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Πεξίιεςε 

 
Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζεσξείηαη ε 

ειηαθή ελέξγεηα. Η κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα επηηπγράλεηαη κε ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Η νινέλα θαη κεγαιύηεξε δηάδνζή ηνπο θάλεη 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ εηο βάζνο κειέηε ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απόδνζήο ηνπο. 

Σηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο θαη 

ε ηερλνινγία ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ, ελώ γίλεηαη κνληεινπνίεζε θαη βέιηηζηε 

πξνζαξκνγή δηαθόξσλ πεξηπηώζεσλ θνξηίσλ ζπλδεδεκέλσλ ζε έλα 

απηόλνκν ζύζηεκα. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ 

ηε κέγηζηε κεηαθνξά ηζρύνο από ηε θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία ζην θνξηίν, ελώ 

δίλεηαη βάξνο ζηελ θαηαλόεζε ηεο επίδξαζεο ηεο πξνζπίπηνπζαο 

αθηηλνβνιίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 

Abstract                                        

   

One of the major Renewable Energies Sources is solar energy. Its 

conversion to electricity is achieved by photovoltaic systems. Their increasing 

dissemination makes both in-depth study and improvement of their 

performance necessary. 

  This thesis examines the working principle and technology of these 

systems, while modeling and optimal adjustment of different cases of loads 

connected to an off-grid system are researched. In addition,  the parameters 

affecting the maximum transfer of power from the photovoltaic array to the 

load are analyzed and the impact of the incident radiation and temperature is 

explained.                                        
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ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Ο άλζξσπνο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ ζήκεξνλ εκέξα δχν πξνβιήκαηα 

κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ ζα θξίλνπλ ελ πνιινίο ηελ κειινληηθή επεκεξία ηνπ. 

 Σν έλα είλαη ε δηαξθήο αχμεζε ηεο  δήηεζεο ελέξγεηαο. Ζ δεκνγξαθηθή 

έθξεμε πνπ ζπληειείηαη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ πιαλήηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εμάληιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πίεζε ζηελ θαηαλνκή ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Σν δεχηεξν είλαη ε αιφγηζηε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ νθείιεηαη ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ,  δεκηνπξγψληαο θαηλφκελα φπσο απηφ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ηεο φμηλεο βξνρήο , ηνπ λέθνπο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη άιια. Σν 

κέιινλ ηνπ πιαλήηε θαζίζηαηαη αβέβαην.  

 Μέζα ζε ιηγφηεξν απφ δχν αηψλεο ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο αλήιζε απφ 1 ζε 

6,5 δηζεθαηνκκχξηα θαη νη εθηηκήζεηο δείρλνπλ, φηη κέρξη ην 2050 ζα ν αξηζκφο απηφο 

ζα είλαη θνληά ζηα 9 δηο. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηελ International Energy Agency 

(IEA), ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν απμάλεηαη θαηά 2% θάζε 

ρξφλν, ελψ ην 2005 θαηαλαιψζεθαλ 150 PWh(1 PW=10
15

 W). Σν έηνο 2040, ν 

παγθφζκηνο πιεζπζκφο ζα θαηαλαιψζεη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο δηπιάζηα 

πνζφηεηα ελέξγεηαο, αλαγθάδνληαο ηηο παγθφζκηεο εγεζίεο λα αλαδεηήζνπλ κε ηε 

ζπλδξνκή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο λέεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 Οη ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρνπλ παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αθχπληζε ηεο 

παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. Ο πξψηνο ζεκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ήηαλ ε χλνδνο ηνπ ΟΖΔ γηα ην 

Πεξηβάιινλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1972 ζηελ ηνθρφικε. Ζ χλνδνο απηή, εθηφο 

απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, νδήγεζε ζηελ 

ίδξπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΖΔ γηα ην Πεξηβάιινλ (UNEP). Γεθαπέληε ρξφληα 

κεηά ηε χλνδν ηεο ηνθρφικεο, ην 1987, ε Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο ηεο Ννξβεγίαο 

θα. Brundtland, ζπλέζηεζε ηελ νκψλπκε εηδηθή επηηξνπή, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη 

ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ απηή έρεη ζην πεξηβάιινλ. Ζ 

Δπηηξνπή Brundtland εμέδσζε κία έθζεζε κε ηίηιν "Σν θνηλφ καο κέιινλ", ζηελ 

νπνία γηα πξψηε θνξά δηαηππψζεθε έλαο νξηζκφο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε: «Ζ 

βηψζηκε (ή αεηθφξνο) αλάπηπμε νξίδεηαη σο αλάπηπμε κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζεκεξηλήο γεληάο, ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειινληηθψλ γελεψλ». ηελ έθζεζε απηή ζπλδέζεθε ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γηα πξψηε θνξά κε ην ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη επκάξεηαο θαη μεθίλεζε ε εδξαίσζε ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

 Σν 1992, είθνζη ρξφληα κεηά ηε χλνδν ηεο ηνθρφικεο, ν ΟΖΔ 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε κε ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε» ζην 

Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο. Ζ Γηάζθεςε ηνπ Ρίν ήξζε λα ηζρπξνπνηήζεη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο θαη λα θέξεη ηα ζέκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε πξψην πιάλν, εηζάγνληάο ηα ζπγρξφλσο ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, πνπ κέρξη ηφηε νπζηαζηηθά ζρεηίδνληαλ πην πνιχ κε ηελ 
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ηζφξξνπε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Ο άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη πιένλ, φηη νη 

επεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ δελ κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ αλεμέιεγθηεο.  

 Αθνινχζεζε ην 1997 ε δηεζλήο δηάζθεςε ηνπ Κηφην, ζηελ Ηαπσλία, φπνπ γηα 

πξψηε θνξά ζπλδέζεθε ε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη αλαγλσξίζηεθε φηη πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζεί  ε ζπγθέληξσζε ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Οη 

δηαζθέςεηο γηα ην πεξηβάιινλ ζπλερίζηεθαλ ην 2000 ζηε Υάγε ηεο Οιιαλδίαο, ην 

2001 ζηε Βφλλε ηεο Γεξκαλίαο θαη ην 2003 ζην Γηνράλεζκπνπξγθ θαη ζπλερίδνληαη 

αθφκα αλαδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο λα βξεη ιχζεηο θνηλά 

απνδεθηέο. Δίλαη παξαπάλσ απφ πξνθαλέο, φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

απνηεινχλ κηα ζαθή θαη μεθάζαξε ιχζε. 

 Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζεσξείηαη 

ε ειηαθή ελέξγεηα. Ζ κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα επηηπγράλεηαη κε ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Ζ νινέλα θαη κεγαιχηεξε δηάδνζε ηνπο θάλεη επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε γηα ηελ εηο βάζνο κειέηε ηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. 

θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο αξρήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, θαζψο θαη ε κνληεινπνίεζε 

θαη βέιηηζηε πξνζαξκνγή δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ θνξηίσλ ζπλδεδεκέλσλ ζε έλα 

απηφλνκν ζχζηεκα. Ωο βέιηηζηε πξνζαξκνγή νξίδνπκε ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

κεηαθνξάο ηζρχνο. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε 

κέγηζηε κεηαθνξά ηζρχνο απφ ηε θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία ζην θνξηίν, ελψ δίλεηαη 

βάξνο ζηελ θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Ζ εχξεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζην πξνγξακκαηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ Matlab. 

ην Κεθάιαην 1 παξνπζηάδνληαη ηα είδε ησλ ΑΠΔ. Γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπο, ηεο απήρεζεο πνπ έρνπλ, ελψ αλαθέξεηαη θαη 

πιεζψξα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  

ην Κεθάιαην 2 γίλεηαη αλάιπζε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο. 

Παξνπζηάδνληαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο, ε θπζηθή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ κεηαηξνπή 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή θαη πνιιά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ 

ηφζν ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία φζν θαη ηελ εμάπισζή ηεο.  

ην Κεθάιαην 3 γίλεηαη εηο βάζνο αλάιπζε ηεο θσηνβνιηατθήο γελλήηξηαο θαη 

ησλ παξακέηξσλ ηεο. Παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν ππνινγηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ελφο 

πιαηζίνπ θαη ην απηφλνκν ζχζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αχηε ηελ εξγαζία. 

ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν αθηηλνβνιίαο θαη γίλνληαη νη 

κεηξήζεηο γηα ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνχ θνξηίνπ. πγρξφλσο, κειεηάηαη ε 

επίπησζε ηεο αιιαγήο ησλ επηπέδσλ ηεο αθηηλνβνιίαο, αιιά θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. 

ην Κεθάιαην 5 αλαιχεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θνξηίνπ ζηαζεξήο ηάζεο. 

Γειαδή, ην θνξηίν απνηειείηαη απφ έλαλ ζπζζσξεπηή κε ή ρσξίο εζσηεξηθή 

αληίζηαζε. 

ην Κεθάιαην 6 εμεηάδεηαη έλα ζχλζεην θνξηίν θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα. 
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Ζ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά 

ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα 

επίθνπξν θαζεγεηή Θσκά Εαραξία γηα ηελ πνιχηηκε αξσγή ηνπ θαη γηα ηηο ψξεο πνπ 

αθηέξσζε ζηελ εηο βάζνο αλάιπζε ηεο ζεσξίαο.  

 

 

Πάηξα, Οθηψβξηνο 2009  

Κπξηαθνχιεο ηξαηάθνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.1 Σα είδε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 

 Οη «αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο» (ΑΠΔ) είλαη κνξθέο εθκεηαιιεχζηκεο 

ελέξγεηαο πνπ έρνπλ σο θχξηα γελεζηνπξγφ αηηία ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σα 

απνζέκαηά ηνπο αλαλεψλνληαη θπζηθά θαη πξαθηηθά ζεσξνχληαη αλεμάληιεηεο. ηελ 

θαηεγνξία ησλ ΑΠΔ ζπγθαηαιέγνληαη ε ειηαθή ελέξγεηα, ε αηνιηθή, ε 

πδξνειεθηξηθή, ε γεσζεξκηθή, ε βηνκάδα θαη ε ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ. Ζ πξνέιεπζή 

ηνπο θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ θάιπςε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ: 

 

 Αηνιηθή ελέξγεηα  

  Ζ αλνκνηφκνξθε ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο απφ ηνλ ήιην, πξνθαιεί 

ηελ θίλεζε ηνπ αλέκνπ. Ζ θηλεηηθή ελέξγεηά ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή κέζσ 

ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Πεξίπνπ ην 2% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζηε 

γε κεηαηξέπεηαη ζε αηνιηθή ελέξγεηα, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζε 3,6 TWh, ελέξγεηα 

ηεξάζηηα ζπγθξηλφκελε κε ηηο αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο. ήκεξα, έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο κε πξνεγκέλε ηερλνινγία, πνπ παξάγνπλ 

ειεθηξηζκφ ιεηηνπξγψληαο, είηε απηφλνκα, είηε ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν. Ζ αηνιηθή 

ελέξγεηα πνπ είλαη κηα απφ ηηο πην ειθπζηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, αλακέλεηαη λα 

αλαπηπρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ αλεκνγελλεηξηψλ, πνπ ζα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ζα θάλνπλ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα αθφκα πην αληαγσληζηηθή. Ζ 

ζπλνιηθή ηζρχο εγθαηεζηεκέλσλ αηνιηθψλ πάξθσλ απμάλεηαη παγθνζκίσο θαηά 30% 

ην ρξφλν θηάλνληαο ην 2008 ηα 120.791 GW κε πξσηνζηάηεο ηηο Ζ.Π.Α. (25.2 GW), 

Γεξκαλία (23.9 GW), Ηζπαλία (16.54 GW), Κίλα (12.12 GW) θαη Ηλδία (9.67 GW). Ζ 

Διιάδα δηαζέηεη αηνιηθή δπλαηφηεηα γηα πεξίπνπ 14.000ΜW θαη ζην ηέινο ηνπ 2008 

είρε 985 MW εγθαηεζηεκέλα. Βξίζθεηαη παγθνζκίσο ζηε 18
ε
 ζέζε. 
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Δηθόλα 1 παγθόζκηα  αύμεζε αηνιηθήο ηζρύνο 2000 -2008 

 Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

   Πξφθεηηαη γηα κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηε κεηαθίλεζε ηνπ 

γιπθνχ λεξνχ απφ ηνπο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο. Ζ δπλακηθή ελέξγεηα, ιφγσ 

βαξχηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ ην λεξφ ην αλαγθάδεη λα δηαηεξεί κία θαζνδηθή 

ξνή. Απηή ε πξνο ηα θάησ θίλεζε ηνπ χδαηνο πεξηέρεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα, ε νπνία 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κεραληθή ελέξγεηα θαη έπεηηα απφ ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε 

ειεθηξηθή ζηνπο ζηαζκνχο πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Οη 

πνιχ πςεινί βαζκνί απφδνζεο ησλ πδξνζηξνβίισλ, πνπ κεξηθέο θνξέο ππεξβαίλνπλ 

θαη ην 90%, θαη ε πνιχ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ, 

πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαη ηα 100 έηε, απνηεινχλ δχν ραξαθηεξηζηηθνχο δείθηεο 

ελεξγεηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηερλνινγηθήο σξηκφηεηαο. ηελ Διιάδα 

ππάξρνπλ πνιιά πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, πνπ παξάγνπλ ην 10% πεξίπνπ ηεο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιίζθεηαη ζηε ρψξα. ην ηέινο ηνπ 2008 είλαη παγθνζκίσο 

εγθαηεζηεκέλα 860 GW ζε κεγάια πδξνειεθηξηθά θαη 85 GW ζε κηθξά 

πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα, κε πξσηνπφξν ηελ Κίλα πνπ δηαζέηεη 171.52 GW. ηελ 

Διιάδα ππάξρνπλ πεξίπνπ 3 GW εγθαηεζηεκέλα.  

 

 Γεσζεξκηθή ελέξγεηα 

 Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκφηεηα 

πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο. Ζ ζεξκφηεηα απηή πξνέξρεηαη απφ 

δχν πεγέο: απφ ηελ ζεξκφηεηα ηνπ αξρηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηεο γεο, απφ ηε ξαδηελεξγφ 

δηάζπαζε αζηαζψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θινηφ, φπσο ην νπξάλην, ζφξην θαη 

πινπηψλην θαη απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη ζηελ επηθάλεηα. Ζ πην 

ζεκαληηθή ίζσο εθαξκνγή ηεο γεσζεξκίαο είλαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. ηηο 

κε ειεθηξηθέο ρξήζεηο ηεο γεσζεξκίαο ζπγθαηαιέγνληαη: ε ζέξκαλζε νηθηψλ ή 

ζεξκνθεπίσλ, ε παξαγσγή ςχρνπο θαη ε παξνρή δεζηνχ λεξνχ.   

  Παγθνζκίσο ππήξρε ην 2007 ρσξεηηθφηεηα 10 GW, πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ηε 

γεσζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. ηελ πξάμε απηφ αληηζηνηρεί 

ζην 0.3% ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ειεθηξηζκνχ. Οη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο 

βξίζθνληαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2007, ζηελ Κίλα (2687 GW) θαη αθνινπζνχλ 
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νη Φηιηππίλεο (1970 GW). Ζ Διιάδα δηαζέηεη γεσζεξκηθά πεδία κε δπλαηφηεηα 

ειεθηξηθήο παξαγσγήο πεξίπνπ 350 MW. 

 

 Δλέξγεηα απφ βηνκάδα 

 Ωο βηνκάδα λνείηαη ε αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή πεγή πνπ πξνέξρεηαη απφ 

νξγαληθή χιε. Ζ νξγαληθή χιε απηή πεξηιακβάλεη ην μχιν, ηα ππνιείκκαηα απφ 

γεσξγηθέο θαη δαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ππνιείκκαηα απφ αγξνηηθέο βηνκεραλίεο, 

θαζψο θαη θάζε άιιν πιηθφ πνπ δηαζέηεη νξγαληθφ θνξηίν, φπσο είλαη ηα ππνιείκκαηα 

απφ θηελνηξνθηθέο νκάδεο θαη ηιχο απφ εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Ο 

ζθνπφο είλαη ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ. Ο φξνο "βηνηζρχο" 

πεξηγξάθεη ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξψηεο χιεο βηνκάδαο αληί ησλ 

ζπλήζσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (θπζηθφ αέξην, άλζξαθα) γηα ειεθηξνπαξαγσγή, ελψ σο 

"βηνθαχζηκα" αλαθέξνληαη θπξίσο ηα πγξά θαχζηκα κεηαθνξψλ πνπ ππνθαζηζηνχλ 

πεηξειατθά πξντφληα, φπσο βηνληίδει θαη αηζαλφιε. Ζ παξαγσγή βηνληίδει, ην 2008 

ήηαλ 12 δηο ιίηξα θαη ηεο αηζαλφιεο 67 δηο ιίηξα. 

 Βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο βηνκάδαο είλαη, φηη είλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο 

θαη φηη παξέρεη ελέξγεηα απνζεθεπκέλε κε ρεκηθή κνξθή. Ζ αμηνπνίεζε ηεο κπνξεί 

λα γίλεη κε κεηαηξνπή ηεο ζε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ, κε δηάθνξεο κεζφδνπο θαη 

ηε ρξήζε ζρεηηθά απιήο ηερλνινγίαο. αλ πιενλέθηεκά ηεο, θαηαγξάθεηαη θαη ην φηη 

θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο δελ δεκηνπξγνχληαη νηθνινγηθά θαη 

πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα. Απφ ηελ άιιε, ζαλ κνξθή ελέξγεηαο ε βηνκάδα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπκνξθία, ρακειφ ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

νξπθηά θαχζηκα, ιφγσ ρακειήο ππθλφηεηαο θαη/ή πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ, 

επνρηθφηεηα, κεγάιε δηαζπνξά θιπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζπλεπάγνληαη 

πξφζζεηεο, ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα, δπζθνιίεο ζηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζή ηεο. αλ ζπλέπεηα, ην θφζηνο κεηαηξνπήο ηεο ζε πην εχρξεζηεο κνξθέο 

ελέξγεηαο παξακέλεη πςειφ. Ζ παξαγσγή βηνκάδαο απμήζεθε ην 2008 παγθνζκίσο 

θαηά 2 GW, θηάλνληαο ζπλνιηθά ηα 52 GW . Ζ κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο 

ελέξγεηαο απφ βηνκάδα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο ΖΠΑ θαη αθνινπζνχλ Βξαδηιία θαη 

Φηιηππίλεο. 

 

 

Δηθόλα 2 Παγθόζκηα παξαγσγή αηζαλόιεο θαη  βηνληίδει 2000-2008 
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 Δλέξγεηα σθεαλψλ  

 Οη σθεαλνί, πνπ σο γλσζηφλ θαιχπηνπλ ην 70% ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, 

δηαζέηνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο θαη έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη : ε ελέξγεηα ησλ θπκάησλ, νη ελέξγεηα 

ησλ παιηξξνηψλ, ε ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ, ε ελέξγεηα ησλ ζαιάζζησλ 

ξεπκάησλ. 

 Ζ ελέξγεηα θπκάησλ είλαη ε κεηαθνξά ελέξγεηαο κέζσ ησλ επηθαλεηαθψλ 

θπκάησλ σθεαλψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή αθφκα 

θαη γηα αθαιάησζε. Γελ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ηερλνινγία παξφιν πνπ πξφθεηηαη 

γηα κηα πεγή κε πάξα πνιινχο πφξνπο. 

 Ζ ελέξγεηα ησλ παιηξξνηψλ είλαη ζηελ νπζία κηα κνξθή πδξνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο . Ζ ελέξγεηα απηή κεηαηξέπεηαη κέζσ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ ζε ειεθηξηθή 

ή άιιεο ρξήζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο. Αλ θαη νχηε απηή είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε, 

εληνχηνηο ζεσξείηαη πσο έρεη πνιιέο πξννπηηθέο λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ κειινληηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη παιίξξνηεο είλαη πην 

πξνβιέςηκεο απφ φηη νη άλεκνη. Ζ επηθξαηνχζα ηερλνινγία εθκεηαιιεχεηαη ηφζν ηελ 

θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ, φζν θαη ηε δπλακηθή, πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά 

χςνπο κεηαμχ άκπσηεο θαη πιεκκπξίδαο. Ζ πξψηε εγθαηάζηαζε έγηλε ζηε Rance ηεο 

Γαιιίαο, ηζρχνο 240 KW, ην 1966, ελψ ζήκεξα ππάξρνπλ αξθεηά ΜW αλά ηνλ 

θφζκν. Ωζηφζν ην θφζηνο ηεο ηερλνινγίαο απηήο αλά KWh παξακέλεη αθφκα πςειφ. 

 Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ είλαη κηα κέζνδνο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε 

δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ξερψλ θαη βαζηψλ ζηξσκάησλ λεξνχ. Ζ δηαθνξά απηή 

απμάλεηαη φζν κεηαθηλνχκαζηε γεσγξαθηθά πξνο ηνλ ηζεκεξηλφ. Γηάθνξα πξφηδεθη 

αλά ηνλ θφζκν, φπσο ζηελ Κνχβα, ζηε Υαβάε θαη ζε κηθξά λεζηά ζηνλ ηλδηθφ 

σθεαλφ βξίζθνληαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην. 

 Ζ ελέξγεηα ησλ ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ αθνξά ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ ζαιαζζίσλ ξεπκάησλ κέζσ γηγαληηαίσλ ρακειήο ηαρχηεηαο 

ηνπξκπηλψλ. Έρεη ππνινγηζηεί πσο ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ελφο ρηιηνζηνχ ηεο 

δηαζέζηκεο  ελέξγεηαο  ηνπ ξεχκαηνο ηνπ θφιπνπ ηνπ Μεμηθνχ (Gulf stream) ζα 

εμππεξεηνχζε ην 35% ησλ αλαγθψλ ζε ξεχκα ησλ θαηνίθσλ ηεο Florida ζηελ 

Ακεξηθή. Μηα εγθαηάζηαζε 300 KW ππάξρεη απφ ην 2003 ζην Lynmouth, Devon 

(United Kingdom). Καη πάιη φκσο πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά δαπαλεξή ηερλνινγία. 

  

 Ζιηαθή ελέξγεηα 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα δεζκεχζνπλ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη λα ηελ κεηαηξέςνπλ ζε ελέξγεηα αμηνπνηήζηκε είηε ζε επίπεδν 

ειεθηξνπαξαγσγήο είηε ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ή απιά 

γηα ζέξκαλζε λεξνχ θαη άιιεο νηθηαθέο ρξήζεηο. Ζ ειηαθή ελέξγεηα πξνέξρεηαη απφ 

ηνλ ήιην. 

 Ο ήιηνο απνηειεί ην αζηέξη πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ειηαθνχ καο 

ζπζηήκαηνο. Ζ κάδα ηνπ είλαη 2*10
30

 kg θαη ε αθηίλα ηνπ 700.000 km. Αθνινπζεί 

κία ηξνρηά πεξί ηνλ Γαιαμία καο ζε κία απφζηαζε 25.000 κε 28.000 έηε θσηφο απφ 
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ην θέληξν ηνπ Γαιαμία, νινθιεξψλνληαο κία πεξηθνξά ζε 226 εθαηνκκχξηα έηε 

πεξίπνπ. Γχξσ απφ ηνλ Ήιην έρνπλ ηηο ηξνρηέο ηνπ νη 8 γλσζηνί πιαλήηεο (ε Γε είλαη 

ν ηξίηνο πιαλήηεο απφ ηνλ Ήιην) κε ηνπο δνξπθφξνπο ηνπο, θαζψο θαη άιια ζψκαηα, 

φπσο αζηεξνεηδείο θαη θνκήηεο, απηφ πνπ θαινχκε ειηαθφ ζχζηεκα. Ο ήιηνο 

απνηειείηαη ζε πνζνζηφ 74% ηεο κάδαο ηνπ απφ πδξνγφλν, 24% απφ ήιην θαη ην 

ππφινηπν 2% είλαη έλα κίγκα απφ άιια ρεκηθά ζηνηρεία. Σν πδξνγφλν απνηειεί ην 

θχξην θαχζηκν γηα ηηο ζεξκνππξεληθέο αληηδξάζεηο πνπ παξάγνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ 

αθηηλνβνιεί, ελψ ην ήιην πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα πξντφληα ηεο ππξεληθήο 

ζχληεμεο ηνπ πδξνγφλνπ. Ο ήιηνο δελ έρεη ζαθή επηθάλεηα φπσο έρνπλ νη γήηλνη 

πιαλήηεο. Ζ ππθλφηεηα ησλ αεξίσλ κεηψλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αθηίλα ηνπ Ζιίνπ 

κε έλα λφκν αληηζηξφθνπ ηεηξαγψλνπ. Ζ αθηίλα ηνπ ήιηνπ κεηξηέηαη απφ ην θέληξν 

ηνπ άζηξνπ έσο ηε θσηφζθαηξα, έμσ απφ ηελ νπνία δελ ιακβάλεη ρψξα ε ππξεληθή 

ζχληεμε. 

 Οη ζπλζήθεο φκσο ζην θέληξν ηνπ Ζιίνπ, φπσο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

αζηέξα, είλαη θάζε άιιν παξά θαλνληθέο. Ζ ζεξκνθξαζία εδψ θζάλεη ηνπο 20 

εθαηνκκχξηα βαζκνχο Κειζίνπ. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηα άηνκα ππεξζεξκαζκέλα 

λα θηλνχληαη κε κεγάιεο ηαρχηεηεο, λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο ζθνδξά θαη βίαηα, 

έηζη ψζηε 2 άηνκα πδξνγφλνπ λα θνιιάλε κεηαμχ ηνπο θαηά ηε ζχγθξνπζε. Αλ 

αθνινπζήζνπλ άιιεο δχν ζπγθξνχζεηο, ηφηε πξνζηίζεληαη άιια 2 άηνκα πδξνγφλνπ 

ζην ζχλνιν θηηάρλνληαο έηζη έλα ζηαζεξφ άηνκν ειίνπ. Σν παξάμελν ζηε δηαδηθαζία 

απηή είλαη φηη ηα 4 κεκνλσκέλα άηνκα πδξνγφλνπ δπγίδνπλ πεξηζζφηεξν πξηλ ηε 

ζπγρψλεπζε, απφ έλα άηνκν ειίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπγρψλεπζε. Ση έγηλε ε 

ππφινηπε κάδα; Απινχζηαηα, κεηαηξάπεθε ζε ελέξγεηα, φπσο πξνέβιεςε ν Αιβέξηνο 

Ατλζηάηλ ζηε πεξίθεκε εμίζσζή ηνπ: Ε=mc
2
.  

 Γειαδή ε ελέξγεηα (πνπ εθπέκπεηαη) είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο κάδαο (πνπ 

ιείπεη) επί ην ηεηξάγσλν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θσηφο. Πην απιά, ειάρηζηε κάδα παξέρεη 

ηεξάζηηα ελέξγεηα. Ζ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη είλαη απίζηεπηε. Έρεη 

πξνζδηνξηζηεί πσο ζε θάζε δεπηεξφιεπην ν ήιηνο εθπέκπεη ηφζε ελέξγεηα, φζε ζα 

έδηλε κηα έθξεμε 4 δηζεθαηνκκπξίσλ βνκβψλ πδξνγφλνπ, ησλ 100 κεγαηφλσλ ε θάζε 

κία. Γειαδή, κεξηθέο εθαηνληάδεο δηζεθαηνκκχξηα ηξηζεθαηνκκπξίσλ θηινβαηψξεο. 

Καη φια απηά γηα έλα κφλν δεπηεξφιεπην, ελψ ν Ήιηνο εθπέκπεη εδψ θαη 5 

δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα θαη ζα ζπλερίζεη ηνπιάρηζηνλ γηα άιια ηφζα. 

 .  

 

Δηθόλα  3 ππέξπζξε θσηνγξαθία ηνπ ήιηνπ  
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 Ζ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ ήιηνπ είλαη 5.780 βαζκνί Kelvin, δίλνληαο 

άζπξν ρξψκα, ην νπνίν θαίλεηαη θίηξηλν απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ιφγσ ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ζθέδαζεο. Ζ κέζε απφζηαζε ηνπ ήιηνπ θαη ηεο Γεο είλαη 149.6 

εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα (=1496*10
11

m =1 AU). Σν θσο, ηαμηδεχνληαο κε 300.000 

km/s, ρξεηάδεηαη γηα λα δηαλχζεη απηή ηελ απφζηαζε 8 ιεπηά θαη 19 δεπηεξφιεπηα. Ζ 

ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ήιην κε ηε κνξθή ηνπ ειηαθνχ θσηφο ζπληεξεί θαη 

είλαη απαξαίηεηε γηα ζρεδφλ θάζε κνξθή δσήο ζηνλ πιαλήηε, ελψ θαζνξίδεη ην θιίκα 

θαη ηνλ θαηξφ. 

 Ζ εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία απνκαθξχλεηαη αθηηληθά απφ ηνλ Ήιην πξνο ην 

δηάζηεκα θαη άξα ε έληαζε J, ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ κεηαβάιιεηαη αληηζηξφθσο 

αλάινγα κε ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο :  

 

𝐽 =
𝑃

4𝜋𝑑2
 

 

φπνπ P ε νιηθή ηζρχο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, ζε φια ηα κήθε θχκαηνο, 

εθπεκπφκελε απφ φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαη d ε απφζηαζε απφ ηνλ ήιην ζηελ νπνία 

κεηξάηαη ε έληαζε. Ζ έληαζε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ κέζε απφζηαζε πιαλήηε – ήιηνπ αλά κνλάδα ρξφλνπ, πνπ ιακβάλεηαη αλά 

κνλάδα επηθαλείαο ζε επηθάλεηα θάζεηε ζηε δηεχζπλζε δηάδνζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, 

νλνκάδεηαη ειηαθή ζηαζεξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιαλήηε. ηελ πεξίπησζε ηεο γεο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξφηππε ηηκή ηεο ειηαθήο ζηαζεξάο ε J0 = 1367 W/m
2
. 

 Ζ γε ιακβάλεη ζην άλσ κέξνο ηεο αηκφζθαηξαο 174 petawatts (1 PW = 

10
15

W). Σν 30% πεξίπνπ αληαλαθιάηαη πξνο ην δηάζηεκα θαη ην ππφινηπν 

απνξξνθάηαη απφ σθεαλνχο, ζχλλεθα θαη ζηεξηά. Γειαδή νη ρεξζαίεο κάδεο, νη 

σθεαλνί θαη ε αηκφζθαηξα ιακβάλνπλ 3.850.000 exajoules (1 EJ = 10
18

 J) θάζε 

ρξφλν. Σν πνζφ ηεο ελέξγεηαο απηφ είλαη ηφζν κεγάιν πνπ ζε έλα ρξφλν αληηζηνηρεί 

ζην δηπιάζην ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα απνθηεζεί ζπλνιηθά απφ φιεο ηηο κε αλαλεψζηκεο 

πεγέο ηεο γεο καδί, φπσο ν άλζξαθαο, ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη  ην νπξάλην. 

Ζ ειηαθή ελέξγεηα πνπ δέρηεθε ε γε ην 2002 γηα κηα ψξα ήηαλ πεξηζζφηεξε απφ φζε 

μνδεχηεθε απφ ηνπο αλζξψπνπο ζε έλα ρξφλν. 

 Σα κφξηα ηεο γήηλεο αηκφζθαηξαο αιιά θαη ζσκαηίδηα κεγαιχηεξεο 

δηακέηξνπ (πδξαηκνί, ζθφλε, θαπλφο) ζθεδάδνπλ ηα θσηφληα, κεηψλνληαο έηζη ηελ 

έληαζε ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ. Σν ειηαθφ θψο πνπ θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

απνηειείηαη απφ δχν ζπληζηψζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ άκεζε B (Beam), πνπ αθνξά ζηηο 

αθηίλεο πνπ θηάλνπλ απεπζείαο απφ ηνλ ήιην θαη ηε δηάρπηε D (Diffuse), πνπ αθνξά 

ζηηο αθηίλεο πνπ θηάλνπλ ζηελ επηθάλεηα, αθνχ ππνζηνχλ πνιιαπιέο ζθεδάζεηο ζηα 

αέξηα ζπζηαηηθά ηεο αηκφζθαηξαο.  Γεληθά, ε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία ζε έλα 

ζπιιέθηε απνηειείηαη απφ ηελ απεπζείαο, ηε δηάρπηε θαη ηελ αλαθιψκελε απφ ην 

έδαθνο ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ ζπλνιηθή απηή αθηηλνβνιία αλαθέξεηαη σο νιηθή 

αθηηλνβνιία ζε θεθιηκέλν ή νξηδφληην ζπιιέθηε θαη ζπκβνιίδεηαη κε G (Global 

Irradiation).  
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 Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνπ 

δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε δχν θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα παζεηηθά 

ειηαθά ζπζηήκαηα, πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε εζσηεξηθή ελέξγεηα 

δνκηθψλ θαηαζθεπψλ (εθαξκνγή ζε θηίξηα). ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα 

ελεξγά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε εζσηεξηθή 

ελέξγεηα ζεξκηθνχ ξεπζηνχ (ζεξκνζηθσληθά ζπζηήκαηα) ή απεπζείαο ζε ειεθηξηθφ 

ξεχκα (θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα). 

 Σν 2008, ήηαλ παγθνζκίσο εγθαηεζηεκέλα 145 GWth ζεξκνζηθσληθψλ 

ζπζηεκάησλ, κε ηελ Διιάδα λα θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην. Σα θσηνβνιηατθά πάξθα 

ζεκεηψλνπλ ξαγδαία αχμεζε πξνζεγγίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 13 GW ζπλνιηθήο 

παγθφζκηαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Σα εξγνζηάζηα παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ 

πάλει έρνπλ αγγίμεη ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ησλ 6.9 GW, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 

90%. ηελ Διιάδα ζηα κέζα ηνπ 2009 ιεηηνπξγνχλ 25 GW.  

 

 

1.2 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ ΑΠΔ 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΠΔ είλαη πνιιά : 

 πλεηζθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν 

 πκβνιή ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ζπκβαηηθνχο, κε αλαλεψζηκνπο 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο 

 πκβνιή ζηελ άκβιπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαζψο ζπλεηζθέξνπλ 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθπνκπήο ησλ 6 αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (CO2, CH4, N2O, 

HFCs, PFCs, SF6) ζηελ αηκφζθαηξα 

 Απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

δηαζπνξάο, κε απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ηε ζπλεπαθφινπζε αλαθνχθηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ππνδνκήο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ απφ ηε κεηαθνξά 

ελέξγεηαο 

 Γπλαηφηεηα νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, κε δηαθνξεηηθέο 

ιχζεηο γηα δηαθνξεηηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο (γηα παξάδεηγκα ρξήζε ειηαθήο 

ελέξγεηαο γηα ζεξκφηεηα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα 

ειεθηξνπαξαγσγή θ.ά.) 

 Υακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ηηκψλ ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ 

 πλεηζθνξά ζηελ αλαδσνγφλεζε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ππνβαζκηζκέλσλ 

πεξηνρψλ κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε αλάινγσλ 

επελδχζεσλ (π.ρ. θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ κε ηε ρξήζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο) 

 

 

Αλάκεζα ζηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο:  
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 Ο ζπληειεζηήο απφδνζεο είλαη ρακειφο. Μέρξη ζηηγκήο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο 

 Ζ παξνρή θαη απφδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο, αιιά θαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην 

θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη 

 Σν θφζηνο παξαγσγήο αλά kWh, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ θσηνβνιηατθψλ, 

είλαη κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα. Τπάξρεη, φκσο, κηα ηάζε 

ζχγθιηζεο ησλ ηηκψλ, ελψ ζηηο ηηκέο δελ πεξηιακβάλεηαη ην δχζθνια ππνινγίζηκν 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

 Τπάξρεη ε άπνςε, φηη νη αηνιηθέο κεραλέο δελ είλαη θνκςέο απφ αηζζεηηθήο 

άπνςεο. 

 

 Γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΠΔ ππεξηεξνχλ ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ηνπο θαη παγθνζκίσο δελ ακθηζβεηείηαη ε αλαγθαηφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπο. πγρξφλσο, γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ 

βαζκνχ απφδνζεο, κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη δηεχξπλζεο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγψλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ΑΠΔ ζηνλ θφζκν (κε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθψλ εξγνζηαζίσλ) είλαη 280 GW, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 74% απφ ην 

2004. Οη επελδχζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα άγγημαλ ην 2008 ηα 120 δηο δνιάξηα.  Δίλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ην 2008 γηα πξψηε θνξά ζε Δπξψπε θαη Ζ.Π.Α. ε 

πξνζηεζείζα ηζρχο πξνεξρφκελε απφ ΑΠΔ μεπέξαζε ηελ αληίζηνηρε πξνεξρφκελε 

απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ιηζάλζξαθα, 

πεηξειαίνπ θαη ππξεληθψλ). 

 Δίλαη ελδεηθηηθφ ηεο ηάζεο πνπ επηθξαηεί, φηη ζηηο αξρέο ηνπ 2009, 64 ρψξεο 

αλά ηνλ θφζκν δηέζεηαλ πνιηηηθή πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ ζηε ρψξα ηνπο κέζσ 

επηδνηήζεσλ θαη ζηξαηεγηθήο ζρεδίαζεο. ηελ θξελήξε θνχξζα ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο πξψηε βξίζθεηαη ε Κίλα κε 76 GW θαη αθνινπζνχλ: νη ΖΠΑ (40 

GW), ε Γεξκαλία (34 GW), Ηζπαλία (22 GW), Ηλδία (13 GW) θαη Ηαπσλία (8 GW).  

 Σν 2005, ε θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ 

παξάγνληαλ ζηελ Δ.Δ. ήηαλ ε αθφινπζε: 66,1% γηα ηε βηνκάδα, 22,2% γηα ηελ 

πδξαπιηθή ελέξγεηα, 5,5% γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, 5,5% γηα ηε γεσζεξκηθή 

ελέξγεηα θαη 0,7% γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα (ζεξκηθή θαη θσηνβνιηατθή). Σν 1997, ε 

Δ.Δ. φξηζε σο ζηφρν λα θζάζεη ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην 

12% ηεο εζσηεξηθήο αθαζάξηζηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο έσο ην 2010. Παξά ηε 

ζεκαληηθή ζεκεησζείζα πξφνδν, εθηηκάηαη φηη ν ζηφρνο δελ ζα επηηεπρζεί. Απηή ηε 

ζηηγκή, νη ΑΠΔ ζπκκεηέρνπλ ζε πνζνζηφ 7%.  Ζ φπνηα πξφνδνο έρεη πξαγκαην-

πνηεζεί είλαη απνηέιεζκα πξνζπαζεηψλ κφλν κεξηθψλ θξαηψλ. Απφ ην Μάξηην ηνπ 

2007 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηδηψθεη πιένλ, κέζσ λέσλ κέηξσλ ην 2020, ην 20% 

ηεο επξσπατθήο θαηαλάισζεο λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ, λα απμεζεί ην πνζνζηφ ηεο 

ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ζην 10%, λα κεησζνχλ θαηά 20% ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη λα γίλεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαηά 20%. 
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 Ζ ζπλεηζθνξά ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην εζληθφ ελεξγεηαθφ 

ηζνδχγην είλαη απηή ηε ζηηγκή, παξφιν ην πινχζην αηνιηθφ δπλακηθφ, ηελ πςειή 

ειηνθάλεηα, ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο θαη ηα πνιιά δηαζέζηκα γεσζεξκηθά πεδία, 

αξθεηά πεξηνξηζκέλε ζρεηηθά κε ηηο άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ 

ζηελ αθαζάξηζηε εγρψξηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 6%. 



  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ Ε ΑΡΙΘΜΟΤ 

2.1 Σν θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν 

 Καηά γεληθή νκνινγία ε ζεκαληηθφηεξε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη ε 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Ο ειεθηξηζκφο παξάγεηαη απεπζείαο απφ ην ειηαθφ θσο κε 

ηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ. Καζψο ην ειηαθφ θσο πέθηεη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θπηηάξνπ, παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη γλσζηή 

σο θσηνβνιηατθό θαηλόκελν. Φσηνβνιηατθφ θαηλφκελν απνθαιείηαη ε κεηαηξνπή ηεο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο, πνπ απνξξνθάηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο δηάηαμεο 

πιηθψλ ζε επαθή, ζε ειεθηξηθή θαη αλαθαιχθζεθε ην 1839 απφ ηνλ Becquerel. Ζ 

δηάηαμε νλνκάδεηαη θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν. Σα θσηφληα ηεο ειηαθήο δέζκεο 

δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη αλάινγε ηνπ κήθνπο 

θχκαηνο ηνπ θσηφο.  

 

 

2.2 Ζκηαγσγνί 

 Ζκηαγσγφο είλαη θάζε πιηθφ, πνπ επηηξέπεη λα πεξλά ην ειεθηξηθφ θνξηίν απφ 

κέζα ηνπ κε θάπνηεο πξνυπνζέζεηο, φπσο είλαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ε 

πξφζπησζε θσηφο. 

 ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία Ν άηνκα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ελφο θξπζηαιιηθνχ ζηεξενχ, θαζψο νη απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο 

κηθξαίλνπλ, νη ηξνρηέο ησλ ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο ππεξθαιχπηνληαη θαη ηα ειεθηξφληα 

βιέπνπλ ηνπο ππξήλεο ησλ γεηηνληθψλ αηφκσλ. Όκσο, ε απαγνξεπηηθή αξρή ηνπ Pauli 

πνπ νξίδεη φηη δπν ειεθηξφληα ελφο αηφκνπ δελ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηελ ίδηα 

θαηάζηαζε, ππαγνξεχεη ην δηαρσξηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ δηαγξάκκαηνο ζε Ν ην 

πιήζνο πνιχ θνληά δηαηεηαγκέλεο ζηάζκεο. Καζψο ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ειαηηψλεηαη, άιιεο εζσηεξηθέο ηξνρηέο αξρίδνπλ λα ππεξθαιχπηνληαη θαη νη 

ελεξγεηαθέο ηνπο ζηάζκεο ρσξίδνληαη, επίζεο, ζε Ν πνιχ θνληά ηαμηλνκεκέλεο 

ζηάζκεο. Κάζε νκάδα ρσξηζηψλ ελεξγεηαθψλ ζηαζκψλ νλνκάδεηαη ελεξγεηαθή δψλε. 

Οη δψλεο δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο απφ ελεξγεηαθά ράζκαηα, δειαδή 

απαγνξεπκέλεο ηηκέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ειεχζεξνη 

θνξείο.  

ε ζπλζήθεο Σ=0 K, ε δψλε πνπ είλαη πιήξεο θαιείηαη δψλε ζζέλνπο θαη ηα 

ειεθηξφληα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αγσγηκφηεηα ηνπ ζηεξενχ, αθνχ δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο, πνπ λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ππφ ηελ 

επίδξαζε εμσηεξηθνχ πεδίνπ. Ζ ακέζσο επφκελε δψλε πνπ είλαη θελή ή κεξηθψο 

πιεξσκέλε, είλαη γλσζηή σο δψλε αγσγηκφηεηαο. Έλα απινπνηεκέλν ελεξγεηαθφ 

δηάγξακκα εκηαγσγνχ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2, φπνπ δηαθξίλεηαη ε ζρεδφλ θελή δψλε 
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αγσγηκφηεηαο. Ζ νξηδφληηα γξακκή Ec ζεκεηψλεη ηνλ ππζκέλα ηεο δψλεο. Οκνίσο, ε 

θνξπθή ηεο δψλεο ζζέλνπο ζεκεηψλεηαη απφ ηε γξακκή Ev. Σν ελεξγεηαθφ ράζκα 

βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ δπν απηψλ γξακκψλ, πνπ ρσξίδνληαη απφ ελέξγεηα Eg. Δίλαη 

δειαδή, Eg = Ec - Ev. Ωο Evacuum νξίδεηαη ε ελέξγεηα ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ εθηφο 

θξπζηάιινπ. 

 
 

Δηθόλα 2 απινπνηεκέλν ελεξγεηαθό δηάγξακκα εκηαγσγνύ  

 Ζ εηδηθή αληίζηαζε ησλ εκηαγσγψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ αγσγψλ θαη ησλ 

κνλσηψλ. Έλαο εκηαγσγφο, φπσο ην ππξίηην, ζηελ θαζαξή θξπζηαιιηθή ηνπ κνξθή, 

ζε ζεξκνθξαζίεο θνληά ζην απφιπην κεδέλ είλαη θαιφο κνλσηήο. Όηαλ ν εκηαγσγφο 

βξίζθεηαη ζε δεδνκέλε ζεξκνθξαζία, ππάξρεη αξθεηή πηζαλφηεηα, ειεθηξφληα απφ 

ηελ πξνεγνχκελε ελεξγεηαθή δψλε λα ππεξπεδήζνπλ ην ελεξγεηαθφ ράζκα θαη λα 

απνθηήζνπλ ηελ ελέξγεηα ηεο επφκελεο ελεξγεηαθήο δψλεο. ηε λέα ηνπο θαηάζηαζε, 

ηα ειεθηξφληα απηά κπνξνχλ κε ηελ εθαξκνγή ειεθηξηθνχ πεδίνπ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζε ειεθηξηθφ ξεχκα.  

 Αλ εηζάγνπκε μέλα άηνκα ζε έλα θαζαξφ θαηά ηα άιια θξχζηαιιν (ελδνγελέο 

πιηθφ), είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ εκηαγσγφ, πνπ ε ζπγθέληξσζε θνξέσλ 

κηαο πνιηθφηεηαο λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ άιινπ ηχπνπ. Απηνί νη 

εκηαγσγνί θαινχληαη εκηαγσγνί πξφζκημεο. Ζ δεκηνπξγία ειεχζεξσλ θνξέσλ, 

απαηηεί φρη κφλν ηελ παξνπζία πξνζκίμεσλ, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζζέζνπλ ειεθηξφληα ζηε δψλε αγσγηκφηεηαο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε θαινχληαη 

δφηεο (π.ρ. θσζθφξνο ή αξζεληθφ). Αλ πξνζζέζνπλ νπέο ζηε δψλε ζζέλνπο, 

θαινχληαη απνδέθηεο (δέρνληαη έλα ειεθηξφλην απφ ηε δψλε ζζέλνπο, δεκηνπξγψληαο 

έηζη κηα νπή, π.ρ. βφξην, αξγίιην ή γάιιην). Ο δφηεο δίλεη έλα ειεθηξφλην ζηε δψλε 

αγσγηκφηεηαο, ελψ ν απνδέθηεο δίλεη κηα νπή ζηε δψλε ζζέλνπο. Έλαο εκηαγσγφο κε 

πξνζκίμεηο δνηψλ θαιείηαη n-ηχπνπ, ελψ κε πξνζκίμεηο απνδεθηψλ θαιείηαη p-ηχπνπ. 

’ έλα εκηαγσγφ n-ηχπνπ (n > p), ηα ειεθηξφληα είλαη θνξείο πιεηνςεθίαο θαη νη νπέο 

θνξείο κεηνςεθίαο. ηελ πεξίπησζε p-ηχπνπ εκηαγσγνχ (p > n), νη νπέο είλαη θνξείο 

πιεηνςεθίαο θαη ηα ειεθηξφληα θνξείο κεηνςεθίαο. Απηφο ν ηξφπνο πξφζκημεο 

νλνκάδεηαη doping (λφζεπζε). ην ππξίηην πξηλ ηελ πξφζκημε ππάξρνπλ πεξίπνπ 

5*10
22 

 άηνκα αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. Ζ λφζεπζε πνπ ζα γίλεη θπκαίλεηαη κεηαμχ 10
13  

cm
-3

  θαη 10
18

 cm
-3

. Έλα cm
3
  θαζαξφ γεξκάλην πεξηέρεη πεξίπνπ 4.2×10

22 
άηνκα, 

2.5×10
13

 ειεχζεξα ειεθηξφληα θαη 2.5×10
13

 νπέο. Ζ πξνζζήθε 0.001% αξζεληθφ 

πξνζθέξεη 10
17

 ειεχζεξα ειεθηξφληα απμάλνληαο ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαηά 

10.000 θνξέο. 
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Δηθόλα 3 ελεξγεηαθό ράζκα εκηαγσγώλ ζηνπο 0Κ θαη 300Κ  

 Ζ αγσγηκφηεηα ζθφηνπο ηνπ εκηαγσγνχ είλαη κηθξφηεξε θαηά πνιιέο ηάμεηο 

κεγέζνπο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ κεηάιισλ. Όηαλ, φκσο, ν εκηαγσγφο 

θσηηζηεί ηα ειεθηξφληα ζηε δψλε αγσγηκφηεηαο θαη νη νπέο ζηε δψλε ζζέλνπο 

απμάλνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεηαη θαη ε αγσγηκφηεηα ηνπ. Σν θαηλφκελν απηφ 

νλνκάδεηαη θσηναγσγηκφηεηα. Ζ θσηναγσγηκφηεηα ηνπ θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, γηα 

ηππηθφ ειηαθφ θσηηζκφ ηζρχνο 1 kW/m
2
, είλαη 7 κε 8 θνξέο κεγαιχηεξε ηεο 

αγσγηκφηεηαο ζθφηνπο.  

 Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ πνπ καο ελδηαθέξεη ζηα 

ειηαθά θχηηαξα είλαη απαξαίηεηε ε πςειή θσηναγσγηκφηεηα, αιιά θαη ε δεκηνπξγία 

κηαο δηάηαμεο δχν εκηαγσγηθψλ πιηθψλ ζε επαθή. Ζ επαθή απηή γλσζηή σο 

εκηαγσγηθή επαθή p-n ή δίνδνο επαθήο είλαη άθξσο ζεκαληηθή, γηαηί δεκηνπξγεί 

ζηελ πεξηνρή ηεο επαθήο ησλ δχν πιηθψλ ειεθηξηθφ πεδίν πνπ κπνξεί λα θηλήζεη 

ηνπο θσηνδεκηνπξγνχκελνπο ειεθηξηθνχο θνξείο. 

 Οη εκηαγσγνί ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή. Κπξίσο, 

ρξεζηκεχνπλ ζηα  ηξαλδίζηνξ, αιιά θαη ζηα ειηαθά θχηηαξα. Ο πην εκπνξηθφο 

εκηαγσγφο είλαη ην ππξίηην. Υξεζηκνπνηνχληαη πνιχ, επίζεο, ην γεξκάλην (Ge) θαη ην 

αξζεληθνχρν γάιιην (GaAs). 

 

Material 
Energy gap (eV) 

Σ=0K Σ=300K 

Si 1.17 1.11 

Ge 0.74 0.66 

InSb 0.23 0.17 

InAs 0.43 0.36 

InP 1.42 1.27 

GaP 2.32 2.25 

GaAs 1.52 1.43 

GaSb 0.81 0.68 

CdSe 1.84 1.74 

CdTe 1.61 1.44 

ZnO 3.44 3.2 

ZnS 3.91 3.6 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ Δ ΑΡΗΘΜΟΤ 

 

21 

 

2.3 Σερλνινγία ηνπ θσηνβνιηατθνχ θπηηάξνπ 

 Γηα λα πξνθχςεη ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηεο 

εκηαγσγηθήο επαθήο p-n θαη ε έθζεζή ηεο ζην θσο. Απηή είλαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θσηνβνιηατθνχ θπηηάξνπ.  

 Σα θσηφληα ηεο ειηαθήο δέζκεο δηαζέηνπλ πνζφηεηα ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη 

αλάινγε ηνπ κήθνπο θχκαηνο ηνπ θσηφο. Ζ αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο δελ αιιάδεη ηελ ελέξγεηα ησλ αξρηθψλ θσηνλίσλ, αιιά ηνλ αξηζκφ 

ηνπο. Αλ ε ελέξγεηα ελφο θσηνλίνπ hλ, είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο Eg 

ηνπ εκηαγσγνχ, ηφηε ην θσηφλην δελ απνξξνθάηαη. ηελ πεξίπησζε, φκσο, πνπ ε 

ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ή ίζε κε απηήλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο, 

ην θσηφλην απνξξνθάηαη απφ ειεθηξφλην ζζέλνπο, θαζίζηαηαη ειεχζεξν κέζα ζηνλ 

εκηαγσγφ, αθήλνληαο αθάιππην δεζκφ, δειαδή κηα νπή. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ελέξγεηα ηνπ θσηνλίνπ είλαη κεγαιχηεξε ηεο  Eg ε πεξίζζεηα ελέξγεηαο ζεξκαίλεη ην 

πιηθφ. 

 Άξα, ινηπφλ, ηα δεχγε ειεθηξνλίσλ – νπψλ δεκηνπξγνχληαη ζην ειηαθφ 

θχηηαξν κε δχν ηξφπνπο: α) ιφγσ ηεο νξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη 

ε δηάηαμε θαη β) ιφγσ ηεο δξάζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαηάιιεινπ κήθνπο 

θχκαηνο.  

 Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηνπ ειεθηξνζηαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ επαθή p-n 

πεγάδεη απφ ηελ απαίηεζε γηα δηαρσξηζκφ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ θνξέσλ 

θνξηίνπ θαη ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο πάλσ ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ειηαθνχ ζηνηρείνπ. 

πγθεθξηκέλα, επεηδή κεξηθά απφ ηα δεχγε ησλ θνξέσλ απηψλ δεκηνπξγνχληαη κέζα 

ή/θαη δίπια απφ ηελ επαθή, δηαρσξίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηε 

δπλακηθή ηνπο ελέξγεηα.  ην κνληέιν πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα ην 

ειεθηξφλην ειαρηζηνπνηεί ηελ ελέξγεηα ηνπ θηλνχκελν πξνο ηα θάησ, ελψ ε νπή 

ειαρηζηνπνηεί ηελ ελέξγεηά ηεο θηλνχκελε πξνο ηα πάλσ ζε έλα δηάγξακκα δπλακηθήο 

ελέξγεηαο. ηελ πεξηνρή (I) ην θσηνδεκηνπξγνχκελν δεχγνο ειεθηξνλίνπ – νπήο κε 

ην ειεθηξφλην λα κεηαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηχπνπ n θαη ε νπή λα κεηαθέξεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηχπνπ p. ηελ πεξηνρή (ΗΗ) ην αληίζηνηρν δεχγνο επαλαζπλδέεηαη 

εθπέκπνληαο έλα θσηφλην ελέξγεηαο. 

 

Δηθόλα 4 δηάγξακκα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ειεθηξνλίσλ ζε εκηαγσγηθή επαθή p-n 
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 Απνηέιεζκα είλαη λα ζπζζσξεχνληαη θνξηία ζηηο δχν αληηθξηλέο επηθάλεηεο 

θαη λα δεκηνπξγείηαη κηα δηαθνξά δπλακηθνχ αλάκεζα ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ δχν 

ηκεκάησλ ηνπ ειηαθνχ ζηνηρείνπ, γηα φζν δηάζηεκα ππάξρεη νπηηθή δηέγεξζε. 

Γειαδή, ε ζπλερήο θίλεζε ησλ θσηνδεκηνπξγνχκελσλ θνξέσλ, κε ηελ επίδξαζε ηνπ 

πεδίνπ απνηειεί ξεχκα κε θνξά απφ ηνλ εκηαγσγφ ηχπνπ n ζηνλ εκηαγσγφ ηχπνπ p. 

Σν ξεχκα απηφ νλνκάδεηαη θσηφξεπκα θαη ζπκβνιίδεηαη κε IL. Ζ ηηκή ηνπ 

θσηνξεχκαηνο είλαη επζέσο αλάινγε ηνπ πιήζνπο ησλ απνξξνθνχκελσλ θσηνλίσλ, 

ην νπνίν είλαη αλάινγν ησλ πξνζπηπηφλησλ θσηνλίσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή 

ελέξγεηα αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη επηθαλείαο απνηειεί ηελ ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. 

 

    

2.3.1 Τιηθά θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 

 Σα ζεκαληηθφηεξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή θ/β 

ζηνηρείσλ είλαη: 

 

2.3.1.1 Ππξίηην (Si) 

 Σν ππξίηην είλαη έλαο εκηαγσγφο κε έκκεζν ελεξγεηαθφ δηάθελν 1,1eV. Αλ θαη 

νη δχν απηέο ηδηφηεηέο ηνπ, δειαδή έκκεζν θαη ζρεηηθά κηθξή ηηκή ελεξγεηαθνχ 

δηαθέλνπ, δελ είλαη ηδεψδεηο γηα ηελ θσηνβνιηατθή κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, ην ππξίηην είλαη ν εκηαγσγφο πνπ θπξηάξρεζε απφ ηελ αξρή, αιιά 

κέρξη θαη ζήκεξα, ζαλ πιηθφ θαηαζθεπήο θ/β ζηνηρείσλ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ζπκβαίλεη απηφ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο, φηη ην ππξίηην είλαη ην θχξην πιηθφ 

ησλ δηαηάμεσλ ειεθηξνληθήο γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Δπνκέλσο, νη ηδηφηεηεο ηνπ είλαη 

θαιά κειεηεκέλεο θαη ην πιηθφ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά ζε αξθεηά κεγάιεο 

πνζφηεηεο, κε ηθαλνπνηεηηθή ρεκηθή θαζαξφηεηα θαη ηειεηφηεηα θξπζηαιιηθήο 

δνκήο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ δνθηκαζκέλσλ κε επηηπρία. 

Δπηπιένλ, ηα θ/β ζηνηρεία ππξηηίνπ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη κε απφιπηα ηθαλνπνηεηηθή 

αμηνπηζηία ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηφζν ζε δηαζηεκηθέο φζν θαη ζε επίγεηεο 

εθαξκνγέο.   

 Δθηφο ηνπ νμπγφλνπ, ην ππξίηην είλαη ην πην άθζνλν ζηνηρείν ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. ρεδφλ πάληα, φκσο, απαληάηαη κε ηε κνξθή νμεηδίνπ ζην πεξηβάιινλ, 

ζπγθεθξηκέλα σο δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ (SiO2). Γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ, επνκέλσο, 

απαηηείηαη επεμεξγαζία, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη πςειή θαζαξφηεηα. Σα θ/β ζηνηρεία 

ππξηηίνπ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηε δνκή ηνπ βαζηθνχ πιηθνχ ή 

ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν παξαζθεπήο. Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη είλαη νη εμήο: 

 

1. Φ/Β ζηνηρεία κνλνθξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ (Single-crystal Silicon): Σν 

κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην έρεη κηα νκνηφκνξθε κνξηαθή δνκή. πγθξηλφκελν κε 

πιηθά πνπ δελ είλαη ζε κνξθή θξπζηάιινπ, ε πςειή ηνπ νκνηνκνξθία έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ πςειφηεξν βαζκφ απφδνζεο. Ζ απφδνζε ησλ κνλνθξπζηαιιηθψλ 
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ζηνηρείσλ θπκαίλεηαη απφ 21-24% θαη ζε κνξθή πιαηζίσλ ζην εκπφξην απφ 14 έσο 

16%. Σν πάρνο ηνπ είλαη ζρεηηθά κηθξφ (300κm) θαη ην ρξψκα ηνπ ζθνχξν κπιε. 

 

2. Φ/Β ζηνηρεία πνιπθξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ (Multicrystaline Silicon mc-Si): Σν 

πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην απνηειείηαη απφ πεξηνρέο κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, 

αιιά δελ έρεη ηελ νκνηφκνξθε θξπζηαιιηθή δνκή ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. 

Σα πνιπθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ζηνηρεία έρνπλ ρακειφηεξν βαζκφ απφδνζεο 

απφ ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχληαη απφ κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην. Ο βαζκφο 

απφδνζεο γηα κηα βαζκίδα εκπνξίνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 θαη 14%, ελψ ζε 

εξγαζηεξηαθή κνξθή απφ 17 έσο 20%. Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο πνιπθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ είλαη θζελφηεξε απφ απηή ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ. Δπηπιένλ, νη 

ηεηξαγσληθέο πιάθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνπή πιενλεθηνχλ ζην γεγνλφο, φηη 

κπνξνχλ εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηεηξαγσληθψλ θ/β ζηνηρείσλ 

ζε αληίζεζε κε ηνπο δίζθνπο πνπ είλαη θπθιηθνί. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ 

κεγαιχηεξν δείθηε θάιπςεο ηνπ θ/β πιαηζίνπ. Σν ρξψκα ηνπο είλαη γαιάδην. 

 

3. Φ/Β ζηνηρεία ιεπηνύ θηικ (Silicon thin film):  Ζ ηερλνινγία ιεπηνχ θηικ έρεη 

σο ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ πιηθνχ γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ ελαπφζεζε κπνξεί λα γίλεη θαηεπζείαλ ζε γπαιί, 

θεξακηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν ππφζηξσκα. Δθηφο απφ ην κεησκέλν 

θφζηνο πιενλεθηνχλ θαη ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζή ηνπο ζε 

ζεηξά, θηηάρλνληαο, έηζη, νιφθιεξα πιαίζηα θαηά ηε δηαδηθαζία ελαπφζεζεο. Απφ ηελ 

άιιε, φκσο, ε δηαδηθαζία απηή είλαη απαηηεηηθή, θαζψο κεγάιεο πεξηνρέο πξέπεη λα 

παξαρζνχλ ρσξίο ειαηηψκαηα. Παξφιν πνπ ην c-SiTFC έρεη πάρνο κεξηθψλ κφλν κm 

(5 κέρξη 50κm), έρεη απνδεηρζεί ζεσξεηηθά, αιιά θαη ζηελ πξάμε φηη εκθαλίδεη 

αμηφινγε απφδνζε. Σν θιεηδί ζηελ ηερλνινγία είλαη ν έμππλνο νπηηθφο ζρεδηαζκφο, 

κε απνηέιεζκα ην θσο κέζσ αλαθιάζεσλ λα δηαγξάθεη ηειηθά δηαδξνκή 30 θνξέο ή 

θαη πεξηζζφηεξν, κεγαιχηεξε απφ ην πάρνο ηνπ θηικ. Δθηφο απφ ην πιενλέθηεκα ηεο 

κεησκέλεο απαίηεζεο ζε ππξίηην, ην c-SiTFC δελ έρεη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζην πιηθφ 

ηνπ ππνζηξψκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρακειήο πνηφηεηαο ππξίηην, γπαιί, 

θεξακηθά ή γξαθίηεο. Τπάξρεη εθηεηακέλε έξεπλα, φζνλ αθνξά ζην c-SiTFC πνπ έρεη 

αλαδείμεη ηελ πςειή απφδνζε πνπ κπνξεί λα πεηχρεη (κέρξη 21% θάησ απφ ηδαληθέο 

ζπλζήθεο). Παξφιν πνπ έρεη εκθαλίζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

ιίγεο εηαηξίεο ην έρνπλ πεξάζεη ζηε γξακκή παξαγσγήο σο εκπνξηθφ πξντφλ. 

 

4. Φ/Β ζηνηρεία άκνξθνπ ππξηηίνπ (Amorphous Silicon): Σν άκνξθν ππξίηην 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή θ/β ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηερλνινγία 

ιεπηνχ θηικ. Ωο πιηθφ εκθαλίδεη κεγάιε αηαμία ζηε δνκή ηνπ, παξά ηαχηα βξίζθεη 

εθαξκνγή ζηε θ/β ηερλνινγία κε ηε κνξθή θξάκαηνο κε πδξνγφλν. Ζ πξνζζήθε 

πδξνγφλνπ βειηηψλεη ηηο ειεθηξηθέο ηδηφηεηέο ηνπ θαη πεξηέρεηαη ζε 10-40% αηνκηθή 

αλαινγία. Γηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ην κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην, θαζψο εκθαλίδεη 

ελεξγεηαθφ δηάθελν κε κεηαβιεηή ηηκή πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1,12eV θαη 1,7eV 

πεξίπνπ. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ είλαη, φηη έρεη πςειφ επίπεδν απνξξφθεζεο ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη κάιηζηα πεξίπνπ 40 θνξέο πςειφηεξε απφ απηή ηνπ 
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κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Ωο πξνο απηή ηελ ηδηφηεηά ηνπ ην a-Si ζπκπεξηθέξεηαη, 

ζρεδφλ, ζαλ εκηαγσγφο άκεζνπ ελεξγεηαθνχ δηαθέλνπ, γη’ απηφ κηα ιεπηή επίζηξσζε 

είλαη αξθεηή γηα ηελ θαηαζθεπή θ/β ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, ην άκνξθν ππξίηην κπνξεί 

λα ελαπνηεζεί ζε πνηθίια, ρακεινχ θφζηνπο ππνζηξψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ράιπβα, ηνπ γπαιηνχ θαη ηνπ πιαζηηθνχ. Ζ θαηαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία απαηηεί 

ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαη επνκέλσο ιηγφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Έηζη, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο είλαη ρακειφηεξν αλά 

κνλάδα επηθάλεηαο, ζπγθξηλφκελν κε ηα ζηνηρεία θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Γχν είλαη 

ηα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Ο ρακειφο βαζκφο απφδνζεο πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 6–9 % γηα ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ θαη θηάλεη ην 13% γηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

θηηαρηεί ζην εξγαζηήξην θαη ε βαζκηαία κείσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο. Μέζα ζε 

κεξηθνχο κήλεο κπνξεί ε απφδνζε λα κεησζεί απφ 10% έσο θαη 15 %. 

 

2.3.1.2 Αξζεληθνχρν Γάιιην (GaAs) 

 Σν αξζεληθνχρν γάιιην είλαη έλαο εκηαγσγφο κε ελεξγεηαθφ δηάθελν 1,43 eV, 

ηηκή ε νπνία είλαη ζηε βέιηηζηε πεξηνρή γηα ηε θσηνβνιηατθή κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο κε ζεσξεηηθή απφδνζε πεξίπνπ 25-30%, ελψ ε απφδνζε ελφο 

βηνκεραληθνχ πιαηζίνπ είλαη 22%. Έλα, αθφκε, πιενλέθηεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

ην ελεξγεηαθφ δηάθελν είλαη άκεζν. Δπνκέλσο, ην GaAs  ζπλδπάδεη θαηαξρήλ ηδαληθά 

ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ θαηαζθεπήο ειηαθψλ θ/β 

ζηνηρείσλ. Σν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο, πεξίπνπ 

πεληαπιάζην απφ απηφ ηνπ θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Έρεη εθαξκνγή θπξίσο ζε ειηαθά 

ζηνηρεία ζπγθεληξσκέλεο αθηηλνβνιίαο, φπνπ ην πςειφ θφζηνο ηνπ αληηζηαζκίδεηαη 

απφ ηελ πςειή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά κνλάδα επηθάλεηαο. Δπίζεο, ην 

GaΑs ζπλαληάηαη ζπρλά ζε δηαζηεκηθέο εθαξκνγέο, ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκηθήο 

αδξάλεηάο ηνπ θαη ηνπ πςεινχ βαζκνχ απφδνζεο. πγθεθξηκέλα, ε απφδνζε ησλ 

ζηνηρείσλ GaAs πέθηεη ζην κηζφ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζή ηνπο ζε ζπλεζηζκέλε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φηαλ ζεξκαλζνχλ ζηνπο 200°C. Ζ αληίζηνηρε 

κείσζε ζηα ζηνηρεία ππξηηίνπ παξαηεξείηαη ήδε ζηνπο 120°C. 

 

 

2.3.1.3 Γηζειελντλδηνχρνο Υαιθφο (CuInSe2 ή CIS) 

 Ο Γηζειελντλδηνχρνο Υαιθφο είλαη έλα εκηαγψγηκν πιηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα 

είλαη ηχπνπ-n ή ηχπνπ-p θαη έρεη κηα άκεζε νπηηθή απνξξφθεζε κε ηνλ πςειφηεξν 

ζπληειεζηή απνξξφθεζεο πνπ έρεη κεηξεζεί κέρξη ζήκεξα. Σα ειεθηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ CIS εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ιφγν ραιθνχ/ηλδίνπ, 

ελψ ν θαιφο έιεγρνο ηεο ζηνηρεηνκεηξίαο ηνπ ζεσξείηαη νπζηψδεο γηα απνδνηηθέο 

δηαηάμεηο. Δίλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζζνχλ νκνεπαθέο ηχπνπ p-n ησλ CIS, αιιά 

απηέο δελ ζα είλαη νχηε ζηαζεξέο νχηε απνδνηηθέο θαη νη θαιχηεξεο δηαηάμεηο κέρξη 

ζήκεξα είλαη εηεξνελψζεηο κε ζεηνχρν θάδκην (CdS). Σν CdS κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

κφλν σο πιηθφ ηχπνπ-n γη’ απηφ θαη ην CIS πξέπεη λα είλαη ηχπνπ-p. Σν CIS έρεη 

ελεξγεηαθφ δηάθελν 1eV θαη παξάγεηαη σο θηνλνεηδήο πνιπθξπζηαιιηθή κεκβξάλε, 
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ελψ ην CdS έρεη ελεξγεηαθφ δηάθελν 2,4eV θαη, έηζη, απηφ ζα απνξξνθά έληνλα φιε 

ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία απφ ην πξάζηλν κέρξη ην κπιε άθξν θάζκαηνο. Οη 

βέιηηζηεο δηαηάμεηο ρξεζηκνπνηνχλ έλα πνιχ ιεπηφ ζηξψκα (0,03κm) ηνπ CdS κε 

ζηξψκα παξαζχξνπ ελφο πιηθνχ κε κεγάιν ελεξγεηαθφ δηάθελν θαη πςειή 

αγσγηκφηεηα. Σν νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ έρεη βξεζεί, φηη είλαη έλα θαηάιιειν 

πιηθφ γηα ην ζηξψκα ηνπ παξαζχξνπ.  

 Μηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα έρεη αθηεξσζεί ζηελ άλνδν ηεο ηερλνινγίαο CIS, 

θπξίσο απφ ηε SIEMENS. Έρνπλ θηηαρηεί ζηνηρεία CIS ηνπ εκπνξίνπ, ε απφδνζε ησλ 

νπνίσλ πιεζηάδεη ην 10%. Πιενλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία άκνξθνπ ππξηηίνπ, 

θαζψο δελ εκθαλίδνπλ βαζκηαία πηψζε ηεο απφδνζεο γηα κηα πεξίνδν κεξηθψλ εηψλ. 

Δπίζεο, φπσο, έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ πξνζθέξνπλ κεγάιε νηθνλνκία ζε 

εκηαγψγηκα πιηθά. Απφ ηελ άιιε, φκσο, ην CIS είλαη έλα πνιχπινθν πιηθφ πνπ 

δπζθνιεχεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αζθάιεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, αθνχ ε παξαγσγή ηνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζειεληνχρν πδξνγφλν, έλα εμαηξεηηθά ηνμηθφ αέξην. 

 

 

2.3.1.4 Σειινπξηνχρν Κάδκην (CdTe) 

 Σν ηειινπξηνχρν θάδκην είλαη έλα εκηαγψγηκν πιηθφ πνπ απνηειείηαη απφ 

θάδκην θαη ηειινχξην, ην νπνίν έρεη πςειφ επίπεδν απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ην ελεξγεηαθφ ηνπ δηάθελν είλαη πνιχ θνληά ζην ηδαληθφ. Αξθεί 

έλαο φγθνο πάρνπο ελφο κηθξνκέηξνπ γηα λα απνξξνθεζεί ην 90% ηνπ ειηαθνχ 

θάζκαηνο. Τπάξρνπλ κεξηθέο ρακεινχ θφζηνπο ηερληθέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απφζεζε ηνπ CdTe θαη φιεο απηέο, κπνξνχλ, αθνχ 

ππνζηνχλ κηα επεμεξγαζία κεηά ηελ απφζεζε, λα παξάγνπλ πιηθφ πςειήο πνηφηεηαο 

θαη απνδνηηθά ειηαθά ζηνηρεία. Ζ δηαδηθαζία πιεγκαηηθήο εθηχπσζεο ησλ ζηνηρείσλ 

CdTe πξνζθέξεη κηα ηερλνινγία κε ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, αιιά απφ ηελ άιιε 

θαη κηα εληειψο ρακεινχ ξπζκνχ παξαγσγή. Σν βήκα πνπ πεξηνξίδεη ην ξπζκφ 

παξαγσγήο είλαη ε ζεξκνθξαζηαθή επεμεξγαζία ηεο κειάλεο εθηχπσζεο κεηά ηελ 

απφζεζε, ε νπνία απαηηεί ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο (γχξσ ζηνπο 500 °C) γηα 

πεξηφδνπο κηαο ψξαο ή θαη πεξηζζφηεξν. Με απηή ηελ ηερλνινγία έρνπλ παξαρζεί 

βαζηθέο κνλάδεο κε απφδνζε 6% θαη έρνπλ ειεγρζεί ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Ζ 

εκπνξηθή ηνπο, φκσο, δηαζεζηκφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

 

Σύπορ Thin Film Πολςκπςζηαλλικά Μονοκπςζηαλλικά 

Δκθάληζε 

 

 

 

Απφδνζε 

Άμοπθα: 5~7% 

CIS: 7~10% 

CdTe: 8~9% 

11~14% 13~16% 
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Απαηηνχκελε 

επηθάλεηα αλά 

kWp 
10~20  8~10  7~8  

Μέζε εηήζηα 

παξαγσγή 

ελέξγεηαο 

(kWh αλά kWp)
1
 

1300~1400 1300 1300 

Mέζε εηήζηα 

παξαγσγή 

ελέξγεηαο 

(kWh αλά m
2
) 

65~140 130~160 160~185 

Δηήζηα κείσζε 

εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 

(kg CO2 αλά 

kWp) 

1380~1485 1380 1380 

          

Πίλαθαο 1 ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ζεκαληηθόηεξσλ θ/β ηερλνινγηώλ  

 Πξνο ην παξφλ ε ηερλνινγία ηνπ θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ζε δηάθνξεο κνξθέο 

(κνλνθξπζηαιιηθφ, πνιπθξπζηαιιηθφ, ηαηλία) θαηαιακβάλεη ην κεξίδην αγνξάο γχξσ 

ζην 90%. Οη ηερλνινγίεο ιεπηνχ ζηξψκαηνο, φκσο, είλαη νη πιένλ αλαπηπζζφκελεο 

θαη αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην εγγχο κέιινλ. 

 

 

Δηθόλα 5 κεξίδην αγνξάο δηαθόξσλ εηδώλ ειηαθώλ θπηηάξσλ  

                                                 
1
 Μέζε ηηκή γηα Διιάδα γηα έλα ηππηθφ ζχζηεκα κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη θαηάιιειε θιίζε 
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2.4 Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 

 Γηα λα θηάζεη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα λα εμππεξεηήζεη ηε δήηεζε 

θάπνησλ θνξηίσλ πεξλάεη κέζα απφ πνιιά, αιιά απαξαίηεηα ζηάδηα. Όια απηά καδί 

ζπλζέηνπλ έλα θ/β ζχζηεκα. ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε 

ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

 Σα θ/β ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Σα απνκνλσκέλα ή 

εθηφο δηθηχνπ (Stand-alone ή Off-grid) θαη ηα ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν (Grid 

connected).  

 

 

1. Απνκνλσκέλα θ/β ζπζηήκαηα 

 

Οη απνκνλσκέλεο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο απνηεινχλ, ίζσο, ηηο πιεξέ-

ζηεξεο εθαξκνγέο ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο. Γηαθξίλνληαη ζε απηφλνκεο θαη 

πβξηδηθέο. Δίλαη εγθαηαζηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηνδχλακα γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

θαζνξηζκέλσλ θαηαλαιψζεσλ, ρσξίο λα ζπλδένληαη κε κεγάια θεληξηθά ειεθηξηθά 

δίθηπα δηαλνκήο, απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αληινχλ ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα 

ή λα ζηέιλνπλ ηελ πεξίζζεηα ηεο παξαγφκελεο. Απνηεινχλ ηελ ηδαληθφηεξε ιχζε γηα 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ην θεληξηθφ δίθηπν θαη ζηηο νπνίεο ε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε απηφ ζα απαηηνχζε ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θεθάιαην. Δηδηθφηεξα 

γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ν νπνίνο έρεη πνιπάξηζκα κηθξά λεζηά θαη κηθξνχο νηθηζκνχο, 

ηα απηφλνκα θ/β ζπζηήκαηα έρνπλ βξεη πνιιέο εθαξκνγέο, ελψ ππάξρνπλ αθφκα 

πνιιέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. ηελ εηθφλα 6 θαίλεηαη έλα απινπνηεκέλν δηά-

γξακκα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειείηαη, θαη’ αξρήλ απφ ηε θ/β γελλήηξηα, ε 

νπνία είλαη θαη ην βαζηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ εθεί γίλεηαη ε 

κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Έπεηηα, πεξηιακβάλεη ζπζζσξεπηέο 

γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε πεξηφδνπο πνπ ε παξαγφκελε ελέξγεηα 

εκθαλίδεη πεξίζζεπκα θαη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο, φηαλ ε παξαγσγή είλαη 

αλεπαξθήο. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ κπαηαξηψλ είλαη δεδνκέλε 

θαη ππάξρεη ην ελδερφκελν λα κελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ ζε 

παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο ζπλλεθηάο ή θάπνηαο βιάβεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ 

άιιε, ε επηινγή ζπζζσξεπηψλ πνιχ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θξίλεηαη νηθνλνκηθά 

αζχκθνξε. Ζ ηδαληθφηεξε ιχζε είλαη κηα βνεζεηηθή γελλήηξηα (ζπλήζσο 

ληηδεινγελλήηξηα), ε νπνία ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία, φηαλ είλαη αλαγθαίν. πρλά, ηα 

ζπζηήκαηα απηά θαινχληαη πβξηδηθά θ/β ζπζηήκαηα θαη κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη 

άιιεο ελαιιαθηηθέο βνεζεηηθέο πεγέο ελέξγεηαο (π.ρ. αλεκνγελλήηξηα). Σα πβξηδηθά 

κπνξνχλ, επίζεο, λα απνηειέζνπλ κηα ινγηθή πξνζέγγηζε ζε θαηαζηάζεηο, φπνπ νη 

πεξηζηαζηαθέο αηρκέο δήηεζεο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ ηε δήηεζε θνξηίνπ 

βάζεο. Σέινο, αλαπφζπαζηα ζπζηαηηθά ελφο απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη 

δηαηάμεηο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηα απφ ηα θ/β ζηνηρεία ζε κνξθή 

θαηάιιειε γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ θνξηίσλ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ έλαλ DC/DC 

κεηαηξνπέα ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ αληρλεπηή κέγηζηεο ηζρχνο (ΜΡΡΣ) θαη έλαλ 

DC/AC αληηζηξνθέα.  
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 Δηθόλα 6 Απινπνηεκέλν δηάγξακκα  απνκνλσκέλνπ θ/β ζπζηήκαηνο. Δάλ 

ρξεζηκνπνείηαη ε βνεζεηηθή γελλήηξηα ,  ηόηε πξόθεηηαη γηα πβξηδηθό ζύζηεκα  

 

2. πλδεδεκέλα ζην δίθηπν θ/β ζπζηήκαηα 

 

 ηελ εθαξκνγή ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ θ/β ζπζηεκάησλ, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ηξνθνδνηείηαη ζην δίθηπν (AC). Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο, αλάινγα 

κε ην αλ ηξνθνδνηείηαη θάπνην θνξηίν απεπζείαο απφ ην ζχζηεκα ή φρη (Δηθφλα 7). 

ε έλα δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ην δίθηπν ελεξγεί, φπσο κηα κπαηαξία κε 

απεξηφξηζηε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο. Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ελφο 

δηαζπλδεδεκέλνπ θ/β ζπζηήκαηνο, ζα είλαη θαιχηεξε απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ελφο 

απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ην δίθηπν έρεη πξαθηηθά απεξηφξηζηε ηθαλφηεηα 

απνζήθεπζεο θαη επνκέλσο, ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα κπνξεί πάληνηε λα 

απνζεθεχεηαη. Αληηζέησο, ζηηο απηφλνκεο εθαξκνγέο νη ζπζζσξεπηέο ζα είλαη ελίνηε 

πιήξσο θνξηηζκέλεο, φπνηε ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη κε θάπνην 

ηξφπν λα απνβάιιεηαη. 

 

 

 

Δηθόλα 7 απινπνηεκέλν δηάγξακκα δηαζπλδεδεκέλνπ θ/β ζπζηήκαηνο  
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2.4.1 Σν θσηνβνιηατθφ πιαίζην (photovoltaic module) 

 Ζ ηάζε θαη ε ηζρχο ελφο θ/β ζηνηρείνπ είλαη πνιχ κηθξή γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ή γηα ηε θφξηηζε 

ησλ ζπζζσξεπηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ηα θ/β ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζε έλα εληαίν 

πιαίζην κε θνηλή ειεθηξηθή έμνδν. ην πιαίζην απηφ, ηα ζηνηρεία ζπλδένληαη ζε 

ζεηξά, ζε νκάδεο θαηάιιεινπ πιήζνπο γηα ηελ απφθηεζε επηζπκεηήο ηάζεο. Σα 

πιαίζηα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλα ζην εξγνζηάζην. Σα ειηαθά ζηνηρεία 

ζηεξεψλνληαη κε θνιιεηηθή νπζία ζε έλα αλζεθηηθφ θχιιν απφ κέηαιιν (ζπλήζσο 

αινπκίλην) ή απφ εληζρπκέλν πιαζηηθφ, πνπ απνηειεί ηελ πιάηε ηνπ πιαηζίνπ, ελψ ε 

εκπξφο φςε ηνπο θαιχπηεηαη απφ έλα πξνζηαηεπηηθφ θχιιν γπαιηνχ ή δηαθαλνχο 

πιαζηηθνχ. Σν εκπξφο θαη πίζσ θχιιν ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο, ζηεγαλά θαη 

κφληκα, κε ηε βνήζεηα κηαο ηαηλίαο απφ θπζηθφ ή ζπλζεηηθφ ειαζηηθφ θαη 

ζπζθίγγνληαη κε έλα πεξηκεηξηθφ κεηαιιηθφ πεξίβιεκα. Γηακνξθψλεηαη, έηζη, ην θ/β 

πιαίζην (module), πνπ είλαη ε δνκηθή κνλάδα πνπ θαηαζθεπάδεηαη βηνκεραληθά θαη 

θπθινθνξεί ζην εκπφξην γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπιιέθηεο ζηε ζπγθξφηεζε θ/β 

γελλεηξηψλ. 

 Λφγσ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ην 

θφζηνο πξνθχπηεη ζεκαληηθά κεγάιν αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ησλ θ/β ζηνηρείσλ 

πνπ πεξηέρνπλ. πλψλπκν ζρεδφλ κε ην θ/β πιαίζην είλαη ην θ/β παλέιν (panel). 

Όπσο θαη ην πιαίζην, έρεη ζπλαξκνινγεζεί θαη πξνθαηαζθεπαζηεί ζην εξγνζηάζην 

θαη είλαη έηνηκν γηα ηνπνζέηεζε ζε θ/β εγθαηάζηαζε, αιιά κε ηε δηαθνξά, φηη έλα 

παλέιν κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα ρσξηζηά πιαίζηα (ην έλα δίπια ζην 

άιιν) πνπ είλαη ζε θνηλή ζπζθεπαζία θαη θνηλή ειεθηξηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ζρεδφλ φιεο νη εηαηξίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ θ/β ζηνηρεία, δελ 

δηαρσξίδνπλ ηα πιαίζηα απφ ηα παλέια. Σν πξντφλ πνπ παξάγεηαη νλνκάδεηαη θ/β 

πιαίζην (module) θαη δηαηίζεηαη ζε πνηθηιία, φζνλ αθνξά ηελ ηζρχ πνπ παξάγεη, ηελ 

ηάζε θαη ηειηθά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν παξαθάησ ζα γίλεηαη αλαθνξά 

κφλν ζε θ/β πιαίζηα. 

 Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πιαηζίσλ είλαη ε ηζρχο αηρκήο ηνπο. Ηζρχο 

αηρκήο Pp ελφο θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ είλαη ε κέγηζηε ηζρχο κε ηελ νπνία απηφ 

απνδίδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα, θάησ απφ ηηο πξφηππεο ζπλζήθεο ειέγρνπ (Standard 

Testing Conditions). Οη STC πεξηιακβάλνπλ: ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία 

ππθλφηεηαο ηζρχνο, Δ = 1 kW/m
2
, θάζκα αθηηλνβνιίαο AM 1,5 θαη ζεξκνθξαζία 

πιαηζίνπ 25°C. Ζ κέγηζηε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ελφο πιαηζίνπ είλαη θαηά 

θαλφλα κηθξφηεξε ηεο ηζρχνο αηρκήο θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη. Άιια ζεκαληηθά 

ζηνηρεία είλαη ειεθηξηθή ηάζε θαη ειεθηξηθφ ξεχκα ζην ζεκείν αηρκήο Vm,STC , Im,STC, 

ηάζε αλνηρηνχ θπθιψκαηνο Voc,STC, ξεχκα βξαρπθχθισζεο Isc,STC, ζπληειεζηήο 

απφδνζεο, δηαζηάζεηο, βάξνο ηνπ πιαηζίνπ θαη εγγχεζε. Να ζεκεηψζνπκε, φηη ε 

ηξέρνπζα ηηκή ηνπ πιαηζίνπ ζην εκπφξην είλαη 4,34€/Watt (νη ηηκέο εμαξηψληαη θαη 

απφ ην κέγεζνο ηεο παξαγγειίαο). 
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Δηθόλα 8 Τππηθά ραξαθηεξηζηηθά θ/β πιαηζίσλ  

 

 

Δηθόλα 9 Δμέιημε ηηκήο θσηνβνιηατθώλ πιαηζίσλ  ζην εκπόξην  από ην Γεθέκβξην 2001 

σο ηνλ Αύγνπζην 2009  

 

2.4.2 Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία (photovoltaic array) 

 ε κηα θ/β εγθαηάζηαζε πνπ έρεη ζθνπφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

δειαδή ιεηηνπξγεί σο ζηαζκφο παξαγσγήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθαηνληάδεο 

ή θαη ρηιηάδεο θ/β πιαίζηα. Όπσο είλαη αλακελφκελν ηα θ/β πιαίζηα πξέπεη λα 

νκαδνπνηεζνχλ θαη λα ζπλδεζνχλ θαηάιιεια. Γηα ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο 

θ/β ζπζηήκαηνο είλαη ζθφπηκν νη ζπλδέζεηο ησλ θ/β ζηνηρείσλ κέζα ζηα πιαίζηα, 

αιιά θαη αλάκεζα ζηα πιαίζηα λα κελ είλαη κφλν ζηε ζεηξά, αιιά θαη παξάιιειεο.  
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 Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ έλα θ/β ζηνηρείν ζθηαζηεί ή αλ πάζεη βιάβε δελ ζα 

κεδεληζηεί ε ηζρχο πνπ παξάγεη ην ζχζηεκα. Έηζη, ηα θ/β πιαίζηα νκαδνπνηνχληαη ζε 

θ/β ζπζηνηρίεο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θνηλή βάζε ζηήξημεο, ε νπνία είλαη ζπλήζσο 

κεηαιιηθή. Ζ ζχλδεζε ησλ πιαηζίσλ ζηε ζεηξά ή παξάιιεια γίλεηαη, έηζη ψζηε ε 

ηάζε εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο λα απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή ηηκή.  

 Γηα λα βειηησζεί ε απφδνζε ζπγθέληξσζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπζηνηρίεο κε θηλεηά πιαίζηα, ηα νπνία ζα 

παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηνπ ήιηνπ. Γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε πξνζιακβαλφκελε 

ειηαθή αθηηλνβνιία απαηηείηαη ε θίλεζε ησλ ζπζηνηρηψλ, ηφζν ζηνλ νξηδφληην άμνλα 

(άμνλαο αλχςσζεο) φζν θαη ζηνλ πνιηθφ άμνλα (αδηκνχζηνο άμνλαο). Υσξίδνληαη ζε 

δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην αλ θηλνχληαη ζε έλαλ άμνλα ή δχν άμνλεο. Ζ 

ζηξεθφκελε ζπζηνηρία κπνξεί λα πξνζθέξεη ζχκθσλα κε κειέηεο σο θαη 25% 

πεξηζζφηεξε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν κεηνλέθηεκα ηεο είλαη ην θφζηνο 

θαη ε αλάγθε ζπληήξεζεο.  

 

 

2.4.3 Μεηαηξνπέαο ζπλερνχο ηάζεο (DC/DC Converter) 

 ε έλα θ/β ζχζηεκα ε παξαγφκελε ηάζε απφ ηα θ/β ζηνηρεία δελ έρεη ζηαζεξή 

ηηκή, αιιά κεηαβάιιεηαη γχξσ απφ κηα κέζε ηηκή. Γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί ε ηάζε 

εμφδνπ ηεο θ/β γελλήηξηαο θαη λα θαηαζηεί θαηάιιειε γηα ηελ είζνδφ ηεο ζην  

αληηζηξνθέα ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαηξνπείο ζπλερνχο ηάζεο. Οη κεηαηξνπείο 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην αλ ε ηάζε εμφδνπ πνπ βγάδνπλ 

είλαη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε απφ ηελ ηάζε εηζφδνπ θαη αθφκα αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή ιεηηνπξγίαο. Σα ζπζηήκαηα απηά βαζίδνληαη ζηε ρξήζε πςίζπρλσλ 

δηαθνπηηθψλ ζηνηρείσλ θπθισκάησλ (switchmode π.ρ. transistors, thyristors), κε ηα 

νπνία κπνξνχκε λα δηαρεηξηδφκαζηε κεγάιε ηζρχ, κε ειάρηζηεο απψιεηεο θαη 

παξνπζηάδνπλ απφδνζε θνληά ζην 94%. 

 

 

2.4.4 Αληρλεπηήο ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο (Maximum Power Point Tracker – MPPT) 

 Ζ ηερλνινγία ηεο αλίρλεπζεο ηεο κέγηζηεο ηζρχνο, άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζρεηηθά πξφζθαηα ζηηο εθαξκνγέο ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη απνηειεί πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θαινχ αληηζηξνθέα γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν ή θνξηηζηή 

ζπζζσξεπηψλ. ήκεξα, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπάξηζκεο ηερληθέο θαη αιγφξηζκνη γηα 

ηελ εχξεζε ηνπ ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο. Ο αληρλεπηήο ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο είλαη 

κηα ζπζθεπή πνπ επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια ην ξεχκα θαη ηελ ηάζε εμφδνπ ηεο θ/β 

ζπζηνηρίαο, ψζηε ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή λα απνξξνθάκε ηε κέγηζηε δπλαηή ηζρχ 

απφ ηε ζπζηνηρία. 
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2.4.5 Αληηζηξνθέαο DC/AC (DC/AC Inverter) 

 Ζ ηάζε πνπ παξάγεηαη απφ ηε θ/β γελλήηξηα είλαη αθαηάιιειε γηα ηελ άκεζε 

ζχλδεζε ηνπ θ/β ζηαζκνχ ζην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ξφινο ηνπ 

αληηζηξνθέα είλαη ε κεηαηξνπή ηεο ζπλερνχο ηάζεο πνπ παξάγεηαη απφ ηα θ/β 

ζηνηρεία ζε ελαιιαζζφκελε, θαηάιιειεο ηηκήο θαη ζπρλφηεηαο γηα δηαζχλδεζε ζην 

δίθηπν. Οη αληηζηξνθείο DC/AC κπνξεί λα είλαη είηε κνλνθαζηθνί είηε ηξηθαζηθνί. 

Όηαλ ε είζνδνο είλαη κηα πεγή ηάζεο, απηνί νλνκάδνληαη αληηζηξνθείο πεγήο ηάζεο 

(VSI), ελψ φηαλ σο είζνδνο ιακβάλεηαη κηα πεγή έληαζεο, νλνκάδνληαη αληηζηξνθείο 

πεγήο έληαζεο (CSI). Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ αληηζηξνθέα δελ έρεη λα θάλεη 

απαξαίηεηα κε ηελ ελεξγεηαθή πεγή ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά κε ηελ ηνπνινγία. Έηζη, 

είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη ε κνξθή ηεο πεγήο ρξεζηκνπνηψληαο παζεηηθά ζηνηρεία. Οη 

αληηζηξνθείο πεγήο ηάζεο έρνπλ κηα ρσξεηηθφηεηα παξάιιεια ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

πεγή, ελψ νη αληηζηξνθείο πεγήο έληαζεο έλα πελίν ζε ζεηξά κε ηελ πεγή. Σα 

ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηζηξνθέα είλαη: 

 

 αμηνπηζηία 

 ελεξγεηαθή απφδνζε 

 νη αξκνληθέο παξακνξθψζεηο 

 ην θφζηνο 

 ε ζπκβαηφηεηα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ 

 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηζηξνθέσλ πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ, είλαη: 

 

 ην κεγάιν εχξνο ηάζεο εηζφδνπ (200-750V) πνπ ηνπο επηηξέπεη ζπλεξγαζία κε       

κεγάιε πνηθηιία θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ 

 ε άξηζηε πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ 

 ην εηδηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ γηα ηελ     

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ «λεζίδαο» 

 νη απνδφζεηο θηάλνπλ ην 98%  

 ην θφζηνο ηνπο θπκαίλεηαη γχξσ ζην 1 κε 1,5$ αλά Watt 

 κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο θαηέρεη ε εηαηξία SMA (37%) 

 ππάξρνπλ κηθξνί αληηζηξνθείο ηεο ηάμεσο κεξηθψλ εθαηνληάδσλ Watt θαη 

κεγάινη απφ 1kW  σο 100kW 

 

 Γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ κε ην δίθηπν Φ/Β 

ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη ην θχθισκα ειέγρνπ ηνπ κεηαηξνπέα λα κπνξεί λα 

αληεπεμέξρεηαη ζε κεηαβαηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο απηή ηνπ θαηλνκέλνπ «λεζίδαο» 

(islanding). Σν θαηλφκελν απηφ ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξίπησζε κηαο ελδερφκελεο 

δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη κπνξεί λα επηθέξεη θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα, ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ κεηαηξνπέα φζν θαη ζηνπο ζπληεξεηέο ηνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ αληηζηξνθέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έρνπλ παξνπζηαζζεί πνιιέο ηερληθέο παικνδφηεζεο ζηε 
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δηεζλή βηβιηνγξαθία. Όιεο φκσο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 10. ε απηέο πνπ αλαγθάδνπλ ηνλ 

κεηαηξνπέα λα ζπκπεξηθέξεηαη σο πεγή ξεχκαηνο θαη ζε απηέο πνπ ηνλ νδεγνχλ λα 

ζπκπεξηθεξζεί σο πεγή ηάζεο. Όηαλ έλαο αληηζηξνθέαο ζπκπεξηθέξεηαη σο πεγή 

ξεχκαηνο, θχξην δεηνχκελν είλαη λα εμαζθαιηζηεί ζηελ έμνδν ηνπ, ξεχκα 

εκηηνλνεηδνχο κνξθήο, ζπρλφηεηαο 50 Hz θαη ζπκθαζηθφ κε ηελ ηάζε ηνπ δηθηχνπ. 

Αληίζεηα, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία, επηδηψθεηαη ε επίηεπμε εκηηνλνεηδνχο κνξθήο 

ηάζεο ζηελ έμνδν ηνπ κεηαηξνπέα, ζπρλφηεηαο 50Ζz. Δπίζεο, ε ηάζε ζηελ έμνδν ηνπ 

κεηαηξνπέα ζα πξέπεη λα πξνπνξεχεηαη ηεο βαζηθήο αξκνληθήο ηνπ ελαιιαζζφκελνπ 

ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κεηαθνξά ελεξγνχ ηζρχνο πξνο ην 

ηειεπηαίν. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ηερληθέο παικνδφηεζεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο 

απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξεο απήρεζεο έλαληη ηεο δεχηεξεο είλαη, φηη ζηελ πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο βξαρπθπθιψκαηνο, ν έιεγρνο ξεχκαηνο πεξηνξίδεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ 

ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο, ελψ αληίζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφδεηαη έιεγρνο 

ηάζεο ε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο ιακβάλεη αλεμέιεγθηα κεγάιε ηηκή.  

 

 

 

Δηθόλα 10 Οκαδνπνίεζε ησλ ηερληθώλ παικνδόηεζεο ζε παγθόζκηα θιίκαθα  

 

 

2.4.6 πζζσξεπηέο 

 Οη ζπζζσξεπηέο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα απηφλνκα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα, φπνπ απνηεινχλ θαη έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο 

επηβάξπλζεο. ηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα δελ ππάξρεη ιφγνο ρξεζηκνπνίεζεο 

ζπζζσξεπηψλ, εθηφο θαη αλ ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα ηξνθνδνηεί άκεζα θάπνηα 

θνξηία (ηα θνξηία δειαδή απηά ηξνθνδνηνχληαη θαηεπζείαλ απφ ην θ/β ζχζηεκα θαη 

φρη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ) θαη ηα νπνία ζεσξνχληαη, φηη δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα κείλνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ζε κηα ελδερφκελε βιάβε.  

 Σα απηφλνκα θ/β ζπζηήκαηα, επνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα απνζεθεχνπλ κηα 

πνζφηεηα απφ ηελ πεξίζζεηα ηεο ειεθηξηθήο ηνπο παξαγσγήο, ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, φηαλ ε δήηεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ παξαγσγή ηεο θ/β 

γελλήηξηαο. Ζ πνζφηεηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα πξνλνείηαη λα 
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απνζεθεχεηαη, εμαξηάηαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο θαη θπξίσο απφ ην 

κέγηζην πιήζνο ησλ πηζαλψλ ζπλερφκελσλ εκεξψλ ζπλλεθηάο, ηηο αηρκέο ηεο 

θαηαλάισζεο θαη ηνλ βαζκφ αμηνπηζηίαο πνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ή φρη βνεζεηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ.  

 Ωζηφζν ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ζε έλα απηφλνκν θ/β ζχζηεκα ε κπαηαξία 

είλαη ην πην αδχλαην ζεκείν, θαζψο ε δηάξθεηα δσήο ηεο είλαη γεληθά πνιχ κηθξφηεξε 

απφ φιεο ηηο άιιεο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, ην 30% πεξίπνπ ή θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηα έμνδα θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

δαπαλείηαη ζηηο κνλάδεο απνζήθεπζεο. Σππηθά ε κπαηαξία ζε έλα απηφλνκν θ/β 

ζχζηεκα είλαη δηαζηαζηνινγεκέλε, ψζηε λα δηαζθαιίδεη, φηη εθφζνλ ε ειηαθή 

αθηηλνβνιία δελ επαξθεί, ηα θνξηία πνπ πξέπεη, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 3-4 εκέξεο. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο απηήο είλαη, φηη ην 

πνζνζηφ ηεο εκεξήζηαο εθθφξηηζεο κηαο κπαηαξίαο θ/β ζπζηήκαηνο είλαη πεξίπνπ 

25% κε 30% ηεο ζεσξεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηεο. Δπηπιένλ, ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 

θ/β θπςειψλ, ζπλήζσο, γίλεηαη γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ θνξηίσλ πνπ έρνπκε ππφ 

ζπλζήθεο κέζεο αθηηλνβνιίαο ηεο πεξηνρήο. Απηέο νη δπν βαζηθέο ππνζέζεηο καο 

επηηξέπνπλ λα ζπκπεξάλνπκε ηηο ηππηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα κηα κπαηαξία ζε 

έλα απηφλνκν θ/β ζχζηεκα. 

 

 Λεηηνπξγία κε πεξίζζεηα ελέξγεηαο: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θάζε 

θ/β ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο πεξίζζεηαο ελέξγεηαο, θαζψο είλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα ζπλζήθεο ρακειφηεξεο κέζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ωο 

απνηέιεζκα ε κπαηαξία θηάλεη ηε κέγηζηε ηάζε θφξηηζεο ηεο ζρεδφλ θάζε κέξα ην 

κεζεκέξη θαη κέρξη ην απφγεπκα είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο ε κπαηαξία εθθνξηίδεηαη θαη ην πξσί κε ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ έρεη θηάζεη 

ζηελ ειάρηζηε θαηάζηαζε εθθφξηηζεο, πεξίπνπ ζην 70% ηεο ζεσξεηηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο εκέξαο πξαγκαηνπνηείηαη πάιη ν 

ίδηνο θχθινο θφξηηζεο θαη έρνπκε θαη πάιη πιήξε θφξηηζε κέρξη ην απφγεπκα. Απηέο 

είλαη νη επλντθφηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ κπαηαξία ηνπ θ/β ζπζηήκαηνο. 

 

 Λεηηνπξγία κε έιιεηςε ελέξγεηαο: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, αλ δελ έρεη 

γίλεη ζεκαληηθή ππεξδηαζηαζηνιφγεζε, ην ίδην θ/β ζχζηεκα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν 

ζπρλά αληηκεησπίδεη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο έιιεηςεο ελέξγεηαο. Κάζε θνξά πνπ ν 

νπξαλφο ζα είλαη ζπλλεθηαζκέλνο (έιιεηςε άκεζεο αθηηλνβνιίαο) θαη ε ζπλλεθηά ζα 

παξακέλεη γηα κεξηθέο εκέξεο, ε θαηάζηαζε θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο ζηαδηαθά ζα 

κεηψλεηαη θαη αξγά ε γξήγνξα ε ηάζε ηεο ζα πέζεη θάησ απφ ηελ ειάρηζηε ηάζε 

εθθφξηηζεο. Αλ ν ρξήζηεο δελ κεηψζεη εθνπζίσο ηελ θαηαλάισζε ην απνηέιεζκα ζα 

είλαη ε πξνζηαζία βαζηάο εθθφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο λα δηαθφςεη ηελ παξνρή 

ξεχκαηνο. Ζ δηαθνπή ζα ζπλερηζηεί κέρξη ε κπαηαξία λα θνξηηζηεί θαη πάιη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο επφκελεο ειηφινπζηεο εκέξαο θαη λα θηάζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

ηάζεο. 
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 Λεηηνπξγία κε θύθινπο δηαθύκαλζεο ελέξγεηαο : Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ 

πνπ ε κπαηαξία δελ θνξηίδεηαη ζην 100% θαη νχηε πέθηεη ζηελ ειάρηζηε ηάζε 

εθθφξηηζεο, ιεηηνπξγεί ζε κηα θαηάζηαζε δηαθχκαλζεο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί. Ωζηφζν, ζε ζρέζε κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο απηή 

ε ελδηάκεζε θαηάζηαζε έρεη πνιχ κηθξή 44 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζεκαζία γηα 

ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο, γηαηί δελ εκθαλίδεηαη ηφζν ζπρλά φζν νη άιιεο δχν. 

 

 Οη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ε δηάξθεηα δσήο κηαο κπαηαξίαο θ/β ζπζηήκαηνο 

θαζνξίδνληαη βαζηθά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ε κπαηαξία θνξηίδεηαη ζην 

100% (πνπ είλαη ην ηδαληθφ) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ θηάλεη ηελ ειάρηζηε 

ηάζε εθθφξηηζεο. Αλ νη θπςέιεο έρνπλ δηαζηαζηνινγεζεί λα είλαη κηθξέο γηα ηα 

θνξηία πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ, ε κπαηαξία ζα θηάλεη πην ζπρλά ηελ ειάρηζηε απηή 

ηάζε θαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο ζα είλαη κηθξφηεξε. Αλ αληηζέησο νη ζπιιέθηεο είλαη 

ππεξδηαζηαζηνινγεκέλνη ε κπαηαξία ζα θηάλεη ζην 100% ζρεδφλ θάζε κέξα ηνπ 

ρξφλνπ θαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο ζα είλαη κεγαιχηεξε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δηάξθεηα 

δσήο ηεο κπαηαξίαο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο «θιεηδηά» γηα ην θφζηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάπνηνο πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα ζεηξά απφ 

θαλφλεο, φηαλ ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο. Πξέπεη λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε 

ηερλνινγία πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ, λα επηιέμεη θαηάιιεια ην αλψηαην 

φξην θφξηηζεο θαη ην θαηψηαην φξην εθθφξηηζεο, λα απνθχγεη ηηο πιήξεηο 

εθθνξηίζεηο (θάησ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ εθθφξηηζεο), λα απνθχγεη ηε δεκηνπξγία 

ζηξσκάησλ νμέσο ζηνλ ειεθηξνιχηε, λα απνθχγεη ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

κπαηαξίαο θαη λα εμαζθαιίζεη ζπρλέο πιήξεηο θνξηίζεηο. 

 

 

2.4.6.1 Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ζπζζσξεπηή 

 Σν πνζφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη ζε κηα κπαηαξία 

κεηξηέηαη ζε Wh ή kWh. Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε κηαο επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίαο 

είλαη :  

 

Δλέξγεηα απφ πιήξε εθθφξηηζε ζε Wh 

Απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα πιήξε θφξηηζε ζε Wh 
 

 

θαη είλαη ζπλήζσο 70-80%. 

 

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο κεηξηέηαη ζε Ah. Ζ απφδνζε θφξηηζεο είλαη :  

 

 

Ah γηα πιήξε εθθφξηηζε 

Ah γηα πιήξε θφξηηζε
 

 

θαη είλαη πεξίπνπ 95% γηα κηα κπαηαξία νμέσο – κνιχβδνπ, θαη ιίγν κηθξφηεξε γηα 

κηα ληθειίνπ – θαδκίνπ. 
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 Οη ξπζκνί θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο είλαη βνιηθέο θιίκαθεο γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ ξεπκάησλ θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπο. 

Δθθξάδνληαη ζαλ έλαο αξηζκφο σξψλ π.ρ. 10σξνο ξπζκφο, 24σξνο ξπζκφο θ.η.ι. Σν  

ξεχκα ζην νπνίν αληηζηνηρνχλ είλαη ην πειίθν ηεο ζπλνιηθήο ηθαλφηεηαο εθθφξηηζεο 

ηεο κπαηαξίαο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθθφξηηζε.  

 

 

Ρπζκφο (A) = 
Ηθαλφηεηα (Ah ) 

Υξφλνο (h)
 

 

 

 Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε δηάξθεηα δσήο 

ελφο ζπζζσξεπηή είλαη: 

1. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηφζν κεηψλεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζζσξεπηή. 

2. Σν βάζνο εθθφξηηζεο (ρήκα 4.28). Ζ εθθφξηηζε ησλ ζπζζσξεπηψλ πέξα απφ 

ηελ επηηξεπφκελε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηηκή ηνπ, κεηψλεη δξαζηηθά, ηφζν ηε 

δηάξθεηα δσήο φζν θαη ηε ρσξεηηθφηεηα. Αλ ην βάζνο εθθφξηηζεο ππεξβεί ην 80%, 

ηφηε ν ζπζζσξεπηήο απνθιίλεη απφ ηελ νλνκαζηηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

3. Σν πνζνζηφ ππεξθφξηηζεο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα έρεη ε θφξηηζε ηνπ 

ζπζζσξεπηή πάλσ απφ ηα επηηξεπηά φξηα.  

4.  Ζ ηάζε θαη ην ξεχκα θφξηηζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θφξηηζεο έλα αξρηθφ 

ξεχκα κεγάιεο ηηκήο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

κηα πηζαλή ππέξηαζε. 

 

 

2.4.6.2  Φφξηηζε - Δθθφξηηζε 

 Τπάξρνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο, αλάινγα κε ην πιηθφ 

ησλ ειεθηξνδίσλ ηνπο. Έρεη, φκσο, δηαπηζησζεί, φηη νηθνλνκηθφηεξνη γηα ρξεζηκν-

πνίεζε ζε θ/β ζπζηήκαηα είλαη νη ζπζζσξεπηέο κνιχβδνπ. Σα ειεθηξφδηά ηνπο είλαη 

πιάθεο απφ θξάκαηα κνιχβδνπ βπζηζκέλεο ζε δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπο ζηεξίδεηαη ζε κηα αληηζηξεπηή ειεθηξνρεκηθή δηαδηθαζία, πνπ πεξηγξάθεηαη 

απφ ηελ ακθίδξνκε αληίδξαζε: 

 

2PbSO4 + 2H2 O    →    PbO2 + 2H2 SO4 + Pb 

 

 πγθεθξηκέλα, νη ζπζζσξεπηέο απνηεινχληαη απφ θπςειίδεο, δειαδή δεχγε 

κνλσκέλσλ κεηαμχ ηνπο πιαθψλ βπζηζκέλσλ ζην ίδην δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο. Οη 

πιάθεο ηνπ αθφξηηζηνπ ζπζζσξεπηή θαιχπηνληαη απφ ζεηηθφ κφιπβδν (4PbSO). 

Καηά ην ζηάδην ηεο θφξηηζεο, δηαζπάηαη ν ζεηηθφο κφιπβδνο θαη ζρεκαηίδεηαη νμείδην 

ηνπ κνιχβδνπ (2PbO) ζηηο πιάθεο ησλ ζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ θαη κεηαιιηθφο (Pb) 

ζηηο πιάθεο ησλ αξλεηηθψλ. Αληίζηξνθα, θαηά ηελ εθθφξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή θαη 
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ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ, ν κφιπβδνο νμεηδψλεηαη ζηηο 

πιάθεο ησλ αξλεηηθψλ ειεθηξνδίσλ πξνο ηφληα Pb
2+

 θαη δίλεη ειεθηξφληα ζην 

εμσηεξηθφ θχθισκα: 

 

Pb → Pb
2
 + 2e  

 

 Δλψ ζηηο πιάθεο ησλ ζεηηθψλ ειεθηξνδίσλ ν Pb
4+

 αλάγεηαη πξνο Pb
2+

, 

παίξλνληαο ειεθηξφληα απφ ην εμσηεξηθφ θχθισκα: 

 

Pb
4+

 + 2e → Pb
2+ 

 Σα πξντφληα ησλ δχν αληηδξάζεσλ, δειαδή ηα ηφληα Pb
2+

, ελψλνληαη κε 

ζεηηθά ηφληα (SO4) απφ ην δηάιπκα θαη μαλαζρεκαηίδνπλ ην ζεηηθφ κφιπβδν πάλσ ζηηο 

πιάθεο ησλ θπςειίδσλ. Έηζη, θαηαλαιψλεηαη ζεηηθφ νμχ θαη αξαηψλεηαη ην δηάιπκα 

ζηηο θπςειίδεο. Με ηε θφξηηζε, φκσο, πνπ αθνινπζεί, ηα ζεηηθά ηφληα επηζηξέθνπλ 

ζην δηάιπκα, φπσο δείρλεη ε ακθίδξνκε αληίδξαζε θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ 

απνθαζίζηαηαη ζηελ θαλνληθή ηηκή. 

 

 

2.7 Κφζηνο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

 Σν θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο γηα έλα θσηνβνιηατθφ πάξθν 

ζεσξεηηθά είλαη πεξίπνπ 6 €/Wp. Πξαθηηθά, ε ηηκή απηή είλαη πνιχ κηθξφηεξε. ην 

θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη παίδεη ηεξάζηην ξφιν ην πνπ ζα γίλεη ε 

εγθαηάζηαζε, πφζν κεγάιν ζα είλαη ην πάξθν, εάλ ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν 

ή φρη θαη ηη πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δπίζεο, νη εθπηψζεηο ησλ κεγάισλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ είλαη γηα κεγάιεο παξαγγειίεο εληππσζηαθέο.  Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο ε παξαπάλσ ηηκή είλαη απνιχησο ελδεηθηηθή. 

 Με άιια ιφγηα, ελψ κηα επέλδπζε ζε έλα θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ ηζρχνο 100 

kWp είλαη ηεο ηάμεο ησλ 120.000€, ελψ κηα επέλδπζε ηζρχνο 10 kWp θνζηίδεη 

50.000€. Αλ ζθνπεχεη λα βάιεη θαλείο ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ηξνρηάο ηνπ 

ήιηνπ (solar tracker), ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη έλα 20% παξαπάλσ ζηα θφζηε ηνπ 

εμνπιηζκνχ. Ζ θπξηφηεξε ζπληζηψζα ηνπ θφζηνπο είλαη ην θφζηνο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ. 

 

Σα ιεηηνπξγηθά θφζηε ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Κφζηνο ζπληήξεζεο (O&M). 

 Κφζηνο αζθάιηζεο (ππνρξεσηηθφ γηα ηε δαλεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ). 

 Κφζηνο θχιαμεο (ζπκβφιαην κε εηαηξεία security, ππνρξεσηηθφ γηα ηε 

δαλεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζε αγξνηεκάρην). 

 Γηνηθεηηθά θφζηε (ινγηζηήξην, δεκνζίεπζε ηζνινγηζκψλ ζε πεξίπησζε ΑΔ 

θαη ΔΠΔ, ηειεθσληθά ηέιε γηα απηφκαηε απνζηνιή δεδνκέλσλ ζε ΓΔΜΖΔ-

ΓΔΖ). 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ Δ ΑΡΗΘΜΟΤ 

 

38 

 

 Κφζηε πξνζσπηθνχ (π.ρ. επηζηάηε ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ θσηνβνιηατθψλ 

ζηαζκψλ ή θφζηε θαζαξηζκνχ ησλ πιαηζίσλ). 

 

 Πξνθαλψο, ηφζν ην κέγεζνο ηνπ ζηαζκνχ φζν θαη ην εηαηξηθφ ζρήκα θαη ν 

ηφπνο εγθαηάζηαζεο επεξεάδνπλ θαη ζηα παξαπάλσ θφζηε, θαζψο θαη νη παγθφζκηεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

 
 

 
 

 

2.8 χληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή  

1839 Ο 19ρξνλνο θπζηθφο Edmund Becquerel αλαθαιχπηεη ην θσηνβνιηατθφ 

θαηλφκελν, θαζψο πεηξακαηηδφηαλ κε ειεθηξνιπηηθφ ζηνηρείν απνηεινχκελν απφ δχν 

κεηαιιηθά ειεθηξφδηα ζε αγψγηκν πγξφ. Ζ ξνή απμαλφηαλ κε ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην. 

Οη ζεκεηψζεηο ηνπ γχξσ απφ ην θαηλφκελν, είραλ θαλεί πνιχ ελδηαθέξνπζεο ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αιιά ρσξίο πξαθηηθή εθαξκνγή. 

1883 Ο Charles Fritz παξάγεη έλα θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν κε απφδνζε 1-2%. 

1904 Ο Albert Einstein γξάθεη ηελ πιεξέζηεξε ζεσξία γχξσ απφ ην θσηνβνιηατθφ 

θαηλφκελν. Γηα ηελ ζεσξεηηθή ηνπ εμήγεζε ηηκήζεθε κε βξαβείν Nobel ην 1921. 
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1918 O Πνισλφο Jan Czochralski θαηαζθεπάδεη ην πξψην ζηνηρείν κνλνθξπ-

ζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. 

1932 Παξαηεξείηαη ην θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν ζην θάδκην ζειήλην. ήκεξα ην CdS 

απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ πιηθφ παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ panel. 

1954 ηα Bell Laboratories, αλαθαιχπηνπλ, φηη ην ππξίηην, καδί κε ζπγθεθξηκέλεο 

ξππαξφηεηεο είλαη πνιχ επαίζζεην ζην θσο. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα πξψηα πξαθηηθά 

θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κε απφδνζε 6%. 

1958 Καηαζθεπάδεηαη θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν κε απφδνζε 9%. ηηο 17 Μαξηίνπ 

εθηνμεχεηαη ην Vanguard I, ν πξψηνο δνξπθφξνο ηξνθνδνηνχκελνο απφ 

θσηνβνιηατθά, πνπ ζα δνπιέςεη ζπλερφκελα γηα 8 ρξφληα. 

 Γχν αθφκε δνξπθφξνη ν Explorer III & ν Vanguard II εθηνμεχνληαη απφ ηνπο 

Ακεξηθάλνπο θαη ν Sputnik III απφ ηνπο νβηεηηθνχο. 

 ηελ Georgia θαηαζθεπάδεηαη ν πξψηνο ηξνθνδνηνχκελνο απφ θσηνβνιηατθά 

ζηνηρεία ηειεθσληθφο αλακεηαδφηεο. 

1959 Παξάγνληαη θσηνβνιηατθά κε 10% απφδνζε. 

 Ζ Ακεξηθή εθηνμεχεη ηνπο δνξπθφξνπο Explorer VI & VII κε 9.600 

θσηνβνιηατθά ζηνηρεία. 

1960 Παξάγνληαη θσηνβνιηατθά κε 14% απφδνζε. 

1963 Ζ Ηαπσλία εγθαζηζηά θσηνβνιηατθά ζε θάξνπο - ε κεγαιχηεξε θσηνβνιηατθή 

δηάηαμε ηεο επνρήο. 

1972 Οη Γάιινη εγθαζηζηνχλ άκνξθα CdS θσηνβνιηατθά ζε έλα ζρνιείν ζηελ 

επαξρία Niger. 

1976 Ξεθηλνχλ νη πξψηεο εθαξκνγέο θσηνβνιηατθψλ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ςπγείσλ, 

ηειεπηθνηλσληαθνχ & ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ, άληιεζεο λεξνχ θαη θσηηζκνχ. 

1977 Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ μεπεξλά ηα 500 kW. 

 ηελ Απζηξαιία ζην Pentax World Solar Challenge ληθά έλα θηλνχκελν απφ 

θσηνβνιηατθά απηνθίλεην ηεο General Motors κε κέζε ηαρχηεηα 71 km/h. 

1983 Ζ παγθφζκηα παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ μεπεξλά ηα 21,3 MW. 

1984 Κπθινθνξνχλ ηα άκνξθα θσηνβνιηατθά. 

1999 Ζ ζπλνιηθή παγθφζκηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζε θσηνβνιηατθά θηάλεη ηα 1000 

MW. 

2002 Ζ ζπλνιηθή παγθφζκηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζε θσηνβνιηατθά θηάλεη ηα 

2000MW. 

ήμεπα Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο θσηνβνιηατθψλ είλαη ε 

ζπκπιεξσκαηηθή παξαγσγή ελέξγεηαο. ηελ Βφξεηα Ακεξηθή πνιιέο εηαηξείεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο (αληίζηνηρεο ΓΔΖ) ππνζηεξίδνπλ ηα θνξηία ηνπ θιηκαηηζκνχ 

ηνπο ζεξηλνχο κήλεο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Σα εγθαηεζηεκέλα θσηνβνιηατθά 

θηάλνπλ ηα 13 GW παγθνζκίσο θαη  έρνπλ επηηεπρζεί απνδφζεηο ειηαθψλ θπηηάξσλ 

πάλσ απφ 40%. 

 Ο αςπιανόρ ζηόσορ Σν 2020 ην 20% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο λα 

πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 
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2.9 H αλάπηπμε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα 

 Ζ ειιεληθή αγνξά ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη έηνηκε λα απνγεησζεί, 

αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Ζ Διιάδα έρεη ηηο 

δπλαηφηεηεο λα γίλεη κηα απφ ηηο παγθνζκίσο  δέθα κεγαιχηεξεο αγνξέο PV ην 2010. 

Απηή ε αηζηνδνμία απνξξέεη απφ ηηο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο  ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ειηφινπζην θιίκα. Αθφκε θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαίλεηαη πσο 

αξρίδνπλ λα ιχλνληαη.  

 

 

Δηθόλα 11 Δηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο ζε kWh/kWp ζηελ Διιάδα  

 Δθηφο απφ ηα ειθπζηηθά ηηκνιφγηα ηξνθνδφηεζεο (feed-in tariffs), θξαηηθέο 

επηδνηήζεηο κέρξη θαη 40% είλαη δηαζέζηκεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο. Ζ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ζεσξείηαη φηη είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 15-30%. 

Απφ εδψ θαη πέξα πξνβιέπεηαη ζρεηηθά νκαιή, πγηήο θαη ζηαζεξή αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο. Παξάιιεια, κε ηε λέα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζηηο αξρέο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 

2009 αλακέλεηαη ηα ζπζηήκαηα θάησ ησλ 10 kW ζε νηθίεο λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αγνξάο, θαζφηη ηφζν ην θφζηνο αγνξάο αλά kWh είλαη πςειφ 

(0,55€/kWh) αιιά θαη νη δηαδηθαζίεο αίηεζεο θαη έγθξηζεο έρνπλ απινπνηεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ. 
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  Μέρξη ην 2009 ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ππήξμε αξθεηά απαηζηφδνμε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, νη ππνςήθηνη επελδπηέο έρνπλ θαηαζέζεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 8.000 αηηήζεηο γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, κε ζπλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηα  3,7 GWp. Μφλν 25 MWp είραλ πινπνηεζεί απφ ηα κέζα ηνπ 2009, 

ελψ ε εηήζηα αγνξά γηα ην 2009 έρεη πξνβιεθηεί λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 35-40 MWp. 

ηα επφκελα δχν έσο ηξία ρξφληα, ε αγνξά πξνβιέπεηαη λα εγθαζηζηά 100 MWp 

εηεζίσο. Ζ ειιεληθή βηνκεραλία θσηνβνιηατθψλ εμειίζζεηαη γξήγνξα. Δθαηνληάδεο 

PV εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζηελ Διιάδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεγάισλ δηεζλψλ «παηθηψλ». Καηαζθεπάδνληαη λέεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, 

πξνζθέξνληαο ηδηαίηεξα πεηζηηθά επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζπλέρηζεο ηεο πνιηηηθήο 

ζηήξημεο. Σα κέζα ελεκέξσζεο ππνζηεξίδνπλ ηα θσηνβνιηατθά ζε κεγάιν βαζκφ, 

ηδίσο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα θσηνβνιηατθά ζηα ζπίηηα. 

  

 Ζ Διιάδα δηαζέηεη µηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε δηάξθεηα ειηνθάλεηεο δηεζλψο. 

Μπνξεί ην 2008 λα εγθαηαζηήζακε θάηη ιηγφηεξν απφ 6 MW -έλαληη 400 MW ησλ 

Γεξµαλψλ θαη ησλ Ηζπαλψλ, 100 MW ησλ Ηηαιψλ θαη 200 MW πεξίπνπ ησλ 

Ακεξηθαλψλ- αιιά ην 2007 δελ είρακε πξνζζέζεη παξά µφλν 2,5MW. Ζ 

εγθαηεζηεκέλε, δειαδή, ηζρχο απφ θσηνβνιηατθά απμήζεθε θαηά 140% κέζα ζε έλα 

ρξφλν. 

 Καη’ αξράο, ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ εμνπιηζκνχ θσηνβνιηατθψλ πέθηεη 

ζπλερψο. Απφ ηα 8,5 επξψ αλά Watt πξν νιίγσλ εηψλ, ζήκεξα βξίζθεηαη ζηα 4,5-5,5 

επξψ/Watt, µε πξννπηηθή λα θηάζεη ζηα 2,5 - 3,5 επξψ κεηά ην 2014. Σα ζηνηρεία 

απηά ηεθκεξηψλνληαη θαη απφ κειέηε ηεο παγθνζκίνπ θήµεο εηαηξείαο 

McKinsey&Company, ε νπνία πξνβιέπεη ηξηπιαζηαζµφ ηεο πξνζθνξάο ηεο πξψηεο 

χιεο, δειαδή ηνπ ππξηηίνπ, σο ην 2010, έλαληη δηπιαζηαζκνχ µφλν ηεο δήηεζεο. αλ 

απνηέιεζµα ε McKinsey αλαθέξεη, φηη ην θφζηνο ηνπ ππξηηίνπ απφ ηα 200 επξψ ην 

θηιφ θέηνο, ζα πέζεη ζηα 50 επξψ ην θηιφ απφ ην 2010 θαη εμήο. Απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ ε µία κεηά ηελ άιιε νη θπβεξλήζεηο (Γεξκαλία, Ηζπαλία, Διιάδα θ.ά.) 

απνθάζηζαλ λα κεηψζνπλ ην εγγπεκέλν εηζφδεκα ησλ παξαγσγψλ. Δχινγε απφθαζε 

γηα ηερλνινγίεο πνπ ζηαδηαθά σξηκάδνπλ, φπσο απηή ησλ θσηνβνιηατθψλ.  

 Παξά ηε κείσζε ηεο επηδνηνχκελεο ηηκήο αλά κήλα, ε Διιάδα δηαηεξεί ηα 

πξσηεία σο ε ρψξα πνπ πξνζθέξεη ηελ πην γελλαηφδσξε ηηµή αγνξάο ηεο ειηαθήο 

θηινβαηψξαο παλεπξσπατθά. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ µε ην φηη ε Διιάδα έρεη 

ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ειηνθάλεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απνθέξεη έλα απφ ηα 

πςειφηεξα εηζνδήκαηα παλεπξσπατθά ζε φπνηνλ επελδχζεη ζηε ρψξα µαο. χµθσλα 

µε ηε ΡΑΔ, έλαο επελδπηήο µε θσηνβνιηατθφ 1 ΜW, πνπ ζα ζπλδεζεί ζην ζχζηεµα 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ζα έρεη εηζφδεµα 520.000 - 560.000 επξψ ην ρξφλν, 

αλάινγα µε ην αλ ε κνλάδα ηνπ βξίζθεηαη ζην επεηξσηηθφ ζχζηεµα ή ζε λεζί. Σν 

εηζφδεκα γηα ηνλ αληίζηνηρν Γεξµαλφ επελδπηή πνπ ζα ζηήζεη ηε κνλάδα ηνπ ζην 

Μφλαρν (ηελ πεξηνρή ηεο Γεξκαλίαο µε ηε κεγαιχηεξε ειηνθάλεηα) δε ζα ππεξβεί ηα 

319.000 επξψ ην ρξφλν.   

 Δθηφο απφ ην ζεµαληηθά πςειφ εηζφδεκα, ράξε ζηηο εγγπεκέλεο ηηµέο 

αγνξάο, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα νη επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά λα ηχρνπλ θαη 

επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο, θάηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο 
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Δ.Δ. Ζ ζχλαςε ζχµβαζεο απεπζείαο γηα 20 ρξφληα δηαζθαιίδεη ζηαζεξφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, έλαληη ησλ 10 εηψλ πνπ ίζρπαλ ζην παξειζφλ (µε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα άιια 10).  Ο ζηφρνο ηεο ηξνπνινγίαο πνπ ςεθίζηεθε ζηε 

Βνπιή είλαη λα επηηξαπεί ε έθδνζε αδεηψλ γηα πάλσ απφ 3.000 MW, έλαληη ησλ 

κφιηο 790 MW πνπ πξνέβιεπε ην πξν δηεηίαο πξφγξαµµα. 

 Μπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε πνπ γλσξίδεη ε 

αγνξά δηεζλψο, δελ είλαη ηπραίν, φηη εµθαλίζηεθαλ ζηελ Διιάδα ηα πξψηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ πάλει. Σφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ηξηψλ 

πξψησλ επελδχζεσλ, απφ ηε Solar Cells Hellas, ηνπο νµίινπο Κνπεινχδνπ - αµαξά 

θαη ηελ ειιελνακεξηθαληθή Next Solar, ήηαλ ε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Πάηξαο θαη 

ε Σξίπνιε. Απηφ ην γεγνλφο, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

πάξθνπ πνπ πξνσζεί ε ΓΔΖ ζηε Μεγαιφπνιε- ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα ζηνλ θφζµν, 

θαζηζηνχλ ηελ Πεινπφλλεζν σο ηνλ ππξήλα ηεο αλάπηπμεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία ζηελ Διιάδα. Μάιηζηα, ε Πάηξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ιηµαληνχ, ηεο 

βηνκεραληθήο δψλεο, αιιά θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ δηαζέηεη, εθηηµάηαη φηη κπνξεί 

λα κεηαηξαπεί ζε θέληξν πςειήο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πξάζηλε ελέξγεηα ζε φιε ηελ 

πεξηνρή. Έηζη, θάπνηνη έθηαζαλ ζε ζεµείν λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ Πεινπφλλεζν σο 

ηε «Silicon Valley» ηεο Διιάδαο. Ζ παξνκνίσζε ηεο Πεινπνλλήζνπ µε ηε γλσζηή 

πεξηνρή ηεο California, φπνπ αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ ’90 ε ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο, δε ζρεηίδεηαη µφλν µε ην γεγνλφο, φηη αξθεηέο θαηλνηφκεο επελδχζεηο 

ζπγθεληξψλνληαη εθεί. Ο άιινο ιφγνο είλαη ην φηη ε πξψηε χιε γηα ηα θσηνβνιηατθά 

είλαη ην ππξίηην, ε ίδηα, δειαδή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

κηθξνηζίπ ζηνπο ππνινγηζηέο. Σα λέα απηά εξγνζηάζηα, µε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 

παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ηζρχνο 110 ΜW ην ρξφλν, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θαιχςνπλ πάλσ απφ ην 50% ηεο αλακελφκελεο εηήζηαο δήηεζεο γηα θσηνβνιηατθά 

ζηνηρεία ζηελ Διιάδα, ηα επφµελα ρξφληα. Τπνινγίδεηαη, επίζεο, φηη ζα δεκηνπξ-

γήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 500 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ εμεηδηθεπκέλεο 

(κεραληθνί θ.ά.). Δάλ κάιηζηα αλνίμεη, φπσο αλαµέλεηαη, ε αγνξά, εθηηµάηαη, φηη ζα 

µπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα 3.000 άηνµα (ζηελ παξαγσγή, 

ζπλαξκνιφγεζε θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ), αιιά θαη ζηε βηνκεραλία 

αινπκηλίνπ απφ ην νπνίν θαη απνηεινχληαη ηα πιαίζηα.  

 Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζήµεξα ζηελ αγνξά θσηνβνιηατθψλ παγθνζκίσο δελ έρεη 

πξνεγνχκελν. Οξηζκέλνη ην παξνµνηάδνπλ αθφµε θαη µε ηελ θνζκνγνλία πνπ 

πξνθάιεζε ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ηνπ 18νπ αηψλα. Άιινη βιέπνπλ ζηηο 

επελδχζεηο απηέο έλα λέν αλαπηπμηαθφ φπιν γηα ηελ νηθνλνµία, πνπ πιήηηεηαη απφ 

ηελ παγθφζκηα πηζησηηθή θξίζε. Σα εξγαηηθά ζπλδηθάηα, µε ηε ζεηξά ηνπο, 

αληηκεησπίδνπλ ηηο λέεο απηέο δνπιεηέο, ζαλ εθείλεο πνπ ζα ππνθαηαζηήζνπλ φιεο 

εθείλεο πνπ ράζεθαλ καδηθά ζηε δεθαεηία ηνπ ’90. Όπσο θαη λα έρεη, ηα λνχµεξα 

είλαη αδηάςεπζηα, θαη ζην θιαµπ ησλ ρσξψλ πνπ επελδχνπλ δπλαµηθά ζηελ ειηαθή 

ελέξγεηα πξνζηίζεληαη ζπλερψο λέα µέιε, φπσο ε Σνπξθία. πγθεθξηκέλα, πξφζθαηα 

νη γείηνλεο αλαθνίλσζαλ φηη ζα εγθαηαζηήζνπλ 20.000 MW θσηνβνιηατθψλ µέρξη ην 

2020. 
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2.10 Οη «κεγάιεο δπλάκεηο» ζηνλ ρψξν ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

Γεξµαλία : Μαθξάλ ε πξώηε  

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηε Γεξµαλία, πνπ µε έλα κεξίδην 

41% απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αγνξά θσηνβνιηατθψλ δηεζλψο. Δπηηπρία πνπ νθείιεηαη 

ζην γεξµαληθφ αλαπηπμηαθφ κνληέιν «feed in tariff», παξφµνην µε απηφ πνπ 

εθαξµφδνπµε θαη ζηελ Διιάδα. Σν κνληέιν απηφ ππνρξεψλεη φιεο ηηο εηαηξείεο 

ειεθηξηζµνχ (ζηελ Διιάδα ηνλ ΓΔΜΖΔ) λα αγνξάδνπλ, επί 20 ρξφληα, φιε ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ Αλαλεψζηµεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζε µηα 

ζηαζεξή, αιιά θαηά πνιχ πςειφηεξε ηηµή ζε ζρέζε µε ηνλ ειεθηξηζµφ πνπ 

παξάγεηαη απφ ζπµβαηηθέο πεγέο. Υάξε ζηελ πξάμε απηή, ε Γεξµαλία έγηλε κέζα ζε 

ιίγα ρξφληα παγθφζκηνο εγέηεο ζηα θσηνβνιηατθά, δεκηνπξγψληαο µία βηνκεραλία 

παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ πάλει, αιιά θαη εηαηξεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη παξαγσγήο 

ειεθηξηζµνχ µε 40.000 εξγαδφκελνπο, µε ηδίξν πνπ ην 2007 μεπέξαζε ηα 4 δηζ. επξψ. 

Ζ Γεξµαλία δηαζέηεη ζήµεξα πάλσ απφ 1.500 εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 

ρψξν, απφ κεγάινπο παξαγσγνχο πάλει κέρξη εμεηδηθεπκέλεο ζηελ εγθαηάζηαζε 

επηρεηξήζεηο. 

 Μάιηζηα, παξά ην γεγνλφο, φηη ηα πέληε ηειεπηαία ρξφληα ε εγγπεκέλε ηηµή 

αγνξάο ηεο ειηαθήο θηινβαηψξαο κεηψζεθε θαηά 5%, ε αγνξά ζπλέρηζε λα κεγαιψλεη 

µε ζηαζεξά απμεηηθφ ξπζµφ. Απφ ην 2009 θαη µεηά, ε εγγπεκέλε ηηµή αγνξάο ζα 

µεησζεί πεξαηηέξσ , αιιά, απηήλ ηε θνξά, θαηά 8% - 9%. Δθηηµάηαη, φηη ε γεξµαληθή 

βηνκεραλία θσηνβνιηατθψλ ζα εμηζνξξνπήζεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηε λέα κείσζε ηεο 

εγγπεκέλεο ηηµήο αγνξάο µε αληίζηνηρε δηφξζσζε ησλ ηηµψλ ηεο πξνο ηα θάησ. Έηζη, 

ε εθηίµεζε ηνπ ζπλδέζµνπ ησλ γεξµαληθψλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ 

είλαη, φηη ζηα επφµελα ρξφληα ε αγνξά ζα αλαπηπρζεί αθφµε πεξηζζφηεξν, θαηά 20%. 

Απηφ ζεµαίλεη, φηη ην 2010 ην κέγεζνο ηεο γεξµαληθήο αγνξάο θσηνβνιηατθψλ ζα 

αληηζηνηρεί ζε ιίγν πην θάησ απφ 2 GW εηεζίσο.  Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ην 

κέγεζνο, αξθεί λα αλαθέξνπµε φηη ην 2007 ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεµέλε ηζρχο ζηελ 

Διιάδα απφ θσηνβνιηατθά αλήιζε ζε κφιηο 9,2 κεγαβάη, θαη θέηνο ππνινγίδεηαη ζηα 

25 MW. Οη ιφγνη πνπ νη αλαιπηέο αλαµέλνπλ δηαηήξεζε ηνπ ξπζµνχ αχμεζεο ηεο 

γεξµαληθήο παξαγσγήο είλαη ηξεηο: Καη’ αξρήλ, ράξε ζην ζχζηεµα «feed in tariff» 

πνπ έπεηηα απφ αξθεηά ρξφληα επηηπρνχο εθαξµνγήο εµπλέεη εµπηζηνζχλε µεηαμχ 

παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ. Αθεηέξνπ, γηαηί νη ππνδνµέο θαη ε ηερλνγλσζία 

ζπλερψο βειηηψλνληαη (ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ ππφινηπν θφζµν), 

θαη ηξίηνλ, δηφηη ε γεξµαληθή βηνκεραλία ζπλερίδεη λα εγγξάθεη θέξδε, έρνληαο 

παξάιιεια ζεµαληηθά πεξηζψξηα γηα δηφξζσζε ησλ ηηµψλ, εθφζνλ απηφ ρξεηαζηεί. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε Γεξµαλία έλαο πνιίηεο πνπ ζέιεη λα εγθαηαζηήζεη ζην 

ζπίηη ηνπ έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαη λα πνπιά ζην δίθηπν ηελ πεξίζζεηα ηεο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ην θάλεη µε µία απιή αίηεζε - ελεκέξσζε θαη µία ζηαηηθή 

µειέηε. ηελ Διιάδα, κφιηο πξφζθαηα έγηλε πξνζπάζεηα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  
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Ιαπσλία : πηώζε πξνο ην παξώλ, ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ 

 Αληηπξνζσπεχεη ην 15% ηεο παγθφζµηαο αγνξάο, σζηφζν, απφ ην 2006 θαη 

κεηά, ε αγνξά θηλείηαη πησηηθά. Έλαο ζπλδπαζµφο παξαγφλησλ, µε θπξηφηεξν ην 

γεγνλφο, φηη έιαβε ηέινο ην γελλαηφδσξν θξαηηθφ πξφγξαµµα εγγπεµέλεο ηηµήο 

αγνξάο ηεο παξαγφµελεο ελέξγεηαο απφ ην εζληθφ ζχζηεµα ηεο ρψξαο, πνπ 

νινθιεξψζεθε ην 2005. Σαπηφρξνλα, νη πνιχ θεξδνθφξεο αγνξέο ηεο Δπξψπεο 

ιεηηνχξγεζαλ, ζαλ καγλήηεο γηα ηηο νχησο ή άιισο εμσζηξεθείο ηαπσληθέο 

βηνµεραλίεο θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο 

πσιήζεηο ηνπο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε Γεξαηά Ήπεηξν, δηαζέηνληαο ζηελ εγρψξηα 

αγνξά ηα ιηγφηεξα απαηηεηηθά ηνπο κνληέια. Σν γεγνλφο, φηη νη εηζαγσγέο μέλσλ 

πξντφλησλ ζηε ρψξα ηνπ Αλαηέιινληνο Ζιίνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε, 

πεξηνξίδεη αθφµε πεξηζζφηεξν ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηεο ηαπσληθήο αγνξάο. Σν 

θιίµα απηφ, σζηφζν, ηεο ζηαζηµφηεηαο είλαη µάιινλ παξνδηθφ. Ζ αλαµελφµελε 

ξαγδαία αχμεζε µέζα ζηελ πξνζερή δηεηία ηεο πξνζθνξάο θσηνβνιηατθψλ πάλει 

παγθνζµίσο ζα επηδξάζεη θαηαιπηηθά θαη ζηελ ηαπσληθή αγνξά, γηα ηελ νπνία νη 

αλαιπηέο βιέπνπλ µηα αχμεζε, γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 2010, ηεο ηάμεο ηνπ 20%.  

 

 

ΗΠΑ: Ο γίγαληαο πνπ θνηµάηαη  

 Ζ ψξα ησλ ΖΠΑ, γηα λα θπξηαξρήζεη ζην παγθφζµην ζηεξέσµα ησλ 

θσηνβνιηατθψλ, δελ έρεη έξζεη αθφµε. Πξνο ην παξφλ, ε φπνηα αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

νθείιεηαη ζηα πξνγξάµµαηα επηδνηήζεσλ ηεο παξαγφµελεο απφ ηνλ ήιην ελέξγεηαο, 

ηα νπνία «ηξέρεη» έλαο µηθξφο αξηζµφο πνιηηεηψλ, φπσο ε California θαη ην New 

Jersey.  Πξνγξάµµαηα πνπ δελ είλαη παξά πεξηνξηζµέλνπ εχξνπο. Αλ θαη ηα επίζεµα 

ζηνηρεία δείρλνπλ, φηη ε αγνξά θσηνβνιηατθψλ ηεο California απμήζεθε θαηά 50% ην 

2007, εληνχηνηο ζε απφιπηα µεγέζε παξαµέλεη 5 θνξέο µηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 

γεξµαληθή. Καη λα ζθεθηεί θαλείο, φηη ε ειηνθάλεηα ηεο αµεξηθάληθεο απηήο 

πνιηηείαο είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε ζε ζρέζε µε ηηο επξσπατθέο ρψξεο ηνπ Βνξξά.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζηελ California ζα εμαξηεζεί, θαηά ηελ επφµελε 

πεληαεηία, θπξίσο, απφ ηε ζπλέρηζε ή µε ηεο έθπησζεο θφξνπ πνπ ζήµεξα ηζρχεη γηα 

ηηο επελδχζεηο ηνπ είδνπο. Σν ζπγθεθξηµέλν µέηξν έπαςε λα ηζρχεη ζην ηέινο ηνπ 

2008 θαη δεδνµέλνπ, φηη απφ ην 2009 θαη µεηά ππάξρεη ζηηο ΖΠΑ µηα λέα θπβέξλεζε, 

δελ είλαη ζαθέο ην ηη ζα γίλεη. Ήδε ε αβεβαηφηεηα απηή έρεη πξνθαιέζεη µηα 

επηβξάδπλζε ησλ ελ ιφγσ επελδχζεσλ θαη εθηηµάηαη, φηη ην ηνπίν δε ζα έρεη 

απνζαθεληζηεί πξηλ απφ ηα µέζα ηνπ 2009. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξνγξάµµαηα 

εληζρχζεσλ ηεο ηηµήο ηεο ειηαθήο θηινβαηψξαο, πνπ ζπλερίδνπλ λα παξέρνπλ µηα 

ζεηξά απφ πνιηηείεο, δε ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παγθφζµηα αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ, παξά 

µφλν ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 1%.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη αλαιπηέο πξνβιέπνπλ δχν ζελάξηα γηα ηελ 

αµεξηθαληθή αγνξά: ην πξψην είλαη ην µεηξηνπαζέο, πνπ ζπλεπάγεηαη αλάπηπμε ηεο 

αγνξάο θαηά 50% ηελ επφµελε δηεηία θαη ζε απφιπηα λνχµεξα µεηαθξάδεηαη ζε 

εηήζηα παξαγσγή 800 MW. Σν δεχηεξν είλαη ην πνιχ αηζηφδνμν, πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

εθηίµεζε ηνπ δηπιαζηαζµνχ ηεο αγνξάο ρξφλν µε ην ρξφλν θαη ζπλεπάγεηαη εηήζηα 

παξαγσγή 1.500 MW ην 2010. Όπσο ιέλε νη αλαιπηέο, ε Ηζπαλία θαη ε Γεξµαλία 
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έδεημαλ ην δξφµν ηεο αλάπηπμεο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ έλα ζηαζεξφ γηα αξθεηά 

ρξφληα µνληέιν γελλαίαο επηδφηεζεο ηεο παξαγφµελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο. Αλ ε 

λέα θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ πηνζεηήζεη ην µνληέιν απηφ, δηαηεξψληαο θαη 

επεθηείλνληαο παξάιιεια ην επεξγεηηθφ µέηξν ηεο έθπησζεο ηνπ θφξνπ, ηφηε µέζα 

ζηα επφµελα ρξφληα ε αµεξηθαληθή αγνξά (ζεµεξηλφ µεξίδην 10%) ζα µεηαηξαπεί 

ζηε µεγαιχηεξε παγθνζµίσο, ππνζθειίδνληαο ζεµαληηθά ηε γεξµαληθή. 

 

 

Ιζπαλία, αλεβάδεη νινέλα ηαρύηεηεο 

 Σν 2007, ε ηζπαληθή αγνξά γλψξηζε ηελ πην ζεαµαηηθή αλάπηπμε ζε 

παγθφζµην επίπεδν, απμάλνληαο ηα µεγέζε ηεο θαηά 366%! Έθηαζε ηα 700 MW 

εγθαηεζηεµέλεο ηζρχνο απφ θσηνβνιηατθά, έλαληη ησλ µφιηο 150 MW ηνπ 2006 . Ζ 

γελλαία εγγπεµέλε ηηµή αγνξάο πνπ θαζηέξσζε ε ηζπαληθή θπβέξλεζε πξνζέιθπζε 

επελδπηέο απφ φια ηα µήθε θαη πιάηε ηεο γεο, µε απνηέιεζµα, µέζα ζε ιίγνπο µήλεο, 

λα μεθπηξψζνπλ δεθάδεο θσηνβνιηατθά πάξθα ζε φιε ηε ρψξα. Ζ αλνδηθή απηή 

ηάζε ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, µε ηνπο επελδπηέο λα 

δηαγσλίδνληαη γηα ην πνηνο ζα ζπλδεζεί πξψηνο ζην ζχζηεµα µέρξη ην ηέινο 

επηεµβξίνπ, νπφηε θαη έιεμε ην ηξέρνλ εζληθφ πξφγξαµµα αλάπηπμεο 

θσηνβνιηατθψλ. Σν πνηα αθξηβψο ηηµή ζα ηζρχζεη µε ην λέν ζχζηεµα είλαη αθφµε 

άγλσζην. Ωζηφζν, εθείλν πνπ είλαη βέβαην αθνξά ζηελ εγθαηεζηεµέλε ηζρχ ηνπ 

2008, πνπ έθιεηζε ζε πάλσ απφ 3300 MW. Έηζη, ζήµεξα ην µεξίδην ηεο ηζπαληθήο 

αγνξάο ζηελ παγθφζµηα αληηζηνηρεί ζην 25%.   

 Όζν γηα ηα ζελάξηα γχξσ απφ ηηο ηηµέο πνπ ζα ηζρχνπλ απφ εδψ θαη πέξα, 

θάπνηνη µηινχλ γηα 0,30 επξψ/KWh, έλαληη ηεο µέρξη πξφηηλνο ηηµήο ησλ 0,44 

επξψ/KWh. ε µηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζα πξφθεηηαη γηα µείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 32%. 

Δπίζεο, δεδνµέλνπ, φηη ε αγνξά, αλ θαη µε µεησµέλεο ηηο ηηµέο, ζα ζπλερίζεη λα είλαη 

επηδνηνχµελε, ε ηζπαληθή θπβέξλεζε εμεηάδεη λα επηβάιεη έλα «πιαθφλ» ζηελ απφ 

εδψ θαη πέξα ηζρχ ησλ λέσλ θσηνβνιηατθψλ πνπ ζα εγθαζίζηαηαη θάζε ρξφλν, µε ηα 

ζελάξηα λα µηινχλ γηα ην πνιχ 300 MW. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη αλαιπηέο 

αλαµέλνπλ µηα ειαθξά ζπγθξάηεζε εθ µέξνπο ησλ επελδπηψλ ζηηο παξαγγειίεο 

θσηνβνιηατθψλ πάλει θαη ζηνηρείσλ. Γίλεηαη επνµέλσο ζαθέο, φηη νη εμειίμεηο ζηελ 

Ηζπαλία, ιφγσ αθξηβψο ηνπ µεγέζνπο ηεο, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

ηχρε ηεο παγθφζµηαο αγνξάο. Παξφια απηά, ιφγσ ηεο σξηµφηεηάο ηεο, νη αλαιπηέο 

εθηηµνχλ, φηη ην λέν µνληέιν πνπ ζα επηιεγεί, αλ θαη ιηγφηεξν γελλαηφδσξν απφ ην 

πξνεγνχµελν, ζα είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.  

 

 

Ιηαιία: ζαλ ηελ Ιζπαλία  πξηλ από µηα δηεηία  

 Ζ αλάπηπμή ηεο ζπµίδεη αξθεηά Ηζπαλία. Όρη µφλν έρεη ηεζεί πςειά ν πήρπο 

γηα ην πνχ µπνξεί λα θηάζεη ε παξαγσγή ηεο απφ θσηνβνιηατθά -ζηα 1.200 MW- 

αιιά ην 2007 εγθαηέζηεζε ηε δηφινπ επθαηαθξφλεηε ηζρχ ησλ 60 λέσλ MW. Πνιινί 

παξνµνηάδνπλ ηελ ηηαιηθή αγνξά µε ηελ ηζπαληθή, φπσο ήηαλ πξηλ απφ δχν ρξφληα.  

Γη’ απηφ θαη ε Ηηαιία, δεδνµέλεο θαη ηεο ειηνθάλεηάο ηεο, ζπγθεληξψλεη πάλσ ηεο 

απηήλ ηε ζηηγµή ηα βιέµµαηα πνιιψλ μέλσλ επελδπηψλ. Γηα θέηνο αλαµέλεηαη 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ Δ ΑΡΗΘΜΟΤ 

 

46 

 

έθξεμε ηεο παξαγσγήο, ηεο ηάμεο ηνπ 100% ή θαη πεξηζζφηεξν, µε ηνπο επελδπηέο λα 

µηινχλ γηα αχμεζε ζηα 150 - 200 MW. Αλ θάηη ηέηνην ζπµβεί, ηφηε ε Ηηαιία ζα 

πεξεθαλεχεηαη φηη θαηέρεη πιένλ µεξίδην 6% ηεο παγθφζµηαο αγνξάο, Βέβαηα, εθηφο 

απφ νµνηφηεηεο µε ηελ Ηζπαλία, έρεη θαη θάπνηεο ζεµαληηθέο δηαθνξέο. Ζ αλάπηπμε 

µεγάινπ βειελεθνχο έξγσλ ζπµθέξεη µφλν ζηνλ ηηαιηθφ λφην (Puglia), φπνπ ε 

ειηνθάλεηα είλαη ζπγθξίζηµε µε ηελ αληίζηνηρε ηεο Ηζπαλίαο. Δπηπιένλ, ζε αξθεηέο 

επαξρίεο ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ αδεηψλ είλαη ρξνλνβφξα, θαη σο γλήζηνη 

Ννηηνεπξσπαίνη νη Ηηαινί δηαζέηνπλ αθφµε µηα ηζρπξή γξαθεηνθξαηία πνπ ζπρλά 

θαζπζηεξεί ζεµαληηθά ηα επελδπηηθά ζρέδηα. 

 

 

2.11 Σα κεγαιχηεξα πάξθα ζηνλ θφζκν 

 Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, νη κεγαιχηεξνη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζηνλ θφζκν είλαη: ην Olmedilla Photovoltaic Park (Ηζπαλία, 60 

MW), ην Puertollano Photovoltaic Park (Ηζπαλία, 50 MW), ε Moura photovoltaic 

power station (Πνξηνγαιία, 46 MW) , θαη ην Waldpolenz Solar Park (Γεξκαλία, 40 

MW). Σν 14 MW Nellis Solar Power Plant είλαη ην κεγαιχηεξν ειηαθφ 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, θαη βξίζθεηαη εληφο Nellis Air Force 

Base ζην Clark County, Nevada, ζηελ βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Λαο Βέγθαο. Σν 

Nellis ειηαθφ ζχζηεκα ελέξγεηαο ζα δεκηνπξγήζεη πάλσ απφ 25 εθαηνκκχξηα 

θηινβαηψξεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηεζίσο θαη ηελ πξνζθνξά πεξηζζφηεξν απφ 25 

ηνηο εθαηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βάζε.  

 Σν Topaz Solar Farm είλαη έλαο ειηαθφο θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο 

ειεθηξνπαξαγσγήο 550 MW πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί βνξεηνδπηηθά ηεο 

θνηιάδαο ηεο Καιηθφξληα ησλ ΖΠΑ, κε θφζηνο πάλσ απφ 1 δηζ. δνιάξηα. Θα ρηηζηεί 

ζε 9,5 ηεηξαγσληθά κίιηα (25 km
2
). Σν έξγν ζα αμηνπνηήζεη πιαίζηα ηερλνινγίαο  thin 

film ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ηελ OptiSolar. Σν έξγν ζα πξνζθέξεη 

πεξίπνπ 1.100 GWh ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε εηήζηα βάζε. Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην 2010, ε παξάδνζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα 

αξρίζεη ην 2011 θαη λα είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία έσο ην 2013.  

 Σν High Plains Ranch είλαη έλαο θσηνβνιηατθφο ζηαζκφο 250 MW πνπ 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί απφ SunPower ζην Carrizo Κάκπν, βνξεηνδπηηθά ηεο 

θνηιάδαο ηεο California. 



  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

Η ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΗ ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ 

 Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θάζε θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο είλαη ε 

θσηνβνιηατθή γελλήηξηα. Απνηειείηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα πνπ ελψλνληαη 

θαη ζρεκαηίδνπλ ζπζηνηρίεο.  

 

3.1 Σα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 

 Γηα λα θαηαλνεζεί ε ζπκπεξηθνξά ελφο ειηαθνχ θπηηάξνπ, είλαη πνιχ 

ρξήζηκν λα θαηαζθεπαζηεί έλα κνληέιν, ην νπνίν ζα είλαη ειεθηξηθά ηζνδχλακν θαη  

βαζηζκέλν ζε δηαθξηηά ειεθηξηθά κέξε, ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά είλαη ήδε 

γλσζηή.  

 Ζ βαζηθή εμίζσζε ελφο ηδαληθνχ ειηαθνχ θπηηάξνπ είλαη: 

 

𝐼 = 𝐼0  𝑒
𝑞𝑉
𝐾𝑇 −  1 −  𝐼𝐿  (3.1) 

 

Ζ εμίζσζε απηή δελ αληηθαηνπηξίδεη κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηελ I-V 

ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ελφο ειηαθνχ θπηηάξνπ. Μέζσ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε βειηίσζε ηεο εμίζσζεο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο πξφζζεηεο παξάκεηξνη:  

 Ζ αληίζηαζε απσιεηψλ δηαξξνήο ηνπ ξεχκαηνο κεηαμχ ησλ άθξσλ ηεο επαθήο 

p-n (RSH) 

 Ζ αληίζηαζε απσιεηψλ ζην δξφκν ξνήο ηνπ ξεχκαηνο δηφδνπ (RS) 

 Ζ ζηαζεξά Α πνπ νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ηεο επαλαζχλδεζεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο επαθήο 

 

Πιένλ ε βαζηθή εμίζσζε ηνπ ειηαθνχ θπηηάξνπ παίξλεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

𝐼 = 𝐼𝐿 −  𝐼0   𝑒
𝑞 𝑉+𝐼𝑅𝑆 

𝐴𝐾𝑇 −  1  −  
𝑉+𝛪𝑅𝑆

𝑅𝑆𝐻
         

 

(3.2) 

 

φπνπ : 

Η είλαη ην ξεχκα ζηελ έμνδν ηνπ θπηηάξνπ 

ΗL είλαη ην θσηφξεπκα 

I0 είλαη ην ξεχκα θφξνπ δηφδνπ 

q  είλαη ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ (=1.602176487×10
−19

 C) 

V είλαη ε ηάζε ζηελ έμνδν ηνπ θπηηάξνπ 
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V + IRS = VD είλαη ε ηάζε ηεο δηφδνπ επαθήο θαη ζηα άθξα ηεο RSH 

Κ είλαη ε ζηαζεξά Boltzmann (=1,38 10
-23

 J/K) 

T είλαη ε απφιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ θπηηάξνπ ζε Kelvin 

RSH είλαη ε παξάιιεια ζπλδεδεκέλε αληίζηαζε δηαξξνήο 

RS είλαη ε ζεηξηαθή αληίζηαζε 

Α είλαη ζηαζεξά πνπ νθείιεηαη ζην θαηλφκελν ηεο επαλαζχλδεζεο 

 

 Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη καζεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο εμίζσζεο απηήο. 

ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε εμίζσζε (3.2). Γεδνκέλεο κηαο 

ηάζεο ε εμίζσζε κπνξεί λα ιπζεί θαη λα αλαδείμεη ην αληίζηνηρν ξεχκα. Όκσο, επεηδή 

ην κέγεζνο I ππάξρεη θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηηο εμίζσζεο δελ ππάξρεη γεληθή αλαιπηηθή 

ιχζε. Ζ εμίζσζε κπνξεί λα ιπζεί κέζσ αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ. 

Έρεη επηθξαηήζεη, γηα ιφγνπο θπθισκαηηθήο αλάιπζεο, ε I-V ραξαθηεξηζηηθή λα 

αλαπαξίζηαηαη ζην πξψην ηεηαξηεκφξην. Πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη ε θακπχιε απηή 

εμαξηάηαη, ηφζν απφ ηελ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο φζν θαη απφ ηε 

ζεξκνθξαζία. Ζ εμίζσζε (3.2) αλαπαξίζηαηαη, ινηπφλ, γξαθηθά σο εμήο: 

 

 

Δηθόλα 12 Παξάδεηγκα I-V ραξαθηεξηζηηθήο γξαθηθήο παξάζηαζεο  

  Σν ηζνδχλακν ειεθηξηθφ θχθισκα ελφο θ/β ζηνηρείνπ δίλεηαη ζηελ εηθφλα 

12a. Τπάξρεη κηα πεγή ζηαζεξνχ ξεχκαηνο (IL) θαη κηα ηδαληθή δίνδνο. Δπεηδή ην 

ειηαθφ θχηηαξν δελ είλαη ηδαληθφ αθνινπζεί ζην θχθισκα έλα κε ηδαληθφ ηκήκα, πνπ 

πεξηιακβάλεη αθελφο ηελ αληίζηαζε απσιεηψλ δηαξξνήο ηνπ ξεχκαηνο κεηαμχ ησλ 

άθξσλ ηνπ θ/β ζηνηρείνπ (RSH), ε νπνία είλαη παξάιιεια ζπλδεδεκέλε  ζηα άθξα ηεο 

δηφδνπ θαη αθεηέξνπ ηελ αληίζηαζε απσιεηψλ ζην δξφκν ξνήο ηνπ ξεχκαηνο δηφδνπ, 

πνπ αλαπαξίζηαηαη απφ κηα αληίζηαζε ζπλδεδεκέλε ζε ζεηξά κε ηε δίνδν (RS). Να 

ζεκεησζεί, φηη ην θχθισκα απηφ, φπσο θαη ε εμίζσζε κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη, 

ηφζν έλα θσηνβνιηατθφ θχηηαξν φζν θαη έλα πάλει ή κηα ζπζηνηρία. 
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Δηθόλα 12a  Ιζνδύλακν ειεθηξηθό θύθισκα ελόο θσηνβνιηατθνύ ζηνηρείνπ  

 

3.1.1 Ζιεθηξηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ θ/β ζηνηρείνπ 

1. Σο θωηοβοληαϊκό ζηοισείο ζε ανοικηό κύκλωμα 

 Όηαλ ην θχηηαξν ιεηηνπξγεί ζε αλνηρηφ θχθισκα θάησ απφ ζηαζεξή 

θαηάζηαζε θσηηζκνχ ηα ξεχκαηα πνπ ξένπλ κέζα ζηελ επαθή είλαη ίζα θαη αληίζεηεο 

θνξάο. Πξφθεηηαη γηα ην ξεχκα δηάρπζεο Id θαη ην θσηφξεπκα IL. Σν θψο δεκηνπξγεί 

δεχγε ειεπζέξσλ θνξέσλ θαη ην ηζρπξφ ελδνγελέο πεδίν ηνπο αληηζέηνπ θνξηίνπ 

θνξείο ζηνπο ρψξνπο, φπνπ ππάξρνπλ ζε πιεηνλφηεηα νη φκνηνί ηνπο ειεθηξηθνί 

θνξείο. Γειαδή, ηα ειεθηξφληα σζνχληαη πξνο ηελ πεξηνρή ηχπνπ n θαη νη νπέο πξνο 

ηελ πεξηνρή ηχπνπ p. Ζ θίλεζε απηή απνηειεί ην θσηφξεπκα. Καζψο, φκσο, 

απμάλνληαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ειεθηξηθψλ θνξέσλ ζηηο αληίζηνηρεο δχν πεξηνρέο 

απμάλεηαη θαη ε ηάζε λα δηαρπζνχλ πξνο ηηο αληίζεηεο πεξηνρέο δηαπεξλψληαο ηνλ 

εζσηεξηθφ ειεθηξηθφ θξαγκφ θαη δεκηνπξγψληαο ξεχκα δηάρπζεο. Ζ ηζφηεηα ησλ 

ξεπκάησλ απηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ε ηάζε ζηα άθξα ηεο p-n επαθήο λα πξνζεγγίδεη 

ην χςνο ηεο ηάζεο ηνπ θξαγκνχ ηεο επαθήο, έρνληαο αληίζεηε θνξά απφ απηήλ. Ζ 

ηάζε απηή νλνκάδεηαη ηάζε αλνηθηνύ θπθιώκαηνο VOC (open-circuit voltage).  

 Θεσξψληαο ηελ RSH πνιχ κεγάιε θαη γηα I=0 απφ ηελ εμίζσζε (3.2) 

πξνθχπηεη φηη: 

 

1) + 
I

I
ln(  

q

AKT
 =V

0

Loc  
 

(3.3) 

 

 

 

2. Σο θωηοβοληαϊκό ζηοισείο βπασςκςκλωμένο 

Όηαλ ην θχηηαξν βξίζθεηαη θάησ απφ ζηαζεξή θαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη 

βξαρπθπθισζεί (παξνπζηάδεη πξαθηηθά, δειαδή, κεδεληθή αληίζηαζε ζηα άθξα              

ηνπ) ηφηε ξεχκα ίζν κε IL ζα πεξάζεη απφ ην έλα άθξν ζην άιιν. Σν ξεχκα απηφ  

νλνκάδεηαη ξεύκα βξαρπθύθισζεο ISC (short-circuit current). Πξφθεηηαη γηα ξεχκα 

πνπ νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο θνξέσλ πιεηνλφηεηαο ζηα άθξα πνπ δελ 

ζπλαληνχλ αληίζηαζε θαη δεκηνπξγνχλ ξεχκα. Δάλ ζέζσ ζηελ εμίζσζε (3.2), φπνπ 

V=0 θαη ζεσξήζσ, φηη ε RS είλαη πνιχ κηθξή ηφηε απνδεηθλχεηαη φηη: 
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ΙSC = IL (3.4) 

   

3. Σο θωηοβοληαϊκό ζηοισείο ζςνδεδεμένο με θοπηίο ανηίζηαζηρ R 

Όηαλ ζπλδέζνπκε ζηα άθξα ηνπ θπηηάξνπ αληίζηαζε R, ηφηε απηή ζα 

δηαξξέεηαη απφ ξεχκα IR, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ θσηνξεχκαηνο IL. Ηζρχεη φηη: 

IR = IL – Iδ. Σν ξεχκα ΗR εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο. 

 

 

3.1.2 Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε βαζηθή εμίζσζε  

1. Φωηόπεςμα IL (photocurrent) [A] 

Φσηφξεπκα είλαη ην θσηνδεκηνπξγνχκελν ειεθηξηθφ ξεχκα. Δίλαη, δειαδή, 

ην ξεχκα πνπ νθείιεηαη ζηελ θίλεζε ησλ θσηνδεκηνπξγνχκελσλ θνξέσλ θάησ απφ 

ηελ επίδξαζε ηνπ ηζρπξνχ πεδίνπ ηεο επαθήο θαη παξάγεηαη ιφγσ ηνπ πξνζπίπηνληνο 

ειηαθνχ θσηφο. Δίλαη επζέσο αλάινγν ηεο έληαζεο αθηηλνβνιίαο Δ (W/m
2
) θαη ηνπ 

εκβαδνχ ηεο επαθήο ησλ δχν αγσγψλ. Σν θσηφξεπκα επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιαγή 

ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο, αιιά θαη απφ ηε ζεξκνθξαζία. 

 

2. Ρεύμα κόπος ηηρ διόδος I0 (saturation current) [A] 

Σν ξεχκα θφξνπ ηεο δηφδνπ αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία θαη σο IS θαη 

δίλεηαη απφ απηή ηελ εμίζσζε: 

 

  

 

(3.5) 

 

φπνπ  

e ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ 

Α ε δηαηνκή ηνπ θπηηάξνπ 

Dp,n νη ζηαζεξέο δηάρπζεο νπψλ θαη ειεθηξνλίσλ αληίζηνηρα 

ND,A ε ππθλφηεηα ζε δφηεο θαη δέθηεο αληίζηνηρα 

ni  ε ελδνγελήο ζπγθέληξσζε ειεθηξνλίσλ (νπψλ) 

ηp,n ε δηάξθεηα δσήο νπψλ θαη ειεθηξνλίσλ σο θνξέσλ κεηνλφηεηαο 

 

3. ειπιακή ανηίζηαζη RS (series resistance) [Ω] 

Ζ ζεηξηαθή αληίζηαζε αθνξά ζηελ αληίζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ε επαθή θαηά 

ηε δίνδν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ ηνπ ζψκαηνο ηεο δηφδνπ θαη ζηηο σκηθέο 

αληηζηάζεηο ησλ ζεκείσλ πξφζθπζεο ησλ ειεθηξνδίσλ ηεο επαθήο, θαζψο θαη θαηά 

κήθνο ησλ κεηαιιηθψλ θιάδσλ ηνπο. Αχμεζε ηεο RS πεξηνξίδεη ηελ πεξηνρή ησλ 

ηάζεσλ, ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ζηαζεξφ ξεχκα βξαρπθχθισζεο, ίζν κε απηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 13. Σππηθέο ηηκέο 
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ηεο RS είλαη απφ 0,1Ω έσο 0,3Ω. Ζ ζεηξηαθή αληίζηαζε επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιαγή 

ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηε ζεξκνθξαζία. 

  

 

Δηθόλα 13 Η I-V ραξαθηεξηζηηθή γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο ζεηξηαθήο αληίζηαζεο  

 

4. Παπάλληλα ζςνδεδεμένη ανηίζηαζη διαπποήρ RSH (shunt resistance) [Ω] 

Ζ παξάιιεια ζπλδεδεκέλε αληίζηαζε αθνξά ζηηο δηαξξνέο ησλ θνξέσλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ είηε ζηελ επαθή p-n (επαλαζχλδεζε), είηε ζηελ εμσηεξηθή παξάπιεπξε 

επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ (επηθαλεηαθή δηαξξνή), είηε ζε άιιεο αλσκαιίεο ηνπ 

θξπζηάιινπ θαη δελ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

θπηηάξνπ νχηε κεηαμχ δχν φκνησλ θπηηάξσλ. Ζ ηηκή ζε θαιήο απφδνζεο θ/β ζηνηρεία 

είλαη κεγαιχηεξε 10
3 

Ω. Γηα ηηκέο ρακειφηεξεο ησλ 500 Ω παξαηεξείηαη έληνλε 

ειάηησζε ηνπ ξεχκαηνο, θαζψο πξνρσξνχκε πξνο ηελ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 

VOC ζηελ I-V ραξαθηεξηζηηθή (εηθφλα 3). Μηθξή ηηκή ηεο RSH ππνδειψλεη ρακειφ 

παξάγνληα πιήξσζεο FF. 

 

 

Δηθόλα 14 Η I-V ραξαθηεξηζηηθή γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο παξάιιειεο αληίζηαζεο  
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5. Η ζηαθεπά Α 

 Ζ ζηαζεξά Α αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθά ην πφζν ε δίνδνο ηνπ ειηαθνχ 

θπηηάξνπ πνπ επεμεξγαδφκαζηε πξνζεγγίδεη ηελ ηδαληθή δίνδν. ηελ ηδαληθή δίνδν 

ππνζέηνπκε, φηη δελ ππάξρνπλ θαηλφκελα επαλαζχλδεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο επαθήο, 

γεγνλφο πνπ δελ είλαη ξεαιηζηηθφ. Ζ ζηαζεξά Α παίξλεη ηηκέο απφ 1 σο 2. ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεηαη θαη σο ni θαη αλαθέξεηαη σο ideality factor. Γηα κηα 

ηδαληθή δίνδν ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ζα ήηαλ 1. Ζ αιιαγή ηεο Α επεξεάδεη ηελ I-V 

ραξαθηεξηζηηθή, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 15. H A επεξεάδεηαη κφλν απφ ηε 

ζεξκνθξαζία. 

 

 

Δηθόλα 15 Η I-V ραξαθηεξηζηηθή γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ideality factor  

 

3.1.3 Μεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θ/β θχηηαξν 

 

1. ημείο μέγιζηηρ ιζσύορ εξόδος Pmp (Maximum Power Point) 

Έλα ειηαθφ θχηηαξν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη γηα δηάθνξεο ηηκέο ησλ I θαη V. 

Σν ζεκείν ζην νπνίν ην γηλφκελν Η*V είλαη ην ζεκείν κέγηζηεο εμφδνπ. Σν Pmp 

αληηζηνηρεί ζε ξεχκα Imp θαη ζε ηάζε Vmp θαη βξίζθεηαη ζην ζεκείν απφ ην νπνίν 

κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην νξζνγψλην κε ηε κεγαιχηεξε επηθάλεηα κέζα ζηε I-

V θακπχιε. Σν ζεκείν απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ γηα ην ίδην θ/β ζηνηρείν γηα 

δηαθνξεηηθέο ππθλφηεηεο ηζρχνο αθηηλνβνιίαο. Ζ ηζρχο εμφδνπ είλαη κέγηζηε ζην 

ζεκείν απηφ. Ηζρχεη δειαδή, 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
|mp = 0. πλήζσο, ρξεζηκνπνηείηαη ε θακπχιε P-V 

γηα λα βξεζεί ην ζεκείν απηφ. 

 

2. ςνηελεζηήρ πλήπωζηρ FF ( Fill Factor) 

 Οξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ ζεκείνπ κέγηζηεο εμφδνπ Pmp θαη ηνπ γηλνκέλνπ 

ηεο ηάζεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC  θαη ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο ΗSC. Οη ηηκέο 

ηνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πιηθφ ηνπ θ/β ζηνηρείνπ θαη ηηο ζπλζήθεο θαη θπκαίλνληαη 
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κεηαμχ 0 θαη 1 (ζπλήζσο κεηαμχ 0,7 θαη 0,85). Όζν πην θνληά ζηελ κνλάδα είλαη ε 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή, ηφζν πην πνιχ πιεζηάδεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θ/β ζηνηρείνπ ζε 

απηήλ κηαο ηδαληθήο πεγήο ζηαζεξνχ ξεχκαηνο. 

 

𝐹𝐹 =  
𝐼𝑚𝑉𝑚
𝐼𝑆𝐶𝑉𝑆𝐶

 
 

(3.6) 

 

3. Απόδοζη θ/β ζηοισείος 𝒏 (energy conversion efficiency) 

 Ο βαζκφο απφδνζεο ελφο ειηαθνχ θπηηάξνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμήο 

ζρέζε: 

 

𝑛 =  
𝑉𝑚𝑝 𝐼𝑚𝑝

𝑃𝑖𝑛
=  

𝑉𝑂𝐶𝐼𝑆𝐶
𝑃𝑖𝑛

 

 

(3.7) 

φπνπ Pin είλαη ε νιηθή ηζρχο ηεο πξνζπίπηνπζαο ζην θχηηαξν αθηηλνβνιίαο. Ζ 

απφδνζε ηνπ θ/β ζηνηρείνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εκηαγσγφ, 

απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο αθηηλνβνιίαο Δ (δηαηεξψληαο ζηαζεξή ηε 

ζεξκνθξαζία) θαη κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ ηηκή ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο γηα ηελ νπνία ν εκηαγσγφο είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο είλαη 

1,5 eV. Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο απφδνζεο θαζνξίδεηαη θάησ απφ ηηο πξφηππεο 

ζπλζήθεο ειέγρνπ (STC).  

 Οη απψιεηεο ηνπ ειηαθνχ θπηηάξνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε επηγξακκαηηθά, 

φηη νθείινληαη: ζηελ αλάθιαζε, ζηε ζθίαζε ησλ επαθψλ, ζηελ αηειή εθκεηάιιεπζε 

ηεο ελέξγεηαο ησλ θσηνλίσλ, ζηα θαηλφκελα επαλαζχλδεζεο θαη ζηηο ηηκέο ηεο 

ζεηξηαθήο θαη ηεο παξάιιειεο αληίζηαζεο.  

 

 

3.2 Τπνινγηζκφο παξακέηξσλ θ/β πιαηζίνπ 

 Ο θαηαζθεπαζηήο ελφο θ/β πιαηζίνπ ζπλνδεχεη πάληα ην πξντφλ ηνπ κε 

αξθεηά ζηνηρεία ηα νπνία ην πεξηγξάθνπλ. Αλάκεζα ζε απηά είλαη ε κέγηζηε ηζρχο 

εμφδνπ Pmp, ην ξεχκα θαη ε ηάζε ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο εμφδνπ Imp  θαη Vmp 

αληίζηνηρα, αιιά θαη ε ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC θαη ην ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο ISC. Σα ζηνηρεία, φκσο, απηά πεξηγξάθνπλ ην πιαίζην κφλν θάησ απφ 

κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (STC). Σα πιαίζηα είλαη αλαγθαζκέλα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή 

δελ επαξθνχλ γηα λα θαζνξηζηεί ε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπο. Σν κνληέιν ησλ 

ηεζζάξσλ παξακέηξσλ πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην 

ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα απηά θαη κε ηε ρξήζε κε γξακκηθψλ εμηζψζεσλ απνηειεί 

κηα αμηφπηζηε ιχζε ζηελ εχξεζε ησλ εζσηεξηθψλ παξακέηξσλ ηνπ θπηηάξνπ. 
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 Οη παξάκεηξνη απηέο είλαη :  

a) ε ζηαζεξά Α ή Λ, αλ ζέζσ, φπνπ  
𝑞

𝐴𝐾𝑇
= 𝛬  (3.8) 

b) ε ζεηξηαθή αληίζηαζε RS 

c) ην ξεχκα θφξνπ ηεο δηφδνπ I0 

d) ην θσηφξεπκα IL 

ηηο παξακέηξνπο απηέο ζα ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη ε παξάιιεια 

ζπλδεδεκέλε αληίζηαζε RSH. ηελ παξνχζα κειέηε, φκσο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηερλνινγία ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ θπηηάξνπ, ην νπνίν αληίζεηα κε άιια θχηηαξα 

έρεη I-V ραξαθηεξηζηηθή ηέηνηα πνπ ε θιίζε ηεο ζην ζεκείν I = ISC, V = 0 είλαη 

ζρεδφλ 0. Απφ ηε ζεσξία είλαη γλσζηφ πσο ηζρχεη : 

 

𝑑𝐼𝑆𝐶
𝑑𝑉

=  −
1

𝑅𝑆𝐻
 

 

 

(3.9) 

Δπνκέλσο ε RSH κπνξεί λα ζεσξεζεί σο άπεηξε. Άξα, ν ηειεπηαίνο φξνο ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο εμίζσζεο ηνπ θπηηάξνπ είλαη κεδεληθφο θαη απηή κέζσ ηεο (3.8)  

πιένλ γίλεηαη: 

 

𝐼 = 𝐼𝐿 −  𝐼0  𝑒
𝛬(𝑉+𝐼𝑅𝑆 ) −  1           

(3.10) 

  

Ζ ίδηα εμίζσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ πιαηζίνπ. Γηα λα ππνινγίζσ ηηο 4 παξακέηξνπο ρξεηάδνκαη 4 

αλεμάξηεηα ζηνηρεία γηα λα ζρεκαηίζσ 4 αλεμάξηεηεο εμηζψζεηο θαη λα ηηο ιχζσ σο 

ζχζηεκα. Γλσξίδσ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ην ISC, VOC, Imp, Vmp. Απφ απηέο ηηο ηηκέο 

πξνθχπηνπλ ηξεηο εμηζψζεηο σο εμήο: 

 

1. Θέησ ζηελ (3.10) ην δεπγάξη ηηκψλ I=ISC, V=0, νπφηε πξνθχπηεη: 

 

− 𝐼𝑆𝐶 + 𝐼𝐿 −  𝐼0 𝑒
𝛬𝐼𝑆𝐶𝑅𝑆 −  1 = 0 

 

 

(3.11) 

 

2. Θέησ ζηελ (3.10) ην δεπγάξη ηηκψλ V=VOC, I=0, νπφηε πξνθχπηεη: 

 

𝛪𝐿 −  𝐼0 𝑒
𝛬𝑉𝑂𝐶 −  1 = 0 

 

 

(3.12) 

 

3. Θέησ ζηελ (3.10) ην δεπγάξη ηηκψλ I=Imp, V=Vmp, νπφηε πξνθχπηεη: 

 

− 𝐼𝑚𝑝 +  𝐼𝐿 −  𝐼0
  𝑒𝛬(𝑉𝑚𝑝+𝐼𝑚𝑝𝑅𝑆) −  1   = 0 (3.13) 
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Γηα  λα ππνινγηζηεί ε ηέηαξηε εμίζσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

αλαινγηζηνχκε ην εμήο: ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο εμφδνπ Pmp ε παξάγσγνο ηεο 

ηζρχνο είλαη 0. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 16,φπνπ ε θιίζε ζην Pmp είλαη 0. 

 

 

Εικόνα 16 Καμπύλερ Ι-V και P-V 

 

Γειαδή ηζρχεη φηη:  
𝑑𝑃

𝑑𝑉
|mp = 0 (3.14), κε  𝑃 = 𝑉𝐼. Κάλνληαο ηηο πξάμεηο πξνθχπηεη 

φηη:  

 

𝐼𝑚𝑝 + 𝑉𝑚𝑝  
𝑑𝐼

𝑑𝑉
|𝑚𝑝 = 0 

 

 

(3.15) 

Tν Η δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε (3.10). Με ηελ παξαγψγηζε ηεο (3.10) πξνθχπηεη: 

 

 

𝑑𝐼

𝑑𝑉
|𝑚𝑝 =  −  

𝛬𝛪0𝑒
𝛬(𝑉𝑚𝑝 + 𝐼𝑚𝑝 𝑅𝑆 )

1 + 𝛬𝐼𝑜𝑅𝑆𝑒
𝛬(𝑉𝑚𝑝 + 𝐼𝑚𝑝 𝑅𝑆 )

 

 

 

(3.16) 

 

 

πλεπψο, ε ηέηαξηε εμίζσζε πνπ ζα ρξεηαζηνχκε είλαη ε εμήο: 

 

𝐼𝑚𝑝 −  𝑉𝑚𝑝   
𝛬𝛪0𝑒

𝛬(𝑉𝑚𝑝 + 𝐼𝑚𝑝 𝑅𝑆 )

1 + 𝛬𝐼𝑜𝑅𝑆𝑒
𝛬(𝑉𝑚𝑝 + 𝐼𝑚𝑝 𝑅𝑆 )

 = 0 

 

 

(3.17) 
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 Οη εμηζψζεηο (3.12), (3.13), (3.14), (3.17) δεκηνπξγνχλ έλα ζχζηεκα 4 κε 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ πνπ ιχλεηαη κε αξηζκεηηθή κέζνδν. Δδψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

κέζνδνο Newton-Raphson ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Matlab.  

 Ζ κέζνδνο Newton-Raphson έρεη πάξεη ην φλνκα ηεο απφ ηνπο Isaac 

Newton θαη Joseph Raphson θαη είλαη κηα απφ ηηο γλσζηφηεξεο κεζφδνπο ζηελ 

αξηζκεηηθή αλάιπζε γηα ηελ εχξεζε ξηδψλ εμηζψζεσλ θαη ζπζηεκάησλ. Ζ κέζνδνο 

απηή έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπγθιίλεη κε ιίγεο επαλαιήςεηο, εηδηθά εάλ νη αξρηθέο 

ηηκέο είλαη θαιέο. Ζ ζπλάξηεζε ηεο, πνπ νξίδεηαη ζε έλα m-αξρείν ηνπ Matlab κε ηελ 

νλνκαζία newtons.m έρεη σο εμήο: 

 

function [x,fx,xx] = newtons(f,x0,TolX,MaxIter,varargin) 
%newtons.m to solve a set of nonlinear eqs f1(x)=0, f2(x)=0,.. 
%input: f = 1^st-order vector ftn equivalent to a set of equations 
% x0 = the initial guess of the solution 
% TolX = the upper limit of |x(k) - x(k - 1)| % MaxIter = the maximum 

# of iteration 
%output: x = the point which the algorithm has reached 
% fx = f(x(last)) 
% xx = the history of x 
h = 1e-4; TolFun = eps; EPS = 1e-6; 
fx = feval(f,x0,varargin{:}); 
Nf = length(fx); Nx = length(x0); 
if Nf ~= Nx, error('Incompatible dimensions of f and x0!'); end 
if nargin < 4, MaxIter = 100; end 
if nargin < 3, TolX = EPS; end 
xx(1,:) = x0(:).'; %Initialize the solution as the initial row vector 
%fx0 = norm(fx); %(1) 
for k = 1: MaxIter 
dx = -jacob(f,xx(k,:),h,varargin{:})\fx(:);%-[dfdx]^-1*fx 
%for l = 1: 3 %damping to avoid divergence %(2) 
%dx = dx/2; %(3) 
xx(k + 1,:) = xx(k,:) + dx.'; 
fx = feval(f,xx(k + 1,:),varargin{:}); fxn = norm(fx); 
% if fxn < fx0, break; end %(4) 
%end %(5) 
if fxn < TolFun | norm(dx) < TolX, break; end 
%fx0 = fxn; %(6) 
end 
x = xx(k + 1,:); 
if k == MaxIter, fprintf('The best in %d iterations\n',MaxIter), end 
function g = jacob(f,x,h,varargin) %Jacobian of f(x) 
if nargin < 3, h = 1e-4; end 
h2 = 2*h; N = length(x); x = x(:).'; I = eye(N); 
for n = 1:N 
g(:,n) = (feval(f,x + I(n,:)*h,varargin{:}) ... 
-feval(f,x - I(n,:)*h,varargin{:}))'/h2; 
end 

 

 

 

Έλα άιιν m-αξρείν ζπγθεληξψλεη ζε κηα ζπλάξηεζε ην ζχζηεκα 

ζπλαξηήζεσλ πνπ επηζπκψ λα ιχζσ. Σν αξρείν απηφ νλνκάδεηαη f1.m: 
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function F = f1(x) 
%system 4 by 4 that can be used to determine the parameters of a 

%solar panel when the data of the panel is given by the supplier  
Voc =  
Isc =  
Vmp =  
Imp =  
F = [-Isc + x(4) - x(3)*[exp(x(1)*Isc*x(2)) - 1]; 
    + x(4) - x(3)*[exp(Voc*x(1)) - 1]; 
    -Imp + x(4) - x(3)*[exp((Vmp + Imp*x(2))*x(1)) - 1]; 
    + Imp - Vmp*[x(1)*x(3)*exp(x(1)*(Vmp + Imp*x(2))) ] /[1 +      

 x(1)*x(3)*x(2)*exp(x(1)*(Vmp + Imp*x(2)))]]; 

 

 

Σν αξρείν απηφ, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ ηα δεδνκέλα ηνπ πάλει ζα απνηειέζεη 

ην φξηζκα ηεο ζπλάξηεζεο newtons πνπ ζα θαιέζσ. Σν x(1) αληηζηνηρεί ζηελ 

κεηαβιεηή Λ, ην x(2) ζηελ κεηαβιεηή RS, ην x(3) ζηελ I0 θαη ην x(4) ζηελ IL. Πέξα 

απφ ηα δεδνκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή ρξεηάδνκαη θαη αξρηθέο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ 

γηα λα θαιέζσ ηε ζπλάξηεζε newtons.  

 

 

3.2.1 Αξηζκεηηθή εθαξκνγή εχξεζεο παξακέηξσλ ελφο θ/β πιαηζίνπ 

 ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην QS80P. Σν 

πιαίζην απηφ ζηεξίδεηαη ζην κνλνθξπζηαιιηθφ ππξίηην θαη δηαζέηεη ηζρχ αηρκήο 

80Wp. Απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γλσξίδνπκε, επίζεο, φηη ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο ε 

ηάζε είλαη 16.9V θαη ε έληαζε ξεχκαηνο 4.76Α. Ζ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC 

είλαη 21.8V θαη ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ISC 5.35Α. Πξνθαλψο, νη ηηκέο απηέο είλαη 

ζε ζπλζήθεο STC. Σηο ηηκέο απηέο ηηο πξνζζέησ ζην αξρείν ησλ ζπλαξηήζεσλ. 

 Καηφπηλ ζηε γξακκή εληνιψλ ηνπ Matlab πιεθηξνινγψ ηα εμήο: 

>>x0=[1 0.04 10e-9 5.35], πνπ απνηειεί ηελ αξρηθή ηηκή. 

 Ύζηεξα θαιψ ηε ζπλάξηεζε newtons σο εμήο: 

>> x=newtons(@f1,x0), κε νξίζκαηα ην αξρείν ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη ην δηάλπζκα 

ησλ αξρηθψλ ηηκψλ. 

Σα απνηειέζκαηα χζηεξα απφ αξθεηέο επαλαιήςεηο είλαη : 

Γηα ην Λ:0,4984 

Γηα ην RS: 0,0932Ω 

Γηα ην IL: 5,35A 

Γηα ην I0 : 0.0001A 

 

 Πιένλ γηα λα επαιεζεχζσ ηα λνχκεξα απηά κπνξψ λα ζρεδηάζσ ηελ I-V 

θακπχιε. Θα ιεηηνπξγήζσ θαη πάιη ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ Matlab. Σν m-

file πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ είλαη ην εμήο: 

 

%m-file that designs the I-V curve of a solar cell/panel/array 
%when parameters constant L, series resistance Rs, photocurrent  
%Il and reverse saturation current Io are given. 
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L=0.4984; 
Rs=0.0932; 
Io=0.0001; 
Il=5.35; 

  
I = 0:0.001:5.35; 

  
%basic equation of photovoltaic 
V = -I*Rs + (1/L)*(log((Il-I)/Io + 1)); 

  
plot(V,I); 
axis ([0 26 0 7]); 
title('solar panel I-V curve'); 
xlabel('Voltage'); 
ylabel('Current'); 

 

 

Αθνχ ην ηξέμσ εκθαλίδεηαη ε θάησζη γξαθηθή, ε νπνία ηειηθά απνηειεί κηα πάξα 

πνιχ θαιή πξνζέγγηζε : 

 

 

Δηθόλα 17 I-V ραξαθηεξηζηηθή ηνπ QS80P 

3.3 πζηνηρία θσηνβνιηατθψλ 

 Ζ θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία απνηειείηαη απφ πνιιά θ/β πιαίζηα 

δηαζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. Ζ ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ έλα κφλν πιαίζην είλαη 

πνιχ ζπάληα αξθεηή γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ελφο ζπηηηνχ ή κηαο επηρείξεζεο, 

πφζν κάιινλ δε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο νιφθιεξνπ θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ελψλνληαη πνιιά πάλει καδί θαη ζρεκαηίδνπλ ηε ιεγφκελε ζπζηνηρία. Σα 

πιαίζηα ζπλδένληαη θαηά θιάδνπο. Κάζε θιάδνο απνηειείηαη απφ πιαίζηα 

ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά θαη νη ηζνδχλακνη θιάδνη ζπλδένληαη παξάιιεια. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ε ζχλδεζε ζε ζεηξά απμάλεη ηελ νιηθή ηάζε ελψ ε παξάιιειε ζχλδεζε 

απμάλεη ην νιηθφ ξεχκα.  
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 Ζ κεηαθνξά ηεο παξαγφκελεο θσηνβνιηατθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο απψιεηεο ζηε γξακκή κεηαθνξάο, δειαδή κε κεγάιε 

ειεθηξηθή ηάζε θαη ρακειή έληαζε ξεχκαηνο. 

 Θεσξψ πσο NS είλαη ν αξηζκφο ησλ ζε ζεηξά πιαηζίσλ ζε θάζε αιπζίδα θαη 

NP ν αξηζκφο ησλ παξάιιεισλ αιπζίδσλ. Ζ βαζηθή εμίζσζε πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

πάλει εθαξκφδεηαη κε θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο θαη ζηε ζπζηνηρία. Σν ξεχκα θαη ε 

ηάζε ηεο ζπζηνηρίαο δίλνληαη απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο. Οη δείθηεο πι αλαθέξνληαη 

ζηα πιαίζηα θαη νη δείθηεο ζπζη ζηηο ζπζηνηρίεο. 

 

𝛪 =  𝛪𝐿𝜎𝜐𝜎𝜏 −  𝛪0𝜎𝜐𝜎𝜏  𝑒
𝛬𝜎𝜐𝜎𝜏  𝑉+𝐼𝑅𝑆𝜎𝜐𝜎𝜏   −  1  

 

(3.18) 

 

 

𝑉 =  −𝐼𝑅𝑆𝜎𝜐𝜎𝜏 + 
1

𝛬𝜎𝜐𝜎𝜏
 
𝐼𝐿𝜎𝜐𝜎𝜏 −  𝛪

𝛪0𝜎𝜐𝜎𝜏
 +  1   

 

 

(3.19) 

 

 

,φπνπ 

𝑅𝑆𝜎𝜐𝜎𝜏 = 𝑅𝑆𝜋𝜆

𝑁𝑆

𝑁𝑃
 

 

𝛬𝜎𝜐𝜎𝜏 =  
𝛬𝜋𝜆

𝑁𝑆
 

 

𝐼𝐿𝜎𝜐𝜎𝜏 =  𝑁𝑃𝐼𝐿𝜋𝜆  

 

𝛪0𝜎𝜐𝜎𝜏 =  𝑁𝑃𝐼0𝜋𝜆  

 

 

 

 

 

 

(3.20) 

Δπίζεο ηζρχνπλ θαη νη αθφινπζεο ζεκαληηθέο εμηζψζεηο: 

 

𝛪𝑚𝑝𝜎𝜐𝜎𝜏 =  𝛮𝑃𝐼𝑚𝑝𝜋𝜆  

𝑉𝑚𝑝𝜎𝜐𝜎𝜏 =  𝑁𝑆𝑉𝑚𝑝𝜋𝜆  

 

 

 

(3.21) 

 

 

3.3.1 Αξηζκεηηθή εθαξκνγή γηα ηελ θαηαζθεπή θσηνβνιηατθήο ζπζηνηρίαο 

 Ζ ζπζηνηρία πνπ ζέισ λα θαηαζθεπάζσ ζα έρεη ηζρχ 4,00 kWp. Ζ ηάζε ηεο 

ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο γηα αθηηλνβνιία 1000W/m
2
 είλαη 444V. Σν ζχλνιν ησλ 

πιαηζίσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ ελ ζεηξά πιαηζίσλ 
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κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξάιιεισλ αιπζίδσλ. Δίλαη, δειαδή, NS*NP. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

ηζρχεη: 

 

𝑁𝑆𝑁𝑃  =  
4000𝑊 𝑝

 𝜄𝜎𝜒ύ𝜍 𝜀𝜈ό𝜍 𝜋𝜆𝛼𝜄𝜎ί𝜊𝜐 
 

 

(3.22) 

 

  Σν πιαίζην πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζπζηνηρίαο είλαη 

θαη πάιη ην QS80P, ηνπ νπνίνπ νη ηδηφηεηεο είλαη γλσζηέο. Σν πιαίζην απηφ έρεη ηζρχ 

αηρκήο 80W. Απφ ηε (3.21β) έρσ φηη: 

  

𝑁𝑆 =  
444

16.9
= 26.27 

 

θαη απφ ηε (3.22) φηη: 

 

𝑁𝑆𝑁𝑃 = 50 

 

Απφ ηηο δχν απηέο εμηζψζεηο πξνθχπηεη, φηη NS = 26, NP = 2 θαη ζπλνιηθή 

ηζρχο 4160W. Άξα, Rsζπζη=1, 2246Ω, Λζπζη=0.01917C/J, ILζπζη=10.7Α, I0ζπζη=0.0002Α 

Δθαξκφδνληαο ηα λνχκεξα απηά πξνθχπηεη ε αθφινπζε γξαθηθή παξάζηαζε: 

 

 

 

Δηθόλα 18 I-V ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηεο ζπζηνηρίαο ζηηο 12:00 γηα 1000W/m
2  
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3.3.2 εκείν ιεηηνπξγίαο θαη ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο θσηνβνιηατθήο ζπζηνηρίαο 

 Ζ Η-V ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ηεο θ/β ζπζηνηρίαο εμαξηάηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο. Απηνί, φκσο, πνπ αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη, ηφζν ε 

έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο φζν θαη ε ζεξκνθξαζία. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα 

κειεηήζνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο. Καζψο, 

κεηψλεηαη ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο κεηψλνληαη φια ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπζηνηρίαο, φπσο ην ISC, ε VOC, ην Imp θαη ε Vmp. Καηά ζπλέπεηα κεηαθηλείηαη θαη ην 

ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο. Σα δηαθνξεηηθά απηά ζεκεία νξίδνπλ ηελ θακπχιε ζεκείσλ 

κέγηζηεο ηζρχνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεκείσλ απηψλ ρξεηάδνληαη δχν εμηζψζεηο.  

 

Τπνινγηζκφο ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο: 

 

 Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη απφ εδψ θαη πέξα φιεο νη παξάκεηξνη 

αλαθέξνληαη ζηε ζπζηνηρία θαη φρη ζην πιαίζην. Γλσξίδσ, φηη ζην ζεκείν κέγηζηεο 

ηζρχνο ηζρχεη φηη :  
𝑑𝑃

𝑑𝑉
|mp = 0 (3.14) θαη 𝑃 = 𝑉𝐼. Κάλνληαο ηηο πξάμεηο πξνθχπηεη ε 

(3.15). Δπίζεο, γλσξίδσ, φηη ηζρχεη ε (3.19). Δάλ παξαγσγίζσ ηελ ηειεπηαία 

πξνθχπηεη ε εμήο εμίζσζε: 

 

𝑑𝑉

𝑑𝛪
|mp =  −   RS + 

1

𝛬 𝛪𝐿 + 𝐼𝐿 −  𝐼𝑚𝑝  
  

 

 

(3.23) 

H (3.15) κέζσ ηεο (3.23) γίλεηαη: 

 

𝑅𝑆𝐼𝑚𝑝
2 −   𝑉𝑚𝑝 + 

1

𝛬
+ 𝑅𝑆 𝐼𝐿 +  𝐼0  𝐼𝑚𝑝 +  𝐼𝐿 + 𝐼0 𝑉𝑚𝑝 = 0 

 

 

(3.24) 

  

Ζ ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε ηεο ζπζηνηρίαο (3.19) ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο γίλεηαη: 

 

𝑉𝑚𝑝 − 𝐼𝑚𝑝𝑅𝑆 −  
1

𝛬 
 
𝐼𝐿 −  𝐼𝑚𝑝

𝛪0
 +  1  = 0 

 

(3.25) 

 

Πιένλ, δηαζέησ δχν εμηζψζεηο, ηελ (3.24) θαη ηελ (3.25), νη νπνίεο έρνπλ σο 

αγλψζηνπο ηηο ηηκέο ησλ Ηmp θαη Vmp. Έρεη πξνθχςεη θαη πάιη έλα ζχζηεκα δχν 

αγλψζησλ πνπ ζα επηιπζεί κε ηε κέζνδν Newton-Raphson ζε Matlab. Θα γξάςσ έλα 

m-file πνπ ζα πεξηέρεη ηηο εμηζψζεηο. 
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function F = f2(x) 
%system that calculates Vmp and Imp at maximum power point of the  
%solar cell/panel/array when parameters constant L, series  
%resistance Rs, photocurrent Il and reverse saturation current  
%Io are given. 

  
L=0.4984 
Rs=0.0932 
Io=0.0001 
Il=5.35 

  
%system 2x2 
%x(1)=Vmp, x(2)=Imp 
F = [Rs*(x(2))^2- (x(1)+1/L+Rs*(Il + Io))*x(2)+(Il + Io)*(x(1)); 
       -x(1)-x(2)*Rs+(1/L)*log((Il-x(2))/Io+1)]; 

 

 

 Γηα επαιήζεπζε ζα δνθηκάζσ λα βξσ ηελ ηάζε θαη ηελ έληαζε ζην ζεκείν 

κέγηζηεο ηζρχνο γηα ην πιαίζην, ηνπ νπνίνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ήδε γλσξίδσ. 

Καιψληαο θαη πάιη ηε ζπλάξηεζε Newton-Raphson γηα λα κνπ επηιχζεη ην ζχζηεκα 

παίξλσ σο απνηέιεζκα φηη: Vmp = 16,9427 θαη Imp = 4,77. Δίλαη πξνθαλέο, φηη απηφ 

ηζρχεη. Άξα, πιένλ κπνξψ λα ππνινγίζσ ην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο κηαο ζπζηνηρίαο 

γηα ζπγθεθξηκέλε έληαζε αθηηλνβνιίαο κε κεγάιε αθξίβεηα. 

Δθαξκφδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ηε ζπζηνηρία 

ζην ίδην πξφγξακκα πξνθχπηνπλ ηα εμήο δεδνκέλα: Vmp=440.509V, Imp=9.54A. Σα 

δεδνκέλα απηά ζπκθσλνχλ κε ηελ αξρηθή ππφζεζε πνπ θάλακε γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηεο ζπζηνηρίαο. 

 Ζ ζπζηνηρία ζπλδέεηαη, ηειηθά, κε θάπνην θνξηίν. Σν θνξηίν απηφ, είηε είλαη 

σκηθφ, είηε επαγσγηθφ, είηε αθφκα πην πνιχπινθν, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, δηαζέηεη θαη απηφ κηα θακπχιε κε ηελ νπνία αλαπαξίζηαηαη ζην 

δηάγξακκα έληαζεο-ηάζεο. Ζ θακπχιε απηή νλνκάδεηαη θακπχιε θφξηνπ θαη 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ην θνξηίν θαη ηελ εμίζσζε πνπ ην δηέπεη. Σν ζεκείν 

ηνκήο ηεο θακπχιεο θφξηνπ θαη ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπχιεο ηεο ζπζηνηρίαο είλαη 

θαη ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε έληαζε 

αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκνθξαζία. Σα ζεκεία απηά ιχλνληαη θαη πάιη κε ζχζηεκα, αιιά 

ε ιχζε πξέπεη λα γίλεη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνξηίνπ.



  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

Φ/Β ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ ΩΜΙΚΟ ΦΟΡΣΙΟ 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ε θ/β γελλήηξηα ζπλδέεηαη κε σκηθφ θνξηίν. Σν 

σκηθφ θνξηίν κπνξεί λα απνηειείηαη απφ κηα απιή αληίζηαζε. θνπφο απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη λα επξεζεί ην βέιηηζην σκηθφ θνξηίν γηα δεδνκέλε θσηνβνιηατθή 

γελλήηξηα θαη ε βέιηηζηε θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία γηα δεδνκέλν σκηθφ θνξηίν. 

Παξάιιεια, ζα εμεηαζηεί ε επηξξνή δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ αθηηλνβνιίαο θαη ε 

αιιαγή ζεξκνθξαζίαο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ.  

 

4.1 Μνληέιν αθηηλνβνιίαο 

 H ελέξγεηα πνπ θηάλεη αλά m
2
 ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ζε κηα κέξα εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη ε θιίζε ηεο ζπιιεθηηθήο 

επηθάλεηαο, ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ε κέξα ηνπ ρξφλνπ θαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ 

δηαθφξσλ αεξίσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ ζπζηαηηθψλ ηεο αηκφζθαηξαο. Γηα λα 

ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ζε δηεζλή θιίκαθα, ε αλαθνξά γίλεηαη ζε αηζζεηήξεο 

ησλ νπνίσλ ε ζπιιεθηηθή επηθάλεηα είλαη ηνπνζεηεκέλε νξηδφληηα. Μεγάιν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα κεγέζε ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο θαη ηεο ππθλφηεηαο 

ελέξγεηαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαζψο θαη ε ειηνθάλεηα κηαο πεξηνρήο. 

 

Ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο αθηηλνβνιίαο G (Irradiance)[W/m
2
]: 

Δίλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε ελέξγεηα πνπ αθηηλνβνιείηαη πέθηεη ζε κηα επηθάλεηα 

αλά κνλάδα επηθαλείαο. 

Ππθλφηεηα ελέξγεηαο αθηηλνβνιίαο (Insolation)[J/m
2
]: 

Δίλαη ε πξνζπίπηνπζα ζε κηα επηθάλεηα ελέξγεηα αλά κνλάδα επηθαλείαο. Μπνξεί λα 

ππνινγηζηεί κε νινθιήξσζε ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

πλήζσο αλαθέξεηαη αλά εκέξα (Ζ) ή αλά ψξα (Η). 

Ζιηνθάλεηα [h]: 

Ζ ειηνθάλεηα εθθξάδεηαη ζε πιήζνο σξψλ αλά κήλα ή αλά έηνο, θαηά ηηο νπνίεο ν 

ήιηνο είλαη νξαηφο απφ ηνλ νπξαλφ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν κηαο πεξηνρήο θαη 

εμαξηάηαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, ηε ζέζε θαη ηε δηακφξθσζή ηεο. Ζ κεγαιχηεξε 

ειηνθάλεηα ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη ζηελ Ηεξάπεηξα ηεο Κξήηεο (3108 ψξεο 

εηεζίσο). 

 Γηα λα έρνπλ ηα δεδνκέλα απηά πξαθηηθή θαη αμηφπηζηε εθαξκνγή, φπνπ 

ρξεηαζηνχλ πξέπεη λα γίλνπλ κεηξήζεηο θαη ζπιινγή κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

πεξίνδν πνιιψλ ρξφλσλ. ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηα ζηνηρεία απηά. Μηα απφ απηέο απνηειεί ην PVGIS (Photovoltaic 

Geographical Information System) πνπ αλήθεη ζε εξεπλεηηθφ θέληξν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Μπνξεί  λα βξεζεί ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/index.htm. Γηαζέηεη πιεζψξα ραξηψλ θαη ζηνηρείσλ 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  Φ/Β ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΚΑΗ ΩΜΗΚΟ ΦΟΡΣΗΟ 

 

64 

 

πνπ ιακβάλνληαη εδψ θαη 20 ρξφληα, ελψ δηαζέηεη θαη αιγφξηζκνπο πξνζδηνξηζκνχ 

θαη ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ κηα θ/β ζπζηνηρία. Μηα άιιε πνιχ θαιή βάζε 

δεδνκέλσλ πξνέξρεηαη απφ ηε γλσζηή NASA θαη κπνξεί λα βξεζεί ζηελ  αθφινπζε 

δηεχζπλζε: http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζε ελεξγεηαθέο κειέηεο. 

 Ζ  αθηηλνβνιία πνπ πέθηεη ζηελ επηθάλεηα ησλ θ/β πιαηζίσλ έρεη ηεξάζηηα 

ζεκαζία ζηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε πξνζέγγηζε ηεο πξέπεη 

λα είλαη αξθεηά ξεαιηζηηθή. Έρνπλ ππάξμεη πνιιά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ κε 

αξθεηά θαιή πξνζέγγηζε ηελ ηππηθή ηηκή G ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο εκέξαο. Δδψ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην εμήο: 

 

𝐺 = 1000 sin 15𝑡 − 90  

 

(4.1) 

 H έληαζε κεηξηέηαη ζε W/m
2
. Πξφθεηηαη γηα κηα θακπχιε κε κέγηζηε ηηκή ηα 

1000 W/m
2
. Ζ κεηαβιεηή t αληηπξνζσπεχεη ηηο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο. 

Δηζάγνληαο ηνλ παξαθάησ θψδηθα πξνθχπηεη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο. 

 
function I = irradiation 
G=zeros(24); 
double t; 
t= 6:1:18; 
I=1000*sin(pi*t/12 - pi/2); 
G(t)=I 
plot(t,I); 
title('Plot of irradiation'); 
xlabel('6h < t <18h'); 
ylabel('irradiation G'); 

 

 

θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε είλαη:  

 

 

Δηθόλα 19 γξαθηθή παξάζηαζε κεηαβνιήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ηππηθήο εκέξαο  
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 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο αθηηλνβνιίαο αθνινπζεί εθείλε ηνπ εκηηφλνπ. Δδψ 

ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξηλ ηηο 6 π.κ. θαη κεηά 

ηηο 6 κ.κ. ζεσξείηαη πξαθηηθά κεδεληθή. Μεηά ηηο 6.00 ην πξσί ε έληαζε απμάλεηαη 

θαη ζηαδηαθά θηάλεη ζηε κέγηζηε ηηκή ηεο, 1000W/m
2
 ζηηο 12.00. Καηφπηλ, έρεη 

θζίλνπζα πνξεία κέρξη ηε κεδεληθή ηηκή ζηηο 18.00. Σν κνληέιν απηφ είλαη θαζαξά 

πξνζεγγηζηηθφ.  

 Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο επεξεάδεη 

δξακαηηθά ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο θσηνβνιηατθήο ζπζηνηρίαο. 

ηελ ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε ην κέγεζνο πνπ επεξεάδεηαη είλαη ην θσηφξεπκα. 

Ηζρχεη φηη: 

 

𝛪𝐿 =  𝐼𝐿𝑟𝑒𝑓
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
 

 

(4.2) 

 

φπνπ  

ΗL    ην θσηφξεπκα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε έληαζε αθηηλνβνιίαο 

ΗLref ην θσηφξεπκα αλαθνξάο γηα 1000W/m
2
 

G    ε έληαζε αθηηλνβνιίαο 

Gref  ε έληαζε αθηηλνβνιίαο αλαθνξάο 1000W/m
2
 

 

 Με ηνλ ηχπν απηφ κπνξνχκε λα βξνχκε θάζε ραξαθηεξηζηηθή I-V θακπχιε 

γηα φιεο ηηο αθηηλνβνιίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θ/β 

ζπζηνηρία. Να ηνλίζνπκε, φηη ιφγσ ηνπ ζρήκαηνο ηεο θακπχιεο, πνπ αθνινπζεί πηζηά 

απηήλ ηνπ εκηηφλνπ, είλαη πξνθαλέο, φηη ζηηο ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη 

ειηνθάλεηα  ε έληαζε είλαη αλά δχν ψξεο ίδηα. Γειαδή, ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο 

ζηηο 13:00 θαη ζηηο 11:00 είλαη ίδηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο ψξεο. 

  Έρνληαο σο δεδνκέλε ηε θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία απφ ην θεθάιαην 3, 

είκαζηε ζε ζέζε λα ππνινγίζνπκε ηηο Η-V ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο γηα θάζε κηα 

απφ ηηο 12 ψξεο θαηά ηηο νπνίεο παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. ην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην πξνέθπςε φηη ην θσηφξεπκα IL γηα 1000W/m
2
 είλαη 10.7A. Κάλνληαο ηνπο 

ππνινγηζκνχο θαη γηα ηηο ππφινηπεο ππθλφηεηεο ηζρχνο κπνξνχκε λα ηνπο 

ζπλνςίζνπκε ζηνλ εμήο πίλαθα: 

 

Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0 0 

7.00/17.00 258 2,7606 

8.00/16.00 500 5,3500 

9.00/15.00 707 7,5649 

10.00/14.00 866 9,2662 

11.00/13.00 966 10,3255 

12.00 1000 10,7000 

 

Πίλαθαο 2 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνιίαο θαη θσηόξεπκα  
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 Δηζάγνληαο ηα λνχκεξα ζην Matlab πξνθχπηεη ε αθφινπζε γξαθηθή 

παξάζηαζε: 

 

 

Δηθόλα 20 Η  I-V θακπύιε ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα  θαη ηελ αληίζηνηρε έληαζε 

αθηηλνβνιίαο  

4.2 Φ/Β γελλήηξηα θαη σκηθφ θνξηίν 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ε θ/β γελλήηξηα ζπλδέεηαη κε σκηθφ θνξηίν. Σν 

σκηθφ θνξηίν απνηειείηαη απφ κηα απιή αληίζηαζε. θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

είλαη λα επξεζεί ην βέιηηζην σκηθφ θνξηίν γηα ηε θσηνβνιηατθή γελλήηξηα ηνπ 

θεθαιαίνπ 3 θαη ε βέιηηζηε δηάηαμε ηεο ίδηαο ζπζηνηρίαο γηα δεδνκέλν σκηθφ θνξηίν. 

Απηφ πνπ επηζπκψ είλαη ην σκηθφ θνξηίν λα απνξξνθά ηε κέγηζηε δπλαηή ηζρχ απφ 

ηε ζπζηνηρία. 

 

Δηθόλα 21 Μνληέιν θ/β γελλήηξηαο ζπλδεδεκέλεο κε σκηθό θνξηίν  
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4.2.1 Βέιηηζην σκηθφ θνξηίν γηα ζχλδεζε κε δεδνκέλε θ/β ζπζηνηρία 

 Γλσξίδσ, πσο θάζε ψξα πνπ πεξλάεη κεηαβάιιεηαη ε I-V θακπχιε ηεο θ/β 

ζπζηνηρίαο. Γειαδή, κεηαβάιιεηαη ε παξνρή ηζρχνο πξνο ην θνξηίν κνπ. Σν πνζφ ηεο 

ηζρχνο πνπ ζα θηάζεη ζην θνξηίν εμαξηάηαη απφ ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ θακπχιε ηνπ θνξηίνπ κέλεη ζηαζεξή θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε κε θιίζε θ = tan−1  
1

𝑅
 . Δγψ επηζπκψ λα ππνινγίζσ ηε βέιηηζηε ηηκή ηνπ 

σκηθνχ θνξηίνπ, ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο  ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο λα 

επηηξέπνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή κεηαθνξά ηζρχνο απφ ηε ζπζηνηρία ζην θνξηίν. Γηα λα 

γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην κέγεζνο, ην νπνίν ζα ζπγθξίλεη ηελ απφδνζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο αληίζηαζεο. Σν κέγεζνο απηφ είλαη 

ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο.  

 

πληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο 

Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο είλαη ην πειίθν ηνπ νινθιεξψκαηνο ηεο ηζρχνο 

θάζε ψξαο πξνο ην νινθιήξσκα ηεο κέγηζηεο ηζρχνο θάζε ψξαο. Γειαδή: 

 

𝑛 =  
 𝑉 𝑡 𝐼 𝑡 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

 𝑉𝑚𝑝  𝑡 𝐼𝑚𝑝  𝑡 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

=  
 𝑉𝑛𝐼𝑛𝑇

𝑛
6

 𝑉𝑛𝑚𝑝 𝐼𝑛𝑚𝑝 𝑇𝑛
6

=  
𝑉6𝐼6 + 𝑉7𝐼7 + ⋯ + 𝑉𝑛𝐼𝑛

𝑉6𝑚𝑝 𝐼6𝑚𝑝 + 𝑉7𝑚𝑝 𝐼7𝑚𝑝 + ⋯ + 𝑉𝑛𝑚𝑝 𝐼𝑛𝑚𝑝
 

 

 

(4.3) 

 

φπνπ ην n = 6,7...18 

Οη ηηκέο Ηn θαη Vn αλαθέξνληαη ζηηο ηηκέο ηεο έληαζεο θαη ηεο ηάζεο ζην 

ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ψξα n, ελψ νη ηηκέο Inmp θαη Vnmp ζηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο. 

 Δίλαη πξνθαλέο, φηη αθνχ γηα θάζε ψξα ε Η-V ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ηεο 

ζπζηνηρίαο είλαη δηαθνξεηηθή, δηαθέξνπλ γηα θάζε ψξα, ηφζν ε κέγηζηε ηζρχο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ζπζηνηρία (δειαδή ην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο), θαζψο θαη ην 

ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε αληίζηαζε 

απμάλεηαη θαη κεηψλεηαη αληίζηνηρα ε θιίζε ηεο επζείαο ηνπ θνξηίνπ θαη αιιάδνπλ 

θαη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο δίλνληαο δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο γηα ην 

ζχζηεκα. Γηα ηελ ίδηα ζπζηνηρία ν παξνλνκαζηήο ηνπ ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο  

κέλεη ίδηνο. Πξνθαλψο, επηζπκψ ηελ κέγηζηε δπλαηή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή. Ζ ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο πνπ ζα ηνλ κεγηζηνπνηεί είλαη ε Ropt. 

Γηα λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο πξέπεη λα βξσ ηα ζεκεία 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο. 

 

Τπνινγηζκφο ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο θ/β ζπζηήκαηνο 

 Σν ζεκείν ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ηηκή ηεο αθηηλνβνιίαο ζα είλαη ην ζεκείν, 

φπνπ ε επζεία ηνπ σκηθνχ θνξηίνπ ηέκλεη ηελ I-V θακπχιε ηεο ζπζηνηρίαο γηα ηε 
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ζπγθεθξηκέλε αθηηλνβνιία/ψξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 22. Άξα, είλαη 

πξνθαλέο, φηη γηα δεδνκέλε θ/β ζπζηνηρία ε κεηαθνξά ηζρχνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

αληίζηαζε πνπ ζπλδένπκε ζηελ έμνδν ηεο ζπζηνηρίαο. Γηα λα ην βξσ ην ζεκείν απηφ 

ζα εμηζψζσ ηελ εμίζσζε ηεο ηάζεο ηεο ζπζηνηρίαο κε ηελ ηάζε ηεο αληίζηαζεο, 

δειαδή,  ην λφκν ηνπ Ohm ιπκέλν σο πξνο V. Ζ κε γξακκηθή εμίζσζε πνπ ζα 

πξνθχςεη είλαη ε εμήο: 

 

−𝛪𝑅𝑆 + 
1

𝛬
ln  

𝐼𝐿 − 𝐼

𝐼0
+  1 −  𝐼𝑅 = 0 

 

 

(4.4) 

 Σα κεγέζε RS, IL, I0, Λ αλαθέξνληαη ζηε ζπζηνηρία, R είλαη ε αληίζηαζε ηνπ 

θνξηίνπ θαη Η είλαη ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ R 

θαη ηνπ ΗL κπνξεί λα βξεζεί ην I ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηφπηλ, γηα λα επξεζεί ε ηάζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε εμίζσζε ηεο ηάζε ηεο ζπζηνηρίαο ή ε εμίζσζε ηνπ Ohm. 

 

𝑉 = −𝛪𝑅𝑆 + 
1

𝛬
ln  

𝐼𝐿 − 𝐼

𝐼0
+  1  

 

 

(4.5) 

𝑉 =  𝐼𝑅 

 

(4.6) 

 

 

 

Δηθόλα 22 Σεκείν ιεηηνπξγίαο κηαο θ/β ζπζηνηρίαο ζπλδεδεκέλεο κε αληίζηαζε R=50  

Ζ εχξεζε ησλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη ζε απηή ηε 

δηπισκαηηθή εξγαζία ζα γίλεη γηα ηελ αθηηλνβνιία ηεο θάζε ψξαο θαη ηα αληίζηνηρα 

θσηνξεχκαηα γηα αληηζηάζεηο απφ 10Ω σο 1000Ω. Σν θάζε ζεκείν ιεηηνπξγίαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηεο ψξαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη απφ ηηο ηηκέο 

έληαζεο θαη ηάζεο ζηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηεο θ/β γελλήηξηαο 
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ζπλδεδεκέλεο κε ην σκηθφ θνξηίν. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπγθεληξψλεη ηα 

απνηειέζκαηα. 

 

 

R[Ω] I7[A] V7[V] I8[A] V8[V] I9[A] V9[V] I10[A] V10[V] I11[A] V11[V] I12[A] V12[V] 

10 2,76 27,6 5,35 53,5 7,564 75,64 9,265 92,65 10,32 103,2 10,7 107 

20 2,76 55,2 5,348 107 7,561 151,2 9,258 185,2 10,31 206,2 10,68 213,7 

30 2,76 82,79 5,345 160,4 7,547 226,4 9,217 276,5 10,23 307 10,59 317,6 

40 2,759 110,4 5,337 213,5 7,491 299,6 9,018 360,7 9,847 393,9 10,11 404,4 

50 2,758 137,9 5,313 265,7 7,305 365,2 8,459 422,9 8,979 449 9,133 456,7 

60 2,756 165,3 5,255 315,3 6,905 414,3 7,662 459,7 7,984 479 8,08 484,8 

70 2,752 192,7 5,13 359,1 6,37 445,9 6,877 481,4 7,098 496,8 7,165 501,5 

80 2,746 219,7 4,924 393,9 5,826 466,1 6,192 495,4 6,357 508,5 6,407 512,6 

90 2,737 246,3 4,66 419,4 5,331 479,8 5,612 505,1 5,742 516,8 5,782 520,4 

100 2,722 272,2 4,376 437,6 4,896 489,6 5,123 512,3 5,229 522,9 5,263 526,3 

110 2,698 296,8 4,1 451 4,518 497 4,707 517,8 4,797 527,7 4,826 530,8 

120 2,663 319,6 3,842 461,1 4,189 502,7 4,351 522,1 4,429 531,5 4,454 534,5 

130 2,617 340,1 3,607 468,9 3,902 507,3 4,043 525,7 4,113 534,6 4,134 537,5 

140 2,558 358,1 3,394 475,2 3,651 511,1 3,776 528,6 3,837 537,2 3,857 540 

150 2,489 373,3 3,202 480,3 3,428 514,2 3,54 531,1 3,596 539,4 3,614 542,1 

160 2,414 386,2 3,029 484,6 3,231 516,9 3,332 533,2 3,383 541,3 3,399 543,9 

170 2,335 396,9 2,872 488,2 3,054 519,2 3,147 535 3,194 542,9 3,209 545,5 

180 2,255 406 2,729 491,3 2,896 521,2 2,981 536,6 3,024 544,4 3,038 546,9 

190 2,177 413,6 2,6 493,9 2,752 522,9 2,832 538 2,872 545,6 2,885 548,1 

200 2,101 420,1 2,481 496,3 2,622 524,5 2,696 539,3 2,734 546,8 2,746 549,2 

210 2,027 425,7 2,373 498,4 2,504 525,9 2,573 540,4 2,608 547,8 2,62 550,1 

220 1,957 430,5 2,274 500,2 2,396 527,1 2,461 541,4 2,494 548,7 2,505 551 

230 1,89 434,8 2,182 501,8 2,297 528,2 2,358 542,3 2,389 549,5 2,399 551,8 

240 1,827 438,5 2,097 503,3 2,205 529,2 2,263 543,1 2,293 550,2 2,302 552,5 

250 1,767 441,8 2,019 504,7 2,121 530,1 2,175 543,9 2,204 550,9 2,213 553,2 

260 1,711 444,8 1,946 505,9 2,042 531 2,094 544,6 2,121 551,5 2,13 553,8 

270 1,657 447,4 1,878 507 1,969 531,8 2,019 545,2 2,045 552,1 2,053 554,4 

280 1,607 449,9 1,814 508 1,902 532,5 1,949 545,8 1,974 552,6 1,982 554,9 

290 1,559 452 1,755 508,9 1,838 533,1 1,884 546,3 1,907 553,1 1,915 555,4 

300 1,513 454 1,699 509,8 1,779 533,7 1,823 546,8 1,845 553,6 1,853 555,8 

310 1,47 455,8 1,647 510,6 1,724 534,3 1,765 547,3 1,787 554 1,794 556,2 

320 1,43 457,5 1,598 511,4 1,671 534,8 1,712 547,7 1,733 554,4 1,739 556,6 

330 1,391 459 1,552 512,1 1,622 535,3 1,661 548,1 1,681 554,8 1,688 557 

340 1,354 460,5 1,508 512,7 1,576 535,8 1,613 548,5 1,633 555,1 1,639 557,3 

350 1,319 461,8 1,467 513,3 1,532 536,2 1,568 548,9 1,587 555,5 1,593 557,6 

360 1,286 463 1,427 513,9 1,491 536,6 1,526 549,2 1,544 555,8 1,55 557,9 

370 1,255 464,2 1,39 514,4 1,451 537 1,485 549,5 1,503 556,1 1,509 558,2 

380 1,224 465,2 1,355 514,9 1,414 537,4 1,447 549,8 1,464 556,4 1,47 558,5 

390 1,195 466,2 1,322 515,4 1,379 537,7 1,411 550,1 1,427 556,6 1,433 558,7 
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R[Ω] I7[A] V7[V] I8[A] V8[V] I9[A] V9[V] I10[A] V10[V] I11[A] V11[V] I12[A] V12[V] 

400 1,168 467,2 1,29 515,9 1,345 538 1,376 550,4 1,392 556,9 1,397 559 

410 1,142 468,1 1,259 516,3 1,313 538,3 1,343 550,7 1,359 557,1 1,364 559,2 

420 1,116 468,9 1,23 516,7 1,282 538,6 1,312 550,9 1,327 557,3 1,332 559,4 

430 1,092 469,7 1,202 517,1 1,253 538,9 1,282 551,1 1,297 557,5 1,301 559,6 

440 1,069 470,4 1,176 517,4 1,225 539,2 1,253 551,4 1,268 557,7 1,272 559,8 

450 1,047 471,2 1,151 517,8 1,199 539,4 1,226 551,6 1,24 557,9 1,244 560 

460 1,026 471,8 1,126 518,1 1,173 539,7 1,2 551,8 1,213 558,1 1,218 560,2 

470 1,005 472,5 1,103 518,4 1,149 539,9 1,174 552 1,188 558,3 1,192 560,4 

480 0,986 473,1 1,081 518,7 1,125 540,1 1,15 552,2 1,163 558,5 1,168 560,5 

490 0,967 473,6 1,059 519 1,103 540,3 1,127 552,3 1,14 558,6 1,144 560,7 

500 0,948 474,2 1,039 519,3 1,081 540,5 1,105 552,5 1,118 558,8 1,122 560,8 

510 0,931 474,7 1,019 519,6 1,06 540,7 1,084 552,7 1,096 558,9 1,1 561 

520 0,914 475,2 1 519,8 1,04 540,9 1,063 552,8 1,075 559,1 1,079 561,1 

530 0,898 475,7 0,981 520 1,021 541,1 1,043 553 1,055 559,2 1,059 561,2 

540 0,882 476,2 0,963 520,3 1,002 541,2 1,024 553,1 1,036 559,3 1,04 561,4 

550 0,867 476,6 0,946 520,5 0,984 541,4 1,006 553,2 1,017 559,5 1,021 561,5 

560 0,852 477 0,93 520,7 0,967 541,6 0,988 553,4 0,999 559,6 1,003 561,6 

570 0,838 477,4 0,914 520,9 0,95 541,7 0,971 553,5 0,982 559,7 0,985 561,7 

580 0,824 477,8 0,898 521,1 0,934 541,9 0,955 553,6 0,965 559,8 0,969 561,8 

590 0,81 478,2 0,884 521,3 0,919 542 0,939 553,8 0,949 559,9 0,952 561,9 

600 0,798 478,5 0,869 521,5 0,904 542,1 0,923 553,9 0,933 560 0,937 562,1 

610 0,785 478,9 0,855 521,7 0,889 542,3 0,908 554 0,918 560,1 0,922 562,2 

620 0,773 479,2 0,842 521,9 0,875 542,4 0,894 554,1 0,904 560,2 0,907 562,2 

630 0,761 479,5 0,829 522 0,861 542,5 0,88 554,2 0,889 560,3 0,893 562,3 

640 0,75 479,9 0,816 522,2 0,848 542,6 0,866 554,3 0,876 560,4 0,879 562,4 

650 0,739 480,2 0,804 522,3 0,835 542,8 0,853 554,4 0,862 560,5 0,865 562,5 

660 0,728 480,4 0,792 522,5 0,823 542,9 0,84 554,5 0,849 560,6 0,852 562,6 

670 0,717 480,7 0,78 522,6 0,81 543 0,828 554,6 0,837 560,7 0,84 562,7 

680 0,707 481 0,769 522,8 0,799 543,1 0,816 554,7 0,825 560,8 0,828 562,8 

690 0,697 481,3 0,758 522,9 0,787 543,2 0,804 554,8 0,813 560,8 0,816 562,8 

700 0,688 481,5 0,747 523,1 0,776 543,3 0,793 554,8 0,801 560,9 0,804 562,9 

710 0,679 481,8 0,737 523,2 0,765 543,4 0,782 554,9 0,79 561 0,793 563 

720 0,669 482 0,727 523,3 0,755 543,5 0,771 555 0,779 561,1 0,782 563,1 

730 0,661 482,2 0,717 523,4 0,745 543,6 0,76 555,1 0,769 561,1 0,771 563,1 

740 0,652 482,4 0,708 523,6 0,735 543,7 0,75 555,1 0,758 561,2 0,761 563,2 

750 0,644 482,7 0,698 523,7 0,725 543,7 0,74 555,2 0,748 561,3 0,751 563,3 

760 0,635 482,9 0,689 523,8 0,716 543,8 0,731 555,3 0,739 561,3 0,741 563,3 

770 0,627 483,1 0,68 523,9 0,706 543,9 0,721 555,4 0,729 561,4 0,732 563,4 

780 0,62 483,3 0,672 524 0,697 544 0,712 555,4 0,72 561,5 0,722 563,4 

790 0,612 483,5 0,663 524,1 0,689 544,1 0,703 555,5 0,711 561,5 0,713 563,5 

800 0,605 483,7 0,655 524,2 0,68 544,1 0,694 555,6 0,702 561,6 0,704 563,6 

810 0,597 483,8 0,647 524,3 0,672 544,2 0,686 555,6 0,693 561,6 0,696 563,6 

820 0,59 484 0,64 524,4 0,664 544,3 0,678 555,7 0,685 561,7 0,687 563,7 

830 0,583 484,2 0,632 524,5 0,656 544,4 0,67 555,7 0,677 561,8 0,679 563,7 
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R[Ω] I7[A] V7[V] I8[A] V8[V] I9[A] V9[V] I10[A] V10[V] I11[A] V11[V] I12[A] V12[V] 

840 0,577 484,4 0,624 524,6 0,648 544,4 0,662 555,8 0,669 561,8 0,671 563,8 

850 0,57 484,5 0,617 524,7 0,641 544,5 0,654 555,8 0,661 561,9 0,663 563,8 

860 0,564 484,7 0,61 524,8 0,633 544,6 0,646 555,9 0,653 561,9 0,656 563,9 

870 0,557 484,9 0,603 524,8 0,626 544,6 0,639 556 0,646 562 0,648 563,9 

880 0,551 485 0,596 524,9 0,619 544,7 0,632 556 0,639 562 0,641 564 

890 0,545 485,2 0,59 525 0,612 544,7 0,625 556,1 0,632 562 0,634 564 

900 0,539 485,3 0,583 525,1 0,605 544,8 0,618 556,1 0,625 562,1 0,627 564,1 

910 0,533 485,4 0,577 525,2 0,599 544,9 0,611 556,2 0,618 562,1 0,62 564,1 

920 0,528 485,6 0,571 525,2 0,592 544,9 0,605 556,2 0,611 562,2 0,613 564,1 

930 0,522 485,7 0,565 525,3 0,586 545 0,598 556,3 0,605 562,2 0,607 564,2 

940 0,517 485,9 0,559 525,4 0,58 545 0,592 556,3 0,598 562,3 0,6 564,2 

950 0,512 486 0,553 525,4 0,574 545,1 0,586 556,3 0,592 562,3 0,594 564,3 

960 0,506 486,1 0,547 525,5 0,568 545,1 0,58 556,4 0,586 562,4 0,588 564,3 

970 0,501 486,2 0,542 525,6 0,562 545,2 0,574 556,4 0,58 562,4 0,582 564,3 

980 0,496 486,4 0,536 525,6 0,556 545,2 0,568 556,5 0,574 562,4 0,576 564,4 

990 0,491 486,5 0,531 525,7 0,551 545,3 0,562 556,5 0,568 562,5 0,57 564,4 

1000 0,487 486,6 0,526 525,8 0,545 545,3 0,557 556,6 0,563 562,5 0,564 564,5 

 

Πίλαθαο 3 Πίλαθαο ηάζεσλ θαη εληάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε ώξα από ηηο 7.00 

κέρξη ηηο 12.00 αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο σκηθήο αληίζηαζεο πνπ ζπλδένπκε ζηε θ/β 

γελλήηξηα  

Τπνινγηζκφο ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο ηεο θ/β ζπζηνηρίαο 

 χκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ αλαπηχρζεθε ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ 

κπνξψ λα ππνινγίζσ ην ζεκείν ηεο κέγηζηεο ηζρχνο γηα θάζε ψξα θαη άξα γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή έληαζε αθηηλνβνιίαο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ηα ζεκεία απηά εμαξηψληαη 

κφλν απφ ηελ ηερλνινγία, ηε δηάηαμε ηεο ζπζηνηρίαο θαη ηελ έληαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο. Σα ζεκεία απηά δελ επεξεάδνληαη απφ ηε κνξθή ή ην κέγεζνο ηνπ 

θνξηίνπ. Κάλνληαο ηνπο ππνινγηζκνχο πξνθχπηεη ν θάησζη πίλαθαο. 

 

ώπα G[W/m
2
] Imp[A] Vmp[V] 

6.00/18.00 0 0 0 

7.00/17.00 258 2,428304 383,9312 

8.00/16.00 500 4,742179 412,6148 

9.00/15.00 707 6,727134 426,9433 

10.00/14.00 866 8,253325 434,9938 

11.00/13.00 965 9,203902 439,1601 

12.00 1000 9,539991 440,5092 

Πίλαθαο 4 Τηκέο έληαζεο θαη ηάζεο ζηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο γηα θάζε ώξα  

ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί είλαη ζρεδηαζκέλεο, ηφζν νη ραξαθηεξηζηηθέο 

θακπχιεο ηνπ θ/β ζπζηήκαηνο, αλάινγα κε ηελ ψξα θαη ηελ αληίζηνηρε αθηηλνβνιία 

φζν θαη ε θακπχιε πνπ απνηειείηαη απφ φια ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο. Έρνπλ 
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ππνινγηζηεί, δειαδή, φια ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε βήκα 0.1Α γηα ην θσηφξεπκα. 

 

 

Δηθόλα 23 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα θαη ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο  

Πιένλ έρσ φια ηα δεδνκέλα πνπ κνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα ππνινγίζσ ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ R. πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο πνπ 

παίξλεη ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο είλαη εχθνιν λα βξσ ηελ κέγηζηε θαη άξα λα 

βξσ ηε βέιηηζηε ηηκή ηεο αληίζηαζεο Ropt. Γηα λα έρεη, φκσο, αμία ε εχξεζε ηεο ηηκήο 

απηήο ζα νξίζσ δχν λέα κεγέζε. Πξφθεηηαη γηα ηηο αλεγκέλεο ηηκέο rmp θαη ros. Σα 

κεγέζε απηά δελ έρνπλ δηαζηάζεηο θαη νξίδνληαη σο εμήο: 

 

𝑟𝑚𝑝 =  
𝑅

𝑅𝑚𝑝𝑟𝑒𝑓
 

 

 

(4.7) 

φπνπ 𝑅𝑚𝑝𝑟𝑒𝑓 =  
𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑚𝑝
  γηα 1000 W/m

2 

θαη  

𝑟𝑜𝑠 =  
𝑅

𝑅𝑜𝑠𝑟𝑒𝑓
 

 

 

(4.8) 

φπνπ 𝑅𝑜𝑠𝑟𝑒𝑓 =  
𝑉𝑜𝑐

𝐼𝑠𝑐
    γηα 1000 W/m

2
 

 

 Πξνθαλψο, φια ηα λνχκεξα αλαθέξνληαη ζε ζπζηνηρία. Πξνθχπηεη φηη Rmpref = 

46,167Ω θαη Rosref = 53,08Ω . Καηφπηλ απηνχ, κπνξνχκε λα ζπγθεληξψζνπκε φια ηα 

ζηνηρεία ππνινγίδνληαο ην ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηηο αλεγκέλεο ηηκέο ηεο 

αληίζηαζεο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

0 0 0 0     

10 0,2275137 0,216605 0,188392 510 0,1916896 11,04685 9,607983 

20 0,4542108 0,43321 0,376784 520 0,1881591 11,26346 9,796375 

30 0,6733402 0,649815 0,565175 530 0,1847556 11,48006 9,984767 

40 0,8473432 0,86642 0,753567 540 0,1814725 11,69667 10,17316 

50 0,9229303 1,083025 0,941959 550 0,1783035 11,91327 10,36155 

60 0,922766 1,29963 1,130351 560 0,1752429 12,12988 10,54994 

70 0,8890493 1,516235 1,318743 570 0,172285 12,34648 10,73833 

80 0,8435487 1,73284 1,507135 580 0,169425 12,56309 10,92673 

90 0,7954997 1,949445 1,695526 590 0,166658 12,77969 11,11512 

100 0,7491276 2,16605 1,883918 600 0,1639797 12,9963 11,30351 

110 0,7061549 2,382655 2,07231 610 0,1613857 13,2129 11,4919 

120 0,6669471 2,59926 2,260702 620 0,1588723 13,42951 11,68029 

130 0,6312639 2,815865 2,449094 630 0,1564357 13,64611 11,86869 

140 0,5986924 3,03247 2,637486 640 0,1540725 13,86272 12,05708 

150 0,5688468 3,249075 2,825877 650 0,1517794 14,07932 12,24547 

160 0,5414216 3,46568 3,014269 660 0,1495534 14,29593 12,43386 

170 0,5161757 3,682285 3,202661 670 0,1473915 14,51253 12,62225 

180 0,4929064 3,89889 3,391053 680 0,1452911 14,72914 12,81064 

190 0,4714332 4,115495 3,579445 690 0,1432495 14,94574 12,99904 

200 0,4515909 4,3321 3,767837 700 0,1412644 15,16235 13,18743 

210 0,4332274 4,548705 3,956228 710 0,1393334 15,37895 13,37582 

220 0,4162039 4,76531 4,14462 720 0,1374544 15,59556 13,56421 

230 0,4003939 4,981915 4,333012 730 0,1356253 15,81216 13,7526 

240 0,3856837 5,19852 4,521404 740 0,1338441 16,02877 13,941 

250 0,3719708 5,415125 4,709796 750 0,1321089 16,24537 14,12939 

260 0,3591636 5,63173 4,898188 760 0,1304181 16,46198 14,31778 

270 0,3471802 5,848335 5,086579 770 0,12877 16,67858 14,50617 

280 0,3359473 6,064939 5,274971 780 0,1271629 16,89519 14,69456 

290 0,3253996 6,281544 5,463363 790 0,1255953 17,11179 14,88295 

300 0,3154785 6,498149 5,651755 800 0,1240659 17,3284 15,07135 

310 0,3061315 6,714754 5,840147 810 0,1225732 17,545 15,25974 

320 0,2973118 6,931359 6,028539 820 0,1211159 17,76161 15,44813 

330 0,2889771 7,147964 6,21693 830 0,1196928 17,97821 15,63652 

340 0,2810893 7,364569 6,405322 840 0,1183027 18,19482 15,82491 

350 0,2736143 7,581174 6,593714 850 0,1169444 18,41142 16,01331 

360 0,2665211 7,797779 6,782106 860 0,115617 18,62803 16,2017 

370 0,2597817 8,014384 6,970498 870 0,1143193 18,84463 16,39009 

380 0,2533707 8,230989 7,15889 880 0,1130504 19,06124 16,57848 

390 0,247265 8,447594 7,347281 890 0,1118093 19,27784 16,76687 

400 0,2414437 8,664199 7,535673 900 0,1105951 19,49445 16,95526 
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R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

410 0,2358875 8,880804 7,724065 910 0,1094069 19,71105 17,14366 

420 0,230579 9,097409 7,912457 920 0,108244 19,92766 17,33205 

430 0,2255021 9,314014 8,100849 930 0,1071055 20,14426 17,52044 

440 0,2206423 9,530619 8,289241 940 0,1059907 20,36087 17,70883 

450 0,2159859 9,747224 8,477632 950 0,1048988 20,57747 17,89722 

460 0,2115206 9,963829 8,666024 960 0,1038292 20,79408 18,08562 

470 0,2072349 10,18043 8,854416 970 0,1027811 21,01068 18,27401 

480 0,2031184 10,39704 9,042808 980 0,1017539 21,22729 18,4624 

490 0,1991612 10,61364 9,2312 990 0,1007471 21,44389 18,65079 

500 0,1953544 10,83025 9,419592 1000 0,09976 21,6605 18,83918 

Πίλαθαο 5 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ηνπ θνξηίνπ κε ην  ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο rmp θαη ros  

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηελ σκηθή αληίζηαζε είλαη:  

 

 

Δηθόλα 24 Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο n γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο σκηθήο αληίζηαζεο 

R[Ω]  

Πξνθχπηεη πσο ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θ/β 

γελλήηξηα-σκηθή αληίζηαζε κεγηζηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή R=50-60Ω. Γηα λα είλαη 

πην αθξηβήο ε ηηκή ηεο βέιηηζηεο σκηθήο αληίζηαζεο πξέπεη λα γίλνπλ νη ππνινγηζκνί 

γηα ηελ πεξηνρή απηή. Πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

R[Ω] n rmp ros 

50 0,9229303 1,083025 0,941959 

51 0,9254873 1,104685 0,960798 

52 0,9273424 1,126346 0,979638 

53 0,9285484 1,148006 0,998477 

0
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R[Ω] n rmp ros 

54 0,9291562 1,169667 1,017316 

55 0,9292141 1,191327 1,036155 

56 0,9287681 1,212988 1,054994 

57 0,9278612 1,234648 1,073833 

58 0,9265338 1,256309 1,092673 

59 0,9248238 1,277969 1,111512 

60 0,922766 1,29963 1,130351 

 

Πίλαθαο 6 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R  ζηελ πεξηνρή 50Ω-60Ω  κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο r mp θαη ros  

 

 

Δηθόλα 25 Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο n γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο σκηθήο αληίζηαζεο 

R[Ω]  ζην δηάζηεκα 50Ω -60Ω 

 

Δίλαη πξνθαλέο, πσο ε βέιηηζηε σκηθή αληίζηαζε γηα ηε ζπζηνηρία ησλ 4 

kWp είλαη Ropt = 55Ω. Γηα R=55Ω ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο παίξλεη ηελ 

κέγηζηε ηηκή ηνπ n=0,9292141, ελψ νη αλεγκέλεο αληηζηάζεηο rmp= 1,191327, ros = 

1,036155.  Ζ ηηκή ηεο ζα κπνξνχζε λα πξνμελήζεη έθπιεμε γηα ην κηθξφ  κέγεζφο 

ηεο. Θα πξέπεη, φκσο, λα αλαινγηζηνχκε, πσο ε ζπζηνηρία πνπ δηαζέηνπκε είλαη 

αξθεηά κηθξή. Πξφθεηηαη γηα κηα δηάηαμε πιαηζίσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ρσξέζεη ζε 

κηα έθηαζε 70 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ή ζηελ ηαξάηζα ελφο κεζαίνπ κεγέζνπο ζπηηηνχ. 

ην γξάθεκα ηεο εηθφλαο 26 θαίλεηαη ε ζρέζε ηνπ ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n κε 

ηηο αλεγκέλεο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ αληηζηάζεσλ.  

 

0,918

0,92

0,922

0,924

0,926

0,928

0,93

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

resistance R[Ω]

n
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Δηθόλα 26 Σρέζε ηνπ ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n κε ηηο αλεγκέλεο ηηκέο ησλ 

αληηζηάζεσλ rmp θαη ro s  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη νη κέγηζηεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνηήζεσο επηηπγράλνληαη γηα ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ αληηζηάζεσλ πνιχ ιίγν 

κεγαιχηεξεο απφ ηελ κνλάδα. Ζ βέιηηζηε αληίζηαζε Ropt βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ 

Rmpref θαη ζηελ Rosref, φπσο θαίλεηαη θαη ζηε εηθφλα 27.  Αληίζεηα, φζν νη ηηκέο ησλ 

rmp θαη ros απμάλνληαη ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο κεηψλεηαη κε κεγάιε 

ηαρχηεηα αξρηθά θαη ιίγν αξγφηεξα πην ζηαδηαθά πξνζεγγίδνληαο ηειηθά ην 0. 

Παξαηεξνχκε, φηη γηα κηθξέο ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ αληηζηάζεσλ ε κηθξή ηνπο αχμεζε 

επηθέξεη κεγάιε αχμεζε ζηνλ ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο, γεγνλφο πνπ καο 

ελδηαθέξεη αξθεηά. Πξαθηηθά, απηφ ζεκαίλεη πσο, εάλ ην σκηθφ καο θνξηίν είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ ιίγσλ δεθάδσλ Ω, κηα αχμεζε ηνπ, επίζεο κηθξή ηεο ηάμεο ησλ 5Ω κε 

10Ω, κπνξεί λα απμήζεη ζεακαηηθά ηελ παξερφκελε ηζρχ απφ ηε θ/β γελλήηξηα ζην 

πξνο ην θνξηίν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά εάλ ην θνξηίν, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην 

ζχζηεκα είλαη πνιχ κεγάιν, ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ εθαηνληάδσλ Ω, ε κείσζε πνπ 

απαηηείηαη λα γίλεη ζε απηφ γηα λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε κεηαθνξά ηζρχνο είλαη 

ζεκαληηθά κεγάιε.  

Πξνθαλψο εάλ δελ ππήξραλ νη ππφινηπεο θακπχιεο I-V πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ππφινηπεο ψξεο ηεο εκέξαο θαη ζε άιια ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ε βέιηηζηε 

αληίζηαζε Ropt ζα ηαπηηδφηαλ κε ηελ Rmpref. Γηα ην ιφγν απηφ ε επζεία ηεο βέιηηζηεο 

αληίζηαζεο έρεη κεηαηνπηζηεί πξνο ηα θάησ, έηζη ψζηε λα πξνζεγγίδεη θαη ηα άιια 

ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο. Απηφ ζα ζπλέβαηλε γηα νπνηαδήπνηε ζπζηνηρία. 

Σα απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα νπνηνδήπνηε θ/β 

ζχζηεκα νπνηαζδήπνηε δηαηάμεσο. Γειαδή, γηα λα έρεη έλα θ/β ζχζηεκα κεγάιν 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο θαη άξα κεγάιε κεηαθνξά ηζρχνο ζα πξέπεη ην σκηθφ 

θνξηίν λα έρεη ηηκή ιίγν κεγαιχηεξε απφ ηελ Rmpref, ε νπνία είλαη ε αληίζηαζε πνπ 

ηθαλνπνηεί ην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο γηα έληαζε αθηηλνβνιίαο 

1000W/m
2
. Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα σκηθά θνξηία θνληά ζην Rmpref κηθξέο 

αιιαγέο ζην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ θέξλνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηελ κεηαθνξά ηζρχνο. 

0
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Δηθόλα 27 Γξαθηθή παξάζηαζε πνπ απεηθνλίδεη ηηο  επζείεο ησλ αληηζηάζεσλ Ropt,  Rmpr ef,  

Rosre f θαη ηελ I-V θακπύιε ηεο θ/β γελλήηξηαο γηα G=1000W/m
2
.  

H αθφινπζε γξαθηθή παξάζηαζε ζπλνςίδεη φιεο ηηο θακπχιεο πνπ έρνπλ 

ππνινγηζηεί: 

 

Δηθόλα 28 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο  θαη ε επζεία ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ  γηα ην 

ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν   

Έρεη ήδε αλαθεξζεί πσο γηα ζπγθεθξηκέλε θ/β δηάηαμε ε ηζρχο πνπ 

κεηαθέξεηαη πξνο ηελ σκηθή αληίζηαζε εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ηηκή ηεο αληίζηαζεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί, πσο γηα αληηζηάζεηο κηθξέο, ηεο ηάμεσο ησλ 1Ω σο 3Ω (θιίζε 

θνληά ζηηο 90°) ε ζπγθεθξηκέλε θ/β γελλήηξηα ζπκπεξηθέξεηαη σο πεγή ζπλερνχο 
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ηάζεο, αθνχ ε ηάζε είλαη πεξίπνπ ίδηα γηα φια ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 

σξψλ. Αληίζεηα, γηα αληηζηάζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 400Ω (πνιχ κηθξή θιίζε), ε ίδηα 

θ/β γελλήηξηα ζπκπεξηθέξεηαη σο πεγή ζπλερνχο ξεχκαηνο, αθνχ ε έληαζε ηνπ 

ξεχκαηνο είλαη πεξίπνπ ίδηα γηα φια ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο. Θα πξέπεη, επίζεο,  λα 

ηνληζηεί φηη ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο είλαη αδχλαηνλ λα θηάζεη ηελ κνλάδα, 

δειαδή είλαη αδχλαηνλ ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο ζηα ζεκεία κέγηζηεο 

ηζρχνο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο αθνινπζνχλ κηα 

παξαβνιηθή πνξεία, ελ αληηζέζεη κε ηελ επζεία ηεο σκηθήο αληίζηαζεο. 

 

 

4.2.2 Βέιηηζηε θ/β ζπζηνηρία γηα δεδνκέλν σκηθφ θνξηίν 

θνπφο κνπ είλαη λα δηακνξθψζσ ηε θ/β ζπζηνηρία κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε γηα 

δεδνκέλν σκηθφ θνξηίν ε κεηαθνξά ηζρχνο λα είλαη κέγηζηε. Πξνθαλψο, ζα ζπλερίζσ 

λα έρσ ηα ίδηα θ/β πιαίζηα ησλ 80Wp θαη ζηφρνο κνπ ζα είλαη ηα 4kWp , ελψ ην 

θνξηίν πνπ ζα ζπλδέζσ ζηε θ/β γελλήηξηα ζα είλαη R=55Ω. Ζ κφλε παξάκεηξνο πνπ 

κπνξψ λα δηακνξθψζσ πιένλ είλαη ε δηάηαμε ησλ πιαηζίσλ. Θα πξέπεη, δειαδή, λα 

βξσ ηε βέιηηζηε δηάηαμε ηεο ζπζηνηρίαο πνπ πξνθαιεί ηε κέγηζηε κεηαθνξά ηζρχνο 

πξνο ην θνξηίν κνπ. Σν γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ παξάιιεισλ αιπζίδσλ κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πιαηζίσλ ζε ζεηξά ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε 4000W/80W=50. Ηζρχεη 

δειαδή: 

𝑁𝑆𝑁𝑃 = 50 

 

φπνπ NS είλαη ν αξηζκφο ησλ ζε ζεηξά πιαηζίσλ ζε θάζε αιπζίδα θαη NP ν αξηζκφο 

ησλ παξάιιεισλ αιπζίδσλ. Μέρξη ζηηγκήο είρα 26 πιαίζηα ζε ζεηξά παξαηεηαγκέλα 

ζε 2 αιπζίδεο. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ 1 αιπζίδα κε 50 πιαίζηα, ή 3 αιπζίδεο κε 

17 πιαίζηα, ή 4 αιπζίδεο κε 13 πιαίζηα, ή 5 αιπζίδεο κε 10 πιαίζηα θαη ινηπά. 

Καηφπηλ, ζα πξέπεη λα εθηηκήζσ πνηά ιχζε είλαη ε βέιηηζηε ζπγθξίλνληαο ηα ζεκεία 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πηζαλνί ζπλδπαζκνί πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη νη 

εμήο: 

 

ΝS NP NS*NP Ptotal[kWp] 

50 1 50 4000 

26 2 52 4160 

17 3 51 4080 

13 4 52 4160 

10 5 50 4000 

9 6 54 4320 

7 7 49 3920 

6 9 54 4320 

Πίλαθαο 7 Πίλαθαο ζπλδπαζκώλ αξηζκνύ παξάιιεισλ αιπζίδσλ NP ,αξηζκνύ πιαηζίσλ 

ζε ζεηξά NS  θαη ηεο ζπλνιηθήο ηζρύνο ζηελ νπνία αληηζηνηρνύλ γηα ην πιαίζην  QS80P κε 

ηζρύ αηρκήο 80Wp 
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Τπνινγηζκφο ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο 

 Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ζα βξεζνχλ φπσο ζην ππνθεθάιαην 4.2.1 κέζσ ηεο 

εμίζσζεο (4.4), κφλν πνπ ηψξα ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο είλαη κία θαη ίζε κε 55 Ω. Θα 

πξέπεη λα βξεζνχλ γηα θάζε ψξα απφ ηηο 7.00 κέρξη ηηο 12.00 γηα θάζε ζπλδπαζκφ NS 

θαη ΝP ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. ηνλ θάησζη πίλαθα είλαη ζπγθεληξσκέλεο νη ηηκέο. Να 

ζεκεησζεί, φηη ην θάζε ζεκείν ιεηηνπξγίαο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ 

ξεχκαηνο In θαη ηελ ηάζε Vn, φπνπ n είλαη ε ψξα ηεο εκέξαο (n=7.00-12.00). 

 

NS, NP I7[A] V7[V] I8[A] V8[V] I9[A] V9[V] I10[A] V10[V] I11[A] V11[V] I12[A] V12[V] 

Ns=50, 
Np=1 1,380 75,9 2,675 147,1 3,782 208,0 4,632 254,7 5,161 283,8 5,348 294,1 

Ns=26, 
Np=2 2,757 151,6 5,290 291,0 7,130 392,2 8,069 443,9 8,474 466,1 8,594 472,7 

Ns=17, 
Np=3 3,954 217,5 5,542 304,8 6,011 330,6 6,234 342,9 6,342 348,8 6,377 350,7 

Ns=13, 
Np=4 3,914 215,3 4,547 250,1 4,792 263,6 4,922 270,7 4,988 274,3 5,009 275,5 

Ns=10, 
Np=5 3,236 178,0 3,593 197,6 3,752 206,4 3,840 211,2 3,886 213,7 3,901 214,6 

Ns=9, 
Np=6 2,976 163,7 3,264 179,5 3,399 186,9 3,475 191,1 3,514 193,3 3,527 194,0 

Ns=7, 
Np=7 2,359 129,7 2,561 140,9 2,660 146,3 2,717 149,4 2,746 151,0 2,756 151,6 

Ns=6, 
Np=9 2,045 112,5 2,208 121,4 2,289 125,9 2,336 128,5 2,361 129,9 2,369 130,3 

Πίλαθαο 8 Πίλαθαο ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θ/β γελλήηξηα -σκηθό 

θνξηίν(R=55Ω) γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο NS,  NP 

Τπνινγηζκφο ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο ηεο θ/β ζπζηνηρίαο 

χκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ αλαπηχρζεθε ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ 

κπνξψ λα ππνινγίζσ ην ζεκείν ηεο κέγηζηεο ηζρχνο γηα θάζε ψξα θαη άξα γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή έληαζε αθηηλνβνιίαο γηα θάζε κηα απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ κειεηψληαη.  

Δίλαη πξνθαλέο, φηη ηα ζεκεία απηά εμαξηψληαη κφλν απφ ηελ ηερλνινγία, ηε δηάηαμε 

ηεο ζπζηνηρίαο θαη ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Σα ζεκεία απηά δελ επεξεάδνληαη 

απφ ηε κνξθή ή ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ. Κάλνληαο ηνπο ππνινγηζκνχο πξνθχπηεη ν 

θάησζη πίλαθαο: 

 

G[W/m2] 
 

258 
 

500 
 

707 
 

866 
 

965 
 

1000 
 

Ns,Np Im[A] Vm[V] Im[A] Vm[V] Im[A] Vm[V] Im[A] Vm[V] Im[A] Vm[V] Im[A] Vm[V] 

Ns=50,Np=1 1,214 738,3 2,371 793,5 3,364 821,0 4,127 836,5 4,602 844,5 4,77 847,1 

Ns=26,Np=2 2,428 383,9 4,742 412,6 6,727 426,9 8,253 435,0 9,204 439,2 9,54 440,5 

Ns=17,Np=3 3,642 251,0 7,113 269,8 10,09 279,2 12,38 284,4 13,81 287,1 14,31 288,0 

Ns=13,Np=4 4,857 192,0 9,484 206,3 13,45 213,5 16,51 217,5 18,41 219,6 19,08 220,3 

Ns=10,Np=5 6,071 147,7 11,86 158,7 16,82 164,2 20,63 167,3 23,01 168,9 23,85 169,4 

Ns=9,Np=6 7,285 132,9 14,23 142,8 20,18 147,8 24,76 150,6 27,61 152,0 28,62 152,5 

Ns=7,Np=7 8,499 103,4 16,6 111,1 23,54 114,9 28,89 117,1 32,21 118,2 33,39 118,6 

Ns=6,Np=9 10,93 88,6 21,34 95,2 30,27 98,5 37,14 100,4 41,42 101,3 42,93 101,7 

Πίλαθαο 9 Πίλαθαο ζύγθξηζεο δηαθνξεηηθώλ δηαηάμεσλ ηεο ζπζηνηρίαο σο πξνο  ηα 

ζεκεία ηζρύνο γηα ηηο αθηηλνβνιίεο θάζε ώξαο από ηηο 7.00 σο ηηο 12.00  
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 Μπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκεηή θαη ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο, θαζψο θαη ηνλ ίδην ην ζπληειεζηή γηα λα ζπγθξίλνπκε 

ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ ελ ζεηξά θαη παξάιιεισλ πιαηζίσλ θαη λα 

βγάινπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Ο αξηζκεηήο ηνπ ζπληειεζηή πξεζβεχεη ην 

άζξνηζκα ησλ ηζρχσλ ζηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε ψξα. Ο 

παξνλνκαζηήο πξεζβεχεη ην άζξνηζκα ησλ ηζρχσλ ζηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα θάζε ψξα. Πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 

NS , NP 
Αριθμόσ  

πλαιςίων 

Αριθμητήσ  

του n 

Παρονομαςτήσ 

του n 

Συντελεςτήσ 

χρηςιμοποιήςεωσ n 

NS=50, NP=1 50 5502,2856 16918,9284 0,325215 

NS=26, NP=2 52   16348,2051 17595,6855 0,929152 

NS=17, NP=3 51   11122,6276 17257,3069 0,644517 

NS=13, NP=4 52 7323,3925 17595,6855 0,416204 

NS=10, NP=5 50 4538,6752 16918,9284 0,268260 

NS =9,  NP=6 54 3736,2099 18272,4426 0,204472 

NS =7,  NP=7 49 2294,5417 16580,5498 0,138388 

NS =6,  NP=9 54 1701,9472  18272,4426 

 
 

0,093143 

Πίλαθαο 10 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ησλ δηαθόξσλ ζπλδπαζκώλ NS θαη NP κε  ηνλ 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο  

Δίλαη πξνθαλέο, πσο ν κέγηζηνο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο επηηπγράλεηαη 

γηα ηε δεχηεξε δηάηαμε, δειαδή γηα NS=26, NP=2. Ζ ακέζσο επφκελε θαιχηεξε ιχζε 

ζα ήηαλ ε δηάηαμε κε 3 παξάιιειεο αιπζίδεο θαη 17 πιαίζηα ζε ζεηξά, ε νπνία 

αληηζηνηρεί θαη ζε έλα πιαίζην ιηγφηεξν. Μπνξνχκε, γεληθά, λα ζπκπεξάλνπκε πσο 

θαζψο ε δηάηαμε αιιάδεη, ε γξαθηθή παξάζηαζε κεηαθέξεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

θεθιηκέλε επζεία ηνπ σκηθνχ θνξηίνπ πνπ νξίδεη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο 

απνκαθξχλεηαη απφ ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο. Όζν πεξηζζφηεξν απνκαθξχλεηαη, 

ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε κεηαθνξά ηζρχνο απφ ηε θ/β γελλήηξηα πξνο ην θνξηίν. Μηα 

άιιε ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη, φηη ην άζξνηζκα ησλ ηζρχσλ ζηα ζεκεία κέγηζηεο 

ηζρχνο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πιαηζίσλ θαη φρη απφ ηε δηάηαμε κε ηελ νπνία 

ηα πιαίζηα εγθαζίζηαληαη ζηε θ/β ζπζηνηρία. Γειαδή, ε ζπλνιηθή κέγηζηε ηζρχο πνπ 

ζα κπνξνχζε ηδαληθά λα κεηαθεξζεί έρεη λα θάλεη κφλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ πιαηζίσλ 

θαη ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο. Ζ ζέζε, φκσο, ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο ζηα 

δηαγξάκκαηα I-V εμαξηάηαη απφ ηε δηάηαμε ηεο ζπζηνηρίαο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, πσο παξφιν πνπ κεξηθέο απφ ηηο δηαηάμεηο 

δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα πιαίζηα θαη κεγαιχηεξεο ηάζεηο θαη ξεχκαηα κέγηζηεο ηζρχνο 

δελ θαηαθέξλνπλ λα κεηαθέξνπλ ηελ ηζρχ απηή πξνο ην σκηθφ θνξηίν. Αθνινπζνχλ 

νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ δηαηάμεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ην πψο 

κεηαθέξνληαη νη I-V θακπχιεο ηεο ζπζηνηρίαο αιιά θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο.  
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Δηθόλα 29 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο ελδεηθηηθέο ηεο κεηαηόπηζεο ησλ I-V θακππιώλ θαη 

ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρύνο αλάινγα κε ηε δηάηαμε ηεο ζπζηνηρίαο.  

Δίλαη ζαθέο, φηη ε ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC απμάλεηαη κε αχμεζε ησλ 

ελ ζεηξά πιαηζίσλ κε ζπληειεζηή NS (δειαδή πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ελ ζεηξά πιαηζίσλ). Αληίζεηα, ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ISC απμάλεηαη κε αχμεζε 

ησλ ελ παξαιιήισ πιαηζίσλ θαηά ζπληειεζηή NP (δειαδή πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξάιιεισλ αιπζίδσλ). Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη ζεσξεηηθά κέζσ ησλ 

θάησζη ηχπσλ, φπνπ νη δείθηεο ζπζη αλαθέξνληαη ζε ζπζηνηρία θαη νη δείθηεο πι ζε 

πιαίζην.  

 

 Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη, πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην λα γλσξίδεηο ηη 

θνξηίν ζα ηξνθνδνηήζεηο κε ηε θ/β γελλήηξηα. Οη δηαθνξέο ζηελ κεηαθνξά ηζρχνο 

είλαη κεγάιεο, ψζηε λα αμίδεη ε κειέηε ηνπ είδνπο ηνπ θνξηίνπ γηα λα επηηεπρζεί ε 

βέιηηζηε απφδνζε ηνπ θ/β ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο βέιηηζηεο δηάηαμήο ηνπ. 

 

   

4.3 Παξακεηξνπνίεζε κνληέινπ αθηηλνβνιίαο γηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε 

πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ  

 Σν κνληέιν αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέρξη ηψξα αθνινπζεί ηελ 

παξαθάησ εμίζσζε: 

𝐺 = 𝐺𝑚 sin 15𝑡 − 90  

 

(4.10) 

  𝑉𝑂𝐶𝜎𝜐𝜎𝜏 =  
1
𝛬

𝑁𝑆

 ln  
𝐼𝐿𝑁𝑃

𝐼0𝑁𝑃
+  1  = 

𝑁𝑆

𝛬
 ln  

𝐼𝐿

𝐼0
+  1 = 𝑁𝑆𝑉𝑂𝐶𝜋𝜆  

 

  𝐼𝑆𝐶𝜎𝜐𝜎𝜏 = 𝐼𝐿𝑁𝑃 −  𝐼0𝑁𝑃   𝑒
𝛬

𝑁𝑆
𝐼𝑁𝑃𝑅𝑆

𝑁𝑆
𝑁𝑃 −  1  = 𝛮𝑃𝐼𝑆𝐶𝜋𝜆  

 

(4.9) 
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φπνπ Gm=1000W/m
2
. Δίλαη ζαθέο, φκσο, φηη ην κνληέιν απηφ γηα Gm=1000W/m

2
 δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε πνιιέο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία 

παξνπζηάδεη κεγάιεο αλνκνηφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο αλάινγα κε ην 

γεσγξαθηθφ πιάηνο ζην νπνίν βξηζθφκαζηε. Πξνθαλψο, φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα 

επίπεδα ηεο αθηηλνβνιίαο ηφζν κεγαιχηεξε ηζρχ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε θ/β 

γελλήηξηα. ηελ εμίζσζε (4.10) ππάξρεη ε παξάκεηξνο Gm ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ 

κέγηζηε ηηκή ηεο έληαζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 

100W/m
2
 σο 1000W/m

2
 κε βήκα 100. Ζ κνξθή ηεο γξαθηθήο απεηθφληζεο δελ 

αιιάδεη παξακέλεη εκηηνλνεηδήο. Απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ε ηηκή ηεο έληαζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο γηα θάζε ψξα ηεο εκέξαο. Ζ αιιαγή απηή επεξεάδεη ην θσηφξεπκα, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν (4.2) θαη ην θσηφξεπκα επεξεάδεη ην ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνηήζεσο n.  

ην θεθάιαην απηφ ζα παξαηεξήζνπκε θαη πάιη ην ζχζηεκα θ/β γελλήηξηα 

ζπλδεδεκέλε κε σκηθφ θνξηίν θαη ζα δνχκε ηελ επίπησζε ηεο αιιαγήο ηεο Gm ζηνλ 

ζπληειεζηή n θαη ζηελ βέιηηζηε σκηθή αληίζηαζε. Δπεηδή γλσξίδνπκε, φηη γηα 

Gm=1000W/m
2
 ε Ropt είλαη 55Ω, νη πεηξακαηηθέο ηηκέο ζα θπκαλζνχλ γχξσ απφ απηή 

ηελ ηηκή.  

 

1. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=900W/m
2
 

Ο πίλαθαο 2 πνπ ππνινγίζηεθε ζην θεθάιαην 4.1 γηα Gm=1000W/m
2
 , παίξλεη 

ηψξα ηελ αθφινπζε κνξθή. Ζ ηηκή ηνπ IL αλαθέξεηαη ζηε ζπζηνηρία ηνπ θεθαιαίνπ 

3, φπνπ ππάξρνπλ 2 παξάιιειεο αιπζίδεο θαη 26 θ/β πιαίζηα ζε ζεηξά ζηελ θάζε κηα.  

 

Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 232,94 2,4924 

8.00/16.00 450,00 4,8150 

9.00/15.00 636,40 6,8094 

10.00/14.00 779,42 8,3398 

11.00/13.00 869,33 9,3019 

12.00 900,00 9,6300 

Πίλαθαο 11 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνιίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=900W/m2 

 ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη νη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 900W/m
2
 

θαη είλαη 50,874Ω, ελψ ην Rosref=58,408Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα 

θάζε πηζαλή αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο ππνινγίδνληαη, 

φπσο θαη ζην θεθάιαην 4.2.1. Καηφπηλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο. Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα: 
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R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

50 0,901194 0,98282 0,856047 60 0,929733 1,179384 1,027257 

51 0,90711 1,002477 0,873168 61 0,929573 1,199041 1,044378 

52 0,912238 1,022133 0,890289 62 0,929011 1,218697 1,061499 

53 0,916617 1,041789 0,90741 63 0,92808 1,238353 1,07862 

54 0,920288 1,061446 0,924531 64 0,926809 1,25801 1,09574 

55 0,923293 1,081102 0,941652 65 0,925226 1,277666 1,112861 

56 0,925672 1,100759 0,958773 66 0,923357 1,297323 1,129982 

57 0,927466 1,120415 0,975894 67 0,921227 1,316979 1,147103 

58 0,928716 1,140071 0,993015 68 0,918857 1,336635 1,164224 

59 0,92946 1,159728 1,010136 69 0,916269 1,356292 1,181345 

Πίλαθαο 11 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 50Ω -69Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο r mp θαη ros  όηαλ 

Gm=900W/m
2
 

 Παξαηεξνχκε, φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=60Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0.929733 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,179384 θαη ros=1.027257. ε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε 

ζην θεθάιαην 4.2.1, φπνπ ην Gm ήηαλ 1000W/m
2
 ε θιίζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ 

θνξηίνπ έρεη κεησζεί ιίγν. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη I-V θακπχιεο ηεο ζπζηνηρίαο 

έρνπλ ζπξξηθλσζεί ειάρηζηα κε απνηέιεζκα λα κεηαθηλεζνχλ ηα ζεκεία κέγηζηεο 

ηζρχνο ιίγν πξνο ηα δεμηά. 

 

 
 

Δηθόλα 30 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ RL=60Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν  κε Gm=900W/m
2  
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2. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=800W/m
2
 

Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Πιένλ ην Gm=800W/m
2
.  

 

Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 207,06 2,2155 

8.00/16.00 400,00 4,2800 

9.00/15.00 565,69 6,0528 

10.00/14.00 692,82 7,4132 

11.00/13.00 772,74 8,2683 

12.00 800,00 8,5600 

Πίλαθαο 13 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνι ίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=800W/m
2
 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη νη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 800W/m
2
 

θαη είλαη 56.6797Ω, ελψ ην Rosref=65.9912Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

γηα θάζε πηζαλή αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο 

ππνινγίδνληαη, φπσο θαη ζην θεθάιαην 4.2.1. Καηφπηλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν 

ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο. Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα: 

 

R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

55 0,897857 0,970366 0,846268 66 0,930192 1,164439 1,015522 

56 0,903644 0,988009 0,861655 67 0,930349 1,182082 1,030909 

57 0,908775 1,005652 0,877042 68 0,930159 1,199725 1,046295 

58 0,913279 1,023295 0,892428 69 0,929648 1,217368 1,061682 

59 0,917184 1,040938 0,907815 70 0,928838 1,235011 1,077069 

60 0,920517 1,058581 0,923202 71 0,927751 1,252654 1,092456 

61 0,92331 1,076224 0,938589 72 0,926407 1,270297 1,107842 

62 0,925592 1,093867 0,953975 73 0,924824 1,28794 1,123229 

63 0,927393 1,11151 0,969362 74 0,923022 1,305583 1,138616 

64 0,928741 1,129153 0,984749 75 0,921018 1,323226 1,154002 

65 0,929665 1,146796 1,000135 76 0,918826 1,340869 1,169389 

Πίλαθαο 14 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 55Ω -76Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο rmp θαη ros  όηαλ 

Gm=800W/m
2
 

Παξαηεξνχκε φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=67Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,930349 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,182082 θαη ros=1,030909.  
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Δηθόλα 31 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία ην π βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ R L=67Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν κε Gm=800W/m
2
 

3. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=700W/m
2
 

Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Πιένλ ην Gm=700W/m
2
. 

 

Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 181,17 1,9386 

8.00/16.00 350,00 3,7450 

9.00/15.00 494,97 5,2962 

10.00/14.00 606,22 6,4865 

11.00/13.00 676,15 7,2348 

12.00 700,00 7,4900 

Πίλαθαο 15 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνι ίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=700W/m
2
 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη νη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη 

ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 700W/m
2
 

θαη είλαη 64,04555Ω, ελψ ην Rosref= 73,34566Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα θάζε πηζαλή αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο 

ππνινγίδνληαη, φπσο θαη ζην θεθάιαην 4.2.1 Καηφπηλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν 

ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο. Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα 

απνηειέζκαηα: 
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R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

65 0,912087 1,014903 0,886215 76 0,931026 1,186655 1,03619 

66 0,915799 1,030517 0,899849 77 0,930788 1,202269 1,049824 

67 0,919052 1,04613 0,913483 78 0,930301 1,217883 1,063458 

68 0,921867 1,061744 0,927117 79 0,929582 1,233497 1,077092 

69 0,924264 1,077358 0,940751 80 0,928644 1,249111 1,090726 

70 0,926264 1,092972 0,954385 81 0,927501 1,264725 1,10436 

71 0,927886 1,108586 0,968019 82 0,926168 1,280339 1,117994 

72 0,929151 1,1242 0,981653 83 0,924658 1,295953 1,131628 

73 0,930079 1,139814 0,995287 84 0,922981 1,311566 1,145262 

74 0,930689 1,155428 1,008921 85 0,92115 1,32718 1,158896 

75 0,930999 1,171041 1,022555 86 0,919176 1,342794 1,17253 

Πίλαθαο 16 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 65Ω -86Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο rmp θαη ros  όηαλ 

Gm=700W/m
2
 

Παξαηεξνχκε φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=76Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,931026θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,186655θαη ros=1,03619. 

 

 
 

Δηθφλα 32 Οη I-V θακπχιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ψξα, ε θακπχιε πνπ 

θαζνξίδεηαηαπφ ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο θαη ε επζεία ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνχ 

θνξηίνπ RL=76Ω γηα ην ζχζηεκα θ/β γελλήηξηα-σκηθφ θνξηίν κε Gm=700W/m
2
. 

 

4. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=600W/m
2
 

Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πιένλ 

ην Gm=600W/m
2
. 
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Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 155,29 1,6616 

8.00/16.00 300,00 3,2100 

9.00/15.00 424,26 4,5396 

10.00/14.00 519,62 5,5599 

11.00/13.00 579,56 6,2012 

12.00 600,00 6,4200 

Πίλαθαο 17 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνι ίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=600W/m
2
 

Οη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ 

αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 600W/m
2
 θαη είλαη 73,7164Ω, ελψ ην 

Rosref= 84,31739Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε πηζαλή 

αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο ππνινγίδνληαη, φπσο θαη 

ζην θεθάιαην 4.2.1 Καηφπηλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα: 

 

R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

75 0,91372 1,017413 0,889496 86 0,931764 1,166633 1,019956 

76 0,916883 1,030978 0,901356 87 0,931861 1,180199 1,031816 

77 0,919702 1,044544 0,913216 88 0,931753 1,193764 1,043676 

78 0,922189 1,058109 0,925076 89 0,931452 1,20733 1,055536 

79 0,92436 1,071675 0,936936 90 0,930966 1,220895 1,067396 

80 0,926226 1,08524 0,948796 91 0,930308 1,234461 1,079255 

81 0,927801 1,098806 0,960656 92 0,929486 1,248026 1,091115 

82 0,929098 1,112371 0,972516 93 0,928509 1,261592 1,102975 

83 0,93013 1,125937 0,984376 94 0,927387 1,275157 1,114835 

84 0,930911 1,139502 0,996236 95 0,926128 1,288723 1,126695 

85 0,931451 1,153068 1,008096 96 0,924739 1,302288 1,138555 

Πίλαθαο 18 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 75Ω -86Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηά ζεηο rmp θαη ros  όηαλ 

Gm=600W/m
2
 

Παξαηεξνχκε, φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=87Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,931861 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,180199 θαη ros=1,031816. 
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Δηθόλα 33 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ R L=87Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν κε Gm=600W/m
2
 

5. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=500W/m
2
 

Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Πιένλ ην Gm=500W/m
2
. 

 

Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 129,41 1,3847 

8.00/16.00 250,00 2,6750 

9.00/15.00 353,55 3,7830 

10.00/14.00 433,01 4,6332 

11.00/13.00 482,96 5,1677 

12.00 500,00 5,3500 

Πίλαθαο 19 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνιίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=500W/m
2
 

 

Οη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ 

αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 500W/m
2
 θαη είλαη 87,00953Ω, ελψ ην 

Rosref = 99,40314Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε πηζαλή 

αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο ππνινγίδνληαη φπσο θαη ζην 

θεθάιαην 4.2.1 Καηφπηλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα: 
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R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

85 0,903389 0,976904 0,855104 96 0,929307 1,103327 0,965764 

86 0,906998 0,988397 0,865164 97 0,930334 1,11482 0,975824 

87 0,910333 0,99989 0,875224 98 0,931173 1,126313 0,985884 

88 0,913402 1,011383 0,885284 99 0,931833 1,137806 0,995944 

89 0,916213 1,022876 0,895344 100 0,93232 1,149299 1,006004 

90 0,918772 1,034369 0,905404 101 0,932642 1,160792 1,016064 

91 0,921089 1,045862 0,915464 102 0,932806 1,172285 1,026125 

92 0,923171 1,057355 0,925524 103 0,93282 1,183778 1,036185 

93 0,925025 1,068848 0,935584 104 0,932689 1,195271 1,046245 

94 0,926661 1,080341 0,945644 105 0,93242 1,206764 1,056305 

95 0,928086 1,091834 0,955704 106 0,93202 1,218257 1,066365 

Πίλαθαο 20 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 85Ω-106Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο α ληηζηάζεηο rmp θαη ros  όηαλ 

Gm=500W/m
2
 

Παξαηεξνχκε, φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=103Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,93282 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,183778 θαη ros=1,036185. 

 

 
 

Δηθόλα 34 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία ην π βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ R L=103Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν κε Gm=500W/m
2  

6. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=400W/m
2
 

Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πιένλ 

ην Gm=400W/m
2
. 
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Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 103,53 1,1077 

8.00/16.00 200,00 2,1400 

9.00/15.00 282,84 3,0264 

10.00/14.00 346,41 3,7066 

11.00/13.00 386,37 4,1342 

12.00 400,00 4,2800 

Πίλαθαο 12 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθη ηλνβνιίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=400W/m
2
 

Οη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ 

αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 400W/m
2
 θαη είλαη 106,5045Ω, ελψ ην 

Rosref = 121,5342Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε πηζαλή 

αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο ππνινγίδνληαη, φπσο θαη 

ζην θεθάιαην 4.2.1 Καηφπηλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα: 

 

 

R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

110 0,919867 1,03282 0,905095 121 0,93299 1,136102 0,995604 

111 0,921781 1,042209 0,913323 122 0,933411 1,145491 1,003832 

112 0,923537 1,051598 0,921551 123 0,933721 1,15488 1,01206 

113 0,925142 1,060988 0,929779 124 0,933924 1,16427 1,020289 

114 0,926597 1,070377 0,938007 125 0,934024 1,173659 1,028517 

115 0,927909 1,079766 0,946235 126 0,934025 1,183048 1,036745 

116 0,92908 1,089155 0,954463 127 0,933929 1,192437 1,044973 

117 0,930117 1,098545 0,962692 128 0,933741 1,201827 1,053201 

118 0,931021 1,107934 0,97092 129 0,933465 1,211216 1,061429 

119 0,931799 1,117323 0,979148 130 0,933102 1,220605 1,069657 

120 0,932454 1,126712 0,987376 131 0,932657 1,229994 1,077886 

Πίλαθαο 13 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 110Ω-131Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο α ληηζηάζεηο rmp θαη ros  όηαλ 

Gm=400W/m
2
 

 

Παξαηεξνχκε φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=126Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,934025 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,183048 θαη ros=1,036745. 
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Δηθόλα 32 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία ην π βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ R L=126Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν  κε Gm=400W/m
2  

7. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=300W/m
2
 

 

Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πιένλ 

ην Gm=300W/m
2
. 

 

Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 77,65 0,8308 

8.00/16.00 150,00 1,6050 

9.00/15.00 212,13 2,2698 

10.00/14.00 259,81 2,7799 

11.00/13.00 289,78 3,1006 

12.00 300,00 3,2100 

Πίλαθαο 14 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθη ηλνβνιίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=300W/m
2  

Οη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ 

αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 300W/m
2
 θαη είλαη 138,0616Ω, ελψ ην 

Rosref = 157,3707Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε πηζαλή 

αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο ππνινγίδνληαη φπσο θαη ζην 

θεθάιαην 4.2.1 Καηφπηλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα: 
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R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

150 0,930468 1,086472 0,953164 161 0,935546 1,166146 1,023062 

151 0,931294 1,093715 0,959518 162 0,93561 1,173389 1,029417 

152 0,932041 1,100958 0,965872 163 0,935616 1,180632 1,035771 

153 0,932712 1,108201 0,972227 164 0,935564 1,187876 1,042126 

154 0,933308 1,115444 0,978581 165 0,935457 1,195119 1,04848 

155 0,933832 1,122687 0,984936 166 0,935296 1,202362 1,054834 

156 0,934284 1,12993 0,99129 167 0,935083 1,209605 1,061189 

157 0,934668 1,137174 0,997645 168 0,934819 1,216848 1,067543 

158 0,934984 1,144417 1,003999 169 0,934506 1,224091 1,073898 

159 0,935234 1,15166 1,010353 170 0,934145 1,231334 1,080252 

160 0,935421 1,158903 1,016708 171 0,933737 1,238578 1,086606 

Πίλαθαο 15 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R  ζηελ πεξηνρή 150Ω-171Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο α ληηζηάζεηο rmp θαη ros  όηαλ 

Gm=300W/m
2  

Παξαηεξνχκε, φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=163Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,935616 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,180632 θαη ros=1,035771. 

 

Δηθόλα 33 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία  ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ R L=163Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν κε Gm=300W/m
2  

8. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=200W/m
2
 

Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πιένλ 

ην Gm=200W/m
2
. 
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Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 51,76 0,5539 

8.00/16.00 100,00 1,0700 

9.00/15.00 141,42 1,5132 

10.00/14.00 173,21 1,8533 

11.00/13.00 193,19 2,0671 

12.00 200,00 2,1400 

Πίλαθαο 25 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνι ίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=200W/m
2  

 

Οη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ 

αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 200W/m
2
 θαη είλαη 198,6277Ω, ελψ ην 

Rosref = 226,1727Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε πηζαλή 

αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο ππνινγίδνληαη, φπσο θαη 

ζην θεθάιαην 4.2.1 Καηφπηλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα: 

 

 

R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

220 0,935063 1,1076 0,972708 231 0,937806 1,16298 1,021343 

221 0,935478 1,112635 0,977129 232 0,93787 1,168015 1,025765 

222 0,935858 1,117669 0,981551 233 0,937906 1,173049 1,030186 

223 0,936203 1,122704 0,985972 234 0,937913 1,178084 1,034607 

224 0,936515 1,127738 0,990393 235 0,937894 1,183118 1,039029 

225 0,936794 1,132773 0,994815 236 0,937847 1,188153 1,04345 

226 0,93704 1,137807 0,999236 237 0,937774 1,193187 1,047872 

227 0,937255 1,142842 1,003658 238 0,937675 1,198222 1,052293 

228 0,937438 1,147876 1,008079 239 0,937551 1,203256 1,056714 

229 0,937591 1,152911 1,0125 240 0,937402 1,208291 1,061136 

230 0,937713 1,157945 1,016922 241 0,937228 1,213325 1,065557 

Πίλαθαο 26 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 220Ω-241Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο rmp θαη ros  όηαλ 

Gm=200W/m
2  

Παξαηεξνχκε, φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=234Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,937913 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,178084 θαη ros=1,034607 

. 
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Δηθόλα 34 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ RL=234Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν κε Gm=200W/m
2  

9. Μέγηζηε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο Gm=100W/m
2
 

Θα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πιένλ 

ην Gm=100W/m
2
. 

 

Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 25,88 0,2769 

8.00/16.00 50,00 0,5350 

9.00/15.00 70,71 0,7566 

10.00/14.00 86,60 0,9266 

11.00/13.00 96,59 1,0335 

12.00 100,00 1,0700 

Πίλαθαο 27 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνιίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=100W/m
2
 

Οη βάζεηο ζηηο νπνίεο ππνινγίδνληαη νη ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ ηάζεσλ 

αιιάδνπλ.  Σν Rmpref πιένλ ππνινγίδεηαη γηα 100W/m
2
 θαη είλαη 367,9622Ω, ελψ ην 

Rosref = 418,5562Ω. Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε πηζαλή 

αληίζηαζε θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο ππνινγίδνληαη, φπσο θαη 

ζην θεθάιαην 4.2.1 Καηφπηλ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο. 

Αθνινπζεί πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα: 
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R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

430 0,94201 1,168598 1,027341 441 0,941777 1,198493 1,053622 

431 0,942027 1,171316 1,02973 442 0,941711 1,20121 1,056011 

432 0,942037 1,174034 1,032119 443 0,941638 1,203928 1,0584 

433 0,942038 1,176751 1,034509 444 0,941559 1,206646 1,060789 

434 0,942032 1,179469 1,036898 445 0,941472 1,209363 1,063179 

435 0,942018 1,182187 1,039287 446 0,941379 1,212081 1,065568 

436 0,941996 1,184904 1,041676 447 0,941278 1,214799 1,067957 

437 0,941967 1,187622 1,044065 448 0,941171 1,217516 1,070346 

438 0,94193 1,19034 1,046454 449 0,941058 1,220234 1,072735 

439 0,941886 1,193057 1,048844 450 0,940938 1,222952 1,075124 

440 0,941835 1,195775 1,051233 451 0,940811 1,225669 1,077514 

Πίλαθαο 28 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 430Ω-451Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο rmp θαη ros  όηαλ 

Gm=100W/m
2 

Παξαηεξνχκε, φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=433Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,942038 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,176751 θαη ros=1,034509. 

 

Δηθόλα 35 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία  ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ R L=433Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν κε Gm=100W/m
2  

πγθεληξψλνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ζε έλα πίλαθα πξνθχπηεη ην εμήο: 

 

Gm[W/m
2
] ISC[A] VOC[V] Rmpref[Ω] Rosref[Ω] Ropt[Ω] rmp ros n 

100 1,07 447,855 367,962 418,556 433 1,176 1,035 0.942 

200 2,14 484,010 198,628 226,173 234 1,178 1,035 0.938 

300 3,21 505,16 138,062 157,371 163 1,181 1,036 0.936 
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Gm[W/m
2
] ISC[A] VOC[V] Rmpref[Ω] Rosref[Ω] Ropt[Ω] rmp ros n 

400 4,28 520,167 106,505 121,534 126 1,183 1,037 0.934 

500 5,35 531,807 87,010 99,403 103 1,184 1,036 0.933 

600 6,42 541,318 73,716 84,317 87 1,180 1,032 0.932 

700 7,49 549,359 64,046 73,346 76 1,187 1,04 0.931 

800 8,56 556,325 56,680 64,992 67 1,182 1,031 0.930 

900 9,63 562,469 50,874 58,408 60 1,180 1,027 0.930 

1000 10,7 567,965 46,167 53,081 55 1,191 1,036 0.929 

Πίλαθαο 29 Δπίδξαζε  ηνπ Gm δηάθνξα κεγέζε ηνπ θ/β ζπζηήκαηνο  

Gm[W/m
2
] n 

Απιθμηηήρ 

ηος n [W] 

Παπονομαζηήρ 

ηος n [W] 

100 0.942 1233,915349 1309,835951 

200 0.938 2720,676351 2900,775589 

300 0.936 4299,37228 4595,234063 

400 0.934 5935,432593 6354,683918 

500 0.933 7612,282938 8160,508215 

600 0.932 9320,306205 10001,81783 

700 0.931 11052,57743 11871,39632 

800 0.930 12805,3257 13764,00703 

900 0.930 14574,33125 15675,81928 

1000 0.929 16350,15971 17595,68551 

Πίλαθαο 29a Άζξνηζκα ηζρύσλ ζηε ζεκεία ιεηηνπξγίαο θαη άζξνηζκα ηζρύσλ ζηα ζεκεία 

κέγηζηεο ηζρύνο  

 Απφ ηνλ πίλαθα 29 κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε αξθεηά πξάγκαηα. Καηαξράο, 

ε κείσζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο Gm πξνθαιεί κηθξή 

κείσζε ζηελ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο θαη ιίγν κεγαιχηεξε κείσζε ζην ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο ζε φιεο ηηο I-V θακπχιεο ηεο θ/β ζπζηνηρίαο, εμαηηίαο ηεο κείσζεο 

ηνπ θσηνξεχκαηνο. Οη θακπχιεο απηέο ζπξξηθλψλνληαη πξνο ην 0. Απηφ ζεκαίλεη, 

πσο ε ηζρχο πνπ απνδίδεη ε ζπζηνηρία κεηψλεηαη. Ζ αιιαγή απηή ζηηο θακπχιεο 

πξνθαιεί αιιαγή θαη ζηηο παξακέηξνπο Rmpref θαη Rosref, νη νπνίεο απμάλνληαη κε ηελ 

θιίζε ηνπο λα κεηψλεηαη. Παξάιιεια, θαζψο κεηψλεηαη ε ηζρχο πνπ απνδίδεη ε 

ζπζηνηρία ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο κεηαθέξνληαη πξνο ηα θάησ. Πξνζπαζψληαο λα 

ηα πξνζεγγίζνπκε κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ σκηθνχ θνξηίνπ, πνπ νξίδεη ηα ζεκεία 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε βέιηηζηε αληίζηαζε κεηψλεη ηελ θιίζε ηεο, απμάλεη δε 

ηελ ηηκή ηεο. Ζ βέιηηζηε σκηθή αληίζηαζε, δειαδή, γηα λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο ζπζηνηρίαο είλαη αλαγθαζκέλε λα απμεζεί αξθεηά. 

Θπκίδνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ζέινπκε ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θνξηίνπ λα 

πξνζεγγίδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ θακπχιε ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο, 

ψζηε ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη φζν γίλεηαη πην θνληά ζηα 

ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο θαη άξα λα γίλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή κεηαθνξά ηζρχνο. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  Φ/Β ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΚΑΗ ΩΜΗΚΟ ΦΟΡΣΗΟ 

 

98 

 

 Απηφ πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη έρεη κεγάιε πξαθηηθή ζεκαζία είλαη πσο 

ε ζρέζε αλάκεζα ζηε βέιηηζηε σκηθή αληίζηαζε θαη ζηηο βάζεηο Rmpref θαη  Rosref 

παξακέλεη ζηαζεξή. Πξνθχπηεη, πσο ε Ropt είλαη πεξίπνπ 17% κε 19% κεγαιχηεξε 

απφ ηελ Rmpref θαη 3% κε 4% κεγαιχηεξε απφ ηελ Rosref. Τπνινγίδνληαο, δειαδή, ηηο 

ηηκέο ησλ βάζεσλ απηψλ κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε κε αξθεηή αθξίβεηα ηελ 

βέιηηζηε ηηκή ηεο σκηθήο αληίζηαζεο. 

 Σέινο, ζηνλ πίλαθα 12α παξαηεξνχκε, πσο θαζψο κεηψλεηαη ε Gm, o 

ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο n απμάλεηαη ειάρηζηα. Απηφ δελ ζεκαίλεη, πσο έρσ 

κεγαιχηεξε κεηαθνξά ηζρχνο, αιιά έρσ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο ζπζηνηρίαο θάησ 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο αθηηλνβνιίαο (ε ζεξκνθξαζία ζεσξείηαη ζηαζεξή). 

Γειαδή, ε βέιηηζηε σκηθή αληίζηαζε πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηα ζεκεία κέγηζηεο 

ηζρχνο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ κεηαβνιή ηεο θακπχιεο ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο, 

πνπ ιφγσ ηεο κηθξήο αθηηλνβνιίαο ηείλεη λα γίλεη επζεία θαη άξα πξνζεγγίδεηαη 

θαιχηεξα απφ ηελ ραξαθηεξηζηηθή επζεία ηεο σκηθήο αληίζηαζεο. 

 

 

4.4 Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο εζσηεξηθέο παξακέηξνπο ηεο 

ζπζηνηρίαο 

 Μέρξη ηψξα είρακε ζεσξήζεη ζηελ κειέηε ηεο θ/β γελλήηξηαο, φηη ε 

ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζηνπο Tref=298Κ, πνπ είλαη θαη ε ζεξκνθξαζία 

θάησ απφ ζπλζήθεο STC. Απηφ πνπ άιιαδε ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ήηαλ κφλν νη αιιαγέο ζηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο 

θαη ην κνληέιν αθηηλνβνιίαο. Οη 4 εζσηεξηθέο παξάκεηξνη ελφο θ/β πιαηζίνπ ην 

θσηφξεπκα IL, ην ξεχκα θφξνπ I0, ε ζηαζεξά Λ θαη ε ζε ζεηξά αληίζηαζε RS 

επεξεάδνληαη απφ ηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σελ επηξξνή απηή ζα κειεηήζνπκε ζην 

θεθάιαην απηφ. Ζ κειέηε ζα γίλεη γηα ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ 

Tc=398Κ. Ζ επηξξνή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε παξάκεηξν. 

Παξάιιεια, κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θπηηάξνπ ην ISC απμάλεηαη ειαθξά, ε 

VOC κεηψλεηαη θαη ε ηζρχο Pmp κεηψλεηαη, ελψ κεηαβάιιεηαη θαη ε κνξθή ηεο 

θακπχιεο (ην γφλαην ηεο θακπχιεο γίλεηαη πην ζηξνγγπιεκέλν κε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο) 

 

4.4.1 Δπίδξαζε ζεξκνθξαζίαο ζην θσηφξεπκα ΗL 

Σν θσηφξεπκα επεξεάδεηαη, ηφζν απφ ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζχκθσλα 

κε ηνλ ηχπν (4.2) φζν θαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Ζ εμίζσζε πνπ ππάξρεη ζηε 

βηβιηνγξαθία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θσηνξεχκαηνο θάησ απφ νπνηαδήπνηε 

αθηηλνβνιία θαη ζεξκνθξαζία είλαη ε εμήο: 

𝛪𝐿 =  𝐼𝐿𝑟𝑒𝑓
𝐺

𝐺𝑟𝑒𝑓
 1 + 𝑎𝐼𝑠𝑐  𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓    

 

(4.13) 
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φπνπ ILref θαη Gref είλαη ην θσηφξεπκα θαη ε έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζε ζπλζήθεο 

STC, ΗL είλαη ην θσηφξεπκα ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο θαη aIsc είλαη ν ζπληειεζηήο 

ζεξκνθξαζίαο Isc πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

  Ζ επίδξαζε ηνπ θσηνξεχκαηνο ζηελ I-V θακπχιε θαίλεηαη ζην αθφινπζν 

ζρήκα. Ζ θακπχιε κεηαθέξεηαη πξνο ηα επάλσ. 

 

Δηθόλα 36 Δπίδξαζε ηεο αύμεζεο ηνπ θσηνξεύκαηνο ζηελ θακπύιε Ι -V ελόο πιαηζίνπ  

4.4.2 Δπίδξαζε ζεξκνθξαζίαο ζην ξεχκα θφξνπ δηφδνπ I0 

 Σν ξεχκα θφξνπ δηφδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ ελέξγεηα 

ράζκαηνο ηνπ πιηθνχ ε, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ζε ζεηξά NS. 

Τπνινγίδεηαη κέζσ ηεο εμίζσζεο (4.14). 

 

𝛪0

𝛪0𝑟𝑒𝑓
=   

𝑇𝐶

𝑇𝑟𝑒𝑓
 

3

𝑒
𝜀𝑁𝑠𝛬𝑟𝑒𝑓  1−

𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇𝐶
 
 

 

(4.14) 

φπνπ Λref ε ζηαζεξά Λ ζε ζπλζήθεο STC. Ζ ελέξγεηα ράζκαηνο ε εμαξηάηαη απφ ην 

πιηθφ θαη ν αξηζκφο NS απφ ην πιαίζην. Ζ επίδξαζε ηνπ θσηνξεχκαηνο ζηελ I-V 

θακπχιε θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα.  

 

Δηθόλα 40 Δπίδξαζε ηεο αύμεζεο ηνπ ξεύκαηνο θόξνπ δηόδνπ  ζηελ θακπύιε Ι-V ελόο 

πιαηζίνπ  
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Καζψο ην ξεχκα θφξνπ απμάλεηαη, ε θακπχιε I-V κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα 

αξηζηεξά κεηψλνληαο ηελ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC θαη ηελ ηάζε ζην ζεκείν 

κέγηζηεο ηζρχνο Vm. Tν ξεχκα θφξνπ δηφδνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ αθηηλνβνιία θαη 

επεξεάδεη ειάρηζηα ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο.  

 

4.4.3 Δπίδξαζε ζεξκνθξαζίαο ζηε ζηαζεξά Λ 

 Ζ ζηαζεξά Λ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη φρη απφ ηα επίπεδα 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ εμάξηεζε ηεο απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαίλεηαη ζηελ 

εμίζσζε (4.15). ηελ βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θαη σο ζηαζεξά α. Ηζρχεη φηη α=1/Λ. 

  

𝛬

𝛬𝑟𝑒𝑓
=  

𝑇𝐶

𝑇𝑟𝑒𝑓
 

 

(4.15) 

 

Δηθόλα 41 Δπίδξαζε ηεο αύμεζεο ηεο ζηαζεξάο α  ζηελ θακπύιε Ι-V ελόο πιαηζίνπ  

Καζψο ε ζηαζεξά α απμάλεηαη (ε ζηαζεξά Λ κεηψλεηαη), ε θακπχιε I-V 

κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά απμάλνληαο ηελ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC θαη ηελ 

ηάζε ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο Vm.  

 

4.4.4 Δπίδξαζε ζεξκνθξαζίαο ζηελ ελ ζεηξά αληίζηαζε RS 

 Ζ επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ελ ζεηξά αληίζηαζε RS ζεσξείηαη 

ακειεηέα. 

 

4.4.5 Δπίδξαζε ζεξκνθξαζίαο ζην βέιηηζην σκηθφ θνξηίν 

Πξνζνκνηψλνληαο ην θ/β ζχζηεκα κε ην σκηθφ θνξηίν ζα αλαδείμνπκε ηελ 

επίδξαζε πνπ έρεη ε αιιαγή ζεξκνθξαζίαο ζηελ ηηκή ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνχ θνξηίνπ. 

Θα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην κνληέιν αθηηλνβνιίαο κε ην θεθάιαην 4.2.1 θαη ε ίδηα 
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ζπζηνηρία. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηχπνη (4.13), (4.14), (4.15) πνπ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηελ επίδξαζε ηεο αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο εζσηεξηθέο παξακέηξνπο ηεο 

ζπζηνηρίαο. Οη εζσηεξηθέο παξάκεηξνη πνπ ζα αιιάμνπλ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην. 

Καηφπηλ, ζα κεηαηξαπνχλ γηα λα αληηζηνηρνχλ ζηε ζπζηνηρία. Οη ηηκέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ λέσλ παξακέηξσλ είλαη: Gref = 1000W/m
2
, 

ILref = 5,35A, aIsc = 0.1%/°C, Tc=328K, Tcref=298K, Λref=0.4984, I0ref=0.001A, 

e=1.1eV, NS
cells

=36. 

 Οη λέεο ηηκέο ησλ εζσηεξηθψλ παξακέηξσλ ζηε ζεξκνθξαζία ησλ Σc=328K ζα 

είλαη νη αθφινπζεο. Ζ ηηκή ηνπ ΗL απμήζεθε θαηά 3%. Ζ ζηαζεξά Λ κεηψζεθε ζην 

0.452815. Σν Η0 έγηλε 0.000810606Α. Οη ηηκέο πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ πξνζαξκνζηεί 

γηα ηε ζπζηνηρία ηνπ θεθαιαίνπ 3 κε 2 αιπζίδεο θαη 26 πιαίζηα ζε ζεηξά. 

𝛪𝐿 =  10,7
𝐺

1000
 1 + 0,1% 30  = 0,011021 ∗ 𝐺 

 

𝛬 = 0,017415961C/J 

 

𝛪0 = 0,00162121𝛢 
 

(4.16) 

 

Πξψηα, ζα βξσ ηα θσηνξεχκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αθηηλνβνιία θάζε ψξαο. 

 

Ώπα Ένηαζη ακηινοβολίαρ G[W/m
2
] Φωηόπεςμα ΙL [A] 

6.00/18.00 0,00 0,0000 

7.00/17.00 258,82 2,8524 

8.00/16.00 500,00 5,5105 

9.00/15.00 707,11 7,7930 

10.00/14.00 866,03 9,5445 

11.00/13.00 965,93 10,6455 

12.00 1000,00 11,0210 

Πίλαθαο 30 Αληηζηνίρηζε ώξαο κε έληαζε αθηηλνβνιίαο θαη θσηόξεπκα γηα 

Gm=1000W/m
2 

θαη ζεξκνθξαζία Τc=398K 

Δηζάγνληαο ηηο λέεο ηηκέο ζην Matlab κπνξψ λα ππνινγίζσ ηα ζεκεία 

ιεηηνπξγίαο ζηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο θ/β ζπζηνηρίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

R[Ω] n rmp ros R[Ω] n rmp ros 

45 0,934034 1,093067 0,9479 56 0,925887 1,360262 1,179609 

46 0,936271 1,117358 0,968964 57 0,922607 1,384552 1,200673 

47 0,937746 1,141648 0,990029 58 0,919065 1,408842 1,221738 

48 0,938522 1,165939 1,011093 59 0,915288 1,433133 1,242802 

49 0,938657 1,190229 1,032158 60 0,911302 1,457423 1,263866 
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50 0,938207 1,214519 1,053222 61 0,907128 1,481714 1,284931 

51 0,937223 1,23881 1,074286 62 0,902789 1,506004 1,305995 

52 0,935755 1,2631 1,095351 63 0,898302 1,530294 1,32706 

53 0,933847 1,28739 1,116415 64 0,893686 1,554585 1,348124 

54 0,931541 1,311681 1,13748 65 0,888955 1,578875 1,369189 

55 0,928876 1,335971 1,158544 66 0,884125 1,603165 1,390253 

Πίλαθαο 31 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο αληίζηαζεο R ζηελ πεξηνρή 430Ω -451Ω κε ην 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο r mp θαη ros  όηαλ 

Gm=1000W/m
2
 θαη Τ c=398K 

Παξαηεξνχκε, φηη ε βέιηηζηε αληίζηαζε είλαη Ropt=49Ω. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ είλαη n=0,938657 θαη νη αλεγκέλεο ηηκέο 

ηεο Ropt είλαη rmp=1,190229θαη ros=1,032158.  

 

 

Δηθόλα 43 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία ηνπ βέιηηζηνπ σκηθνύ θνξηίνπ R L=49Ω γηα 

ην ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -σκηθό θνξηίν κε Gm=1000W/m
2

 θαη Τc=328K 

Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο πνπ ζπγθεληξψλεη ηα απνηειέζκαηα γηα λα γίλεη 

επθνιφηεξε ζχγθξηζε κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ είραλ γίλεη ζηελ παξάγξαθν 4.2.1 

γηα Tc=298K. 

 

Tc[K] ISC[A] VOC[V] Rmpref[Ω] Rosref[Ω] Ropt[Ω] rmp ros n 

298 10,7 567,97 46,167 53,081 55 1,191 1,036 0,929 

328 11,02 523,20 41,169 47,473 49 1,190 1,032 0.939 

Πίλαθαο 32 Δπηξξνή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηα  δηάθνξα κεγέζε ηνπ θ/β ζπζηήκαηνο  
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Tc[K] n 
Απιθμηηήρ ηος 

n 

Παπονομαζηήρ 

ηος n 

298 0,929 16350,15971 17595,68551 

328 0.939 14777,28116 15743,00216 

Πίλαθαο 32α Δπίδξαζε ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο θαη ζηα 

αζξνίζκαηα ησλ ηζρύσλ ησλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρύνο  

Αθνινπζεί ε I-V θακπχιε ηεο ζπζηνηρίαο ζηηο 12.00, δειαδή γηα 

G=1000W/m
2
, ηφζν γηα Σc=298K φζν θαη γηα Tc=328K, ψζηε λα γίλεη επδηάθξηηε ε 

αιιαγή ζηελ κνξθή ηεο θακπχιεο. 

 

Δηθόλα 44 H θακπύιε Ι-V ηεο ζπζηνηρίαο γηα G=1000W/m
2
 γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 

Τc=298K θαη Τ c=328K 

 Mε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επηβεβαηψζεθε απηφ πνπ είρε πεξηγξαθεί 

πξνεγνπκέλσο ζεσξεηηθά. Ζ ISC απμήζεθε ιίγν, ινγηθφ αθνχ απμήζεθε ην 

θσηφξεπκα. Αληίζεηα ε VOC κεηψζεθε, γηαηί ελψ κεηψζεθε ειάρηζηα ε ζηαζεξά Λ, ε 

νπνία ηελ επεξεάδεη, απμήζεθε ην θσηφξεπκα θαη ην ξεχκα θφξνπ ηεο δηφδνπ. Ζ 

κηθξή κείσζε ησλ βάζεσλ Rmpref θαη Rosref νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο κνξθήο ηεο 

θακπχιεο. Γηα ην ιφγν απηφ κεηψζεθε ειάρηζηα θαη ε βέιηηζηε ηηκή ηεο σκηθήο 

αληίζηαζεο, δηαηεξψληαο σζηφζν ηελ ίδηα ζρέζε κε ηηο βάζεηο. Γειαδή ην πνζνζηφ 

ηεο αχμεζεο ηεο βέιηηζηεο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ησλ βάζεσλ παξακέλεη ζην 

19%. Σν ίδην είρε παξαηεξεζεί θαη φηαλ κειεηνχζακε ηελ επίπησζε ηεο αιιαγήο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο αθηηλνβνιίαο. Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο απμήζεθε ειάρηζηα, 

θπξίσο, ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο θακπχιεο ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο. Ζ κεηαθνξά 

ηζρχνο, πνπ απνηειεί ηνλ αξηζκεηή ηνπ ζπληειεζηή  φκσο κεηψζεθε, φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 32α. 

 Δίλαη πξνθαλέο, πσο ε αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ινγηθά πιαίζηα έρεη 

κηθξφηεξε επίπησζε ζηε ζπζηνηρία. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί θαη λα ιακβάλεηαη 

ιηγφηεξν ππφςε. Δδψ βέβαηα ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε, πσο απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαηά 

ηελ θαηαζθεπή ελφο πάξθνπ δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, νη άλεκνη θαη νη βξνρνπηψζεηο. αθψο 
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θαη αμίδνπλ πξνζνρήο θαηά ηελ επηινγή ζέζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θ/β 

γελλήηξηαο. Πξψην, φκσο, θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν έρνπλ ηα επίπεδα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο.  



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  

Φ/Β ΓΕΝΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΡΕΤΣΕ 

5.1 Φ/Β γελλήηξηα θαη ζπζζσξεπηήο κε ζηαζεξή ηάζε 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ε θ/β γελλήηξηα ζπλδέεηαη κε κηα απιή κπαηαξία. 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα βξεζεί ε βέιηηζηε ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή, εάλ 

απηή ζπλδεζεί κε ηε θσηνβνιηατθή γελλήηξηα ηνπ θεθαιαίνπ 3, έηζη ψζηε λα γίλεηαη 

ε κέγηζηε κεηαθνξά ηζρχνο απφ ηε ζπζηνηρία ζηνλ ζπζζσξεπηή. Οη κπαηαξίεο 

πσινχληαη αλά δχν Volt. Άξα, ε ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή ζα έρεη ηηκή VB = 2k Volt. 

Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ή φηη ζα ηνπνζεηεζεί έλαο ζπζζσξεπηήο απηήο ηεο ηάζεο ή 

φηη ζα ζπλδεζνχλ πνιινί ζπζζσξεπηέο ζε ζεηξά κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή ηνπο 

ηάζε λα είλαη ίζε κε VB. 

 

Δηθόλα 45 Μνληέιν θ/β γελλήηξηαο ζπλδεδεκέλεο κε ζπζζσξεπηή  ζηαζεξήο ηάζεο  

5.1.1 Βέιηηζηε ηάζε ζπζζσξεπηή γηα δεδνκέλε θ/β ζπζηνηρία 

 Θα αθνινπζήζσ ηελ ίδηα κέζνδν, φπσο θαη ζην ζχζηεκα κε ην σκηθφ θνξηίν. 

Θα βξσ ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο 

ηζρχνο θαη ζα ππνινγίζσ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ρξεζηκνπνηήζεσο. Καηφπηλ, 

ζα κπνξέζσ λα ζπγθξίλσ ηηο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή. 

 

 

Τπνινγηζκφο ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο θ/β ζπζηήκαηνο 

 Σν ζεκείν ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ηηκή ηεο αθηηλνβνιίαο ζα είλαη ην ζεκείν 

φπνπ ε επζεία ηεο κπαηαξίαο ηέκλεη ηελ I-V θακπχιε ηεο ζπζηνηρίαο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αθηηλνβνιία/ψξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 46. Άξα, είλαη 

πξνθαλέο, φηη γηα δεδνκέλε θ/β ζπζηνηρία ε κεηαθνξά ηζρχνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηάζε ηεο κπαηαξίαο πνπ ζπλδένπκε ζηελ έμνδν ηεο ζπζηνηρίαο. Γηα λα ην βξσ ην 

ζεκείν απηφ ζα εμηζψζσ ηελ ηάζε ηεο ζπζηνηρίαο κε ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο.  
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Δηθόλα 46 ζεκείν ιεηηνπξγίαο θ/β ζπζηνηρίαο  ζπλδεδεκέλεο κε ζπζζσξεπηή  ηάζεο 200V 

Ζ κε γξακκηθή εμίζσζε πνπ ζα πξνθχςεη είλαη ε εμήο: 

 

−𝛪𝑅𝑆 + 
1

𝛬
ln  

𝐼𝐿 − 𝐼

𝐼0
+  1 −  𝑉𝐵 = 0 

 

 

(5.1) 

φπνπ VB είλαη ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο θαη ηζνχηαη κε 2k. 

 Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε, φηη ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο δελ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ηελ ηηκή ηεο ηάζεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC ηεο ζπζηνηρίαο γηα έληαζε 

αθηηλνβνιίαο G=258W/m
2 

(ψξα 7.00/17.00), ε νπνία είλαη 497V. Απηφ ζπκβαίλεη, 

δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε ιχζε ηεο εμίζσζεο (4.9) ζα έδηλε αξλεηηθή ηάζε θαη ε 

ξνή ηζρχνο ζα ήηαλ αληίζεηε. 

Ζ εχξεζε ησλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη ζα γίλεη 

γηα ηελ αθηηλνβνιία ηεο θάζε ψξαο θαη ηα αληίζηνηρα θσηνξεχκαηα γηα ηάζεηο 

κπαηαξίαο απφ 2V σο 450V. Σν θάζε ζεκείν ιεηηνπξγίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

ηηκή ηεο ψξαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη απφ ηηο ηηκέο έληαζεο θαη ηάζεο ζηηο νπνίεο 

ζα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηεο θ/β γελλήηξηαο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ κπαηαξία.  

 

 

Τπνινγηζκφο ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο ηεο θ/β ζπζηνηρίαο 

 Σα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζπζηνηρία θαη 

έρνπλ ππνινγηζηεί ζην θεθάιαην 4.2.1. 

 

 

 Πιένλ κπνξψ λα βξσ ην ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο γηα θάζε ηάζε. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο ζπγθεληξψλεη ηα απνηειέζκαηα. 
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VΒ[Volt] I7[A] I8[A] I9[A] I10[A] I11[A] I12[A] n 

2,00 2,7606 5,3500 7,5649 9,2661 10,3254 10,6999 0,005226 

4,00 2,7606 5,3500 7,5648 9,2661 10,3254 10,6999 0,010451 

6,00 2,7606 5,3499 7,5648 9,2661 10,3254 10,6999 0,015677 

8,00 2,7606 5,3499 7,5648 9,2661 10,3254 10,6999 0,020903 

10,00 2,7605 5,3499 7,5648 9,2661 10,3254 10,6999 0,026128 

12,00 2,7605 5,3499 7,5648 9,2661 10,3254 10,6999 0,031354 

14,00 2,7605 5,3499 7,5648 9,2661 10,3254 10,6999 0,036580 

16,00 2,7605 5,3499 7,5648 9,2661 10,3254 10,6999 0,041805 

18,00 2,7605 5,3499 7,5648 9,2660 10,3253 10,6998 0,047031 

20,00 2,7605 5,3499 7,5647 9,2660 10,3253 10,6998 0,052256 

22,00 2,7605 5,3499 7,5647 9,2660 10,3253 10,6998 0,057482 

24,00 2,7605 5,3498 7,5647 9,2660 10,3253 10,6998 0,062707 

26,00 2,7604 5,3498 7,5647 9,2660 10,3253 10,6998 0,067933 

28,00 2,7604 5,3498 7,5647 9,2660 10,3253 10,6998 0,073158 

30,00 2,7604 5,3498 7,5647 9,2660 10,3252 10,6997 0,078384 

32,00 2,7604 5,3498 7,5647 9,2659 10,3252 10,6997 0,083609 

34,00 2,7604 5,3498 7,5646 9,2659 10,3252 10,6997 0,088834 

36,00 2,7604 5,3497 7,5646 9,2659 10,3252 10,6997 0,094060 

38,00 2,7604 5,3497 7,5646 9,2659 10,3252 10,6997 0,099285 

40,00 2,7603 5,3497 7,5646 9,2659 10,3252 10,6996 0,104510 

42,00 2,7603 5,3497 7,5646 9,2658 10,3251 10,6996 0,109736 

44,00 2,7603 5,3497 7,5645 9,2658 10,3251 10,6996 0,114961 

46,00 2,7603 5,3497 7,5645 9,2658 10,3251 10,6996 0,120186 

48,00 2,7603 5,3496 7,5645 9,2658 10,3251 10,6996 0,125411 

50,00 2,7602 5,3496 7,5645 9,2658 10,3250 10,6995 0,130636 

52,00 2,7602 5,3496 7,5645 9,2657 10,3250 10,6995 0,135861 

54,00 2,7602 5,3496 7,5644 9,2657 10,3250 10,6995 0,141086 

56,00 2,7602 5,3495 7,5644 9,2657 10,3250 10,6994 0,146311 

58,00 2,7602 5,3495 7,5644 9,2656 10,3249 10,6994 0,151536 

60,00 2,7601 5,3495 7,5643 9,2656 10,3249 10,6994 0,156761 

62,00 2,7601 5,3495 7,5643 9,2656 10,3249 10,6994 0,161985 

64,00 2,7601 5,3494 7,5643 9,2656 10,3248 10,6993 0,167210 

66,00 2,7600 5,3494 7,5643 9,2655 10,3248 10,6993 0,172434 

68,00 2,7600 5,3494 7,5642 9,2655 10,3248 10,6993 0,177659 

70,00 2,7600 5,3493 7,5642 9,2654 10,3247 10,6992 0,182883 

72,00 2,7600 5,3493 7,5642 9,2654 10,3247 10,6992 0,188108 

74,00 2,7599 5,3493 7,5641 9,2654 10,32-46 10,6991 0,193332 

76,00 2,7599 5,3492 7,5641 9,2653 10,3246 10,6991 0,198556 

78,00 2,7598 5,3492 7,5640 9,2653 10,3246 10,6991 0,203780 

80,00 2,7598 5,3491 7,5640 9,2652 10,3245 10,6990 0,209004 

82,00 2,7598 5,3491 7,5639 9,2652 10,3245 10,6990 0,214228 

84,00 2,7597 5,3491 7,5639 9,2652 10,3244 10,6989 0,219452 

86,00 2,7597 5,3490 7,5639 9,2651 10,3244 10,6989 0,224676 
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88,00 2,7596 5,3490 7,5638 9,2651 10,3243 10,6988 0,229899 

90,00 2,7596 5,3489 7,5638 9,2650 10,3243 10,6988 0,235123 

92,00 2,7596 5,3489 7,5637 9,2649 10,3242 10,6987 0,240346 

94,00 2,7595 5,3488 7,5637 9,2649 10,3242 10,6986 0,245569 

96,00 2,7595 5,3488 7,5636 9,2648 10,3241 10,6986 0,250792 

98,00 2,7594 5,3487 7,5635 9,2648 10,3240 10,6985 0,256015 

100,00 2,7593 5,3487 7,5635 9,2647 10,3240 10,6985 0,261238 

102,00 2,7593 5,3486 7,5634 9,2646 10,3239 10,6984 0,266460 

104,00 2,7592 5,3485 7,5633 9,2646 10,3238 10,6983 0,271683 

106,00 2,7592 5,3485 7,5633 9,2645 10,3238 10,6982 0,276905 

108,00 2,7591 5,3484 7,5632 9,2644 10,3237 10,6982 0,282127 

110,00 2,7590 5,3483 7,5631 9,2644 10,3236 10,6981 0,287349 

112,00 2,7590 5,3483 7,5631 9,2643 10,3235 10,6980 0,292570 

114,00 2,7589 5,3482 7,5630 9,2642 10,3234 10,6979 0,297791 

116,00 2,7588 5,3481 7,5629 9,2641 10,3233 10,6978 0,303013 

118,00 2,7588 5,3480 7,5628 9,2640 10,3233 10,6977 0,308233 

120,00 2,7587 5,3479 7,5627 9,2639 10,3232 10,6976 0,313454 

122,00 2,7586 5,3478 7,5626 9,2638 10,3231 10,6975 0,318674 

124,00 2,7585 5,3478 7,5625 9,2637 10,3230 10,6974 0,323894 

126,00 2,7584 5,3477 7,5624 9,2636 10,3228 10,6973 0,329114 

128,00 2,7583 5,3476 7,5623 9,2635 10,3227 10,6972 0,334334 

130,00 2,7582 5,3475 7,5622 9,2634 10,3226 10,6971 0,339553 

132,00 2,7581 5,3474 7,5621 9,2633 10,3225 10,6970 0,344772 

134,00 2,7580 5,3472 7,5620 9,2632 10,3224 10,6968 0,349990 

136,00 2,7579 5,3471 7,5619 9,2630 10,3222 10,6967 0,355208 

138,00 2,7578 5,3470 7,5617 9,2629 10,3221 10,6966 0,360426 

140,00 2,7577 5,3469 7,5616 9,2628 10,3220 10,6964 0,365643 

142,00 2,7576 5,3468 7,5615 9,2626 10,3218 10,6963 0,370860 

144,00 2,7574 5,3466 7,5613 9,2625 10,3217 10,6961 0,376076 

146,00 2,7573 5,3465 7,5612 9,2623 10,3215 10,6960 0,381292 

148,00 2,7572 5,3463 7,5610 9,2622 10,3214 10,6958 0,386508 

150,00 2,7570 5,3462 7,5609 9,2620 10,3212 10,6956 0,391722 

152,00 2,7569 5,3460 7,5607 9,2618 10,3210 10,6955 0,396937 

154,00 2,7567 5,3459 7,5605 9,2616 10,3208 10,6953 0,402151 

156,00 2,7566 5,3457 7,5603 9,2615 10,3206 10,6951 0,407364 

158,00 2,7564 5,3455 7,5602 9,2613 10,3204 10,6949 0,412576 

160,00 2,7562 5,3453 7,5600 9,2611 10,3202 10,6947 0,417788 

162,00 2,7560 5,3451 7,5598 9,2609 10,3200 10,6945 0,422999 

164,00 2,7559 5,3449 7,5596 9,2606 10,3198 10,6942 0,428210 

166,00 2,7557 5,3447 7,5593 9,2604 10,3196 10,6940 0,433420 

168,00 2,7555 5,3445 7,5591 9,2602 10,3193 10,6938 0,438629 

170,00 2,7552 5,3443 7,5589 9,2599 10,3191 10,6935 0,443837 

172,00 2,7550 5,3441 7,5586 9,2597 10,3188 10,6933 0,449044 

174,00 2,7548 5,3438 7,5584 9,2594 10,3185 10,6930 0,454251 
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176,00 2,7546 5,3436 7,5581 9,2591 10,3183 10,6927 0,459456 

178,00 2,7543 5,3433 7,5579 9,2589 10,3180 10,6924 0,464660 

180,00 2,7541 5,3431 7,5576 9,2586 10,3177 10,6921 0,469864 

182,00 2,7538 5,3428 7,5573 9,2583 10,3174 10,6918 0,475066 

184,00 2,7535 5,3425 7,5570 9,2579 10,3170 10,6915 0,480268 

186,00 2,7533 5,3422 7,5567 9,2576 10,3167 10,6911 0,485468 

188,00 2,7530 5,3419 7,5563 9,2573 10,3163 10,6908 0,490666 

190,00 2,7527 5,3415 7,5560 9,2569 10,3160 10,6904 0,495864 

192,00 2,7523 5,3412 7,5556 9,2565 10,3156 10,6900 0,501060 

194,00 2,7520 5,3409 7,5553 9,2562 10,3152 10,6896 0,506255 

196,00 2,7517 5,3405 7,5549 9,2558 10,3148 10,6892 0,511448 

198,00 2,7513 5,3401 7,5545 9,2553 10,3144 10,6888 0,516640 

200,00 2,7509 5,3397 7,5541 9,2549 10,3139 10,6883 0,521830 

202,00 2,7505 5,3393 7,5536 9,2545 10,3135 10,6879 0,527019 

204,00 2,7501 5,3389 7,5532 9,2540 10,3130 10,6874 0,532205 

206,00 2,7497 5,3384 7,5527 9,2535 10,3125 10,6869 0,537390 

208,00 2,7493 5,3380 7,5522 9,2530 10,3120 10,6863 0,542573 

210,00 2,7489 5,3375 7,5517 9,2525 10,3114 10,6858 0,547754 

212,00 2,7484 5,3370 7,5512 9,2519 10,3109 10,6852 0,552933 

214,00 2,7479 5,3365 7,5507 9,2514 10,3103 10,6847 0,558109 

216,00 2,7474 5,3360 7,5501 9,2508 10,3097 10,6841 0,563283 

218,00 2,7469 5,3354 7,5495 9,2502 10,3091 10,6834 0,568455 

220,00 2,7463 5,3348 7,5489 9,2495 10,3084 10,6828 0,573624 

222,00 2,7458 5,3342 7,5483 9,2489 10,3077 10,6821 0,578791 

224,00 2,7452 5,3336 7,5476 9,2482 10,3070 10,6814 0,583955 

226,00 2,7446 5,3329 7,5469 9,2475 10,3063 10,6806 0,589116 

228,00 2,7439 5,3323 7,5462 9,2467 10,3056 10,6799 0,594274 

230,00 2,7433 5,3316 7,5455 9,2460 10,3048 10,6791 0,599429 

232,00 2,7426 5,3308 7,5447 9,2452 10,3039 10,6783 0,604580 

234,00 2,7419 5,3301 7,5439 9,2444 10,3031 10,6774 0,609728 

236,00 2,7411 5,3293 7,5431 9,2435 10,3022 10,6765 0,614873 

238,00 2,7404 5,3285 7,5422 9,2426 10,3013 10,6756 0,620013 

240,00 2,7396 5,3276 7,5413 9,2417 10,3003 10,6746 0,625150 

242,00 2,7387 5,3268 7,5404 9,2407 10,2994 10,6736 0,630283 

244,00 2,7379 5,3258 7,5394 9,2397 10,2983 10,6726 0,635411 

246,00 2,7370 5,3249 7,5384 9,2387 10,2973 10,6715 0,640535 

248,00 2,7361 5,3239 7,5374 9,2376 10,2961 10,6704 0,645654 

250,00 2,7351 5,3229 7,5363 9,2364 10,2950 10,6692 0,650768 

252,00 2,7341 5,3218 7,5352 9,2353 10,2938 10,6680 0,655877 

254,00 2,7330 5,3207 7,5340 9,2341 10,2925 10,6668 0,660981 

256,00 2,7320 5,3195 7,5328 9,2328 10,2913 10,6654 0,666079 

258,00 2,7308 5,3183 7,5316 9,2315 10,2899 10,6641 0,671172 

260,00 2,7297 5,3171 7,5302 9,2301 10,2885 10,6627 0,676258 

262,00 2,7284 5,3158 7,5289 9,2287 10,2871 10,6612 0,681338 
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264,00 2,7272 5,3145 7,5275 9,2272 10,2855 10,6597 0,686411 

266,00 2,7259 5,3131 7,5260 9,2257 10,2840 10,6581 0,691477 

268,00 2,7245 5,3116 7,5245 9,2241 10,2824 10,6565 0,696536 

270,00 2,7231 5,3101 7,5229 9,2225 10,2807 10,6548 0,701587 

272,00 2,7216 5,3086 7,5212 9,2207 10,2789 10,6530 0,706630 

274,00 2,7201 5,3069 7,5195 9,2190 10,2771 10,6511 0,711666 

276,00 2,7185 5,3052 7,5177 9,2171 10,2752 10,6492 0,716692 

278,00 2,7168 5,3035 7,5159 9,2152 10,2732 10,6472 0,721709 

280,00 2,7151 5,3017 7,5140 9,2132 10,2712 10,6452 0,726717 

282,00 2,7133 5,2998 7,5120 9,2111 10,2690 10,6430 0,731715 

284,00 2,7115 5,2978 7,5099 9,2090 10,2668 10,6408 0,736703 

286,00 2,7096 5,2958 7,5077 9,2067 10,2645 10,6385 0,741680 

288,00 2,7076 5,2936 7,5055 9,2044 10,2621 10,6361 0,746646 

290,00 2,7055 5,2914 7,5032 9,2020 10,2596 10,6336 0,751600 

292,00 2,7033 5,2891 7,5008 9,1995 10,2571 10,6310 0,756541 

294,00 2,7011 5,2867 7,4983 9,1968 10,2544 10,6283 0,761470 

296,00 2,6987 5,2843 7,4956 9,1941 10,2516 10,6255 0,766386 

298,00 2,6963 5,2817 7,4929 9,1913 10,2487 10,6225 0,771288 

300,00 2,6938 5,2790 7,4901 9,1884 10,2457 10,6195 0,776175 

302,00 2,6912 5,2762 7,4872 9,1853 10,2426 10,6164 0,781047 

304,00 2,6885 5,2734 7,4842 9,1822 10,2394 10,6131 0,785903 

306,00 2,6857 5,2704 7,4810 9,1789 10,2360 10,6097 0,790742 

308,00 2,6827 5,2672 7,4777 9,1755 10,2325 10,6062 0,795564 

310,00 2,6797 5,2640 7,4743 9,1719 10,2289 10,6025 0,800369 

312,00 2,6765 5,2606 7,4708 9,1682 10,2251 10,5987 0,805154 

314,00 2,6732 5,2572 7,4671 9,1644 10,2212 10,5947 0,809919 

316,00 2,6698 5,2535 7,4633 9,1604 10,2171 10,5906 0,814665 

318,00 2,6663 5,2498 7,4593 9,1563 10,2128 10,5863 0,819388 

320,00 2,6626 5,2458 7,4552 9,1520 10,2084 10,5819 0,824090 

322,00 2,6587 5,2418 7,4509 9,1476 10,2039 10,5773 0,828768 

324,00 2,6548 5,2375 7,4464 9,1429 10,1991 10,5725 0,833421 

326,00 2,6506 5,2332 7,4418 9,1381 10,1942 10,5675 0,838049 

328,00 2,6463 5,2286 7,4370 9,1331 10,1891 10,5624 0,842651 

330,00 2,6419 5,2239 7,4320 9,1279 10,1838 10,5570 0,847225 

332,00 2,6372 5,2189 7,4268 9,1225 10,1782 10,5514 0,851770 

334,00 2,6324 5,2138 7,4215 9,1169 10,1725 10,5456 0,856285 

336,00 2,6274 5,2085 7,4159 9,1111 10,1665 10,5396 0,860769 

338,00 2,6222 5,2030 7,4101 9,1051 10,1603 10,5334 0,865220 

340,00 2,6168 5,1973 7,4040 9,0988 10,1539 10,5269 0,869636 

342,00 2,6112 5,1913 7,3977 9,0923 10,1472 10,5201 0,874017 

344,00 2,6054 5,1851 7,3912 9,0855 10,1402 10,5131 0,878361 

346,00 2,5994 5,1787 7,3845 9,0784 10,1330 10,5058 0,882665 

348,00 2,5931 5,1720 7,3774 9,0711 10,1255 10,4983 0,886930 

350,00 2,5865 5,1651 7,3701 9,0635 10,1177 10,4904 0,891152 
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352,00 2,5798 5,1579 7,3626 9,0556 10,1097 10,4823 0,895330 

354,00 2,5727 5,1504 7,3547 9,0474 10,1013 10,4738 0,899461 

356,00 2,5654 5,1426 7,3465 9,0389 10,0925 10,4650 0,903545 

358,00 2,5578 5,1345 7,3380 9,0301 10,0835 10,4559 0,907579 

360,00 2,5499 5,1262 7,3292 9,0209 10,0741 10,4464 0,911561 

362,00 2,5417 5,1175 7,3200 9,0114 10,0643 10,4365 0,915489 

364,00 2,5332 5,1084 7,3105 9,0015 10,0541 10,4263 0,919359 

366,00 2,5243 5,0990 7,3006 8,9912 10,0436 10,4156 0,923171 

368,00 2,5152 5,0893 7,2903 8,9805 10,0326 10,4046 0,926921 

370,00 2,5056 5,0791 7,2797 8,9694 10,0213 10,3931 0,930606 

372,00 2,4957 5,0686 7,2686 8,9579 10,0095 10,3812 0,934225 

374,00 2,4854 5,0577 7,2571 8,9459 9,9972 10,3688 0,937774 

376,00 2,4747 5,0463 7,2451 8,9335 9,9845 10,3560 0,941250 

378,00 2,4636 5,0345 7,2327 8,9206 9,9712 10,3426 0,944650 

380,00 2,4521 5,0223 7,2198 8,9072 9,9575 10,3288 0,947970 

382,00 2,4401 5,0096 7,2064 8,8933 9,9432 10,3144 0,951209 

384,00 2,4277 4,9964 7,1925 8,8788 9,9284 10,2995 0,954361 

386,00 2,4148 4,9827 7,1781 8,8638 9,9131 10,2839 0,957424 

388,00 2,4013 4,9684 7,1631 8,8482 9,8971 10,2678 0,960394 

390,00 2,3874 4,9536 7,1476 8,8320 9,8805 10,2511 0,963266 

392,00 2,3730 4,9383 7,1314 8,8152 9,8633 10,2338 0,966037 

394,00 2,3579 4,9223 7,1146 8,7978 9,8454 10,2157 0,968702 

396,00 2,3423 4,9058 7,0972 8,7797 9,8269 10,1970 0,971258 

398,00 2,3262 4,8886 7,0792 8,7609 9,8076 10,1776 0,973698 

400,00 2,3093 4,8708 7,0604 8,7414 9,7876 10,1574 0,976020 

402,00 2,2919 4,8523 7,0409 8,7211 9,7669 10,1365 0,978217 

404,00 2,2738 4,8330 7,0207 8,7001 9,7453 10,1148 0,980285 

406,00 2,2550 4,8131 6,9997 8,6782 9,7229 10,0922 0,982218 

408,00 2,2354 4,7923 6,9779 8,6556 9,6997 10,0688 0,984010 

410,00 2,2152 4,7708 6,9552 8,6321 9,6756 10,0445 0,985657 

412,00 2,1941 4,7485 6,9318 8,6076 9,6506 10,0193 0,987151 

414,00 2,1723 4,7253 6,9074 8,5823 9,6247 9,9931 0,988486 

416,00 2,1496 4,7013 6,8821 8,5560 9,5977 9,9659 0,989657 

418,00 2,1261 4,6763 6,8558 8,5287 9,5698 9,9377 0,990656 

420,00 2,1016 4,6504 6,8286 8,5004 9,5408 9,9085 0,991477 

422,00 2,0763 4,6235 6,8003 8,4710 9,5107 9,8781 0,992111 

424,00 2,0500 4,5956 6,7710 8,4405 9,4794 9,8466 0,992553 

426,00 2,0227 4,5666 6,7405 8,4089 9,4470 9,8139 0,992792 

428,00 1,9943 4,5366 6,7089 8,3760 9,4134 9,7800 0,992823 

430,00 1,9649 4,5054 6,6761 8,3420 9,3785 9,7448 0,992635 

432,00 1,9344 4,4731 6,6421 8,3067 9,3423 9,7084 0,992222 

434,00 1,9027 4,4395 6,6069 8,2700 9,3048 9,6705 0,991572 

436,00 1,8699 4,4047 6,5703 8,2320 9,2659 9,6312 0,990678 

438,00 1,8358 4,3685 6,5323 8,1926 9,2255 9,5905 0,989528 
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440,00 1,8005 4,3311 6,4929 8,1517 9,1836 9,5483 0,988114 

442,00 1,7638 4,2922 6,4521 8,1092 9,1402 9,5045 0,986425 

444,00 1,7257 4,2519 6,4097 8,0653 9,0952 9,4591 0,984450 

446,00 1,6863 4,2101 6,3658 8,0196 9,0485 9,4120 0,982177 

448,00 1,6454 4,1667 6,3203 7,9724 9,0001 9,3632 0,979596 

450,00 1,6029 4,1218 6,2731 7,9233 8,9499 9,3126 0,976693 

Πίλαθαο 33 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο ηάζεο ηνπ ζπζζσξεπηή  κε ηα ξεύκαηα ζηα ζεκεία 

ιεηηνπξγίαο ηνπ  ζπζηήκαηνο ζηηο ώξεο από 7.00 έσο 12.00  

 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηνπ ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνηήζεσο κε ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο είλαη ε αθφινπζε. 

 

 

Δηθόλα 47 Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο n γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο ηάζεο ηνπ 

ζπζζσξεπηή  VB  

 Δίλαη πξνθαλέο, φηη ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο θηάλεη ζηε κέγηζηε ηηκή 

ηνπ n=0,992823 γηα VB=428Volt. Απηή είλαη ε βέιηηζηε ηηκή ηεο ηάζεο ηεο 

κπαηαξίαο. Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο πνπ επεηεχρζε  είλαη  κεγαιχηεξνο, εάλ 

ζπγθξηζεί κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ηεο βέιηηζηεο σκηθήο αληίζηαζεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη, δηφηη ε θάζεηε επζεία ηεο ηάζεο ζηα 428V πξνζεγγίδεη αξθεηά θαιχηεξα 

ηελ θακπχιε πνπ αθνινπζνχλ ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο ηεο ζπζηνηρίαο απφ φηη ε 

θεθιηκέλε επζεία ηεο βέιηηζηεο αληίζηαζεο RL=55Ω πνπ πεξλά απφ ηελ αξρή ησλ 

αμφλσλ. Καη αθνχ ε επηζπκία καο είλαη ην ζχζηεκα λα δνπιεχεη φζν πην θνληά 

γίλεηαη ζηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο, ε κπαηαξία ππεξέρεη έλαληη ζηεο σκηθήο 

αληίζηαζεο. Μπνξνχκε, γεληθά, λα ζπκπεξάλνπκε, πσο ε κέγηζηε δπλαηή κεηαθνξά 

ηζρχνο είλαη κεγαιχηεξε, εάλ ην θνξηίν είλαη κηα κπαηαξία απφ φηη εάλ είλαη θαζαξά 

σκηθφ.  

Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα πεξηγξάθεη ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ 

ππνινγηζηεί. 

0,000000

0,200000

0,400000

0,600000

0,800000

1,000000

1,200000

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

Battery voltage VB [Volt]

n
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Δηθόλα 48 Οη I-V θακπύιεο ηεο ζπζηνηρίαο γηα θάζε ώξα, ε θακπύιε πνπ θαζνξίδεηαη 

από ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρύνο θαη ε επζεία ηεο βέιηηζηεο ηάζεο ηνπ ζπζζσξεπηή  γηα ην 

ζύζηεκα θ/β γελλήηξηα -ζπζζσξεπηήο  

Να ζεκεησζεί, πψο  ε επζεία ηεο ηάζεο ηεο κπαηαξίαο πξέπεη λα ηέκλεη ηελ 

θακπχιε ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα είλαη ζίγνπξα 

κηθξφηεξε απφ ηελ ηάζε ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο γηα ηελ I-V θακπχιε πνπ 

αληηζηνηρεί ζε έληαζε αθηηλνβνιίαο 1000W/m
2
.  

 

 

5.2 Φ/Β γελλήηξηα θαη ζπζζσξεπηήο κε εζσηεξηθή αληίζηαζε 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ε θ/β γελλήηξηα ζπλδέεηαη κε ζπζζσξεπηή ή 

ζπζζσξεπηέο ζε ζεηξά πνπ δηαζέηνπλ εζσηεξηθή αληίζηαζε. θνπφο απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη λα βξεζεί ε βέιηηζηε ζπλνιηθή ηάζε ησλ ζπζζσξεπηψλ, εάλ απηέο 

ζπλδεζνχλ κε ηε θσηνβνιηατθή γελλήηξηα ηνπ θεθαιαίνπ 3, έηζη ψζηε λα γίλεηαη ε 

κέγηζηε κεηαθνξά ηζρχνο απφ ηε ζπζηνηρία ζε απηέο. Οη κπαηαξίεο πσινχληαη αλά 

δχν Volt. Ζ δηαθνξά φκσο πιένλ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ην κέγεζνο ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο. H ηάζε ζηα άθξα ηεο 

κηαο κπαηαξίαο ζα ηζνχηαη κε  

 

𝑉 = 𝑉𝐵 + 𝑅𝐵𝐼 

 

(5.2) 

 

φπνπ V είλαη ε ηάζε ζηα άθξα ηεο κπαηαξίαο,VB ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο ρσξίο 

εζσηεξηθή αληίζηαζε, RB ε εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη I ην ξεχκα ζην ζεκείν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηφο. Καζψο ζπλδένληαη  k  κπαηαξίεο ησλ δχν Volt ζε ζεηξά 
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ε ζπλνιηθή ηνπο ηάζε ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε k*VB, θαη ε εζσηεξηθή ηνπο αληίζηαζε 

ζα ηζνχηαη κε k*RB.    

Ζ εζσηεξηθή αληίζηαζε είλαη κηα έλλνηα πνπ βνεζάεη λα κνληεινπνηεζνχλ νη 

ειεθηξηθέο ζπλέπεηεο ησλ πνιχπινθσλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ ζην εζσηεξηθφ κηαο 

κπαηαξίαο. Όηαλ ξέεη ξεχκα ζε έλα νπνηνδήπνηε θχθισκα θαη είλαη ζπλδεδεκέλε ε 

κπαηαξία, ε ηάζε πνπ κεηξάηαη ζηα άθξα ηεο κπαηαξίαο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ 

κεηξνχκελε ηάζε, φηαλ δελ ξέεη ξεχκα. Ζ εζσηεξηθή αληίζηαζε ζπλήζσο κεηξάηαη 

πεηξακαηηθά κέζσ ελφο βνεζεηηθνχ σκηθνχ θνξηίνπ, ζπλδεδεκέλνπ ελ ζεηξά κε ηελ 

κπαηαξία. Μηα ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο εζσηεξηθήο αληίζηαζεο κηαο κπαηαξίαο είλαη 

ηα 0.1Ω. Ζ ηηκή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ ππφ κειέηε δηάηαμε.  

 

 

Δηθόλα 49 Μνληέιν θ/β γελλήηξηαο ζπλδεδεκέλεο κε ζπζζσξεπηή  κε εζσηεξηθή  

αληίζηαζε  

5.2.1 Βέιηηζηε ηάζε ζπζζσξεπηή κε εζσηεξηθή αληίζηαζή γηα δεδνκέλε θ/β 

ζπζηνηρία 

Θα αθνινπζήζσ ηελ ίδηα κέζνδν, φπσο θαη ζην ζχζηεκα κε ηελ κπαηαξία 

ρσξίο εζσηεξηθή αληίζηαζε. Θα βξσ ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο 

θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο θαη ζα ππνινγίζσ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο 

ρξεζηκνπνηήζεσο. Καηφπηλ, ζα κπνξέζσ λα ζπγθξίλσ ηηο ηηκέο ηεο ηάζεο ηεο 

κπαηαξίαο. 

 

 

Τπνινγηζκφο ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο θ/β ζπζηήκαηνο 

Σν ζεκείν ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ηηκή ηεο αθηηλνβνιίαο ζα είλαη ην ζεκείν, 

φπνπ ε θεθιηκέλε επζεία ηεο κπαηαξίαο ηέκλεη ηελ I-V θακπχιε ηεο ζπζηνηρίαο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε αθηηλνβνιία/ψξα, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα. Άξα, είλαη 

πξνθαλέο, φηη γηα δεδνκέλε θ/β ζπζηνηρία ε κεηαθνξά ηζρχνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηάζε ηεο κπαηαξίαο πνπ ζπλδένπκε ζηελ έμνδν ηεο ζπζηνηρίαο.  
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Δηθόλα 50 Σεκείν ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο θ/β ζπζηνηρία -ζπζζσξεπηέο  κε εζσηεξηθή 

αληίζηαζε κε VB=2V, RB=0.1Ω θαη k=100 

Γηα λα ην βξσ ην ζεκείν απηφ ζα εμηζψζσ ηελ ηάζε ηεο ζπζηνηρίαο κε ηελ 

ηάζε ζηα άθξα ησλ κπαηαξηψλ.  

  

−𝛪𝑅𝑆 + 
1

𝛬
ln  

𝐼𝐿 − 𝐼

𝐼0
+  1 −  𝑉 = 0 

(5.3) 

𝑉 = 𝑘𝑉𝐵 +  𝑘𝑅𝐵𝐼 

 

Οη εμηζψζεηο (4.12) απνηεινχλ έλα ζχζηεκα δχν κε γξακκηθψλ εμηζψζεσλ κε 

αγλψζηνπο, αθνχ ηα VB θαη RB ηα γλσξίδσ. θνπφο κνπ είλαη λα βξσ ην βέιηηζην k 

γηα ην νπνίν ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο ζα κεγηζηνπνηείηαη.  

Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε, φηη ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο δελ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ηελ ηηκή ηεο ηάζεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο VOC ηεο ζπζηνηρίαο γηα έληαζε 

αθηηλνβνιίαο G=258W/m
2 

(ψξα 7.00/17.00), ε νπνία είλαη 497V. Απηφ ζπκβαίλεη, 

δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε ηάζε ζηελ εμίζσζε (4.12) ζα έβγαηλε αξλεηηθή θαη ε 

ξνή ηζρχνο ζα ήηαλ αληίζεηε. Απηφ, βέβαηα, αληηκεησπίδεηαη κε κηα δίνδν. 

Ζ εχξεζε ησλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηάηαη ζα γίλεη 

γηα ηελ αθηηλνβνιία ηεο θάζε ψξαο θαη ηα αληίζηνηρα θσηνξεχκαηα γηα ηηκέο ηεο 

παξακέηξνπ k απφ 0 σο 248. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε παξάκεηξνο k αλαθέξεηαη 

ζην αξηζκφ ησλ ελ ζεηξά ζπλδεδεκέλσλ κπαηαξηψλ. Σν θάζε ζεκείν ιεηηνπξγίαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηεο ψξαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη θαη απφ ηηο ηηκέο 

έληαζεο θαη ηάζεο ζηηο νπνίεο ζα ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ηεο θ/β γελλήηξηαο 

ζπλδεδεκέλεο κε ηηο κπαηαξίεο.  

Ο θάησζη πίλαθαο ζπγθεληξψλεη ηα απνηειέζκαηα: 

  

k I7 V7 I8 V8 I9 V9 I10 V10 I11 V11 I12 V12 

0 2,761 0 5,35 0 7,565 0 9,266 0 10,33 0 10,7 0 

2 2,761 4,552 5,35 5,07 7,565 5,513 9,266 5,853 10,33 6,065 10,7 6,14 

4 2,761 9,104 5,35 10,14 7,565 11,03 9,266 11,71 10,33 12,13 10,7 12,28 

6 2,761 13,66 5,35 15,21 7,565 16,54 9,266 17,56 10,33 18,2 10,7 18,42 
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k I7 V7 I8 V8 I9 V9 I10 V10 I11 V11 I12 V12 

8 2,76 18,21 5,35 20,28 7,565 22,05 9,266 23,41 10,33 24,26 10,7 24,56 

10 2,76 22,76 5,35 25,35 7,565 27,56 9,266 29,27 10,33 30,33 10,7 30,7 

12 2,76 27,31 5,35 30,42 7,565 33,08 9,266 35,12 10,33 36,39 10,7 36,84 

14 2,76 31,86 5,35 35,49 7,565 38,59 9,266 40,97 10,33 42,46 10,7 42,98 

16 2,76 36,42 5,35 40,56 7,565 44,1 9,266 46,83 10,33 48,52 10,7 49,12 

18 2,76 40,97 5,35 45,63 7,564 49,62 9,266 52,68 10,32 54,58 10,7 55,26 

20 2,76 45,52 5,35 50,7 7,564 55,13 9,266 58,53 10,32 60,65 10,7 61,4 

22 2,76 50,07 5,35 55,77 7,564 60,64 9,266 64,38 10,32 66,71 10,7 67,54 

24 2,76 54,62 5,349 60,84 7,564 66,15 9,265 70,24 10,32 72,78 10,7 73,68 

26 2,76 59,18 5,349 65,91 7,564 71,67 9,265 76,09 10,32 78,84 10,7 79,82 

28 2,76 63,73 5,349 70,98 7,564 77,18 9,265 81,94 10,32 84,91 10,7 85,96 

30 2,76 68,28 5,349 76,05 7,564 82,69 9,265 87,8 10,32 90,97 10,7 92,1 

32 2,76 72,83 5,349 81,12 7,564 88,2 9,265 93,65 10,32 97,04 10,7 98,24 

34 2,76 77,38 5,349 86,19 7,564 93,72 9,265 99,5 10,32 103,1 10,7 104,4 

36 2,76 81,94 5,349 91,26 7,564 99,23 9,265 105,4 10,32 109,2 10,7 110,5 

38 2,76 86,49 5,349 96,33 7,563 104,7 9,264 111,2 10,32 115,2 10,7 116,7 

40 2,76 91,04 5,349 101,4 7,563 110,3 9,264 117,1 10,32 121,3 10,7 122,8 

42 2,759 95,59 5,348 106,5 7,563 115,8 9,264 122,9 10,32 127,4 10,7 128,9 

44 2,759 100,1 5,348 111,5 7,563 121,3 9,263 128,8 10,32 133,4 10,7 135,1 

46 2,759 104,7 5,348 116,6 7,562 126,8 9,263 134,6 10,32 139,5 10,7 141,2 

48 2,759 109,2 5,348 121,7 7,562 132,3 9,263 140,5 10,32 145,5 10,7 147,3 

50 2,759 113,8 5,348 126,7 7,562 137,8 9,262 146,3 10,32 151,6 10,7 153,5 

52 2,759 118,3 5,347 131,8 7,561 143,3 9,262 152,2 10,32 157,7 10,69 159,6 

54 2,759 122,9 5,347 136,9 7,561 148,8 9,261 158 10,32 163,7 10,69 165,7 

56 2,758 127,4 5,347 141,9 7,561 154,3 9,261 163,9 10,32 169,8 10,69 171,9 

58 2,758 132 5,346 147 7,56 159,8 9,26 169,7 10,32 175,8 10,69 178 

60 2,758 136,5 5,346 152,1 7,559 165,4 9,259 175,6 10,32 181,9 10,69 184,1 

62 2,758 141,1 5,346 157,1 7,559 170,9 9,258 181,4 10,32 188 10,69 190,3 

64 2,757 145,6 5,345 162,2 7,558 176,4 9,257 187,2 10,32 194 10,69 196,4 

66 2,757 150,2 5,345 167,3 7,557 181,9 9,256 193,1 10,31 200,1 10,69 202,5 

68 2,757 154,7 5,344 172,3 7,556 187,4 9,255 198,9 10,31 206,1 10,69 208,7 

70 2,756 159,3 5,343 177,4 7,555 192,9 9,254 204,8 10,31 212,2 10,68 214,8 

72 2,756 163,8 5,343 182,5 7,554 198,4 9,252 210,6 10,31 218,2 10,68 220,9 

74 2,755 168,4 5,342 187,5 7,553 203,9 9,251 216,5 10,31 224,3 10,68 227 

76 2,755 172,9 5,341 192,6 7,552 209,4 9,249 222,3 10,3 230,3 10,68 233,2 

78 2,754 177,5 5,34 197,7 7,55 214,9 9,247 228,1 10,3 236,4 10,68 239,3 

80 2,754 182 5,339 202,7 7,549 220,4 9,244 234 10,3 242,4 10,67 245,4 

82 2,753 186,6 5,338 207,8 7,547 225,9 9,242 239,8 10,3 248,4 10,67 251,5 

84 2,752 191,1 5,337 212,8 7,545 231,4 9,239 245,6 10,29 254,5 10,66 257,6 

86 2,752 195,7 5,335 217,9 7,543 236,9 9,236 251,4 10,29 260,5 10,66 263,7 

88 2,751 200,2 5,334 222,9 7,54 242,4 9,232 257,2 10,28 266,5 10,66 269,8 

90 2,75 204,8 5,332 228 7,538 247,8 9,228 263,1 10,28 272,5 10,65 275,8 

92 2,749 209,3 5,33 233 7,534 253,3 9,224 268,9 10,27 278,5 10,64 281,9 

94 2,748 213,8 5,328 238,1 7,531 258,8 9,218 274,7 10,27 284,5 10,64 288 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 :  Φ/Β ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΚΑΗ ΤΩΡΔΤΣΔ 

 

117 

 

k I7 V7 I8 V8 I9 V9 I10 V10 I11 V11 I12 V12 

96 2,747 218,4 5,326 243,1 7,527 264,3 9,213 280,4 10,26 290,5 10,63 294 

98 2,746 222,9 5,324 248,2 7,523 269,7 9,207 286,2 10,25 296,5 10,62 300,1 

100 2,744 227,4 5,321 253,2 7,519 275,2 9,2 292 10,24 302,4 10,61 306,1 

102 2,743 232 5,318 258,2 7,513 280,6 9,192 297,8 10,23 308,4 10,6 312,1 

104 2,741 236,5 5,315 263,3 7,508 286,1 9,183 303,5 10,22 314,3 10,59 318,1 

106 2,739 241 5,311 268,3 7,501 291,5 9,174 309,2 10,21 320,2 10,57 324,1 

108 2,737 245,6 5,308 273,3 7,495 296,9 9,163 315 10,19 326,1 10,56 330 

110 2,735 250,1 5,303 278,3 7,487 302,4 9,151 320,7 10,18 332 10,54 335,9 

112 2,733 254,6 5,299 283,3 7,478 307,8 9,138 326,3 10,16 337,8 10,52 341,8 

114 2,73 259,1 5,293 288,3 7,469 313,1 9,123 332 10,14 343,6 10,5 347,7 

116 2,727 263,6 5,288 293,3 7,458 318,5 9,107 337,6 10,12 349,4 10,48 353,5 

118 2,724 268,1 5,281 298,3 7,447 323,9 9,088 343,2 10,1 355,1 10,45 359,3 

120 2,721 272,7 5,274 303,3 7,434 329,2 9,068 348,8 10,07 360,8 10,42 365,1 

122 2,718 277,2 5,267 308,3 7,42 334,5 9,046 354,4 10,04 366,5 10,39 370,8 

124 2,714 281,6 5,259 313,2 7,405 339,8 9,022 359,9 10,01 372,1 10,35 376,4 

126 2,709 286,1 5,25 318,1 7,388 345,1 8,995 365,3 9,974 377,7 10,32 382 

128 2,705 290,6 5,24 323,1 7,369 350,3 8,966 370,8 9,936 383,2 10,27 387,5 

130 2,7 295,1 5,229 328 7,349 355,5 8,933 376,1 9,893 388,6 10,23 392,9 

132 2,694 299,6 5,217 332,9 7,326 360,7 8,898 381,5 9,847 394 10,18 398,3 

134 2,688 304 5,204 337,7 7,302 365,8 8,859 386,7 9,796 399,3 10,12 403,6 

136 2,682 308,5 5,19 342,6 7,275 370,9 8,817 391,9 9,741 404,5 10,06 408,8 

138 2,675 312,9 5,174 347,4 7,246 376 8,771 397 9,682 409,6 9,996 413,9 

140 2,668 317,3 5,157 352,2 7,214 381 8,721 402,1 9,618 414,6 9,926 419 

142 2,659 321,8 5,139 357 7,179 385,9 8,667 407,1 9,549 419,6 9,851 423,9 

144 2,65 326,2 5,119 361,7 7,142 390,8 8,609 412 9,474 424,4 9,77 428,7 

146 2,641 330,6 5,097 366,4 7,101 395,7 8,547 416,8 9,395 429,2 9,685 433,4 

148 2,63 334,9 5,074 371,1 7,057 400,4 8,48 421,5 9,311 433,8 9,593 438 

150 2,619 339,3 5,048 375,7 7,01 405,1 8,409 426,1 9,221 438,3 9,497 442,5 

152 2,607 343,6 5,021 380,3 6,959 409,8 8,332 430,7 9,127 442,7 9,395 446,8 

154 2,593 347,9 4,991 384,9 6,904 414,3 8,252 435,1 9,027 447 9,289 451 

156 2,579 352,2 4,959 389,4 6,846 418,8 8,166 439,4 8,922 451,2 9,177 455,2 

158 2,564 356,5 4,924 393,8 6,784 423,2 8,076 443,6 8,813 455,2 9,06 459,1 

160 2,547 360,8 4,887 398,2 6,718 427,5 7,982 447,7 8,698 459,2 8,939 463 

162 2,529 365 4,848 402,5 6,649 431,7 7,883 451,7 8,58 463 8,813 466,8 

164 2,51 369,2 4,805 406,8 6,575 435,8 7,78 455,6 8,457 466,7 8,683 470,4 

166 2,489 373,3 4,76 411 6,497 439,9 7,672 459,4 8,33 470,3 8,549 473,9 

168 2,467 377,4 4,712 415,2 6,416 443,8 7,561 463 8,199 473,7 8,412 477,3 

170 2,443 381,5 4,661 419,2 6,331 447,6 7,445 466,6 8,065 477,1 8,271 480,6 

172 2,418 385,6 4,607 423,2 6,242 451,4 7,326 470 7,927 480,3 8,127 483,8 

174 2,391 389,6 4,55 427,2 6,149 455 7,204 473,3 7,787 483,5 7,98 486,9 

176 2,362 393,6 4,49 431 6,053 458,5 7,079 476,6 7,643 486,5 7,831 489,8 

178 2,331 397,5 4,427 434,8 5,954 462 6,95 479,7 7,498 489,5 7,679 492,7 

180 2,298 401,4 4,361 438,5 5,851 465,3 6,819 482,7 7,35 492,3 7,526 495,5 

182 2,263 405,2 4,291 442,1 5,746 468,6 6,686 485,7 7,2 495 7,37 498,1 
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k I7 V7 I8 V8 I9 V9 I10 V10 I11 V11 I12 V12 

184 2,226 409 4,219 445,6 5,637 471,7 6,55 488,5 7,049 497,7 7,214 500,7 

186 2,187 412,7 4,144 449,1 5,526 474,8 6,412 491,3 6,896 500,3 7,056 503,2 

188 2,146 416,3 4,066 452,4 5,412 477,8 6,272 493,9 6,742 502,7 6,896 505,7 

190 2,103 419,9 3,985 455,7 5,296 480,6 6,131 496,5 6,586 505,1 6,737 508 

192 2,057 423,5 3,902 458,9 5,178 483,4 5,989 499 6,43 507,5 6,576 510,3 

194 2,009 427 3,816 462 5,058 486,1 5,845 501,4 6,274 509,7 6,415 512,5 

196 1,959 430,4 3,727 465,1 4,936 488,8 5,701 503,7 6,116 511,9 6,254 514,6 

198 1,907 433,8 3,637 468 4,813 491,3 5,555 506 5,959 514 6,092 516,6 

200 1,853 437,1 3,544 470,9 4,688 493,8 5,409 508,2 5,801 516 5,931 518,6 

202 1,796 440,3 3,449 473,7 4,562 496,2 5,263 510,3 5,644 518 5,77 520,6 

204 1,737 443,4 3,352 476,4 4,435 498,5 5,116 512,4 5,486 519,9 5,609 522,4 

206 1,676 446,5 3,253 479 4,307 500,7 4,969 514,4 5,329 521,8 5,448 524,2 

208 1,613 449,6 3,153 481,6 4,178 502,9 4,822 516,3 5,172 523,6 5,288 526 

210 1,548 452,5 3,051 484,1 4,048 505 4,675 518,2 5,016 525,3 5,129 527,7 

212 1,481 455,4 2,947 486,5 3,918 507,1 4,528 520 4,86 527 4,97 529,4 

214 1,412 458,2 2,843 488,8 3,788 509,1 4,381 521,8 4,705 528,7 4,812 531 

216 1,341 461 2,737 491,1 3,657 511 4,235 523,5 4,55 530,3 4,655 532,5 

218 1,269 463,7 2,63 493,3 3,526 512,9 4,089 525,1 4,396 531,8 4,498 534,1 

220 1,194 466,3 2,522 495,5 3,395 514,7 3,944 526,8 4,243 533,4 4,343 535,5 

222 1,119 468,8 2,414 497,6 3,264 516,5 3,799 528,3 4,091 534,8 4,188 537 

224 1,041 471,3 2,305 499,6 3,133 518,2 3,655 529,9 3,94 536,3 4,035 538,4 

226 0,963 473,8 2,195 501,6 3,003 519,9 3,511 531,4 3,79 537,7 3,883 539,7 

228 0,883 476,1 2,085 503,5 2,872 521,5 3,369 532,8 3,641 539 3,731 541,1 

230 0,801 478,4 1,974 505,4 2,742 523,1 3,227 534,2 3,493 540,3 3,581 542,4 

232 0,719 480,7 1,863 507,2 2,613 524,6 3,086 535,6 3,346 541,6 3,432 543,6 

234 0,636 482,9 1,752 509 2,483 526,1 2,946 536,9 3,2 542,9 3,285 544,9 

236 0,551 485 1,641 510,7 2,355 527,6 2,807 538,2 3,055 544,1 3,138 546,1 

238 0,466 487,1 1,529 512,4 2,227 529 2,668 539,5 2,912 545,3 2,993 547,2 

240 0,38 489,1 1,418 514 2,099 530,4 2,531 540,7 2,769 546,5 2,849 548,4 

242 0,293 491,1 1,307 515,6 1,972 531,7 2,395 542 2,628 547,6 2,706 549,5 

244 0,205 493 1,195 517,2 1,846 533 2,26 543,1 2,488 548,7 2,564 550,6 

246 0,117 494,9 1,084 518,7 1,721 534,3 2,126 544,3 2,349 549,8 2,424 551,6 

248 0,029 496,7 0,974 520,1 1,596 535,6 1,993 545,4 2,212 550,9 2,285 552,7 

Πίλαθαο 34 Πίλαθαο ηάζεσλ θαη εληάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα θάζε ώξα από ηηο 7.00 

κέρξη ηηο 12.00 ζε ζπλάξηεζε κε ηελ παξάκεηξν k, δειαδή ηνλ αξηζκό ησλ ζπζζσξεπηώλ  

πνπ ζπλδένπκε  ζηε θ/β γελλήηξηα .  Ta I είλαη ζε Αmpere θαη ηα V ζε Volt.  

Τπνινγηζκφο ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο ηεο θ/β ζπζηνηρίαο 

 Σα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζπζηνηρία θαη 

έρνπλ ππνινγηζηεί ζην θεθάιαην 4.2.1. 

 Πιένλ κπνξψ λα βξσ ην ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο θαη ηηο ηηκέο ησλ 

αλεγκέλσλ αληηζηάζεσλ (απφ ηνπο ηχπνπο (4.7),(4.8)) γηα θάζε ηηκή ηεο παξακέηξνπ 

k. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπγθεληξψλεη ηα απνηειέζκαηα. 
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k n rmp ros k n rmp ros 

0 0,0000 0,0000 0,0000 126 0,9087 0,2729 0,2374 

2 0,0150 0,0043 0,0038 128 0,9191 0,2773 0,2411 

4 0,0300 0,0087 0,0075 130 0,9291 0,2816 0,2449 

6 0,0450 0,0130 0,0113 132 0,9385 0,2859 0,2487 

8 0,0600 0,0173 0,0151 134 0,9473 0,2903 0,2524 

10 0,0750 0,0217 0,0188 136 0,9555 0,2946 0,2562 

12 0,0900 0,0260 0,0226 138 0,9630 0,2989 0,2600 

14 0,1050 0,0303 0,0264 140 0,9698 0,3032 0,2637 

16 0,1200 0,0347 0,0301 142 0,9759 0,3076 0,2675 

18 0,1350 0,0390 0,0339 144 0,9811 0,3119 0,2713 

20 0,1500 0,0433 0,0377 146 0,9856 0,3162 0,2751 

22 0,1650 0,0477 0,0414 148 0,9892 0,3206 0,2788 

24 0,1800 0,0520 0,0452 150 0,9919 0,3249 0,2826 

26 0,1950 0,0563 0,0490 152 0,9936 0,3292 0,2864 

28 0,2100 0,0606 0,0527 154 0,9945 0,3336 0,2901 

30 0,2250 0,0650 0,0565 156 0,9944 0,3379 0,2939 

32 0,2400 0,0693 0,0603 158 0,9934 0,3422 0,2977 

34 0,2550 0,0736 0,0641 160 0,9914 0,3466 0,3014 

36 0,2700 0,0780 0,0678 162 0,9884 0,3509 0,3052 

38 0,2849 0,0823 0,0716 164 0,9845 0,3552 0,3090 

40 0,2999 0,0866 0,0754 166 0,9796 0,3596 0,3127 

42 0,3149 0,0910 0,0791 168 0,9738 0,3639 0,3165 

44 0,3299 0,0953 0,0829 170 0,9671 0,3682 0,3203 

46 0,3449 0,0996 0,0867 172 0,9595 0,3726 0,3240 

48 0,3598 0,1040 0,0904 174 0,9510 0,3769 0,3278 

50 0,3748 0,1083 0,0942 176 0,9416 0,3812 0,3316 

52 0,3898 0,1126 0,0980 178 0,9314 0,3856 0,3353 

54 0,4047 0,1170 0,1017 180 0,9205 0,3899 0,3391 

56 0,4197 0,1213 0,1055 182 0,9087 0,3942 0,3429 

58 0,4346 0,1256 0,1093 184 0,8962 0,3986 0,3466 

60 0,4496 0,1300 0,1130 186 0,8830 0,4029 0,3504 

62 0,4645 0,1343 0,1168 188 0,8692 0,4072 0,3542 

64 0,4794 0,1386 0,1206 190 0,8546 0,4115 0,3579 

66 0,4943 0,1430 0,1243 192 0,8395 0,4159 0,3617 

68 0,5092 0,1473 0,1281 194 0,8238 0,4202 0,3655 

70 0,5241 0,1516 0,1319 196 0,8076 0,4245 0,3692 

72 0,5390 0,1560 0,1356 198 0,7908 0,4289 0,3730 

74 0,5538 0,1603 0,1394 200 0,7736 0,4332 0,3768 
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k n rmp ros k n rmp ros 

76 0,5686 0,1646 0,1432 202 0,7559 0,4375 0,3806 

78 0,5834 0,1690 0,1469 204 0,7378 0,4419 0,3843 

80 0,5982 0,1733 0,1507 206 0,7193 0,4462 0,3881 

82 0,6129 0,1776 0,1545 208 0,7004 0,4505 0,3919 

84 0,6276 0,1819 0,1582 210 0,6812 0,4549 0,3956 

86 0,6422 0,1863 0,1620 212 0,6616 0,4592 0,3994 

88 0,6568 0,1906 0,1658 214 0,6418 0,4635 0,4032 

90 0,6714 0,1949 0,1696 216 0,6217 0,4679 0,4069 

92 0,6858 0,1993 0,1733 218 0,6014 0,4722 0,4107 

94 0,7002 0,2036 0,1771 220 0,5809 0,4765 0,4145 

96 0,7145 0,2079 0,1809 222 0,5601 0,4809 0,4182 

98 0,7288 0,2123 0,1846 224 0,5392 0,4852 0,4220 

100 0,7429 0,2166 0,1884 226 0,5181 0,4895 0,4258 

102 0,7569 0,2209 0,1922 228 0,4969 0,4939 0,4295 

104 0,7708 0,2253 0,1959 230 0,4756 0,4982 0,4333 

106 0,7845 0,2296 0,1997 232 0,4542 0,5025 0,4371 

108 0,7981 0,2339 0,2035 234 0,4327 0,5069 0,4408 

110 0,8114 0,2383 0,2072 236 0,4111 0,5112 0,4446 

112 0,8246 0,2426 0,2110 238 0,3895 0,5155 0,4484 

114 0,8375 0,2469 0,2148 240 0,3678 0,5199 0,4521 

116 0,8502 0,2513 0,2185 242 0,3461 0,5242 0,4559 

118 0,8626 0,2556 0,2223 244 0,3244 0,5285 0,4597 

120 0,8747 0,2599 0,2261 246 0,3027 0,5328 0,4634 

122 0,8864 0,2643 0,2298 248 0,2809 0,5372 0,4672 

124 0,8977 0,2686 0,2336     

Πίλαθαο 35 Πίλαθαο αληηζηνίρεζεο ηεο παξακέηξνπ k  κε ην ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνηήζεσο n θαη ηηο αλεγκέλεο αληηζηάζεηο rmp θαη ros  

 

 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμάξηεζε ηνπ ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηελ σκηθή αληίζηαζε είλαη: 
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Δηθόλα 51 Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο n γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ k 

Δίλαη πξνθαλέο, πσο ν βέιηηζηνο αξηζκφο ζε ζεηξά κπαηαξηψλ κε ηάζε 

VB=2V θαη εζσηεξηθή αληίζηαζε RB=0.1Ω γηα ηε ζπζηνηρία ησλ 4 kWp είλαη k=154. 

Γηα k=154, o ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο παίξλεη ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ n= 0,9945, 

ελψ νη αλεγκέλεο αληηζηάζεηο rmp= 0,3336, ros = 0,2901. Ζ παξάκεηξνο k ζα 

κπνξνχζε λα πξνμελήζεη έθπιεμε, σο πξνο ην κεγάιν κέγεζνο ηεο. Αο κελ μερλάκε 

φκσο ηελ κεγάιε ηάζε πνπ βγάδεη ε ζπζηνηρία ζηελ έμνδφ ηεο θαη ην κηθξφ κέγεζνο 

ησλ κπαηαξηψλ.  

ην γξάθεκα ηεο εηθφλαο 52 θαίλεηαη ε ζρέζε ηνπ ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνηήζεσο n κε ηηο αλεγκέλεο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ αληηζηάζεσλ.  

 

 

Δηθόλα 52 Σρέζε ηνπ ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n κε ηηο αλεγκέλεο ηηκέο ησλ 

αληηζηάζεσλ rmp θαη ro s  

Παξαηεξνχκε, φηη ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο δελ κεγηζηνπνηείηαη γηα 

ηηκέο ησλ αλεγκέλσλ αληηζηάζεσλ θνληά ζηελ κνλάδα, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαζαξά σκηθνχ θνξηίνπ, ελψ ε θιίζε ηεο θακπχιεο δελ είλαη πνιχ 

απφηνκε.  

Παξφια απηά, ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνηήζεσο n ιακβάλεη ηελ κεγαιχηεξε 

κέρξη ηψξα ηηκή ζε ζρέζε κε ηα άιινπ είδνπο θνξηία. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε κνξθή 
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ηνπ θνξηίνπ επλνεί κηα αθφκε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο 

απφ ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θεθιηκέλε επζεία ηνπ θνξηίνπ, πνπ 

απνηειεί ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, έρεη πιένλ κεηαηνπηζηεί πξνο ηα 

δεμηά θαη δελ πεξλά απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ, ελψ κπνξεί θαη πξνζεγγίδεη αθφκε 

θαιχηεξα ηελ θακπχιε ησλ ζεκείσλ κέγηζηεο ηζρχνο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

αθφινπζε γξαθηθή παξάζηαζε.  

 

Δηθόλα 53 Γξαθηθή παξάζηαζε πνπ απεηθνλίδεη ηελ επζεία ηνπ θνξηίνπ κε ηνπο 

ζπζζσξεπηέο ,  ηηο επζείεο  ησλ αληηζηάζεσλ  Rmpref,  Rosref θαη ηελ I -V θακπύιε ηεο θ/β 

γελλήηξηαο γηα G=1000W/m
2
 

Γηα λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κεηαθνξά ηζρχνο, ζα πξέπεη ηα 

ζεκεία ιεηηνπξγίαο ζνπ ζπζηήκαηνο λα πξνζεγγίζνπλ ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο, 

δειαδή ζα πξέπεη απηφ πνπ νξίζακε σο ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο λα πξνζεγγίζεη 

ην 1. πγθξίλνληαο θαη ηα ηξία θνξηία πξνθχπηεη, φηη ν κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο, 

δειαδή ε κέγηζηε κεηαθνξά ηζρχνο, παξνπζηάδεηαη γηα θνξηίν, φπνπ ππάξρεη 

κπαηαξία κε εζσηεξηθή αληίζηαζε, δηφηη ε ραξαθηεξηζηηθή επζεία ηνπ θνξηίνπ 

απηνχ, πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηελ θακπχιε πνπ αθνινπζνχλ ηα ζεκεία κέγηζηεο 

ηζρχνο. 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  

Φ/Β ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΜΕ ΤΝΘΕΣΟ ΦΟΡΣΙΟ ΚΑΙ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

  ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα κειεηεζεί ζεσξεηηθά ε εθαξκνγή ελφο 

ζχλζεηνπ θνξηίνπ ζηε θ/β γελλήηξηα. Σν θνξηίν απηφ ζα απνηειείηαη απφ κηα 

κπαηαξία κε εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη σκηθφ θνξηίν. Ζ κειέηε απηή δελ ζα γίλεη ζε 

βάζνο θαη δελ ζα βξεζνχλ βέιηηζηεο ηηκέο γηα ηα θνξηία, αθνχ θάηη ηέηνην μεθεχγεη 

απφ ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξεηηθή  

παξνπζίαζε, αιιά θαη γηα κηα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

6.1 Φ/Β γελλήηξηα ζπλδεδεκέλε κε ζπζζσξεπηή θαη σκηθφ θνξηίν 

 H κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ θνξηίνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαζθεπή 

κηαο αμηφπηζηεο θαη απνδνηηθήο ζπζηνηρίαο καδί κε ην θαηάιιειν ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Καζψο ζέινπκε λα βειηηψλεηαη ζπλερψο ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θ/β ζπζηεκάησλ, είλαη απαξαίηεην λα βξεζνχλ νη θαηάιιεινη ηξφπνη 

απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο. Απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα. Πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππ’ φςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ θαη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο 

ηεο ζπζηνηρίαο.. Ζ θ/β ζπζηνηρία ζπλδέεηαη κε 2 παξάιιεινπο θιάδνπο. ηνλ έλαλ 

θιάδν ηνπνζεηείηαη κηα σκηθή αληίζηαζε RL θαη ζηνλ άιιν κηα κπαηαξία κε 

εζσηεξηθή αληίζηαζε Rb. 

 

Δηθόλα 54 Μνληέιν θ/β γελλήηξηαο ζπλδεδεκέλεο κε σκηθό θνξηίν θαη κε ζπζζσξεπηή  κε 

εζσηεξηθή αληίζηαζε  

 Τπνζέηνπκε, φηη κηα ζπγθεθξηκέλε θ/β ζπζηνηρία έρεη ηζρχ εμφδνπ Pout. H 

ηζρχο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηα επίπεδα ηεο αθηηλνβνιίαο θαη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν θάζε ζεκείν ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ψξα έρεη ηάζε Vn θαη έληαζε 

Ηn. Ζ ηάζε ηνπ ζπζζσξεπηή είλαη Vb, ε εζσηεξηθή ηεο αληίζηαζε είλαη Rb, ελψ ην 

σκηθφ θνξηίν είλαη RL. χκθσλα κε ην ζεψξεκα Thevenin, κπνξεί λα βξεζεί ην 

ηζνδχλακν θχθισκα (εηθφλα 55). 
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Δηθόλα 55 Ιζνδύλακν κνληέιν ζύκθσλα κε ην ζεώξεκα Thevenin 

 Ηζρχνπλ νη εμήο ηχπνη: 

𝑉𝑒𝑞 = 𝑉𝐵

𝑅𝐿

𝑅𝐿 + 𝑅𝐵
 

𝑅𝑒𝑞 =  
𝑅𝐿𝑅𝐵

𝑅𝐿 + 𝑅𝐵
 

 

(6.1) 

 

Δηθόλα 56 I-V θακπύιε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θνξηίνπ Req  

 Δίλαη πξνθαλέο θαη απφ ην γξάθεκα, πσο ην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο δελ 

ζπκπίπηεη απαξαίηεηα κε ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο. Γηα λα ζπκπέζνπλ, ρσξίο λα γίλεη 

αιιαγή ζην θνξηίν, κπνξνχκε λα εηζάγνπκε έλαλ DC/DC κεηαηξνπέα αλάκεζα ζηε 

ζπζηνηρία θαη ην θνξηίν. O κεηαηξνπέαο απηφο απνηειεί νπζηαζηηθά έλαλ ξπζκηζηή 

ηάζεο. Παξνπζηάδεη κηθξή θαηαλάισζε, δειαδή κεγάιν βαζκφ απφδνζεο. 
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Δηθόλα 57 Δηζαγσγή DC κεηαηξνπέα  αλάκεζα ζην θνξηίν θαη ηε θ/β ζπζηνηρία  

 ηελ είζνδν ηνπ κεηαηξνπέα ζα έρνπκε ηελ ηάζε θαη ηελ έληαζε ηνπ ζεκείνπ 

κέγηζηεο ηζρχνο Vmp θαη Ηmp αληίζηνηρα.  ηελ έμνδν ηνπ ζα έρνπκε v θαη i. Ο 

κεηαζρεκαηηζηήο ζα έρεη ζπλάξηεζε κεηαζρεκαηηζκνχ Σ. Ηζρχεη φηη Vmp*T= v θαη    

Ηmp= i*T. Παξάιιεια ηζρχεη θαη φηη v=Veq + i*Req. Απφ απηέο ηηο εμηζψζεηο 

πξνθχπηεη φηη : 

  

𝛵 =  
1

2
 
𝑉𝑒𝑞
𝑉𝑚𝑝

+   
𝑉𝑒𝑞
𝑉𝑚𝑝

 

2

+ 4
𝑅𝑒𝑞

𝑅𝑚𝑝
   

 

(6.2) 

φπνπ Rmp= Vmp/Imp. 

 

Πξνθχπηνπλ 2 ππνπεξηπηψζεηο: 

1. VB=0 , RB=∞. Γειαδή, φηαλ δελ ππάξρεη κπαηαξία θαη ην θνξηίν απνηειείηαη 

απφ κηα σκηθή αληίζηαζε, Req=RL, Veq=0. Σφηε: 

𝛵 =  
𝑅𝐿

𝑅𝑚𝑝
 

 

(6.3) 

2. RB=0. Γειαδή ε κπαηαξία είλαη ηδαληθή, Req=0. Σφηε: 

 

𝑇 =
𝑉𝐵

𝑉𝑚𝑝
 

(6.4) 

 

Πιένλ ην πξφβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο αθνξά ζηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο 

ηηκήο ηεο ζπλάξηεζεο κεηαζρεκαηηζκνχ. Απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ φ,ηη είρακε δεη 

κέρξη ηψξα θαη ζεηηθφ, δηφηη έηζη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί νπνηνδήπνηε θνξηίν απηήο 

ηεο κνξθήο ζηε ζπζηνηρία βξίζθνληαο ηνλ θαηάιιειν κεηαηξνπέα. Γηα λα βξεζεί ε 

βέιηηζηε ηηκή ηνπ Σ ζα πξέπεη ζαθψο λα δηεξεπλεζνχλ φιεο νη ψξεο ειηνθάλεηαο θαη 

νη αληίζηνηρεο αθηηλνβνιίεο ηνπο.  
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ηελ ελφηεηα απηή δνθηκάζηεθε κηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

ηνπ θνξηίνπ. Αληί λα αλαδεηήζνπκε ην βέιηηζην θνξηίν, ηνπνζεηήζακε έλα DC/DC 

κεηαηξνπέα θαη ην πξφβιεκα κεηαηξάπεθε ζηελ εχξεζε ηεο βέιηηζηεο ηηκήο ηεο 

ζπλάξηεζεο κεηαζρεκαηηζκνχ. Πξνθαλψο, ε ρξήζε ελφο ξπζκηζηή ηάζεο, φπσο ν 

DC/DC δηεπθνιχλεη πνιχ ην ζχζηεκα. Έλα αθφκα πιενλέθηεκά ηνπ είλαη ε εχθνιε 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αμηνπηζηία θαη ην ρακειφ θφζηνο. ηελ ίδηα ζέζε 

ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί θαη έλαο αληρλεπηήο ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο (Μ.P.P.T).  

Μηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε έρεη γίλεη  ζην θεθάιαην 2. Καηφπηλ ιεπηνκεξνχο 

αλάιπζεο κπνξεί λα βξεζεί πνηα ιχζε είλαη απνδνηηθφηεξε. 

 

6.2 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο αξρήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ θ/β ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ε κνληεινπνίεζε 

θαη βέιηηζηε πξνζαξκνγή δηαθφξσλ πεξηπηψζεσλ θνξηίσλ ζπλδεδεκέλσλ ζε έλα 

απηφλνκν ζχζηεκα. Ωο βέιηηζηε πξνζαξκνγή νξίδνπκε ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

κεηαθνξάο ηζρχνο. Παξάιιεια, εμεηάδνληαη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηε 

κέγηζηε κεηαθνξά ηζρχνο απφ ηε θσηνβνιηατθή ζπζηνηρία ζην θνξηίν, ελψ δίλεηαη 

βάξνο ζηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο.  

Αξρηθά, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ηεο κεζφδνπ εχξεζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ παξακέηξσλ ελφο πιαηζίνπ, θαζψο ν θαηαζθεπαζηήο δίλεη ηελ I-V 

θακπχιε θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία κφλν ζε STC ζπλζήθεο. Δίλαη απαξαίηεην θαη 

πνιχ πξαθηηθφ λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο θαη αλάιπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηφο καο θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Αθνχ βξνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ελφο πιαηζίνπ, κπνξνχκε λα ηα αλάγνπκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά φιεο ηεο 

ζπζηνηρίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε γεληθφηεξε εηθφλα γηα 

απηφ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ.  

Δθ ησλ πξνηέξσλ είλαη γλσζηφ, πσο νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

κεηαθνξά κέγηζηεο ηζρχνο εμαξηψληαη, ηφζν απφ ηε ζπζηνηρία φζν θαη απφ ην 

θνξηίν. Γηα λα γίλεη κεηαθνξά κέγηζηεο ηζρχο πξέπεη ηα ζεκεία ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα πξνζεγγίδνπλ ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο.  

Ζ ζπζηνηρία θαζνξίδεη ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο. Σα ζεκεία απηά δελ είλαη 

ζηαζεξά, αιιά επεξεάδνληαη απφ ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία, απφ ηε 

ζεξκνθξαζία θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο παξακέηξνπο ηεο ζπζηνηρίαο. Καηά ηελ κειέηε 

πξνέθπςε πσο κε ηελ αχμεζε ηεο αθηηλνβνιίαο ην Imp, απμάλεηαη ζεκαληηθά, ελψ ην 

Vmp πνιχ ιίγν. Ζ θακπχιε ησλ κέγηζησλ ζεκείσλ κεηαθέξεηαη πξνο ηα πάλσ. Με 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ε ISC απμήζεθε ιίγν, γεγνλφο ινγηθφ, αθνχ απμήζεθε ην 

θσηφξεπκα. Αληίζεηα, ε VOC κεηψζεθε, γηαηί ελψ κεηψζεθε ειάρηζηα ε ζηαζεξά Λ, 

θαη ην θσηφξεπκα απμήζεθε έρνπκε κεγάιε κείσζε ηνπ ξεχκαηνο θφξνπ ηεο δηφδνπ.  

Σα ζεκεία ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηνκή ηεο I-V ραξαθηεξηζηηθήο 

ηεο ζπζηνηρίαο κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θνξηίνπ. Σν ζεκείν ιεηηνπξγίαο δελ είλαη 
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ζηαζεξφ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο, αθνχ νη παξάκεηξνη αθηηλνβνιία, 

ζεξκνθξαζία δελ είλαη ζηαζεξνί.  

Σα θνξηία πνπ αλαιχζεθαλ είλαη: θνξηίν ζηαζεξήο σκηθήο αληίζηαζεο, 

θνξηίν ζηαζεξήο ηάζεο, φπσο ε κπαηαξία ρσξίο εζσηεξηθή αληίζηαζε ή κε 

εζσηεξηθή αληίζηαζε, αιιά θαη ζχλζεην θνξηίν, ην νπνίν είλαη ζπλδπαζκφο ζηαζεξήο 

αληίζηαζεο θαη ζπζζσξεπηή κε εζσηεξηθή αληίζηαζε. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

ζπληειεζηή ρξεζηκνπνηήζεσο n έγηλε ε ζχγθξηζε ησλ θνξηίσλ θαη βξέζεθαλ νη 

βέιηηζηεο ηηκέο ηνπο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε κεηαθνξά ηζρχνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηα ζπγθεθξηκέλε ζπζηνηρία παξαηεξήζεθε ζηε ζχλδεζε κε 

σκηθφ θνξηίν, φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε βέιηηζηε αληίζηαζε θαη ζηελ Rmpref είλαη 

ζηαζεξή θαη ίζε πεξίπνπ κε 1.17-1.19, δειαδή είλαη κεγαιχηεξε θαηά 17-19%. 

Αθφκα θαη κε κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ηεο αθηηλνβνιίαο ε ζρέζε απηή 

παξέκεηλε ζηαζεξή. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί ππνινγίδνληαο ηελ Rmpref θάησ 

απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ηθαλνπνηεηηθά θαη ηελ RL 

γηα ηηο ίδηεο ζπλζήθεο.  ηε ζχλδεζε κε ζπζζσξεπηή κε εζσηεξηθή αληίζηαζε 

παξαηεξήζεθε κεγαιχηεξε κεηαθνξά ηζρχνο απφ φηη ζηε ζχλδεζε κε κπαηαξία ρσξίο 

εζσηεξηθή αληίζηαζε θαη αθφκε κεγαιχηεξε απφ φηη ζηε ζχλδεζε κε απιή σκηθή 

αληίζηαζε. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη ε ραξαθηεξηζηηθή επζεία ηνπ πξψηνπ θνξηίνπ, 

πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηελ θακπχιε πνπ αθνινπζνχλ ηα ζεκεία κέγηζηεο ηζρχνο. 

πλεπψο ζπκθέξεη* ε επηινγή ηνπ. 

Ζ κεηαβνιή ηεο αθηηλνβνιίαο θξίλεηαη πνιχ ζεκαληηθή, ελψ ε κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ιηγφηεξν.  

Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα ηνλίζνπκε, φηη γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ θνξηίσλ 

ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ξπζκηζηέο ηάζεο θαη αληρλεπηέο ζεκείνπ 

κέγηζηεο ηζρχνο, νη νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε 

ζηαζεξψλ ζεκείσλ ιεηηνπξγίαο.  
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