και συνδέονται εύκολα με το δίκτυο, οπότε 

κατασκευάζονται πολύ πιο γρήγορα από τις συμβατικές. Ακόμα, μπορούν να 

τοποθετηθούν κοντά στα σημεία του δικτύου όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και 

μπορεί να αυξηθεί το μέγεθός τους προσθέτοντας συστοιχίες όταν αυξηθεί η ζήτηση. 

Έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν καταναλώνουν καύσιμα, δεν παράγουν καυσαέρια ή 

απόβλητα και επιπλέον είναι αθόρυβες. Τέτοιου είδους μονάδες παρουσιάζουν 

απώλειες μεταφοράς ενέργειας λόγω της απόστασης από τη κατανάλωση της 

ενέργειας αλλά επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί μεγάλος χώρος έτσι ώστε να 

πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση. Τέλος, πρόβλημα δημιουργεί το ότι η παραγωγή 

δεν μπορεί να ακολουθήσει την ζήτηση την νύχτα ή όταν δεν έχει ηλιοφάνεια.  

Στην τρίτη περίπτωση ο καταναλωτής-ιδιοκτήτης που έχει τη συστοιχία, 

μπορεί να παίρνει και να δίνει ενέργεια κάθε χρονική στιγμή. Είναι σε θέση να 

παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται από τη συστοιχία και να χρησιμοποιεί το δίκτυο 

μόνο όταν είναι απαραίτητο (κατά την διάρκεια της νύχτας, σε πολύ συννεφιασμένες 

μέρες ή όταν έχει μεγάλο φορτίο). Αυτό γίνεται εφικτό με την χρήση κατάλληλου 

μετρητή που έχει την ιδιότητα να είναι αμφίδρομος. Όταν η συστοιχία τροφοδοτεί το 
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φορτίο του κτιρίου και της περισσεύει ενέργεια, την δίνει στο δίκτυο. Όταν το φορτίο 

είναι μεγαλύτερο από την παραγωγή της συστοιχίας τότε η ζήτηση ικανοποιείται με 

εισαγωγή ενέργειας από το δίκτυο. Έτσι, το δίκτυο δρα σαν μονάδα αποθήκευσης για 

το φωτοβολταϊκό σύστημα.  

 

 

Εικόνα 0.32: Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα 

 

 

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Εναλλακτικά, μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να αποτελεί ένα 

αυτόνομο σύστημα που να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός 

κτιρίου ή μιας  επαγγελματικής χρήσης. [38] Σήμερα υπάρχει πληθώρα μικρών 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεραίες τηλεπικοινωνιακών σταθμών, εξοχικά 

σπίτια, αντλίες άντλησης νερού, χιονοδρομικά κέντρα, τροχόσπιτα, φάρους, 

μετεωρολογικούς σταθμούς, υπαίθρια φωτιστικά σώματα, σκάφη και άλλα τα οποία 

καθίστανται ενεργειακά αυτόνομα. Για τη συνεχή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η 

εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης (μπαταρίες - 

συσσωρευτές) και διαχείρισης της  ενέργειας. Ακόμη, σε περίπτωση που έχουμε 

φορτία εναλλασσομένου ρεύματος θα πρέπει να υπάρχει ένας αντιστροφέας στο 

σύστημα ο οποίος θα μετατρέπει την συνεχή σε εναλλασσόμενη τάση. Όταν τα 
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αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδυασθούν και με άλλη ανανεώσιμη ή 

συμβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας τότε χαρακτηρίζονται σαν υβριδικά. [40] 

 

 

Εικόνα 0.33: Αυτόνομο σύστημα 

 

 

Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Πρόκειται για ανεμογεννήτριες-φωτοβολταϊκά, αυτόνομα συστήματα που 

αποτελούνται από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία σε συνδυασμό με άλλες πηγές 

ενέργειας όπως μια γεννήτρια πετρελαίου ή άλλη μορφή ανανεώσιμης πηγής 

ενέργειας (π.χ. ανεμογεννήτρια). 
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5.5. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

5.5.1. Πλεονεκτήματα 

 

Τα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

✓ μηδενική ρύπανση 

✓ αθόρυβη λειτουργία 

✓ αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που φθάνει τα 30 χρόνια) 

✓ απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές 

✓ δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες 

✓ ελάχιστη συντήρηση 

Είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται 

σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, 

για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν 

μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής που ανατέλλει στο χώρο 

της ενέργειας.  

Επιπρόσθετα τα φωτοβολταϊκά είναι λειτουργικά καθώς προσφέρουν 

επεκτασιμότητα της ισχύος τους και δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης 

ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρρευτές) αναιρώντας έτσι το μειονέκτημα της 

ασυνεχούς παραγωγής ενέργειας.  

Για τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, υπάρχουν ευδιάκριτα τεχνικά 

και εμπορικά πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση μικρών συστημάτων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο περισσότερα συστήματα παραγωγής ενέργειας 

εγκατασταθούν και συνδεθούν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, τόσο περισσότερα είναι 

τα οφέλη για τις επιχειρήσεις. 

Ακόμη οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η αύξηση των μικρών 

ηλεκτροπαραγωγών μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τη διαρκή αύξηση της 

ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα έπρεπε να καλυφθεί με μεγάλες επενδύσεις 

για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.  

Επιπλέον, μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα φωτοβολταϊκά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά παρέχοντας τη δυνατότητα για καινοτόμους 

αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, καθώς διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών, 

σχημάτων και μπορούν να παρέχουν ευελιξία στη φόρμα, ενώ δίνουν και δυνατότητα 

διαφορικής διαπερατότητας του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού. [26] 
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5.5.2. Μειονεκτήματα 

 

Ωστόσο, τα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν και μερικά μειονεκτήματα: 

✓ Το σχετικά υψηλό κόστος αγοράς και η έλλειψη επιδοτήσεων ήταν μέχρι πριν 

λίγα χρόνια  ο κυριότερος λόγος για την στασιμότητα της ελληνικής αγοράς 

φωτοβολταϊκών. 

✓ Τα φωτοβολταϊκά παρουσιάζουν υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης και 

ασήμαντο λειτουργικό κόστος. [26] 

✓ Τα φωτοβολταϊκά μένουν ανενεργά κατά τη διάρκεια της νύχτας και 

επομένως απαιτείται μηχανισμός αποθήκευσης ενέργειας(συσσωρευτές).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

6.1. Λίγα λόγια για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση  

 

Αρχικά οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που 

μελετάμε αφορά οικιακούς καταναλωτές που επιθυμούν να εγκαταστήσουν 

φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (kWp) στη στέγη κτιρίου, 

συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών.  Συγκεκριμένα μελετήσαμε την 

περίπτωση εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού διασυνδεδεμένου συστήματος 

επιφάνειας 150m2 σε περιοχή της Αθήνας. Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά τα 

στοιχεία που λάβαμε υπόψη μας.  

Θα αναφέρουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και σχετίζονται 

με τους μετατροπείς (inverter) μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Ο μετατροπέας 

αποτελεί ένα από τα πιο βασικά τμήματα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης καθώς 

από αυτόν εξαρτάται η λειτουργία και η απόδοση του συστήματος που διαθέτουμε. 

[41] 

Οι μετατροπείς αποτελούν ένα από τα κυριότερα τμήματα της κάθε 

εγκατάστασης, διότι έτσι διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η απρόσκοπτη λειτουργία 

του φωτοβολταϊκού συστήματος. Ο inverter είναι μια συσκευή με ηλεκτρονικές και 

ηλεκτρολογικές διατάξεις, η οποία μετατρέπει το παραγόμενο από τη φωτοβολταϊκή 

γεννήτρια συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, συμβατό με το δίκτυο του ηλεκτρισμού. 

Ουσιαστικά ο μετατροπέας εκμεταλλεύεται το ρεύμα που παράγεται από τα panels, 

και είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση όλου του συστήματος.  

Σχετικά με τις κατηγορίες των μετατροπέων οφείλουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 

δύο κατηγορίες:  

✓ Μονοφασικοί μετατροπείς 12 

✓ Τριφασικοί μετατροπείς13 

Στις «οικιακές» φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι απαίτηση της ΔΕΗ να παράγεται 

μονοφασικό ρεύμα (230V) για εγκατεστημένη ισχύ έως 5 kWp και τριφασικό για 

μεγαλύτερες από 5 kWp εγκαταστάσεις. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άνω 

των 5 kWp, ένα έργο μπορεί να υλοποιηθεί είτε με τρεις μονοφασικούς (ένα για κάθε 

                                                           
12 Μονοφασικός μετατροπέας: παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα μίας φάσης 
13 Τριφασικός μετατροπέας: παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα τριών φάσεων 
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φάση) ή με έναν τριφασικό μετατροπέα. Εμείς θα ασχοληθούμε με την τοποθέτηση 

ενός τριφασικού μετατροπέα.  

Σχετικά με τον βαθμό απόδοσης του μετατροπέα πρέπει να υπογραμμίσουμε 

ότι είναι ο λόγος της παραγόμενης ενέργειας προς την ενέργεια που απαιτείται για να 

λειτουργήσει. Όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής απόδοσης, τόσο περισσότερο 

ρεύμα από το ρεύμα που παράγουν τα πάνελ μπορεί να διοχετευθεί στο δημόσιο 

δίκτυο και τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση της ηλιακής εγκατάστασης.  

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα στοιχεία που επιλέξαμε για να κάνουμε τη 

μελέτη μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (ισχύος 10kW14). 

 

 

 

6.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMA Sunny Design 

Καταχώριση δεδομένων εργασίας 

 

Δεδομένα εργασίας 

Όνομα εργασίας: Φωτοβολταϊκή Εγκατάσταση 10kW  

Περιοχή: Southern Europe 

Χώρα: Greece 

Πόλη: Athens 

Η τοποθεσία είναι Athens στην Greece (Southern Europe). Το ετήσιο άθροισμα της 

ολικής ακτινοβολίας ανέρχεται σε 1.649,28 kWh/m²a. 

 

                                                           
14 Πρόκειται για μικρά φωτοβολταϊκά σε κτίρια καθώς η ισχύς που μελετάμε είναι ≤ 10 kW 

[42] 
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Εικόνα 0.1: Ολική ακτινοβολία 

 

 

Εικόνα 0.2: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

 

Επίπεδο τάσης 

Χαμηλή τάση Μέση τάση  

Σύνδεση των μετατροπέων στο δίκτυο 

230V (230V / 400V)
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Διευρυμένα δεδομένα εργασίας 

Ρυθμίσεις τοποθεσίας 

✓ Η τοποθεσία είναι Athens στην Greece (Southern Europe)  

✓ Το υψόμετρο από τη ΜΣΘ ανέρχεται σε 338 m  

 

Λεπτομέρειες εργασίας 

✓  Όνομα εργασίας: Φ/Β Εγκατάσταση 10kW   

✓ Αριθμός εργασίας δεν έχει καταχωρηθεί  

✓ Σχόλιο δεν έχει καταχωρηθεί  

✓ Πελάτης δεν έχει καταχωρηθεί  

 

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας 

✓ Το Θερμοκρασία περιβάλλοντος χρησιμοποιείται 

✓ Η ελάχιστη θερμοκρασία ανέρχεται σε -9 °C 

✓ Η θερμοκρασία σχεδιασμού είναι 29 °C 

✓ Η μέγιστη θερμοκρασία ανέρχεται σε 38 °C 

 

Σύνδεση δικτύου του μετατροπέα 

✓ Χαμηλή τάση με τάση δικτύου 230V (230V / 400V)  

✓ Η ανοχή τάσης είναι +/- 10 %  

✓ Τριφασική τροφοδοσία  

✓ Το μέγιστο μη αντισταθμισμένο φορτίο 5,00 kVA  

     συνυπολογίζεται 

✓ Χωρίς προεπιλογή του συντελεστή μετατόπισης cos φ 

✓ Χωρίς προεπιλογή περιορισμού ενεργής ισχύος 

 

Απώλειες αγωγού 

✓ Οι απώλειες ισχύος DC λαμβάνονται υπόψη στην πρόγνωση της  

     απόδοσης 

✓ Οι απώλειες ισχύος AC λαμβάνονται υπόψη στην πρόγνωση της 

      απόδοσης 
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Διαμόρφωση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 

 

 Εδώ μπορούμε να καταχωρήσουμε πληροφορίες για την προγραμματισμένη 

φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαμορφώσουμε 

τουλάχιστον μία φωτοβολταϊκή γεννήτρια επιλέγοντας τον τύπο της φωτοβολταϊκής 

μονάδας και τον αριθμό των φωτοβολταϊκών μονάδων ή την ισχύ κορυφής. Στη 

συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει ο σχεδιασμός των μετατροπέων. 
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 83 

 

 

 

 

 

 

Διαστασιολόγηση αγωγών 

 

Εδώ υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού της απώλειας ισχύος της επιλεγμένης 

διαστασιολόγησης αγωγού. Η εταιρεία SMA Solar Technology AG συνιστά μία 

σχετική απώλεια ισχύος σε ονομαστική λειτουργία μικρότερη από 1% στην πλευρά 

AC ή στην πλευρά DC. Στην τριφασική σύνδεση δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση 

διαφόρων συντελεστών μετατόπισης. Κατά την επιλογή της διατομής των αγωγών 

λαμβάνετε υπόψη τις εθνικές και τις διεθνείς οδηγίες (π.χ. VDE, NEC κτλ.). 
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Σχεδιασμός επιτήρησης εγκατάστασης 
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Διάρθρωση κόστους 

 

Κόστος Φ/Β συστήματος  

• Το συνολικό κόστος για τις Φ/Β μονάδες ανέρχεται σε 6.000,00 EUR 

• Η μέση υποβάθμιση ισχύος των Φ/Β μονάδων ανέρχεται σε 0,50 % 

• Το συνολικό κόστος για τους μετατροπείς και την επιτήρηση της εγκατάστασης 

ανέρχεται σε 200,00 EUR 

• Το κόστος για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ανέρχεται σε 2.000,00 EUR 

• Τα ετήσια πάγια έξοδα ανέρχονται σε 100,00 EUR 

• Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 8.200,00 EUR 

• Το ειδικό κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 820,00 EUR/kWp 

 

Χρηματοδότηση 

• Το νόμισμα είναι EUR 

• Το ποσοστό ίδιων κεφαλαίων ανέρχεται σε 100 % 

• Το ποσοστό ξένων κεφαλαίων ανέρχεται σε 0 % 

• Το σύνολο της επιδότησης ανέρχεται σε 0,00 EUR 

• Ο πληθωρισμός ανέρχεται σε 3,00 % 

• Η περίοδος εξέτασης της οικονομικής αποδοτικότητας ανέρχεται σε 20 έτη 

• Επιλεγμένο είδος του δανείου: Δάνειο ετήσ. απόδ.  

• Η διάρκεια του δανείου ανέρχεται σε 10 έτη 

• Η περίοδος χάριτος ανέρχεται σε 0 έτη 

• Το επιτόκιο ανέρχεται σε 4,0 % 

 

Κόστος λήψης ρεύματος και αποζημίωση τροφοδοσίας 

• Η τιμή λήψης ρεύματος ανέρχεται σε 0,280 EUR/kWh 

• Δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικά τιμολόγια  

• Ο ετήσιος ρυθμός ανατίμησης ρεύματος ανέρχεται σε 3,0 % 

• Η αποζημίωση τροφοδοσίας ανέρχεται σε 0,129 EUR/kWh 

• Η διάρκεια της αποζημίωσης τροφοδοσίας ανέρχεται σε 20 έτη 

• Η μείωση τιμής ή η αποζημίωση τροφοδοσίας σε περίπτωση ιδιοκατανάλωσης 

ανέρχεται σε 0,000 EUR/kWh 

• Η πρόσοδος από το ρεύμα μετά τη λήξη της περιόδου αποζημίωσης ανέρχεται σε 

0,050 EUR/kWh 
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Επισκόπηση 

Σε αυτή την επισκόπηση εμφανίζονται οι καταχωρίσεις, τα αποτελέσματα και οι 

τρέχουσες υποδείξεις για τον σχεδιασμό της Φ/Β εγκατάστασης.  
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Αποτελέσματα 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.  

 

Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την κάλυψη 

ηλεκτρικών αναγκών. Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση χρήματος. Τα 

φωτοβολταϊκά συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος και με αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά ένα μέρος η κλιματική αλλαγή. Ικανοποιούνται κατά 

μεγάλο ποσοστό οι ενεργειακές ανάγκες από εγχώριους, καθαρούς και ανεξάντλητους 

πόρους. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί η ενεργειακή ασφάλεια και οι περιβαλλοντικοί 

στόχοι χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των πολιτών και των δημόσιων οικονομικών. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τα φωτοβολταϊκά αποτελούν έναν αρκετά 

προσοδοφόρο και αποτελεσματικό τομέα και ιδιαίτερα για την χώρα μας η οποία έχει 

τις περισσότερες μέρες τον χρόνο ήλιο. 
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