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Περίληψη
Την σημερινή εποχή η κύρια μορφή ενέργειας είναι το πετρέλαιο και τα
παράγωγα του. Όμως η συστηματική χρήση του πετρελαίου έχει οδηγήσει την
ανθρωπότητα σε ενεργειακή κρίση. Από την μία πλευρά οι παγκόσμιες οικονομίες
έχουν σαν προτεραιότητα την εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών τους με
οποιασδήποτε κόστος και από την άλλη μεριά, υπάρχει η οικολογική καταστροφή
από τα προϊόντα της καύσης του πετρελαίου, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η φωτοβολταϊκή ενέργεια είναι μια καθαρή ενέργεια με πολλά
πλεονεκτήματα . Ενδεικτικά, αποτελεί έναν απεριόριστο φυσικό πόρο, έχει μεγάλη
διάρκεια ζωής και ικανοποιητική απόδοση. Ένας τρόπος βελτίωση της απόδοσης της
παραγωγής της φωτοβολταϊκής ενέργειας είναι η κατασκευή ενός πρωτότυπου
συστήματος παρακολούθησης της πορείας του ήλιου.
Πριν γίνει η σχεδίαση του συστήματος, έγινε μια εις βάθος μελέτη της αρχής
λειτουργίας της Φ/Β γεννήτριας, καθώς και μελέτη των τεχνολογιών που
χρησιμοποιούνται και των αντίστοιχων υλικών κατασκευής τους. Ακόμη, θεωρήθηκε
σκόπιμο να μελετηθεί, η ηλιακή ακτινοβολία και πως αυτή μεταβάλλεται, στη
διάρκεια της ημέρας και το έτους. Τέλος αναπτύχθηκαν οι τρόποι τοποθέτησης των
φωτοβολταϊκών, οι εφαρμογές των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και η
παρούσα κατάσταση στη Ελλάδα και την Ευρώπη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σύστημα θα πρέπει να δίνει τη
δυνατότητα κίνησης σε δυο άξονες. Η μια κίνηση θα γίνεται για την παρακολούθηση
της εποχιακής μεταβολής, αλλάζοντας τη κλίση της Φ/Β πλάκας, ενώ η κίνηση στον
δεύτερο άξονα, θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της ημερήσιας μεταβολής
του ήλιου.
Η σχεδίαση και υλοποίηση του πρωτότυπου συστήματος έδωσε τη
δυνατότητα για μια σειρά από μετρήσεις υπό πραγματικές συνθήκες. Οι μετρήσεις
υπό καθεστώς νέφωσης έδειξαν ότι υπάρχει μια μικρή απόδοση της τάξης του 13%
ενώ οι μετρήσεις υπό καθεστώς ηλιοφάνειας έδειξαν ότι υπάρχει σοβαρή βελτίωση
στην απόδοση του Φ/Β κατά 28%. Ο υπολογισμός της κατανάλωσης της ενέργειας
του συστήματος παρακολούθησης, έδειξε ότι κατανάλωση είναι η μικρότερη δυνατή.
Επιπλέον από μετρήσεις βρέθηκε, η συνεισφορά της κίνησης, του κάθε άξονα στη
τελική απόδοση.
Εκτός από τη βελτιωμένη απόδοση το σύστημα περιέχει μια σειρά από άλλα
πλεονεκτήματα όπως ευχρηστία, ευελιξία, ασφάλεια από κινδύνους ηλεκτροπληξίας
και αυτονομία, που το κάνουν ιδανική λύση στη αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης.
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Εκτίμηση της απόδοσης φωτοβολταϊκού με τη χρήση συστήματος παρακολούθησης του
ηλίου και αξιολόγησή του.

1 Εισαγωγή
1.1 Ενεργειακή κρίση
Η ενέργεια αποτέλεσε και αποτελεί τον κινητήριο μοχλό κάθε ανθρώπινης
δραστηριότητας. Αρχικά ο άνθρωπος, χρησιμοποίησε την ενέργεια από την καύση
του κάρβουνου και του πετρελαίου. Όμως στα μέσα του 20ου αιώνα, ένας νέος
τρόπος παραγωγής ενέργειας ήρθε να δημιουργήσει ελπίδες, για ριζική επίλυση του
παγκοσμίου ενεργειακού προβλήματος, η πυρηνική ενέργεια.
Τα πυρηνικά ατυχήματα, που έγιναν στους πυρηνικούς σταθμούς του Three
Mile Island της Πενσυλβάνιας το 1979 και του Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας το 1986,
ήλθαν να επιβεβαιώσουν, χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης, την αδυναμία μας να
διασφαλίσουμε την ελεγχόμενη παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας [1].
Τη σημερινή εποχή, όλο και περισσότερο γίνεται αντιληπτή η στροφή από τις
παραδοσιακές μορφές ενέργειας όπως το πετρέλαιο, σε άλλες μορφές ενέργειας. Ο
βασικός λόγος αυτής της στροφής είναι, ότι τόσο το πετρέλαιο, όσο τα άλλα ορυκτά
καύσιμα, κάποτε θα τελειώσουν [2]. Το ίδιο ισχύει και για το ουράνιο, που
τροφοδοτεί τους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σήμερα το πετρέλαιο, είναι η νούμερο ένα πηγή ενέργειας παγκοσμίως και
αναμένεται να παραμείνει έτσι στα προσεχή έτη. Η παγκόσμια κατανάλωση
πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά 20% από το 1994, και η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου
υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,6% ετησίως [3]. Η ανησυχία που έχει καταλάβει
τα ευρωπαϊκά κράτη, είναι δικαιολογημένη, αφού διαχειρίζονταν αυτό το πρόβλημα
με βραχυπρόθεσμο τρόπο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ολοένα περισσότερο η
εξάρτηση μας από ένα φυσικό πόρο του οποίου η παραγωγή θα ακολουθήσει
φθίνουσα πορεία. Η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από το πετρέλαιο θα οδηγήσει
στην οικολογική και οικονομική κατάρρευση [4]. Όπως γνωρίζουμε τα προϊόντα
της καύσης του πετρελαίου συμβάλουν σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
[5], ενώ σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων [6]. Η
οικονομική κατάρρευση αφορά τις συνέπειες της αύξησης των τιμών της ενέργειας,
τόσο στην παγκόσμια όσο και στις εθνικές οικονομίες.
Από την άλλη μεριά, άρχισαν να επιβεβαιώνονται, με επιστημονικά
τεκμηριωμένο τρόπο, οι προβλέψεις για σημαντικές επιβαρυντικές συνέπειες στο
οικοσύστημα (φαινόμενο θερμοκηπίου), εξαιτίας κυρίως της μαζικής χρήσης του
πετρελαίου.
Η διάσκεψη στο Ρίο, το καλοκαίρι του 1992, προσδιόρισε το πρόβλημα στις
πραγματικές του διαστάσεις, προδιαγράφοντας άμεσες ενέργειες και επεμβάσεις. Τα
επιστημονικά στοιχεία για τη σχέση της βιομηχανικής δραστηριότητας με τις
αρνητικές κλιματικές αλλαγές, την οικολογική υποβάθμιση και το δυσοίωνο μέλλον
του πλανήτη μας, ήταν συντριπτικά. Παρά ταύτα, οι τρόποι αντιμετώπισης και ο
έλεγχος εφαρμογής τους δεν βρήκαν όλες τις κυβερνήσεις σύμφωνες, λόγω των
μεγάλων συμφερόντων που διακυβεύονταν.
Στην επόμενη, όμοια διάσκεψη, στο Κιότο της Ιαπωνίας, το Δεκέμβριο του
1997, καταβλήθηκε προσπάθεια για μια νέα συμφωνία, βασισμένη σε πιο δραστικά
μέτρα. Ορίστηκαν δεσμευτικοί στόχοι για μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου
κατά 5% στη διάρκεια της περιόδου 2008-2012 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.
Κάθε κράτος ανέλαβε διαφορετικό ποσοστό μείωσης των εκπομπών στο πλαίσιο του
γενικού στόχου [7].
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Στο Μπαλί, το 2007, οι 192 χώρες που έχουν συνυπογράψει τη ΣύμβασηΠλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC) κατέληξαν σε συναίνεση
για την κατάρτιση μιας νέας παγκόσμιας συμφωνίας για την καταπολέμηση των
κλιματικών αλλαγών. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής , η Ε.Ε.
θα προχωρήσει σε μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% για την περίοδο
1990-2010 και κατά 20% για το σύνολο της περιόδου 1990-2020. Μάλιστα είναι
διατεθειμένη να προχωρήσει σε μειώσεις ακόμα και 30% εάν όλες οι μεγάλες
βιομηχανικές χώρες συμφωνήσουν να πράξουν το ίδιο [8].
Πλέον το νέο ενεργειακό τοπίο του 21ου αιώνα, είναι εκείνο που οι
παγκόσμιες οικονομίες εξαρτώνται η μια από την άλλη για την εξασφάλιση της
ενεργειακής ασφάλειας και για την εξασφάλιση αποτελεσματικής δράσης ενάντια
στην αλλαγή κλίματος.

1.2 Ανάγκη για στροφή στις ήπιες μορφές ενέργειας
Η παραπάνω ανθρωπιστική κρίση μπορεί να λυθεί με άμεση ή έμμεση
χρησιμοποίηση της ενέργειας που ονομάζεται «ήπια μορφή ενέργειας». Οι ήπιες
μορφές ενέργειας ή "ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" (ΑΠΕ) ή "νέες πηγές ενέργειας"
είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχεται από διάφορες φυσικές
διαδικασίες, όπως ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και
άλλες.
Ο όρος "ήπιες" αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχήν,
για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως
εξόρυξη, άντληση, καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές
ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση, της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη
φύση. Δεύτερο, πρόκειται για "καθαρές" μορφές ενέργειας, πολύ φιλικές στο
περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή
τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που
χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα [9].
Ως "ανανεώσιμες πηγές" θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των
παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή
και η αιολική. Ο χαρακτηρισμός "ανανεώσιμες" είναι κάπως καταχρηστικός, μια και
ορισμένες από αυτές τις πηγές, όπως η γεωθερμική ενέργεια δεν ανανεώνονται σε
κλίμακα χιλιετιών.
Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας είχαν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν
αλλά δεν αναπτύχθηκαν για αρκετές δεκαετίες εξαιτίας του κόστους παραγωγής της
ενέργειας σε σύγκριση με το πετρέλαιο. Πλέον στο διεθνές περιβάλλον, είναι ώριμες
οι συνθήκες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, τόσο για την
αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων όσο και από την μείωση των τιμών των
υλικών που χρησιμοποιούνται στις ήπιες μορφές ενέργειας, όπως η ηλιακή κυψέλη,
λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

1.3 Ανάγκη για χρήση της φωτοβολταϊκής ενέργειας
Υπάρχουν πράγματι, πολλές επιλογές ώστε να χρησιμοποιηθεί κάποια
ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, αλλά η φωτοβολταϊκή παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, από την ηλιακή ακτινοβολία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Οι ηλιακές
κύψέλες, μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άμεσα στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή η
διαδικασία ενός βήματος είναι καθαρή και απολύτως χωρίς καυσαέρια.
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Η ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, έχει την υψηλότερη
δυνατότητα όλων των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας δεδομένου ότι η ηλιακή
ενέργεια είναι ένας σχεδόν απεριόριστος πόρος και διαθέσιμος παντού. Όλα τα
ενεργειακά σενάρια που επιλύονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
συμφωνούν ότι η ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια θα διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο
στο ενεργειακό μίγμα μέσα στις επόμενες δεκαετίες.
Τα φωτοβολταϊκά θα είναι μια από τις βασικές ενεργειακές τεχνολογίες αυτού
του αιώνα, και η εκτενής βιομηχανική ανάπτυξή τους πρέπει να επιταχυνθεί τώρα
[10]. Τα πλεονεκτήματα της φωτοβολταϊκής μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε
ηλεκτρική είναι τα ακόλουθα [11]:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Είναι ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή.
Έχει ικανοποιητική απόδοση μετατροπής.
Η μέθοδος κατασκευής των ηλιακών κυττάρων από πρώτες ύλες, είναι
σχετικά εύκολη
Τα ηλιακά στοιχεία έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (τουλάχιστον 25
χρόνια).
Τα ηλιακά στοιχεία δεν έχουν κινούμενα μέρη και είναι σχεδόν απαλλαγμένα
από την ανάγκη επίβλεψης και συντήρησης. Ακόμα και σε περίπτωση βλάβης,
η αποκατάσταση της λειτουργίας γίνεται εύκολα λόγω της σπονδυλωτής
μορφής της φωτοβολταϊκής διάταξης.
Η φωτοβολταϊκή μετατροπή δεν προκαλεί ρύπανση στο περιβάλλον, ούτε
θόρυβο ή άλλη ενόχληση και δε δημιουργεί απόβλητα ή άχρηστα
παραπροϊόντα.
Δίνει τη δυνατότητα ανεξαρτησίας από κεντρικά ηλεκτρικά δίκτυα διανομής,
καθιστώντας την, μια λογικού κόστους παροχή ενέργειας, σε εγκαταστάσεις
απομακρυσμένες από το κυρίως δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να εγκατασταθεί σε
οποιαδήποτε απαίτηση ισχύος από το μικροβάτ (mW) στις πολύ μεγάλες
κλίμακες των μεγαβάτ (MW)
Παρέχει τη δυνατότητα διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε χρήστη
σε οποιαδήποτε σημείο της γης.

1.4 Ανάγκη για την μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του ηλίου με τη
χρήση του συστήματος παρακολούθησης του ηλίου.
Ένα βασικό μειονέκτημα ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ότι, σε
αντίθεση με πολλά άλλα συστήματα μετατροπής, η τροφοδοσία του (ηλιακή
ακτινοβολία) δεν είναι καθόλου σταθερή, αλλά αυξομειώνεται μεταξύ μιας μέγιστης
και της μηδενικής τιμής, ακολουθώντας συχνά απότομες και απρόβλεπτες
διακυμάνσεις. Μια λύση σε αυτή την περίπτωση, είναι η χρήση ενός συστήματος
παρακολούθησης του ηλίου ώστε η φωτοβολταϊκή γεννήτρια να τον ακολουθεί
συνεχώς. Με αυτό τον τρόπο θα έχουμε τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της
ηλιακής ενέργειας.
Πράγματι, ένα πλαίσιο το οποίο φέρεται κάθετα στις ακτίνες του ήλιου
λαμβάνει περισσότερο φως από ένα άλλο, που δεν είναι προσανατολισμένο προς τον
ήλιο. Η πορεία του ήλιου στον ουρανό αλλάζει τόσο με την ώρα της ημέρας όσο και
με τη μέρα του έτους. Αυτό σημαίνει ότι, για να παράγει το πλαίσιο τη μέγιστη

9

Εκτίμηση της απόδοσης φωτοβολταϊκού με τη χρήση συστήματος παρακολούθησης του
ηλίου και αξιολόγησή του.

ποσότητα ενέργειας, πρέπει να είναι σε θέση να περιστραφεί για να ακολουθήσει την
τροχιά του ήλιου.
Παρόλα αυτά, τα Φ/Β πλαίσια τοποθετούνται ώστε να αντικρίζουν τον ήλιο
υπό σταθερή γωνία. Αν και τα πλαίσια αυτά δεν μπορούν να παράγουν τόση ισχύ όση
τα πλαίσια με σύστημα παρακολούθησης της τροχιάς, έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι
πιο οικονομικά και συντηρούνται ευκολότερα, Για αυτό και η πλειοψηφία των
πλαισίων είναι σταθερά.
Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις, τα σταθερά πλαίσια ρυθμίζονται
χειροκίνητα για εξοικονόμηση του κόστους της κατασκευής.. Αυτό μπορεί να γίνει
μερικές φορές το χρόνο ώστε να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές αλλαγές της πορείας
του ήλιου ή ενίοτε, μερικές φορές την ημέρα. Με τη χειροκίνητη ρύθμιση των
πλαισίων μπορεί να χαθεί ένα σημαντικό μέρος του φωτός που θα συλλεγόταν μέσω
του συστήματος παρακολούθησης. Είναι προφανές, ότι ένα αυτόματο σύστημα
παρακολούθησης του ήλιου είναι απαραίτητο.
Όμως ένα σύστημα παρακολούθησης του ήλιου για να είναι πετυχημένο θα
πρέπει, να προσδιοριστεί εάν το αυξημένο κόστος και η μηχανική πολυπλοκότητα της
χρήσης ενός συστήματος παρακολούθησης είναι συμφέρουσα. Εκτός από το κόστος
κατασκευής και συντήρησης, σημαντικό ρόλο παίζει και η ισχύς που δαπανάει το ίδιο
το σύστημα για την παρακολούθηση του ήλιου.

1.5 Πρόταση για επίλυση ενός μέρος της ενεργειακής κρίσης
Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την επίλυση ενός μέρος του ενεργειακού
προβλήματος, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η παράγωγη ηλεκτρικής ενέργειας από
Φ/Β γεννήτρια. Επίσης προτείνεται, ένα πρωτότυπο σύστημα παρακολούθησης του
ηλίου, που θα κινείται σε δυο διευθύνσεις και πάνω στο οποίο θα είναι κατάλληλα
προσαρμοσμένη μια φωτοβολταϊκή συστοιχία για βελτιστοποίηση της απόδοσής της.
Σκοπός της εργασίας εκτός από τη πρωτότυπη κατασκευή, είναι να εξεταστεί αν η
επιπλέον ισχύ που παράγει η Φ/Β γεννήτρια είναι μεγαλύτερη από την ισχύ που
καταναλώνει ώστε να αποτελεί μια συμφέρουσα και βιώσιμη λύση.

1.6 Ιστορική αναδρομή
Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούν μια προσέγγιση της
τεχνολογίας για μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια. Αναλύοντας
τη σύνθετη λέξη φωτοβολταϊκό, ο όρος «φωτό» προέρχεται από το φως και ο όρος
«βόλτα» αναφέρεται στον Alessandro Volta, έναν από τους πρωτοπόρους στην
μελέτη του ηλεκτρισμού. Επομένως, με την λέξη φωτοβολταϊκό αναφερόμαστε « σε
αυτό που σχετίζεται με την ύλη ή την συσκευή στην οποία ο ηλεκτρισμός παράγεται ως
αποτέλεσμα έκθεσης στο φως [12]. Υπό το πρίσμα της Φυσικής, βέβαια, με τη λέξη
φωτοβολταϊκό φαινόμενο, ουσιαστικά εννοούμε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
Η έρευνα για το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ξεκίνησε από το Γάλλο φυσικό
Edmond Becquerel, το 1839. Ο Becquerel παρατήρησε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα
ηλεκτρόδιο πλατίνας αυξάνεται, υπό την παρουσία φωτός, όταν αυτό είναι βυθισμένο
σε ηλεκτρολύτη.
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Εικόνα 1. Ο Edmond Becquerel
Μετά από 45 χρόνια περίπου, ο Charles Fritz, το1883, κατασκευάζει το πρώτο
φωτοβολταϊκό στοιχείο χωρίς τη χρήση χημικών διαλυμάτων, χρησιμοποιώντας
κρύσταλλο από το υλικό σελήνιο (Se). Η απόδοση του στοιχείου ήταν 1%. Νωρίτερα,
δυο επιστήμονες του Cambridge, οι Adams και Day, το 1877, είχαν παρατηρήσει
αυξομειώσεις στις ηλεκτρικές ιδιότητες του σεληνίου, όταν αυτό εκτίθεται στον ήλιο
[13].
Όπως είναι φυσικό, χωρίς την κατανόηση του φωτοβολταϊκού φαινόμενου, η
απόδοση του φωτοβολταϊκού στοιχείου, θα παρέμενε μικρή και μόνο η ερμηνεία του
φαινομένου αυτού, θα βοηθούσε στην βελτίωση της. Ο Albert Einstein γράφει την
πληρέστερη θεωρία γύρω από το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, το 1904. Για αυτήν τη
θεωρητική του εξήγηση τιμήθηκε με βραβείο Nobel, το 1921 [14].

Εικόνα 2. Ο Albert Einstein
Η θεωρία γύρω από το ηλιακό φωτοβολταϊκό στοιχείο, ολοκληρώθηκε από
τον Schottky, το 1930, ο οποίος ασχολήθηκε με τον σχηματισμό των ημιαγωγών.
Όπως ήταν φυσικό, με την κατανόηση του φωτοβολταϊκού φαινόμενου, η
απόδοση των ηλιακών στοιχείων έφτασε στο 6%, το 1953, από τους Chapin, Pearson
και Fuller, χρησιμοποιώντας ηλιακή κυψέλη πυριτίου (Si)[11].
Έτσι τα φωτοβολταϊκά στοιχεία αρχίζουν να βρίσκουν εξειδικευμένες
εφαρμογές. Πράγματι, το 1958 οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποίησαν
φωτοβολταϊκά πλαίσια στο τεχνητό δορυφόρο, Vanguard I, για την παροχή
βοηθητικής πηγής ενέργειας. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πέτυχαν να τροφοδοτήσουν
με ηλεκτρική ενέργεια το πομπό, μάλιστα εξακολούθησαν να λειτουργούν για ακόμη
έξι συνολικά χρονιά. Ο ίδιος ο δορυφόρος χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία για τα
επόμενα 40 χρόνια [15]. H παραπάνω πετυχημένη δοκιμή, ήταν η αφορμή, από το
1969 και μετά, όλοι οι τεχνητοί δορυφόροι, τόσο από της Ηνωμένες Πολιτείες, όσο
και από τη πρώην Σοβιετική Ένωση, να έχουν σαν κύρια πηγή ενέργειας τα ηλιακά
στοιχεία.
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Εικόνα 3. Ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος που χρησιμοποίησε την ηλεκτρική ενέργεια
από Φ/Β σύστημα
Μια άλλη επανάσταση στη τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι η
κατασκευή τους, με τη χρήση άμορφου πυριτίου. Το 1976 οι Calson και Wronski,
κατασκευάζουν ηλιακό στοιχειό από άμορφο πυρίτιο, με πολύ μικρή απόδοση 0,01 %
[11].
Παρόλο το υψηλό κόστος κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου , η
παγκόσμια παραγωγή ισχύος από φωτοβολταϊκά συστήματα σχεδόν φθάνει τα 1000
ΜW το 1999, ενώ μέσα σε 8 χρόνια η ισχύς αυτή εννεαπλασιάζεται [16].
Σήμερα οι ηλιακές κυψέλες φθάνουν σε απόδοση του 18% του προσπίπτοντος
σε αυτές ηλιακού φωτός. Τα εμπορικά ηλιακά στοιχεία κατασκευάζονται, με
διάφορες τεχνολογίες, όπως αυτή του πυριτίου ( μονοκρυσταλικό, πολυκρυσταλικό)
αλλά και του λεπτού φιλμ (άμορφο). Επίσης χρησιμοποιούνται άλλα φωτοευαίσθητα
υλικά, όπως δισεληνιούχος ινδικός χαλκός (CaInSe2) και τελλουριούχο κάδμιο
(CdTe).
Μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές των φωτοβολταϊκών στοιχείων είναι η
συμπληρωματική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πράγματι, εδώ και πολλά χρόνια
στην Βόρεια Αμερική πολλές εταιρίες παραγωγής ενέργειας υποστηρίζουν τα φορτία
κλιματισμού τους θερινούς μήνες με ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά
συστήματα.
Τα πρώτα βήματα στο τομέα αυτό ξεκίνησαν στην Ευρώπη, το 2000, κυρίως
με προγράμματα στήριξης της αρχικής επένδυσης και της αποδιδόμενης στο
ηλεκτρικό δίκτυο ενέργειας Η στήριξη της αρχικής επένδυσης είχε θετικά
αποτελέσματα στην Γερμανία [17] αυξάνοντας την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ
από Φ/Β συστήματα.
Λαμβάνοντας υπόψη, το θετικό αποτέλεσμα της προσπάθειας της Γερμανίας,
η Ελλάδα στηρίζει την εγκατάσταση Φ/Β με διάφορα προγράμματα, όπως η 3η
προκήρυξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ενέργειας (ΚΠΣ-2), που αφορούσε
επενδύσεις επιχειρήσεων σε Φ/Β συστήματα στην Κρήτη, µε επιδότηση 70%, όσο και
με το πρόγραμμα ΕΠΑΝ του Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου για στήριξη αυτόνομων
υβριδικών Φ/Β συστημάτων [18].
Πλέον τώρα, παγκοσμίως όλο και περισσότερα Φ/Β συστήματα είναι
ενσωματωμένα σε κτίρια και είναι συνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο. Ευρέως
διαδεδομένη είναι και η χρήση αυτονόμων Φ/Β συστημάτων για την βελτίωση της
ποιότητας της ζωής σε απομακρυσμένες περιοχές, που δεν υπάρχει πρόσβαση στην
ηλεκτρική ενέργεια. Τέλος στην αγορά εμφανίζονται όλο και περισσότερα
καταναλωτικά προϊόντα όπως αριθμομηχανές, ρολόγια κλπ [19] που χρησιμοποιούν
μια Φ/Β κυψέλη.
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2 Αρχή λειτουργίας Φ/Β συστημάτων - Θεωρία ημιαγωγών
2.1 Το άτομο
Όπως γνωρίζουμε η ύλη αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια τα οποία δε
μπορούν να διαιρεθούν άλλο με χημικά μέσα (χημικές αντιδράσεις). Τα σωματίδια
αυτά ονομάζονται άτομα. Η ύλη λοιπόν, αποτελείται από άτομα που διαφέρουν
μεταξύ τους κατά σχήμα και κατά μέγεθος. Ο σχηματισμός των υλικών σωμάτων
οφείλεται στις ενώσεις ατόμων με άλλα άτομα.
Κάθε άτομο αποτελείται από μια περιοχή, που είναι στο κέντρο του, στην
οποία, είναι συγκεντρωμένο όλο το θετικό φορτίο, καθώς και σχεδόν όλη η μάζα του
ατόμου. Η περιοχή αυτή ονομάζεται πυρήνας. Ο πυρήνας περιέχει τα στοιχειώδη
σωμάτια, πρωτόνιο και νετρόνιο. Το πρωτόνιο έχει θετικό φορτίο ενώ το νετρόνιο
είναι ηλεκτρικά ουδέτερο.

Εικόνα 4. Δομή του ατόμου
Γύρω από το πρωτόνιο υπάρχει μια άλλη περιοχή, ο σφαιρικός φλοιός, μέσα
στον οποίο κινούνται τα ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια, σε αντίθεση με τα πρωτόνια,
έχουν αρνητικό φορτίο. Στο σφαιρικό φλοιό τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από
τον πυρήνα σε τροχιές που ονομάζονται στιβάδες, οι οποίες έχουν διαφορετική
απόσταση από το πυρήνα [20].
Η πιο απομακρυσμένη στιβάδα, από το πυρήνα, ονομάζεται εξωτερική
στιβάδα ή στιβάδα σθένους. Η εξωτερική στιβάδα μπορεί να έχει μέχρι 8 ηλεκτρόνια
και είναι χαρακτηριστική για τις ιδιότητες που εμφανίζει ένα άτομο. Για να έχει ένα
άτομο, σταθερή δομή, θα πρέπει στην εξωτερική στιβάδα να έχει 2 ή 8 ηλεκτρόνια.

2.2 Σχηματισμός ρεύματος στα υλικά
Από το νόμο του Coulomb γνωρίζουμε ότι τα ετερώνυμα φορτία έλκονται ενώ
τα ομώνυμα απωθούνται. Επομένως ο θετικός πυρήνας ασκεί ελκτική δύναμη στα
ηλεκτρόνια, του ηλεκτρονικού νέφους. Τα ηλεκτρόνια της στιβάδας που απέχουν
περισσότερο από το πυρήνα δέχονται τις ασθενέστερες δυνάμεις και ονομάζονται
εξωτερικά ηλεκτρόνια.
Ανάλογα με το υλικό π.χ. στα μέταλλα είναι δυνατό σε γειτονικά άτομα ,ο
θετικός πυρήνας, να πλησιάσει τόσο πολύ, ώστε στα εξωτερικά ηλεκτρόνια να
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ασκούνται ισχυρές δυνάμεις που τα αποσπούν από τα άτομα τους και μετατρέπονται
σε πραγματικά ελεύθερα ηλεκτρόνια.
Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια κινούνται τυχαία και ακανόνιστα προς όλες τις
διευθύνσεις. Αν στα άκρα τους (μέταλλα) συνδέσουμε μια μπαταρία, τότε τα
ηλεκτρόνια θα έλκονται από το θετικό πόλο και θα απωθούνται από το αρνητικό πόλο
της. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα ηλεκτρόνια να κινούνται προς μια κατεύθυνση [21].

Εικόνα 5.α) τυχαία κίνηση ηλεκτρονίων β) Προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων
Αυτή η προσανατολισμένη κίνηση
(ηλεκτρόνια) ονομάζεται ηλεκτρικό ρεύμα.

των

φορτισμένων

σωματιδίων

2.3 Αγωγοί- Μονωτές- Ημιαγωγοί
Υπάρχουν υλικά που τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι ελάχιστα όπως το
πλαστικό ή το ξύλο. Αντίθετα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι πάρα πολλά στα
μέταλλα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα , τα υλικά, να έχουν διαφορετικές ηλεκτρικές
ιδιότητες.
Τα υλικά με βάση τις ηλεκτρικές ιδιότητες που εμφανίζουν, χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες: αγωγούς, μονωτές και ημιαγωγούς. Οι αγωγοί έχουν μικρή ειδική
αντίσταση 10-8 Ωm και άρα επιτρέπουν τη διέλευση του ρεύματος. Οι μονωτές έχουν
μεγάλη ειδική αντίσταση 10+11 Ωm και άρα εμποδίζουν τη διέλευση του ρεύματος. Οι
ημιαγωγοί συμπεριφέρονται μερικές φορές σαν μονωτές και μερικές φορές σαν
αγωγοί, ανάλογα με τις συνθήκες, π.χ. η θερμοκρασία [22].

2.4 Δομή των ημιαγωγών
Οι ημιαγωγοί όπως το γερμάνιο και το πυρίτιο έχουν τέσσερα ηλεκτρόνια
στην εξωτερική στιβάδα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ένα ηλεκτρόνιο της
στιβάδας σθένους να σχηματίσει ομοιοπολικό δεσμό με ένα άλλο ηλεκτρόνιο σθένους
ενός γειτονικού ατόμου, σχηματίζοντας τέσσερις ομοιοπολικούς δεσμούς. Με αυτό
τον τρόπο η εξωτερική στιβάδα αποκτάει οκτώ ηλεκτρόνια και άρα το άτομο έχει
σταθερή δομή. Εξαιτίας των σταθερών δεσμών σχηματίζονται κρύσταλλοι όπου όλα
τα άτομα βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις [23].
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Εικόνα 6. Σταθερή δομή στο ημιαγωγό πυριτίου εξαιτίας των τεσσάρων
ομοιοπολικών δεσμών
Στην παραπάνω περίπτωση, τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας δεν
μπορούν να απομακρυνθούν και άρα δεν υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια μέσα στο
υλικό. Έτσι δεν είναι δυνατή η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος και επομένως το
υλικό συμπεριφέρεται σαν μονωτής.
Όμως η συμπεριφορά του πυριτίου εξαρτάται ισχυρά από τη θερμοκρασία.
Στη θερμοκρασία δωματίου κάποια ηλεκτρόνια σθένους απελευθερώνονται και
μπορούν να κινηθούν ελεύθερα μέχρι να συναντηθούν με κάποιο άτομο που τους
λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Η απελευθέρωση ενός ηλεκτρονίου σθένους από ένα άτομο
ερμηνεύεται από τη θεωρία των ενεργειακών ζωνών.

2.5 Ενεργειακές ζώνες στους ημιαγωγούς
Μέχρι στιγμής έχουμε αναφερθεί στα ηλεκτρόνια σθένους, που βρίσκονται
στην στιβάδα σθένους και σχηματίζουν τους δεσμούς αλλά και τα ελεύθερα
ηλεκτρόνια, που μπορούν εύκολα να αποσπαστούν, όταν έχουν την κατάλληλη
ενέργεια. Όμως υπάρχουν και τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν στις εσωτερικές στιβάδες
και ουσιαστικά είναι «ανενεργά»
Αν κάνουμε ένα διάγραμμα ενεργείας όλων των ηλεκτρονίων θα έχουμε τις
παρακάτω ενεργειακές ζώνες [24] :
•
•
•
•

Τις εσωτερικές ενεργειακές ζώνες που αντιστοιχούν στην ενέργεια των
ηλεκτρονίων στις εσωτερικές στιβάδες.
Ζώνη σθένους που αντιστοιχεί στην ενέργεια των ηλεκτρονίων σθένους.
Ζώνη αγωγιμότητας που αντιστοιχεί στην ενέργεια των ελευθέρων
ηλεκτρονίων.
Απαγορευμένη ζώνη ή ενεργειακό χάσμα , που είναι η διαφορά ενέργειας
μεταξύ της ζώνης αγωγιμότητας και της ζώνης σθένους.
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Εικόνα 7. Ζώνη αγωγιμότητας α) σε μονωτή β) σε ημιαγωγό γ) σε αγωγό
Παρατηρούμε ότι στους μονωτές το απαγορευμένο χάσμα έχει μεγάλη
ενέργεια με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Στους ημιαγωγούς η
ενέργεια τους χάσματος του είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελεύθερα
ηλεκτρόνια υπό προϋποθέσεις, ενώ στους αγωγούς δεν υπάρχει ενεργειακό χάσμα και
υπάρχει περίσσια από ελεύθερα ηλεκτρόνια.
Ουσιαστικά το ενεργειακό χάσμα εκφράζει την ελάχιστη απαιτούμενη
ενέργεια για την μετατροπή ενός ηλεκτρονίου σθένους σε ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Όταν
στα ηλεκτρόνια ενός ατόμου, προσφερθεί ενεργεία από μια ακτινοβολούμενη δέσμη
(φωτόνια) , η ενέργεια των φωτονίων θα είναι:

E = hν

(1)

Όπου v είναι η συχνότητα των φωτονίων και h η σταθερά του Plank. Αν το
ενεργειακό χάσμα Eg είναι μεγαλύτερο από την ενέργεια των φωτονίων ( E g > hν ),
τότε τα ηλεκτρόνια σθένους παραμένουν στα άτομα. Αν όμως, είναι μικρότερο
( E g < hν ), τότε τα ηλεκτρόνια σθένους μετατρέπονται σε ελεύθερα ηλεκτρόνια. Η
περίσσεια ενέργειας μεταφέρεται στα ηλεκτρόνια ως κινητική ενέργεια Ek ,
Ek = hν − Eg

(2)

2.6 Σχηματισμός της οπής
Όταν ένα άτομο χάσει ένα ηλεκτρόνιο, με τον τρόπο που περιγράψαμε
προηγουμένως, παύει να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και αποκτάει θετικό φορτίο.
Όμως, υπάρχει η πιθανότητα, ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο από γειτονικό άτομο να
καλύψει τη θέση του ηλεκτρονίου που έφυγε πριν. Έτσι το γειτονικό άτομο αποκτάει
με τη σειρά του θετικό φορτίο. Με αυτό το τρόπο είναι σαν να μετακινείται το θετικό
φορτίο, όπως τα ελεύθερα ηλεκτρόνια. Αυτό το ελεύθερο κινούμενο θετικό φορτίο,
ονομάζεται οπή [ 25].
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Εικόνα 8. Σχηματισμός οπής σε ημιαγωγό

2.7 Ημιαγωγοί τύπου Ν και P
Στους ημιαγωγούς οι συγκεντρώσεις (αριθμός φορτίων ανά κυβικό εκατοστό)
των ελεύθερων ηλεκτρονίων και των οπών είναι ίσες. Υπάρχει η δυνατότητα σε ένα
ημιαγωγό να βάλουμε μια μικρή ποσότητα ενός στοιχείου που έχει τρία ή πέντε
ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα. Έτσι, ο ημιαγωγός έχει στο εσωτερικό του
άτομα προσμίξεων.
Στην περίπτωση που το άτομο της πρόσμιξης έχει τρία ηλεκτρόνια, τότε η
συγκέντρωση των οπών είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των ελεύθερων
ηλεκτρονίων. Σε αυτή τη περίπτωση, λέμε ότι έχουμε ημιαγωγό τύπου P. Για να
σχηματιστούν ημιαγωγοί τύπου P οι προσμίξεις έχουν 3 ηλεκτρόνια στη στιβάδα
σθένους, όπως το βόριο, γάλλιο και ίνδιο.

Εικόνα 9. Δομή ενός ημιαγωγού τύπου P, όπου έχει τοποθετηθεί άτομο ινδίου ως
πρόσμιξη
Αν το άτομο της πρόσμιξης έχει πέντε ηλεκτρόνια η συγκέντρωση των
ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των οπών και λέμε
ότι ο ημιαγωγός είναι τύπου Ν.
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Για να σχηματιστούν οι ημιαγωγοί τύπου Ν τοποθετούμε στο πυρίτιο ή
γερμάνιο όπως το αρσενικό, ο φώσφορος και το αντιμόνιο. Αυτά τα στοιχεία έχουν 5
ηλεκτρόνια στη στιβάδα σθένους [26].

Εικόνα 10. Δομή ενός ημιαγωγού τύπου Ν, όπου έχει τοποθετηθεί άτομο αντιμονίου
ως πρόσμιξη

2.8 Επαφή PN
Η επαφή PN σχηματίζεται, όταν ένα μικρό κομματάκι ημιαγωγού τύπου Ν,
έλθει σε επαφή με ένα κομμάτι τύπου P.

Εικόνα 11. Η επαφή PN
Όπως έχουμε αναφέρει, στο τμήμα Ν του ημιαγωγού υπάρχουν περισσότερα
ελεύθερα ηλεκτρόνια από τις οπές, ενώ στο τμήμα P του ημιαγωγού συμβαίνει το
αντίθετο. Όταν γίνει η ένωση των δυο ημιαγωγών τα εξωτερικά ηλεκτρόνια που
βρίσκονται κοντά στην ένωση θα ενωθούν με τις γειτονικές οπές με αποτέλεσμα η
περιοχή κοντά να είναι απογυμνωμένη από ηλεκτρόνια και οπές. Στην περιοχή αυτή
υπάρχουν μόνο αρνητικά και θετικά ιόντα. Τα θετικά ιόντα είναι στην περιοχή P ενώ
τα αρνητικά ιόντα είναι στη περιοχή N. Η περιοχή αυτή του ημιαγωγού, η οποία δεν
έχει καθόλου εξωτερικά ηλεκτρόνια ή οπές ονομάζεται περιοχή απογύμνωσης [25].
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Εικόνα 12. Η περιοχή απογύμνωσης στην επαφή PN.
Τα θετικά και αρνητικά ιόντα που αποτελούν την περιοχή απογύμνωσης,
δημιουργούν ένα δυναμικό φραγμού V0 που εμποδίζει τα εξωτερικά ηλεκτρόνια και
τις οπές να το υπερπηδήσουν, αν δεν έχουν τη κατάλληλη ενέργεια, μέσω κάποιας
εξωτερικής τάσης.

2.9 Ρεύμα διάχυσης και ανάστροφο ρεύμα.
Όταν συμβαίνει η κίνηση των οπών προς την περιοχή Ν και η κίνηση των
ηλεκτρονίων προς την περιοχή P λέμε ότι έχουμε ρεύμα διαχύσεως I f . Βέβαια μέσα
στην επαφή PN είναι δυνατό να αναπτυχθούν οπές και ηλεκτρόνια εξαιτίας της
θερμικής διάσπασης των ατόμων. Οι φορείς αυτοί όταν βρίσκονται στην περιοχή
απογύμνωσης κινούνται με την επίδραση του δυναμικού φραγμού, έτσι ώστε οι οπές
να κινούνται προς την περιοχή P και τα ηλεκτρόνια προς την περιοχή Ν. Το ρεύμα
έχει αντίθετη φορά από το ρεύμα διαχύσεως και ονομάζεται ανάστροφο ρεύμα I 0 .
Στην περίπτωση που βάλουμε μια εξωτερική τάση, ώστε η επαφή P να είναι
συνδεμένη με το θετικό πόλο της πηγής και η επαφή Ν με το αρνητικό πόλο της
πηγής, λέμε ότι έχουμε πόλωση κατά την ορθή φορά. Οι οπές απωθούνται από το
θετικό πόλο της πηγής και τα ηλεκτρόνια από το αρνητικό πόλο. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να αυξάνουν οι οπές στην περιοχή και τα ηλεκτρόνια στην περιοχή Ν και
να στενέψει η περιοχή απογύμνωσης .
Το ρεύμα που κυκλοφορεί στον ημιαγωγό θα είναι:
Id = I f − I0

(3)

Στην περίπτωση που η επαφή P συνδέεται με τον αρνητικό πόλο της πηγής
έχουμε αναστροφή πόλωση . Σε αυτή τη περίπτωση επειδή οι οπές έλκονται από τον
αρνητικό πόλο και τα ηλεκτρόνια από το θετικό πόλο, η περιοχή απογύμνωσης
διευρύνεται και το ρεύμα που διαρρέει τον ημιαγωγό ισούται σχεδόν με το
ανάστροφο ρεύμα
Id = −I0

(4)
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αφού, το ρεύμα διάχυσης I f είναι σχεδόν μηδέν [25].
Η χαρακτηριστική καμπύλη ενός ημιαγωγού μας δείχνει, πως μεταβάλλεται το
ρεύμα σε σχέση με τη τάση.

Εικόνα 13. Χαρακτηριστική I-V.Μεταβολή της ρεύματος σε μια επαφή σε σχέση με
την τάση πόλωσης.
Στο παραπάνω σχήμα, ορθή πόλωση έχουμε για θετική τάση και αναστροφή
πόλωση για αρνητική τάση. Παρατηρούμε ότι στη ορθή πόλωση το ρεύμα αυξάνει
εκθετικά με τη τάση [24].

2.10 Υπολογισμός του μήκους κύματος της ακτινοβολίας που προκαλεί το
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Προηγουμένως, αναφερθήκαμε στην ενέργεια των ηλεκτρονίων θεωρώντας
ότι αυτή είναι E = hν . Τα ηλεκτρόνια είναι δυνατόν, απορροφώντας την ενέργεια
των φωτονίων, να αποκτήσουν την ενέργεια που χρειάζεται για να εγκαταλείψουν το
άτομο στο οποίο ανήκουν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ζεύγος οπής ηλεκτρονίου.
[27]. Το φαινόμενο αυτό, είναι γνωστό ως φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Η κινητική
ενέργεια που θα έχει το ηλεκτρόνιο όταν απορροφήσει ενέργεια hv θα είναι
1
mυ 2 = hν − E g
2

(5)

1
mυ 2 η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων, Eg το έργο εξόδου του
2
ηλεκτρονίου. Η ενέργεια αυτή ισούται με το ενεργειακό χάσμα , δηλαδή την ενέργεια
που χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για να διαφύγει από το άτομο.
Η ελάχιστη ενέργεια που πρέπει να έχει ένα φωτόνιο για να δημιουργήσει
ζεύγος ηλεκτρονίου οπής είναι τουλάχιστον ίση με το έργο εξόδου του ηλεκτρονίου,
άρα η οριακή συχνότητα της ακτινοβολίας για την εξαγωγή του ηλεκτρονίουν είναι:

όπου
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hν ≥ Eg οπότε ν ≥

Eg
h

(6)

Μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος κύματος που αντιστοιχεί σε αυτή τη
συχνότητα ,λαμβάνοντας υπόψη την θεμελιώδης κυματική εξίσωση.

c = λν

(7)

όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό και λ το μήκος κύματος της ακτινοβολίας.
Συνδυάζοντας της δυο παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι στη οριακή
συχνότητα αυτή, αντιστοιχεί σε ακτινοβολία με μήκος κύματος λορ

λορ =

c
ch
⇒ λορ =
vορ
Eg

(8)

2.11 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο
Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο είναι το φαινόμενο, όπου η ηλιακή ενέργεια
μετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική. Δηλαδή η ενέργεια των φωτονίων, όταν αυτά
πέσουν σε μια κατάλληλη επαφή PN, μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Στις
επαφές αυτές δημιουργούνται ζεύγη ηλεκτρονίων οπών. Τα ζεύγη ηλεκτρονίων οπών
οφείλονται στη θερμική διάσπαση των ατόμων, που προκαλείται από το
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο [11].

Εικόνα 14. Το Φωτοβολταϊκό φαινόμενο [28]
Ο ρυθμός δημιουργίας των παραπάνω ζευγών αυξάνει, αν προσφέρουμε μια
κατάλληλη ακτινοβολία, που το ελάχιστο μήκος κύματος καθορίζεται από τη σχέση
(8) και εξαρτάται από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού (επαφή PN). Τα ζεύγη
ηλεκτρονίων οπών που δημιουργούνται βρίσκονται μέσα στην περιοχή απογύμνωσης
και κινούνται με την επίδραση του πεδίου που δημιουργείται από τα ιόντα της
περιοχής απογύμνωσης. Οι μεν οπές έλκονται από το θετικό υπόστρωμα P ενώ τα
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ηλεκτρόνια από το υπόστρωμα Ν (βλέπε 2.9) με αποτέλεσμα να αυξήσουν το
ανάστροφο ρεύμα [29].
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια τάση στους ακροδέκτες του
ηλιακού στοιχείου. Η τάση αυτή, είναι ίση με την φωτοβολταϊκή τάση. Εάν
κατασκευαστεί ένα κύκλωμα όπως αυτό της παραπάνω εικόνας, τότε θα παραχθεί
ηλεκτρική ισχύς, αφού τα ηλεκτρόνια θα πρέπει να διέλθουν από το φορτίο για να
συνδεθούν με τις οπές.

2.12 Η Ηλιακή κυψέλη
Η ηλιακή κυψέλη είναι η συσκευή στην οποία συντελείται το φωτοβολταϊκό
φαινόμενο, κατά το οποίο, το φως προσπίπτοντας σε μια επαφή PN , παράγει μια
φωτοτάση ή μια διαφορά δυναμικού μεταξύ το δυο στρωμάτων της επαφής. Αυτή η
τάση είναι ικανή να οδηγήσει ένα ρεύμα μέσω ενός εξωτερικού κυκλώματος,
παράγοντας με αυτό το τρόπο ωφέλιμο έργο.
Μια τυπική κυψέλη μονοκρυσταλικού πυριτίου έχει βαθύ μπλε χρώμα και
ζυγίζει λιγότερο από 10 γρ. Μια μεμονωμένη κυψέλη μπορεί να παράγει 0.5 V, υπό
βέλτιστες συνθήκες.

Εικόνα 15. Δομή της ηλιακής κυψέλης
Η ηλιακή κυψέλη αποτελείται από μια επαφή PN που το πάχος της δεν
ξεπερνάει τα 0.5mm. Στην εμπρός και πίσω όψη της επαφής υπάρχουν τα
ηλεκτρόδια. Το ηλεκτρόδιο της εμπρός όψης της κυψέλης αποτελείται από ένα αραιό
μεταλλικό δικτυωτό πλέγμα σε σχήμα σχάρας, ώστε να αφήνει το φως να περάσει
ελεύθερα, σε αντίθεση με το πίσω ηλεκτρόδιο, που δεν υπάρχει πρόβλημα κάλυψης
και είναι συνήθως ένα φύλο αλουμινίου σε όλο το πλάτος της κυψέλης [30].
Επιπλέον στο εμπρός ηλεκτρόδιο, έχει γίνει κάλυψη με ανακλαστικό
επίστρωμα για μείωση της ανάκλασης του φωτός. Το στρώμα αυτό είναι ένα από τα
κατάλληλα αντανακλαστικά υλικά όπως SiO, TiO2, Al2O3. Επίσης είναι απαραίτητη η
τοποθέτηση ενός υλικού για περιμετρική στεγανοποίησης της κυψέλης. Αυτό γίνεται
για προστασία από την υγρασία. και μόνωση των ηλεκτρικών συνδέσεων. Για αυτό
τα συναρμολογημένα στοιχεία καλύπτονται από ένα γυαλί, που επικολλάται με τη
βοήθεια ενός φύλου και στεγανοποιείται με μια περιμετρική ταινία στο σύνολο του.
Συνήθως οι κυψέλες ομαδοποιούνται σε πλαίσια και τα πλαίσια
συναθροίζονται και διαμορφώνουν τη Φ/Β συστοιχία όπως φαίνεται στη παρακάτω
εικόνα.
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Εικόνα 16. Η κυψέλη, το πλαίσιο και μια Φ/Β συστοιχία
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3 Υπάρχουσα Φ/Β τεχνολογία και αξιολόγηση ημιαγωγών
Οι κύριες διαθέσιμες τεχνολογίες Φ/Β είναι αυτές που χρησιμοποιούν το
κρυσταλλικό πυρίτιο και τα νέα υλικά λεπτών υμενίων (διάταξη ημιαγωγών λεπτών
στρωμάτων – Thin films).

3.1 Τεχνολογία κρυσταλλικού πυριτίου
Η ηλιακή κυψέλη (βλέπε παράγραφο 2.12), εγκλείεται με θερμική διεργασία
μέσα σε διαφανή ερμητικά σφραγισμένη πολυμερή μεμβράνη και στην εμπρός
πλευρά προσαρμόζεται ανθεκτικό γυαλί ειδικών προδιαγραφών.
Όπως αναφέραμε, το πάχος της όλης κατασκευής μαζί με το γυαλί δεν
ξεπερνά τα 5 χιλιοστά και συνήθως τοποθετείται σε πλαίσιο αλουμινίου για εύκολη
τοποθέτηση και για να αποκτήσει μηχανική αντοχή.
Η διαδικασία παραγωγής του κρυσταλλικού πυριτίου έχει πολλά και
ενεργοβόρα βήματα. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο κύκλος παραγωγής ενός Φ/Β
συστήματος [30-31]. Η πρώτη ύλη που είναι το πυρίτιο που πρέπει να είναι υψηλής
καθαρότητας και προέρχεται, κυρίως, από τα υπολείμματα της βιομηχανίας
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Η πρώτη ύλη μετατρέπεται με θερμική διεργασία του
πυριτίου σε μονοκρυσταλλικούς κυλίνδρους ή πολυκρυσταλλικές χελώνες.
Ακολουθεί η διαδικασία κοπής των μονοκρυσταλλικών κυλίνδρων και των
πολυκρυσταλλικών χελωνών σε λεπτά δισκία (φέτες) πυριτίου. Στη συνέχεια γίνεται
η μετατροπή των δισκίων πυριτίου σε ηλιακά στοιχεία κατάλληλα για να παράγουν
ενέργεια. Τέλος, έχουμε τη συναρμολόγηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων από τα
ηλιακά στοιχεία

Εικόνα 17. Συνοπτικά η διαδικασία παραγωγής ενός Φ/Β συστήματος
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Όσο αφορά τη τεχνολογία κρυσταλλικού πυριτίου, οι κυψέλες που
κατασκευάζονται από μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, έχουν απόδοση
που κυμαίνεται μεταξύ 12 και 17% [31]. Ενώ το μερίδιο αγοράς αυτής της
τεχνολογίας είναι 90% (βλέπε Εικόνα 22). Τα βασικά είδη της τεχνολογίας
κρυσταλλικού πυριτίου είναι:
• Μονοκρυσαταλλικό (sc-Si)
• Πολυκρυαταλλικό(mc-Si)
• Ταινίας πυριτίου (Ribbon sheets c-Si)

Εικόνα 18. Η τεχνολογία κρυσταλλικού πυριτίου

3.2 Η τεχνολογία λεπτού φιλμ
Η διαδικασία παραγωγής των φωτοβολταϊκών από λεπτά υμένια
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη δυνατότητα αυτοματισμού της παραγωγής και
οικονομία πρώτων υλών, λόγω του μικρού πάχους των ενεργών υλικών. Ομοίως τα
ηλιακά στοιχεία λεπτών υμενίων εγκλείονται σε ερμητικά σφραγισμένη συσκευασία
για προστασία από την υγρασία. Βασική διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι η
επίστρωση των υλικών γίνεται καταρχήν σε ολόκληρη την επιφάνεια της ηλιακής
πλάκας (συνήθως σε κατάλληλα προετοιμασμένη γυάλινη επιφάνεια) και κατόπιν με
ακτίνες λέιζερ, αφαιρούνται λεπτές λωρίδες υλικού και δημιουργούνται τα ηλιακά
στοιχεία που ύστερα συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους και συνθέτουν την Φ/Β
γεννήτρια [30, 32].

Εικόνα 19. Η τεχνολογία λεπτού υμένιου
Τα στοιχεία από λεπτά υμένια οδηγούνται σε πρόσμιξη με πολύ λεπτά
στρωματά φωτοευαίσθητων υλικών, τα οποία είναι πολύ φθηνά όπως το γυαλί ,το
πλαστικό. Η βιομηχανική απόδοση τους είναι πολύ μικρότερη από αυτή του
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κρυσταλλικού πυριτίου, κυμαίνεται μεταξύ 6 και 11%.Τα είδη λεπτού φιλμ ανάλογα
με το υλικό κατασκευής είναι:
• άμορφο πυριτιο (a-Si)
• τελουριούχο κάδμιο (CdTe).
• Δισελινιούχο Ινδικό χαλκό με διάφορες προσμίξεις (CIS, CIGS)
• Θειούχο κάδμιο(CdS)
• Αρσενιούχο γάλλιο(GaAs)

3.3 Είδη ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των Φ/Β
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα μερίδια της τεχνολογίας των
ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των Φ/Β κυψελών. Αβίαστα
προκύπτει το συμπέρασμα ότι το στοιχείο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
Φ/Β στοιχείων ευρείας κατανάλωσης είναι το πυρίτιο σε όλες τις μορφές του,
κρυσταλλικό, πολυκρυσταλλικό, και άμορφο. Η ευρεία χρήση του πυριτίου οφείλεται
σε δυο κυρίους λόγους:
Α) Είναι το κύριο υλικό των διατάξεων ηλεκτρονικής με αποτέλεσμα, οι
ιδιότητες του να έχουν μελετηθεί καλά τα τελευταία 40 χρόνια.
Β) Παρουσιάζει μεγάλη αξιοπιστία σε ακραίες συνθήκες. Για παράδειγμα τα
Φ/Β συστήματα σε διαστημόπλοιο με τροχιά προς το Δία, λειτούργησαν
ικανοποιητικά με συνθήκες 50 W/m2 και θερμοκρασία -120ο C. Σε ένα άλλο, επίγειο,
παράδειγμα, τα Φ/Β πλαίσια έδειξαν να αντέχουν στις κορυφές των βουνών και με
ταχύτητα ανέμων πάνω από 100Km/h ή κοντά σε ένα διαβρωτικό περιβάλλον, όπως
της θάλασσας [11 ]. Η θεωρητική απόδοση του πυριτίου μπορεί να φτάσει το 23.92%
[33].

Εικόνα 20. Μερίδια της τεχνολογίας κυψελών το 2006.
Τα Φ/Β στοιχεία κρυσταλλικού πυριτίου αποτελούν περίπου το 90% της
παγκόσμιας παραγωγής Φ/Β γεννητριών [34]. Το υπόλοιπο της αγοράς καλύπτεται
από τεχνολογίες Φ/Β λεπτών υμένιων , όπως το άμορφο πυρίτιο, το Τελουριούχο
κάδμιο και ο δισελινιούχο Ινδικό χαλκό.
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3.3.1 Μονοκρυσαταλλικό πυρίτιο
Το Μονοκρυσαταλλικό πυρίτιο χαρακτηρίζεται από τις μεγαλύτερες
αποδόσεις. Η απόδοση στη βιομηχανία φτάνει το 17%. Βέβαια έχει το μειονέκτημα
ότι είναι πιο ακριβό στη κατασκευή του.
Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις αναφέρονται στις προσπάθειες που
γίνονται για τη μείωση της ανακλαστικότητας σε επίπεδα μικρότερα του 10% που
ισχύει σήμερα. Το σύνηθες αντανακλαστικό υλικό που χρησιμοποιείται στην
επιφάνεια ενός Φ/Β στοιχείου είναι το ΤiO2 [35].

Εικόνα 21. α)Δομή Κρυσταλλικού πυριτίου- β) κυψέλη κρυσταλλικού πυριτίου
3.3.2 Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Στο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο σε αντίθεση με το μονοκρυσταλλικό ή
κρυσταλλική δομή παίρνει διαφορετικό προσανατολισμό σε διάφορες περιοχές του
στερεού. Αυτές οι επιμέρους μονοκρυσταλλικές περιοχές μπορούν να γίνουν
αντιληπτές και με γυμνό μάτι. Όσο μεγαλύτερες σε έκταση είναι οι
μονοκρυσταλλικές περιοχές τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόδοση του. Στο
εργαστήριο η απόδοση έχει φτάσει και το 20%.

Εικόνα 22. α)Δομή πολυκρυσταλλικού πυριτίου- β) κυψέλη πολυκρυσταλλικού
πυριτίου
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3.3.3 Ταινία πυριτίου
Είναι μια νέα τεχνολογία που προσφέρει ως και 50% μείωση στη χρήση του
πυριτίου σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής μονοκρυσταλικών και
πολυκρυσταλλικών κυψελών πυριτίου. Η απόδοση κυμαίνεται μεταξύ 12 και 13%
ενώ στο εργαστήριο φτάνει το 18% με προσθήκη ατόμων υδρογόνου [36].
3.3.4 Άμορφο πυρίτιο
Στο άμορφο πυρίτιο τα άτομα παίρνουν εντελώς αυτόνομη μορφή, αφού
καταλαμβάνουν τυχαίες θέσεις και δομή.

Εικόνα 23. α)Δομή άμορφου πυριτίου- β) κυψέλη άμορφου πυριτίου
Το άμορφο πυρίτιο είναι ένας ημιαγωγός που διαφέρει ουσιαστικά από το
κρυσταλλικό πυρίτιο. Συμβολίζεται με α-Si και το ενεργειακό διάκενο κυμαίνεται
από 1.2 ως 1.6 eV. Μια βελτίωση στις ιδιότητες του άμορφου πυριτίου έχουμε όταν
γίνει προσθήκη ατόμων υδρογόνου στο τέλος των ατελών δεσμών. Σε αυτήν τη
περίπτωση στο άμορφο πυρίτιο προστίθεται 10%- 40% υδρογόνο. Η απόδοση του
υδρογονούχου πυριτίου μπορεί να φτάσει και το 15% [11]. Η βιομηχανική απόδοση
του είναι 7% [34].
3.3.5 Θειούχο κάδμιο
Εκτός από το πυρίτιο, ένα άλλο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το
θειούχο κάδμιο CdS. Η λειτουργία του φωτοβολταϊκού σε αυτή τη περίπτωση
οφείλεται στην ετεροένωση μεταξύ του στρώματος του CdS και του χαλκού Cu.
Ουσιαστικά δημιουργείται ένα στρώμα από Cu2S που είναι ένας ημιαγωγός με
ενεργειακό διάκενο 1.2 eV. Τα ηλιακά στοιχεία του θειούχου καδμίου έχουν σχετικά
καλή απόδοση, περίπου 10%, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τη διάρκεια ζωής
που είναι μικρότερη από του πυριτίου και επηρεάζεται εύκολα από την υγρασία [11].
3.3.6 Αρσενιούχο γάλλιο
Ένα άλλο υλικό που χρησιμοποιείται είναι το αρσενιούχο γάλλιο GaAs με
ενεργειακό διάκενο 1.43 eV και θεωρητική απόδοση περίπου 25 . Το υλικό αυτό έχει
το πλεονέκτημα να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. Έχει βρεθεί ότι η απόδοση του
GaAs πέφτει στο μισό, όταν η θερμοκρασία φθάσει στους 200ο C, στο πυρίτιο Si
στους 120ο C, ενώ στο CdS στους 80ο C. [11]
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3.3.7 Τελουριούχο κάδμιο
Είναι ένα υλικό που η βιομηχανική του απόδοση είναι μεταξύ του 8 και 10%.
Η καλύτερη απόδοση οφείλεται στη καλή απορρόφηση που παρουσιάζει στο ηλιακό
φως. Τείνει όμως να καταργηθεί γιατί συμφωνά με έρευνες παρουσιάζει καρκινογόνα
αποτελέσματα.

3.4 Απόδοση ημιαγωγών
Η απόδοση των διάφορων ημιαγωγών σε σχέση με το ενεργειακό διάκενο
παρουσιάζεται παρακάτω [11].

Εικόνα 24. Θεωρητική απόδοση των ηλιακών φωτοβολταϊκών στοιχείων σε
συνάρτηση με το ενεργειακό διάκενο .
Από το σχήμα βλέπουμε ότι την μεγαλύτερη θεωρητική απόδοση την έχουν
υλικά με ενεργειακό χάσμα γύρω στα 1.5 eV. Παρόλο που άλλα υλικά παρουσιάζουν
μεγαλύτερη απόδοση από το πυρίτιο, αυτό υπερισχύει, αφού για την επιλογή ενός
υλικού πρέπει να λάβουμε υπόψη, το κόστος παραγωγής, τη σταθερότητα στις
εξωτερικές συνθήκες, όπως υγρασία, θερμοκρασία, το ειδικό βάρος και άλλα.
Στον παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η απόδοση των φωτοβολταϊκών
συστημάτων που υπάρχουν διαθέσιμα στη αγορά [34].
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Εικόνα 25. Απόδοση κυψέλης σε σχέση με την τεχνολογία και το υλικό κατασκευή
της

3.5 Άλλοι τύποι κυψελών
Υπάρχουν και άλλοι τύποι φωτοβολταϊκών τεχνολογιών που έχουν
αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, αλλά η εφαρμογή τους βρίσκεται σε ερευνητικό επίπεδο.
3.5.1 Συγκεντρωτικό φωτοβολταϊκό
Μερικές ηλιακές κυψέλες σχεδιάζονται για να λειτουργήσουν με μεγάλη
ποσότητα ηλιακού φωτός. Αυτές οι κυψέλες συνεργάζονται με συλλέκτες, που
χρησιμοποιούνται σαν φακοί για να στρέψουν το φως του ήλιου επάνω τους. Η κύρια
ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουν πολύ λίγο από το ακριβό ημιαγωγικό υλικό. Οι
αποδόσεις είναι της τάξης 20 με 30% [31].
3.5.2 Εύκαμπτες ηλιακές κυψέλες
Με βάση μια παρόμοια διαδικασία παραγωγής της κυψέλης από λεπτό υμένιο,
όταν προστίθεται το ενεργό υλικό σε ένα λεπτό πλαστικό, η κυψέλη μπορεί να γίνει
εύκαμπτη. Αυτό ανοίγει μια σειρά νέων εφαρμογών, όπως η τοποθέτηση τους στις
οικοδομές στην στέγη, σαν κεραμίδια αλλά και διάφορες καταναλωτικές εφαρμογές
[31].
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Εικόνα 26. α) εύκαμπτο φωτοβολταϊκό β) Συγκεντρωτικό φωτοβολταϊκό
3.5.3 Τα φωτο-ηλεκτροχημικά ηλιακά στοιχεία
Τα φωτο-ηλεκτροχημικά ηλιακά στοιχεία (dye doped Titania solar cell),
αποτελούνται από μια υγρή χρωστική ουσία που απορροφά το φως και ένα
νανοκρυσταλλικό υμένιο TiO2 που μεταφέρει τα ηλεκτρικά φορτία στα ηλεκτρόδια.
Επίσης, σε ανάπτυξη βρίσκεται η διαδικασία εναπόθεσης λεπτών υμενίων,
μίκρο και πολυκρυσταλλικού πυριτίου σε κεραμικά υποστρώματα, σε μεταλλικό
φύλλο, σε γυαλί, και σε γραφίτη, επιχειρώντας την εξεύρεση μιας μεταβατικής λύσης
στο μεσοπρόθεσμο πρόβλημα επάρκειας πρώτης ύλης από την βιομηχανία
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων [32 ].

Εικόνα 27. Φ/Β κυψέλη κατασκευασμένη από λεπτό στρώμα κρυσταλλικού πυριτίου
πάνω σε γυαλί.
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4 Η ηλιακή ακτινοβολία και ο τρόπος τοποθέτησης των Φ/Β
4.1 Ο ήλιος
Ο ήλιος είναι μια αεριώδης σφαίρα διαμέτρου 1.42x106 km και θερμοκρασίας
5800Κ στην επιφάνεια του, δηλαδή την φωτόσφαιρα. Αποτελείται από 78%
υδρογόνο, 20% ήλιο και 2% άλλα υλικά. Η θερμοκρασία του, αυξάνεται στα
βαθύτερα στρώματά του, παίρνοντας τις υψηλές τιμές που απαιτούνται για τη
διατήρηση των πυρηνικών αντιδράσεων που τον ενεργοποιούν [37].

Εικόνα 28. Ο Ήλιος
Πηγή της ηλιακής ενέργειας πιστεύεται ότι είναι η σύντηξη τεσσάρων ατόμων
υδρογόνου, από την οποία σχηματίζεται ένα άτομο ηλίου [20]. Το ηλιακό φάσμα, που
προκύπτει από μετρήσεις, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 29. Προσομοίωση της ακτινοβολίας του ήλιου με αυτή μέλανος σώματος
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Βλέπουμε ότι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα του ήλιου πλησιάζει αυτό του
νόμου του Planck, για ένα μέλαν σώμα θερμοκρασίας 5800οΚ. Η ομοιότητα αυτή
παρέχει τη βάση για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας της επιφάνειας της
φωτόσφαιρας [38, 39].

4.2 Η ηλιακή ενέργεια
Η βασική πηγή ενέργειας της ατμόσφαιρας είναι ο ήλιος. Η ηλιακή ενέργεια
εκπέμπεται δια μέσου του διαστήματος, κυρίως ως ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στο κενό με την ταχύτητα του φωτός
(c=2.998x108 ms-1), έτσι ώστε η ακτινοβολία από τον ήλιο να διανύει την απόσταση
ηλίου-γης (150x106 km) σε ~8.3λεπτά. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία έχει μήκη
κύματος από 10-14έως 1010 m, τα οποία αντιστοιχούν σε συχνότητες από 1022s-1 ως
10-2s-1. Το σύνολο των μηκών κύματος, ή των συχνοτήτων, συνιστούν το
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Αυτό αποτελείται από τρεις ζώνες:
• Την Υπεριώδη
• Την Ορατή
• Την Υπέρυθρη
Η ουσιαστική ακτινοβολία που φτάνει στην ατμόσφαιρα ορίζεται μεταξύ 0,15
και 4μm [40]. Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του ήλιου
παρουσιάζεται στη παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 30. Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του ήλιου
Ο ήλιος εκτός από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκπέμπει και το λεγόμενο
«ηλιακό άνεμο», δηλαδή πρωτόνια και ηλεκτρόνια, όμως αυτή η μορφή της
ενέργειας, δεν είναι εκμεταλλεύσιμη [41].
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Εικόνα 31. Ο Ηλιακός άνεμος
Ένα σημαντικό μέγεθος για την αποτελεσματικότητα των Φ/Β γεννητριών
είναι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ως ένταση B της ηλιακής ακτινοβολίας
ορίζεται το ποσό της ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει σε 1 m2 επιφάνειας σε 1 sec.
B=

E
P
⇒B=
St
S

(9)

όπου E η ηλιακή ενέργεια, S το εμβαδόν της επιφάνειας, t ο χρόνος και P η ισχύς.
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας καθώς προσπίπτει στην ατμόσφαιρα της γης,
ελαττώνεται αντιστρόφως ανάλογα με το τετράγωνο της απόστασης. Η ισχύς που
εκπέμπεται από τον ήλιο στο διάστημα είναι 56Χ1026 Cal/min. Επομένως η ένταση
στην επιφάνεια της ατμόσφαιρας θα είναι:
B=

E
P
⇒B=
2
4π R t
4π R 2

(10)

όπου R η μέση απόσταση μεταξύ των κέντρων γης – ηλίου, δηλ 1.5 1011m. Οι
τελευταίες μετρήσεις θεωρούν σαν ακριβή τιμή της έντασης της ηλιακής
ακτινοβολίας στην επιφάνεια της ατμόσφαιρας ίση με 1367W/m2.
Όμως έχουμε ελάττωση της ακτινοβολίας κατά τη διαδρομή της ακτινοβολίας
στην ατμόσφαιρα .Το 18% της ακτινοβολίας απορροφάται στα διάφορα στρώματα,
όπως όζον, σκόνη, υδρατμοί, μόρια του αέρα και τελικά μόνο το 72% φθάνει
απευθείας στην επιφάνεια της γης. Το υπόλοιπο μέρος από αυτή διαχέεται στην
ατμόσφαιρα. Από αυτή το 7% φθάνει στη γη μετά από διάχυση ενώ το 3% επιστρέφει
στο διάστημα, δηλαδή μόνο το 79% της ηλιακής ακτινοβολίας φθάνει στη επιφάνεια
της γης [42].
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Εικόνα 32. Το τελικό ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια
της Γης

4.3 Μεταβολές της έντασης λόγω απόστασης
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας ελαττώνεται κατά τρόπο αντιστρόφως
ανάλογο του τετραγώνου της απόστασης, καθώς απομακρυνόμαστε από την πηγή
εκπομπής [43]. Η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο στη γνωστή ελλειπτική τροχιά
μεταβάλλοντας συνεχώς την μεταξύ τους απόσταση, όπως δείχνει η παρακάτω
εικόνα.

Εικόνα 33. Η ελλειπτική τροχιά της γης
Η γη είναι πλησιέστερα στον ήλιο την 3η Ιανουαρίου (περιήλιο), ενώ η
μέγιστη απόσταση παρατηρείται στις 4 Ιουλίου (αφήλιο). Η διαφορά ανάμεσα στις
δύο θέσεις ανέρχεται στα 5.000.000 χιλιόμετρα. Τελικά η Γη στις 3 Ιανουαρίου
δέχεται 7% περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τις 4 Ιουλίου [42].
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4.4 Μεταβολή της έντασης στη διάρκεια της ημέρας.
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας σε μια επιφάνεια κάθετη στη αρχή της
ατμόσφαιρας της γης είναι 1367 W/m2 . Επειδή, όπως αναλύσαμε προηγουμένως,
μόνο το 79% της ακτινοβολίας φθάνει στην επιφάνεια της γης, η ένταση της
ακτινοβολίας πέφτει στα 1000 W/m2.
Όσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή που ακολουθεί η ακτινοβολία μέχρι την
επιφάνεια της γης τόσο μεγαλύτερη είναι και απορρόφηση. Το μήκος της διαδρομής
της ηλιακής ακτινοβολίας είναι μικρότερο ,όταν ο ήλιος είναι στο ζενίθ του τόπου.
Επομένως η μέγιστη ένταση στη μονάδα επιφάνειας προκύπτει όταν οι ακτίνες είναι
κάθετες προς την επιφάνεια
Οι ακτίνες του ήλιου σχηματίζουν με την κατακόρυφο του τόπου, γωνία (ζ)
γνωστή ως Ζενιθία Απόσταση [42]. Άρα η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας σε
σχέση με την ζενιθία απόσταση, θα είναι:
B = Bo cos(ζ )

(11)

Για το λόγο αυτό, τις πρωινές και απογευματινές ώρες η ένταση του ήλιου είναι
μικρότερη από την ένταση όταν ο ήλιος είναι στο ζενίθ του τόπου.

Εικόνα 34. α) Μικρότερη διαδρομή της ακτινοβολίας όταν ο ήλιος είναι στο ζενίθ του
τόπου β) ατμοσφαιρική διάθλαση από τα σφαιρικά γήινα στρώματα της ατμόσφαιρας
Επομένως, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας μεταβάλλεται στη διάρκεια της
ημέρας μεταξύ μιας μηδενικής τιμής, κατά τη διάρκεια της νύχτας και μιας μέγιστης
τιμής, όταν ο ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ του τόπου. Πράγματι, σύμφωνα με τη σχέση
(11) όταν η γωνία ζ = 0 τότε B = Bo Τελικά η ηλιακή ακτινοβολία στην διάρκεια της
ημέρας έχει τη παρακάτω μορφή.
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Εικόνα 35. Μεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται μια επιφάνεια κατά τη
διάρκεια της μέρας [44]

4.5 Μεταβολή της έντασης στη διάρκεια του χρόνου
Όπως γνωρίζουμε ο άξονας περιστροφής της γης γύρω από τον εαυτό της δεν
είναι κάθετος στο επίπεδο περιφοράς τη γης γύρω από τον ήλιο, αλλά σχηματίζει
γωνία 23,5ο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η ένταση της ηλιακής
ακτινοβολίας με το χρόνο.

Εικόνα 36. Εποχιακή μεταβολή με χρήση της ουράνιας σφαίρας
Αν χρησιμοποιήσουμε την ουράνια σφαίρα τοποθετώντας τη γη στο κέντρο
της, τότε η φαινόμενη πορεία του ήλιου πάνω σε αυτή ονομάζεται εκλειπτική. Ο

37

Εκτίμηση της απόδοσης φωτοβολταϊκού με τη χρήση συστήματος παρακολούθησης του
ηλίου και αξιολόγησή του.

ουράνιος ισημερινός και η εκλειπτική έχουν μια απόκλιση μεταξύ τους, που
μεταβάλλεται συνεχώς, ανάλογα με την εποχή.
Οι τιμές τις απόκλισης παίρνουν τις μέγιστες τιμές κατά το θερινό και
χειμερινό ηλιοστάσιο ενώ μηδενίζεται στις ισημερίες:
•
•
•

Θερινό ηλιοστάσιο -21 Ιουνίου -23.45ο
Χειμερινό ηλιοστάσιο 21 Δεκεμβρίου +23.45ο
Στις ισημερίες 21 Μαρτίου και 21 Σεπτεμβρίου, η απόκλιση ισούται είναι
μηδέν.

Για να είναι λοιπόν, οι ακτίνες του ήλιου , κάθετες σε ένα γεωγραφικό τόπο με
γεωγραφικό πλάτος φ θα πρέπει να υπάρχει μια διόρθωση στη γωνία που σχηματίζει
ο κατακόρυφος του τόπου με την εκλειπτική, κατά μια γωνία που παίρνει τιμές από
φ+ 23,50ο μέχρι φ-23,50ο ανάλογα με την εποχή.

Εικόνα 37. Θέση του ηλίου στο θερινό (21 Ιουνίου) και χειμερινό (21 Δεκεμβρίου)
ηλιοστάσιο καθώς και στην εαρινή ( 21 Μαρτίου) και φθινοπωρινή ( 21 Δεκεμβρίου)
ισημερία σε ένα γεωγραφικό τόπο φ
Η διόρθωση έχει ως εξής:
Καθώς περνάνε οι μέρες από τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά, η γωνία αυξάνει,
γιατί ο ήλιος κατεβαίνει χαμηλότερα και παίρνει τη μέγιστη τιμή στις 21 Δεκεμβρίου
φ+23.45 . Μετά της 21 Δεκεμβρίου ο ήλιος αρχίζει να ανεβαίνει και η απόκλιση
γίνεται ίση με το γεωγραφικό πλάτος στις 21 Μαρτίου. Στη συνέχεια η γωνία
μικραίνει συνεχώς μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο που παίρνει τη τιμή φ-23.45 [42, 45].
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4.6 Η μεγίστη απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας απαιτεί ένα σύστημα
παρακολούθησης του ήλιου
Η συνολική ενέργεια που δέχεται η φωτοβολταϊκή πλάκα εξαρτάται από την
ένταση της ακτινοβολίας σε κάθετη επιφάνεια αλλά και από τη γωνία που
σχηματίζεται η κάθετη επιφάνεια με την ηλιακή ακτινοβολία και την επιφάνεια της
φωτοβολταϊκής πλάκας.

Εικόνα 38. Η ένταση είναι μεγαλύτερη όταν η ακτίνες είναι κάθετες στην επιφάνεια
του φωτοβολταϊκού
Από το σχήμα προκύπτει
cos φ =

Sκαθετη
SΦ / Β

⇒ Sκαθετη = SΦ / Β cos φ

(12)

και επομένως η ενέργεια Ε είναι:
Ε = Β tSκαθετη cos φ

(13)

Διαπιστώνουμε ότι όταν θ = 0 η προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια είναι η μέγιστη
δυνατή [45]. Επειδή οι ηλιακές ακτίνες αλλάζουν διεύθυνση με τη πάροδο του
χρόνου, μόνο όταν υπάρξει ένας μηχανισμός που να περιστρέφει τη πλάκα, ώστε να
είναι συνεχώς κάθετα στις ακτίνες του ήλου, θα έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση της
ηλιακής ενέργειας.

4.7 Παρούσα κατάσταση στη τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών γεννητριών
Για τον προσανατολισμό της Φ/Β πλάκας χρειάζονται δυο γωνίες, α) η κλίση
και β) η αζιμούθια γωνία. Η κλίση της Φ/Β πλάκας είναι η γωνία που σχηματίζεται
ανάμεσα στο επίπεδο της Φ/Β πλάκας και τον ορίζοντα. Η κλίση δείχνει πόσο μπορεί
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να γείρει η Φ/Β πλάκα και οι τιμές που παίρνει είναι από 0-180ο. Για κλίση
μεγαλύτερη από 90ο η Φ/Β πλάκας είναι γυρισμένη προς τα κάτω.

Εικόνα 39. Αζιμούθια γωνία και η κλίση του φωτοβολταϊκού
Η αζιμούθια γωνία που σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο, ανάμεσα
στην προβολή της απόστασης ηλίου -Φ/Β πλάκας και το τοπικό Βορρά Νότο (βλέπε
σχήμα 39) παίρνει τιμές από -90 μέχρι +90ο. Οι γωνίες και οι αντίστοιχες θέσεις
φαίνονται παρακάτω [11]:

Αζιμούθια γωνία
0
90
-90
180

Πίνακας Ι
Αζιμούθια γωνία και Προσανατολισμός
Προσανατολισμός
Νότος
Δύση
Ανατολή
Βορράς

Συνήθως τα Φ/Β συστήματα τοποθετούνται με σταθερή κλίση και αζιμούθια
γωνία. Για το βόρειο ημισφαίριο η τοποθέτηση των Φ/Β συστημάτων, γίνεται έτσι
ώστε να έχουν μέτωπο ως προς το Νότο και να σχηματίζουν γωνία με το οριζόντιο
επίπεδο ίση με το γεωγραφικό πλάτος. Δηλαδή επιλέγεται αζιμούθια γωνία μηδέν και
κλίση ίση με το γεωγραφικό πλάτος ϕ [45].
Το μειονέκτημα είναι ότι κατά τους χειμερινούς μήνες αυξάνει η γωνία θ και
άρα μειώνεται και η συνολική ενέργεια (βλέπε σχέση 13). Επομένως κατά τους
χειμερινούς μήνες η ενέργεια είναι μικρότερη από αυτήν που δέχεται το καλοκαίρι.
Για να εξουδετερωθεί αυτή η διαφορά, τα Φ/Β πλαίσια τοποθετούνται έτσι ώστε να
σχηματίζουν με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ+15. Έτσι η συνολική ενέργεια γίνεται
μεγαλύτερη το χειμώνα και μικρότερη το καλοκαίρι με αποτέλεσμα να υπάρχει
σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Στην περίπτωση που επιθυμούμε το Φ/Β σύστημα να λειτουργήσει μόνο τους
καλοκαιρινούς μήνες τοποθετούμε τα Φ/Β πλαίσια έτσι ώστε να σχηματίζει γωνία φ15 με το οριζόντιο επίπεδο και η ηλιακή ακτινοβολία είναι κάθετη [45].
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4.8 Τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών γεννητριών όταν υπάρχει μεταβολή
της έντασης από άλλους παράγοντες.
Η ηλιακή ακτινοβολία, εκτός από την ώρα, την εποχή, την απόσταση γης
ήλιου, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, η
περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υγρασία, τα αιρούμενα σωματίδια.
Για παράδειγμα σε περιοχές με υγρό κλίμα, λόγω των σταγονιδίων του νερού
ένα μεγάλο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας διαχέεται. Σε αυτή τη περίπτωση,
καλύτερη επιλογή για την τοποθέτηση σταθερών Φ/Β γεννητριών είναι η επιλογή
μιας γωνίας 10% με 15% μικρότερη από τη γωνία του τοπικού γεωγραφικού πλάτους
[42].
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5 Οι εφαρμογές των Φ/Β συστημάτων και η κατάσταση που
επικρατεί σήμερα
5.1 Τύποι Φ/Β συστημάτων
Ανάλογα με τη χρήση τους τα Φ/Β συστήματα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.
5.1.1 Αυτόνομα συστήματα.
Σε πολλές χώρες όπου το ηλεκτρικό δίκτυο περιορίζεται κυρίως στις αστικές
περιοχές, υπάρχουν απομονωμένες αγροτικές περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση στις
ενεργειακές υπηρεσίες. Σε αυτή τη περίπτωση το Φ/Β σύστημα μπορεί να καλύψει
ένα μέρος από τις ανάγκες αυτές σε διάφορους τομείς όπως:
• Οικιακός εξοπλισμός: την παροχή ενέργειας σε κατοικίες για φωτισμό,
τηλεόραση , ραδιόφωνο.
• Γεωργία: άντληση νερού, ηλεκτρική περίφραξη για εκτρεφόμενα ζώα.
• Κοινοτικό επίπεδο: άντληση νερού, φωτισμός σε σχολεία , κέντρα υγείας,
• Υγειονομική περίθλαση: φωτισμός σε θαλάμους, ψύξη εμβολίων
• Μικρές επιχειρήσεις: ηλεκτρική ισχύ για ελαφρύ εξοπλισμό.
• Αναμεταδότες, φάροι

Εικόνα 40.α) Διάγραμμα αυτόνομου Φ/Β β) Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα στην
Κύμη Ευβοίας, που ηλεκτροδοτεί μοναστηριακό μετόχι μόνιμης διαμονής [46]
Το σημαντικότερο μέρος του Φ/Β συστήματος, είναι η Φ/Β γεννήτρια όπου
γίνεται η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Επιπλέον το σύστημα
συνήθως περιλαμβάνει και διάφορα περιφερειακά όπως [47]:
1. Συσσωρευτής
Σε ένα συσσωρευτή η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε χημική και
αποδίδεται, όταν υπάρχει ανάγκη, δηλαδή όταν η ηλιακή ακτινοβολία δεν
επαρκεί.
2. Ελεγκτής φόρτισης-εκφορτιστής
Ο ελεγκτής φόρτισης έχει σαν σκοπό τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας
που αποθηκεύεται στο συσσωρευτή που είναι μια από τις αιτίες καταστροφής
του συσσωρευτή.
3. DC/AC μετατροπέας
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Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από την Φ/Β γεννήτρια είναι συνεχές.
Επειδή οι περισσότερες οικιακές και βιομηχανικές συσκευές λειτουργούν με
εναλλασσόμενο ρεύμα, χρειάζεται η ύπαρξη ενός DC/AC μετατροπέα γι αυτή
την μετατροπή. Οι απώλειες σε αυτή τη περίπτωση είναι 5%-10%.
5.1.2 Διασυνδεδεμένα συστήματα
Στις περιπτώσεις, που υπάρχει δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού, αυτό μπορεί να
ενισχυθεί με τη προσθήκη διασυνδεδεμένου Φ/Β συστήματος. Το ρεύμα που
παράγεται από το φωτοβολταϊκό τροφοδοτεί απευθείας τις συσκευές κατανάλωσης
και μόνο όταν δεν επαρκεί η ζήτηση, τότε χρησιμοποιείται το ρεύμα από το δίκτυο
[31, 47]. Επίσης μπορούν να υπάρξουν και μεγάλα Φ/Β πάρκα που τροφοδοτούν με
ρεύμα το δίκτυο.

Εικόνα 41.α) Διάγραμμα διασυνδεδεμένου συστήματος β) Φ/Β πάρκο μεγάλης ισχύος
Το μειονέκτημα του διασυνδεδεμένου συστήματος είναι ότι όταν δεν υπάρχει
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος τότε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μένει
ανεκμετάλλευτη.
Τυπικές εφαρμογές του διασυνδεμένου συστήματος είναι:
• Διασυνδεδεμένα κεντρικά φωτοβολταϊκά συστήματα με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.
• Φ/Β συστήματα ενσωματωμένα σε πηγές σε στέγες, προσόψεις κτηρίων που
είναι διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.
5.1.3 Αυτόνομα υβριδικά συστήματα
Στη περίπτωση που η παραγομένη ηλεκτρική ενέργεια δεν επαρκεί,
συνδυάζουμε την ενέργεια από το φωτοβολταϊκή γεννήτρια με την ενέργεια από
άλλες μορφές ενέργειας. Οι μορφές ενέργειας μπορεί να είναι ανανεώσιμες, π.χ.
αιολική, βιομάζα ή η χρήση συμβατικών όπως οι πετρελαιογεννήτριες [48].

Εικόνα 42. Διάγραμμα αυτόνομου υβριδικού συστήματος
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5.1.4 Υβριδικές ΦΒ/Θ συσκευές
Όπως είναι λογικό, από την ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην
επιφάνεια των φωτοβολταϊκών, ένα μικρό ποσοστό (7%-17% ανάλογα τον τύπο του
Φ/Β) μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό. Το μεγαλύτερο μέρος της μετατρέπεται σε
θερμότητα, αυξάνοντας την θερμοκρασία λειτουργίας της πλάκας. Η αύξηση αυτή
επιφέρει μείωση της ηλεκτρικής απόδοσης του Φ/Β και για τον λόγο αυτό
επιδιώκεται η μείωση της θερμοκρασίας του ώστε να παραμείνει η ηλεκτρική του
απόδοση σε αποδεκτό επίπεδο.
Μια λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι τα υβριδικά ηλιακά ΦΒ/Θ
συστήματα. Υπάρχουν διάφορα υβριδικά ΦΒ/Θ συστήματα τόσο με κυκλοφορία
νερού [49] όσο και με αέρα [50] για την βελτίωση της ηλεκτρικής και της θερμικής
απόδοσης του Φ/Β. Τα υβριδικά ΦΒ/Θ συστήματα μπορεί να θεωρηθούν πολύ
κατάλληλα για εγκατάσταση σε κτίρια που έχουν ανάγκη τόσο σε ηλεκτρισμό όσο
και σε θερμότητα (κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά
κέντρα, βιομηχανία).
Τα υβριδικά ΦΒ/Θ συστήματα μπορούν να συμβάλλουν στην κάλυψη των
ηλεκτρικών αναγκών των κτιρίων και διαχωρίζονται σε συστήματα χαμηλών, μέσων
και υψηλών θερμοκρασιών. Οι εφαρμογές των χαμηλών θερμοκρασιών, μέχρι
περίπου τους 45°C, αφορούν την προθέρμανση νερού, τη θέρμανση νερού για
κολυμβητικές δεξαμενές και για εφαρμογές σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας. Οι
εφαρμογές των μέσων θερμοκρασιών σχετίζονται με τη θέρμανση νερού μεταξύ 45°C
και 65°C για κάλυψη αναγκών θερμού νερού οικιακής χρήσης, θέρμανση χώρων και
άλλες ενεργειακές ανάγκες. Τα συστήματα που θερμαίνουν νερό πάνω από 65°C
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές ψύξης χώρων και βιομηχανικές
εφαρμογές, αλλά δεν έχουν γίνει τέτοιες χρήσεις μέχρι τώρα. [51].

Εικόνα 43. Τυπικό φωτοβολταϊκό θερμικό (ΦΒ/Θ) σύστημα με κυκλοφορία νερού.

5.2 Παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη
Υπάρχει αρκετή ηλιακή ακτινοβολία διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο για να
ικανοποιήσει τη ζήτηση για όλα τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το ποσοστό των
ακτινών του ήλιου που φθάνει στη επιφάνεια της γης μπορεί να ικανοποιήσει την
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας κατά 10.000 φορές. Κατά μέσον όρο, κάθε
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τετραγωνικό μέτρο του εδάφους εκτίθεται σε αρκετό φως του ήλιου για να λάβει
1.700 kWh της ενέργειας κάθε έτος.
Οι υποτροπικές περιοχές προσφέρουν περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία από
τα υπόλοιπα γεωγραφικά πλάτη. Η μέση ενέργεια που παραλαμβάνεται στην Ευρώπη
είναι περίπου 1.000 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, πολύ μικρή σε σχέση με τα
1.800 kWh στη Μέση Ανατολή.

Εικόνα 44. Ηλιακή ακτινοβολία παγκοσμίως [52]

Εικόνα 45. Πιθανή ενεργειακή παραγωγή από τις Φ/Β γεννήτριες στα διαφορετικά
μέρη του κόσμου.[52]
Η παραπάνω εικόνα παρουσιάζει την κατ' εκτίμηση πιθανή ενεργειακή
παραγωγή από τις ηλιακές Φ/Β γεννήτριες στα διαφορετικά μέρη του κόσμου. Έχει
υπολογιστεί, ότι εάν μόνο 0,71% του ευρωπαϊκού εδάφους καλυφτεί με Φ/Β στοιχεία,
αυτό θα ήταν αρκετό, για να καλυφθεί πλήρως η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ευρώπη. Επιπλέον, οι υπολογισμοί της Αντιπροσωπείας Διεθνούς Ενέργειας,
δείχνουν ότι εάν μόνο 4% των περιοχών, των πολύ ξηρών ερήμων, χρησιμοποιηθούν
για εγκατάσταση Φ/Β, αυτό θα ικανοποιούσε τη συνολική απαίτηση ενέργειας για
όλο τον κόσμου. Εξετάζοντας τους απέραντους τομείς του αχρησιμοποίητου χώρου
(στέγες, επιφάνειες οικοδόμησης, εκτάσεις αγραναπαύσεων, έρημοι κ.λπ...) η
δυνατότητα είναι σχεδόν ανεξάντλητη.
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Εικόνα 46. Γεωγραφική κατανομή της παραγωγής Φ/Β κυψελών παγκοσμίως
Σήμερα, η Ευρώπη έχει μερίδιο στην παραγωγή Φ/Β κυψελών που αντιστοιχεί
στο 28,5%, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως. Δεν πρέπει όμως να
παραλείψουμε και την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Κίνας και της Ταιβάν με
αντίστοιχα μερίδια 22% και 9.9%. Ο τζίρος στην Ευρώπη διπλασιάστηκε μέσα σε ένα
χρόνο (2007) από 5,7 σε 9,4 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι θέσεις εργασίας
αυξήθηκαν από 40000 σε 70000, μια αύξηση του 75% [53].

Εικόνα 47. Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς παγκοσμίως και στην Ευρώπη
Η Ευρώπη το 2007 έχει εγκατεστημένη ισχύ 4500 MWp, δηλαδή, το 50% της
παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος [16]. Από το παρακάτω σχήμα φαίνεται ότι η
γερμανική αγορά φωτοβολταϊκών είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη με 130ΜWp ενώ
παγκοσμίως στη πρώτη θέση είναι η Ιαπωνία με 230 ΜWp [54].
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Εικόνα 48. Η εγκατεστημένη ισχύς στην Ευρώπη [53]
Η θεαματική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε αυτές τις χώρες οφείλεται
στη επιχορήγηση του κόστους επένδυσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων και της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Πιστεύεται ότι στο μέλλον δυο αγορές θα προσφέρονται για ανάπτυξη [18]:
• Τα αυτόνομα συστήματα, που θα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στα σπίτια,
σχολεία, και κέντρα υγείας. Παράλληλα θα είναι ενσωματωμένα σε ασθενή
δίκτυα για αύξηση της αξιοπιστίας.
• Φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήρια συνδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο,
ιδιαίτερα τώρα που έχει γίνει συνείδηση όλων ότι ένας τρόπος μείωσης της
ρύπανσης που προκαλείται από το CO2, είναι η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
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5.3 Παρούσα κατάσταση στη Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στην εγκατεστημένη ισχύ
φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη. Είναι στην 9η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε
εικόνα 48). [55 ].

Εικόνα 49. Η εγκατεστημένη ισχύς στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, όπως φαίνεται από τη παραπάνω εικόνα, η εγκατεστημένη
ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι το 2002 δεν ξεπερνούσε τα 500KW. To
2004 η ισχύς διπλασιάστηκε, κυρίως λόγω της τοποθέτησης αυτομάτων υβριδικών
συστημάτων που τροφοδοτούσαν τους σταθμούς βάσης των εταιρειών σταθερής
τηλεφωνίας. Η τροφοδοσία μέχρι τώρα γινότανε με γεννήτριες και βρισκότανε σε
απομακρυσμένες επαρχιακές και αγροτικές περιοχές. Η τοποθέτηση των υβριδικών
φωτοβολταϊκών συστημάτων είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση στην κατανάλωση
υγρών καυσίμων.
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Εικόνα 50. Τοποθέτηση Φ/Β σε σταθμούς βάσης των Εταιριών Τηλεπικοινωνιών
Επίσης η Υπηρεσία Φαρών του Πολεμικού Ναυτικού έχει τοποθετήσει πάνω
από 900 φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλη την Ελλάδα συνολικής ισχυός 80KWp.

Εικόνα 51. Η Υπηρεσία Φάρου του Πολεμικού Ναυτικού έχει τοποθετήσει Φ/Β
συστήματα σε 900 περίπου φάρους
Μια άλλη σημαντική εγκατάσταση είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα της
ΔΕΗ σε διάφορα νησιά , όπως στην Κύθνο με εγκατεστημένη ισχύ 100 KWp. Η
επένδυση αυτή έγινε το 1983. Αργότερα το 1999 τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά
συστήματα και στη Σίφνο με ισχύ 60 KWp [18].
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Εικόνα 52. Φ/Β συστήματα της Δ.Ε.Η. στην Κύθνο
Όσο αφορά τα μερίδια αγοράς των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα
παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι
συνδεδεμένα με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
ακολουθούν οι αυτόνομες κατοικίες με 30%.

Εικόνα 53. Μερίδιο αγοράς Φ/Β συστημάτων
Το εργατικό δυναμικό στη βιομηχανία φωτοβολταϊκών είναι 60 με 70 άτομα,
ενώ ο κύκλος εργασίας είναι 3000000€. Τέλος η παραγόμενη ισχύς της ηλεκτρικής
ενέργειας μόλις που φτάνει τα 5 ΜW [47].
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6 Περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης του ήλιου
6.1 Απαίτηση για κίνηση σε δυο διευθύνσεις
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, μεταβολή στην ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας
έχουμε:
• Λόγω μεταβολής της απόστασης γης -ηλίου
• Κατά τη διάρκειας της ημέρας
• Κατά τη διάρκεια του έτους.
Από τις παραπάνω τρεις μεταβολές, στην πρώτη περίπτωση, δεν μπορεί να
υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση. Μπορούμε όμως, να εξασφαλίσουμε την μεγίστη
απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας στις άλλες δυο περιπτώσεις. Για το σκοπό αυτό,
το σύστημα παρακολούθησης του ηλίου θα πρέπει να εξασφαλίσει την κίνηση του
Φ/Β πλαισίου σε δυο άξονες, τον οριζόντιο και τον κατακόρυφο άξονα.
Η κίνηση του Φ/Β πλαισίου στον οριζόντιο άξονα θα εξασφαλίζει τη μεγίστη
δυνατή απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό
επιτυγχάνεται με την αλλαγή της κλίσης του Φ/Β πλαισίου στη διάρκεια του έτους,
καθημερινά, στρέφοντας συνεχώς κάθετα το πλαίσιο στις ηλιακές ακτίνες.
Ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα στο Φ/Β πλαίσιο να ακολουθήσει την εποχιακή
μεταβολή (εικόνα 36, 37) και να μεταβάλει μόνο του, τη γωνία κλίσης από φ-23,5ο
μέχρι φ+23,5ο ( όπου φ το γεωγραφικό πλάτος του τόπου).
Επίσης με την κίνηση του Φ/Β πλαισίου στον κατακόρυφο άξονα
μεταβάλουμε τη ζενίθια γωνία, (σχέση 11), κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα και η αζιμούθια γωνία να μεταβάλλεται συνεχώς και να μηδενίζεται
με τη σειρά της. Με αυτό το τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα στο Φ/Β πλαίσιο να
περιστρέφεται συνεχώς, ακολουθώντας την πορεία του ήλιου.
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6.2 Το πρωτότυπο συστήματος παρακολούθησης του ήλιο και τα βασικά
τμήματα του
Το σύστημα παρακολούθησης του ήλιου που προτείνουμε απεικονίζεται στο
παρακάτω 3Δ μοντέλο. Στο σύστημα έχει προσαρμοστεί και η Φ/Β συστοιχία.

Εικόνα 54. Το 3Δ μοντέλο της κατασκευής
Το σύστημα αποτελείται από τρία βασικά μέρη:
1. Το μηχανολογικό τμήμα
¾ Βάση
¾ Σύστημα κατακόρυφου άξονα
¾ Σύστημα οριζόντιου άξονα
¾ Βάση στήριξης του Φ/Β πλαισίου
¾ Βάση τοποθέτησης των αισθητήρων
2. Το ηλεκτρολογικό τμήμα
¾ Δύο μοτέρ (1 μοτέρ για κάθε κίνηση)
¾ Δύο ζεύγη τερματικών διακοπτών ( 1 ζεύγος για κάθε κίνηση)
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3. Το ηλεκτρονικό τμήμα
¾ το ηλεκτρονικό κύκλωμα
¾ Οι αισθητήρες ( φωτοαντιστάσεις)

Εικόνα 55. Πίσω όψη της κατασκευής

6.3 Αρχή λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης του ήλιου μαζί με
τη Φ/Β πλάκα
Η αρχή λειτουργίας του συστήματος είναι η εξής:
Στην πάνω δεξιά γωνία της Φ/Β πλάκας υπάρχουν δυο ζεύγη αισθητήρων
(φωτοαντιστάσεων). Κάθε ζεύγος αντιστοιχεί και σε μια κίνηση, στον οριζόντιο και
κατακόρυφο άξονα. Συγκεκριμένα το ζεύγος που εφαρμόζει στην μεγάλη ακμή του
Φ/Β είναι υπεύθυνο για την κίνηση στον κατακόρυφο άξονα, (ρύθμιση της γωνίας
αζιμούθιου) ενώ αυτό που εφαρμόζει στη μικρή ακμή είναι υπεύθυνο για την κίνηση
στο οριζόντιο άξονα (ρύθμιση της γωνίας κλίσης). Σε κάθε ζεύγος ο ένας αισθητήρας
είναι υπεύθυνος για την δεξιόστροφη κίνηση και ο άλλος για την αριστερόστροφη
κίνηση του μοτέρ. Όταν κάθε ζεύγος φωτοαντιστάσεων δέχεται το ίδιο ηλιακό φως,
ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποφασίζει ότι η Φ/Β συστοιχία πρέπει να παραμείνει
ακίνητη. Όταν ο ένας αισθητήρας από το ζεύγος δέχεται περισσότερο ηλιακό φως,
τότε μέσω του ηλεκτρονικού κυκλώματος, δίνεται εντολή στο αντίστοιχο μοτέρ να
περιστρέψει τη Φ/Β πλάκα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μετά από μικρό χρονικό
διάστημα, οι αισθητήρες να δέχονται πάλι την ίδια ηλιακή ακτινοβολία. Τότε το
μοτέρ σταματά αυτόματα την κίνηση. Οι τερματικοί διακόπτες υπάρχουν για να
σταματάνε τη περιστροφή, όταν η πλάκα έχει πάρει την επιθυμητή θέση,. π.χ. μετά τη
δύση του ηλίου. Επίσης προστατεύουν τη Φ/Β γεννήτρια σε περίπτωση
αδικαιολόγητης εντολής για συνεχή περιστροφή του κινητήρα, λόγω βλάβης.
53

Εκτίμηση της απόδοσης φωτοβολταϊκού με τη χρήση συστήματος παρακολούθησης του
ηλίου και αξιολόγησή του.

6.4 Το μηχανολογικό τμήμα
Το μηχανολογικό τμήμα είναι η βαριά κατασκευή πάνω στην οποία
στηρίζεται το Φ/Β και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα για οριζόντια και κατακόρυφη
κίνηση.

Εικόνα 56. Τα βασικά μέρη του μηχανολογικού τμήματος
Αποτελείται από τα εξής επιμέρους μέρη:
6.4.1 Η Βάση
Είναι ένα ορθογώνιο βαρύ μεταλλικό πλαίσιο διαστάσεων 80cm Χ 80cm Χ 5
cm . Στο εσωτερικό του πλαισίου, υπάρχουν δυο μεταλλικοί ράβδοι ορθογωνικής
διατομής 5 cm Χ 3cm. Οι μεταλλικοί ράβδοι στηρίζουν μια συμπαγή λαμαρίνα από
ατσάλι διαστάσεων 40 cm Χ 40 cm X 1cm.
Η λαμαρίνα αυτή είναι από ατσάλι για να μπορεί να αντέχει το βάρος της
κατασκευής. Φέρει οκτώ οπές ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί (βιδωθεί) ο
κατακόρυφος άξονας. Η βάση έχει ειδική υποδοχή για τοποθέτηση τυπωμένου
ηλεκτρονικού κυκλώματος. Το υλικό κατασκευής της υποδοχής, για τοποθέτηση του
ηλεκτρονικού κυκλώματος είναι πλαστικό, πάνω στο όποιο έχουν τοποθετηθεί
τέσσερις προεξοχές, στις οποίες βιδώνεται το τυπωμένο κύκλωμα. Έτσι το
ηλεκτρονικό κύκλωμα δεν έρχεται σε επαφή με άλλα μέταλλα και προστατεύεται από
τα βραχυκυκλώματα.
Επίσης, υπάρχουν ειδικές οπές ώστε να σταθεροποιείται ένας Dc σε Ac
μετατροπέας για να μπορούν να δουλέψουν οι συσκευές εναλλασσομένου ρεύματος.
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Ακόμη, υπάρχει ειδική υποδοχή για τοποθέτηση και σταθεροποίηση του
συσσωρευτή, η βάση της μπαταρίας. Η βάση της μπαταρίας αποτελείται από
μεταλλικές γωνίες , πάνω στην οποίες εφαρμόζουν οι δυο διαστάσεις της βάσης του
συσσωρευτή. Η επιλογή της θέσης της βάσης της μπαταρίας έγινε έτσι ώστε να
βρίσκεται κοντά στο ηλεκτρονικό σύστημα, αφού θα το τροφοδοτεί με ενέργεια..
Τέσσερις ροδές κατάλληλα προσαρμοσμένες εξασφαλίζουν την εύκολη
πρόσβαση του συστήματος σε οποιαδήποτε χώρο επιθυμούμε. Οι ρόδες αυτές έχουν
ειδικό σύστημα μπλοκαρίσματος της ρόδας ώστε αυτή να σταθεροποιεί το σύστημα
την ώρα λειτουργίας.

Εικόνα 57. Η Βάση

Εικόνα 58. 3Δ ανάπτυγμα βάσης
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6.4.2 Το σύστημα του κατακόρυφου άξονας
Ο κατακόρυφος άξονας αποτελείται από δυο κατακόρυφους σωλήνες τον
εξωτερικό και τον εσωτερικό σωλήνα.. Ο εξωτερικός σωλήνας είναι μεταλλικός
μήκους 60cm με εξωτερική διάμετρο 80mm και εσωτερική διάμετρο 70mm Ο
σωλήνας αυτός έχει τοποθετηθεί κάθετα στο μέσο της μεταλλικής βάσης. Ο σωλήνας
είναι κενός ώστε στο εσωτερικό του να μπορεί να τοποθετηθεί ο εσωτερικός
σωλήνας.

Εικόνα 59. Το σύστημα του κατακόρυφου άξονα
Ο εσωτερικός σωλήνας έχει μήκος 78 cm και εξωτερική διάμετρο 50 mm. Στο
πάνω άκρο υπάρχει ένα προστατευτικό καπάκι διαμέτρου 90mm, το οποίο είναι
συγκολλημένο στο εσωτερικό σωλήνα σε απόσταση 19 cm από την κορυφή. Η
ύπαρξη του προστατευτικού καλύμματος είναι απαραίτητη για την προστασία του
εξωτερικού κενού σωλήνα, παρεμποδίζοντας την διείσδυση βροχής και ακαθαρσίας
στο εσωτερικό του. Επίσης στην προεξοχή του εσωτερικού σωλήνα έχει τοποθετηθεί
η μικρή μεταλλική βάση πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το μεγάλο γρανάζι
περιστροφής του κατακόρυφου άξονα. Στο πάνω άκρο του μικρού σωλήνα έχει
τοποθετηθεί ένα οριζόντιο δακτυλίδι μήκους 10cm εξωτερικής διαμέτρου 6cm και
εσωτερικής διαμέτρου 5cm. Στο δακτυλίδι αυτό θα περάσει ο σωλήνας του
οριζόντιου άξονα. Πάνω στα δακτυλίδι αυτό είναι και η βάση τοποθέτησης του μοτέρ
που είναι υπεύθυνο για την περιστροφή του οριζόντιου σωλήνα. Επίσης έχουν
τοποθετηθεί και οι βάσεις των τερματικών διακοπτών του οριζοντίου άξονα
καθορίζοντας τα όρια της γωνίας αζιμούθιου.
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Εικόνα 60. 3Δ ανάπτυγμα του κατακόρυφου άξονα
Στην υλοποίηση του συστήματος έγιναν κάποιες αλλαγές από το 3Δ
ανάπτυγμα για να αντιμετωπιστούν κάποια προβλήματα εργονομικής ή
κατασκευαστικής φύσεως. Για παράδειγμα τοποθετήθηκε άλλη βάση γραναζιού από
ότι φαίνεται στο 3Δ ανάπτυγμα. Η βάση του μεγάλου γραναζιού έχει τη μορφή του
παρακάτω σχήματος. Η διάμετρος του γραναζιού είναι 20cm.και στηρίζεται σε
κυκλικό δακτυλίδι εσωτερικής διαμέτρου 5cm και εξωτερικής 6cm. Στην κάτω άκρη
του έχει τοποθετηθεί ένα ημικυκλικός δίσκος διαμέτρου 20cm και πάχους 3mm. Ο
ημικυκλικός δίσκος φέρει 4 οπές. Οι οπές αυτές είναι απαραίτητες για να βιδωθεί το
γρανάζι πάνω στη βάση του γραναζιού.

Εικόνα 61. Βάση του μεγάλου γραναζιού μαζί με το γρανάζι
Επίσης το μοτέρ, αντί να συγκολληθεί με ηλεκτροσυγκόλληση, τελικά
στηρίζεται σε ειδική διαμορφωμένη βάση. Η βάση αυτή στηρίζεται σε μια μεταλλική
γωνία με πλευρές 9cm και 3cm πλάτους 5cm και πάχους 3mm. Στην μεγαλύτερη
πλευρά της φέρει μια οπή ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί πάνω της η ειδικά
διαμορφωμένη βάση. Αυτή η μεταλλική γωνία έχει συγκολληθεί με
ηλεκτροσυγκόλληση πάνω στον κατακόρυφο εξωτερικό σωλήνα. Η διαμορφωμένη
βάση παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. Στην πάνω επιφάνεια φέρει μια
ημισφαιρική τομή ώστε να μπορεί να περάσει το μικρό γρανάζι του μοτέρ. Στην κάτω
πλευρά φέρει επίσης μια οπή ώστε να μπορεί να περάσει η βίδα που την
προσαρμόζει.
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Εικόνα 62. Το σύστημα στήριξης του μοτέρ του οριζόντιου άξονα.
Επίσης στον εξωτερικό σωλήνα έχουν τοποθετηθεί, οι δυο βάσεις
τοποθέτησης των τερματικών διακοπτών. Οι βάσεις των τερματικών διακοπτών είναι
2 μεταλλικές γωνίες με πλευρές 2 και 4 cm πλάτος και πάχος 3mm. Οι βάσεις αυτές
είναι σταθερές και έχουν συγκολληθεί με ηλεκτροσυγκόλληση στον εξωτερική
κατακόρυφο σωλήνα με την ελεύθερη ακμή της μικρής πλευράς της γωνιάς, Στην
μεγάλη επιφάνεια φέρνουν 4 οπές. Οι τερματικοί διακόπτες βιδώνονται πάνω σε
αυτές τις βάσεις,

Εικόνα 63. Βάση στήριξης του τερματικού διακόπτη

Εικόνα 64. 3Δ ανάπτυγμα που παρουσιάζοντα οι γωνίες τοποθέτησης των τερματικών
διακοπτών καθώς και η θέση του μοτέρ
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6.4.3 Το σύστημα του οριζόντιου άξονα
Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ένα οριζόντιο σωλήνα μήκους 70cm και
εσωτερικής διαμέτρου 5cm. Ο οριζόντιος άξονας καθώς περνάει από το οριζόντιο
δακτυλίδι του εσωτερικού κατακόρυφου σωλήνα ασφαλίζει με δυο αυτόνομα
δακτυλίδια εξωτερικής διαμέτρου 6cm και εσωτερικής διαμέτρου 5cm.

Εικόνα 65. Ο οριζόντιος σωλήνας

Εικόνα 66. 3Δ ανάπτυγμα οριζόντιου άξονα
Στο δεύτερο δακτυλίδι έχει τοποθετηθεί και μια βάση στήριξης του μεγάλου
γραναζιού. Το μεγάλο οριζόντιο γρανάζι βιδώνεται με βίδες πάνω στο ειδικό
δακτυλίδι όπως το γρανάζι του κατακόρυφου άξονα (βλέπε εικόνα 61)
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Επίσης έχει γίνει ειδική βάση για την τοποθέτηση του μοτέρ του οριζοντίου άξονα.

Εικόνα 67. Βάση του μοτέρ και το μοτέρ του οριζοντίου άξονα
6.4.4 Η βάση στήριξης του Φ/Β πλαισίου
Η βάση στήριξης του Φ/Β πλαισίου βιδώνεται στον οριζόντιο σωλήνα με δυο βίδες,
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

Εικόνα 68. Η βάση στήριξης του Φ/Β πλαισίου
6.4.5 Βάση τοποθέτησης των αισθητήρων
Οι αισθητήρες τοποθετούνται στη παρακάτω διάταξη. Η διάταξη αυτή έχει 2
κυλινδρικούς σωλήνες , έναν για κάθε αισθητήρα, και επιτρέπουν τη δίοδο του
ηλιακού φωτός και επομένως την ενεργοποίηση των αισθητήρων.

Εικόνα 69. Ειδική διάταξη τοποθέτησης των φωτοαντιστάσεων.
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6.5 Το ηλεκτρολογικό τμήμα
Τα βασικά μέρη του ηλεκτρολογικού τμήματος είναι τα δυο μοτέρ μετάδοσης
οριζόντιας και κατακόρυφης περιστροφής καθώς και οι τερματικοί διακόπτες. Τόσο η
τροφοδοσία των μοτέρ όσο και των τερματικών διακόπτων γίνεται από τον ίδιο
συσσωρευτή που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας. Ο
συσσωρευτής παράγει συνεχή τάση 12 V.
6.5.1 Τα δυο μοτέρ
Τα δυο μοτέρ είναι απλής κατασκευής και είναι ίδια με αυτά που
χρησιμοποιούνται για την κίνηση των υαλοκαθαριστήρων των αυτοκίνητων. Η
επιλογή τους, έγινε με βάση τη δύναμη τους και τη ταχύτητα περιστροφής .Τα μοτέρ
που επιλέχτηκαν, είχαν μεγάλη δύναμη ώστε να περιστρέψουν μεγάλα φορτία και
μικρή ταχύτητα περιστροφής για προστασία της φωτοβολταϊκής συστοιχίας από τις
απότομες μεταβολές της έντασης του ηλιακού φωτός. Κάθε μοτέρ έχει στην άκρη του
άξονα περιστροφής του, ένα μικρό γρανάζι το οποίο και το περιστρέφει. Το μικρό
αυτό γρανάζι εφαρμόζει σε ένα άλλο μεγάλο γρανάζι που είναι στερεωμένο σε μια
βάση που βρίσκεται πάνω στον άξονα περιστροφής. Η περιστροφή του μικρού
γραναζιού από το μοτέρ, περιστρέφει το μεγάλο γρανάζι του αντίστοιχου άξονα
περιστροφής, και άρα την Φ/Β συστοιχία.

Εικόνα 70. Το μοτέρ

6.5.2 Οι τέσσερις τερματικοί διακόπτες
Οι διακόπτες αυτοί, τοποθετημένοι σε κατάλληλες μεταλλικές βάσεις
καθορίζουν τα όρια της οριζόντιας και κατακόρυφης περιστροφής. Ουσιαστικά
καθορίζουν τα όρια που παίρνει η αζιμούθια γωνία και η γωνία κλίσης. Υπάρχει η
δυνατότητα, χειροκίνητης ρύθμισης των γωνιών που επιθυμούμε να περιστραφεί το
πλαίσιο, σε κάθε άξονα. Σκοπός τους είναι να διακόπτουν την περιστροφή, όταν η
γωνία περιστροφής περάσει τα όρια που θέτουμε. Για παράδειγμα η αζιμούθια γωνία
δεν χρειάζεται να είναι πάνω από 180ο , αφού το βράδυ δεν υπάρχει ηλιακή
ακτινοβολία, ενώ η γωνία κλίσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 47ο μοίρες,
αφού η Φ/Β συστοιχία θα στραφεί προς τα κάτω.
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Εικόνα 71. Ο τερματικός διακόπτης

6.6 Το ηλεκτρονικό τμήμα
Το ηλεκτρονικό τμήμα αποτελείται από τους αισθητήρες του φωτός και το
ηλεκτρονικό κύκλωμα.
6.6.1 Οι αισθητήρες του φωτός
Οι αισθητήρες είναι δύο φωτοαντιστάτες που μεταβάλουν την αντίστασή τους
ανάλογα με την ηλιακή ακτινοβολία Οι αισθητήρες βρίσκονται μέσα σε μια ειδική
διάταξη, ώστε να σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους. Η γωνία αυτή είναι απαραίτητη
ώστε, όταν ο ήλιος μετακινηθεί, να ανιχνευτεί η κίνησή του. Όσο πιο μικρή είναι η
γωνία τόσο πιο ευαίσθητες είναι οι φωτοαντιστάτες Επίσης, σημαντικό ρόλο στη
ρύθμιση παίζει και το μήκος του σωλήνα που τις περιέχει. Μικρό μήκος σημαίνει
λιγότερη ευαισθησία.
Το σύστημα έχει δυο ειδικές διατάξεις, μια για κάθε άξονα περιστροφής, και
είναι τοποθετημένες στην πάνω αριστερή γωνία της Φ/Β συστοιχίας, σχηματίζοντας
ορθή γωνία μεταξύ τους. Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 6.3, η οριζόντια
διάταξη ανιχνεύει τη ημερήσια πορεία του ήλιου και δίνει εντολή για περιστροφή του
κατακόρυφου άξονα. Η κατακόρυφη διάταξη ανιχνεύει την εποχιακή μεταβολή του
ηλίου και δίνει εντολή για περιστροφή του οριζοντίου άξονα.

Εικόνα 72. Οι φωτοαντιστάσεις και η ειδική διάταξη που είναι τοποθετημένες
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6.6.2 Το ηλεκτρονικό κύκλωμα
Το ηλεκτρονικό κύκλωμα είναι το μυαλό του συστήματος. Η φιλοσοφία του
είναι απλή. Για την κίνηση σε κάθε άξονα χρησιμοποιείται το παραπάνω ζευγάρι
αισθητήρων που ανιχνεύουν το φως.. Κάθε μια φωτοαντίσταση συνδέεται με ένα
ολοκληρωμένο κύκλωμα (LM324) που εργάζεται σαν συγκριτής παραθύρου. Όταν το
φως στις φωτοαντιστάσεις είναι ίδιο, τότε η έξοδος του συγκριτή είναι μηδέν και
κρατάει τον αντίστοιχο μοτέρ σε κατάσταση αναμονής.
Όταν αλλάξει η θέση του ήλιου, οι φωτοαντιστάσεις μεταβάλουν την
αντίσταση τους, με αποτέλεσμα στη έξοδο του συγκριτή να εμφανίζεται μια τάση που
είναι θετική ή αρνητική με αποτέλεσμα, να δίνει στο μοτέρ, την αντίστοιχη εντολή
για αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη περιστροφή.
Οι δίοδοι D1 ως D4 καταπνίγουν ότι αιχμές τάσης παράγονται, από την
λειτουργία του κινητήρα και προστατεύουν τον συγκριτή από την αυξομείωση της
τάσης.Τα ρυθμιστικά ποτενσιόμετρα P1 και P2 χρησιμοποιούνται για την
ευθυγράμμιση της σκόπευσης του συστήματος. Ρυθμίζονται δηλαδή έτσι ώστε ο
κινητήρας (μοτέρ) να ηρεμεί όταν και οι δυο φωτοαντιστάσεις δέχονται ακριβώς τον
ίδιο φωτισμό.
Τα τρανζίστορ Τ1 ως Τ4 είναι σε διάταξη γέφυρας και είναι αυτά, που
οδηγούν ομαλά τα μοτέρ για δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη κίνηση. Για να συμβεί
αυτό θα πρέπει να πάρουν το κατάλληλο σήμα στην βάση τους, από την έξοδο του
συγκριτή.
Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικά μικρορελέ 12V, όση και η τάση της
μπαταρίας. Τα μικρορελέ είναι απαραίτητα για να οδηγήσουν τους κινητήρες , μιας
και η τάση που βγάζει η έξοδος του συγκριτή, 10V, δεν είναι ικανή να τους
ενεργοποιήσει. Ουσιαστικά η έξοδος του ολοκληρωμένου κυκλώματος οδηγεί τα
μικρορελέ και αυτά με τη σειρά τους, τα δυο μοτέρ, χρησιμοποιώντας την τάση της
μπαταρίας 12V για την τροφοδοσία των κινητήρων.

Εικόνα 73. Το θεωρητικό ηλεκτρονικό κύκλωμα.
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Στο ηλεκτρονικό κύκλωμα έχει τοποθετηθεί και ένας διακόπτης που
ενεργοποιεί ή διακόπτει την λειτουργία του συστήματος σκόπευσης του ήλιου.
Επίσης η όλη τροφοδοσία του ηλεκτρονικού κυκλώματος γίνεται από τον ίδιο
συσσωρευτή αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τον ήλιο.
Αυτό δίνει τη δυνατότητα το όλο σύστημα να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα.
Η υλοποίηση του κυκλώματος έγινε σε ηλεκτρονική πλακέτα και το κύκλωμα
έχει τοποθετηθεί σε προστατευτικό κάλυμμα. Το προστατευτικό κάλυμμα έχει
βιδωθεί πάνω στη βάση του συστήματος παρακολούθησης.
Τα ηλεκτρονικά στοιχεία που υλοποιούν το πραγματικό κύκλωμα είναι:
Τρανζίστορ Τ1, Τ3 :BD239
Τρανζίστορ T2, T4 :BD 240
Συγκριτής : ολοκληρωμένο κύκλωμα: ALM 324 Ν
Δίοδοι D1,D2,D3,D4 : ΙΝ4001
Φωτοαντιστάσεις
Μικρορελέ 12V
Η προσομοίωση του θεωρητικού κυκλώματος έγινε στο εξειδικευμένο
λογισμικό Tina Pro. Η έξοδος του κυκλώματος δηλαδή η τάση που θα οδηγήσει τα
μοτέρ για διάφορες καταστάσεις των φωτοαντιστάσεων παρουσιάζεται παρακάτω. Τα
αποτελέσματα της προσομοίωσης επιβεβαιώνουν τη ορθότητα της λειτουργίας του
ηλεκτρονικού κυκλώματος.

Εικόνα 74. Η έξοδος του κυκλώματος μετά από προσομοίωση.
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Τέλος μεταξύ της θετικής και αρνητικής τάσης τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί
ειδικό φίλτρο που να καταπνίγει τα παρασιτικά σήματα.

Εικόνα 75. Φίλτρο προστασίας από παρασιτικές συμπεριφορές

6.7 Η Φ/Β γεννήτρια
Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια που χρησιμοποιήθηκε είναι τεχνολογίας
μονοκρυστάλλου πυριτίου. Το φωτοβολταϊκό είναι της εταιρίας Suntech με τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
• Μέγιστη ισχύς
Pmax = 85 W
• Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ
I= 4,83A
• Τάση στη μέγιστη ισχύ
V = 4,83A
• Βάρος
Β =.8 Kgr
• Διαστάσεις
1195 x 541 x 30 mm

6.8 Η υλοποίηση της κατασκευής
Με χρησιμοποίηση υλικών του ΕΠΑΛ Αλμυρού και τη πολύτιμη βοήθεια
μαθητών υλοποιήθηκε το πραγματικό μοντέλο με ελάχιστες διαφοροποιήσεις από το
3Δ μοντέλο. Για παράδειγμα οι μαθητές του Μηχανολογικού τομέα συγκόλλησαν τα
μέρη του Μηχανολογικού τμήματος της κατασκευής.

Εικόνα 76. Το πρωτότυπο σύστημα παρακολούθησης του ήλιου
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7 Πειραματικές Μετρήσεις
7.1 Διαδικασία μέτρησης
Παρακάτω θα ακολουθήσει η ανάλυση της διαδικασίας εξαγωγής των
μετρήσεων, αφού αρχικά ρυθμιστεί η σωστή λειτουργία της κατασκευής.
7.1.1 Ρύθμιση της κατασκευής.
Η διαδικασία ρύθμισης του σημείου ισορροπίας της κατασκευής, γίνεται από
το ηλεκτρονικό τμήμα. Σαν σημείο ισορροπίας χαρακτηρίζουμε το σημείο εκείνο που
φωτοβολταϊκή πλάκα παραμένει ακίνητη στο σημείο του ορίζοντα που έχει τη
μέγιστη ένταση ηλιακής ακτινοβολίας.
Ύστερα από πολλές δοκιμές βγήκε το συμπέρασμα, ότι στην περίπτωση που η
συσκευή δεν είναι κατάλληλα ρυθμισμένη μπορούν να συμβούν τα εξής:
1. Υπό κάποιες συνθήκες, η κατασκευή θα κινούνταν δεξιόστροφα ή
αριστερόστροφα μέχρι να τερματίσει τη κίνηση της στον τερματικό διακόπτη,
(STOP).
2. Σε άλλες συνθήκες, η Φ/Β πλάκα θα μπορούσε να είναι προσανατολισμένη σε
κάποιο σημείο του ορίζοντα, που δε θα είχε την μέγιστη ηλιοφάνεια.
Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η ρύθμιση της κατασκευής.
Όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως, κατά την περιγραφή του ηλεκτρονικού μέρους
της κατασκευής, στο ηλεκτρονικό κύκλωμα υπάρχουν δυο ποτενσιόμετρα με τιμές
μεταβλητών αντιστάσεων 10 ΚΩ και 100ΚΩ αντίστοιχα.. Με κατάλληλη επιλογή των
τιμών των αντιστάσεων, μπορούμε να σταθεροποιήσουμε το Φ/Β, ώστε το σημείο
ισορροπίας να είναι στο σημείο του ορίζοντα, που έχει την μέγιστη ένταση ηλιακής
ακτινοβολίας.
7.1.2 Η ευαισθησία της του συστήματος σκόπευσης
Η ευαισθησία του συστήματος σκόπευσης καθορίζεται από την ρύθμιση της
ευαισθησίας των φωτοαντιστάσεων. Η παραπάνω ρύθμιση μπορεί να γίνει με τρεις
τρόπους:
Α) Διαμορφώνοντας κατάλληλα το μήκος των κυλίνδρων, που περιέχουν τις
φωτοαντιστάσεις (βλέπε Εικόνα 69). Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος των κυλίνδρων
τόσο ποιο αναίσθητο γίνεται το σύστημα σκόπευσης. Δηλαδή η Φ/Β πλάκα
μετακινείται πιο αργά στην διάρκεια του χρόνου, όταν υπάρχουν μεγάλες
αυξομειώσεις στην ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Πράγματι οι δυο αισθητήρες
λόγου του μεγάλου μήκους του σωλήνα ουσιαστικά δέχονται το ίδιο φως και μόνο
στις μεγάλες αλλαγές στη θέση του ήλιου μπορεί να αλλάξει, την τιμή της μιας
φωτοαντίστασης.
Β) Αλλάζοντας τη γωνία των κυλίνδρων που τις περιέχει. Όσο μεγαλύτερη
είναι η γωνία, τόσο πιο αναίσθητη γίνεται η κατασκευή. Πράγματι, αν υπάρχει
μεγάλη γωνία, υπάρχουν κάποιες θέσεις του ήλιου , που οι φωτοαντιστασεις έχουν
την ίδια φωτεινότητα για αρκετό χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση, η επιλογή της
μικρότερης γωνία ανάμεσα στους δυο κυλίνδρους, έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερη
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χρονική διάρκεια στην οποία οι φωτοαντιστάσεις θα δέχονται την ίδια ένταση της
ηλιακής ακτινοβολίας.
Γ) Τοποθετώντας σε σειρά με κάθε φωτοαντίσταση, μια αντίσταση 1ΚΩ.
Πράγματι, η τοποθέτηση μια αντίστασης σε σειρά έχει σαν αποτέλεσμα την αύξησης
της αναισθησίας. Οι φωτοαντιστάσεις έχουν τιμές από 50Ω σε συνθήκες πλήρους
ηλιοφάνειας μέχρι τιμές 15000Ω σε συνθήκες έλλειψης ηλιοφάνειας. Η επιλογή της
προσθήκης, μιας αντίστασης 1000Ω έχει σαν αποτέλεσμα σε συνθήκες πλήρους
ηλιοφάνειας, οι τιμές των αντιστάσεων να αρχίσουν από 1050 Ω, ώστε, για αρκετό
χρονικό διάστημα, οι φωτοαντιστάσεις να έχουν την ίδια τυπικά τιμή, μιας και η
αυξομείωση των τιμών δεν είναι αρκετή να διεγείρει τον συγκριτή.
7.1.3 Ρύθμιση του συστήματος σκόπευσης για το πείραμα.
Η ρύθμιση του συστήματος σκόπευσης έγινε στις 12:00 π.μ. όπου ο ήλιος είχε
την μέγιστη ακτινοβολία, σύμφωνα με μετρήσεις του Μετσοβίου Πολυτεχνείου [46].
Επιλέχτηκε κατάλληλο ζεύγος τιμών των αντιστάσεων στα δυο ποντεσιόμετρα, ώστε
το σημείο ισορροπίας να αντιστοιχεί στη θέση του ήλιου στις 12 ώρα. Όσο αφορά την
ευαισθησία του συστήματος σκόπευσης τοποθετήθηκαν σε σειρά με κάθε
φωτοαντίσταση 1ΚΩ για αύξηση της αναισθησίας της κατασκευής αλλά και
προστασία των φωτοαντιστάσεων. Σε κατάσταση μεγάλης ηλιοφάνειας
παρατηρήθηκε καταστροφή των φωτοαντιστάσεων από ρεύματα μεγάλης εντάσεως.
7.1.4 Χώρος μετρήσεων
Οι μετρήσεις έγιναν στη ταράτσα πολυκατοικίας (Ελλησπόντου 17,
Αργυρούπολη) ώστε να μην υπάρχει σκιά από άλλα φυσικά ή τεχνητά μέσα, όπως
κτήρια, κολώνες δένδρα, θάμνοι, λόφοι, που επηρεάζουν τη διαδικασία των
μετρήσεων. Οι μετρήσεις έγιναν σε γεωγραφικό πλάτος 37ο,54΄ και γεωγραφικό
μήκος 23ο,44΄. Το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας είναι 15m [56].
7.1.5 Σκοπός των μετρήσεων
Οι μετρήσεις έχουν σαν σκοπό να συγκρίνουν την απόδοση του
φωτοβολταϊκού που είναι τοποθετημένο πάνω στο πρωτότυπο σύστημα σκόπευσης
του, σε σχέση με το ίδιο φωτοβολταϊκό που είναι τοποθετημένο σε σταθερό σύστημα.
Μάλιστα η σύγκριση θα γίνει με δυο σταθερά συστήματα. Με σταθερό χωρίς
ρύθμιση κλίσης και με σταθερό με ρύθμιση για περισσότερη ηλιοφάνεια στη διάρκεια
του χειμώνα. Στην πρώτη περίπτωση η κλίση είναι ίδια με το γεωγραφικό πλάτος ενώ
στη δεύτερη περίπτωση, η κλίση είναι αυξημένη από το γεωγραφικό πλάτος κατά 15ο.
Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω οι μετρήσεις έγιναν με αζιμούθιο και κλίση
όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:
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Πινάκας ΙΙ
Τα είδη συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στο πείραμα
Είδος συστήματος
Σταθερό χωρίς ρύθμιση
Σταθερό με ρύθμιση χειμώνα
Πρωτότυπο σύστημα σκόπευσης του ήλιου

αζιμούθιο
Νότος
Νότος
Μεταβλητό

κλίση
37ο
52ο
Μεταβλητή

7.2 Πειραματική διάταξη μετρήσεων
Για την μέτρηση της απόδοσης μετρήθηκε η ισχύς που παρήγαγε το
φωτοβολταϊκό σε τακτά χρονικά διαστήματα από την ανατολή μέχρι τη δύση του
ηλίου. Το χρονικό διάστημα της δειγματοληψίας ήταν κάθε 15 min .
Όπως γνωρίζουμε για την μέτρηση της ισχύς P = VI μιας πηγής τάσεως που
συνδέεται σε σειρά με μια αντίσταση, αρκεί να μετρήσουμε την πτώση τάσης V ,
πάνω σε αυτή και το ρεύμα που την διαρρέει I . Τότε ισχύει:

P = VI

(14)

Σε αυτή την περίπτωση, για την μέτρηση της ισχύος, μετρήθηκε η τάση που
παρήγαγε η Φ/Β γεννήτρια όταν ήταν συνδεμένη πάνω σε κάποιο φορτίο. Σαν φορτίο
επιλέχτηκε μια λάμπα 12V. Για την μέτρηση της τάσης χρησιμοποιήθηκε βολτόμετρο
συνδεμένο παράλληλα στο φορτίο και για την μέτρηση του ρεύματος αμπερόμετρο
συνδεμένο σε σειρά όπως φαίνεται στην παρακάτω συνδεσμολογία.

Εικόνα 77. Συνδεσμολογία αμπερομέτρου και βολτομέτρου για μέτρηση της ισχύος P
Γνωρίζοντας την ισχύ μπορεί εύκολα να υπολογιστεί η ενέργεια E , που
παράγεται στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα t , σύμφωνα με τη σχέση

E = Pt

(15)

68

Εκτίμηση της απόδοσης φωτοβολταϊκού με τη χρήση συστήματος παρακολούθησης του
ηλίου και αξιολόγησή του.

7.3 Μέτρηση υπό καθεστώς νέφωσης
Για να μπορέσει να υπάρξει σύγκριση των αποτελεσμάτων οι μετρήσεις και
για τα τρία συστήματα έγιναν την ίδια ώρα με διάφορα 30 sec περίπου. Η πρώτη
μέτρηση έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2008 με αρκετά σύννεφα στον ορίζοντα. Η ένταση
της ηλιακής ακτινοβολίας σύμφωνα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [46] την
ίδια μέρα ήταν:

Εικόνα 78. Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στις 28 Νοεμβρίου 2008
Οι μετρήσεις της τάσης και την έντασης του αμπερομέτρου, καθώς και οι
υπολογισμένες τιμές της ισχύος και της ενέργειας για κάθε σύστημα αντίστοιχα,
παρουσιάζονται στους πίνακες VIII ως X στο παράρτημα Ι παρουσίασης μετρήσεων
υπό καθεστώς νέφωσης. Η ένταση της νέφωσης περιγράφεται στη παρακάτω εικόνα

Εικόνα 79. Η νέφωση την μέρα των μετρήσεων
Από την επεξεργασία των μετρήσεων προέκυψαν τα παρακάτω διαγράμματα.
Το διάγραμμα Ι παρουσιάζει τις μετρήσεις του βολτομέτρου και του αμπερομέτρου
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για το Φ/Β που είναι προσαρτημένο στο σύστημα παρακολούθησης του ήλιου καθώς
και τις υπολογισμένες τιμές της ισχύος.
Διάγραμμα Ι
Τάση, Ένταση ρεύματος ,Ισχύς σε σχέση με το χρόνο, για Φ/Β με
σύστημα παρακολούθησης του ήλιου
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Εύκολα διαπιστώνουμε την ορθότητα της διαδικασίας υπολογισμού της
ισχύος μιας και από την παρατήρηση των καμπύλων του διαγράμματος Ι προκύπτει
ότι ο πολλαπλασιασμός της καμπύλης της τάση (μπλε καμπύλη) και του ρεύματος
(κόκκινη καμπύλη) μας δίνει την ισχύ (κίτρινη καμπύλη)
Το Διάγραμμα ΙΙ παρουσιάζει συγκεντρωτικά πως μεταβάλλεται η ισχύς που
παράγεται από το φωτοβολταϊκό σε σχέση με το χρόνο, από την ανατολή μέχρι τη
δύση του ήλιου, για κάθε σύστημα.
Διάγραμμα ΙΙ
Ισχύς σε σχέση με το χρόνο
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Στο διάγραμμα ΙΙI παρουσιάζεται, συγκεντρωτικά, πως μεταβάλλεται η ενέργεια που
παράγεται από το Φ/Β σε σχέση με το χρόνο, και για τα τρία συστήματα
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Διάγραμμα ΙΙΙ
Ενέργεια σε σχέση με το χρόνο
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Τα διαγράμματα ΙVκαι V παρουσιάζουν το ποσό της ενέργειας που κερδίζει
το Φ/Β που είναι προσαρτημένο στο πρωτότυπο σύστημα παρακολούθησης του ήλιου
από τα δυο σταθερά Φ/Β, αντίστοιχα, σε σχέση με το χρόνο.
Διάγραμμα ΙV
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Διάγραμμα V

7.4 Μέτρηση υπό καθεστώς ηλιοφάνειας
Η μέτρηση έγινε στις 30 Νοεμβρίου 2008 χωρίς σύννεφα στον ορίζοντα με τον
ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε η μέτρηση υπό καθεστώς συννεφιάς. Οι μετρήσεις της
τάσης και την έντασης του αμπερομέτρου, καθώς και οι υπολογισμένες τιμές της
ισχύος και της ενέργειας για κάθε σύστημα αντίστοιχα, παρουσιάζονται στους
πίνακες XI ως XIII στο Παράρτημα ΙΙ παρουσίασης μετρήσεων υπό καθεστώς
ηλιοφάνειας. Όπως και στην προηγούμενη μέτρηση μετά από επεξεργασία των
μετρήσεων δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα διαγράμματα με την μέτρηση υπό
καθεστώς συννεφιάς και παρουσιάζονται παρακάτω:
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Διάγραμμα VI
Μεταβολή της ισχύος σε σχέση με το χρόνο
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Διάγραμμα VΙΙI
∆ιαφορά ενέργειας του κινούμενου Φ/Β από το σταθερό κλίση 37 σε
σχέση με το χρόνο

50
45

35
30
25
20
15
10
5

5
:1
17

5
:1

:4
5
16

16

5
:1

:4
5
15

15

5
:1

:4
5
14

14

5

:4
5

:1

13

13

5

5

:4
5
12

:1

5

:1
5

:4

12

11

11

5
:1

:4
10

10

15

9:
45

9:

15

8:
45

8:

15

7:
45

0
7:

Ισχύς (W)

40

Χρόνος (ώρα:λεπτά)

Διάγραμμα X

74

Εκτίμηση της απόδοσης φωτοβολταϊκού με τη χρήση συστήματος παρακολούθησης του
ηλίου και αξιολόγησή του.

8 Αξιολόγηση της κατασκευής
Μια πρώτη επιβεβαίωση της ορθότητας των μετρήσεων έρχεται από τη
σύγκριση της πειραματικής καμπύλης του διαγράμματος ΙΙ με αυτή της ηλιακής
ακτινοβολίας που μας δίνει για την ίδια μέρα ο μετεωρολογικός σταθμός του
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Παρατηρούμε ότι οι δυο καμπύλες είναι περίπου ανάλογες
Επομένως οι μετρήσεις φαίνονται σωστές για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

8.1 Απόδοσης της κατασκευής υπό συνθήκες συννεφιάς
Η απόδοση του φωτοβολταϊκού που είναι προσαρτημένο στο σύστημα
παρακολούθησης του ήλιου σε σχέση με τα άλλα δυο συστήματα μπορεί να
υπολογιστεί από τη σχέση :
Απόδοση= (∆ιαφορά Ενέργειας μεταβλητού από σταθερό Φ/Β)/Ενέργεια Σταθερού Φ/Β100%

Μετά από επεξεργασία υπολογίστηκαν οι ενέργειες που παράγονται από κάθε
σύστημα καθώς και η απόδοση του συστήματος παρακολούθησης του ήλιου σε σχέση
με τα άλλα δυο συστήματα.
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται στο πινάκα ΙΙΙ
Πίνακας ΙΙΙ
Αποδόσεις υπό καθεστώς συννεφιάς

Ενέργεια (Wh)

∆ιαφορά
Ενέργειας(Wh)
Απόδοση

Σταθερό
Φ/Β κλίση
37

Σταθερό
Φ/Β κλίση
52

262,2

273,6

Φ/Β μεταβλητής κλίσης
και αζιμούθιου
296,1

Μεταβλητό Φ/Β από
Σταθερό κλίσης 37

Μεταβλητό Φ/Β από
Σταθερό κλίσης 52

33.9

22,5

12,94%

8,24%

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση
πολύ συννεφιασμένου καιρού το κέρδος από το σύστημα παρακολούθησης του ήλιου
είναι περιορισμένο.
Στην περίπτωση, που η σύγκριση γίνεται με ένα Φ/Β που έχει τοποθετηθεί με
τον κλασικό τρόπο, η βελτίωση στην παραγωγή της ενέργειας είναι 13% (βλέπε
πίνακα ΙΙΙ). Το κέρδος μας είναι ακόμη μικρότερο στη περίπτωση που το
συγκρίνουμε με τον εμπειρικό τρόπο (γεωγραφικό πλάτος +15ο ) αύξησης της
απόδοσης της φωτοβολταϊκής ενέργειας για τη περίοδο του χειμώνα. Στην περίπτωση
αυτή η απόδοση είναι της τάξης του 8% ( βλέπε πίνακα ΙΙΙ).
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Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, αφού η Ελλάδα είναι
από τις χώρες με τις περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας. Πράγματι οι ώρες ηλιοφάνειας
ετησίως κυμαίνετε μεταξύ των 2200 και των 2800 ωρών [56].

8.2 Απόδοση της κατασκευής υπό συνθήκες ηλιοφάνειας
Επίσης, μετά από επεξεργασία, βρέθηκαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τις
ενέργειες που παράγει το κάθε σύστημα καθώς και οι μεταξύ τους αποδόσεις σε
περίπτωση ηλιοφάνειας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο πινάκα ΙV
Πινάκας ΙV
Αποδόσεις υπό καθεστώς ηλιοφάνειας
Σταθερό
Φ/Β κλίση
37
Ενέργεια (Wh)

∆ιαφορά
Ενέργειας(Wh)
Απόδοση

Σταθερό
Φ/Β κλίση
52

327,5

363,7

Φ/Β μεταβλητής
κλίσης και
αζιμούθιου
420,7

Μεταβλητό Φ/Β από
Σταθερό κλίσης 37

Μεταβλητό Φ/Β από
Σταθερό κλίσης 37

93,2

57

28,32%

15,67%

Τα αποτελέσματα βελτιώνονται δραματικά στην περίπτωση ηλιοφάνειας.
Κατά την σύγκριση του πρωτότυπου συστήματος με στο σταθερό Φ/Β που
τοποθετείται με τον κλασικό τρόπο, προκύπτει απόδοση της τάξης του 28%. Γεγονός
που σημαίνει, ότι κερδίζουμε παραπάνω από το 1/4 της ενέργειας. Επομένως,
χονδρικά κερδίζουμε τρεις επιπλέον μήνες χρήσης του Φ/Β ετησίως.
Όσο αφορά την απόδοση σε σχέση με σταθερό Φ/Β που έχει ρύθμιση χειμώνα
η απόδοση είναι της τάξης του 16%. Σε αυτή την περίπτωση κερδίζουμε πάνω από
δυο επιπλέον μήνες το χρόνου χρήσης του Φ/Β.

8.3 Κατανάλωση κινητήρων –καθαρή απόδοση της συστήματος
παρακολούθησης του ήλιου.
Μετά από συνεχείς μετρήσεις και παρατηρήσεις της λειτουργίας της
κατασκευής προέκυψε ο παρακάτω πίνακας V εκτίμησης της κατανάλωσης του
κινητήρα. Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα, η
απαίτηση σε ρεύμα, μεταβάλλεται στιγμιαία και κυμαίνεται από 1,1 Α μέχρι 2,1 Α. Η
μέγιστη απαίτηση σε ρεύμα εμφανίζεται τη στιγμή που πρέπει να τερματίσει η
κίνηση, οπότε πρέπει να υπερνικήσει τη ταχύτητα περιστροφής. Για τον υπολογισμό
της κατανάλωσης χρησιμοποιήσαμε την μέση τιμή του ρεύματος 1.6 Α.
Όσον αφορά τη διάρκεια της κίνησης για τον κατακόρυφο άξονα θεωρούμε 10
s, αν και η κίνηση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 3s. Θεωρώντας 10 s, λαμβάνουμε
υπόψη τυχόν πισωγυρίσματα της κατασκευής σε περίπτωση κάποιας απρόβλεπτης
κατάστασης, .π.χ. όταν η μια φωτοανίσταση «βλέπει» στιγμιαία ένα σύννεφο.
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Όσος αφορά τη κατακόρυφη κίνηση, επειδή η διαδρομή που ακολουθεί είναι
σχεδόν η μισή, χρησιμοποιήθηκε ο μισός χρόνος με την ίδια ακριβώς λογική.
Πινάκας V
Κατανάλωση ενέργειας από τους κινητήρες
∆ιάρκεια
κίνησης
Τάση Ρεύμα
Κατανάλωση
(V)
(A)
(S)
ενέργειας(WH)
0ρίζόντια κίνηση

12

1,6

10

0,05

Κατακόρυφη κίνηση

12

1,6

5

0,03

Συνολική
κατανάλωση(Wh)

0,08

Όπως παρατηρούμε το ποσό της συνολικής κατανάλωσης σε ενέργεια είναι
ελάχιστο σε σχέση με την ενέργεια που παράγεται. Ο υπολογισμός της απόδοσης
λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση, επιφέρει αμελητέες αλλαγές στο συντελεστή,
της τάξης του δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Ενδεικτικά υπολογίστηκαν οι αποδόσεις
σε κατάσταση ηλιοφάνειας.(Πίνακας VI)
Πίνακας VI
Καθαρές αποδόσεις σε κατάσταση ηλιοφάνειας
Σταθερό
Σταθερό
Φ/Β κλίση
Φ/Β κλίση
Φ/Β μεταβλητής κλίσης
37
52
και αζιμούθιο
Ενέργεια (Wh) που
παράγεται

327,50

363,64

420,7

Ενέργεια (Wh) που
καταναλώνεται

0,00

0,00

0,8

Καθαρή ενέργεια

327,50

363,64

419,9

Απόδοση (%)

Μεταβλητό Φ/Β από
Σταθερό κλίσης 37

Μεταβλητό Φ/Β από
Σταθερό κλίσης 52

28,21

15,47
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8.4. Ερμηνεία της μικρής απόδοσης σε σχέση με το σταθερό Φ/Β κλίσης 52ο
Όπως φαίνεται από την εικόνα 36, έχουμε μια αύξηση της κλίσης από το
γεωγραφικό πλάτος του τόπου κατά 23,5ο , στη διάρκεια από 21 Σεπτεμβρίου μέχρι
21 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ημερησίως η κλίση αυξάνει κατά
23,5ο /92=0,25ο /μέρα
Στις 30 Νοέμβριου η αύξηση της κλίσης είναι:
0,25ο /μέρα 67 μερες=17ο
Επομένως η ιδανική κλίση είναι 37ο +17ο =54ο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η
διαφορά του συστήματος παρακολούθησης με το ακίνητο σύστημα με κλίσης 52ο να
οφείλεται , ουσιαστικά μόνο στη οριζόντια κίνηση (μεταβολή του αζιμούθιο).
Αυτό εξηγεί και τα μικρά κέρδη του συστήματος παρακολούθησης του ηλίου
από το Φ/Β με κλίση 52ο. Το σταθερό σύστημα με κλίση 52ο είχε την ιδανική γωνία
για μέγιστη απόδοση. Αν οι μετρήσεις γινόταν 21 Δεκεμβρίου ή 21 Σεπτέμβριου η
απόδοση θα ήταν η ελάχιστη για το συγκεκριμένο σύστημα.

8.5 Εκτίμηση του κέρδους της κατακόρυφης κίνησης και οριζόντιας
κίνησης
Η ενέργεια λοιπόν, που κερδίζει το σύστημα λόγου της μεταβολής του
αζιμούθιου, είναι η διαφορά της ενέργειας των δύο παραπάνω συστημάτων. Επίσης η
ενέργεια που κερδίζει το σύστημα λόγου της κλίσεως θα είναι η διάφορα της
ενέργειας του συστήματος παρακολούθησης από το σταθερό Φ/Β κλίσης 37 και της
ενέργειας λόγου της οριζόντιας κίνησης.
Πίνακας VII
Αποδόσεις οριζόντιας και κατακόρυφης κίνησης
Ενέργεια οριζόντιου
Ενέργεια κατακόρυφου
άξονα (κλίση)
άξονα (αζιμούθιο)
Ενέργεια(κινητού Φ/Β
- Σταθερό 32Κατακόρυφου άξονα)

Ενέργεια (κινητού Φ/Β Σταθερό κλίσης 52)

Καθαρή ενέργεια

36,14

56,26

Απόδοση άξονα (%)

11,04

17,18

Συνολική απόδοση(%)

28,21

Από την παραπάνω ανάλυση μας προκύπτει ότι η κίνηση στον κατακόρυφο
άξονα, συνεισφέρει κατά τα 2/3 περίπου στην συνολική απόδοση και η κίνηση στον
οριζόντιο άξονα κατά 1/3. Επίσης επιβεβαιώνεται ότι η συνολική απόδοση είναι το
άθροισμα των δυο αποδόσεων.
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8.6 Ανατολή και δύση: το μεγαλύτερο κέρδος στην απόδοση
Αν μελετήσουμε προσεκτικά την μορφή των διαγραμμάτων ΙV και V
παρατηρούμε ότι το κέρδος στην απόδοση το έχουμε στην ανατολή και στη δύση του
ήλιου. Αυτό φαίνεται από την αριστερή και δεξιά προεξοχή που σχηματίζει η
καμπύλη. Το διάγραμμα V, μας δείχνει επιπλέον, ότι λόγω της βαριάς συννεφιάς και
της θέσης του ηλίου κοντά στο ηλιακό μεσημέρι, το κέρδος από το σύστημα
παρακολούθησης του ήλιου είναι αμελητέο από το σταθερό σύστημα με κλίση 52ο .
Πράγματι, στο μεσημέρι η οριζόντια κίνηση δεν παίζει ουσιαστικό ρόλο, παρά μόνο η
κλίση, η οποία στη προκειμένη περίπτωση είναι ουσιαστικά ίδια.
Ομοίως στη περίπτωση, της κατάστασης ηλιοφάνειας, το κέρδος (βλέπε
διαγράμματα VIII και X) είναι στην ανατολή και στη δύση του ηλίου. Σε αυτή τη
περίπτωση υπάρχει μια μικρή απόδοση κατά το μεσημέρι του τόπου, που οφείλεται
κυρίως , στην μικρή κίνηση της κατασκευής στο οριζόντιο άξονα, αλλά και στη
απόκλιση των 2 μοιρών από την ιδανική κλίση.

8.7 Ευχρηστία κατασκευής- Ασφάλεια από ηλεκτροπληξία- Εύκολη
πρόσβαση
Η κατασκευή είναι εύκολη στη χρήση της. Το μόνο που χρειάζεται είναι να
συνδεθεί με την τροφοδοσία, δηλαδή την ίδια μπαταρία που χρησιμοποιείται για
αποθήκευση της ενέργειας.
Ακόμη, λόγω της μικρής τάσης τροφοδοσίας 12V είναι ακίνδυνη σε
περίπτωση ηλεκτροπληξίας.
Οι τέσσερις ρόδες που έχει, της δίνουν τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε
οποιαδήποτε θέση επιθυμούμε πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, αλλά κυρίως στις
ταράτσες των σπιτιών που συνήθως μπορεί να τοποθετηθεί. Επίσης έχεις τη
δυνατότητα να τη σύρεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή θέλεις, ενώ είναι σε λειτουργία
χωρίς να έχεις καμία απώλεια ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε
απρόβλεπτες καταστάσεις. π.χ. δυνατός άνεμος. Στη περίπτωση αυτή υπάρχει και η
δυνατότητα της χειροκίνητης μετακίνησης της Φ/Β πλακάς σε οριζόντια θέση για
μείωση της αντίστασης στον αέρα, κάτι που είναι αδύνατο στα σταθερά Φ/Β.Τα
ειδικά φρένα που διαθέτουν τα ροδάκια την ακινητοποιούν με ασφάλεια μέχρι να
ξανά μετακινηθεί.

8.8 Μειωμένο κόστος συντήρησης
Η μόνη συντήρηση που χρειάζεται είναι η τοποθέτηση γράσου στους δυο
άξονες περιστροφής. Τα μόνα μέρη της κατασκευής που μπορούν να υποστούν φθορά
είναι τα μέρη του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού τμήματος. Αυτό όμως αποτελεί
και το πλεονέκτημα της κατασκευής. Σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού
κυκλώματος, όλα τα υλικά κατασκευής του δεν στοιχίζουν σπάνω από 10€ . Σε
περίπτωση βλάβης του ηλεκτρολογικού μέρους, π.χ. τα μοτέρ δεν στοιχίζουν πάνω
από 30€, αφού μπορούν να βρεθούν εύκολα στη αγορά μεταχειρισμένων
ανταλλακτικών αυτοκινήτων.
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8.9 Ευελιξία –Αυτονομία
Το Φ/Β με το σύστημα παρακολούθησης του ήλιου έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί σαν αυτόνομη Φ/Β γεννήτρια ανεξάρτητα της ύπαρξης ηλεκτρικού
ρεύματος. Η χρήση της μπαταρίας σαν πηγή τροφοδοσία του συστήματος, του
επιτρέπει να τοποθετηθεί σε οποιασδήποτε απομακρυσμένη περιοχή που έχει ανάγκη
από ηλεκτρικό ρεύμα. Επίσης οι θέσεις προσαρμογής ενός AC/DC μετατροπέα
(διαθέτει ειδικές οπές για προσαρμογή του) μας επιτρέπει την άμεση χρησιμοποίηση
της εναλλασσόμενης τάσης (220V) που παρέχει η γεννήτρια.

8.10 Χρησιμοποίηση λιγότερων υλικών
Για την προστασία της μπαταρίας σε κάθε Φ/Β σύστημα, τοποθετούνται
ειδικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως οι ρυθμιστές. Οι ρυθμιστές προστατεύουν την
μπαταρία από υπερφόρτιση. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η απαραίτητη η
χρήση του ρυθμιστή αφού, καθημερινά, ένα μέρος της ενέργειας της μπαταρίας
δαπανάται για κίνηση των κινητήρων

Μελλοντικά σχέδια
Στα άμεσα σχέδια είναι η διεξαγωγή μετρήσεων μέσω του λογισμικού
προγράμματος Labview ώστε να υπάρχει άμεση καταγραφή των μετρήσεων ανά
δευτερόλεπτο σε μια βάση δεδομένων. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο ασφαλή
συμπεράσματα αλλά και διεξοδική μελέτη της συμπεριφοράς της κατασκευής. Επίσης
θα γίνει προσπάθεια μετατροπής του παραπάνω συστήματος σε υβριδικό και
πραγματοποίηση επιπλέον σχεδιαστικών δοκιμών για τη βελτίωση της ήδη αυξημένης
απόδοσης του συστήματος.
.
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Παράρτημα Ι
Μετρήσεις υπό καθεστώς συννεφιάς
Στους πίνακες VIII ως X παρουσιάζονται οι μετρήσεις που έγιναν υπό
καθεστώς πυκνής νέφωσης στις 28/11/2008.
Πίνακας VIII
Μετρήσεις για σταθερό Φ/Β κλίσης 37ο υπό συννεφιά
Σταθερό Φ/Β, κλίση: 37ο, αζιμούθιο: Νότος
Μέτρηση
Α/Α Ώρα

Υπολογισμός

Τάση (V)

Ρεύμα (A)

Ισχύς (W)

Ενέργεια (wh)

1

7:15

0,06

0,05

0,003

0,00075

2

7:30

0,14

0,12

0,0168

0,00420

3

7:45

0,34

0,24

0,0816

0,02040

4

8:00

6,23

1,19

7,4137

1,85343

5

8:15

15,98

1,98

31,6404

7,91010

6

8:30

18,30

2,14

39,162

9,79050

7

8:45

19,13

2,2

42,086

10,52150

8

9:00

19,65

2,23

43,8195

10,95488

9

9:15

19,46

2,22

43,2012

10,80030

10

9:30

19,80

2,24

44,352

11,08800

11

9:45

19,30

2,21

42,653

10,66325

12

10:00

19,40

2,21

42,874

10,71850

13

10:15

19,70

2,25

44,325

11,08125

14

10:30

19,90

2,26

44,974

11,24350

15

10:45

19,90

2,26

44,974

11,24350

16

11:00

19,80

2,25

44,55

11,13750

17

11:15

20,00

2,26

45,2

11,30000

18

11:30

20,00

2,26

45,2

11,30000

19

11:45

19,30

2,21

42,653

10,66325

20

12:00

18,80

2,18

40,984

10,24600

21

12:15

19,40

2,21

42,874

10,71850

22

12:30

20,00

2,25

45

11,25000

23

12:45

19,30

2,21

42,653

10,66325

24

13:00

19,20

2,12

40,704

10,17600

25

13:15

19,90

2,24

44,576

11,14400

26

13:30

5,30

1,1

5,83

1,45750
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27

13:45

4,60

1,02

4,692

1,17300

28

14:00

16,20

1,98

32,076

8,01900

29

14:15

17,80

2,09

37,202

9,30050

30

14:30

5,20

1,09

5,668

1,41700

31

14:45

4,00

0,96

3,84

0,96000

32

15:00

6,70

1,23

8,241

2,06025

33

15:15

6,80

1,23

8,364

2,09100

34

15:30

10,20

1,7

17,34

4,33500

35

15:45

8,50

1,3

11,05

2,76250

36

16:00

6,80

1,24

8,432

2,10800

37

16:15

0,35

0,25

0,0875

0,02188

38

16:30

0,15

0,13

0,0195

0,00488

39

16:45

0,05

0,05

0,0025

0,00063

40

17:00

0,01

0,01

0,0001

0,00003

41

17:15

0,01

0,01

0,0001

0,00003

Πίνακας IX
Μετρήσεις για σταθερό Φ/Β κλίσης 52ο υπό συννεφιά
Σταθερό Φ/Β, κλίση: 52ο, αζιμούθιο: Νότος
Μέτρηση
Α/Α Ώρα

Υπολογισμός

Τάση(V)

Ρεύμα (A)

Ισχύς (W)

Ενέργεια (wh)

1

7:15

0,6

0,004

0,0024

0,0006

2

7:30

0,16

0,13

0,0208

0,0052

3

7:45

0,25

0,18

0,045

0,01125

4

8:00

6,59

1,23

8,1057

2,026425

5

8:15

18,53

2,16

40,0248

10,0062

6

8:30

19,29

2,21

42,6309

10,657725

7

8:45

19,67

2,23

43,8641

10,966025

8

9:00

20

2,26

45,2

11,3

9

9:15

19,75

2,23

44,0425

11,010625

10

9:30

20,1

2,26

45,426

11,3565

11

9:45

19,7

2,23

43,931

10,98275

12

10:00

19,6

2,22

43,512

10,878

13

10:15

19,9

2,26

44,974

11,2435

14

10:30

20,3

2,28

46,284

11,571

15

10:45

20,3

2,28

46,284

11,571

16

11:00

20,1

2,27

45,627

11,40675
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17

11:15

20,1

2,26

45,426

11,3565

18

11:30

20,1

2,27

45,627

11,40675

19

11:45

19,7

2,23

43,931

10,98275

20

12:00

19,2

2,2

42,24

10,56

21

12:15

20

2,26

45,2

11,3

22

12:30

20,1

2,26

45,426

11,3565

23

12:45

19,5

2,22

43,29

10,8225

24

13:00

19,3

2,2

42,46

10,615

25

13:15

20

2,24

44,8

11,2

26

13:30

5,8

1,15

6,67

1,6675

27

13:45

4,7

1,03

4,841

1,21025

28

14:00

16,7

2,02

33,734

8,4335

29

14:15

18,3

2,13

38,979

9,74475

30

14:30

5,5

1,12

6,16

1,54

31

14:45

3,4

0,88

2,992

0,748

32

15:00

6,8

1,24

8,432

2,108

33

15:15

6,8

1,24

8,432

2,108

34

15:30

11,3

1,61

18,193

4,54825

35

15:45

10,1

1,65

16,665

4,16625

36

16:00

8,4

1,29

10,836

2,709

37

16:15

0,29

0,24

0,0696

0,0174

38

16:30

0,17

0,15

0,0255

0,006375

39

16:45

0,06

0,06

0,0036

0,0009

40

17:00

0,04

0,02

0,0008

0,0002

41

17:15

0,01

0,01

0,0001

0,000025

Πίνακας X
Μετρήσεις για Φ/Β με σύστημα παρακολούθησης υπό συννεφιά
Μη σταθερό Φ/Β, κλίση: μεταβλητή, αζιμούθιο: μεταβλητό
Μέτρηση
Α/Α Ώρα

Υπολογισμός

Τάση
(V)

Ρεύμα (A)

Ισχύς (W)

Ενέργεια (wh)

1

7:15

0,15

0,12

0,018

0,00450

2

7:30

0,26

0,19

0,0494

0,01235

3

7:45

0,37

0,29

0,1073

0,02683

4

8:00

16,84

2,05

34,522

8,63050

5

8:15

18,53

2,16

40,0248

10,00620

6

8:30

19,85

2,25

44,6625

11,16563
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7

8:45

19,91

2,26

44,9966

11,24915

8

9:00

20,3

2,28

46,284

11,57100

9

9:15

19,92

2,25

44,82

11,20500

10

9:30

20,1

2,26

45,426

11,35650

11

9:45

19,8

2,24

44,352

11,08800

12

10:00

19,7

2,24

44,128

11,03200

13

10:15

19,9

2,26

44,974

11,24350

14

10:30

20,3

2,28

46,284

11,57100

15

10:45

20,3

2,28

46,284

11,57100

16

11:00

20,1

2,27

45,627

11,40675

17

11:15

20,1

2,26

45,426

11,35650

18

11:30

20,1

2,27

45,627

11,40675

19

11:45

19,7

2,23

43,931

10,98275

20

12:00

19,2

2,2

42,24

10,56000

21

12:15

20

2,26

45,2

11,30000

22

12:30

20,1

2,26

45,426

11,35650

23

12:45

19,7

2,23

43,931

10,98275

24

13:00

19,4

2,21

42,874

10,71850

25

13:15

20,01

2,25

45,0225

11,25563

26

13:30

6,9

1,26

8,694

2,17350

27

13:45

5,9

1,16

6,844

1,71100

28

14:00

18,4

2,14

39,376

9,84400

29

14:15

19,3

2,21

42,653

10,66325

30

14:30

7,5

1,52

11,4

2,85000

31

14:45

4,9

1,06

5,194

1,29850

32

15:00

11,6

1,66

19,256

4,81400

33

15:15

11,4

1,65

18,81

4,70250

34

15:30

13

1,85

24,05

6,01250

35

15:45

11,2

1,69

18,928

4,73200

36

16:00

10,3

1,65

16,995

4,24875

37

16:15

0,35

0,25

0,0875

0,02188

38

16:30

0,21

0,19

0,0399

0,00998

39

16:45

0,1

0,09

0,009

0,00225

40

17:00

0,11

0,1

0,011

0,00275

41

17:15

0,03

0,01

0,0003

0,00008
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Παράρτημα ΙΙ
Μετρήσεις υπό καθεστώς ηλιοφάνειας
Στους πίνακες XIως XIII παρουσιάζονται οι μετρήσεις που έγιναν υπό
καθεστώς ηλιοφάνειας στις 30/11/2008.
Πίνακας XI
Μετρήσεις για σταθερό Φ/Β κλίσης 37ο υπό ηλιοφάνεια

Σταθερό Φ/Β, κλίση 37ο , αζιμούθιο Νότος
Μετρήσεις
Α/Α Ώρα

Υπολογισμός

Τάση (V)

Ρεύμα (Α)

Ισχύς (W)

Ενέργεια (wh)

1

7:15

0,2

0,07

0,014

0,0035

2

7:30

0,45

0,19

0,0855

0,0214

3

7:45

0,56

0,33

0,1848

0,0462

4

8:00

4,11

1,42

5,8362

1,4591

5

8:15

5,11

1,65

8,4315

2,1079

6

8:30

6,45

1,89

12,1905

3,0476

7

8:45

11,5

2,64

30,36

7,5900

8

9:00

13,45

2,88

38,736

9,6840

9

9:15

15,92

3,19

50,7848

12,6962

10

9:30

16,05

3,2

51,36

12,8400

11

9:45

16,06

3,24

52,0344

13,0086

12

10:00

16,31

3,28

53,4968

13,3742

13

10:15

16,3

3,27

53,301

13,3253

14

10:30

16,49

3,29

54,2521

13,5630

15

10:45

16,5

3,3

54,45

13,6125

16

11:00

16,48

3,3

54,384

13,5960

17

11:15

16,71

3,33

55,6443

13,9111

18

11:30

16,8

3,33

55,944

13,9860

19

11:45

17,97

3,49

62,7153

15,6788

20

12:00

16,8

3,35

56,28

14,0700

21

12:15

16,68

3,34

55,7112

13,9278

22

12:30

17,62

3,46

60,9652

15,2413

23

12:45

17,62

3,46

60,9652

15,2413
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24

13:00

17,45

3,42

59,679

14,9198

25

13:15

17,45

3,42

59,679

14,9198

26

13:30

13,5

2,93

39,555

9,8888

27

13:45

9

2,34

21,06

5,2650

28

14:00

15,49

3,17

49,1033

12,2758

29

14:15

13,64

2,93

39,9652

9,9913

30

14:30

15,79

3,21

50,6859

12,6715

31

14:45

11,5

2,64

30,36

7,5900

32

15:00

7,59

2,09

15,8631

3,9658

33

15:15

1,98

0,99

1,9602

0,4901

34

15:30

6,61

1,93

12,7573

3,1893

35

15:45

1,06

0,68

0,7208

0,1802

36

16:00

0,5

0,38

0,19

0,0475

37

16:15

0,62

0,36

0,2232

0,0558

38

16:30

0,44

0,26

0,1144

0,0286

39

16:45

0,21

0,09

0,0189

0,0047

40

17:00

0,04

0,04

0,0016

0,0004

41

17:15

0,01

0,01

0,0001

0,0000

Πίνακας XII
Μετρήσεις για σταθερό Φ/Β κλίσης 52ο υπό ηλιοφάνεια
Σταθερό Φ/Β, κλίση 52ο , αζιμούθιο Νότος
Μετρήσεις
Α/Α Ώρα

Υπολογισμός

Τάση (V)

Ρεύμα (Α)

Ισχύς (W)

Ενέργεια (wh)

1

7:15

0,23

0,07

0,0161

0,004025

2

7:30

0,45

0,2

0,09

0,0225

3

7:45

0,56

0,34

0,1904

0,0476

4

8:00

5,94

1,77

10,5138

2,62845

5

8:15

7,53

2,06

15,5118

3,87795

6

8:30

10,93

2,56

27,9808

6,9952

7

8:45

13,73

2,94

40,3662

10,09155

8

9:00

16,46

3,25

53,495

13,37375

9

9:15

17,18

3,32

57,0376

14,2594

10

9:30

16,92

3,32

56,1744

14,0436

11

9:45

17,05

3,37

57,4585

14,364625

12

10:00

16,92

3,34

56,5128

14,1282

13

10:15

16,84

3,33

56,0772

14,0193
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14

10:30

16,96

3,34

56,6464

14,1616

15

10:45

16,92

3,35

56,682

14,1705

16

11:00

16,89

3,35

56,5815

14,145375

17

11:15

17,14

3,38

57,9332

14,4833

18

11:30

17,25

3,34

57,615

14,40375

19

11:45

18,27

3,51

64,1277

16,031925

20

12:00

17,17

3,38

58,0346

14,50865

21

12:15

17,12

3,38

57,8656

14,4664

22

12:30

17,93

3,48

62,3964

15,5991

23

12:45

17,93

3,48

62,3964

15,5991

24

13:00

17,68

3,43

60,6424

15,1606

25

13:15

17,68

3,43

60,6424

15,1606

26

13:30

16,46

3,25

53,495

13,37375

27

13:45

10,05

2,46

24,723

6,18075

28

14:00

16,88

3,3

55,704

13,926

29

14:15

15,62

3,19

49,8278

12,45695

30

14:30

16,44

3,3

54,252

13,563

31

14:45

11,9

2,67

31,773

7,94325

32

15:00

9,42

2,36

22,2312

5,5578

33

15:15

2,46

1,07

2,6322

0,65805

34

15:30

7,46

2,07

15,4422

3,86055

35

15:45

1,25

0,73

0,9125

0,228125

36

16:00

0,56

0,37

0,2072

0,0518

37

16:15

0,65

0,35

0,2275

0,056875

38

16:30

0,55

0,28

0,154

0,0385

39

16:45

0,22

0,08

0,0176

0,0044

40

17:00

0,05

0,04

0,002

0,0005

41

17:15

0,01

0,01

0,0001

0,000025

Πίνακας XIII
Μετρήσεις για Φ/Β με σύστημα παρακολούθησης υπό συννεφιά
Μη σταθερό Φ/Β, κλίση: μεταβλητή , αζιμούθιο: μεταβλητό
Μετρήσεις
Α/Α Ώρα

Υπολογισμός

Τάση (V)

Ρεύμα (Α)

Ισχύς (W)

Ενέργεια (wh)

1

7:15

0,26

0,1

0,026

0,0065

2

7:30

0,63

0,24

0,1512

0,0378

3

7:45

0,69

0,4

0,276

0,069
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4

8:00

10,04

2,4

24,096

6,024

5

8:15

11,48

2,63

30,1924

7,5481

6

8:30

15,96

3,2

51,072

12,768

7

8:45

16,45

3,27

53,7915

13,447875

8

9:00

17,58

3,39

59,5962

14,89905

9

9:15

17,25

3,35

57,7875

14,446875

10

9:30

17,14

3,34

57,2476

14,3119

11

9:45

17,2

3,39

58,308

14,577

12

10:00

17,11

3,35

57,3185

14,329625

13

10:15

16,9

3,34

56,446

14,1115

14

10:30

16,95

3,35

56,7825

14,195625

15

10:45

17,04

3,36

57,2544

14,3136

16

11:00

16,99

3,36

57,0864

14,2716

17

11:15

17,27

3,41

58,8907

14,722675

18

11:30

17,3

3,42

59,166

14,7915

19

11:45

18,27

3,51

64,1277

16,031925

20

12:00

17,33

3,42

59,2686

14,81715

21

12:15

17,4

3,42

59,508

14,877

22

12:30

18,09

3,5

63,315

15,82875

23

12:45

18,09

3,5

63,315

15,82875

24

13:00

17,96

3,47

62,3212

15,5803

25

13:15

17,96

3,47

62,3212

15,5803

26

13:30

17,58

3,39

59,5962

14,89905

27

13:45

15,8

3,2

50,56

12,64

28

14:00

17,12

3,38

57,8656

14,4664

29

14:15

17,94

3,46

62,0724

15,5181

30

14:30

17,92

3,46

62,0032

15,5008

31

14:45

14,9

3,11

46,339

11,58475

32

15:00

17,02

2,34

39,8268

9,9567

33

15:15

7,25

2

14,5

3,625

34

15:30

16,83

3,33

56,0439

14,010975

35

15:45

2,4

1,07

2,568

0,642

36

16:00

0,7

0,49

0,343

0,08575

37

16:15

1,25

0,7

0,875

0,21875

38

16:30

0,65

0,39

0,2535

0,063375

39

16:45

0,33

0,1

0,033

0,00825

40

17:00

0,11

0,04

0,0044

0,0011

41

17:15

0,04

0,01

0,0004

0,0001
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