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Περίληψη 

 Το περιεχόμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας επικεντρώνεται στη βέλτιστη λειτουργία ενός 

φωτοβολταϊκού συστήματος και στην υλοποίηση ενός ελεγκτή ανίχνευσης του σημείου 

μέγιστης ισχύος (MPPT controller) στο πρόγραμμα Matlab. Αρχικά, γίνεται σύντομη αναφορά 

στα είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στο λόγο για τον οποίο, η εκμετάλλευση τους είναι 

απαραίτητη για τη μακροβιότητα του πλανήτη. 

 Εν συνεχεία, δίνεται βαρύτητα στο τρόπο λειτουργίας των φωτοβολταϊκών και στους 

παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την απόδοση τους. Μέσα από την αρχή λειτουργίας τους, 

επεξηγείται γιατί είναι αναγκαία η υλοποίηση ενός ελεγκτή MPPT. Στα κεφάλαια 3 και 4 

αναλύονται τρία βασικά είδη μετατροπέων ισχύος και οι μέθοδοι ανίχνευσης του σημείου 

μέγιστης ισχύος, αντίστοιχα. 

 Το κεφάλαιο 5, το οποίο είναι και το σημαντικότερο μέλος αυτής της πτυχιακής εργασίας, 

αφορά την υλοποίηση της μεθόδου MPPT στο Matlab. Πιο συγκεκριμένα, δύο αλγόριθμοι 

ενισχυτικής μάθησης χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του ελεγκτή MPPT και 

συγκρίνονται τα αποτελέσματα τους. 
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Abstract 

 The content of this thesis focuses on the optimal performance of a photovoltaic (PV) system 

and the implementation of a maximum power point tracking (MPPT) controller in Matlab. To 

begin with, renewable energy sources and the necessity of their exploitation are briefly 

discussed. 

 Moreover, the principles of PVs and the factors that affect their performance are being 

explained. Through their operation principles, the need for the design of MPPT controllers 

arises. In chapters 3 and 4, three basic kinds of power converters and various MPPT methods 

are presented, respectively. 

 Chapter 5, which constitutes the most important part of this thesis, is about the 

implementation of the MPPT method in Matlab. More specifically, two reinforcement learning 

methods are considered for the solution of the MPPT problem and their results are compared. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

1.1 Το ενεργειακό πρόβλημα 

Η ανάγκη για παραγωγή ασφαλούς, αξιόπιστης και καθαρής ενέργειας υπήρξε πάντα 

σημαντικό ζητούμενο και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη και την ευημερία 

μιας κοινωνίας. Σήμερα, η ανάγκη αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη με την αύξηση του 

παγκόσμιου πληθυσμού και κατ’ επέκταση την αύξηση της απαιτούμενης ενέργειας [1,2]. Στο 

σχήμα 1.1 παρουσιάζεται ο παγκόσμιος πληθυσμός σε χιλιάδες από δεδομένα που πρόεκυψαν 

από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή αποτελεί μια 

εκτίμηση του πληθυσμού μέχρι το 2100. 

Σχήμα 1.1: Πληθυσμός της γης έως σήμερα και εκτίμηση του έως το 2100 

 Στον πίνακα 1.1 απεικονίζονται τα δεδομένα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, μαζί 

με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το 1995 μέχρι το 2015 [2]. Παρατηρείται ότι και 

στις 3 κατηγορίες επικρατεί μια ανοδική τάση. Η κατανάλωση ενέργειας αφορά μόνο το 

κομμάτι της ενέργειας που καταναλώνεται από διάφορες οικίες ή βιομηχανίες και δεν 

περιλαμβάνει την ενέργεια που καταναλίσκεται για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα, 

τη μεταφορά και το μετασχηματισμό της. 
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Πίνακας 1.1: Στατιστικά ενέργειας και εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα ανά χρονολογία 

 

 

 

 

 

 

Από το 2015 και έως σήμερα, τα κύρια καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας είναι το 

πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο [2]. Αυτά τα τρία αποφέρουν το 70% της 

ενέργειας που παράγεται. Ωστόσο, υπάρχει μια σταθερή αύξηση στην ενέργεια που προέρχεται 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς μέσα σε 20 χρόνια ενισχύθηκε κατά 50 %. 

Πίνακας 1.2: Παγκόσμια παραγωγή ενέργειας ανά καύσιμο 

 
1995 2000 2005 2010 2015 

2015 

(%) 

Πετρέλαιο & 

παράγωγα (Mtoe) 
3397 3703 4045 4082 4416 32.0 

Γαιάνθρακες (Mtoe) 2220 2278 2997 3663 3872 28.1 

Φυσικό αέριo (Mtoe) 1811 2064 2370 2715 2976 21.6 

Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (Mtoe) 
1211 1287 1398 1590 1819 13.2 

Πυρηνική ενέργεια 

(Mtoe) 
608 676 722 719 671 4.9 

Διάφορα άλλα 

(Mtoe) 
17 21 21 31 37 0.3 

 Είναι προφανές λοιπόν, ότι για να λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα θα πρέπει να επενδύσουμε 

στις ΑΠΕ καθώς δεν επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπλέον, δεν απαιτούνται 

καύσιμα όπως πετρέλαιο και γαιάνθρακες για την παραγωγή ισχύος, γεγονός που τις καθιστά 

ιδανικές αν αναλογιστεί κανείς ότι τα αποθέματα των καυσίμων εξαντλούνται με την πάροδο 

του χρόνου. 

 1995 2000 2005 2010 2015 

Παραγωγή Ενέργειας 

(Mtoe) 
9263 10028 11554 12799 13790 

Κατανάλωση Ενέργειας 

(Mtoe) 
6539 7036 7937 8781 9384 

Εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα (Mio ton 𝐶𝑂2) 
22080 23997 28034 31576 33511 
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1.2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ αποτελεί το 22.8% της συνολικής. Είναι 

φανερό δηλαδή ότι οι ΑΠΕ συμμετέχουν κατά μεγαλύτερο ποσοστό στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την παραγωγή άλλων μορφών της, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 1.2. Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί αναμφίβολα την ισχυρότερη πηγή διότι 

σύμφωνα με στατιστικά αποφέρει ετησίως 3888 TWh που αντιστοιχεί στο 16%. Αξιοσημείωτη 

είναι η συνεισφορά ηλιακής-αιολικής που υπολογίζεται στο 4.6% και μέσα σε μια 5ετία 

αυξήθηκε κατά 187%. Άλλες ΑΠΕ είναι η βιομάζα με 528 TWh ετησίως αλλά και η 

γεωθερμική η οποία αποφέρει ένα μικρό ποσό ενέργειας [2]. 

Πίνακας 1.3 Παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

 1995 2000 2005 2010 2015 2015(%) 

ΑΠΕ (TWh) 2637 2837 3295 4209 5534 22.8 

Υδροηλεκτρική (TWh) 2479 2619 2935 3443 3888 16.0 

Ηλιακή/Αιολική/Άλλες (TWh) 10 35 120 387 1111 4.6 

Βιομάζα (TWh) 131 164 227 372 528 2.2 

Γεωθερμική (TWh) 40 52 58 68 80 0.3 

 

1.2.1 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Ποικίλοι νέοι τρόποι εκμετάλλευσης της μηχανικής ενέργειας του νερού έχουν 

εμφανιστεί τον τελευταίο αιώνα. Το νερό που αποθηκεύεται σε φράγματα κατασκευασμένα 

από τον άνθρωπο ή η φυσική ροή ενός ποταμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η παλίρροια, τα κύματα, το νερό και η 

θερμοκρασιακή διαφορά των ωκεανών διατελούν ελκυστικές επιλογές αξιοποίησης του νερού. 

• Αξιοποίηση ενέργειας τρεχούμενου νερού 

Οι μονάδες παραγωγής ισχύος αξιοποιούν τη κινητική ενέργεια του νερού και διαφέρουν 

σημαντικά ανάλογα με το φυσικό περιβάλλον στο οποίο εγκαθίστανται. Μια τέτοια μονάδα 

μπορεί να περιλαμβάνει ένα φράγμα στο οποίο αποθηκεύεται το νερό κατά τη διάρκεια των 

βροχοπτώσεων. Η δυναμική ενέργεια του νερού μετατρέπεται σε κινητική και μέσω ενός 

υδατοφράκτη καταλήγει στον στρόβιλο, ή αλλιώς τουρμπίνα, τον οποίο και περιστρέφει. Ο 

άξονας του στρόβιλου συνδέεται με τη γεννήτρια η οποία είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το νερό, αφού περάσει από τον στρόβιλο, είναι πιθανόν να καταλήγει 
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σε μια δευτερεύουσα δεξαμενή. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ούτως ώστε σε περιόδους 

χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης να χρησιμοποιείται η περίσσεια ενέργεια για τη μεταφορά 

του νερού της δευτερεύουσας δεξαμενής στην πρωτεύουσα και να είναι διαθέσιμο σε περιόδους 

υψηλής ενεργειακής ζήτησης. Η τεχνολογία αυτών των μονάδων είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, 

αλλά ορισμένα αρνητικά τους καθιστούν δύσκολη την ανάπτυξη τους [3].  

Αλλάζουν δραστικά το περιβάλλον στο οποίο υλοποιούνται,  επηρεάζοντας με αυτό το 

τρόπο τη διαβίωση των ανθρώπων και τη διατάραξη της πανίδας. Επιπροσθέτως, έχουν υψηλό 

κόστος κατασκευής καθώς η δημιουργία του φράγματος από μόνη της είναι δαπανηρή, ενώ 

ταυτόχρονα απαιτείται μια πολύ μεγάλη έκταση για να δημιουργηθούν. Το κόστος συντήρησης 

δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Την ισχυρότερη φθορά 

τη δέχεται ο στρόβιλος του οποίου τα πτερύγια διαβρώνονται λόγω ισχυρών μεταβολών της 

πίεσης. Η διαδικασία της συντήρησης περιλαμβάνει τη συγκόλληση νέου υλικού στα 

διαβρωμένα πτερύγια [3]. 

Στα θετικά τους περιέχονται η υψηλή αξιοπιστία τους, η παραγωγή ηλεκτρισμού με 

σταθερό ρυθμό, η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας για χρήση της όταν είναι απαραίτητη 

και ο μεγάλος βαθμός απόδοσης τους. Μπορούν να δράσουν επίσης ως μηχανισμός αποτροπής 

πλημμύρων ή ως πηγή νερού για τις κοντινές περιοχές, είτε παρέχοντας νερό στους οικισμούς 

ή στην βιομηχανία. Με εξαίρεση το κόστος κατασκευής, παραμένουν οικονομικά 

ανταγωνιστικές ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται από μεγάλο κύκλο ζωής. 

 Ένα διαφορετικό είδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εκμετάλλευση των 

ποταμών. Σε αυτή τη περίπτωση, για την εισροή του νερού μπορεί να δημιουργηθεί μια λίμνη 

τοποθετώντας στο ποτάμι ένα εμπόδιο. Τέτοιες μονάδες μπορούν να ενεργοποιηθούν 

εξαιρετικά γρήγορα και χαρακτηρίζονται από υψηλό συντελεστή απόδοσης. Η λίμνη η οποία 

δημιουργείται είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί σαν μέρος ψυχαγωγίας, σύστημα άρδευσης ή 

για την αναπαραγωγή και εκτροφή ψαριών. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση πύλης για 

τη διέλευση των λεμβών και των ψαριών. Στη περίπτωση όπου δεν δημιουργείται χώρος 

αποθήκευσης του νερού, όπως η λίμνη, τότε αξιοποιείται η φυσική ροή του ποταμού. Αρνητικά 

αυτής της μεθόδου αποτελούν το γεγονός ότι δεν γίνεται αποθήκευση ενέργειας (νερού), το 

νερό πρέπει να εκτραπεί σε περίπτωση που η ροή του είναι μεγαλύτερη από αυτή στην οποία 

μπορεί να ανταποκριθεί ο στρόβιλος και η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας είναι σαφώς 

μικρότερη σε σχέση με εκείνη στην οποία υφίσταται σύστημα αποθήκευσης. [3, 4] 
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• Ενέργεια παλίρροιας 

Οι παλίρροιες δημιουργούνται από τη βαρυτική έλξη που ασκούν ο ήλιος και η σελήνη στη 

γη. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιούν την ενέργεια της παλίρροιας 

χρησιμοποιούν την διαφορά του νερού μεταξύ 2 σημείων για να οδηγήσουν στρόβιλους 

συνδεδεμένους σε γεννήτριες. Οι σταθμοί αυτοί, στη πιο συνηθισμένη τους μορφή, 

αποτελούνται από ένα εμπόδιο, το οποίο εμποδίζει τη διέλευση του νερού και από έναν 

υδατοφράκτη, ο οποίος ελέγχει τη ροή του νερού που περιστρέφει τον στρόβιλο. Είναι πιθανόν 

να χρησιμοποιηθούν και απευθείας στρόβιλοι, χωρίς εμπόδιο δηλαδή, που λειτουργούν 

ακριβώς όπως οι ανεμογεννήτριες με την εξαίρεση ότι βρίσκονται στο νερό. [3] 

 Φυσικά, πρόκειται για μια οικολογικά φιλική και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Στα θετικά 

της βρίσκονται ότι είναι εύκολη η πρόβλεψη της παλίρροιας και κατ’ επέκταση ο υπολογισμός 

των δυνάμεων που θα ασκηθούν στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η, κατά πολύ, 

μεγαλύτερη πυκνότητα του νερού σε σχέση με τον αέρα καθιστά εφικτή τη σωστή λειτουργία 

των στροβίλων ακόμα και σε πολύ μικρές ταχύτητες, ενώ ο μεγάλος χρόνος ζωής αυτών των 

μονάδων κλείνει τη λίστα με τα κύρια προτερήματα της. Στον αντίποδα, είναι απαραίτητο να 

χτιστούν κοντά στη στεριά και να υπάρχει δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε κοντινή απόσταση. 

Επειδή η τεχνολογία αυτή δεν είναι εντελώς ανεπτυγμένη, δεν είναι γνωστός ακόμα ο 

αντίκτυπος που έχει στην πανίδα ενώ ταυτόχρονα, η δημιουργία τέτοιων μονάδων παραγωγής 

είναι χρονοβόρα, ακριβή και απαίτει μια μεγάλη έκταση [7]. 

• Μετατροπή θερμικής ενέργειας ωκεανών 

Ένας ενδιαφέρον τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εκμετάλλευση της 

θερμοκρασιακής διαφοράς των διαφόρων στρωμάτων νερού των ωκεανών. Η μέθοδος αυτή 

ονομάζεται και ocean thermal energy conversion (OTEC). Το νερό των ωκεανών στα 18 μέτρα 

βάθος έχει μια τιμή γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα 1000 μέτρα αυτή η τιμή μπορεί 

να είναι περίπου ίση με 5 βαθμούς Κελσίου. Το σχήμα 1.2 απεικονίζει τον κύκλο που 

πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο σύστημα της «Makai Ocean Engineering». 
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Σχήμα 1.2: Ο κύκλος λειτουργίας ενός συστήματος OTEC. Πηγή:[6] 

Το νερό εισέρχεται στους εναλλάκτες θερμότητας με τη χρήση αντλιών. Οι εναλλάκτες 

θερμότητας διαχωρίζουν δύο διαφορετικά ρευστά, σε αυτή τη περίπτωση το νερό και την 

αμμωνία, και τους επιτρέπουν να μεταβάλλουν τη θερμοκρασία τους. Μερικά ρευστά, όπως η 

αμμωνία, έχουν χαμηλό σημείο βρασμού. Επομένως, μόλις εισέλθουν στον εναλλάκτη μαζί με 

νερό θερμοκρασίας 25 βαθμών Κελσίου τότε μετατρέπονται σε ατμό υψηλής πίεσης, 

περιστρέφοντας με αυτό το τρόπο τον στρόβιλο που συνδέεται με την γεννήτρια. Ο ατμός αυτός 

μεταφέρεται σε εναλλάκτη με νερό θερμοκρασίας 5 βαθμών Κελσίου ώστε να ρευστοποιηθεί 

ξανά και να συνεχιστεί η διαδικασία που αναφέρθηκε. Το νερό που χρησιμοποιείται στους δύο 

εναλλάκτες επιστρέφει σε ένα ενδιάμεσο στρώμα νερού του ωκεανού. Αξίζει να αναφερθεί ότι 

αν η θερμοκρασία του ζεστού νερού δεν είναι αρκετή για να ατμοποιηθεί ένα ρευστό τότε είναι 

εφικτό να τροποποιηθεί το σημείο βρασμού του ρευστού μεταβάλλοντας την πίεση του [6]. 

1.2.2 Αιολική ενέργεια 

Είναι ίσως η πιο αξιοποιημένη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα. Στον πίνακα 1.3 είναι στην ίδια 

ομάδα μαζί με την ηλιακή ενέργεια. Ο λόγος είναι ότι η αιολική ενέργεια προέρχεται έμμεσα 

από την ηλιακή. Ουσιαστικά ο ήλιος θερμαίνει τα διάφορα στρώματα του αέρα και προκαλείται 

με αυτόν τον τρόπο η μετακίνηση μαζών αέρα, δηλαδή δημιουργείται ο άνεμος. 

Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται είναι ο άξονας 

γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα πτερύγια τους. Οι επικρατέστερες είναι οι 

ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα (horizontal axis wind turbines – HAWT) οι οποίες 

χωρίζονται σε προσήνεμες και υπήνεμες. Το κάθε είδος προσφέρει διαφορετικά οφέλη και σε 

κάθε εφαρμογή πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν κυρίως το κόστος και η πολυπλοκότητα του 
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συστήματος [8]. Στο σχήμα 1.3 παρουσιάζονται τα βασικά εξαρτήματα μιας προσήνεμης 

ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.3: Βασικά εξαρτήματα ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα. Πηγή: [9] 

 Οι προσήνεμες περιέχουν μέσα στην άτρακτο μηχανισμό προσανατολισμού (yaw drive), 

ώστε να ρυθμίζονται κατάλληλα και τα πτερύγια τους να είναι στραμμένα προς τον άνεμο. 

Αντιθέτως, στις υπήνεμες δεν υπάρχει μηχανισμός προσανατολισμού και ο άνεμος 

προσανατολίζει την ανεμογεννήτρια, το οποίο δεν αυξάνει το κόστος κατασκευής τους. 

Ωστόσο, επειδή ένα μέρος ενός πτερυγίου βρίσκεται πίσω από τον πύργο, δεν δέχεται τον 

άνεμο ομοιόμορφα κατανεμημένο πάνω στην επιφάνεια του με αποτέλεσμα να λυγίζει και να 

υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Επιπροσθέτως, παράγεται περισσότερος θόρυβος και μειώνεται η 

απόδοση της ανεμογεννήτριας λόγω του φαινομένου που περιγράφτηκε. Από την άλλη, οι 

προσήνεμες μηχανές αυξάνουν την πολυπλοκότητα καθώς χρειάζονται συστήματα 

προσανατολισμού αλλά έχουν σαφώς πιο ομαλή λειτουργία και παρέχουν περισσσότερη ισχύ 

[8]. 
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 Το άλλο είδος αποτελούν οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα (vertical axis wind 

turbines – VAWT). Στο σχήμα 1.4 φαίνεται μία VAWT. Το κύριο πλεονέκτημα μίας 

ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα με δρομέα Darrieus είναι ότι η άτρακτος βρίσκεται στη 

βάση της και όχι ψηλά. Το γεγονός αυτό καθιστά την επισκευή και τη συντήρηση της αρκετά 

πιο εύκολη σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα. Επιπλέον, δεν χρειάζονται ούτε 

σύστημα προσανατολισμού και μπορούν να είναι αρκετά πιο φθηνές, λόγω των πτερυγίων τους 

που δεν δέχονται κάμψη αλλά και λόγω του πύργου τους, που δεν χρειάζεται να δέχεται το 

βάρος της ατράκτου. Το στοιχείο που τις καθιστά ικανοποιητικές μόνο για συστήματα 

παραγωγής χαμηλής ισχύος είναι ότι τα πτερύγια βρίσκονται κοντά στο έδαφος με αποτέλεσμα 

ο άνεμος που δέχονται να είναι πολύ μικρότερος. 

Σχήμα 1.4: Ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα με δρομέα Darrieus. Πηγή: [9] 

1.2.3 Γεωθερμική ενέργεια 

Πρόκειται για την ενέργεια που προέρχεται από τη γη και, κατά κύριο λόγο, από τον πυρήνα 

της σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 6000 ℃. Είναι άφθονη αλλά υπάρχουν ορισμένα 

προβλήματα που καθιστούν την εκμετάλλευση της δύσκολη ή ασύμφορη σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τα εργοστάσια γεωθερμικής ενέργειας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τον 

τρόπο αξιοποίησης των ρευστών που υπάρχουν βαθιά μέσα στη γη. Ο πρώτος τρόπος είναι η 

χρήση καυτού ξηρού ατμού απευθείας από καυτούς υδροφόρους ορίζοντες ενώ ο δεύτερος 

είναι η άντληση υπέρθερμου νερού σε υψηλή πίεση. Στη πρώτη περίπτωση ο εισερχόμενος 
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ατμός, τυπικά πάνω από 230 ℃ , διοχετεύεται απευθείας σε έναν ατμοστρόβιλο και ο 

εξερχόμενος επιστρέφει στον υδροφόρο ορίζοντα ή στο έδαφος αφού πρώτα διαβεί έναν 

συμπυκνωτή. Στη δεύτερη περίπτωση το πρώτο στάδιο είναι η άντληση του ρευστού σε 

θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 175 ℃. Το σημείο βρασμού του νερού είναι οι 100 ℃ όταν 

υπόκειται σε ατμοσφαιρική πίεση. Ωστόσο, σε υψηλή πίεση μεταβάλλεται οπότε μπορεί να 

διατηρηθεί ως υγρό σε πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Μετά την άντληση του εισέρχεται σε 

μια δεξαμενή εκτόνωσης ή έναν διαχωριστή μείωσης πίεσης, ούτως ώστε να διαχωριστεί το 

νερό από τον ατμό και εν συνεχεία να οδηγηθεί ο ατμός στον στρόβιλο. Αυτή η διαδικασία 

είναι σαφώς πιο διαδεδομένη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς η εύρεση σημείων 

όπου υπάρχει καυτός ξηρός ατμός έχει αποδιχθεί αρκετά δύσκολη. 

Τα σύγχρονα εργοστάσια εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας επικεντρώνονται στην 

εκμετάλλευση του νερού με θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 100 ℃ και 175℃. Το 

εξαγόμενο καυτό νερό εισέρχεται σε έναν εναλλάκτη θερμότητας και μεταφέρει την θερμότητα 

του σε ένα ρευστό με χαμηλότερο σημείο βρασμού από αυτό του νερού, όπως για παράδειγμα 

η αμμωνία, το βουτάνιο, το πεντάνιο ή το ισοπεντάνιο. Ύστερα το ρευστό το οποίο έχει επιλεγεί 

και έχει πλέον ατμοποιηθεί οδηγείται στον στρόβιλο και μετέπειτα σε έναν συμπυκνωτή για να 

επανέλθει στην υγρή του μορφή. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σαν θετικό την παραγωγή 

ενέργειας από υδροφόρους ορίζοντες με θερμοκρασίες τόσο χαμηλές, που τα συμβατικά 

εργοστάσια ατμού αδυνατούν να λειτουργήσουν. Επιπλέον, τα γεωθερμικά ρευστά πολλές 

φορές περιέχουν τοξικές και διαβρωτικές ουσίες που όχι μόνο μπορούν να προκαλέσουν έντονη 

φθορά στα συστήματα παραγωγής ενέργειας αλλά αποτελούν και κίνδυνο για την υγεία των 

εργαζόμενων σε αυτές τις μονάδες, όπως για παράδειγμα το υδρόθειο. Σε αυτή τη μέθοδο δεν 

υπάρχει τέτοιο κίνδυνος καθώς το εξαγόμενο νερό χρησιμοποιείται μόνο στον εναλλάκτη 

θερμότητας και ύστερα επανεγχύεται στον υδροφόρο ορίζοντα. 

1.2.4 Ενέργεια βιομάζας 

Είναι η ενέργεια η οποία αποθηκεύεται στα φυτά κατά κύριο λόγο και μπορεί να αποδειχθεί 

πολύ σημαντική για την καταπολέμηση επικίνδυνων προβλημάτων, όπως η υπερθέρμανση του 

πλανήτη και το ενεργειακό πρόβλημα. Τα φυτά αποθηκεύουν την ηλιακή ενέργεια κατά τη 

διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Αυτή την ενέργεια μπορούν να τη δώσουν με την καύση τους ή 

με άλλους τρόπους, έχοντας σαν προτέρημα ότι η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα είναι ίση 

με την απορρόφηση του που έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μπορούμε να συλλέξουμε αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσουμε όταν 



16 
 

ο ήλιος δεν λάμπει σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά συστήματα που απαιτούνται πολύπλοκα 

συστήματα για την αποθήκευση της ενέργειας. 

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος χρήσης της βιομάζας σε όλους μας είναι με την καύση. 

Συγκεκριμένα με την καύση του ξύλου για σκοπούς θέρμανσης κυρίως. Σήμερα, ελαφρώς 

τροποποιημένα συμβατικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούν τη 

βιομάζα σε συνδυασμό με τον γαιάνθρακα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστική τιμή ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα. 

Η αναερόβια αποσύνθεση των οργανικών υλικών αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο 

αξιοποίησης της βιομάζας. Σε αυτή τη μέθοδο η βιομάζα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 

γεωργικά απόβλητα, αστικά στερεά οργανικά απόβλητα ή και υδρόβια φυτά, τοποθετείται σε 

έναν χωνευτήρα. Η αντίδραση πραγματοποιείται απουσία οξυγόνου και το παραγόμενο 

βιοαέριο αποτελείται κατά 55% με 75% από μεθάνιο. Προκύπτει επίσης βελτιωτικό εδάφους 

το οποίο χρησιμοποιείται ως λίπασμα. Μετά την επεξεργασία, το βιοαέριο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

1.2.5 Ηλιακή ενέργεια 

Η ηλιακή ενέργεια είναι η σημαντικότερη πηγή ενέργειας. Μέσω αυτής, θερμαίνεται η Γη 

και επιτρέπεται σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς της να ευημερούν. Αποτελεί επίσης και 

μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας την οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε με διάφορους τρόπους 

για να λύσουμε το ενεργειακό πρόβλημα μας. Πρόερχεται από τον ήλιο ο οποίος μπορεί να 

προσομοιωθεί με ένα μέλαν σώμα θερμοκρασίας 5800 K. Σαν μέλαν σώμα ορίζεται ένα σώμα 

το οποίο είναι σε θέση να δρα σαν τέλεια πηγή ακτινοβολίας αλλά και απορρόφησης. Στο 

σχήμα 1.5 φαίνεται το ηλιακό φάσμα του ήλιου έξω από την επιφάνεια της γης και ένα μέλαν 

σώμα θερμοκρασίας 5800 K. Οι διαφορές μεταξύ των δύο φασμάτων είναι μικρές. 
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Σχήμα 1.5: Σύγκριση μεταξύ του ηλιακού φάσματος και ένος μέλανος σώματος θερμοκρασίας 5800 Κ. 

Πηγή: [13] 

 Το φάσμα της ηλιακής ενέργειας χαρακτηρίζεται από έναν λόγο μάζας αέρα ΑΜ (Air Mass), 

ο οποίος είναι: 

 𝛢𝛭 =
ℎ2

ℎ1
=

1

sin 𝛽
 (1) 

όπου h2 είναι η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι ακτίνες του ήλιου για να 

φτάσουν στο σημείο που εξετάζεται, h1 είναι η ελάχιστη δυνατή απόσταση μεταξύ του ήλιου 

και του σημείου και β είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του εδάφους και της ακτίνας του 

ήλιου. Έτσι, ένας λόγος ΑΜ ίσος με 1 (συμβολίζεται ΑΜ1) σημαίνει ότι ο ήλιος είναι στη 

μικρότερη δυνατή απόσταση από το σημείο που εξετάζεται. Έχει καθιερωθεί επίσης ότι με 

ΑΜ0 συμβολίζεται η έλλειψη της ατμόσφαιρας, δηλαδή πρόκεται για το φάσμα του ήλιου στο 

διάστημα, και ΑΜ1.5 είναι το μέσο ηλιακό φάσμα που δέχεται η επιφάνεια της γης. Οι 

κατασκευαστές φωτοβολταϊκών συστημάτων δίνουν τα χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών 

υποθέτωντας ΑΜ1.5. 

Η ηλιακή ακτινοβολία ελαττώνεται πριν φτάσει στην επιφάνεια της γης. Οι λόγοι για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό είναι επειδή απορροφάται από ορισμένα συστατικά της ατμόσφαιρας 

και επειδή τα φωτόνια σκεδάζονται στα σωματίδια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορεί να είναι 

σκόνη, καπνός και υδρατμοί. Η ακτινοβολία του ήλιου, έξω από την ατμόσφαιρα της γης και 

για οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου, δίνεται από την εξίσωση (2): 

 𝛪0 = 𝑆 (1 + 0.034 cos
360𝑛

365
) (2) 
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όπου S είναι η ηλιακή σταθερά με τιμή 1.377 kW/m2 και n είναι ο αριθμός της ημέρας. 

 Η ακτινοβολία που δέχεται ένας συλλέκτης αποτελείται από την άμεση, την διάχυτη και την 

ανακλώμενη. Η άμεση είναι το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας. Η τιμή της άμεσης 

ακτινοβολίας που δέχεται ένας συλλέκτης IBC δίνεται από την εξίσωση (3): 

 𝛪𝐵𝐶 = 𝐼𝐵 cos 𝜃 (3) 

όπου IB είναι η άμεση ακτινοβολία που δέχεται ένας συλλέκτης όταν οι ακτίνες του ήλιου 

πέφτουν κάθετα στην επιφάνεια του και θ είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ μιας ευθείας 

κάθετης στο συλλέκτη και των ακτίνων του ήλιου. 

  Η διάχυτη είναι εκείνη που σκεδάζεται στα μόρια του αέρα και το μέγεθος της εξαρτάται 

από τις συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις καθαρού 

ουρανού αυτή ελαχιστοποιείται. Από την άλλη μεριά, αν υπάρχει συννεφιά, τότε η τιμή της θα 

είναι μεγαλύτερη. Η εξίσωση που περιγράφει την διάχυτη ακτινοβολία IDH είναι: 

 𝛪𝐷𝐻 = 𝐼𝐵𝐶 (4) 

όπου C ένας παράγοντας διάχυσης του φωτός στον ουρανό ο οποίος μεταβάλλεται ανάλογα με 

την ημέρα και μπορεί να προσεγγιστεί. 

Η ανακλώμενη ακτινοβολία είναι αυτή που ανακλάται πάνω σε επιφάνειες μπροστά από τον 

συλλέκτη, πριν τελικά φτάσει σε αυτόν. Ο υπολογισμός της είναι λίγο πιο σύνθετος και επειδή 

η τιμή της είναι συνήθως μικρή, μπορούμε να την αγνοήσουμε. Αξίζει όμως να αναφέρουμε, 

ότι εξαρτάται από έναν συντελεστή ανάκλασης εδάφους, που κυμαίνεται από 0.8 για το χιόνι 

μέχρι 0.1 για ασφαλτωμένο έδαφος. Από την στιγμή που μεγαλύτερος συντελεστής ανάκλασης 

σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγή ισχύος, ίσως, η επιλογή του εδάφους που θα τοποθετηθεί ένα 

φωτοβολταϊκό σύστημα είναι σημαντική. 

Συνοψίζοντας, η συνολική ακτινοβολία που δέχεται ένας συλλέκτης και ονομάζεται 

ολική ακτινοβολία G (Global Irradiation), αποτελείται από το άθροισμα της άμεσης, της 

διάχυτης και της ανακλώμενης. Η τιμής της εξαρτάται από τη σύσταση της ατμόσφαιρας τη 

στιγμή της λειτουργίας του συλλέκτη, τη γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων του ήλιου και την 

ημέρα κατά τη διάρκεια του έτους. 
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Κεφάλαιο 2 

Φωτοβολταϊκή τεχνολογία 

2.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών 

 Την τελευταία δεκαετία τα Φ/Β συστήματα έχουν γνωρίσει σπουδαία τεχνολογική πρόοδο 

με αποτέλεσμα να εγκαθίστανται όλο και περισσότερα κάθε χρόνο, είτε πρόκειται για 

εγκαταστάσεις μικρής είτε για εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος. Παρουσιάζουν επίσης πολλά 

πλεονεκτήματα τα οποία υπερκαλύπτουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μειονεκτήματα 

τους. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα τους έναντι άλλων μέσων παραγωγής ενέργειας, είναι 

τα εξής: 

• Χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής 

• Λειτουργούν αθόρυβα, γενονός το οποίο τα καθιστά ιδανικά για εγκατάσταση εντός 

πόλεων ή σπιτιών 

• Έχουν ελάχιστη ανάγκη για επίβλεψη και συντήρηση 

• Εκπέμπουν μηδενική ρύπανση και η χρήση τους δεν συμβάλει στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές παραγωγής ενέργειας 

• Έχουν τη δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες ισχύος 

• Παρέχουν απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίμων, γεγονός το οποίο είναι ιδανικό 

για απομακρυσμένες περιοχές και νησιά 

• Δεν αποτελούνται από κινούμενα μέρη τα οποία μπορούν να φθαρούν και δεν περιέχουν 

υγρά ή αέρια τα οποία μπορεί να διαρέουν στο περιβάλλον σε περίπτωση φθοράς 

κάποιου μέρους τους 

• Παρουσιάζουν γρήγορη απόκριση καθώς με το που εκτεθούν στον ήλιο παράγουν 

πλήρη ισχύ 

• Η λειτουργία τους γίνεται σε φυσιολογικές θερμοκρασίες 

• Το κύριο υλικό κατασκευής τους είναι το πυρίτιο, το οποίο είναι το δεύτερο πιο άφθονο 

στοιχείο του φλοιού της γης 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρές, μεσαίες και μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις 

• Παράγουν μεγάλη ισχύ σε σχέση με το βάρος τους καθιστώντας τα ιδανικά για την 

τοποθέτηση τους σε οροφές κτιρίων 
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Τα κύρια μειονεκτήματα τους είναι: 

• Η ισχύς που παράγουν εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος. Επομένως, αφού 

κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν υπάρχει σταθερά η ίδια ηλιοφάνεια, η ισχύς που 

παράγουν μεταβάλετται 

• Σε περιοχές όπου η ηλιοφάνεια είναι σχετικά σπάνια, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση 

συσσωρευτών για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συσσωρευτές 

αυξάνουν το κόστος εγκατάστασης και μειώνουν την αποδοτικότητα του συστήματος 

• Σε εφαρμογές παραγωγής υψηλής ισχύος απαιτείται μεγάλη επιφάνεια εδάφους για την 

τοποθέτηση τους 

• Έχουν υψηλό κόστος εγκατάστασης που οφείλεται στο υψηλό κόστος αγοράς των Φ/Β 

πλαισίων κατά κύριο λόγο 

2.2 Βασικές αρχές ημιαγωγών 

 Τα άτομα του πυριτίου αποτελούνται από 14 ηλεκτρόνια, εκ των οποίων τα 4 ονομάζονται 

ηλεκτρόνια σθένους και βρίσκονται στη μεγαλύτερη απόσταση από τον πυρήνα του ατόμου σε 

σχέση με τα υπόλοιπα. Κάθε άτομο του πυριτίου σχηματίζει ομοιοπολικούς δεσμούς με 4 

γειτονικά άτομα πυριτίου συνεισφέροντας ένα ηλεκτρόνιο σθένους ανά δεσμό. Στο σχήμα 2.1 

απεικονίζεται η δομή του κρυσταλλικού πυριτίου μετά τον σχηματισμό των ομοιoπολικών 

δεσμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κανονική δομή του είναι η τρισδιάστατη τετραεδρική δομή 

και ότι για λόγους ευκολίας σχεδιάζεται πολλές φορές σε επίπεδο δύο διαστάσεων. Επίσης, 

μόνο τα 4 ηλεκτρόνια σθένους του πυριτίου απεικονίζονται στην εικόνα καθώς μόνο αυτά μας 

ενδιαφέρουν στον κόσμο των ηλεκτρονικών. [8] 

 

Σχήμα 2.1: Η δομή του κρυσταλλικού πυριτίου σε επίπεδο δύο διαστάσεων. Πηγή: [11] 

 Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου ημιαγώγιμου υλικού βρίσκονται σε διάφορες ενεργειακές 

καταστάσεις ή αλλιώς, ενεργειακές ζώνες. Η ζώνη αγωγιμότητας είναι η, ενεργειακά, 

υψηλότερη ζώνη και μέσα σε αυτήν τα ηλεκτρόνια συνεισφέρουν στη ροή του ρεύματος. Η 
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αμέσως χαμηλότερη είναι η ζώνη σθένους. Όλες οι ενεργειακές καταστάσεις χωρίζονται 

μεταξύ τους με κενά τα οποία ονομάζονται απαγορευμένες ζώνες και το σημαντικότερο κενό, 

το οποίο καλείται ενεργειακό διάκενο και συμβολίζεται με Eg, είναι αυτό που βρίσκεται 

ανάμεσα στην ζώνη αγωγιμότητας και την ζώνη σθένους [10]. 

 Στην θερμοκρασία του απόλυτου μηδενός οι ημιαγωγοί δεν έχουν κανένα ηλεκτρόνιο τους 

στην ζώνη αγωγιμότητας και αυτός είναι ο λόγος που λειτουργούν ως μονωτές. Τα ηλεκτρόνια 

τους ωστόσο έχουν την δυνατότητα να βρεθούν σε αυτήν όταν τους δωθεί η απαραίτητη 

ενέργεια. Αυτή η ενέργεια πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με το ενεργειακό διάκενο, 

μετριέται σε μονάδες eV και το μέτρο της εξαρτάται από το υλικό το οποίο εξετάζεται. Με την 

αύξηση της θερμοκρασίας μερικά ηλεκτρόνια μπορούν να διεγερθούν και να μεταβούν στην 

ζώνη αγωγιμότητας. Ωστόσο, το πλήθος που πραγματοποιεί αυτή τη μετάβαση σε 

φυσιολογικές θερμοκρασίες είναι πολύ μικρό και ο ημιαγωγός εξακολουθεί να συμπεριφέρεται 

ως μονωτής [8, 10]. 

 Μόλις ένα ηλεκτρόνιο μεταβεί στην ζώνη αγωγιμότητας αφήνει πίσω του μια κενή θέση, ή 

αλλιώς οπή, η οποία αποτελεί ένα καθαρό θετικό φορτίο. Ένα γειτονικό ηλεκτρόνιο από τη 

ζώνη σθένους μπορεί να μετακινηθεί και να καλύψει την οπή, αφήνοντας με τη σειρά του μια 

οπή στη θέση από την οποία προήλθε. Η οπή συμπεριφέρεται με αυτόν τον μηχανισμό σαν ένα 

κινούμενο θετικό φορτίο και συμβάλλει στην ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, κάθε 

φορά που ένα ηλεκτρόνιο σθένους μεταβαίνει στη ζώνη αγωγιμότητας, δημιουργείται μια οπή 

μέσα στον ημιαγωγό [8]. Στο σχήμα 2.2 απεικονίζονται η ζώνη αγωγιμότητας και η ζώνη 

σθένους στη θερμοκρασία του απολύτου μηδενός (α) και σε μεγαλύτερη θερμοκρασία (β). 

Φαίνεται, επίσης, η δημιουργία των οπών με τη μετάβαση των ηλεκτρονίων στη ζώνη 

αγωγιμότητας. 

 

           (α) Θερμοκρασία απολύτου μηδενός  (β) Αυξημένη θερμοκρασία 

Σχήμα 2.2: Ζώνη σθένους και ζώνη αγωγιμότητας σε (α) θερμοκρασία απολύτου μηδενός και (β) σε 

μεγαλύτερη θερμοκρασία. Πηγή: [10] 

 Η ηλεκτρική ειδική αγωγιμότητα ενός ημιαγωγού είναι ανάλογη των φορέων του ηλεκτρικού 

ρεύματος και δίνεται από την εξίσωση (5): 
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 𝜎 = 𝑛|𝑒|𝜇𝑒 + 𝑝|𝑒|𝜇ℎ (5) 

όπου σ είναι η ηλεκτρική ειδική αγωγιμότητα, |𝑒|  είναι η απόλυτη τιμή του ηλεκτρικού 

φορτίου του ηλεκτρονίου (1.6 × 10−19𝐶) , 𝑛  είναι ο αριθμός των ελεύθερων ή αγώγιμων 

ηλεκτρονίων ανά κυβικό μέτρο, p είναι ο αριθμός των οπών ανά κυβικό μέτρο, 𝜇ℎ  είναι η 

ευκινησία των οπών και 𝜇𝑒  είναι η ηλεκτρονική ευκινησία ή αλλιώς η ευκινησία των 

ηλεκτρονίων [11]. 

2.3 Προσμίξεις σε ημιαγωγούς 

 Οι προσμίξεις είναι η αντικατάσταση ατόμων του ημιαγώγιμου υλικού με διαφορετικά άτομα 

του περιοδικού πίνακα. Η συγκέντρωση των προσμείξεων είναι πολύ μικρή αλλά επηρεάζει 

σημαντικά την συμπεριφορά του υλικού και όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, αποτελεί βασικό 

κομμάτι στη λειτουργία των φωτοβολταϊκών. Ανάλογα με τα άτομα των προσμείξεων 

δημιουργείται ένας ημιαγωγός τύπου n ή ένας ημιαγωγός τύπου p. 

2.3.1 Ημιαγωγός τύπου n 

 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν ημιαγωγό πυριτίου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το 

πυρίτιο διαθέτει 4 ηλεκτρόνια σθένους τα οποία σχηματίζουν 4 ομοιοπολικούς δεσμούς με τα 

γειτονικά άτομα. Αν επιλεχθεί σαν υλικό πρόσμιξης ο φώσφορος, ο οποίος διαθέτει 5 

ηλεκτρόνια σθένους, τότε θα δημιουργηθούν 4 δεσμοί με τα γειτονικά άτομα πυριτίου. 

Ωστόσο, το 5ο ηλεκτρόνιο που διαθέτει δεν συμμετέχει σε κάποιον δεσμό και βρίσκεται γύρω 

από το άτομο της πρόσμιξης μέσω μιας ασθενούς ηλεκτροστατικής έλξης [8, 10, 11]. 

 

Σχήμα 2.3: Πρόσμιξη ατόμου φώσφορου σε ημιαγωγό πυριτίου. Πηγή: [11] 

 Η ενέργεια που απαιτείται ούτως ώστε το ηλεκτρόνιο να απελευθερωθεί από την 

ηλεκτροστατική έλξη και να βρεθεί στην ζώνη αγωγιμότητας είναι πολύ μικρή και κυμαίνεται 

μεταξύ 0.01-0.04 eV. Σε θερμοκρασία δωματίου, υπάρχει αρκετή θερμική ενέργεια ώστε όλα 
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τα ασθενώς συνδεδεμένα ηλεκτρόνια των ατόμων των προσμίξεων να μπορέσουν να 

ελευθερωθούν [8, 10, 11]. 

 Το ηλεκτρόνιο αυτό μπορούμε να το φανταστούμε και με διαγράμματα ενεργειακών ζωνών. 

Η ενεργειακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται είναι μέσα στο χάσμα ζωνών ή αλλιώς, 

απαγορευμένη ζώνη. Στην σχήμα 2.4 (α) απεικονίζεται η αρχική κατάσταση του, πριν του 

δωθεί ενέργεια και (β) η μετάβαση του στη ζώνη αγωγιμότητας όταν του δωθεί αρκετή ενέργεια 

[11].  

 

Σχήμα 2.4: Η ενεργειακή ζώνη του ηλεκτρονίου του δότη (α) πριν και (β) μετά τη διέγερση του. Πηγή: [11] 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν δημιουργείται κάποια οπή στη ζώνη σθένους με την μετακίνηση 

του ηλεκτρονίου. Για αυτόν τον λόγο, ένα υλικό πρόσμιξης που προσφέρει ηλεκτρόνιο στον 

ημιαγωγό καλείται δότης ηλεκτρονίου ή απλά δότης. Επιπλέον, σε έναν ημιαγωγό τύπου n τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι πολλά περισσότερα από τις οπές. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι 

διότι απαιτείται πολύ μικρότερη ενέργεια για να διεγερθούν τα μη δεσμευμένα ηλεκτρόνια των 

προσμίξεων και σε θερμοκρασία δωματίου όλα σχεδόν μεταβαίνουν στη ζώνη αγωγιμότητας. 

Από την άλλη μεριά, για να διεγερθεί ένα ηλεκτρόνιο σθένους και να δημιουργηθεί μια οπή, 

είναι απαραίτητη πολύ μεγαλύτερη ενέργεια, γεγονός δύσκολο να συμβεί σε θερμοκρασία 

δωματίου. Η ειδική αγωγιμότητα ενός ημιαγωγού τύπου n εξάρταται κυρίως από τον αριθμό 

των ελεύθερων ηλεκτρονίων, αγνοώντας τον μικρό αριθμό των οπών και ισχύει ότι: 

 𝜎 ≅ 𝑛|𝑒|𝜇𝑒 (6) 

Ένα πεντασθενές στοιχείο είναι ουσιαστικά ένα ακίνητο θετικό φορτίο αφού με την 

εισαγωγή του σε έναν ημιαγωγό πυριτίου χάνει ένα ηλεκτρόνιο. Το ηλεκτρόνιο που χάνει και 

ουσιαστικά δίνει στη ζώνη αγωγιμότητας αντιπροσωπεύει ένα κινούμενο αρνητικό φορτίο. 
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2.3.2 Ημιαγωγός τύπου p 

 Μια παρόμοια διαδικασία λαμβάνει χώρα όταν σαν υλικό πρόσμιξης σε έναν ημιαγωγό 

πυριτίου, επιλέγεται το βόριο. Το βόριο, το οποίο είναι ένα τρισθενές στοιχείο, σχηματίζει 3 

ομοιοπολικούς δεσμούς με τα γειτονικά άτομα του πυριτίου. Ο 4ος ομοιοπολικός δεσμός του 

ατόμου δεν έχει συμπληρωθεί με κάποιο ηλεκτρόνιο, από την πλευρά του ατόμου πρόσμιξης, 

και μπορεί να θεωρηθεί ως μια οπή, που μπορεί να αποδεσμευτεί από το άτομο με την 

προσφορά της απαραίτητης ενέργειας [11]. Στο σχήμα 2.5 απεικονίζεται η πρόσμιξη του 

βορίου σε έναν ημιαγωγό πυριτίου. 

 

Σχήμα 2.5: Αναπαράσταση του βορίου ως άτομο πρόσμιξης σε ημιαγωγό πυριτίου. Πηγή: [11] 

 Και σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσμιξη του βορίου και το γεγονός ότι προσφέρει στον 

ημιαγωγό μια οπή μπορεί να εξηγηθεί με το μοντελό των ενεργειακών ζωνών που απεικονίζεται 

στο σχήμα 2.6. 

 

Σχήμα 2.6: Το ενεργειακό διάγραμμα του ατόμου πρόσμιξης που βρίσκεται λίγο πάνω από τη ζώνη σθένους (α) 

και (β) η μετακίνηση ενός ηλεκτρονίου στην κενή κατάσταση του αποδέκτη που δημιουργεί μια οπή στη ζώνη 

σθένους. Πηγή: [11] 

 Το τρισθενές στοιχείο που επιλέγεται ως υλικό πρόσμειξης σε έναν ημιαγωγό δεν δημιουργεί 

με κάποιον τρόπο ελεύθερα ηλεκτρόνια. Αντιθέτως, δημιουργεί κενές θέσεις στους 
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ομοιοπολικούς δεσμούς οι οποίες δρουν ως οπές στη ζώνη σθένους του ημιαγωγού. Για αυτόν 

τον λόγο, καλούνται και αποδέκτες ηλεκτρονίων ή απλώς αποδέκτες. Σε θερμοκρασία 

δωματίου, υπάρχει αρκετή θερμική ενέργεια ώστε τα ηλεκτρόνια να μεταπηδήσουν από την 

ζώνη σθένους στις θέσεις των κενών ομοιοπολικών δεσμών και να δημιουργήσουν πληθώρα 

οπών. Η απαιτούμενη ενέργεια είναι πολύ μικρή και σε αυτή την περίπτωση, και η ειδική 

αγωγιμότητα εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον αριθμό των οπών: 

 𝜎 ≅ 𝑝|𝑒|𝜇ℎ (7) 

Φυσικά, σε θερμοκρασία δωματίου μπορούν τα ηλεκτρόνια σθένους να διεγερθούν στη ζώνη 

αγωγιμότητας αλλά το πλήθος τους είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τις οπές που 

δημιουργούνται με τον μηχανισμό που περιγράφηκε πιο πάνω, οπότε αγνοούνται. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ένα τρισθενές στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ακίνητο αρνητικό φορτίο 

καθώς δέχεται ένα ηλεκτρόνιο, ενώ η οπή που προσφέρει είναι ένα κινούμενο θετικό φορτίο. 

2.4 Η επαφή p-n και το φράγμα δυναμικού 

 Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του φωτός δημιουργεί ζευγάρια ελεύθερων ηλεκτρονίων 

και οπών. Ωστόσο, αν δεν διαχωριστούν με κάποιον τρόπο θα επανασυνδεθούν και τα δύο 

φορτία θα εξαφανιστούν. Για να αποφευχθεί αυτό το φαινόμενο είναι απαραίτητη η δημιουργία 

ενός ενσωματωμένου ηλεκτρικού πεδίου εντός του ημιαγωγού το οποίο στέλνει τα ηλεκτρόνια 

προς τη μία πλευρά και τις οπές προς την άλλη [10]. 

 Μόλις ένας ημιαγωγός τύπου n έρθει σε επαφή με έναν ημιαγωγό τύπου p, συμβαίνει το 

φαινόμενο της διάχυσης. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια μετακινούνται από την n πλευρά στην p, 

αφήνοντας πίσω τους θετικά φορτισμένα ιόντα. Ομοίως, οι οπές μετακινούνται από την p 

πλευρά στην n, αφήνοντας πίσω τους αρνητικά φορτισμένα ιόντα. Στην επαφή των δύο 

ημιαγωγών δημιουργείται η ζώνη εξάντλησης, στην οποία παύουν να υπάρχουν κινούμενα 

φορτία, δηλαδή ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές. Στη ζώνη εξάντλησης υπάρχει ηλεκτρική 

ουδετερότητα δηλαδή, ίσος αριθμός αρνητικών και θετικών φορτίων. Στο σχήμα 2.7 

απεικονίζεται η επαφή ενός ημιαγωγού τύπου p και ενός ημιαγωγού τύπου n. 
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Σχήμα 2.7: Η δημιουργία του ηλεκτρικού πεδίου εντός του ημιαγωγού μετά την επαφή ενός τμήματος n και 

ενός τμήματος p. Πηγή: [12] 

 Το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται στην ζώνη εξάντλησης από τα θετικά και αρνητικά 

ιόντα σταματά την διάχυση των φορτίων. Επιπλέον, απωθεί τα ηλεκτρόνια στην περιοχή τύπου 

n και έλκει τις οπές στην περιοχή τύπου p. Αν τα δύο τμήματα του ημιαγωγού συνδεθούν στα 

άκρα ενός φορτίου τότε θα δημιουργηθεί ηλεκτρικό ρεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επαφή 

p-n είναι ουσιαστικά η γνωστή δίοδος, η οποία άγει όταν πολώνεται ορθά, ενώ το αντίθετο 

ισχύει με την εφαρμογή ανάστροφης πόλωσης. 

2.5 Το ενεργειακό διάκενο 

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το ενεργειακό διάκενο Eg είναι η ενέργεια που απαιτείται 

ώστε ένα ηλεκτρόνιο να μεταβεί από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Η ενέργεια 

αυτή προέρχεται είτε μέσω της θερμότητας είτε μέσω της ενέργειας των φωτονίων της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του φωτός. Κάθε φωτόνιο χαρακτηρίζεται από το μήκος 

κύματος του και τη συχνότητα του, τα οποία συνδέονται με την σχέση: 

 c = 𝜆𝑣 (8) 

όπου c είναι η ταχύτητα του φωτός (3𝑥108𝑚/𝑠), v είναι η συχνότητα (Hz) και λ είναι το μήκος 

κύματος (m). Η ενέργεια ενός φωτονίου είναι: 

 E = h𝑣 =
ℎ𝑐

𝜆
 (9) 

όπου Ε είναι η ενέργεια του φωτονίου (J) και h είναι η σταθερά Planck (6.626 × 10−34𝐽 ∙ 𝑠). 

 Ένα φωτόνιο με αρκετή ενέργεια μπορεί να διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο και να δημιουργήσει 

ένα ζεύγος ηλεκτρονίου – οπής. Από την στιγμή που μπορεί να διεγείρει μόνο ένα ηλεκτρόνιο, 

τουλάχιστον όσον αφορά τα συμβατικά ηλιακά στοιχεία, η επιπλέον ενέργεια χάνεται με τη 
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μορφή θερμότητας. Τα φωτόνια τα οποία δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ενέργεια δεν 

δημιουργούν φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος εντός του ημιαγωγού και ουσιαστικά απλά 

θερμαίνουν το Φ/Β στοιχείο. Στην κατασκευή λοιπόν ενός Φ/Β στοιχείου, τίθεται ένα ερώτημα 

σχετικά με το υλικό το οποίο διαθέτει το βέλτιστο ενεργειακό διάκενο. Χαμηλό ενεργειακό 

διάκενο σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν περισσότεροι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος με την 

επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά θα χαθεί μεγάλο μέρος της πλεονάζουσας ενέργειας 

ως θερμότητα. Από την άλλη, ένα υλικό με μεγάλο ενεργειακό διάκενο θα παρέχει μεγαλύτερη 

τάση αλλά πολλά φωτόνια θα αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν ηλεκτρικά φορτία και ως εκ 

τούτου, θα παράγεται μικρότερο ρεύμα από το Φ/Β στοιχείο. Συνεπώς, αφού η ισχύς που 

παράγεται ισούται με το γινόμενο του ρεύματος επί την τάση, πρέπει να υπάρχει κάποια 

βέλτιστη τιμή ενεργειακού διάκενου ώστε να προκύπτει η μέγιστη ισχύς [8]. Στον πίνακα 2.1 

παρουσιάζεται το ενεργειακό διάκενο και το μέγιστο μήκος κύματος για ορισμένα σημαντικά 

Φ/Β υλικά. 

Πίνακας 2.1 Το ενεργειακό διάκενο και το μέγιστο μήκος κύματος διαφόρων φ/β υλικών. Πηγή: [8] 

Στοιχείο Si a-Si CdTe CuInSe2 CuGaSe2 GaAs 

Ενεργειακό 

διάκενο (eV) 
1.12 1.7 1.49 1.04 1.67 1.43 

Μέγιστο μήκος 

κύματος (μm) 
1.11 0.73 0.83 1.19 0.74 0.87 

 Στο σχήμα 2.8 παρουσιάζεται το ηλιακό φάσμα με ΑΜ1.5 και η σημασία της επιλογής του 

υλικού κατασκευής του φωτοβολταϊκού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει επιλεγεί 

κρυσταλλικό πυρίτιο. Τα φωτόνια τα οποία έχουν μήκος κύματος μεγαλύτερο από 1.11 μm 

αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς δεν διαθέτουν την 

απαιτούμενη ενέργεια. Ουσιαστικά θερμαίνουν το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Από την άλλη, αυτά 

τα οποία έχουν μήκος κύματος μικρότερο από 1.11 μm μπορούν να διεγείρουν μόνο ένα 

ηλεκτρόνιο και για αυτό χάνουν την επιπλέον ενέργεια τους. Ο τρόπος λειτουργίας ενός 

φωτοβολταϊκού στοιχείου κρυσταλλικού πυριτίου περιορίζει την ηλιακή ενέργεια που δύναται 

να αξιοποιηθεί κατά 50.4% [13]. 
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Σχήμα 2.8: Ηλιακό φάσμα με ΑΜ1.5 και τα ποσοστά αξιοποίησης του από φωτοβολταϊκό στοιχείο 

κρυσταλλικού πυριτίου. Πηγή: [13] 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλοι περιορισμοί στη μετατροπή της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρική από ένα φωτοβολταϊκό. Αυτοί οι περιορισμοί είναι η ακτινοβολία του 

μέλανος σώματος και η επανασύνδεση οπών – ηλεκτρονίων που συνθέτουν ένα ποσοστό 

απώλειας 17%. Όλοι οι παραπάνω περιορισμοί που δεν επιτρέπουν σε ένα Φ/Β σύστημα να 

μετατρέψει όλη την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα συνιστούν το όριο 

Shockley – Quisser, το οποίο είναι 33.7% και αποτελεί την μέγιστη δυνατή απόδοση την οποία 

μπορεί να επιτύχει ένα Φ/Β στοιχείο μονής επαφής [8]. 

2.6 Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα φωτοβολταϊκού στοιχείου 

 Συχνά, ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο απεικονίζεται με τη μορφή ενός ηλεκτρικού κυκλώματος 

για να εξεταστεί η συμπεριφορά του και να καθοριστούν οι διάφοροι παράμετροι του. Το 

ηλεκτρικό κύκλωμα περιέχει μέσα αντιστάσεις και διόδους που στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχουν εντός του φωτοβολταϊκού. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορα κυκλώματα τα οποία 

περιγράφουν εύστοχα την συμπεριφορά ενός ηλιακού στοιχείου. Κάποια είναι πιο απλά και 

είναι εύκολο να αναλυθούν, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψιν κάποιους παράγοντες με αποτέλεσμα 

να μην προσομοιώνουν την λειτουργία ενός Φ/Β άριστα. Άλλα, είναι σαφώς πιο σύνθετα και 

με μεγαλύτερη ακρίβεια, αυξάνουν όμως την πολυπλοκότητα της προσομοίωσης της 

συμπεριφοράς του Φ/Β. Στο σχήμα 2.9 απεικονίζεται το πιο απλό ισοδύναμο ηλεκτρικό 

κύκλωμα. 
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Σχήμα 2.9: Το πιο απλό ισοδύναμο κύκλωμα ένος Φ/Β στοιχείου. Πηγή: [13] 

 Πρόκειται για ένα πολύ απλό κύκλωμα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα για εύκολες πράξεις 

αλλά αγνοεί αρκετούς παράγοντες. Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα συνδέονται σε σειρά για να 

αυξήσουν την τάση εξόδου του συστήματος. Σε περίπτωση σκίασης ενός Φ/Β στοιχείου τότε 

η δίοδος του πολώνεται ανάστροφα και ουσιαστικά δημιουργεί ανοιχτό κύκλωμα. Συνεπώς, αν 

μόνο ένα Φ/Β κύτταρο σκιαστεί τότε ολόκληρη η τάση που παράγεται από τα υπόλοιπα χάνεται 

λόγω ανοιχτού κυκλώματος, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο [13]. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η 

ανακρίβεια, προστίθεται μια αντίσταση παράλληλα με τη δίοδο. 

 

Σχήμα 2.10 Ισοδύναμο κύκλωμα φ/β στοιχείου με παράλληλη αντίσταση. Πηγή: [13] 

 Στην περίπτωση σκίασης ενός Φ/Β κυττάρου, θα παραχθεί τάση από το Φ/Β σύστημα καθώς 

η αντίσταση Rp επιτρέπει στο ρεύμα να περάσει. Προφανώς, θα υπάρχει πτώση τάσης και είναι 

σημαντικό η τιμή της αντίστασης αυτής να είναι όσο πιο μικρή γίνεται [13]. Το πιο 

συνηθισμένο και αρκετά εύστοχο μοντέλο που χρησιμοποιείται συνήθως παρατίθεται στο 

σχήμα 2.11. 

 

Σχήμα 2.11: Ισοδύναμο κύκλωμα φ/β στοιχείου με παράλληλη και σειριακή αντίσταση. Πηγή: [13] 

 Αυτό το μοντέλο λαμβάνει υπόψιν την αντίσταση που μπορεί να έχει ο ημιαγωγός από μόνος 

του ή την αντίσταση στο σημείο επαφής μεταξύ του Φ/Β στοιχείου και των καλωδίων. Όπως 
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και προηγουμένως, η σειριακή αντίσταση πρέπει να έχει όσο πιο μικρή τιμή γίνεται ώστε οι 

απώλειες ισχύος να είναι ελάχιστες [13]. Η εξίσωση του ρεύματος του Φ/Β στοιχείου [13] του 

σχήματος 2.11 είναι: 

 Ι = 𝐼𝑆𝐶 − 𝐼0 [𝑒
𝑞(𝑉+𝐼𝑅𝑠)

𝑘𝑇 − 1] − (
𝑉 + 𝐼𝑅𝑠

𝑅𝑝
) (10) 

όπου ISC είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης του Φ/Β στοιχείου, q είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου 

(1.602 × 10−19𝐶 ), k είναι η σταθερά του Boltzmann (1.381 × 10−23  J/K) και T είναι η 

θερμοκρασία του στοιχείου (Κ). 

2.7 Φωτοβολταϊκά κύτταρα, πλαίσια και συστοιχίες 

 Ένα τυπικό Φ/Β κύτταρο παράγει τάση περίπου 0.6 V. Αυτή η τάση είναι δύσκολο να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των περισσότερων εφαρμογών και σπανίως χρησιμοποιείται ένα 

κύτταρο μόνο του. Ως εκ τούτου, τα φωτοβολταϊκά κύτταρα συνδέονται σε σειρά για να 

δημιουργήσουν μεγαλύτερες μονάδες, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Ανάλογα με τον αριθμό που 

θα συνδεθούν σε σειρά ή παράλληλα, θα προκύψει ένα πλαίσιο με μια ονομαστική ισχύ που 

δίνεται από τον κατασκευαστή. Η τάση εξόδου ενός πλαισίου είναι το άθροισμα των τάσεων 

εξόδου των Φ/Β κυττάρων που συνδέονται σε σειρά. 

 Με την ίδια ακριβώς λογική συνδέονται σε σειρά και παράλληλα τα Φ/Β πλαίσια και 

δημιουργούν τις συστοιχίες. Για να αυξηθεί η τάση εξόδου τα Φ/Β πλαίσια συνδέονται σε σειρά 

και η τάση εξόδου της συστοιχίας είναι το άθροισμα της τάσεως όλων των πλαισίων, ενώ για 

να αυξηθεί το ρεύμα τα πλαίσια συνδέονται παράλληλα και το ρεύμα εξόδου της συστοιχίας 

είναι το άθροισμα του ρεύματος όλων των πλαισίων. Σε εφαρμογές μεγάλης ισχύος είναι 

πιθανό να είναι απαραίτηση η σύνδεση των πλαισίων και σε σειρά, αλλά και παράλληλα. 

Συνήθως επιλέγεται πρώτα η σύνδεση τους σε σειρά γιατί παράγεται μικρότερο ρεύμα και 

επομένως υπάρχουν μικρότερες απώλειες ισχύος των καλωδίων. Επιπλέον, τα Φ/Β πλαίσια που 

συνδέονται παράλληλα, πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίδια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά για να μη 

δημιουργούνται ανάστροφα ρεύματα και υπάρχουν επιπλέον απώλειες ισχύος. 

2.8 Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και η καμπύλη I – V ενός Φ/Β στοιχείου 

 Κάθε Φ/Β στοιχείο που είναι διαθέσιμο στην αγορά έχει κάποια χαρακτηριστικά που 

ορίζονται από τον κατασκευαστή του, με στόχο ο καταναλωτής να γνωρίζει αν ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός Φ/Β στοιχείου είναι η μέγιστη ισχύς 

που μπορεί να αποδόσει. Από τη στιγμή που η ισχύς του εξαρτάται από τις συνθήκες του 
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περιβάλλοντος, όπως ηλιοφάνεια και θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

καθιερωμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο κάθε κατασκευαστής μετρά τη μέγιστη ισχύ. Οι 

καθιερωμένες συνθήκες ονομάζονται STC (standard test conditions) και κάτω από αυτές, η 

ηλιακή ακτινοβολία είναι 1 kW/m2, ο λόγος μάζας αέρα είναι 1.5 (ΑΜ 1.5) και η θερμοκρασία 

του Φ/Β στοιχείου είναι 25 ℃. 

 Όπως αναφέρθηκε η πιο σημαντική παράμετρος είναι η μέγιστη ισχύς και συμβολίζεται με 

PMPP. Οι δείκτες σημαίνουν σημείο μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point) και όπως θα 

δειχθεί παρακάτω, είναι σημαντικό κάθε Φ/Β στοιχείο να λειτουργεί σε αυτό το σημείο. Συχνά, 

δίνονται και τα μεγέθη VMPP και IMPP τα οποία είναι η τάση και το ρεύμα που δίνει το Φ/Β 

στοιχείο όταν λειτουργεί στο MPP. 

 Η τάση ανοιχτού κυκλώματος VOC και το ρεύμα βραχυκύκλωσης ISC είναι δύο επίσης κύρια 

χαρακτηριστικά. Το πρώτο δίνει την τάση που θα παραχθεί από το Φ/Β στοιχείο όταν στα άκρα 

του δεν συνδεθεί κάποιο φορτίο και συνεπώς, δεν υπάρχει ροή ρεύματος. Το δεύτερο δίνει το 

ρεύμα που θα παραχθεί από το Φ/Β στοιχείο όταν τα άκρα του βραχυκυκλωθούν. Και τα δύο 

αυτά μεγέθη αποτελούν τις μέγιστες τιμές τάσης και ρεύματος, αντίστοιχα, που το Φ/Β στοιχείο 

μπορεί να δώσει. 

 Η απόδοση του Φ/Β συστήματος και οι συντελεστές θερμοκρασίας είναι βασικά 

χαρακτηριστικά. Η απόδοση εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ενέργειας που μετατρέπεται σε 

ηλεκτρική από το στοιχείο. Οι συντελεστές θερμοκρασίας αφορούν τη μέγιστη ισχύ, το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης και την τάση ανοικτού κυκλώματος. Δείχνουν πως μεταβάλλονται αυτά τα 

τρία μεγέθη όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία του στοιχείου και μετριούνται σε %/K.  

 Τέλος, συχνά αναφέρεται η ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας του στοιχείου NOCT 

(Nominal Operating Cell Temperature) και είναι η θερμοκρασία του στοιχείου όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 20 ℃, η ηλιακή ακτινοβολία είναι 0.8 kW/m2 και η ταχύτητα 

του ανέμου 1 m/s. Η θερμοκρασία του στοιχείου συνήθως είναι κατά 20 με 25 ℃ μεγαλύτερη 

από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν η NOCT δεν δίνεται από τον κατασκευαστή ή 

επιθυμούμε να την υπολογίσουμε σε διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η εξίσωση (11) [13]: 

 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + (
𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20𝑜

0.8
) 𝑆 (11) 
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όπου Tcell και Τamb είναι η θερμοκρασία του Φ/Β και του περιβάλλοντος, αντίστοιχα (℃), και 

S η ηλιακή ακτινοβολία (kW/m2). Υπάρχουν και άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τα οποία 

συνήθως είναι χρήσιμα πιο πολύ για ερευνητικούς σκοπούς παρά για εμπορικούς. 

 Στο σχήμα 2.12 δίνεται η καμπύλη I – V ενός Φ/Β στοιχείου. Το σημείο λειτουργίας και ως 

εκ τούτου η ισχύς εξόδου ενός Φ/Β εξαρτάται από το φορτίο που θα συνδεθεί στην έξοδο του. 

Ιδανικά, το σημείο λειτουργίας του πρέπει να συμπίπτει με το MPP ουτώς ώστε να 

μεγιστοποιείται η ισχύς που λαμβάνεται. 

 

Σχήμα 2.12: Η καμπύλη I – V ενός Φ/Β στοιχείου κάτω από σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες. Πηγή: [14] 

 Είναι πιθανό να συνδεθεί ένα φορτίο το οποίο έχει σαν σημείο λειτουργίας το σημείο 

μέγιστης ισχύος. Παρά ταύτα, τυχόν μεταβολές στην ηλιοφάνεια ή στη θερμοκρασία, έχουν 

σαν αποτέλεσμα το σημείο μέγιστης ισχύος να μετακινείται. Για αυτόν τον λόγο, ακόμα και 

για φορτία που λειτουργούν στο ιδανικό σημείο, χρησιμοποιούνται ελεγκτές MPPT οι οποίοι 

έχουν σαν στόχο να οδηγούν την έξοδο του Φ/Β στοιχείου στο MPP ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες περιβάλλοντος ή το φορτίο που χρησιμοποιείται. 

 Όπως απεικονίζεται και στο σχήμα 2.12, ανάλογα με το σημείο λειτουργίας, δημιουργείται 

ένα ορθογώνιο εντός της καμπύλης I – V. Όταν το εμφαδόν του πάρει τη μεγαλύτερη τιμή, τότε 

το Φ/Β στοιχείο λειτουργεί στο σημείο μέγιστης ισχύος. Επιπλέον, ένα κριτήριο αξιολόγησης 

της απόδοσης ενός Φ/Β είναι ο συντελεστής πλήρωσης FF (Fill Factor) ο οποίος είναι το πηλίκο 

της ισχύος που παράγεται στο MPP, προς το γινόμενο της τάσης ανοικτού κυκλώματος VOC 

επί το ρεύμα βραχυκύκλωσης ISC και δίνεται από την εξίσωση (12) [12]: 

 𝐹𝐹 =
𝛪𝜎𝜒ύ𝜍 𝜎𝜏𝜊 𝑀𝑃𝑃

𝑉𝑂𝐶 𝐼𝑆𝐶
=

𝑉𝑀𝑃𝑃𝐼𝑀𝑃𝑃

𝑉𝑂𝐶 𝐼𝑆𝐶
 (12) 
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Η τιμή του συντελεστή πλήρωσης εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του Φ/Β και μπορεί να 

κυμαίνεται μεταξύ 70 – 75 % για το κρυσταλλικό πυρίτιο, 50 – 60 % για το άμορφο πυρίτιο 

και μέχρι 90 % για το αρσενικούχο γάλλιο. 

2.9 Επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη λειτουργία των Φ/Β 

 Οι δύο κύριες παράμετροι που επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας ενός Φ/Β, πέρα από το 

υλικό κατασκευής του, είναι η θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια. Στο σχήμα 2.13 απεικονίζεται 

η καμπύλη I – V και στο σχήμα 2.14 η καμπύλη P – V ενός Φ/Β κυττάρου κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες ηλιοφάνειας. 

 

Σχήμα 2.13: Η καμπύλη I – V ενός Φ/Β κυττάρου κάτω από διαφορετικές συνθήκες ηλιοφάνειας. Πηγή: [10] 

 Η τάση ανοιχτού κυκλώματος VOC δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα. Αντιθέτως, το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης ISC παρουσιάζει αισθητή μεταβολή και είναι μέγεθος ανάλογο με την 

ηλιοφάνεια. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η καμπύλη I – V είναι διαφορετική για ένα ιδανικό 

και ένα πραγματικό κύτταρο. Η παραγόμενη ισχύς είναι επίσης μέγεθος ανάλογο με την 

ηλιοφάνεια. 

 

Σχήμα 2.14: Η καμπύλη P – V ενός Φ/Β κυττάρου κάτω από διαφορετικές συνθήκες ηλιοφάνειας. Πηγή: [10] 
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 Στο σχήμα 2.15 φαίνεται η επίδραση της θερμοκρασίας στην παραγόμενη ισχύ από ένα Φ/Β 

κύτταρο. Η ισχύς που παράγεται μειώνεται αισθητά. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή 

η τάση ανοιχτού κυκλώματος μεταβάλλεται αντιστρόφως με την μεταβολή της θερμοκρασίας. 

Στη περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας το μόνο μέγεθος που αυξάνεται ελάχιστα είναι το 

ρεύμα βραχυκύκλωσης ISC αλλά η μεταβολή αυτή είναι αμελητέα. 

 

Σχήμα 2.15: Η καμπύλη P – V ενός Φ/Β κυττάρου σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας 

2.10  Επίδραση της σκίασης 

 Όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.6, τα Φ/Β κύτταρα συνδέονται σε σειρά, για να 

αυξηθεί η τάση εξόδου, ή παράλληλα, για να αυξηθεί το ρεύμα εξόδου. Ας υποθέσουμε ότι 

έχουμε ένα τυπικό πλαίσιο με 36 Φ/Β κύτταρα. Αν ένα κύτταρο από τα 36 βρίσκεται σε 

συνθήκες πλήρης σκίασης τότε, σύμφωνα με το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα που 

παρουσιάστηκε στο σχήμα 2.11, η δίοδος του πολώνεται ανάστροφα αφού δεν παράγεται 

ηλεκτρικό ρεύμα από το Φ/Β κύτταρο. Κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσμα όλο το ρεύμα να 

περάσει από τις αντιστάσεις RP και RS με αποτέλεσμα να καταναλώνεται ισχύς σε εκείνο το 

σημείο και να δημιουργείται ένα θερμό σημείο που μακροπρόθεσμα θα καταστρέψει το Φ/Β 

κύτταρο [12]. Στο σχήμα 2.16 απεικονίζεται η λειτουργία ενός Φ/Β πλαισίου που 

χρησιμοποιείται για τη φόρτιση μιας μπαταρίας 12V όταν υπάρχει πλήρης σκίαση, ενός ή δύο 

Φ/Β κυττάρων, και όταν υπάρχει μερική σκίαση ενός Φ/Β κυττάρου. 
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Σχήμα 2.16: Η επίδραση της σκίασης πάνω στην καμπύλη I – V ενός Φ/Β πλαισίου. Πηγή: [13] 

 Προφανώς, η επίδραση της μερικής ή πλήρους σκίασης επιδρά σημαντικά στην παραγωγή 

ισχύος και για αυτό τον λόγο οι κατασκευαστές των Φ/Β πλαισίων χρησιμοποιούν διόδους 

παράκαμψης. Μια δίοδος παράκαμψης ιδανικά συνδέεται σε κάθε κύτταρο αλλά για 

πρακτικούς λόγους συνήθως συνδέονται σε μια ομάδα κυττάρων. Μόλις μια ομάδα σταματήσει 

να προσφέρει ενέργεια και αρχίσει να καταναλώνει, η δίοδος παράκαμψης θα πολωθεί ορθά με 

αποτέλεσμα να την βραχυκυκλώσει. Κατά συνέπεια, αυτή η ομάδα ούτε παράγει ενέργεια και 

το βασικότερο, δεν την καταναλώνει [13]. Το σχήμα 2.17 δείχνει ένα Φ/Β κύτταρο με δίοδο 

παράκαμψης, υπό συνθήκες σκίασης. Ομοίως συνδέονται δίοδοι παράκαμψης και στα Φ/Β 

πλαίσια για να αντιμετωπιστεί το φαίνόμενο της σκίασης. 

 

Σχήμα 2.17: Η δίοδος παράκαμψης ενεργοποιείται όταν το Φ/Β κύτταρο βρίσκεται σε πλήρη σκίαση. Πηγή: 

[13] 

 Ένα παρόμοιο φαινόμενο μπορεί να συμβεί όταν συνδέονται πλαίσια σε σειρά και 

παράλληλα για να σχηματίσουν μια συστοιχία. Στην περίπτωση της σκίασης μιας σειράς 

πλαισίων τότε η σειρά παύει να προσφέρει ρεύμα στην έξοδο του συστήματος και αντιθέτως, 

αρχίζει και αφαιρεί από αυτό. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο χρησιμοποιούνται 

δίοδοι αντεπιστροφής σε κάθε σειρά [13]. Το σχήμα 2.18 δείχνει μια τέτοια συνδεσμολογία. 
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Σχήμα 2.18: Η δίοδος στο τέλος κάθε σειράς προφυλάσσει τη συστοιχία από τη δημιουργεία ανάστροφων 

ρευμάτων. Πηγή: [13] 

2.11 Διαθέσιμο Φ/Β πλαίσιο εργαστηρίου 

 Το υποκεφάλαιο αυτό σκοπεύει να παρουσιάσει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Φ/Β 

πλαισίου που είναι διαθέσιμο στο τμήμα μηχανικών βιομηχανικής σχεδίασης και παραγωγής 

του ΠΑΔΑ. Στον πίνακα 2.2 παρατίθονται τα χαρακτηριστικά του. 

Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικά Φ/Β πλαισίου του εργαστηρίου. 

Παράμετρος Τιμή 

Vocr (V) 22.1 

Iscr (A) 7.61 

Vmppr (V) 18.0 

Imppr (A) 6.94 

Pmppr (W) 125 

Size 1370*676*35mm 

Test Conditions ΑΜ1.5 1000W/m2 25 ℃ 

Όλα τα μεγέθη που παρουσιάζονται, όπως ήταν αναμενόμενο, αφορούν τις STC καθώς ο 

προσδιορισμός των Test Conditions συμπίπτει με αυτές. Αξίζει να αναφερθεί, ότι πάνω στο 

συγκεκριμένο Φ/Β πλαίσιο υλοποιήθηκε κύκλωμα λήψης ηλεκτρικών μετρήσεων σε 

πραγματικό χρόνο και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο κεφάλαιο 4. 
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Κεφάλαιο 3 

Μετατροπείς ισχύος και μέθοδοι MPPT 

3.1 Μετατροπείς ανύψωσης, υποβιβασμού και υποβιβασμού - ανύψωσης 

συνεχούς τάσης 

 Οι μέθοδοι MPPT που θα αναλυθούν στο επόμενο υποκεφάλαιο διαφέρουν μεταξύ τους. 

Άλλες είναι πιο πολύπλοκες και παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά σε μεταβαλλόμενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες, και άλλες είναι πιο απλές εις κόστος της ανακριβούς εύρεσης του 

σημείου μέγιστης ισχύος και της κακής απόδοσης τους σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 

περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι πιο πολλές μέθοδοι περιλαμβάνουν έναν μετατροπέα συνεχούς 

τάσης. Οι τρεις βασικοί μετατροπείς συνεχούς τάσης είναι ο μετατροπέας υποβιβασμού (step 

– down converter ή buck converter), ο μετατροπέας ανύψωσης (step – up converter ή  boost 

converter) και ο μετατροπέας υποβιβασμού – ανύψωσης (buck – boost converter). Κάθε ένας 

από αυτούς περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν πυκνωτή, ένα πηνίο, μία δίοδο και ένα διακοπτικό 

στοιχείο, το οποίο ανάλογα με την εφαρμογή διαφέρει. Το διακοπτικό στοιχείο μπορεί να είναι 

ένα διπολικό τρανζίστορ ισχύος, ένα GTO, ένα MOSFET ισχύος ή ένα IGBT, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις ισχύος του φορτίου και τη συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος [15]. Αξίζει να 

επισημάνουμε, ότι και τα τρία είδη dc–dc converter που αναφέρθηκαν, ανυψώνουν ή 

υποβιβάζουν την συνεχή τάση που δέχονται στην είσοδο τους και αν θεωρηθεί ένας βαθμός 

απόδοσης 100%, το οποίο δεν ισχύει, η ισχύς εξόδου τους είναι ίση με την ισχύ εισόδου. Τα 

θετικά τους χαρακτηριστικά είναι ο μεγάλος βαθμός απόδοσης, της τάξης 70 – 90 %, ο μικρός 

όγκος κατασκευής και το απλό κύκλωμα οδήγησης. Στον αντίποδα, παρουσιάζουν μεγάλες 

διακοπτικές απώλειες, αυξημένη ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και υπερτάσεις στα άκρα του 

διακοπτικού στοιχείου κατά τη σβέση [15]. 

3.1.1 Μετατροπέας υποβιβασμού συνεχούς τάσης 

 Ο σκοπός ενός buck converter είναι ο υποβιβασμός της τάσης που δέχεται στην είσοδο του. 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα τροφοδοτικό το οποίο μεταβάλλεται από 20 έως 30 Volt και 

θέλουμε να φορτίσουμε μια μπαταρία στα 12 V. Ένας buck converter μπορεί να συνδεθεί 

ανάμεσα στο τροφοδοτικό και στην μπαταρία, μετατρέπωντας την μεταβαλλόμενη τάση 

εισόδου σε σταθερή τάση εξόδου. Στο σχήμα 3.1 απεικονίζεται η τοπολογία ενός buck 

converter. Όταν ο converter συνδεέται σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, συνηθίζεται να 
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τοποθετείται ένας πυκνωτής  επιπλέον, ο οποίος είναι παράλληλα συνδεδεμένος με το Φ/Β και 

χρησιμεύει στην εξομάλυνση μεταβολών τάσης που μπορεί να προκύψουν. 

 

Σχήμα 3.1: Τοπολογία ενός buck converter. Πηγή: [16] 

 Με Vd συμβολίζεται η τάση εισόδου και με Vo η τάση εξόδου. Υπάρχουν δύο χρονικά 

διαστήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Το ένα είναι όταν ο διακόπτης είναι κλειστός. Σε 

αυτό το διάστημα η δίοδος πολώνεται ανάστροφα και όλο το ρεύμα διαρέει εξ ολοκλήρου το 

πηνίο, στο οποίο δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. Αν ο διακόπτης έμενε κλειστός μόνιμα τότε, 

μετά από ένα χρονικό διάστημα, το πηνίο θα συμπεριφερόταν σαν βραχυκύκλωμα, ο πυκνωτής 

σαν ανοιχτό κύκλωμα και όλο το ρεύμα θα περνούσε μέσα από το φορτίο. Ωστόσο, ο διακόπτης 

ανοίγει κάποια στιγμή πριν το πηνίο παρουσιάσει αυτή τη συμπεριφορά. Εκείνη τη στιγμή, και 

σύμφωνα με τον νόμο του Lenz, το πηνίο αντιστρέφει την πολικότητα του, το μαγνητικό πεδίο 

που είχε δημιουργηθεί, καταρρέει και υπάρχει ροή ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα. Σε αυτό 

το διάστημα, η δίοδος είναι ορθά πολωμένη, φορτίζεται ο πυκνωτής και τροφοδοτείται το 

φορτίο στην έξοδο. Αν ο διακόπτης μείνει ανοιχτός, τότε μετά από κάποιο διάστημα το ρεύμα 

θα μηδενιστεί. Την επόμενη φορά που ο διακόπτης θα κλείσει, ο πυκνωτής ο οποίος έχει πλέον 

φορτιστεί, θα παρέχει τάση στο φορτίο. 

 Ανάλογα με το αν το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο μηδενίζεται ή όχι, ο τρόπος λειτουργίας 

του converter ορίζεται ως μη συνεχής (discontinuous mode) και συνεχής (continuous mode), 

αντίστοιχα. Συνήθως, ο πρώτος τρόπος αποφεύγεται, καθώς παρουσιάζει δυσκολότερες 

μεθόδους ελέγχου, μεγαλύτερη υπολογιστική δυσκολία στην ανάλυση και μεγαλύτερα μέγιστα 

ρεύματα (peak currents), που επιφέρουν την ανάγκη για περισσότερα φίλτρα [16]. 

 Η τάση εξόδου των μετατροπέων συνεχούς τάσης ρυθμίζεται αλλάζοντας το χρόνο που το 

διακοπτικό στοιχείο είναι on και off. Ο λόγος κατάτμησης D (duty cycle) παίρνει τιμές από 0 

μέχρι 1 και δίνεται από την εξίσωση (13): 

 𝐷 =
𝑡𝑜𝑛

𝑇
 (13) 
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όπου ton είναι ο χρόνος που το στοιχείο άγει και Τ είναι η περίοδος λειτουργίας για την οποία 

ισχύει η σχέση (14): 

 𝛵 = 𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓 (14) 

Μεταβάλλοντας αυτούς τους δύο χρόνους λοιπόν, μπορούμε να ελέγξουμε την τάση εξόδου 

ενός converter. Συνήθως, η περίοδος λειτουργίας διατηρείται σταθερή και μεταβάλλεται ο 

χρόνος ton. Η μεταβολή στο χρόνο που το διακοπτικό στοιχείο άγει προς την περίοδο 

λειτουργίας του ονομάζεται διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulation – PWM) 

[13]. 

 Πριν καθοριστεί η έξοδος του buck converter, πρέπει να οριστούν κάποιες βασικές αρχές 

λειτουργίας του κυκλώματος. Αρχικά, με το κατάλληλο πηνίο και έναν γρήγορο ρυθμό 

εναλλαγής μεταξύ των καταστάσεων on – off του διακοπτικού στοιχείου, το ρεύμα του πηνίου 

δεν προλαβαίνει ούτε να αυξηθεί αλλά ούτε και να μειωθεί πολύ. Ως εκ τούτου, το ρεύμα του 

πηνίου θεωρείται σταθερό. Ομοίως, με έναν πυκνωτή επαρκούς χωρητικότητας και με το 

διακοπτικό στοιχείο να εναλλάσσεται γρήγορα μεταξύ των καταστάσεων on – off, η τάση στα 

άκρα του πυκνωτή, και ως εκ τούτου του φορτίου, δεν παρουσιάζει μεγάλη αυξομείωση και 

θεωρείται σταθερή [13]. 

 Αν θεωρήσουμε ότι ο διακόπτης άγει το χρονικό διάστημα 0 έως DT, Vin είναι η τάση 

εισόδου και Vout είναι η τάση εξόδου, τότε η μέση ισχύς που προσφέρεται στο μαγνητικό πεδίο 

του πηνίου θα είναι: 

 �̅�𝐿𝑖𝑛
=

1

𝑇
∫ 𝑉𝐿𝐼𝐿𝑑𝑡

𝐷𝑇

0

=
1

𝑇
∫ (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 )𝐼𝐿𝑑𝑡

𝐷𝑇

0

 (15) 

Επειδή η τάση εισόδου και η τάση εξόδου του converter, αλλά και το ρεύμα του πηνίου, 

θεωρούνται σταθερά, η σχέση αυτή γίνεται: 

 �̅�𝐿𝑖𝑛
=

1

𝑇
(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)𝐼𝐿 ∫ 𝑑𝑡

𝐷𝑇

0

 (16) 

Και τελικώς προκύπτει ότι: 

 �̅�𝐿𝑖𝑛
= (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡)𝐼𝐿𝐷 (17) 

Το χρονικό διάστημα που ο διακόπτης είναι ανοιχτός, δηλαδή από DT έως Τ, η μέση ισχύς 

που δίνει το πηνίο είναι: 

 �̅�𝐿𝑜𝑢𝑡
=

1

𝑇
∫ 𝑉𝐿𝐼𝐿𝑑𝑡

𝑇

𝐷𝑇

 (18) 
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Η δίοδος σε αυτό το διάστημα άγει και δρα ως βραχυκύκλωμα. Επομένως, ισχύει ότι VL = 

Vout και η σχέση γίνεται: 

 �̅�𝐿𝑜𝑢𝑡
=

1

𝑇
∫ 𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝐿𝑑𝑡

𝑇

𝐷𝑇

 (19) 

Θεωρώντας ότι το ρεύμα του πηνίου και η τάση εξόδου είναι σταθερά, έχουμε: 

 �̅�𝐿𝑜𝑢𝑡
=

1

𝑇
𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝐿 ∫ 𝑑𝑡

𝑇

𝐷𝑇

=
1

𝑇
𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝐿(𝑇 − 𝐷𝑇) = (1 − 𝐷)𝑉𝑜𝑢𝑡𝐼𝐿 (20) 

Σε έναν πλήρη κύκλο η μέση ισχύς εισόδου και η μέση ισχύς εξόδου του πηνίου πρέπει να 

είναι μηδέν. Άρα, προκύπτει ότι: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐷𝑉𝑖𝑛  (21) 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο λόγος κατάτμησης D παίρνει τιμές από 0 έως 1. 

Δηλαδή, η έξοδος του converter μπορεί να ρυθμίστει να είναι από 0 V μέχρι Vin. 

3.1.2 Μετατροπέας ανύψωσης συνεχούς τάσης 

 Ο κύριος στόχος ενός boost converter είναι η ανύψωση της τάσης εισόδου. Στο ηλεκτρικό 

του κύκλωμα τα βασικά μέρη που περιλαμβάνει είναι ένα πηνίο, μια δίοδος, ένας διακόπτης 

και ένας πυκνωτής. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι παρόμοιος με αυτόν ενός buck converter, 

αλλά η διαφορετική τοποθέτηση των στοιχείων που αναφέρθηκαν επιτρέπουν στον boost 

converter να ανυψώνει την τάση. Στο σχήμα 3.2 παρουσιάζεται η τοπολογία ενός boost 

converter. 

 

Σχήμα 3.2: Τοπολογία ενός boost – converter. Πηγή: [16] 

 Και εδώ υπάρχουν δύο χρονικά διαστήματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν, για να γίνει 

κατανοητή η λειτουργία του κυκλώματος. Το πρώτο διάστημα είναι όταν ο διακόπτης είναι 

κλειστός. Η τάση εισόδου του converter εφαρμόζεται απευθείας στο πηνίο, αφού ο διακόπτης 

βραχυκυκλώνει το υπόλοιπο κύκλωμα. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο 

στο πηνίο. Μόλις ο διακόπτης ανοίξει, το μαγνητικό πεδίο του πηνίου καταρρέει, η δίοδος 

πολώνεται ορθά και υπάρχει ροή ρεύματος προς τον πυκνωτή αλλά και το φορτίο. Ο πυκνωτής, 

κατά τα διαστήματα που ο διακόπτης είναι κλειστός, φροντίζει ώστε να ρέει ρεύμα στο φορτίο 
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και πρέπει να είναι σε θέση να δώσει το ίδιο ρεύμα με αυτό που δίνει το πηνίο, και όχι απλά να 

το εξομαλύνει όπως συμβαίνει στον buck converter [16]. 

 Για την ανάπτυξη των εξισώσεων υποθέτουμε, όπως έγινε και στον buck converter, ότι 

έχουμε το κατάλληλο πηνίο, πυκνωτή και έναν γρήγορο ρυθμό εναλλαγής μεταξύ των on – off 

καταστάσεων του διακόπτη. Αυτό μας επιτρέπει να θεωρήσουμε την τάση εξόδου σταθερή και 

το ρεύμα του πηνίου σταθερό. Η τάση εισόδου είναι επίσης σταθερό μέγεθος. Αν Vin είναι η 

τάση εισόδου, Vout είναι η τάση εξόδου και από 0 έως DT ο διακόπτης είναι κλειστός, τότε η 

μέση ισχύς που προσφέρεται που προσφέρεται στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου είναι: 

 �̅�𝐿𝑖𝑛
=

1

𝑇
∫ 𝑉𝐿𝐼𝐿𝑑𝑡

𝐷𝑇

0

=
1

𝑇
∫ 𝑉𝑖𝑛𝐼𝐿𝑑𝑡

𝐷𝑇

0

 (22) 

Επειδή η τάση εισόδου και το ρεύμα του πηνίου θεωρούνται σταθερά, η εξίσωση γίνεται: 

 �̅�𝐿𝑖𝑛
= 𝐷𝑉𝑖𝑛𝐼𝐿 (23) 

Το χρονικό διάστημα από DT μέχρι T που ο διακόπτης είναι ανοιχτός, η μέση ισχύς που δίνει 

το μαγνητικό πεδίο του πηνίου είναι: 

 �̅�𝐿𝑜𝑢𝑡
=

1

𝑇
∫ 𝑉𝐿𝐼𝐿𝑑𝑡

𝑇

𝐷𝑇

=
1

𝑇
∫ (𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑖𝑛)𝐼𝐿𝑑𝑡

𝑇

𝐷𝑇

 (23) 

Και σε αυτή τη περίπτωση, όλα τα μεγέθη εντός του ολοκληρωμάτος είναι σταθερά και η 

εξίσωση γίνεται: 

 �̅�𝐿𝑜𝑢𝑡
= (𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑖𝑛)𝐼𝐿(1 − 𝐷) (24) 

Η μέση ισχύς που δίνεται στο μαγνητικό πεδίο του πηνίου, πρέπει να είναι ίση με τη μέση 

ισχύ που δίνεται στο κύκλωμα από το μαγνητικό πεδίο, σε έναν πλήρη κύκλο διάρκειας. 

Επομένως, πρέπει να ισχύει: 

 �̅�𝐿𝑖𝑛
= �̅�𝐿𝑜𝑢𝑡

 (25) 

Το οποίο οδηγεί στην εξίσωση (26) που ισχύει για έναν boost converter: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛

1 − 𝐷
 (26) 

Σε περίπτωση που ο λόγος κατάτμησης D οριστεί να είναι 0, τότε η τάση εξόδου του 

converter είναι ίδια με την είσοδο. Όσο πιο μεγάλη τιμή δίνεται στον παράγοντα D τόσο 

μεγαλύτερη γίνεται η τάση εξόδου. Σύμφωνα με την τελευταία εξίσωση, η τάση εξόδου μπορεί 

να τείνει στο άπειρο για μεγάλες τιμές του D αλλά κάτι τέτοιο προφανώς δεν ισχύει σε επίπεδο 

υλοποίησης. 

  



42 
 

3.1.3 Μετατροπέας ανύψωσης – υποβιβασμού συνεχούς τάσης 

 Ο buck – boost converter ανυψώνει ή υποβιβάζει την συνεχή τάση που δέχεται στην είσοδο 

του, σε συνεχή τάση εξόδου. Ουσιαστικά, έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί είτε ως buck 

converter είτε ως boost converter. Ο τρόπος λειτουργίας του εξαρτάται από τον λόγο 

κατάτμησης D που θα δέχεται από τον ελεγκτή του. Στο σχήμα 3.3 παρουσιάζεται το ηλεκτρικό 

κύκλωμα ενός μετατροπέα ανύψωσης – υποβιβασμού συνεχούς τάσης. Αποτελείται από έναν 

διακόπτη ισχύος, μια δίοδο, ένα πηνίο και έναν πυκνωτή. Συχνά, μπορεί να περιέχει έναν ακόμη 

πυκνωτή, ο οποίος είναι παράλληλα συνδεδεμένος με την τάση εισόδου και έχει ως στόχο την 

εξομάλυνση της σε περίπτωση που παρουσιάζει κατά περιόδους στιγμιαίες μεταβολές. 

 

Σχήμα 3.3: Τοπολογία ενός buck – boost converter. Πηγή: [16] 

 Υπάρχουν δύο χρονικά διαστήματα που πρέπει να περιγραφούν για να γίνει κατανοητός ο 

τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος. Το πρώτο διάστημα είναι από 0 μέχρι ton. Σε αυτό το 

διάστημα, ο ελεγκτής δίνει παλμό στην πύλη του διακόπτη ισχύος και αυτός με τη σειρά του 

κλείνει. Η δίοδος πολώνεται ανάστροφα και είναι σαν να υπάρχει ανοιχτό κύκλωμα σε εκείνο 

το σημείο. Ως εκ τούτου, όλο το ρεύμα θα περάσει μέσα από το πηνίο, το οποίο είναι 

συνδεδεμένο παράλληλα με την τάση εισόδου. 

 Το δεύτερο διάστημα είναι από ton μέχρι T. Σε αυτό ο διακόπτης ανοίγει και το πηνίο δίνει 

στο υπόλοιπο κύκλωμα την ενέργεια που ήταν αποθηκευμένη στο μαγνητικό του πεδίο. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο πυκνωτής C φορτίζεται και την επόμενη φορά που ο διακόπτης κλείσει, θα 

είναι σε θέση να τροφοδοτήσει το φορτίο. Προφανώς, στο διάστημα αυτό, τροφοδοτείται και 

το φορτίο. 

H τάση εισόδου Vin θεωρείται σταθερή, καθώς επίσης και η τάση εξόδου Vout, που 

εξαρτάται από την σωστή επιλογή του πυκνωτή. Το χρονικό διάστημα Δt = ton θα ισχύει ότι 

VL=Vin και θα έχουμε: 

 𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
⟺

𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝐿

𝐿
⟺

𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝑖𝑛

𝐿
 (27) 
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Η τελευταία εξίσωση δείχνει ότι το ρεύμα του πηνίου σε αυτό το διάστημα, αυξάνεται με 

σταθερό ρυθμό και ίσο με 
𝑉𝑖𝑛

𝐿
, αφού η τάση εισόδου είναι σταθερό μέγεθος. Μπορούμε να 

γράψουμε την παραπάνω σχέση ως: 

 
Δ𝑖𝐿

Δ𝑡
=

𝑉𝑖𝑛

𝐿
⇒ Δ𝑖𝐿 = Δ𝑡

𝑉𝑖𝑛

𝐿
⇒ Δ𝑖𝐿 = 𝑡𝑜𝑛

𝑉𝑖𝑛

𝐿
 (28) 

Το χρονικό διάστημα Δt = toff για την τάση στα άκρα του πηνίου ισχύει ότι VL = -Vout. Οπότε, 

ισχύει ότι: 

 𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
⇔

𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
=

𝑉𝐿

𝐿
⟺

𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
= −

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
 (29) 

Η τελευταία σχέση δείχνει ότι το ρεύμα του πηνίου μειώνεται με σταθερό ρυθμό ίσο με −
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
 

και μπορεί να μετασχηματιστεί ως εξής: 

 
Δ𝑖𝐿

Δ𝑡
= −

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
⇒ Δ𝑖𝐿 = −𝛥𝑡

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
⇒ Δ𝑖𝐿 = −𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
 (30) 

Επειδή έχουμε σταθερή τάση εισόδου και σταθερή συχνότητα λειτουργίας, τότε η μεταβολή 

του ρεύματος ΔΙL είναι ίδια και για τα δύο χρονικά διαστήματα και μπορούν να εξισωθούν: 

 −𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑉𝑜𝑢𝑡

𝐿
= 𝑡𝑜𝑛

𝑉𝑖𝑛

𝐿
⇒ 𝑉𝑜𝑢𝑡 = −

𝐷

1 − 𝐷
𝑉𝑖𝑛  (31) 

Αν έχουμε λόγο κατάτμησης D ίσο με 0.5 τότε η τάση εξόδου του converter είναι ίδια με την 

τάση εισόδου, με αντίθετη πολικότητα. Για λόγους κατάτμησης μικρότερους από 0.5, η τάση 

εξόδου μειώνεται, ενώ μεγαλύτερους από 0.5 η τάση εξόδου αυξάνεται. 

3.2 Η ανάγκη για την υλοποίηση ελεγκτών MPPT 

 Όπως είδαμε προηγουμένως, η γραφική παράσταση I – V ενός Φ/Β στοιχείου είναι μη 

γραμμική. Για αυτόν τον λόγο, το σημείο λειτουργίας καθορίζεται από το φορτίο που θα 

συνδεθεί στα άκρα της Φ/Β πηγής, σύμφωνα με το νόμο του Ohm. Επιπλέον, η ηλιοφάνεια που 

προσπίπτει στη γη μεταβάλλεται συνεχώς με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται και η γραφική 

παράσταση I – V. Στο σχήμα 3.4 παρουσιάζεται η καμπύλη I – V για διαφορετικές 

ατμοσφαιρικές συνθήκες. Παρατηρείστε ότι το φορτίο καθορίζει το σημείο λειτουργίας και ότι 

ενώ το σημείο λειτουργίας στα 1000 W/m2 συμπίπτει με το MPP, σε διαφορετικές συνθήκες 

ηλιοφάνειας απέχει κατά πολύ από αυτό. 
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Σχήμα 3.4: Γραφική παράσταση I – V ενός Φ/Β συστήματος κάτω από διαφορετικές συνθήκες ηλιοφάνειας. Το 

φορτίο που συνδέεται καθορίζει το σημείο λειτουργίας του Φ/Β. Πηγή: [13] 

  Ένα φορτίο με μεγάλη αντίσταση θα αναγκάσει το Φ/Β σύστημα να παράγει μια τάση κοντά 

σε εκείνη του ανοιχτού κυκλώματος. Αντιθέτως, ένα φορτίο με πολύ μικρή αντίσταση θα την 

αναγκάσει να παράγει τάση λίγο μεγαλύτερη από την τάση βραχυκυκλώματος. Η χαμηλή 

απόδοση των Φ/Β πλαισίων, καθιστά απαραίτητη την ανάγκη ένα Φ/Β στοιχείο να λειτουργεί 

στο σημείο μέγιστης ισχύος. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, γίνεται να συνδεθεί το κατάλληλο 

φορτίο, όπως είδαμε στο σχήμα 3.4. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είναι δυνατόν ή δεν είναι 

πρακτικό. Επίσης, υπάρχουν φορτία που παρουσιάζουν μεταβαλλόμενη αντίσταση και ως εκ 

τούτου, αυτή η λύση δεν είναι επαρκής. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η μέγιστη μεταφορά 

ισχύος από το Φ/Β στοιχείο προς το φορτίο. Σύμφωνα με τη θεωρία των ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων, μέγιστη μεταφορά ισχύος υπάρχει όταν η αντίσταση του φορτίου και η 

εσωτερική αντίσταση μιας πηγής τάσης είναι ίσες. Για να επιτευχθεί αυτή η ισότητα, 

χρησιμοποιούνται dc – dc converters, οι οποίοι αναγκάζουν το Φ/Β στοιχείο να λειτουργεί στο 

MPP. Επιπλέον, οι converter αυτοί ελέγχονται από μια μονάδα ελέγχου, όπως για παράδειγμα 

ένας μικροελεγκτής. Ο μικροελεγκτής λαμβάνει μετρήσεις τάσης ή/και ρεύματος μέσω 

αισθητήρων, και ορίζει το duty cycle του converter ελέγχοντας με αυτόν τον τρόπο την τάση 

εξόδου του. Ένα συνηθισμένο λειτουργικό διάγραμμα όσων περιγράφηκαν απεικονίζεται στο 

σχήμα 3.5. 

 

Σχήμα 3.5: Λειτουργικό διάγραμμα ενός Φ/Β συστήματος. Πηγή: [17] 
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Η μεταβολή της θερμοκρασίας ενός Φ/Β στοιχείου είναι ένας ακόμα λόγος για την 

ανάγκη για MPPT. Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, η γραφική παράσταση I – V 

μετατοπίζεται προς τα αριστερά. Στο σχήμα 3.7 φαίνεται η γραφική παράσταση I – V για 

διαφορετικές θερμοκρασίες. 

 

Σχήμα 3.7: Καμπύλη I – V για διαφορετικές θερμοκρασίες. Πηγή: [14] 

 Ο τελευταίος λόγος για την ανάγκη για MPPT, είναι το φαινόμενο της σκίασης. Κατά το 

φαινόμενο αυτό, η γραφική παράσταση P – V αρχίζει και παρουσιάζει τοπικά μέγιστα. Ένας 

αλγόριθμος MPPT, συχνά, έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και να βρει 

το ολικό μέγιστο της γραφικής παράστασης. Στο σχήμα 3.8 παρουσιάζεται η καμπύλη P – V 

τριών Φ/Β πλαισίων που έχουν συνδεθεί σε σειρά. Η σημαντική παρατήρηση είναι ότι 

δημιουργούνται δύο τοπικά μέγιστα και ένα ολικό. 

 

Σχήμα 3.8: Γραφική παράσταση P – V για τρία, σειριακώς συνδεδεμένα, Φ/Β πλαίσια. Πηγή: [5] 

3.3 Κριτήρια αξιολόγησης μεθόδων MPPT 

 Οι διάφορες μέθοδοι MPPT που χρησιμοποιούνται αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψιν 

αρκετούς παράγοντες. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορεί να είναι ομοιόμορφες ή 

ανομοιόμορφες. Ως ανομοιόμορφες συνθήκες περιβάλλοντος ορίζονται η ηλιοφάνεια, η 

θερμοκρασία και η σκίαση, που μπορεί να οφείλεται στην παρουσία των σύννεφων ή των 

κτιρίων, στη βλάβη κάποιου ηλιακού κυττάρου ή στην αναντιστοιχία των κυττάρων. Συνεπώς, 

μια μέθοδος αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
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• Η ικανότητα να διαφοροποιεί ένα τοπικό μέγιστο από το ολικό μέγιστο. 

• Η ικανότητα εντοπισμού του ολικού μέγιστου. 

• Ο χρόνος μετάβασης στο σημείο μέγιστης ισχύος. Συχνά, ο χρόνος μετάβασης στο 

MPP, εξαρτάται από το βήμα που ορίζει ο σχεδιαστής της μεθόδου. Με ένα μεγάλο 

βήμα, θα υπάρξει γρήγορη μετάβαση στο MPP αλλά δεν θα επιτευχθεί η λειτουργία του 

Φ/Β στο ακριβές MPP. Ένα μικρότερο βήμα θα επιτρέψει στο Φ/Β να βρει το ακριβές 

MPP, αλλά θα χρειαστει σαφέστατα περισσότερος χρόνος. 

• Ο χρόνος απόκρισης όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες λειτουργεί 

το Φ/Β σύστημα, μεταβάλλονται 

• Αν παρουσιάζονται διαταραχές μόλις η μέθοδος βρει το σημείο μέγιστης ισχύος. 

Ιδανικά μια μέθοδος, μόλις βρει το MPP επιτρέπει στο Φ/Β στοιχείο να λειτουργεί εκεί, 

χωρίς να το αναγκάζει να κινείται δεξιά ή αριστερά από αυτό. 

• Η εξάρτηση από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Φ/Β πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι 

μια μέθοδος ανεξάρτητη από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Φ/Β πλαισίου, μπορεί 

να εφαρμοστεί σε ένα άλλο, και να λειτουργεί εξίσου ικανοποιητικά. 

Το κόστος υλοποίησης και η πολυπλοκότητα. Τα Φ/Β συστήματα από μόνα τους θεωρούνται 

σχετικά ακριβά, ειδικά στην αρχική επένδυση που απαιτείται. Μια μέθοδος MPPT είναι 

επιθυμητό να είναι σχετικά φτηνή στην υλοποίηση της και να μην έχει αυξημένη 

πολυπλοκότητα. 

3.4 Μέθοδοι MPPT 

 Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις πιο βασικές μεθόδους MPPT. 

Χωρίζονται σε απλές και πιο σύνθετες και κάθε μία από αυτές προσφέρει διαφορετικά θετικά 

χαρακτηριστικά στην απόδοση του συστήματος. Ωστόσο, οι πιο πολλές μέθοδοι 

περιλαμβάνουν έναν μετατροπέα υποβιβασμού ή ανύψωσης τάσης, και μια μονάδα ελέγχου. 

3.4.1 Μέθοδος της κλασματικής τάσης ανοιχτού κυκλώματος 

 Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι πιθανόν, να την συναντήσει κανείς στις μεθόδους εκτίμησης 

MPP (Maximum Power Point Estimation). Ο λόγος είναι γιατί δεν βρίσκει ακριβώς το σημείο 

μέγιστης ισχύος αλλά πιο πολύ το προσεγγίζει. Η σχέση που χρησιμοποιείται για την 

υλοποίηση αυτής της μεθόδου είναι: 

 𝑉𝑀𝑃𝑃 ≈ 𝑘1𝑉𝑂𝐶  (32) 
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Η τιμή του k1 κυμαίνεται μεταξύ 0.71 και 0.78 και εξαρτάται από το υλικό κατασκευής των 

Φ/Β κυττάρων. Το πρώτο βήμα της μεθόδου αυτής είναι ο υπολογισμός του k1, ο οποίος γίνεται 

λαμβάνοντας τις τιμές των VMPP και VOC κάτω από διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και 

ηλιοφάνειας. Έπειτα, η λειτουργία στο MPP επιτυγχάνεται με έναν dc – dc converter και έναν 

ελεγκτή που ελέγχει τον παλμό στην πύλη του διακόπτη ισχύος. Χρειάζεται επίσης ένας 

αισθητήρας τάσης, ο οποίος να μετράει την τάση εξόδου του Φ/Β. 

Στα θετικά αυτής της μεθόδου περιλαμβάνονται το χαμηλό κόστος υλοποίησης και η 

απλότητα του. Στα αρνητικά του περιλαμβάνεται ότι, με τον καιρό, η απόδοση των Φ/Β 

κυττάρων μειώνεται και αλλοιώνονται οι γραφικές I – V και P – V. Συνεπώς, η αξιοπιστία 

αυτής της μεθόδου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, δεν θα βρεθεί ποτέ το 

πραγματικό MPP, παρά μόνο ένα σημείο αρκετά κοντά σε αυτό. Επιπροσθέτως, σε 

ανομοιόμορφες συνθήκες περιβάλλοντος αστοχεί, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα της σκίασης. Τέλος, η περιοδική μέτρηση της τάσης 

ανοιχτού κυκλώματος προϋποθέτει ότι το Φ/Β σύστημα πρέπει να ανοιχτοκυκλώνεται ένα 

σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδηγεί σε ολική απώλεια της ισχύος κατά τη διάρκεια 

αυτού. Ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, είναι να επιλεχθεί ένα 

πανομοιότυπο Φ/Β κύτταρο το οποίο να λειτουργεί απομονωμένα και από αυτό να λαμβάνεται 

η τάση ανοιχτού κυκλώματος [5, 17]. 

3.4.2 Μέθοδος του κλασματικού ρεύματος βραχυκυκλώματος 

 Η μέθοδος αυτή είναι παρόμοια με την προηγούμενη που αναλύθηκε και συμπεριλαμβάνεται 

με την σειρά της, στις μεθόδους προσέγγισης του σημείου μέγιστης ισχύος. Βασίζεται στην 

γραμμική, σχεδόν, σχέση που συνδέει το ρεύμα βραχυκυκλώματος ISC, με το ρεύμα στο σημείο 

μέγιστης ισχύος IMPP. Η εξίσωση που συνδέει τα δύο μεγέθη είναι η εξής: 

 𝐼𝑀𝑃𝑃 ≈ 𝑘2𝐼𝑆𝐶  (33) 

Η σταθερά που συνδέει τα δύο μεγέθη k2 πρέπει να οριστεί πριν ξεκινήσει η εφαρμογή αυτής 

της μεθόδου. Καθορίζεται λαμβάνοντας δεδομένα για διαφορετικές θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος και για διαφορετικές συνθήκες ηλιοφάνειας. Η τιμή της κυμαίνεται μεταξύ 0.78 

και 0.96. 

 Ένα αρνητικό αυτής της μεθόδου είναι ότι πρέπει να γίνεται μέτρηση του ρεύματος 

βραχυκύκλωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προστεθεί ένας 

διακόπτης παράλληλα με τον dc – dc converter ο οποίος θα τον βραχυκυκλώνει και θα επιτρέπει 

σε έναν αισθητήρα ρεύματος να πραγματοποιεί την απαραίτητη μέτρηση. Ο διακόπτης αυξάνει 
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ελαφρά το κόστος υλοποίησης και υπάρχει απώλεια ισχύος κατά τη διάρκεια που είναι 

κλειστός. Επιπροσθέτως, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να βρει ακριβώς το σημείο μέγιστης 

ισχύος, παρά μόνο να το προσεγγίσει. Προκύπτει λοιπόν, μια μόνιμη απώλεια ισχύος. Επίσης, 

αδυνατεί να εντοπίσει το σημείο μέγιστης ισχύος κάτω από συνθήκες μερικής σκίασης [5, 17]. 

3.4.3 Μέθοδος ανάβασης λόφων 

 Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές και εφαρμοσμένες μεθόδους στο πεδίο των Φ/Β 

συστημάτων. Η αρχή λειτουργίας της βασίζεται στην καμπύλη P – V που χαρακτηρίζει όλα τα 

Φ/Β στοιχεία. Χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ρεύματος, έναν αισθητήρα τάσεως και μια μονάδα 

ελέγχου που σκοπό έχει να μεταβάλλει το duty cycle ενός dc – dc converter. Με την μεταβολή 

του λόγου κατάτμησης, προκύπτει μεταβολή στην τάση εξόδου του converter. Αν αυτή η 

μεταβολή της τάσης, αυξάνει την ισχύ που παράγεται από το Φ/Β σύστημα, τότε θα συνεχιστεί 

να αυξάνεται η τάση μέσω του duty cycle έως ότου η ισχύς αρχίζει να μειώνεται. Αν η 

μεταβολή στο duty cycle, και συνεπώς στην τάση εξόδου του converter, μειώνει την ισχύ που 

παράγεται τότε πρέπει να γίνει βήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις βρεθεί το σημείο 

μέγιστης ισχύος τότε η μέθοδος ταλαντεύεται δεξιά και αριστερά από αυτό. 

 Ένα μεγάλο κριτήριο της αξιοπιστίας αυτής της μεθόδου είναι το βήμα με το οποίο συμβαίνει 

η μεταβολή στην τάση. Αν το βήμα είναι μεγάλο, τότε θα υπάρχει γρήγορη μετάβαση στο MPP. 

Ωστόσο, δεν θα βρεθεί ακριβώς το σημείο MPP και το σύστημα θα ταλαντεύεται αρκετά 

μακριά από αυτό. Ένα μικρότερο βήμα, θα επιτρέψει στο σύστημα να βρει το ακριβές σημείο 

και η μεταβολή από αυτό θα είναι πολύ μικρή. Φυσικά, ένα μικρό βήμα σημαίνει ότι θα πάρει 

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να επιτευχθεί η εύρεση του σημείου μέγιστης ισχύος. 

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεχθεί ένα βήμα το οποίο να είναι μεγάλο όταν το σύστημα 

βρίσκεται μακριά από το MPP και να γίνεται μικρότερο, όσο πλησιάζει σε αυτό. Κάτι τέτοιο, 

αυξάνει την ταχύτητα με την οποία επιτυγχάνεται η λειτουργία στο MPP και μειώνει την 

διαταραχή γύρω από το MPP. 

 Ένα άλλο αρνητικό χαρακτηριστικό της μεθόδου ανάβασης λόφων, είναι ότι κάτω από 

συνθήκες μερικής σκίασης μπορεί να εγκλωβιστεί σε ένα τοπικό μέγιστο. Αυτό σημαίνει ότι 

δεν θα μπορέσει να βρει το MPP και θα υπάρχει μόνιμη απώλεια ισχύος. Επιπλέον, δεν 

αποκρίνεται καλά σε μεταβαλλόμενες συνθήκες ηλιοφάνειας. Αν αυξηθεί, για παράδειγμα, η 

τάση εξόδου του converter μπορεί η ισχύς να μειωθεί, δηλαδή το σημείο λειτουργίας να 

μετατοπιστεί δεξιά από το MPP. Αν ταυτόχρονα με την μεταβολή της τάσης, αυξηθεί η 

ηλιοφάνεια τότε θα αυξηθεί και η ισχύς. Ο αλγόριθμος θα θεωρήσει ότι η αύξηση στην τάση 
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του converter, αύξησε την παραγόμενη ισχύ και ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να αυξάνει την 

τάση ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να την μειώνει για να βρεθεί στο σημείο μέγιστης 

ισχύος. 

3.4.4 Μέθοδος διαταραχής και παρατήρησης 

 Η μέθοδος P&O είναι σχεδόν ίδια με την μέθοδο HC, όσον αφορά τις αρχές λειτουργίας 

τους. Η διαφορά τους είναι ότι η μέθοδος HC μπορεί να συμπεριλαμβάνει έναν μικροελεγκτή 

που να δίνει κατευθείαν ένα PWM σήμα στον converter ισχύος, ενώ η μέθοδος P&O στοχεύει 

στο να μεταβάλλει την τάση του Φ/Β στοιχείου και όχι το duty cycle του converter. Φυσικά, 

περιλαμβάνει έναν ελεγκτή, που μετατρέπει την τάση στο κατάλληλο σήμα PWM, για να 

σταλεί τελικώς στον converter. 

 Η λογική πάνω στην οποία βασίζεται αυτή η μέθοδος είναι ότι η καμπύλη P – V ενός Φ/Β 

συστήματος, έχει θετική κλίση αριστερά από το MPP, μηδενική στο MPP και αρνητική δεξιά 

από το MPP. Ισχύουν δηλαδή οι παρακάτω εξισώσεις: 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
> 0, αριστερά από το MPP (34) 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 0, στο MPP (35) 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 0, δεξιά από το MPP (36) 

Το διάγραμμα ροής αυτής της μεθόδου παρουσιάζεται στο σχήμα 2.18. Το πρώτο στάδιο 

του αλγόριθμου, είναι η μέτρηση του ρεύματος και της τάσης εξόδου από το Φ/Β σύστημα, 

με χρήση δύο αισθητήρων. Ύστερα υπολογίζεται η ισχύς πολλαπλασιάζοντας τα δύο μεγέθη. 

Έπειτα εξετάζεται αν η ισχύς αυξήθηκε ή αν μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη φορά 

που έτρεξε ο αλγόριθμος. Αν η ισχύς αυξήθηκε και παράλληλα αυξήθηκε και η τάση 

λειτουργίας, τότε σημαίνει ότι το σημείο λειτουργίας βρίσκεται αριστερά από το MPP και 

πρέπει να αυξηθεί ξανά, για να πλησιάσει το σύστημα το σημείο μέγιστης ισχύος ακόμα 

περισσότερο. Αν αυξήθηκε η ισχύς αλλά ταυτόχρονα μειώθηκε η τάση, τότε σημαίνει ότι το 

σημείο λειτουργίας είναι στα δεξιά από το MPP και πρέπει να ξανά μειωθεί η τάση για να 

πλησιάσει το σύστημα το MPP ακόμα περισσότερο. Η ίδια λογική ακολουθείται και στην 

περίπτωση που η ισχύς του συστήματος μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη φορά που 

έτρεξε ο αλγόριθμος. 
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Σχήμα 3.9: Το διάγραμμα ροής της μεθόδου P&O. Πηγή: [5] 

 Το ΔV που φαίνεται στο διάγραμμα ροής είναι το βήμα το οποίο χρησιμοποιείται στον 

αλγόριθμο και ισχύουν παρόμοια πράγματα με αυτά που ισχύουν για την μέθοδο HC. Δηλαδή, 

ένα μεγάλο βήμα θα επιτρέψει στο σύστημα να μεταβεί γρήγορα στο MPP αλλά δεν θα του 

επιτρέψει να το βρει ακριβώς. Ένα μικρότερο βήμα θα έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη 

ευστοχία όσον αφορά την εύρεση του MPP, εις βάρος όμως της ταχύτητας με την οποία θα 

βρεθεί. 

 Η μέθοδος P&O χρησιμοποιείται συχνά καθώς είναι εύκολη, φθηνή και απλή στην 

υλοποίηση της. Παρουσιάζει αρνητικά όπως, διαταραχή γύρω από το σημείο μέγιστης ισχύος 

μόλις αυτό βρεθεί και καθυστέρηση στην εύρεση του MPP κάτω από μεταβαλλόμενες 

συνθήκες ηλιοφάνειας. Επιπλέον, σε συνθήκες μερικής σκίασης μπορεί να εγκλωβιστεί σε ένα 

τοπικό μέγιστο της γραφικής παράστασης P – V και να μη μπορέσει να βρει το ολικό μέγιστο, 

που είναι το παγκόσμιο MPP (Global Maximum Power Point – GMPP). 

3.4.5 Μέθοδος αυξανόμενης αγωγιμότητας 

 Η εξίσωση που δίνει την ισχύ για οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

είναι: 

 𝑃 = 𝑉𝐼 (37) 

Από την οποία, αν παραγωγίσουμε ως προς V, έχουμε: 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
=

𝑑(𝑉𝐼)

𝑑𝑉
⇒

𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 𝐼 + 𝑉

𝑑𝐼

𝑑𝑉
⇒

𝑑𝑃

𝑑𝑉
≈ 𝐼 + 𝑉

Δ𝐼

Δ𝑉
 (38) 

Γνωρίζουμε ότι στο MPP, η παράγωγος της ισχύος ως προς V είναι ίση με 0. Συνεπώς, η 

παραπάνω σχέση, για το σημείο μέγιστης ισχύος, γίνεται: 

 0 = 𝐼 + 𝑉
Δ𝐼

Δ𝑉
⇒

Δ𝐼

Δ𝑉
= −

𝐼

𝑉
 (39) 
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Ο όρος ΔI/ΔV ονομάζεται αυξανόμενη αγωγιμότητα και το κλάσμα I/V ονομάζεται 

στιγμιαία αγωγιμότητα. Η τελευταία εξίσωση χρησιμοποιείται για την εύρεση του MPP. Πιο 

συγκεκριμένα, για το Φ/Β στοιχείο ισχύει ότι: 

 
Δ𝐼

Δ𝑉
= −

𝐼

𝑉
, λειτουργία στο MPP (40) 

 
Δ𝐼

Δ𝑉
> −

𝐼

𝑉
, λειτουργία αριστερά από το MPP (41) 

 
Δ𝐼

Δ𝑉
< −

𝐼

𝑉
, λειτουργία δεξιά από το MPP (42) 

Στο σχήμα 2.19 απεικονίζεται το διάγραμμα ροής της μεθόδου της αυξανόμενης 

αγωγιμότητας. Το πρώτο στάδιο είναι η μέτρηση της τάσης και του ρεύματος. Έπειτα, 

υπολογίζονται το ΔV και το ΔI. Αν η μεταβολή στην τάση είναι μηδενική, τότε γίνεται 

έλεγχος του ρεύματος. Αν η μεταβολή του ρεύματος είναι επίσης μηδενική, σημαίνει ότι το 

σύστημα λειτουργεί στο ακριβώς ίδιο σημείο με την προηγούμενη φορά που έτρεξε ο 

αλγόριθμος. Αν όμως, η μεταβολή του ρεύματος είναι θετική, σημαίνει ότι η προσπίπτουσα 

ηλιακή ακτινοβολία στο Φ/Β στοιχείο έχει αυξηθεί, σε σύγκριση με την τελευταία φορά που 

εκτελέστηκε ο αλγόριθμος, και ως εκ τούτου πρέπει να μετατοπιστεί το σημείο λειτουργίας 

προς τα δεξιά. Στον αντίποδα, αρνητική μεταβολή του ρεύματος για μηδενική αλλαγή στην 

τάση, σημαίνει ότι η ηλιοφάνεια μειώθηκε και το σημείο λειτουργίας πρέπει να μετακινηθεί 

προς τα αριστερά, στην ίδια κατεύθυνση δηλαδή που μετατοπίστηκε το MPP. 

 Αν το ΔV είναι διάφορο του μηδενός, εξετάζεται αρχικά αν η στιγμιαία αγωγιμότητα είναι 

ίδια με την αυξανόμενη αγωγιμότητα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι έχει βρεθεί το MPP. 

Αν πάλι όχι, εξετάζεται αν είναι μικρότερη η αυξανόμενη αγωγιμότητα από τον λόγο -Ι/V και 

μειώνεται η τάση. Στην αντίθετη περίπτωση, αυξάνεται η τάση. 

 Το τελευταίο βήμα που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις είναι, η μέτρηση που έχει ληφθεί να 

οριστεί ως η k-1 μέτρηση, ώστε την επόμενη φορά που θα τρέξει ο αλγόριθμος να λειτουργήσει 

όπως προβλέπεται. Η μεταβλητή inc που φαίνεται στο διάγραμμα ροής είναι το βήμα με το 

οποίο γίνεται η μεταβολή στην τάση του συστήματος. Ισχύουν τα ίδια που ισχύουν για τις 

μεθόδους HC και P&O, δηλαδή ότι, ένα μεγάλο βήμα προσφέρει γρήγορη μετάβαση στο MPP, 

εις βάρος της ακριβούς εύρεσης του, και ένα μικρό βήμα εισάγει καθυστέρηση στην εύρεση 

του MPP, προσφέροντας καλύτερη εύρεση του MPP. 
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Σχήμα 3.10: Το διάγραμμα ροής της μεθόδου της αυξανόμενης αγωγιμότητας. Πηγή: [5] 

 Στα αρνητικά αυτής της μεθόδου συγκαταλέγονται η μη ακριβής εύρεση του MPP, εκτός αν 

επιλεγεί ένα πολύ μικρό βήμα και ο πιθανός εγκλωβισμός της μεθόδου σε ένα τοπικό μέγιστο 

κάτω από συνθήκες μερικής σκίασης. Η μέθοδος IC, ενώ χρησιμοποιεί παρόμοιες αρχές 

λειτουργίας με την P&O και την HC, παρουσιάζει ένα θετικό χαρακτηριστικό. Μόλις βρεθεί 

το MPP, δεν παρουσιάζει διαταραχές γύρω από αυτό. Θα επιτρέψει στο Φ/Β στοιχείο να 

λειτουργεί σε αυτό, για όσο χρονικό διάστημα η ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία του 

παραμένουν σταθερές. 

3.4.6 Μέθοδος ελέγχου ασαφούς λογικής (Fuzzy Logic Control) 

 Η συμβατική λογική που εφαρμόζεται σε πολλά συστήματα βασίζεται στο ότι κάτι ανήκει 

σε ένα σύνολο ή όχι. Για παράδειγμα, ο αριθμός 3 δεν ανήκει στο διάστημα (3, 5). Σύμφωνα 

με την ασαφή λογική, ο αριθμός 3 μπορεί να ανήκει στο διάστημα (3, 5) κατά ένα ποσοστό. Η 

ασαφής λογική δημιουργήθηκε για να προσομοιώσει τον τρόπο που οι άνθρωποι ορίζουν 

μεγέθη στην καθημερινή τους ζωή και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Ένα παράδειγμα, 

είναι το αν κάποιος άνθρωπος ύψους 1.75 θεωρείται ψηλός ή κοντός. Σύμφωνα με την 

συμβατική λογική, αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να θεωρηθεί είτε ψηλός είτε κοντός. Η ασαφής 

λογική επιτρέπει να θεωρηθεί ψηλός κατά 80% και κοντός, κατά 20%. Τα ποσοστά συμμετοχής 

σε ένα σύνολο ορίζονται από τους κανόνες που δημιουργεί ο άνθρωπος [18]. 
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 Η ασαφής λογική χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα όπου δεν διατίθενται ακριβή 

μαθηματικά μοντέλα, οι είσοδοι του συστήματος παρουσιάζουν ανακρίβεια και το σύστημα 

μπορεί να υπόκειται σε θόρυβο, που επιφέρει αλλοίωση στα σήματα ελέγχου [18]. 

 Η υλοποίηση της μεθόδου ελέγχου με ασαφή λογική περιλαμβάνει ως στάδια την 

ασαφοποίηση των αριθμητικών μεταβλητών, την χρήση πίνακα κανόνων και την 

αποασαφοποίηση της εξόδου. Συνήθως, σε έλεγχο Φ/Β συστήματος για MPPT, σαν 

αριθμητικές μεταβλητές χρησιμοποιούνται το σφάλμα e και η μεταβολή του σφάλματος Δe. 

Στο MPP η παράγωγος της ισχύος ως προς την τάση ισούται με το μηδέν. Συνεπώς, το σφάλμα 

ορίζεται ως: 

 𝑒(𝑘) = 0 −
𝑃𝑃𝑉(𝑘) − 𝑃𝑃𝑉(𝑘 − 1)

𝑉𝑃𝑉(𝑘) − 𝑉𝑃𝑉(𝑘 − 1)
= 0 −

𝑑𝑃

𝑑𝑉
 (43) 

Φυσικά, η μεταβολή του σφάλματος Δe, ορίζεται ως: 

 𝛥𝑒(𝑘) = 𝑒(𝑘) − 𝑒(𝑘 − 1) (44) 

Για την ασαφοποίηση των τιμών του σφάλματος και της μεταβολής του σφάλματος 

χρησιμοποιούνται συναρτήσεις συμμετοχής όπως αυτές που παρατίθενται στο σχήμα 3.11. 

 

Σχήμα 3.11: Συναρτήσεις συμμετοχής των μεταβλητών εισόδου. Πηγή: [19] 

 Σύμφωνα με την έρευνα [19], οι μεταβλητές πολλαπλασιάζονται με τις κατάλληλες σταθερές 

ώστε οι τιμές τους να ανήκουν στο διάστημα [-1, 1]. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι συναρτήσεις 

συμμετοχής ορίζονται από αυτόν που σχεδιάζει το σύστημα και η προσεκτική επιλογή τους, 

συνεπάγεται την σωστή λειτουργία της μεθόδου MPPT. Ο πίνακας κανόνων 3.1 ορίζεται 

επίσης από τον σχεδιαστή της μεθόδου MPPT. 
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Πίνακας 3.1: Κανόνες ενός ελεγκτή PID ασαφούς λογικής. Πηγή: [19] 

 

Το σφάλμα και η μεταβολή του σφάλματος, μπορούν να λάβουν τις τιμές NB (Negative Big), 

NM (Negative Medium), NS (Negative Small), ZE (Zero Equal), PS (Positive Small), PM 

(Positive Medium) και PB (Positive Big). Αυτές οι τιμές φαίνονται στο σχήμα 3.11. Για 

παράδειγμα, το σύνολο NB ορίζεται ως το διάστημα [-1, -0.67]. 

 Το τελευταίο στάδιο της μεθόδου αυτής είναι η αποασαφοποίηση της εξόδου. Αφού 

προκύψει δηλαδή το σωστό σήμα από τα στάδιο ένα και δύο, πρέπει να αποασαφοποιηθεί και 

να οδηγηθεί είτε ως duty cycle στον converter είτε ως τάση αναφοράς σε έναν ελεγκτή PID. 

 Η μέθοδος MPPT με ασαφή λογική λειτουργεί πολύ καλά κάτω από μεταβαλλόμενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα σε συνθήκες μερικής σκίασης, να 

ξεχωρίσει ένα τοπικό μέγιστο από το ολικό μέγιστο και ως εκ τούτου, να βρει το MPP. Στα 

αρνητικά της, περιλαμβάνεται το γεγονός ότι η απόδοση της εξαρτάται πολύ από τους κανόνες 

που ορίζει ο σχεδιαστής της μεθόδου. Επιπροσθέτως, μπορεί να εφαρμοστεί σε συστήματα Φ/Β 

που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή η εφαρμογή της σε διαφορετικά Φ/Β στοιχεία, 

χωρίς να ρυθμιστούν εκ νέου οι διάφοροι παράμετροι, πιθανότατα να μην επιφέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. 
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Κεφάλαιο 4 

Εξομοίωση μεθόδου MPPT στο Matlab 

 Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην επεξήγηση βασικών γνώσεων και εξισώσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν για να υλοποιηθεί η μέθοδος MPPT στο Matlab. Συγκεκριμένα, δύο 

μέθοδοι ενισχυτικής μάθησης αναπτύχθηκαν με χρήση του Matlab/Simulink R2015a και 

συγκρίθηκαν μεταξύ τους. Όπως θα φανεί από τα αποτελέσματα, και οι δύο αλγόριθμοι 

ενισχυτικής μάθησης παρουσιάζουν την ικανότητα εύρεσης του MPP για Φ/Β συστήματα 

διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, ένας αλγόριθμος βελτιστοποίησης που 

ονομάζεται Big Bang-Big Crunch εφαρμόστηκε για την περαιτέρω βελτίωση των μεθόδων. 

4.1 Πειραματικές μετρήσεις από το Φ/Β πλαίσιο 

 Όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.11, υλοποιήθηκε κύκλωμα για τη λήψη πειραματικών 

μετρήσεων της τάσης και του ρεύματος. Ο αισθητήρας τάσης που χρησιμοποιήθηκε είναι 

ουσιαστικά ένας διαιρέτης τάσης που συνδέεται παράλληλα με την πηγή τάσης και βγάζει στην 

έξοδο του το 1/5 της τάσης που εφαρμόζεται. 

 Ο αισθητήρας ρεύματος που επιλέχθηκε είναι ο ACS 712 και μπορεί να μετρήσει ρεύματα 

από 0 έως 30 A. Τροφοδοτείται με 5 V και όταν δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα παράγει 

στην έξοδο του 2.5 V. Όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, η έξοδος του μεταβάλλεται κατά 

66 mV ανά A. Δηλαδή, σε περίπτωση που το ρεύμα πάρει τιμή 1 Α, η έξοδος του αισθητήρα 

θα είναι 2.566 V. Τα 66 mV/A αποτελούν την τυπική ευαισθησία του αισθητήρα και η 

ευαισθησία μπορεί να είναι από 63 mV/A μέχρι 69 mV/A, οπότε η βαθμονόμηση του 

αισθητήρα ήταν απαραίτητη. Η βαθμονόμηση δεν γίνεται στον αισθητήρα ουσιαστικά, αλλά 

στην τροποποίηση του κώδικα του μικροελεγκτή. 

 Επιπλέον, για τον κάθε αισθητήρα χρησιμοποιήθηκαν τελεστικοί ενισχυτές LM358N ως 

απομονωτές/ακολουθητές τάσης, καθώς κρίθηκε επιτακτική η χρήση τους για την σωστή λήψη 

των μετρήσεων. Οι έξοδοι των τελεστικών ενισχυτών οδηγήθηκαν σε έναν analog to digital 

μετατροπέα και συγκεκριμένα τον MCP3424. Το channel 1 χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση 

της τάσης και το channel 2 για την μέτρηση του ρεύματος. Ως μικροελεγκτής χρησιμοποιήθηκε 

το Arduino Uno. Οι πυκνωτές που επιλέχθηκαν είναι τανταλίου και προσφέρουν εξομάλυνση 

των απότομων ρευμάτων που μπορεί να προκύψουν. Οι αντιστάσεις των 1 kΩ είναι αντιστάσεις 

έλξης οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία των pin 7 και 8, τα οποία επιτρέπουν την 

επικοινωνία του Arduino Uno με τον μετατροπέα. Επιπλέων, στην διαμόρφωση του 
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μετατροπέα υπάρχει η επιλογή του αριθμού των bits (12, 14, 16 ή 18 bits). Μεγαλύτερος 

αριθμός bits επιτρέπει καλύτερη διακριτοποίηση αλλά μειώνει την ταχύτητα λήψης των 

μετρήσεων. Για αυτόν τον λόγο επιλέχθηκαν 16 bits που επιτρέπουν την λήψη 15 μετρήσεων 

ανά δευτερόλεπτο με εξαιρετικά ικανοποιητική ακρίβεια για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

εφαρμογής. 

 Ο πρώτος στόχος στο κομμάτι των μετρήσεων, ήταν η επαλήθευση της σωστής λειτουργίας 

του κυκλώματος. Συνεπώς, χρησιμοποιήθηκε ένα τροφοδοτικό ώστε να μεταβάλλονται οι τιμές 

τάσεως και ρεύματος και χρησιμοποιήθηκαν πολύμετρα, τα οποία μετρούσαν ταυτόχρονα με 

τους αισθητήρες. Ο πίνακας 4.1 δίνει τις μετρήσεις του πολυμέτρου και του Arduino όταν σαν 

πηγή τάσης και σαν πηγή ρεύματος χρησιμοποιήθηκε το τροφοδοτικό. 

Πίνακας 4.1: Μετρήσεις με πολύμετρο και Arduino με χρήση τροφοδοτικού. 

Μετρήσεις τάσης Μετρήσεις ρεύματος 

Πολύμετρο (V) Arduino (V) Πολύμετρο (Α) Arduino (A) 

0.29 0.29 0.55 0.54 

1.22 1.21 0.83 0.80 

3.98 3.98 1.06 1.05 

6.15 1.231 1.27 1.25 

8.97 1.794 1.50 1.48 

14.55 2.92 2.62 2.62 

18.05 3.63 3.45 3.45 

20.85 4.18 4.19 4.20 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4.1, οι μετρήσεις είναι σωστές. Στο σχήμα 4.1 παρουσιάζεται η 

συνδεσμολογία του κυκλώματος μετρήσεων και στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι μετρήσεις 

τάσεως και ρεύματος του Φ/Β πλαισίου. Οι αντιστάσεις R1, R2, R3 και R4 επιλέχθηκαν να έχουν 

τιμές 1009 kΩ, 679 kΩ, 218 kΩ και 466 kΩ, αντίστοιχα. Οι τιμές τους μπορούν να διαφέρουν 

καθώς χρησιμοποιούνται ώστε να προστατεύεται ο μετατροπέας Analog to Digital από τάσεις 

μεγαλύτερες του 2.048 V. 
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Σχήμα 4.1: Κύκλωμα μετρήσεων ρεύματος και τάσεως. 

Πίνακας 4.2: Μετρήσεις Φ/Β πλαισίου με πολύμετρο και Arduino. 

Μετρήσεις τάσης Μετρήσεις ρεύματος 

Πολύμετρο (V) Arduino (V) Πολύμετρο (Α) Arduino (A) 

7.14 7.17 0.523 0.585 

10.68 10.72 0.688 0.746 

12.43 12.47 0.770 0.820 

14.22 14.26 0.980 1.020 

17.32 17.38 1.416 1.448 

4.2 Υλοποίηση φωτοβολταϊκού συστήματος 

 Η επιλογή του φορτίου για τις προσομοιώσεις επιλέχθηκε να είναι RLoad = 0.5 Ω. Επομένως, 

ένας buck converter υλοποιήθηκε για να φέρει το σημείο λειτουργίας του Φ/Β προς τα δεξιά 

της καμπύλης I-V. Η εξίσωση (45) δίνει την έξοδο ενός converter όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐷𝑉𝑖𝑛 (45) 

Στην ιδανική περίπτωση όπου ο converter λειτουργεί με 100% απόδοση τότε ισχύει η εξίσωση 

(46): 

 𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛 (46) 

η οποία μπορεί να γραφεί και ως: 
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𝑉𝑜𝑢𝑡

2

𝑅𝐿𝑜𝑎𝑑
=

𝑉𝑖𝑛
2

𝑅𝑃𝑉
 (47) 

Στην περίπτωση που μελετάται είναι γνωστό ότι Vin είναι η τάση του Φ/Β και επομένως 

προκύπτει η εξίσωση (48): 

 
𝐷2𝑉𝑃𝑉

2

𝑅𝐿𝑜𝑎𝑑
=

𝑉𝑃𝑉
2

𝑅𝑃𝑉
 (48) 

Από την οποία προκύπτει η εξίσωση (49): 

 𝑅𝑃𝑉 =
𝑅𝐿𝑜𝑎𝑑

𝐷2
 (49) 

Η εξίσωση (49) δίνει την αντίσταση εισόδου του converter και είναι αυτή που ορίζει το 

σημείο λειτουργίας του Φ/Β συστήματος. Καθώς ο λόγος κατάτμησης μειώνεται, το Φ/Β 

λειτουργεί σαν να είχε συνδεθεί μια αντίσταση με μεγαλύτερη ωμική αντίσταση. Ρυθμίζοντας 

τον λόγο κατάτμησης το σημείο λειτουργίας μπορεί να μετατοπιστεί. 

 Για την υλοποίηση του Φ/Β στοιχείου χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις (50) έως (54): 

𝐼𝑃𝑉 = 𝐼𝑆𝐶 − 𝑎1𝑒𝑏1𝑉𝑃𝑉  (50) 

𝐼𝑆𝐶 = 𝐼𝑠𝑐𝑟

𝐺𝑃𝑉

𝐺𝑟

[1 + 𝑛𝑖𝑠𝑐𝑇(𝑇𝑃𝑉 − 𝑇𝑟)] (51) 

𝑎1 = 𝐼𝑠𝑐𝑟𝑒−𝑏𝑆𝑇𝐶𝑉𝑂𝐶  (52) 

𝑏1 =
𝑏𝑆𝑇𝐶

1 + 𝑛𝑣𝑜𝑐𝑇(𝑇𝑃𝑉 − 𝑇𝑟)
 (53) 

𝑏𝑆𝑇𝐶 =
𝑙𝑜𝑔 (1 −

𝐼𝑚𝑝𝑝𝑟

𝐼𝑠𝑐𝑟
)

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑟 − 𝑉𝑜𝑐𝑟
 (54) 

όπου IPV και VPV είναι το ρεύμα και η τάση που παράγεται από το Φ/Β κάθε στιγμή, αντίστοιχα, 

GPV είναι η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στο Φ/Β στοιχείο, Gr είναι η ηλιακή 

ακτινοβολία αναφοράς σε συνθήκες STC και είναι ίση με 1000 W/m2, Tr είναι η θερμοκρασία 

αναφοράς του Φ/Β σε συνθήκες STC και ισούται με 25 ℃, ΤPV είναι η θερμοκρασία του Φ/Β, 

nvocT είναι ο θερμοκρασιακός συντελεστής της τάσης ανοιχτού κυκλώματος, niscT είναι ο 

θερμοκρασιακός συντελεστής του ρεύματος βραχυκύκλωσης, Ιmppr είναι το ρεύμα του Φ/Β στο 

MPP και Ιscr είναι το ρεύμα βραχυκύκλωσης, και τα σε συνθήκες STC. 

4.3 Ενισχυτική μάθηση 

 Η ενισχυτική μάθηση [20] αποτελεί έναν κλάδο της μηχανικής μάθησης και θεωρείται μια 

ευρετική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων. Μεγάλο πλήθος εφαρμογών όπου δεδομένα δεν 

είναι διαθέσιμα ή η εύρεση τους είναι δύσκολη, χρησιμοποιούν την ενισχυτική μάθηση. Τα 
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προβλήματα ενισχυτικής μάθησης περιλαμβάνουν έναν πράκτορα και το περιβάλλον του. 

Ακολουθώντας μια συγκεκριμένη πολιτική, δηλαδή μια στρατηγική επιλογής πράξεων για κάθε 

κατάσταση που βρίσκεται, ο πράκτορας πραγματοποιεί μια πράξη at σε μια δεδομένη 

κατάσταση st, πηγαίνει σε μια άλλη κατάσταση st+1 και λαμβάνει ένα αριθμητικό σήμα 

ενίσχυσης από το περιβάλλον. Το σήμα ενίσχυσης που δέχεται έχει υψηλότερες τιμές για καλές 

πράξεις από ό,τι για αρνητικές. Ο σκοπός του πράκτορα είναι η μεγιστοποίηση του συνολικού 

αριθμητικού σήματος ενίσχυσης κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί. Για να αναπτύξει 

ένας πράκτορας μια καλή πολιτική που θα του επιτρέψει να μεγιστοποιήσει το συνολικό σήμα 

ενίσχυσης, πρέπει να πραγματοποιήσει τυχαίες πράξεις από κάθε κατάσταση και να δεχθεί το 

αντίστοιχο ενισχυτικό σήμα. Ωστόσο, λαμβάνει περισσότερο σήμα ενίσχυσης όταν 

εκμεταλλεύεται τη γνώση που έχει λάβει από προηγούμενους γύρους εξερεύνησης. Συνεπώς, 

πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην εξερεύνηση και στην εκμετάλλευση της 

γνώσης που κατέχει. Η συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ του πράκτορα και του περιβάλλοντος 

επιτρέπει στον πράκτορα να μάθει και να επιτύχει τον σκοπό του. 

 Το πρόβλημα της ενισχυτικής μάθησης για τον έλεγχο MPPT μπορεί να μοντελοποιηθεί ως 

μια Μαρκοβιανή Διαδικασία Απόφασης (Markov Decision Process). Οι καταστάσεις 

θεωρούνται Μαρκοβιανές όταν το αποτέλεσμα μιας πράξης εξαρτάται μόνο από τη κατάσταση 

που βρίσκεται ο πράκτορας και όχι από προηγούμενες καταστάσεις, πράξεις ή σήματα 

ενίσχυσης. Αν όλες οι καταστάσεις του περιβάλλοντος είναι Μαρκοβιανές, τότε το περιβάλλον 

είναι και αυτό Μαρκοβιανό. Ένα πρόβλημα ενισχυτικής μάθησης είναι μια Μαρκοβιανή 

Διαδικασία Απόφασης όταν εφαρμόζεται σε ένα Μαρκοβιανό περιβάλλον. 

4.3.1 Καταστάσεις 

 Οι καταστάσεις στο πρόβλημα RLMPPT ενημερώνουν τον πράκτορα σχετικά με το σημείο 

λειτουργίας του Φ/Β συστήματος κάθε χρονικό βήμα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό το 

διάστημα των καταστάσεων να είναι αρκετά μεγάλο για να παρέχει όλη την απαραίτητη γνώση 

στον πράκτορα και να του επιτρέψει να διαφοροποιήσει διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. 

Από την άλλη, το διάστημα των καταστάσεων πρέπει να κρατηθεί όσο μικρότερο γίνεται για 

να καθίσταται η μέθοδος υπολογιστικά εφικτή. Τέλος, οι καταστάσεις του μοντέλου RL πρέπει 

να είναι διακριτές. 

4.3.2 Πράξεις 

 Μια διακριτή σειρά πράξεων υπάρχει σε κάθε αλγόριθμο λύσης μιας MDP. Στην περίπτωση 

του ελέγχου MPPT, οι πράξεις που πραγματοποιεί ο πράκτορας πρέπει με κάποιο τρόπο να 
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αλλάζουν το σημείο λειτουργίας τους Φ/Β στοιχείου. Όπως εξηγήθηκε νωρίτερα, το σημείο 

λειτουργίας μπορεί να αλλάξει μεταβάλλοντας τον λόγο κατάτμησης του μετατροπέα ισχύος, 

δηλαδή το σετ των εφικτών πράξεων πρέπει να περιλαμβάνει αρνητικές και θετικές τιμές. Οι 

αρνητικές τιμές μειώνουν τον λόγο κατάτμησης του μετατροπέα ενώ το αντίθετο ισχύει για 

θετικές τιμές πράξεων. Είναι απαραίτητο επίσης να συμπεριληφθούν πράξεις που προκαλούν 

μικρές μεταβολές του λόγου κατάτμησης ώστε να επιτευχθεί το ακριβές MPP. Με όλα τα 

παραπάνω υπόψιν, η λίστα των πράξεων μπορεί να οριστεί ως 𝛢 = {𝛥𝐷1, 𝛥𝐷2, ⋯ , 𝛥𝐷𝑛}, όπου 

ΔD είναι η μεταβολή του λόγου κατάτμησης και το n μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την 

επιθυμητή απόδοση του ελεγκτή MPPT. Μεγαλύτερες λίστες πράξεων ίσως προσφέρουν 

γρηγορότερη και πιο εύστοχη απόδοση MPPT εις βάρος περισσότερων ζευγαριών 

καταστάσεων-πράξεων του πίνακα Q. 

4.3.3 Σήμα ενίσχυσης 

 Το σήμα ενίσχυσης που δέχεται ο πράκτορας από το περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην 

μάθηση του πράκτορα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το σήμα ενίσχυσης ορίζεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι θετικό όταν ο πράκτορας πραγματοποιεί καλές πράξεις και αρνητικό ή 

μηδέν, σε κάθε άλλη περίπτωση. Ένα αρνητικό σήμα ενίσχυσης για κακές πράξεις μπορεί να 

παροτρύνει τον πράκτορ να αναζητήσει το MPP γρηγορότερα. Συνεπώς, ο πράκτορας μαθαίνει 

μέσα από το σήμα ενίσχυσης να διαχωρίζει τις καλές και τις κακές πράξεις για κάθε κατάσταση. 

 Στην προσομοίωση που θα παρουσιαστεί παρακάτω, το σήμα ενίσχυσης ορίζεται ίσο με 1 

όταν ο πράκτορας επιτυγχάνει λειτουργία στο MPP. Όταν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, οι τιμές του 

σήματος ενίσχυσης κανονικοποιούνται και λαμβάνουν τιμές στο διάστημα [0, 1] για θετικές 

τιμές ΔP και στο διάστημα [-1, 0] για αρνητικές τιμές ΔP, όπου ΔP είναι η μεταβολή της 

παραγόμενης ισχύος του Φ/Β συστήματος. 

4.3.4 Εξισορρόπηση εξερεύνησης και εκμετάλλευσης 

 Η βέλτιστη πολιτική που οδηγεί στην συσσώρευση μεγαλύτερου σήματος ενίσχυσης μπορεί 

να βρεθεί επιτρέποντας στον πράκτορα να πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους εξερεύνησης, 

κατά τους οποίους επιλέγονται τυχαίες πράξεις και έπειτα αξιολογούνται με το σήμα 

ενίσχυσης. Ωστόσο, πολλοί γύροι εξερεύνησης σημαίνει ότι ο πράκτορας πραγματοποιεί 

πράξεις που δεν είναι απαραίτητα οι καλύτερες για κάθε κατάσταση που βρίσκεται και δεν 

εκμεταλλεύεται την γνώση που έχει μαζέψει από προηγούμενους γύρους. Οπότε, χρειάζεται 

μια στρατηγική επιλογής πράξεων που θα διασφαλίζει ισορροπία μεταξύ εξερεύνησης και 

εκμετάλλευσης. 
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 Η στρατηγική ε-greedy αποτελεί μια απλή μέθοδο επίλυσης του προβλήματος της 

εξισορρόπησης. Ένας πράκτορας που ακολουθεί αυτή τη στρατηγική, πραγματοποιεί την 

πράξη που επιφέρει το μεγαλύτερο σήμα ενίσχυσης με πιθανότητα 1-ε και τις υπόλοιπες φορές 

επιλέγει μια τυχαία πράξη, όπου 0 ≤ 𝜀 ≤ 1. Αν και αρκετά απλή, η στρατηγική αυτή έχει 

ορισμένα αρνητικά. Ένα από αυτά, που επηρεάζει την απόδοση της μεθόδου MPPT, είναι ότι 

μετά την εύρεση μιας καλής πολιτικής ο πράκτορας εξακολουθεί να πραγματοποιεί μια τυχαία 

πράξη με πιθανότητα ε, το οποίο οδηγεί σε απώλειες ισχύος. Επιπροσθέτως, είναι επιθυμητό ο 

πράκτορας να πραγματοποιεί περισσότερους γύρους εξερεύνησης σε καταστάσεις οι οποίες 

είναι άγνωστες και λιγότερο σε καταστάσεις στις οποίες έχει βρεθεί πολλές φορές και έχει ήδη 

πραγματοποιήσει τυχαίες πράξεις. Για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες μια τροποποιημένη 

μορφή της στρατηγικής επιλογής πράξεων ε-greedy θα παρουσιαστεί. 

4.4 Αλγόριθμοι Q-learning και SARSA 

 Οι αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης Q-learning και SARSA είναι παρόμοιοι και η μεγάλη 

διαφορά ανάμεσα τους είναι ο τρόπος που ανανεώνουν την πολιτική τους. 

 Ο αλγόριθμος Q-learning ανανεώνει διαφορετική πολιτική από αυτή που ακολουθεί και το 

κόστος της εξερεύνησης δεν υπολογίζεται. Η εξίσωση που χρησιμοποιείται για την ανανέωση 

της πολιτικής δίνεται στην εξίσωση (55): 

 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡) ← 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡) + 𝑎 [𝑅 + 𝛾 max
𝑎𝑡+1

𝑄(𝑠𝑡+1 , 𝑎𝑡+1) − 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡)] (55) 

όπου 0 ≤ 𝑎 ≤ 1 είναι ο ρυθμός μάθησης, 0 ≤ 𝛾 ≤ 1 είναι ο συντελεστής έκπτωσης και R είναι 

το σήμα ενίσχυσης. Υψηλότερος συντελεστής έκπτωσης θα επιτρέψουν στην μέθοδο να 

επικεντρωθεί στο μακροπρόθεσμο σήμα ενίσχυσης αντί για το βραχυπρόθεσμο. Η χρήση της 

εξίσωσης (τάδε) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του πίνακα Q με ζευγάρια καταστάσεων-

πράξεων και μόλις ολοκληρωθεί, η καλύτερη πολιτική μπορεί να εξαχθεί. 

 Ο αλγόριθμος SARSA ανανεώνει την πολιτική την οποία ακολουθεί και για αυτό το κόστος 

της εξερεύνησης λαμβάνεται υπόψιν. Η εξίσωση (56) χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του 

πίνακα Q: 

 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡) ← 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡) + 𝑎[𝑅 + 𝛾𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎𝑡+1) − 𝑄(𝑠𝑡 , 𝑎𝑡)] (56) 

 Ο διαφορετικός τρόπος ανανέωσης της πολιτικής επιτρέπει στον αλγόριθμο SARSA να έχει 

γρηγορότερη διαδικασία μάθησης σε σχέση με τον Q-learning. Βέβαια, το γεγονός αυτό 

καθιστά τον SARSA πιο συντηρητικό και η πιθανότητα εύρεσης της βέλτιστης πολιτικής είναι 

υψηλότερη για τον αλγόριθμο Q-learning. 
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4.5 Αλγόριθμος βελτιστοποίησης Big Bang – Big Crunch 

 Οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης στοχεύουν στην εύρεση της καλύτερης λύσης ενός 

προβλήματος δοκιμάζοντας διαφορετικές τιμές παραμέτρων και προσομοιώνοντας συνεχώς το 

πρόβλημα το οποίο προσπαθούν να λύσουν. Ο Big Bang – Big Crunch αποτελείται από δύο 

στάδιο και συγκεκριμένα, το στάδιο στο οποίο δημιουργούνται τυχαία σημεία ή υποψήφιες 

λύσεις μέσα σε ένα διάστημα αναζήτησης και το στάδιο το οποίο αναγκάζει αυτές τις λύσεις 

να συγκλίνουν προς την καλύτερη. Τα βήματα του αλγόριθμου είναι τα εξής: 

➢ Βήμα 1: Δημιουργία αρχικού πληθυσμού N πιθανών λύσεων του προβλήματος 

➢ Βήμα 2: Αξιολόγηση κάθε υποψήφιας λύσης με χρήση μια συνάρτησης κόστους. Η 

λύση με την καλύτερη τιμή της συνάρτησης κόστους ορίζεται ως κέντρο μάζας �⃗�𝑐. 

➢ Βήμα 3: Δημιουργία νέων πιθανών λύσεων γύρω από το κέντρο μάζας με χρήση της 

εξίσωσης (57): 

 �⃗�𝑛𝑒𝑤 = �⃗�𝑐 +
𝑙𝑟

𝑘
 (57) 

όπου l είναι το άνω όριο της παραμέτρου βελτιστοποίησης, r είναι ένας κανονικός τυχαίος 

αριθμός και k είναι το βήμα επανάληψης. 

➢ Βήμα 4: Επιστροφή στο βήμα 2 μέχρι να ικανοποιούνται τα κριτήρια τερματισμού 

Σε κάθε επανάληψη, νέες υποψήφιες λύσεις δημιουργούνται γύρω από την καλύτερη λύση 

της προηγούμενης επανάληψης και ταυτοχρόνως, σε όλο το διάστημα πιθανών λύσεων. Με 

αυτό το τρόπο, η καλύτερη λύση βελτιώνεται συνεχώς ενώ όλο το διάστημα των πιθανών 

λύσεων εξερευνείται για την εύρεση μιας καλύτερης. Καθώς το βήμα επανάληψης αυξάνεται, 

ο BB-BC θα επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην ανάζητηση γύρω από την καλύτερη 

λύση και η ακτίνα αναζήτησης γύρω από αυτήν θα μειώνεται, γεγονός που επιτρέπει στις λύσες 

να συγκλίνουν προς την βέλτιστη λύση. 

4.6 Διαμόρφωση προσομοιώσεων 

Αυτό το υποκεφάλαιο παρέχει τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις 

στο Matlab/Simulink και τις τιμές των παραμέτρων που αφορούν τα Φ/Β συστήματα, τον 

μετατροπέα ισχύος, του αλγόριθμους Q-learning, SARSA και BB-BC. Όλες οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιήθηκαν στο Matlab/Simulink R2015a. 
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4.6.1 Φ/Β συστήματα, μετατροπέας ισχύος και σήμα PWM 

 Στον πίνακα 4.1 δίνονται τα στοιχεία των Φ/Β στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις 

προσομοιώσεις. 

Πίνακας 4.3: Παράμετροι Φ/Β συστημάτων 

Παράμετρος 
Φ/Β συστήματα 

PV1 PV2 PV3 PV4 

Vocr (V) 73.2 36.6 73.2 366 

Iscr (A) 15.94 7.97 7.97 71.73 

Vmppr (V) 58.6 29.3 58.6 293 

Imppr (A) 14.94 7.47 7.47 67.23 

Pmppr (W) 876 219 438 19699 

niscT 0.0010199 0.0010199 0.0010199 0.0010199 

nvocT -0.00361 -0.00361 -0.00361 -0.00361 

όπου Pmppr είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παράγει κάθε Φ/Β σε συνθήκες STC. Το PV2 

είναι ένα εμπορικό Φ/Β πλαίσιο και τα υπόλοιπα Φ/Β δημιουργούνται από την παράλληλη και 

σειριακή σύνδεση του. Πιο συγκεκριμένα, το PV1 δημιουργείται από την σύνδεση δύο σειρών 

παράλληλα και κάθε σειρά αποτελείται από δύο πλαίσια συνδεδεμένα σε σειρά. Με αυτόν τον 

τρόπο, οι μέθοδοι MPPT δοκιμάζονται για συστήματα μεγαλύτερης τάσης και ρεύματος. 

Ομοίως, το PV3 δημιουργείται από την σύνδεση σε σειρά δύο πλαισίων για να εξεταστούν οι 

μέθοδοι σε υψηλότερες τάσεις μόνο. Το τελευταίο Φ/Β σύστημα που ονομάζεται PV4 

αποτελείται από 9 σειρές συνδεδεμένες παράλληλα, με την κάθε σειρά να αποτελείται από 10 

πλαίσια συνδενδεμένα σε σειρά. 

 Οι συνθήκες περιβάλλοντος που δοκιμάζονται οι αλγόριθμοι ενισχυτικής μάθησης πρέπει να 

περιλαμβάνουν τις STC ώστε να επαληθεύεται η σωστή λειτουργία τους. Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνονται και άλλες συνθήκες περιβάλλοντος για να ελεγχθεί η απόδοση τους 

περαιτέρω. 

 Όσον αφορά τον μετατροπέα ισχύος, ο πυκνωτής εισόδου του είναι 1mF, ο πυκνωτής εξόδου 

του 1 mF, η επαγωγικότητα του πηνίου 1 mH, η ωμική αντίσταση της διόδου 1mΩ και η 

συχνότητα του διακόπτη είναι 10 kHz. Τέλος, ο λόγος κατάτμησης του μετατροπέα ισχύος είναι 

περιορισμένος μεταξύ 0.1 και 0.9 σε όλες τις προσομοιώσεις. 

4.6.2 Αλγόριθμοι 

• Q-learning και SARSA 

 Κάθε κατάσταση ορίζεται ως ένα διάνυσμα 𝑆 = (𝑉𝑃𝑉 , 𝐼𝑃𝑉 , 𝑑), όπου VPV και IPV είναι οι 

κανονικοποιημένες και διακριτοποιημένες τιμές της τάσης και του ρεύματος, αντίστοιχα. Η 
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τάση ανοιχτού κυκλώματος και το ρεύμα βραχυκύκλωσης κάθε Φ/Β στοιχείου κάτω από STC 

χρησιμοποιούνται για την διαδικασία της κανονικοποίησης και ως επακόλουθο, οι τιμές της 

κανονικοποιημένης τάσης και του ρεύματος κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1. Οι κανονικοποιημένες 

τιμές έπειτα διακριτοποιούνται και δημιουργείται ένα γκρουπ 20 πιθανών διαστήματων στα 

οποία κάθε μεταβλητή ανήκει. Για παράδειγμα, όταν η τάση εξόδου του PV1 είναι 30 V, η 

κανονικοποιημένη τιμή θα είναι 
30

73.2
≅ 0.41  και η μεταβλητή κατάστασης VPV μετά τη 

διαδικασία διακριτοποιήσης θα ισούται με 8. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για την εύρεση 

του IPV. Η μεταβλητή κατάστασης d προκύπτει από την εξίσωση (58): 

 𝑑𝑒𝑔 = tan−1 (
𝑑𝐼𝑃𝑉

𝑑𝑉𝑃𝑉
) +tan−1 (

𝐼𝑃𝑉

𝑉𝑃𝑉
) (58) 

όπου deg είναι μια μεταβλητή με τιμές από -90 μοίρες μέχρι 90 μοίρες, χρησιμοποιείται για την 

διαφοροποίηση μεταξύ των συνθηκών λειτουργίας και το σύστημα λειτουργεί στο MPP όταν 

είναι ίση με 0. Για αυτό το λόγο, η κατάσταση d είναι 1 όταν deg∈[-5°, 5°] και 0, σε 

οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Συνεπώς, το διάστημα των καταστάσεων αποτελείται από 800 

καταστάσεις. Επιπροσθέτως, η λίστα των πράξεων ορίζεται ως A = {-0.1 -0.01 0 0.01 0.1} και 

κάθε πράξη είναι η μεταβολή ΔD στο duty cycle που αποστέλλεται σε μια γεννήτρια PWM. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ένας πίνακας Q δημιουργείται που αποτελείται από 800*5 

ζευγάρια καταστάσεων-πράξεων. 

 Όσον αφορά το σήμα ενίσχυσης, η εξίσωση (59) χρησιμοποιείται για να καλύψει τα τρία 

διαφορετικά επακόλουθα που μπορεί να επιφέρει μια πράξη: 

 𝑅 = {

1, 𝑑𝑒𝑔 ∈ [−5°, 5°] 𝑎𝑛𝑑 𝛥𝐷 = 0
𝛥𝑃

𝑃𝑚𝑝𝑝𝑟
, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 (59) 

Αυτός ο τρόπος ορισμού του σήματος ενισχύσης προσφέρει μερικά θετικά χαρακτηριστικά στη 

μέθοδο ελέγχου. Αρχικά, το σήμα ενίσχυσης παίρνει τη μέγιστη τιμή όταν το σύστημα 

λειτουργεί στο MPP. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο πράκτορας θα λάβει ένα σήμα ενίσχυσης που 

κυμαίνεται από -1 έως 1 αφού το Pmppr είναι η μέγιστη εφικτή παραγόμενη ισχύς κάτω από STC 

και ΔP είναι η διαφορά της παραγόμενης ισχύος μεταξύ 2 διαδοχικών χρονικών βημάτων. Το 

αρνητικό σήμα ενίσχυσης που περιλαμβάνεται ενθαρρύνει τον πράκτορα να αποφύγει πράξεις 

με αρνητικά επακόλουθα, δηλαδή αρνητικό ΔP. Τέλος, η ισχύς Pmppr είναι ένα θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό όλων των Φ/Β και παρέχεται από όλους τους κατασκευαστές, οπότε η ίδια 

φιλοσοφία χρησιμοποιείται για τον ορισμό του σήματος ενίσχυσης σε όλα τα Φ/Β συστήματα 

που χρησιμοποιούνται στις προσομοιώσεις. 
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 Η εξερεύνηση πραγματοποιείται με μια τροποποιημένη μορφή της στρατηγικής ε-greedy. 

Ένας από τους στόχους είναι να επιτραπεί στον πράκτορα να πραγματοποιήσει αρκετούς 

γύρους εξερεύνησης σε καταστάσεις στις οποίες δεν έχει ξανά βρεθεί. Για αυτό, κάθε 

κατάσταση έχει μια δική της τιμή ε, αρχικά ορισμένη 1, και αυτή η τιμή μειώνεται κατά 0.11 

κάθε φορά που μια τυχαία πράξη από αυτή τη κατάσταση πραγματοποιείται. Με αυτό το τρόπο, 

κάθε φορά που ο πράκτορας επισκέπτεται την ίδια κατάσταση ή πιθανότητα να 

πραγματοποιήσει τυχαίες πράξεις θα μειώνεται από 1, σε 0.89, σε 0.78 κ.ο.κ., μέχρι να φτάσει 

τη τιμή 0.01 που είναι και η μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει. Αξίζει να αναφερθεί, ότι 

ακόμα και μετά την εύρεση του MPP θα πραγματοποιούνται τυχαίες πράξεις με πιθανότητα 

0.01 και περιοδικές απώλειες ισχύος θα υπάρχουν. 

 

Σχήμα 4.2: Διάγραμμα ροής Q-learning και SARSA 

To σχήμα 4.2 παρουσιάζει το διάγραμμα ροής και για τους δύο αλγόριθμους. Ο κανόνας 

ανανέωσης που χρησιμοποιεί ο Q-learning αλγόριθμος δίνεται στη (55) ενώ για τον SARSA 

στην (56). Ο ρυθμός μάθησης α έχει οριστεί 0.1 και ο συντελεστής έκπτωσης γ είναι 0.9. 



66 
 

• Big Bang – Big Crunch 

Η μεταβλητή βελτιστοποίησης είναι η �⃗⃗�= (𝑎1 𝑎2 𝑎4 𝑎5 𝑎 𝛾 𝜀𝑟𝑟), όπου α1, α2, α4, α5 είναι οι 

πράξεις του πράκτορα, α ο ρυθμός μάθησης, γ ο συντελεστής έκπτωσης και εrr είναι ο ρυθμός 

μείωσης του ε για κάθε κατάσταση, αρχικά ορισμένος 0.11. Με την βελτιστοποίηση της 

μεταβλητής εrr, θα τροποποιηθεί η ποσότητα των γύρων εξερεύνησης που πραγματοποιείται. 

Η πράξη α3 του πράκτορα που ισούται με 0 δεν προστέθηκε στη μεταβλητή βελτιστοποίησης 

για να αποφευχθούν οι διαταραχές μετά την εύρεση του MPP. Ο αρχικός πληθυσμός Ν και ο 

αριθμός των επαναλήψεων k, είναι 30.  

Η συνάρτηση κόστους που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των λύσεων δίνεται στην 

εξίσωση (60): 

 𝑓 =
1

1 + 𝐸
 (60) 

όπου Ε είναι η ενέργεια που παράγεται από το Φ/Β κατά τη διάρκεια της, 24ων δευτερολέπτων, 

προσομοίωσης. 

 Σε κάθε επανάληψη, Ν-k+1 πιθανές λύσεις δημιουργούνται σε ολόκληρο το διάστημα 

αναζήτησης και k-1 πιθανές λύσεις γύρω από την λύση με την καλύτερη τιμή της συνάρτησης 

κόστους. Ως εκ τούτου, όσο αυξάνεται η τρέχουσα επανάληψη ο αλγόριθμος θα επικεντρώνεται 

ολοένα και περισσότερο στη εύρεση της καλύτερης λύσης γύρω από την μέχρι τώρα καλύτερη 

λύση 𝑥𝑏⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝑎1𝑏 𝑎2𝑏  𝑎4𝑏 𝑎5𝑏  𝑎𝑏 𝛾𝑏  𝜀𝑟𝑟𝑏). Επιπλέον, η μεταβλητή k χρησιμοποιείται για να 

μειώνεται η ακτίνα αναζήτησης. Ο πίνακας 4.2 δίνει τα διαστήματα αναζήτησης κάθε 

μεταβλητής. 

Πίνακας 4.4: Διάστημα αναζήτησης υποψήφιων λύσεων 

Παράμετρος Αρχική τιμή 

Διάστημα αναζήτησης 

N-k+1 υποψήφιες 

λύσεις 
k-1 υποψήφιες λύσεις 

α1 -0.1 [-0.15, -0.05] 𝑎1𝑏 + 10𝑟/𝑘 

α2 -0.01 [-0.05, -0.001] 𝑎2𝑏 + 10𝑟/𝑘 

α4 0.01 [0.001, 0.05] 𝑎4𝑏 + 10𝑟/𝑘 

α5 0.1 [0.05, 0.15] 𝑎5𝑏 + 10𝑟/𝑘 

α 0.1 [0, 1] 𝑎𝑏 + 10𝑟/𝑘 

γ 0.9 [0, 1] 𝛾𝑏 + 10𝑟/𝑘 

εrr 0.11 [0, 1] 𝜀𝑟𝑟𝑏 + 10𝑟/𝑘 

όπου r είναι ένας τυχαίος αριθμός που ακολουθεί κατανομή στο διάστημα [-0.02, 0.02]. 
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4.7 Αποτελέσματα 

 Οι συνθήκες ηλιοφάνειας και θερμοκρασίας των Φ/Β στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε 

όλες τις προσομοιώσεις δίνονται στο σχήμα 4.3. 

 

Σχήμα 4.3: Επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας. 

 Στα σχήματα 4.4, 4.5, 4.6 και 4.7 απεικονίζεται η ισχύς εξόδου των Φ/Β στοιχείων PV1, 

PV2, PV3 και PV4, αντίστοιχα, για τον αλγόριθμο Q-learning, μαζί με το αντίστοιχο λόγο 

κατάτμησης. Όπως φαίνεται, ο πράκτορας πραγματοποιεί τυχαίες πράξεις κάθε φορά που 

βρίσκεται σε μια άγνωστη κατάσταση. Μετά από αρκετούς γύρους εξερεύνησης, ο πράκτορας 

έχει την ικανότητα να μεταβεί στο MPP πολύ γρήγορα από κάποια εξερευνημένη κατάσταση. 

Για παράδειγμα, στο σχήμα 4.3 οι ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες υπάρχουν στα χρονικά 

διαστήματα 0-3 s και 6-9 s. Στο πρώτο χρονικό διάστημα, ο μισός χρόνος αφιερώνεται από τον 

πράκτορα για εξερεύνηση ενώ στο δεύτερο, ο πράκτορας εκμεταλλεύεται τη γνώση που έχει 

λάβει και επιλέγει τις πράξεις που οδηγούν στο καλύτερο σήμα ενίσχυσης. Επιπλέον, αξίζει να 

επισημάνουμε ότι, αν και σε μερικά χρονικά διαστήματα το MPP δεν βρίσκεται, ο πράκτορας 

μόλις βρεθεί σε κάποιο διάστημα με παρόμοιες συνθήκες περιβάλλοντος βελτιώνεται και είτε 

βρίσκει το MPP ή παρουσιάζει καλύτερη συμπεριφορά. Τέλος, μπορούν να φανούν και οι 
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απώλειες ισχύος που οφείλονται στην στρατηγική ε-greedy ακόμα και μετά την εύρεση του 

MPP. 

 

Σχήμα 4.4: Ισχύς εξόδου PV1 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο Q-learning. 

 

Σχήμα 4.5: Ισχύς εξόδου PV2 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο Q-learning. 
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Σχήμα 4.6: Ισχύς εξόδου PV3 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο Q-learning. 

 

Σχήμα 4.7: Ισχύς εξόδου PV4 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο Q-learning. 

 Στα σχήματα 4.8, 4.9, 4.10 και 4.11 απεικονίζονται οι ίδιες γραφικές παραστάσεις για τον 

αλγόριθμο SARSA. Η απόδοση του αλγόριθμου είναι παρόμοια με αυτή του Q-learning με τη 
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μόνη διαφορά να είναι ότι μόλις βρεθεί το MPP, αυτή η μέθοδος σταθεροποιείται σε αυτό το 

σημείο, σε αντίθεση με τον αλγόριθμο Q-learning που υπάρχουν μερικά χρονικά διαστήματα 

που παρουσιάζονται διαταραχές και τα οποία φαίνονται στα σχήματα 4.5 και 4.7. 

 

Σχήμα 4.8: Ισχύς εξόδου PV1 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο SARSA. 
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Σχήμα 4.9: Ισχύς εξόδου PV2 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο SARSA. 

 

Σχήμα 4.10: Ισχύς εξόδου PV3 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο SARSA. 

 

Σχήμα 4.11: Ισχύς εξόδου PV4 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο SARSA. 
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Στον πίνακα 4.5 παρουσιάζεται η παραγόμενη ενέργεια κάθε Φ/Β στοιχείου για κάθε μέθοδο. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο αλγόριθμος SARSA επιτυγχάνει μεγαλύτερη παραγωγή 

ενέργειας σε κάθε στοιχείο. 

Πίνακας 4.5: Παραγόμενη ενέργεια κάθε Φ/Β στοιχείου για κάθε αλγόριθμο. 

Φ/Β στοιχείο 
Παραγόμενη ενέργεια (J) 

Q-learning SARSA 

PV1 14489 14700 

PV2 3476 3522 

PV3 7216 7369 

PV4 332880 338590 

 Το δεύτερο μέρος των προσομοιώσεων αφορά την εφαρμογή του αλγόριθμου BB-BC για 

κάθε αλγόριθμο στο PV1 και την χρήση των παραμέτρων στις υπόλοιπες Φ/Β πηγές. Οι τιμές 

των παραμέτρων που προέκυψαν από τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης δίνονται στον πίνακα 

4.6. 

Πίνακας 4.6: Τιμές παραμέτρων μετά την εφαρμογή του BB-BC. 

Παράμετρος Αρχική τιμή 
Τιμή που βρέθηκε από τον BB-BC 

Q-learning SARSA 

α1 -0.1 -0.0659 -0.0323 

α2 -0.01 0.008 -0.0196 

α4 0.01 0.0362 0.0281 

α5 0.1 0.1158 0.0424 

α 0.1 0.4091 0.6071 

γ 0.9 0.3430 0.0969 

εrr 0.11 0.2491 0.2415 

 Επειδή ο αρχικός πληθυσμός N και ο αριθμός των επαναλήψεων k είναι 30, υπάρχει μια 

μεγάλη πιθανότητα οι τιμές που βρέθηκαν με τον αλγόριθμο να μην είναι οι βέλτιστες. Ωστόσο, 

οι τιμές των παραμέτρων είναι σίγουρα καλύτερες από αυτές που προέκυψαν αρχικά και κάποια 

συμπεράσματα προκύπτουν. Η τιμή της μεταβλητής εrr ανέβηκε και για τους δύο αλγόριθμους, 

γεγονός το οποίο οδηγεί σε λιγότερους γύρους εξερεύνησης από τον πράκτορα. Ο συντελεστής 

έκπτωσης μειώθηκε δραματικά και ο ρυθμός μάθησης αυξήθηκε. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αφού 

πραγματοποιηθούν αρκετοί γύροι εξερεύνησης από σε κάθε κατάσταση, η εξερεύνηση θα 

σταματήσει εντελώς. Ο λόγος που έγινε αυτό, είναι για να αποτραπούν οι τυχαίες πράξεις που 

οδηγούν σε απώλειες ισχύος μετά την εύρεση του MPP. 

 Στα σχήματα 4.12, 4.13, 4.14 και 4.15 παρουσιάζετια η παραγόμενη ισχύς κάθε Φ/Β 

στοιχείου και ο αντίστοιχος λόγος κατάτμησης κάθε στιγμή, για τον αλγόριθμο Q-learning. 
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Είναι φανερό, ότι οι λιγότεροι γύροι εξερεύνησης οδηγούν σε γρηγορότερη σταθεροποίηση 

στο MPP. Επιπλέον, ο αλγόριθμος Q-learning παρουσίαζε διαταραχές σε μερικά χρονικά 

διαστήματα στα PV2 και PV4, οι οποίες έχουν εξαφανιστεί. 

 

Σχήμα 4.12: Ισχύς εξόδου PV1 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο Q-learning, μετά την βελτιστοποίηση. 
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Σχήμα 4.13: Ισχύς εξόδου PV2 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο Q-learning, με χρήση των παραμέτρων 

από BB-BC. 

 

Σχήμα 4.14: Ισχύς εξόδου PV3 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο Q-learning, με χρήση των παραμέτρων 

από BB-BC. 
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Σχήμα 4.15: Ισχύς εξόδου PV4 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο Q-learning, με χρήση των παραμέτρων 

από BB-BC. 

 Οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις για τον αλγόριθμο SARSA παρουσιάζονται στα 

σχήματα 4.16, 4.17, 4.18 και 4.19. Το ακριβές MPP βρίσκεται στα περισσότερα χρονικά 

διαστήματα και μόλις προηγούμενες συνθήκες περιβάλλοντος συναντηθούν από τον πράκτορα, 

η μέθοδος ελέγχου βρίσκει ξανά το MPP πολύ γρήγορα. Επιπλέον, μετά την εύρεση του MPP, 

η μέθοδος δεν παρουσιάζει διαταραχές γύρω από αυτό, για τη συντριπτική πλειονότητα των 

χρονικών περιόδων. 

 

Σχήμα 4.16: Ισχύς εξόδου PV1 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο SARSA, μετά την βελτιστοποίηση. 
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Σχήμα 4.17: Ισχύς εξόδου PV2 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο SARSA, με χρήση των παραμέτρων 

από BB-BC. 

 

Σχήμα 4.18: Ισχύς εξόδου PV3 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο SARSA, με χρήση των παραμέτρων 

από BB-BC. 
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Σχήμα 4.19: Ισχύς εξόδου PV4 και λόγος κατάτμησης για τον αλγόριθμο SARSA, με χρήση των παραμέτρων 

από BB-BC. 

 Στον πίνακα 4.7 δίνεται η παραγόμενη ενέργεια κάθε Φ/Β στοιχείου για κάθε αλγόριθμο 

μετά την βελτιστοποίηση των παραμέτρων, μαζί με την επί τοις εκατό μεταβολή σε σχέση με 

την παραγόμενη ενέργεια κάθε αλγορίθμου πριν την βελτιστοποίηση. Η εφαρμογή του 

αλγόριθμου βελτιστοποίησης BB-BC οδηγεί σε αύξηση της παραγόμενης ενέργειας για κάθε 

μέθοδο. 

Πίνακας 4.7: Παραγόμενη ενέργεια κάθε αλγορίθμου και επί τοις εκατό μεταβολή. 

Φ/Β στοιχείο 
Παραγόμενη ενέργεια (J) 

% μεταβολή παραγόμενης 

ενέργειας 

Q-learning SARSA Q-learning SARSA 

PV1 15211 15321 5.0 4.2 

PV2 3763 3842 8.3 9.1 

PV3 7390 7819 2.4 6.1 

PV4 339980 354360 2.1 4.5 

 

4.8 Συμπεράσματα 

 Από όλες τις γραφικές παραστάσεις P-t προκύπτει ότι οι αλγόριθμοι SARSA και Q-learning 

επιτυγχάνουν την εύρεση του σημείου μέγιστης ισχύος στα περισσότερα χρονικά διαστήματα, 
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για διαφορετικές τιμές ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας. Επιπλέον, μόλις ξανά βρεθούν 

στις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος είναι σε θέση να αλλάξουν το σημείο λειτουργίας πολύ 

γρήγορα και να μεταβούν στο MPP. Ένα επιπλέον θετικό χαρακτηριστικό των δύο μεθόδων 

είναι ότι δεν παρουσιάζουν διαταραχές γύρω από το MPP. 

 Η εφαρμογή του αλγόριθμου βελτιστοποίησης χρησιμοποιήθηκε για κάθε αλγόριθμο στο 

PV1 και κατάφεραν να αυξήσουν την παραγόμενη ενέργεια κατά 8.3% και 9.1%. Οι 

παράμετροι που προέκυψαν για το συγκεκριμένο Φ/Β στοιχείο εφαρμόστηκαν στα υπόλοιπα  

τρία, στα οποία αύξησαν την παραγόμενη ενέργεια αλλά κατά μικρότερο ποσοστό. Ωστόσο, 

αυξήθηκε η ταχύτητα με την οποία βρίσκουν το MPP. 

 Τέλος, οι δύο μέθοδοι απαιτούν πολύ λίγα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Φ/Β στοιχείου για 

να λειτουργήσουν. Συγκεκριμένα, απαιτούνται η τάση ανοιχτού κυκλώματος, το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης και η μέγιστη ισχύς του Φ/Β στοιχείου κάτω από STC, χαρακτηριστικά τα 

οποία δίνονται από όλους τους κατασκευαστές. Συνεπώς, οι μέθοδοι είναι εφαρμόσιμες για 

οποιοδήποτε Φ/Β σύστημα. 
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