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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα είλαη ίζσο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ 21νπ 

αηψλα. Ζ έσο ηψξα παξαγσγή ελέξγεηαο γηλφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ νξπθηψλ πφξσλ ηεο θχζεο (γαηάλζαξαθεο, πεηξέιαην). Δίρακε ζηξαθεί ζε απηφ  

ην κνληέιν παξαγσγήο ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο. Οη νξπθηέο 

θαχζηκεο χιεο ρξεηάδνληαη εθαηνληάδεο ρξφληα λα δεκηνπξγεζνχλ, θαζηζηψληαο ηεο 

νπζηαζηηθά κε αλαλεψζηκεο αθνχ ν ξπζκφο θαηαλάισζεο ηνπο είλαη πνιχ κεγάινο. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο παξαηεξείηαη ε ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ελέξγεηαο, γεγνλφο πνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ νξπθηψλ 

πφξσλ καο ζηξέγεη ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Έηζη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ Α.Π.Δ. θαη ηελ εμέιημε πνιιψλ παιηψλ κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. 

 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο είλαη πεγέο ηα απνζέκαηα ησλ νπνίσλ 

αλαλεψλνληαη θπζηθά , θαη νη νπνίεο ζεσξνχληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο αδπλακία 

επίζεο χπαξμεο δηθηχνπ ζε απνκνλσκέλεο θαη κηθξνχ πιεζπζκνχ πεξηνρέο , ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθά αζχκθνξε ιχζε ηεο θαηαζθεπήο ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 

κεηαθνξάο ,δίλεη ην έξεηζκα ζηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ειεθηξηθά απηφλνκσλ 

θαηνηθηψλ ή θαη νιφθιεξσλ νηθηζκψλ ( δειαδή κε ζπλδεδεκέλσλ κε ην δίθηπν) κέζσ 

ηεο εθκεηάιιεπζεο δηαθφξσλ κνξθψλ ΑΠΔ. Λφγσ ηεο ζηνραζηηθήο ηνπο θχζεο νη 

ΑΠΔ αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ απφ κφλεο ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο ηνπ ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ. Εεηήκαηα φπσο ε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε απνζήθεπζε 

ηεο , αλαθχπηνπλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ ΑΠΔ ζε εηθνζηηεηξάσξε 

βάζε. Απηνί νη παξάγνληεο έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο έρνπλ απνδεηρζεί ζαλ απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηε 

ηξνθνδφηεζε ειεθηξηθά απηφλνκσλ θαηνηθηψλ 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κειεηεζεί ε αλάπηπμε απηφλνκψλ πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε κηαο απνκαθξπζκέλεο 

λεζησηηθήο πεξηνρήο ,  κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε ηνπ πην ζπκθέξνληνο ζπλδπαζκνχ 

πεγψλ ελέξγεηαο κε θξηηήξηα ην θφζηνο ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηελ κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ κειέηε έγηλε γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ειηαθή, 
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αηνιηθή θαη πδξνγφλνπ) ζε ζπλδπαζκφ κε θηλεηήξα πεηξειαίνπ. Οη ζπλδπαζκνί είλαη 

νη εμήο:  

 

 Photovoltaic - Diesel system 

 

 Wind Turbine - Diesel system 

 

 Wind Turbine - Photovoltaic system 

 

 Photovoltaic - Fuel Cell system 

 

ην Κεθάιαην 1 γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο Α.Π.Δ θαη αλαθέξνληαη θάπνηα γεληθά 

ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ ηε θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο. Αθφκε γίλεηαη κηα εηζαγσγή 

ζηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο. Αλαιχνληαη νη ιφγνη ρξήζεο ηνπ 

πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθά θαζψο θαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 

 

ηα Κεθάιαηα 2,3,4,5  πεξηγξάθνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη Α.Π.Δ. Οη 

ηερλνινγίεο απηέο είλαη ηα θσηνβνιηαηθά, αλεκνγελλήηξηεο, Fuel Cell θαη 

ζπζζσξεπηέο απνζήθεπζεο. Πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

παξαζέηνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηνηρεία.  

 

ηελ ζπλέρεηα ζην Κεθάιαην 6 γίλεηαη εθηεηακέλε πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

HOMER ην νπνίν εθηειεί ηηο πξνζνκνηψζεηο ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ 

παξνπζηάδνληαο ηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ ηνπο ηερλννηθνλνκηθά. Αλαθέξνληαη 

ιεπηνκεξψο νη ηξεηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί (εμνκνίσζε, βειηηζηνπνίεζε, 

αλάιπζε επαηζζεζίαο) φπσο επίζεο θαη ηα νηθνλνκηθά θαη ηα ειεθηξηθά κεγέζε πνπ 

απνηππψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπο . 

 

ην ηειηθφ ζηάδην ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Κεθάιαην 7 

αθνχ γίλεηαη κηα αξρηθή αλαθνξά ζηνλ ηφπν φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κειέηε θαζψο 

θαη ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο , έπεηηα θαηαγξάθνληαη 

ηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ εηζάρζεθαλ ζην HOMER. Αθνινπζεί ε εθηεηακέλε πεξηγξαθή ηνπ 

θάζε πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζρεκαηηθέο απεηθνλίζεηο θαη εξκελεία ησλ θακππιψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε πξνζνκνίσζε.  

 

Σέινο ζην Κεθάιαην 8 πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ κε ζηφρν ηελ αλεχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπλδηαζκνχ κε βαζηθά θξηηήξηα ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ην πιεφλαζκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ εηήζηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε KWh θαη ηηο πνζφηεηεο ξππνγφλσλ νπζηψλ πνπ 

εθπέκπνληαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην κέιινλ ζα 

αλήθεη ζηελ ηερλνινγία ηνπ Τδξνγφλνπ, αθνπ μεπεξαζηνχλ βέβαηα θάπνηα εκπφδηα 

νηθνλνκηθήο θπξίσο θχζεσο. 
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ABSTRACT 
 

Subject: Techno economic study of hybrid system with renewable energy sources 

development   

 

The aim of the project is to examine how a hybrid system with renewable energy 

sources can meet the electric load demands of an island community. The system is not 

connected to grid. The area of study is Menites which is located in Andros island. The 

community is inhabited continuously all the year but in the summer we have 

excessive load demands because of the touristic activity.  The hybrid systems we 

simulate, have all the synergy of stocking battaries, are the following: 

 

 Photovoltaic - Diesel system 

 

 Wind Turbine - Diesel system 

 

 Wind Turbine - Photovoltaic system 

 

 Photovoltaic - Fuel Cell system 

 

 

In Chapter 1 the renewable energy systems are introduced and reported some general 

elements with regard to the situation in our country. the energy production hybrid 

systems are  also introduced here. In general, the reasons of hybrid systems use are 

analyzed as well as the present situation in Greece. 

 

In Chapter 2 the renewable energy systems that use the solar power are introduced. 

The phenomenon which enables them to produce electric energy from the sun is 

explained. We also quote the important components of them, their technology and 

their features. 

 

In Chapter 3 we examine the renewable energy systems that use the wind power. The 

wind turbines are introduced, their technology and their features. 

 

In Chapter 4 we examine the Fuel Cell technology. The way the fuel cell technology 

works, its components, electrolyzers, and the technology of producing and storaging 

hydrogen is introduced. 

 

In Chapter 5 we introduce  the batteries we use to renewable energy systems and 

their technology. 

 

Then, in Chapter 6, the Micro power Optimization Model HOMER is described 

extensively. This computer model presents the optimum configuration by taking for 

granted the Total Net Present Cost (NPC) of each system. Homer also materializes 

three basic operations (simulation, optimization and sensitivity analysis) which are 

obvious in this project. 

 

In the final stage of this project and more specifically in Chapter 7 is given the 

location of the study as well as the load which is going to be covered by the hybrid 

system. Afterwards, a description of technological elements takes place and the 

variables that are used by HOMER are reported too. Extensive description of each 
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hybrid system with schematic depictions and interpretation of curves that results from 

the simulation follows. 

 

 

Finally in Chapter 8 all the results are compared together, aiming to find the 

optimum configuration with basic criteria the total cost of investment, the surplus of 

electric energy, the annual production of electric energy in KWh and the quantities of 

pollutant substances that are emitted in the environment. The conclusion that derives 

is that the future belongs to the technology of Hydrogen. 
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θνπφο ηεο Παξνχζαο Δξγαζίαο 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα κειεηεζεί ε αλάπηπμε απηφλνκψλ πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε κηαο απνκαθξπζκέλεο 

λεζησηηθήο πεξηνρήο ,  κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε ηνπ πην ζπκθέξνληνο ζπλδπαζκνχ 

πεγψλ ελέξγεηαο κε θξηηήξηα ην θφζηνο ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηελ κφιπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ κειέηε έγηλε γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ειηαθε, 

αηνιηθή θαη πδξνγφλνπ) ζε ζπλδπαζκφ κε θηλεηήξα πεηξειαίνπ.  

Ζ πεξηνρή γηα ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε είλαη νη Μελήηεο, Άλδξνπ. Ζ 

πεξηνρή επηιέρζεθε ιφγσ ησλ πνιχ πςειψλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (αηνιηθφ, 

ειηαθφ δπλακηθφ). Πξφθεηηαη γηα κηα απνκαθξπζκέλε θνηλφηεηα 60 θαηνηθηψλ πνπ 

θαηνηθείηαη φιν ην ρξφλν κε απμεκέλεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ ηνπξηζκνχ. 

Γηα ηελ εμνκνίσζε ησλ ζπζηεκάησλ καο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα 

εμνκνίσζεο HOMER (Hybrid Optimization Model For Electric Renewables), 

πβξηδηθφ πξφηππν βειηηζηνπνίεζεο πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε έθδνζε 2.68 beta. Σν παξφλ 

ινγηζκηθφ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ ηερλν-νηθνλνκηθή κειέηε πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο κε πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ 

θαζψο έρεη πξφζβαζε ζηα αξρεία ηεο ΝΑSA θαη  δηαλέκεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν 

ζηελ ηζηνζειίδα www.nrel/gov/homer.  
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Κεθάιαην 1 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ Α.Π.Δ. ΚΑΗ ΣΑ ΤΒΡΗΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΑ Α.Π.Δ. 

 

 

1.1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ [1] 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηηο αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπο .Ζ ηειεπηαία θξίζε ηνπ πεηξειαίνπ , ε επηθείκελε εμάληιεζε ησλ νξπθηψλ 

θαπζίκσλ, ε επηθηλδπλφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο , ε απμαλφκελε κφιπλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο , ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηνπ El Nino , φπσο επίζεο θαη ε 

βνχιεζε ησλ θξαηψλ γηα εζληθή θαη αλεμάξηεηε ελεξγεηαθή πνιηηηθή κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

εγρψξησλ πεγψλ ελέξγεηαο , αιιά θαη νη πηέζεηο απφ δηεζλείο ζπκθσλίεο φπσο ε ζπλζήθε ηνπ 

Κηφην γηα κεηψζεηο ησλ βιαβεξψλ θαπζαεξίσλ , νδεγνχλ ζηε ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο πνπ δίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιχζε ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα . 

Σν 2005 ηέζεθε ζε ηζρχ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, επηά ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή ζπκθσλία, 

κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ην νπνίν έρεη πιένλ ηελ 

ππνζηήξημε 141 ρσξψλ θαη είλαη λφκηκα δεζκεπηηθφ, πξνβιέπεη φηη κέρξη ην 2012 ε 

παγθφζκηα εθπνκπή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε θπξηφηεξν ην CO2, ζα έρεη κεησζεί 

θαηά 5.2% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο 

ππνρξεψλεηαη απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο θαηά 8% ζπλνιηθά. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξσηνθφιινπ θαη κε βάζε ηηο εζσηεξηθέο ζπκθσλίεο ζε επίπεδν ΔΔ, ε 

Διιάδα έρεη δεζκεπζεί ζε επίπεδν εζσηεξηθήο ζπκθσλίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπέο πνπ επζχλνληαη γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, εληφο ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο, δελ ζα απμεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ 25% σο ην 2010, ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο 

ηνπ έηνπο βάζεο πνπ είλαη ην 1990. 

Πεγέο ελέξγεηαο φπσο ε αηνιηθή ,ε ειηαθή ,ε γεσζεξκηθή ,ε ελέξγεηα απφ βηνκάδα θαη ε 

ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απ ηελ πηψζε ηνπ λεξνχ έρνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ , ζην 

φπνην θαη νθείινπλ ηελ νλνκαζία ηνπο Α.Π.Δ. Με ηνλ φξν Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

(Α.Π.Δ.) ελλννχκε φηη απ ηε θχζε ηνπο αλαλεψλνληαη δηαξθψο θαη πξνζθέξνληαη ζηνλ 

άλζξσπν δσξεάλ γηα εθκεηάιιεπζε. Απηέο νη πεγέο δελ είλαη άιιεο απ ηηο πην θάησ : 

αηνιηθή, ειηαθή , γεσζεξκηθή θαη πδξνδπλακηθή (ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απ ηελ 

πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ λεξνχ ) . 

Φπζηθά ρξεηάζηεθαλ αξθεηνί αηψλεο εμέιημεο θαη ζπλερνχο αλάπηπμεο γηα ηελ επηηπρεκέλε 

κεηάβαζε απφ ηνπο αξρεγφλνπο κεηαηξνπείο ελέξγεηαο ζηνπο γλψξηκνπο ζεκεξηλνχο 

ζπγρξφλνπο θαη απνδνηηθνχο κεηαηξνπείο ελέξγεηαο . 
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1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ Α.Π.Δ. [2] 

 

Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Α.Π.Δ. είλαη φηη βξίζθνληαη άθζνλα ζηελ θχζε θαη 

αλαλεψλνληαη. 

Σν δεχηεξν είλαη φηη δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ φπνηε ε εθκεηάιιεπζε ηνπο είλαη ζπλεπήο 

πξνο κηα νηθνινγηθά ζσζηή αληηκεηψπηζε ηεο ζρέζεο αλζξσπηλή δξαζηεξηφηεηα θαη 

πεξηβάιινλ κηαο ζρέζεο πνπ κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηά απφ επίπνλεο πξνζπάζεηεο 

πνιιψλ νξγαλψζεσλ , έγηλε ζαθέο φηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο κεδελφο εμαηξνχκελνπ. 

Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δελ είλαη εμαγψγηκεο , ζπλεπψο ε εθκεηάιιεπζε ηνπο 

πξέπεη λα γίλεηαη ζην ηφπν πνπ εκθαλίδνληαη φπνπ θη αλ είλαη απηφο , είηε απηφο είλαη ςηιά 

ζην βνπλφ είηε απηφο είλαη κέζα ζην θέληξν ηεο πφιεο πάλσ ζηηο πνιπθαηνηθίεο . 

Σειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη νη ηερλνινγίεο ηνπο βξίζθνληαη κέζα ζηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ αλαπηπζζνκέλσλ ηερλνινγηθά ρψξσλ ηεο 

Δπξψπεο φπσο θαη ε Διιάδα ,ζπλεπψο κπνξνχλ αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά λα πξνζθέξνπλ 

ζέζεηο εξγαζίαο ζε λένπο επηζηήκνλεο . 

Δλδεηθηηθά κεξηθά ζπζηήκαηα εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο είλαη : 

Σν πδξνδπλακηθφ δειαδή νη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαη νη παιηξξνηαθνί πδξνειεθηξηθνί 

ζηαζκνί 

Ζ γεσζεξκία, δειαδή πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ζεκεία ηα επνλνκαδφκελα γεσζεξκηθά πεδία , 

φπνπ εκθαλίδνληαη επηθαλεηαθά ζεξκέο πεγέο ή αθφκα θαη πίδαθεο 

Ζ ειηαθή ηεο νπνίαο ε αμηνπνίεζε γίλεηαη κε 2 ηξφπνπο : 

 Μεηαηξνπή ηεο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα 

 Απεπζείαο κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

Ζ αηνιηθή ε νπνία είλαη ε πην γλσζηή απ φιεο ηηο ΑΠΔ γηα ην ιφγν φηη ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνλ άλζξσπν εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε δεθάδσλ αλαγθψλ ηνπ , φπσο ε 

λαπζηπινΐα , ε κεηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ , ρξήζε γηα κχινπο αιέζεσο , άληιεζε πδάησλ απφ 

πεγάδηα θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

 

1.1.3   ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ [1],[3] 

 

 

ΣΑΘΜΟΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη νη κνλάδεο 

παξαγσγήο. Γηα ηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε ιηγλίηεο, 

άλζξαθαο, καδνχη, θπζηθφ αέξην, λεξφ (πδξνειεθηξηθνί, πδξναληιηηηθνί ζηαζκνί), αιιά θαη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο είλαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία (θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί), ε 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ (αηνιηθά πάξθα), ε γεσζεξκία, ε βηνκάδα. 

Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα φινη νη ζηαζκνί παξαγσγήο πνπ ζπλδένληαλ ζην εζληθφ 

δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ήηαλ φινη ηδηνθηεζία ηεο Γ.Δ.Ζ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ηνκέα ηεο παξαγσγήο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηδησηηθέο εηαηξίεο, 

νη ζηαζκνί ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη ζην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν. 
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Ο ιηγλίηεο απνηειεί ην θχξην θαχζηκν γηα ηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη 7 ιηγληηηθνί 

ζηαζκνί ηεο Γ.Δ.Ζ. απνηεινχλ ην 44 % ηεο εγθαηεζηεκέλνο ηζρχνο θαη παξάγνπλ ην 70 % 

πεξίπνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηφηη ιεηηνπξγνχλ σο εξγνζηάζηα βάζεο. Ζ ρξήζε ηνπ 

ιηγλίηε, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνθέξεη ζηελ Διιάδα ηεξάζηηα 

εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο (πεξίπνπ 1 δηο. δνιάξηα εηεζίσο). Ο ιηγλίηεο έρεη ρακειφ 

θφζηνο εμφξπμεο, ζηαζεξή θαη άκεζα ειέγμηκε ηηκή θαη παξέρεη ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα 

ζηνλ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκνπ. Δπίζεο, πξνζθέξεη ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη έρεη 

ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ εμνξπρζεί ζπλνιηθά 

1,2 δηζ. ηφλνη ιηγλίηε ελψ ηα εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα αλέξρνληαη ζε 3,5 δηζ. ηφλνπο 

πεξίπνπ. ην πίλαθα 1.1 βιέπνπκε ηνπο Θεξκηθνχο ζηαζκνχο ηεο Γ.Δ.Ζ.. ην πίλαθα 1.1 

δίλνληαη απηφλνκνη ζηαζκνί παξαγσγήο ηνπ λεζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. ην πίλαθα 1.2 

θαίλνληαη νη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ηεο Γ.Δ.Ζ.. 

ην ζρήκα 1.1 θαίλεηαη ε εμέιημε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζηελ Διιάδα. Σελ θαηαλνκή 

ηνπ θνξηίνπ, δειαδή ην πνηα κνλάδα ζα παξάγεη θαη πφζν, ηελ έρεη αλαιάβεη ν Γηαρεηξηζηήο 

ηνπ ειιεληθνχ 

 
Πίλαθαο 1.1 Θεξκηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ΓΔΖ [1] 

 

 
Πίλαθαο 1.2 Απηφλνκνη ζηαζκνί παξαγσγήο ηνπ λεζησηηθνχ ζπζηήκαηνο [1] 
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Πίλαθαο 1.3 Τδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ΓΔΖ [1] 

 

 
ρήκα 1.1 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζηελ Διιάδα [1] 

 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΑΠΟ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη απμεζεί ζηελ Διιάδα ν βαζκφο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (ειηαθή αθηηλνβνιία, ηαρχηεηα αλέκνπ, βηνκάδα, γεσζεξκία, λεξφ θ.η.ι.) 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ επλντθή γηα ηηο 

Α.Π.Δ. λνκνζεζία, ζηελ επηδίσμε γηα θζελέο πξψηεο χιεο - κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο - κείσζε ρξήζεο πεηξειαίνπ σο θαχζηκν θαη ζε πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο (π.ρ. 

κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ). 

 

Ζ νδεγία ηεο ΔΔ «Γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα 

ελδεηθηηθφ ζηφρν θάιπςεο απφ Α.Π.Δ., πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ 

έξγσλ, ζε πνζνζηφ ηεο αθαζάξηζηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (λνείηαη σο ε κέζε εζληθή 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πεξηιακβαλνκέλεο απηνπαξαγσγήο ζπλ εηζαγσγέο κείνλ 

εμαγσγέο) θαηά ην έηνο 2010 ίζν κε 20,1%. Ο ζηφρνο απηφο είλαη ζπκβαηφο κε ηηο δηεζλείο 

απαηηήζεηο ηεο ρψξαο πνπ απνξξένπλ απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πνπ ππνγξάθζεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1997 ζηε ζχκβαζε - πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο. Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πξνβιέπεη γηα ηελ Διιάδα ζπγθξάηεζε ηνπ ξπζκνχ 
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αχμεζεο θαηά ην έηνο 2010 ηνπ CO2 θαη άιισλ αεξίσλ πνπ επηηείλνπλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαηά 25% ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζε 1990. Με δεδνκέλν φηη θαηά ην έηνο 2010 

ε αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα έρεη θζάζεη ηηο 72 TWh πθίζηαηαη 

αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ ελ ιφγσ κε ζπκβαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ ζε επίπεδν ηάμεο 14 

TWh. 

 

Δλδεηθηηθά, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.4 εγθαηαζηάζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ αηνιηθή 

ελέξγεηα. ηνλ πίλαθα 1.5 δίλνληαη θάπνηεο θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο, ελψ ζηνλ πίλαθα 

1.6, εγθαηαζηάζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη βηναέξην γηα ηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 

 
Πίλαθαο 1.4 Δγθαηαζηάζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα [1] 

 

 
Πίλαθαο 1.5 Φσηνβνιηαηθέο εγθαηαζηάζεηο [1] 

 

 

 
Πίλαθαο 1.6 Δγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο βηναεξίνπ [1] 
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1.2 Τβξηδηθά πζηήκαηα Παξαγσγήο Δλέξγεηαο 

 

 

ηελ ζεκεξηλή επνρή ε δήηεζε ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν έρεη θηάζεη ζε πςειά 

επίπεδα. Ζ ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην θέξλεη ζηελ επηθάλεηα δεηήκαηα φπσο ε 

αλακελφκελε εμάληιεζε ηνπο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμφξπμε θαη 

εθκεηάιιεπζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα ε θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ είλαη ε θχξηα αηηία πίζσ 

απφ ηελ δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Απηνί είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ΑΠΔ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ φισλ ησλ ζπνπδψλ έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο. Οη δχν θχξηεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα καδηθή παξαγσγή θαη 

δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή. Ο ζηνραζηηθφο ραξαθηήξαο 

πνιιψλ κνξθψλ ΑΠΔ ζέηεη νξηζκέλνπο ηερλννηθνλνκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο 

θαηά ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Γηα παξάδεηγκα ε 

αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε απνζεθεπηηθψλ κέζσλ εμαηηίαο 

ησλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ δηάζεζή ηεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. Παξ' φια 

απηά, ππάξρνπλ άιιεο κνξθέο ΑΠΔ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη ππάξρεη 

θαιχηεξε πξνβιεςηκφηεηά ηνπο, φπσο ε γεσζεξκία θαη ε βηνκάδα. Σα παξαπάλσ έρνπλ 

νδεγήζεη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ηα 

νπνία γεληθά νξίδνληαη σο εθείλα ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ειεθηξηθέο γελλήηξηεο δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο σο πξνο ην ελ ρξήζεη 

θαχζηκν. [4][5][6] 

Σα κε δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ηθαλνπνηνχλ ηε δήηεζε 

γηα ελέξγεηα άκεζα ρσξίο ηε ρξήζε κεγάισλ γξακκψλ κεηαθνξάο. Ο ζπλδπαζκφο 

δηαθνξεηηθψλ αιιά ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο βαζηζκέλσλ ζηηο 

ΑΠΔ θαη ν ζπλδπαζκφο αλαλεψζηκσλ θαη κε (φπσο ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε) πεγψλ 

ελέξγεηαο είλαη γλσζηφο ζαλ πβξηδηθφ ζχζηεκα ελέξγεηαο. πλήζσο ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο ΑΠΔ ζπλδπαζκέλεο κε ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο φπσο είλαη νη ληεδεινγελλήηξηεο . Ο ζρεδηαζκφο ελφο πβξηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε έλα αξηζκφ παξαγφλησλ φπσο: 

 

• Σελ εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο 

θαη γεληθφηεξα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ 

•Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ θαη ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη (εκεξήζηεο kWh, 

peak). 

•Σε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ΑΠΔ. •Σν πνζνζηφ 

δηείζδπζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο ΑΠΔ ζην πβξηδηθφ ζχζηεκα. 

•Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ [7] 

 

1.2.1 Πιενλεθηήκαηα ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα εθκεηαιιεχνληαη ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηερλνινγίαο 

θαη παξέρνπλ ελέξγεηα ηέηνηαο πνηφηεηαο φπσο απηή ηνπ δηθηχνπ κε έλα εχξνο απφ 1 kW 

κέρξη πνιιέο εθαηνληάδεο kW. Έηζη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζαλ απηφλνκα θαηλνχξηα θαη 

αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα κέζα ζε κηθξά ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο (mini grids) ή λα 

εληαρζνχλ ζε ππάξρνπζεο ζεξκηθέο κνλάδεο βαζηδφκελεο ζην πεηξέιαην κεηά απφ ηηο 

απαξαίηεηεο επεκβάζεηο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα. 
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Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηνρέο φπνπ ε ζπλδεζή ηνπο κε ην 

ειεθηξηθφ δίθηπν αιιά θαη ε κεηαθνξά ηνπ θαπζίκνπ ζεσξνχληαη αληηνηθνλνκηθέο επηινγέο. 

Παξέρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ζηηο πεξηνρέο πνπ 

γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπο. Δπηπιένλ ιφγσ ηεο πςειήο απνδνηηθφηεηαο ηνπο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπο , ηέηνηνπ ηχπνπ ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκα ζαλ κηα 

απνηειεζκαηηθή ιχζε παξνρήο ηζρχνο ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπψλ ή αθφκε θαη ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο θαηαλαισηέο , φπσο νη ηειεπηθνηλσληαθνί ζηαζκνί θαη νη λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο. 

πσο αλαθέξζεθε, έλα ηππηθφ πβξηδηθφ ζχζηεκα ζπλδπάδεη δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο 

ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Απφ ΑΠΔ ππάξρεη ε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ, 

αλεκνγελλεηξηψλ ή κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

ηερλνινγίεο , ππάξρεη ε ρξήζε ζπλήζσο ληηδειινγελλεηξηψλ, κνλάδεο πνπ παξάγνπλ 

ελέξγεηα απφ ηε ρξήζε βηνκάδαο( φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ ) θαη νη θπςέιεο θαπζίκνπ (ΚΚ). 

πλ ηηο άιινηο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ειεθηξνληθά ηζρχνο (φπσο αλνξζσηέο, αληηζηξνθείο 

, ξπζκηζηέο ηάζεο) θαη κπαηαξίεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. 

Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηερλνινγία κε θαχζηκν ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ειάρηζηε 

δπλαηή θαηαλάισζε, επεηδή πξνβιέπεηαη παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απηφ κφλν ζε πεξηφδνπο 

πςειήο δήηεζεο θνξηίνπ ε ρακεινχ αλαλεψζηκνπ δπλακηθνχ. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη 

ηε κεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε κηα απηφλνκε κνλάδα ζπκβαηηθήο 

ηερλνινγίαο κφλε ηεο. 

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην θφζηνο ειεθηξνδφηεζεο κηαο πεξηνρήο είλαη 

ε εγθαηάζηαζε γξακκψλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο πςειήο θαη κέζεο ηάζεο, ε δεκηνπξγία 

ππνζηαζκψλ, ε δεκηνπξγία δηθηχνπ δηαλνκήο, ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζεί, ε απφζηαζε ηνπ θνξηίνπ απφ ηελ ππάξρνπζα γξακκή κεηαθνξάο θαη ην είδνο ηνπ 

εδάθνπο πνπ πξέπεη λα δηαζρηζηεί. Σα πβξηδηθά ζπζηήκαηα ζπλήζσο εθαξκφδνληαη ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο απνθνκκέλεο απφ ην δίθηπν. Δπεηδή νη πεξηνρέο απηέο δελ παξνπζηάδνπλ 

κεγάιν θνξηίν θαη ζπλήζσο βξίζθνληαη καθξηά απφ ην ππάξρνλ δίθηπν θαζίζηαηαη 

αληηνηθνλνκηθή ε δεκηνπξγία δηθηχνπ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηέηνησλ θνηλνηήησλ ή αθφκε 

θαη θαηνηθηψλ. 

Έηζη ε παξνρή ελέξγεηαο απφ πβξηδηθά ζπζηήκαηα βαζηδφκελα ζε ΑΠΔ είλαη πην νηθνλνκηθή 

ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Ζ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ , νη αζήκαληεο απψιεηεο κεηαθνξάο θαη ε 

ρξήζε αεηθφξσλ πεγψλ ελέξγεηαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα απνηειέζνπλ ηα πβξηδηθά 

ζπζηήκαηα ηελ θαιχηεξε απνθεληξσκέλε ιχζε. 

Σα δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν πβξηδηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο κπνξεί λα 

εγθαζίζηαληαη είηε απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο είηε σο ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο ζε πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, είηε κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία 

ηηο ψξεο αηρκήο φηαλ ε ηηκή ηεο kWh είλαη πςειή. Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ 

κνλάδεο ΑΠΔ νη νπνίεο είηε δηαζπλδένληαη θαηεπζείαλ ζην δίθηπν , είηε απνζεθεχνπλ ηελ 

ελεξγεία ηνπο ζε κέζα απνζήθεπζεο ψζηε απηή λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ είλαη απαξαίηεην. 

πλήζσο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή είλαη ε ηηκή ηεο παξαγφκελεο kWh απφ θάζε 

κνξθή ΑΠΔ θαζψο θαη ην θνξηίν πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. 

Σέηνηα κηθξήο θιίκαθαο ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα επξχηαηα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο , φπνπ ε ηαρεία αχμεζε ηεο δήηεζεο ζε ηζρχ πξνθαιεί ζπρλά 

πξνβιήκαηα αζηάζεηαο δηθηχνπ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ. 

Αθφκε ε ρξεζηκνπνίεζε ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ θνληά ζε 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 
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1.2.2 Τπάξρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

 

χκθσλα κε ην λφκν ππ' αξηζκφλ 3468/2006[1] ζηελ Διιάδα σο πβξηδηθφο ζηαζκφο έλαο 

ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ: 

 

α) Υξεζηκνπνηεί κία, ηνπιάρηζηνλ, κνξθή ΑΠΔ. 

 

β) Ζ ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ απνξξνθά απφ ην δίθηπν, ζε εηήζηα βάζε, δελ ππεξβαίλεη ην 

30% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ πιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνζήθεπζεο ηνπ ζηαζκνχ απηνχ. Χο ελέξγεηα πνπ απνξξνθά ν πβξηδηθφο ζηαζκφο απφ ην 

δίθηπν θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην, νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηξάηαη 

θαηά ηελ είζνδν ηεο ζηνλ ζηαζκφ θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ απνδίδεηαη απεπζείαο ζην δίθηπν 

απφ ηηο κνλάδεο ΑΠΔ ηνπ πβξηδηθνχ ζηαζκνχ. Ζ δηαθνξά απηή ππνινγίδεηαη γηα ηα κε 

Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά , ζε σξηαία βάζε. Αλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 

εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθή ηερλνινγία απφ απηή ησλ θσηνβνιηατθψλ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζπκβαηηθή ελέξγεηα πνπ δελ απνξξνθάηαη ζην δίθηπν, εθφζνλ ε ρξήζε 

ηεο ελέξγεηαο απηήο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Ζ 

ρξεζηκνπνηνχκελε ζπκβαηηθή ελέξγεηα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζε εηήζηα βάζε , απφ ηηο κνλάδεο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο. 

 

γ) Ζ κέγηζηε ηζρχο ησλ κνλάδσλ ηνπ ζηαζκνχ ΑΠΔ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο ηνπ ζηαζκνχ απηνχ , πξνζαπμεκέλε θαηά 

πνζνζηφ κέρξη 20 %. Δπίζεο γηα ηελ παξαρψξεζε άδεηαο παξαγσγήο γηα πβξηδηθνχο 

ζηαζκνχο ΑΠΔ επηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα θνκκάηηα ηνπ Άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 

3468/2006: 

 

 

Α) Οη αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πβξηδηθνχο 

ζηαζκνχο ζπλνδεχνληαη θαη απφ αλαιπηηθή κειέηε ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ν ηξφπνο 

έληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πβξηδηθψλ ζηαζκψλ ζην ειεθηξηθφ δίθηπν ηνπ κε 

δηαζπλδεδεκέλνπ λεζηνχ , ζε εηήζηα βάζε , ε ππνρξέσζε γηα εγγπεκέλε παξνρή ηζρχνο θαη 

νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγία ηνπο. Χο εγγπεκέλε ηζρχο λνείηαη ε κέγηζηε ειεθηξηθή 

ηζρχο πνπ ππνρξενχηαη ν πβξηδηθφο ζηαζκφο λα δηαζέηεη ζην δίθηπν θαηά ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. ηηο ππνβαιιφκελεο αηηήζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη πξφηαζε ηηκνιφγεζεο 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ηζρχνο ησλ κνλάδσλ ειεγρφκελεο παξαγσγήο ηνπ πβξηδηθνχ ζηαζκνχ 

, ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο κνλάδεο απηέο, ε νπνία απνξξνθάηαη απφ ην 

δίθηπν ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ λεζηνχ , θαζψο θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηελ νπνία 

απνξξνθά ν ζηαζκφο απφ ην δίθηπν ηνπ κε δηαζπλδεκέλνπ λεζηνχ, θαζψο θαη ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ηελ νπνία απνξξνθά ν ζηαζκφο απφ ην δίθηπν γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

απνζήθεπζεο ηνπ. 

 

Β)Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ), θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβαιιφκελσλ 

αηηήζεσλ , ιακβάλεη ππφςε ηεο, ην θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ πβξηδηθνχ 

ζηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβαιιφκελε πξφηαζε, θαζψο θαη ηε κείσζε ζε εηήζηα βάζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφλνκνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ κε δηαζπλδεδεκέλνπ λεζηνχ, ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο , ιφγσ 

ππνθαηάζηαζεο ηεο απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ΑΠΔ. 
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Γ)Σα ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ρ.Α.Δ γηα θάζε κε δηαζπλδεδεκέλν 

λεζί θαη γλσζηνπνηνχληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ ησλ κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ 

, ζε θάζε ελδηαθεξφκελν γηα εγθαηάζηαζε πβξηδηθνχ ζηαζκνχ. 

 

Γ)ηελ άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πβξηδηθνχο ζηαζκνχο πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο, ζηνλ δηαρεηξηζηή κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ, 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ πβξηδηθφ ζηαζκφ, θαζψο θαη νη φξνη 

απνξξφθεζεο απφ ην δίθηπν , ηεο αλαγθαίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηελ άδεηα απηή 

θαζνξίδεηαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ν ζηαζκφο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ηελ εγγπεκέλε 

ηζρχ ηνπ. 

 

Δ)Ο θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκφ ΑΠΔ εγθαηεζηεκέλν ζε 

κε δηαζπλδεδεκέλν λεζί, ππνρξενχηαη λα πνπιά ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα κφλν ζηνλ 

δηαρεηξηζηή κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ , ν νπνίνο ππνρξενχηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

νξίδεηαη ζηελ άδεηα παξαγσγήο λα ζπλάπηεη ηηο αλαγθαίεο ζπκβάζεηο κε ην θάηνρν ηεο 

άδεηαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Σ)Πα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ πβξηδηθνχο ζηαζκνχο 

πνπ εγθαζίζηαληαη ζην ζχζηεκα ή ζην δηαζπλδεκέλν δίθηπν , εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 3,4 θαη 5. 

 

Ε)Οη πβξηδηθνί ζηαζκνί κε εγγπεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηζρχνο κπνξνχλ λα πξνκεζεχνληαη 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν ή ην ζχζηεκα, ζε πνζφηεηα πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηζρχνο ηνπο.[8] 

 

 

Απφ ηα πξψηα πβξηδηθά κνληέια Α/Γ-Νηεδεινγελλήηξηεο-κπαηαξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ζηελ Διιάδα εηαλ ζην λεζί, έλα λεζί κε πςεινχ θφζηνπο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ληεδεινγελλεηξηεο θαη ηθαλνπνηεηηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα κε 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 1.7 MW. Οη ληηδεινγελλήηξηεο πνηθίινπλ απφ 100-550 kW . 

Τπάξρνπλ 5 Α/Γ απφ 20 kW. Σα επίπεδα ηεο κπαηαξίαο θπκαίλνληαη απφ 600-2400 kWh. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο εμνηθνλφκεζεο θαπζίκνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 4.1. Μεηά ηηο 1800 kWh 

ππάξρεη κηα αζήκαληε βειηίσζε ελψ κέρξη ηηο 1200 είλαη πεξίπνπ γξακκηθή.[9] 
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ρήκα 1.2 Γηάγξακκα εμνηθνλφκεζεο θαπζίκνπ ζπλαξηήζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ κπαηαξηψλ [10] 

 

 Έηνο 1 Έηνο 2 

Δμνηθνλφκεζε 

θαπζίκνπ 

Καηαλάισζε 

θαπζίκνπ 

Δμνηθνλφκεζε 

θαπζίκνπ 

Καηαλάισζε 

θαπζίκνπ 

Πεξίπησζε kg % kg kg % kg 

1 0 0 5085.81 0 0 3291.32 

2 I486.09 29.32 3599.71 1561.15 47.43 1730.16 

3 2147.95 42.23 293 7. S3 1703.86 51.76 1587.45 
Πίλαθαο 1.7 Απνηειέζκαηα ηεο επηξξνήο ζην ζχζηεκα ησλ κπαηαξηψλ [10] 

 

Οη πεξηπηψζεηο 1,2 θαη 3 αληηζηνηρνχλ ζε ζπζηήκαηα κε ληεδειινγελλήηξηα , 

ληεδεινγελλήηξηα θαη Α/Γ, ληεδεινγελλήηξηα - Α/Γ θαη κπαηαξίεο αληίζηνηρα. Δμεηάδνληαη 2 

δηαθνξεηηθά έηε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. 

 
 

Δμνηθνλφκεζε Καπζίκνπ (Α/Γ 29.32% 47.43% 

Δμνηθνλφκεζε Καπζίκνπ(Α/Γ 

κπαηαξίεο) 

42.23% 51.76% 

Κέξδνο απφ κπαηαξίεο 12.91% 4.33% 

Πίλαθαο 1.8 Κέξδνο απφ κπαηαξίεο ζηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ [10] 
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Κεθάιαην 2  

 

ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

2.1 Ζ θσηνβνιηατθή ειεθηξηθή ελέξγεηα 

 

2.1.1 Σν θσηνβνιηαηθφ ζηνηρείν [11] 

 

Ζ θσηνβνιηατθή θπςειίδα (photovoltaic cell) είλαη, γεληθά, έλα ζχζηεκα εκηαγσγνχ ηνπ 

νπνίνπ έρνπκε ζρεκαηίζεη επαθή p/n, ην νπνίν φηαλ δερζεί θσηφληα εκθαλίδεη ζηα άθξα ηνπ 

ζπλερή ειεθηξηθή ηάζε. ήκεξα, ηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή έρεη πξνσζεζεί, είλαη απηά πνπ βαζίδνληαη ζηε δεκηνπξγία δχν εκηαγσγηθψλ 

ζηξσκάησλ ζε επαθή. πλήζσο, ηα δχν ζηξψκαηα απνηεινχληαη απφ ην ίδην θχξην πιηθφ, ην 

έλα ζηξψκα εκηαγσγφο ηχπνπ n θαη ην άιιν ηχπνπ ξ. Δμσηεξηθά ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια 

ειεθηξφδηα. Ζ θαηαζθεπή έρεη ηε κνξθή κηαο ζρεδφλ ηεηξάγσλεο ή θπθιηθήο πιάθαο, ψζηε ε 

εζσηεξηθή επαθή ησλ εκηαγσγψλ λα θαηαιακβάλεη φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πιαθηδίνπ. 

ηαλ ην Φ/Β ζηνηρείν θσηίδεηαη πξνθαιείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξηθφ ξεχκα 

(θσηφξεπκα), αλάινγν ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο ηνπ ειηαθνχ θσηφο, πνπ πξνζπίπηεη ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ. Ζ αλαπηπζζφκελε ζε έλα ηππηθφ Φ/Β ζηνηρείν, ζπλερήο ειεθηξηθή ηάζε 

αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 0,5-0,7 V, ελψ ην αληίζηνηρν ειεθηξηθφ 

ξεχκα βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 10-40 mA/cm , γηα ππθλφηεηα ηζρχνο ειηαθνχ θσηφο 1 

kW/m2. 

Ζ ηερλνινγία ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ αλαπηχρζεθε ξαγδαία ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, 

παξ' φηη ην Φ/Β θαηλφκελν είρε παξαηεξεζεί πνιχ λσξίηεξα απφ ηνλ Becquerel, ην 1839. Σν 

1954 αλαθνηλψζεθε ε πξψηε θαηαζθεπή ειηαθνχ ζηνηρείνπ Ππξηηίνπ Si, κε ζρεκαηηζκφ 

επαθήο ξ-n, κε ζεξκηθή δηάρπζε θαη κε απφδνζε 6%, νπφ ηνπο Fuller, Pearson θαη Chapin. Οη 

αξρηθέο εκπνξηθέο θαηαζθεπέο, πνιχ πςεινχ θφζηνπο, κε ζρεηηθά κηθξή απφδνζε 510 %, 

παξαζθεπάζηεθαλ απφ θξπζηαιιηθά πιηθά, θπξίσο απφ θξπζηαιιηθφ ππξίηην (c-Si). 

ήκεξα νη απνδφζεηο ησλ θσηνβνιηαηθψλ ζηνηρείσλ απφ θξπζηαιιηθφ ππξίηην, βξίζθνληαη 

ζηα επίπεδα ηνπ 22%, γηα ΦΒ πιαίζηα δηαζηεκηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ζην επίπεδν ηνπ 13-16% 

γηα βηνκεραληθή-νηθηαθή ρξήζε, ην δε θφζηνο ησλ ηειεπηαίσλ θπκαίλεηαη πεξί ηα 5 €/W, γηα 

εγθαηαζηάζεηο κηθξψλ ζπζηεκάησλ, κεγέζνπο κέρξη κεξηθά kWp. ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ζρεηηθά κεγάιεο ηζρχνο αηρκήο, ην θφζηνο αγνξάο ΦΒ πιαηζίσλ, αλά Wp, κεηψλεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε κεγάια ζπζηήκαηα, άλσ ηνπ MWp, ην θφζηνο 

απηφ κεηψλεηαη ζρεδφλ ζην ήκηζπ ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο ηζρχνο. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε ηάζε κείσζεο ηνπ θφζηνπο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ησλ ΦΒ 

ζηνηρείσλ, νδήγεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε νηθνλνκηθφηεξσλ κεζφδσλ παξαζθεπήο ηνπ βαζηθνχ 

θσηναγψγηκνπ πιηθνχ. Οη κέζνδνη απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δεκηνπξγία πνιχ ιεπηψλ 

ζηξσκάησλ ή πκελίσλ πιηθνχ (films), θπξίσο ππξηηίνπ, ζε επηκειεκέλα θαζαξηζκέλε 

επηθάλεηα, πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζθπζε ηνπ απνηηζέκελνπ πιηθνχ (άκνξθν ππξίηην, a-Si). 

Βαζίδνληαη ζηε κεηαθνξά θαη ελαπφζεζε ηνπ πιηθνχ, κε ηε κνξθή αηφκσλ είηε απφ ζηεξεφ 

ζηφρν, κε θξνχζεηο επαξθψο επηηαρπλζέλησλ ηφλησλ πιάζκαηνο (Sputtering), είηε απφ 

ηεγκέλν πιηθφ ζε ζπλζήθεο πςεινχ θελνχ (Δμαέξσζε) είηε θαηά ηε δηάξθεηα εθθέλσζεο 

αεξίνπ ελψζεσο ηνπ απνηηζέκελνπ ζηνηρείνπ (Glow Discharge, GD), είηε κε θαηαιπηηθή 

ζεξκηθή δηάζπαζε πδξνγνλνχρσλ ελψζεσλ ππξηηίνπ (ηιάλην). 

Οη πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ελφο ΦΒ ζηνηρείνπ νδήγεζαλ, ηειηθά, ζε 

λέεο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ελαπφζεζεο, κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Π.ρ. κε ζρεκαηηζκφ 

ηαηληψλ πιηθνχ, απφ ηεγκέλε θάζε, παξαζθεπάζηεθαλ ΦΒ ζηνηρεία, κε εξγαζηεξηαθή 

απφδνζε ~15%. Ζ επηθάλεηα ηνπο εκθαλίδεη κνλν-θξπζηαιιηθφηεηα θαηά πεξηνρέο, ην δε 
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πιηθφ νλνκάδεηαη πνιχ-θξπζηαιιηθφ. Σν πνιχ-θξπζηαιιηθφ ππξίηην (mc-Si), 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ΦΒ ζηνηρείσλ, πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κεγάιε 

επηθάλεηα, κε βηνκεραληθή απφδνζε (ΦΒ πιαίζην) 12-13%, πνιχ θνληά ζηε βηνκεραληθή 

απφδνζε ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Οη πξνεγνχκελεο ηηκέο απφδνζεο είλαη 

ελδεηθηηθέο, εμαξηψκελεο απφ ην βαζηθφ πιηθφ θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

δηάηαμεο. 

Πνιιά ΦΒ ζηνηρεία (33-36) ζπλδένληαη ζε ζεηξά, ψζηε, φηαλ ε δηάηαμε απηή θσηίδεηαη, λα 

πξνθχπηεη ζπλνιηθή ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (Open circuit) 17-S-22V. Σν πιήζνο ησλ 

ΦΒ ζηνηρείσλ επηιέγεηαη έηζη ψζηε λα ηαηξηάδεη κε ηελ απαηηνχκελε ηάζε θφξηηζεο ελφο 

θνηλνχ ειεθηξηθνχ ζπζζσξεπηή κνιχβδνπ-ζεηηθνχ νμέσο (Pb/H2S04), νλνκαζηηθήο ηάζεο 

12λ. 

Ζ νινθιεξσκέλε απηή θσηνβνιηατθή δηάηαμε νλνκάδεηαη θσηνβνιηατθφ πιαίζην (module), 

απνηειεί δε ηε βαζηθή κνλάδα ζχλζεζεο κεγαιπηέξσλ ζπζηεκάησλ, πνπ νλνκάδνληαη 

ζπζηνηρίεο. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο, ζπαληφηεξα, ε νξνινγία, θσηνβνιηατθή γελλήηξηα 

(Photovoltaic generator), φηαλ αλαθεξφκαζηε ζην θχξην ηκήκα ηνπ ΦΒ ζηαζκνχ, ην νπνίν 

παξάγεη ηε ΦΒ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ εκπξφο επηθάλεηα ηνπ πιαηζίνπ πξνζηαηεχεηαη απφ 

γπάιηλε πιάθα, ελψ ε πίζσ πιεπξά θαιχπηεηαη απφ πγξνκνλσηηθή νπζία, πςειήο αληνρήο 

ζην ρξφλν. 

Ζ ειεθηξηθή ηζρχο πνπ απνδίδεη έλα ΦΒ πιαίζην, θάησ απφ δεδνκέλε ππθλφηεηα ηζρχνο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, κπνξεί λα πάξεη κέγηζηε ηηκή, φηαλ ζπλδεζεί ζηα άθξα ηνπ 

θαηαλαισηήο θαηάιιειεο αληίζηαζεο. Ζ κέγηζηε ηζρχο, ζε θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκνθξαζίαο ΦΒ ζηνηρείνπ (πξφηππεο ζπλζήθεο), απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη νλνκάδεηαη ηζρχο αηρκήο. ην εκπφξην δηαηίζεληαη ΦΒ 

πιαίζηα θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, ζε επξεία πεξηνρή ηηκψλ ηζρχνο αηρκήο. Μηθξέο θαηαζθεπέο 

ΦΒ ζηνηρείσλ, κεξηθψλ Wp, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο πνπ δελ απαηηνχλ πςειή 

ειεθηξηθή ηζρχ, φπσο νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο «ηζέπεο». ε εθαξκνγέο απηφλνκσλ ή 

ζπλδεδεκέλσλ ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ΦΒ ζπζηεκάησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη, ζπλήζσο, ΦΒ 

πιαίζηα ηζρχνο αηρκήο απφ 30 έσο 200 Wp. 

 

2.2 Σν θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν [11] 

 

 

2.2.1 Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ ζηνπο 

εκηαγσγνχο 

 

ηαλ έλαο εκηαγσγφο θσηίδεηαη, άγεη ηζρπξφηεξν ξεχκα απ' φηη φηαλ βξίζθεηαη ζην ζθνηάδη. 

Σν απνηέιεζκα απηφ εμαξηάηαη απφ ην εκηαγσγηθφ πιηθφ ηε ζπρλφηεηα (ην κήθνο θχκαηνο ή 

ηελ ελέξγεηα θσηνλίνπ) ηεο πξνζπίπηνπζαο ΖΜ αθηηλνβνιίαο. 

Ζ πςειή θσηναγσγηκφηεηα ελφο εκηαγσγνχ, παξ' φηη απνηειεί βαζηθφηαηε πξνυπφζεζε γηα 

λα δεκηνπξγεζεί αμηφινγν θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν, δελ αξθεί. Οη «επθίλεηνη» ειεθηξηθνί 

θνξείο πνπ παξάγνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, πξέπεη λα ηεζνχλ ζε θίλεζε, κέζσ κεραληζκνχ 

πνπ δελ ζα απαηηεί, πξνθαλψο, ελέξγεηα απφ εμσηεξηθή ειεθηξηθή πεγή. Δπηπρψο, ν 

κεραληζκφο απηφο πξνζθέξεηαη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε. Δίλαη ην ειεθηξηθφ πεδίν πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηηο επαθέο δχν δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ. Απηφ ην πεδίν κπνξεί λα θηλήζεη ηνπο 

θσηνδεκηνπξγνχκελνπο ειεθηξηθνχο θνξείο. Σν εχξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ, θαζνξίδεη, σο έλα 

βαζκφ, ην απνδνηηθφ πνζνζηφ ηνπ αλαξξνθνχκελνπ θσηφο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην πνζνζηφ 

ησλ θσηνδεκηνπξγνχκελσλ θνξέσλ πνπ ζα δψζνπλ ην θσηνβνιηατθφ ειεθηξηθφ ξεχκα.  

πλνςίδνληαο ηα πξνεγνχκελα, κπνξνχκε, εληειψο επηγξακκαηηθά, λα ζρεκαηνπνηήζνπκε 

ηηο πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ ΦΒ θαηλνκέλνπ (ζε εκηαγσγνχο), σο εμήο: 
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Γηα λα πξνθχςεη ην Φ/Β θαηλφκελν, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία δηάηαμεο δπν θσηναγψγηκσλ 

εκηαγσγηθψλ πιηθψλ ζε επαθή θαη ε έθζεζε ηεο ζην θσο. 

 

2.2.2 Δζσηεξηθέο δηεξγαζίεο. Σν ειεθηξηθφ πεδίν επαθήο θαη ν ξφινο ηνπ 

 

Αο δνχκε αλαιπηηθφηεξα, ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή ηεο εκηαγσγηθήο επαθήο. εκεηψζηε, 

θαη' αξρήλ φηη, δεχγε ειεθηξνλίσλ - νπψλ δεκηνπξγνχληαη, ζ' φιν ην ρψξν. ησλ εκηαγσγψλ 

πνπ είλαη ζε επαθή, κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο. 

α) Θεξκηθά (εμαηηίαο ηνπ φηη ε δηάηαμε βξίζθεηαη ζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία). 

β) Με ηε δξάζε εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, θαηάιιεινπ κήθνπο θχκαηνο. 

 

Μεηαμχ απηψλ δηαθξίλνπκε ηα δεχγε ειεθηξνλίσλ -νπψλ ,πνπ δεκηνπξγνχληαη, αθελφο κέζα 

ζηελ πεξηνρή επαθήο, φπνπ ππάξρεη ην ηζρπξφ ειεθηξηθφ πεδίν (πεξηνρή απνγχκλσζεο), 

αθεηέξνπ, έμσ απ' απηήλ αιιά πνιχ θνληά ζηα ζχλνξα ησλ πεξηνρψλ ηχπνπ n θαη p 

αληίζηνηρα.. Πνιινί απφ ηνπο θνξείο απηνχο έρνπλ πνιχ κεγάιε πηζαλφηεηα λα θηάζνπλ ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ ππεξηεξνχλ νη φκνηνη πξνο απηνχο θνξείο (θνξείο πιεηνςεθίαο). Δθεί κπνξνχλ 

λα επηδήζνπλ, αθνχ ε πηζαλφηεηα λα ζπλαληήζνπλ θνξέα κεηνλφηεηαο θαη λα 

επαλαζπδεπρζνχλ, είλαη πνιχ κηθξή. Οη ππφινηπνη ζα ζπλαληήζνπλ, ζχληνκα, αληίζεην 

θνξέα, κε ηνλ νπνίν ζα επαλαζπλδεζνχλ θαη άξα δε ζπκβάινπλ ηειηθά ζηε δεκηνπξγία 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κέζα ζηε εκηαγσγηθή δηάηαμε. Ζ παξνπζία πιεγκαηηθψλ αηειεηψλ 

ιεηηνπξγεί αξλεηηθά, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα επαλαζχλδεζεο ειεθηξνλίσλ - νπψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα, κεηψλνληαο ην 'ρξφλν δσήο ησλ ειεθηξηθψλ θνξέσλ. Ζ πεξηνρή ηχπνπ n έρεη 

σο θνξείο πιεηνλφηεηαο ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα. Αληίζηνηρα, ε πεξηνρή ηχπνπ ξ, ηηο νπέο. Οη 

πξφζζεηνη θνξείο, θνξηίδνπλ ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο θηάλνπλ, κε πιενλάδνληα θνξηία. 

Σν δπλακηθφ ζην ρψξν ξ, ιφγσ ησλ επηπιένλ νπψλ, γίλεηαη ζεηηθφηεξν, σο πξνο ην 

αληίζηνηρν ηνπ ρψξνπ n, φπνπ έρνπλ θαηαιήμεη ηα ειεθηξφληα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ 

επαθή. Ζ ζπλερήο θίλεζε ησλ θσηνδεκηνπξγνπκέλσλ θνξέσλ, κε ηελ επίδξαζε ηνπ ηζρπξνχ 

πεδίνπ, απνηειεί ξεχκα, κε θνξά απηή ηνπ ελδνγελνχο πεδίνπ, δειαδή, απφ ηνλ εκηαγσγφ 

ηχπνπ n ζηνλ εκηαγσγφ ηχπνπ ξ. Σν θσηνδεκηνπξγνχκελν ειεθηξηθφ ξεχκα νλνκάδεηαη 

θσηφξεπκα IL. Σν πιήζνο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θσηφξεπκα, είλαη κέξνο 

εθείλσλ, πνπ δεκηνπξγεί ην θσο ζ' φιν ηνλ φγθν ηεο εκηαγσγηθήο δηάηαμεο, ίζν πξαθηηθά, κε 

ηνπο θνξείο νη νπνίνη, ζε ζπλζήθεο κφληκεο θαηάζηαζεο, θαηαιήγνπλ ζηα κεηαιιηθά 

ειεθηξφδηα ηεο δηάηαμεο. πλεπψο, ε ηηκή ηνπ θσηνξεχκαηνο είλαη επζένο αλάινγε ηνλ 

πιήζνπο ησλ απνξξνθνπκέλσλ θσηνλίσλ, ην νπνίν είλαη, επίζεο, επζέσο αλάινγν ησλ 

πξνζπηπηφλησλ θσηνλίσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπλνιηθή ελέξγεηα, αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη 

επηθάλεηαο, απνηειεί ηελ ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. 

 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ: 

 

Σα θσηνδεκηνπξγνχκελα δεχγε ειεθηξνλίσλ - νπψλ, κέζα θαη θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο 

επαθήο ηεο δηάηαμεο, σζνχληαη απφ ην πθηζηάκελν εθεί ηζρπξφ ειεθηξηθφ πεδίν ζηελ 

πεξηνρή θνξηίσλ. Σν ηζρπξφ θσηνξεπκα δηαηεξεί ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ θνξέσλ 

πιεηνλφηεηαο ζε θάζε πιεπξά, ζε αξθεηά πςειφηεξα επίπεδα απ 'φηη θαηά ηελ απνπζία 

θσηφο (θαηάζηαζε ζθφηνπο), πξνζδίδνληαο ζηε δηάηαμε ραξαθηεξηζηηθά πεγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θη φρη απιά αηζζεηήξα. 
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Σν δεκηνπξγνχκελν θσηνξεπκα, lL, είλαη επζέσο αλάινγν ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο Δ (W/m ), 

ηεο ΖΜ αθηηλνβνιίαο, πνπ πξνζπίπηεη ζηελ εκηαγσγηθή δηάηαμε θαζψο θαη ηνπ εκβαδνχ ηεο 

επαθήο ησλ δχν εκηαγσγψλ. 

 

 

2.2.3 Σχπνη Φσηνβνιηαηθψλ ζηνηρείσλ - Φσηνβνιηαηθά ζηνηρεία Ππξηηίνπ 

 

 
ρήκα 2.3 Σχπνη θσηνβνιηαηθψλ [11] 

 

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηε βηνκεραλία ησλ ΦΒ θπςειίδσλ, είλαη ην Ππξίηην 

(Si). ηελ άκκν, ην ππξίηην πεξηέρεηαη κε ηε κνξθή ηνπ νμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (SiO2). Σν 

ηειηθφ πξνηφλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή θαζαξφηεηα ( 99,999999%). Σα ΦΒ ζηνηρεία 

Ππξηηίνπ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ,αλάινγα κε ηε δνκή ηνπ βαζηθνχ πιηθνχ ή 

ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν παξαζθεπήο. Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη είλαη έμεο : 

1. ΦΒ ζηνηρεία θξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ   (Single-crystal Silicon) : 

Σν βαζηθφ πιηθφ είλαη είλαη κνλν-θξπζηαιιηθφ. Οη κνλνθξπζηαιιηθέο θπςέιεο 

θαηαζθεπάδνληαη απφ έλα κεγάιν πιίλζσκα εληαίνπ θξπζηάιινπ πνπ έρεη επεμεξγαζηεί ζε 

ζεξκνθξαζίεο πεξίπνπ 1400 ν C, θάηη πνπ είλαη κηα πνιχ αθξηβή δηαδηθαζία. Σν πάρνο ηνπ 

πιηθνχ είλαη ζρεηηθά κεγάιν ^8ίΘΓ~300κε"ΐ). Σν ππξίηην πξέπεη λα είλαη πνιχ πςειήο 

θαζαξφηεηαο θαη λα έρεη ηέιεηα δνκή θξπζηάιινπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα θσηνβνιηαηθά 

ζηνηρεία έρνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε, δειαδή κεηαηξέπνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηζκφ .Ζ απφδνζε ηνπο ,κε ηε κνξθή θπςειίδαο, θπκαίλεηαη απφ 

~21% εψο ~24%, ελψ κε ηε κνξθή ησλ ΦΒ πιαηζίσλ, κεηαμχ 13 έσο 16%. Υαξαθηεξίδνληαη 

απφ πςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο. Υξψκα: θνχξν κπιε . 

2. ΦΒ ζηνηρεία πνιπθξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ (Multicrystaline Silicon mc-Si): 

Γπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο κεγάισλ επηθαλεηψλ. Οη πνιπθξπζηαιιηθέο θπςέιεο γίλνληαη κε 

κηα δηαδηθαζία ρχηεπζεο ζηελ νπνία ην ιησκέλν βηνκεραληθφ ππξίηην ρχλεηαη ζε κηα θφξκα 

φπνπ θαη κνξθνπνηείηαη . Καηφπηλ ηεκαρίδνληαη. πλήζσο θφβνληαη ζε ηεηξαγσληθήο κνξθήο 
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ζηνηρεία .Απνηεινχληαη απφ ιεπηά αληαλαθιαζηηθά επηζηξψκαηα (ARC), πάρνπο 10 εψο 50 

κm. ηελ επηθάλεηα ηεο θπςειίδαο, δηαθξίλνληαη νη δηαθνξεηηθέο κνλνθξπζηαιιηθέο 

πεξηνρέο. 

 

 

Σα φξηά ηνπο απνηεινχλ ζέζεηο παγίδεπζεο ησλ θνξέσλ. Άξα, φζν κηθξφηεξν ην ζπλνιηθφ 

κήθνο ησλ νξηαθψλ πεξηνρψλ κέζα ζην δεδνκέλεο δηάζηαζεο ΦΒ ζηνηρείν, ηφζν θαιχηεξε ε 

ειεθηξηθή αγσγηκφηεηαο ηνπο. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξεο νη δηαζηάζεηο ησλ 

κνλνθξπζηαιιηθψλ πεξηνρψλ ηνπ πνιπθξπζηαιιηθνχ ΦΒ ζηνηρείνπ, ηφζν πςειφηεξε ε 

απφδνζή ηνπ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 17% εψο ~20%, ζε εξγαζηεξηαθή κνξθή θπςειίδαο 

θαη απφ 10% έσο θαη 14%, ζε βηνκεραληθή κνξθή ΦΒ πιαηζίνπ. Ζ απνδνηηθφηεηα είλαη 

ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ, πνπ νθείιεηαη ζηηο αηέιεηεο ζηε δνκή ηνπ 

θξπζηάιινπ σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρχηεπζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά 

πςειή ρξνληθή ζηαζεξφηεηα. Σν θφζηνο παξαζθεπήο ηνπο είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην 

αληίζηνηρν ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ δεδνκέλνπ φηη νη πνιπθξπζηαιιηθέο θπςέιεο 

γίλνληαη απφ ρχηεπζε είλαη ζεκαληηθά θηελφηεξε ε παξαγσγή ηνπο. Σν ρξψκα ηνπο είλαη 

γαιάδην (ιφγσ νμεηδίσλ). 

3. ΦΒ ζηνηρεία ηαηλίαο (Ribbon Silicon):  

Γεκηνπξγία ιεπηήο ηαηλίαο απφ ηεγκέλν πιηθφ. Πνιπθξπζηαιιηθφ Ππξίηην κε απφδνζε πεξί 

ην 13%. Μέζνδνο πςεινχ θφζηνπο θαη, πξνο ην παξφλ, πεξηνξηζκέλεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο. 

4. ΦΒ ζηνηρεία άκνξθνπ Ππξηηίνπ (Amorphous ή Thin film Silicon) : 

Σερλνινγία επηζηξψζεσλ ή πκελίσλ (films), ζεσξεηηθά πνιχ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο 

εμαηηίαο ηεο κηθξήο ρξεζηκνπνηνχκελεο κάδαο πιηθνχ. Σν ιεπηφ επίζηξσκα ζρεκαηίδεηαη 

πάλσ ζε ππφζηξσκα ππνζηήξημεο ρακεινχ θφζηνπο. Ζ απφδνζε ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ απηψλ 

κεηψλεηαη έληνλα, ζηα αξρηθά ζηάδηα θσηηζκνχ ηνπο, ζηα επίπεδα 6 έσο 8 %. 

ήκεξα, ε ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ζχλζεησλ ΦΒ ζηνηρείσλ, κε 

δηαδνρηθέο ελψζεηο δπν ή ηξηψλ ζηξσκάησλ κε δηαθνξεηηθφ ελεξγεηαθφ ράζκα, κε ζθνπφ ηελ 

αχμεζε ηνπ αμηνπνηήζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ ειηαθνχ θάζκαηνο. Π.ρ .παξαζθεπάδνληαη ΦΒ 

ζηνηρεία απφ θξάκα Ππξηηίνπ κε άλζξαθα θαη γεξκάλην ,ηξηψλ επαθψλ, a-SiGe(~1,4eV),a-

SiC(1,85eV), κε ζηαζεξνπνηεκέλε απφδνζε ~13%. Σν ηδηαίηεξν θαηαζθεπαζηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαδνρηθψλ ΦΒ ζηνηρείσλ ζε κεγάιεο 

επηθάλεηεο ΦΒ πιαηζίσλ . 

 

 

 

2.3 Φσηνβνιηαηθά ζηνηρεία άιισλ πιηθψλ, ιεπηψλ επηζηξψζεσλ 

 

ηελ θαηεγνξία απηή, εθηφο απφ ηα ΦΒ ζηνηρεία Ππξηηίνπ, ιεπηήο επίζηξσζεο (a-SiH), ηα 

νπνία ζήκεξα απνηεινχλ ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα ζηνλ θφζκν, εμαηηίαο ησλ πξάγκαηη 

αμηφινγσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, θαηαζθεπάδνληαη ΦΒ ζηνηρεία απφ άιια πιηθά. Γεληθά, ηα 

ΦΒ ζηνηρεία απηά, παξά ηα πνιχ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ην ππξίηην, 

παξνπζηάδνπλ αθφκε κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, πεξηνξίδνπλ ηε 

ρξήζε ηνπο ζε εηδηθέο εθαξκνγέο . 

 

 

Οξγαληθά θσηνβνιηαηθά ζηνηρεία 
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Δθηφο απφ ηελ ψξηκε ήδε ηερλνινγία ησλ ζπκβαηηθψλ ΦΒ ζηνηρείσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε 

δεκηνπξγία ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ κεηαμχ δπν θσηναγψγηκσλ εκηαγσγψλ, 

ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζηξάθεθε ζηα ιεγφκελα ειεθηξνρεκηθά ή νξγαληθά θσηνβνιηαηθά 

ζηνηρεία. πσο, πξνδίδεη ε νλνκαζία ηνπο, ε κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή 

γίλεηαη ζε νξγαληθά ζπζηήκαηα. 

Πξψηε δηδάμαζα, ε θχζε, κε ην θαηλφκελν ηεο θσηνζχλζεζεο. Σν ειηαθφ θσο ζε επξχ 

ηκήκα ηνπ θάζκαηφο ηνπ, απνξξνθάηαη απφ ηα κφξηα ηεο νξγαληθήο νπζίαο ησλ θχιισλ ησλ 

θπηψλ, πνπ νλνκάδεηαη ρισξνθχιιε. Ζιεθηξφλην ηνπ νξγαληθνχ κνξίνπ πνπ απνξξνθά έλα 

θσηφλην, «αλεβαίλεη» ελεξγεηαθά ζηελ επφκελε ελεξγεηαθή ζηάζκε ηνπ κνξίνπ θαη πεξλά ζε 

γεηηνληθφ πξσηεηληθφ ζχκπινθν ηνπ θχιινπ, ζπκκεηέρνληαο ζηηο αληηδξάζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε απηά, θαηά ηηο νπνίεο δεκηνπξγνχληαη πδξνγνλάλζξαθεο ,κε ηαπηφρξνλε 

παξαγσγή νμπγφλνπ. 

Μηα παξφκνηα ειεθηξνληθή δηαδηθαζία κπνξνχκε λα αλαπαξάγνπκε ζην εξγαζηήξην, ζε 

δηάηαμε απνηεινχκελε απφ ειεθηξνιπηηθφ δηάιπκα πνπ πεξηέρεη έγρξσκε νπζία (π.ρ. 

ρισξνθχιιε), ζε επαθή κε εκηαγσγφ, πιάθα TiO2. Σα θσηφληα ηνπ ειηαθνχ θσηφο 

απνξξνθψληαη απφ ηα κφξηα ηεο νξγαληθήο νπζίαο, δεκηνπξγνχκελσλ δηεγεξκέλσλ 

ειεθηξνλίσλ ζε ελεξγεηαθή ζηάζκε ηνπ νξγαληθνχ κνξίνπ, πνπ βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ ηνλ 

ππζκέλα ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο ηνπ εκηαγσγνχ. Σα ειεθηξφληα πεξλνχλ ζηνλ εκηαγσγφ, 

σο ειεθηξφληα ηεο δψλεο αγσγηκφηεηαο ηνπ θαη θαηαιήγνπλ ζην αξλεηηθφ ειεθηξφδην ηεο 

δηάηαμεο. Σν ειεθηξηθφ θχθισκα θιείλεη κε κεηαθνξά θνξηίνπ απφ ην αξλεηηθφ ειεθηξφδην 

ζηα κφξηα πνπ έραζαλ ην ειεθηξφληφ ηνπο, κέζσ ησλ ηφλησλ ηνπ ειεθηξνιχηε (ζπλήζσο 

ηφλησλ Ησδίνπ ). Σν 1961, ν Melvin Calvin δεκηνχξγεζε έλα ΦΒ ζηνηρείν βαζηδφκελν ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξηγξαθή, κε πνιχ ρακειή απφδνζε ~0,01%. 

Σν ζεκαληηθφ βήκα ζηνλ ηνκέα απηφ έγηλε απφ ηνλ Διβεηφ εξεπλεηή Michael Graetzel, ην 

1991. Αληηθαηέζηεζε ην ζπκπαγή εκηαγσγφ TiO2, κε ίδην, ζε ιεπηφ δηακεξηζκφ, ψζηε λα 

απμάλεηαη ε επηθάλεηα επαθήο ησλ νξγαληθψλ κνξίσλ κε ηνλ εκηαγσγφ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

ζεακαηηθφ. Ζ απφδνζε ηνπ θσηνειεθηξνρεκηθνχ απηνχ ζηνηρείνπ έθηαζε ζην 10%. Σν θχξην 

κεηνλέθηεκα ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ απηψλ έγθεηηαη ζηελ εππάζεηά ηνπο ζην θσο θαη ε 

ζπλαθφινπζε ηαρεία γήξαλζή ηνπο. 

Έθηνηε πνιιά εξγαζηήξηα αλά ηνλ θφζκν, επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο ζε δνθηκέο 

θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ δσήο 

ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ ηεο λέαο απηήο ηερλνινγίαο, κε ζηφρν ηε βηνκεραληθή ηνπο παξαγσγή. Γηα 

λα παξαθακθζεί ην κεηνλέθηεκα ηεο εππάζεηαο ησλ έγρξσκσλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

νξγαληθά ΦΒ ζηνηρεία, ζην ειηαθφ θσο πξνηάζεθαλ ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε 

πιηθψλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, φπσο ηα πνιπκεξή, θαζψο θαη εηδηθψλ ηερληθψλ βειηίσζεο 

ηεο αληνρήο ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ ζηε δξάζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο. Ζ απφδνζε ησλ 

πνιπκεξψλ νξγαληθψλ ΦΒ ζηνηρείσλ βξηζθφηαλ, ην 2004, ζην αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

ηνπ 4,5% (Spectrolab). Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ απηήο ηεο ηερλνινγίαο 

είλαη ην εμαηξεηηθά ρακειφ θφζηνο παξαζθεπήο ηνπο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα ζεσξνχκε 

δπλαηή ηελ αμηνπνίεζε ηνπο αθφκα θαη κε ην κεηνλέθηεκα ηνπ πνιχ κηθξφηεξνπ ρξφλνπ δσήο 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θσηνβνιηαηθά ζηνηρεία. 

 

 

 

2.4 Καηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ. Αληαλαθιαζηηθή 

επίζηξσζε 

 

Ζ επηθάλεηα ηνπ Φ/Β θαιχπηεηαη απφ δηαθαλή νπζία (π.ρ. SiO2, Al2O3, TiO2, Si3N4, 

MgF2), ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ δείθηε δηάζιαζεο ηέηνην ψζηε, γηα κηα πεξηνρή κεθψλ 

θχκαηνο, ζπλήζσο γχξσ απφ ηα 600 nm, θνληά ζην κέγηζην ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

(489nm), λα ειαρηζηνπνηείηαη ε αλαθιψκελε ζπληζηψζα ηνπ θσηφο (αληαλαθιαζηηθή 
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επίζηξσζε). Σν πάρνο ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ελεξγφ πεξηνρή ηνπ, ζηελ νπνία 

δειαδή ε αλαξξνθνχκελε Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία δίλεη ην θσηνβνιηαηθφ 

θαηλφκελν. 

Σα κεηαιιηθά ειεθηξφδηα ζπιινγήο ησλ θνξέσλ, πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ ελεξγφ 

πεξηνρή. Σν πίζσ ειεθηξφδην θαιχπηεη φιε ηελ έθηαζε ηνπ ΦΒ θαη ζπλήζσο απνηειείηαη γηα 

ιφγνπο θφζηνπο θαη βάξνπο ηεο δηάηαμεο, απφ ιεπηφ θαη ζρεηηθά ππθλφ κεηαιιηθφ πιέγκα. 

Σν πιέγκα, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ φςε ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ, φπνπ πξνζπίπηεη ην θσο, πξέπεη λα 

έρεη ην ζρήκα αξαηήο κεηαιιηθήο ζράξαο, κε κνξθή ρηεληνχ ή ζθειεηνχ ςαξηνχ. Ζ 

θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ πιέγκαηνο (ζρήκα-δηαζηάζεηο κεηαιιηθψλ απνιήμεσλ) έρεη σο 

απνηέιεζκα, αθελφο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπιινγή ησλ θσηνξεπκάησλ απφ φιε ηελ 

επηθάλεηα ηεο θπςειίδαο, αθεηέξνπ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ απνθξππηφκελνπ απ'απηφ, 

πνζνζηνχ ηνπ πξνζπίπηνληνο θσηφο (Μείσζε 5-10%). Ζ εηαηξεία BP SOLAR εηζήγαγε ην 

1997, εηδηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο κεηαιιηθψλ ειεθηξνδίσλ φςεσο πνπ πεξηνξίδεη ηε κείσζε, 

ιφγσ ηεο «ζθίαζεο» ησλ ειεθηξνδίσλ, ζηελ απφδνζε ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ, ζε 2%. Ζ δηαηνκή 

ησλ ηειηθψλ κεηαιιηθψλ απνιήμεσλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

ηκεκάησλ, επεηδή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηνπο απμάλεη ην ζπιιεγφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

 

2.5 Ζ ηερλνινγία ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα θξπζηάιισλ ην 

νπνίν ζηελ νπζία απνζεθεχεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο 

επηηπγράλεη ηελ κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Αλαιπηηθφηεξα ην ζχζηεκα απηφ 

είλαη γλσζηφ σο θσηνβνιηατθή θπςειίδα (Φ/Β) θαη απνηειεί έλα εκηαγψγηκν ζηνηρείν, κηα 

θξπζηαιινδίνδν (επαθή p-n πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ κεηαηξέπεη 

κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 

Κάζε θσηφλην ηεο αθηηλνβνιίαο κε ελέξγεηα ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην ελεξγεηαθφ δηάθελν 

ηνπ εκηαγσγνχ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθεζεί ζε έλα ρεκηθφ δεζκφ θαη λα 

ειεπζεξψζεη έλα ειεθηξφλην. Γεκηνπξγείηαη έηζη, φζν πξνζπίπηεη ε αθηηλνβνιία, κηα 

πεξίζζεηα απφ δεχγε θνξέσλ (ειεχζεξα ειεθηξφληα θαη νπέο), πέξα απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο. 

Οη θνξείο απηνί, θαζψο θπθινθνξνχλ ζην ζηεξεφ θαη εθφζνλ δελ επαλαζπλδεζνχλ κε θνξείο 

αληίζεηνπ πξφζεκνπ, κπνξεί λα βξεζνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο επαθήο p-n νπφηε λα δερζνχλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ ελζσκαησκέλνπ ειεθηξνζηαηηθνχ ηεο πεδίνπ. Έηζη, ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα 

εθηξέπνληαη πξνο ην ηκήκα ηχπνπ n θαη νη νπέο εθηξέπνληαη πξνο ην ηκήκα ηχπνπ -p, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί δηαθνξά δπλακηθνχ αλάκεζα ζηνπο αθξνδέθηεο ησλ δπν 

ηκεκάησλ ηεο δηφδνπ. 

Γειαδή, ε δηάηαμε απνηειεί πεγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ δηαηεξείηαη φζν δηαξθεί ε 

πξφζπησζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ. Απηφ αθξηβψο ην ξεχκα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξνθνδνηεζεί έλα ειεθηξηθφ θνξηίν, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο 

ιακπηήξαο. 

ηα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία δελ είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ δέρνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπο. Έλα κέξνο απφ ηελ 

αθηηλνβνιία αλαθιάηαη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ θαη δηαρέεηαη πάιη πξνο ην 

πεξηβάιινλ. ηελ ζπλέρεηα, απφ ηελ αθηηλνβνιία πνπ δηεηζδχεη ζηνλ εκηαγσγφ, πξνθαλψο 

δελ κπνξεί λα απνξξνθεζεί ην κέξνο εθείλν πνπ απνηειείηαη απφ θσηφληα κε ελέξγεηα 

κηθξφηεξε απφ ην ελεξγεηαθφ ράζκα ηνπ εκηαγσγνχ. Γηα ηα θσηφληα απηά ν εκηαγσγφο απηφο 

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ δηαθαλέο ζψκα, κε απνηέιεζκα ε αληίζηνηρε αθηηλνβνιία λα δηαπεξλά 

ην εκηαγψγηκν πιηθφ ηνπ ζηνηρείνπ θαη λα απνξξνθάηαη ηειηθά ζην κεηαιιηθφ ειεθηξφδην 

πνπ θαιχπηεη ηελ πίζσ φςε ηνπ, ψζηε λα ην ζεξκαίλεη. Αιιά θαη απφ ηα θσηφληα απηά πνπ 
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απνξξνθά ν εκηαγσγφο, κφλν ην κέξνο εθείλν ηεο ελέξγεηαο ηνπο πνπ ηζνχηαη κε ην 

ελεξγεηαθφ ράζκα ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλνκέλνπ, ελψ ην 

ππφινηπν κεηαθέξεηαη ζαλ θηλεηηθή ελέξγεηα ζην ειεθηξφλην πνπ ειεπζεξψζεθε απφ ηνλ 

δεζκφ θαη ηειηθά κεηαηξέπεηαη επίζεο ζε ζεξκφηεηα. 

πσο θαη νη ζπζζσξεπηέο, ε ειηαθή θπςειίδα είλαη αζφξπβε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. ε 

αληίζεζε κε ηνπ ζπζζσξεπηέο, ε θπςειίδα δελ αιινηψλεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο θαη δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ, γηαηί κέζα ηνπ δελ εμειίζζεηαη 

θακία ρεκηθή αληίδξαζε. 

Με ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ηέηνηαο Φσηνβνιηατθήο θπςειίδαο θάησ απφ ηνλ ήιην παξάγεηαη 

ειεθηξηθή ηζρχο, ελψ κεηαμχ ησλ κεηαιιηθψλ επαθψλ ηεο ειηαθήο θπςειίδαο δεκηνπξγείηαη 

κηα ζπλερή ηάζε, πνπ νη ηηκέο ηεο θπκαίλνληαη αλάινγα κε ην πιηθφ. Δπεηδή ε ηάζε επί ηνπ 

αθξνδέθηε εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ έληαζε ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο έηζη θαη ην ξεχκα 

πνπ δηαξξέεη ηελ θπςειίδα εμαξηάηαη απφ απηή. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

παξαπάλσ είλαη φηη ε ηζρχο πνπ απνδίδεη ε ειηαθή θπςειίδα κεηαβάιιεηαη ζε κηα επξεία 

πεξηνρή αλάινγα κε ηελ αθηηλνβνινχκελε έληαζε θσηηζκνχ. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα νξηζζεί ν βαζκφο απφδνζεο κηαο Φσηνβνιηατθήο θπςειίδαο, κε βάζε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θξίζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφηε απηή ζεσξείηαη απνδνηηθή. Ζ 

απφδνζε, ινηπφλ, κηαο Φσηνβνιηατθήο θπςειίδαο νξίδεηαη σο ην επί ηεο εθαηφ πνζνζηφ ηεο 

θσηεηλήο ηζρχνο εηζφδνπ, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ηζρχ εμφδνπ. 

Οη ζεκεξηλέο απνδεθηέο ειηαθέο θπςειίδεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο έρνπλ βαζκφ 

απφδνζεο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 10% θαη ηνπ 20%, αλ θαη εξγαζηεξηαθά έρεη επηηεπρζεί 

βαζκφο απφδνζεο 25% γηα ειηαθά θχηηαξα GaAs. Αλακέλεηαη φηη ε κέγηζηε απφδνζε γηα ηηο 

εκπνξηθέο ζπζθεπέο ππξηηίνπ ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη θαη ζην κέιινλ ζα θζάζεη ην 17% 

έσο 20% απφ 13% έσο 15% πνπ είλαη ζήκεξα. 

ηελ πξάμε δχν ή πεξηζζφηεξεο βαζκίδεο (ζηξψζεηο) κπνξνχλ λα δηαηαρζνχλ ε κηα πίζσ απφ 

ηελ άιιε. Κάζε βαζκίδα θαηαζθεπάδεηαη γηα εηδηθή θαζκαηηθή πεξηνρή ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Απηά νλνκάδνληαη θχηηαξα πνιιψλ βαζκίδσλ (multi-junction cells). Γηα 

θχηηαξα δχν βαζκίδσλ ε κέγηζηε ζεσξεηηθή απφδνζε είλαη 35%. Θεσξεηηθά γηα άπεηξν 

αξηζκφ βαζκίδσλ ν βαζκφο απφδνζεο κπνξεί λα θζάζεη ην 54%. 

πσο θαίλεηαη, ε πξφνδνο ηεο ειηαθήο θπςειίδαο ζηνλ ηνκέα ηνπ βαζκνχ απφδνζεο είλαη 

ζρεηηθά κηθξή. Έλα ζεκεξηλφ ηππηθφ εκπνξηθφ κνληέιν δελ έρεη πςειφηεξν βαζκφ απφδνζεο 

απφ κία θαιή δηαζηεκηθή ζπζθεπή ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Παξφια απηά γηα 

ηνπο εηδηθνχο ησλ θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ ην δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε. 

 

 

 

2.6 Σερληθέο θαηαζθεπήο ησλ επαθψλ p-n ΦΒ ζηνηρείσλ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο επαθήο p-n, ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ζηα παξαθάησ 

βήκαηα: πξνεηνηκαζία ηνπ βαζηθνχ πιηθνχ (δειαδή, ηνπ ελδνγελνχο πιηθνχ), παξαζθεπή 

ησλ δχν ηκεκάησλ εκηαγσγνχ κε πξνζκείμεηο ηχπνπ p θαη n θαη ζπλέλσζε ησλ δχν 

ηκεκάησλ. ηελ πξάμε, παξαζθεπάδεηαη, αξρηθά, ν έλαο εθ ησλ δχν εκηαγσγψλ πξφζκεημεο, 

π.ρ. ν εκηαγσγφο ηχπνπ p. Πξνθχπηεη απφ ηνλ ελδνγελή εκηαγσγφ, ι.ρ, ην Ππξίηην, ην 

Γεξκάλην θ.α., ζηνλ νπνίν πξνζηίζεηαη πξφζκεημε ζηνηρείνπ απφ ηελ νκάδα ησλ απνδεθηψλ. 

ην επφκελν ζηάδην δεκηνπξγείηαη κε θάπνηα απφ ηηο κεζφδνπο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, ε πεξηνρή ηχπνπ n, κε πξνζζήθε ζηνηρείνπ ησλ δνηψλ. Χο δφηεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο, ην Λίζην Li, ν Φψζθνξνο P, ην Αξζεληθφ As, ην Αληηκφλην , ην Βηζκνχζην Bi θ.α. 

θαη σο απνδέθηεο ην Βφξην B, ην Αινπκίλην Al, ην Γάιιην Ga, ην Ίλδην In θ.α. 
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Σν ππξίηην είλαη απφ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ζηνηρεία, ζηε θχζε (απνηειεί πεξίπνπ ην 28% 

ηνπ ζηεξενχ θινηνχ ηεο γεο ), κε ηε κνξθή δηαθφξσλ ελψζεσλ ηνπ. Σν νμείδην ηνπ Ππξηίνπ 

(SiO2), απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ ηεο άκκνπ. Γεληθά γηα ηελ Παξαζθεπή ελφο θαζαξνχ 

εκηαγσγνχ θαη ηελ εηζαγσγή ησλ δηαθφξσλ πξνζκείμεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη επφκελεο 

κέζνδνη : 

1) Μέζνδνο αλαπηχμεσο κνλνθξπζηάιινπ ή κέζνδνο Czochralski (CZ) 

Καηά ηε κέζνδν Czochralski, κηθξφ ηκήκα ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

θχηξν θξπζηάιισζεο, ηηζέκελν ζε επαθή κε ηελ επηθάλεηα ηήγκαηνο ηνπ ηδίνπ θξπζηαιιηθνχ 

πιηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα αλαζχξεηαη πεξηζηξεθφκελν πνιχ αξγά, κε ηαρχηεηα κεξηθψλ nm 

αλά ιεπηφ. Κξχζηαιινη απφ ηήγκα πξνζθνιιψληαη πξνζαλαηνιηδφκελνη ζην θχηξν θαη έηζη 

πίζσ ηνπ ζρεκαηίδεηαη ζηαδηαθά ,έλαο κνλνθξχζηαιινο, ζε θπιηλδξηθή κνξθή κεγάιεο 

ζρεηηθά δηακέηξνπ (~6 in) θαη κήθνπο πεξίπνπ 1 m. Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, ν 

θχιηλδξνο θφβεηαη ζε θέηεο θαηάιιεινπ πάρνπο (Wafers) αλάινγα κε ηε ρξήζε γηα ηελ 

νπνία πξννξίδνληαη. ηελ πεξίπησζε παξαζθεπήο ΦΒ ζηνηρείσλ θξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ νη 

θέηεο απηέο ,έρνπλ πάρνο, ζπλήζσο 300κίηη . 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θξπζηαιιηθψλ εκηαγσγψλ ηχπνπ n ή p αθνινπζείηαη ε ίδηα εξγαζία 

ζε ηκήκα εκηαγσγνχ, ζην νπνίν έρνπλ πξνζηεζεί νη θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίπησζε, 

πξνζκίμεηο. Γεκηνπξγείηαη ν θξχζηαιινο ηχπνπ n, απφ ηήγκα πνιπθξπζηαιιηθνχ Si, ζην 

νπνίν πξνζηίζεηαη ζπλήζσο Φψζθνξνο P. Αθνχ ζηεξενπνηεζεί πιήξσο, θφβεηαη ζε ιεπηέο 

θέηεο θαη κε ηε κνξθή απηή ππνβάιιεηαη ζε εηδηθή θαηεξγαζία εηζαγσγήο ησλ πξνζκίμεσλ 

απνδεθηψλ, πνπ γηα ην ππξίηην είλαη, ζπλήζσο ην Βφξην Β, Θεσξεηηθά ε επφκελε εξγαζία 

είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην ηνπνζεηνχκελν ζηελ φςε ηεο 

δηάηαμεο, έρεη ηε κνξθή ζράξαο. ηελ πξάμε, πξνεγείηαη ε δεκηνπξγία πεξηνρψλ 

εκπινπηηζκέλσλ ζε πεξηεθηηθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ πξνζκίμεσλ, ψζηε ηα δχν εμσηεξηθά 

ζηξψκαηα λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζρεδφλ κεηαιιηθή αγσγηκφηεηα. 

 

2) Μέζνδνο ηεο επηπιένπζαο δψλεο (Floating Zone method ,FZ) 

Ζ πεηξακαηηθή δηεξγαζία είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο κεζφδνπ Czochralski, αιιά εμειίζζεηαη 

θαηά ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε (θίλεζε απφ πάλσ πξνο ηα θάησ), ρσξίο δνρείν ηήμεσο 

(crucible) ηνπ πνιπθξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ (p-Si). Σν p-Si, ζε κνξθή ξάβδνπ (ingot), 

ηνπνζεηείηαη κε ηνλ άμνλα ηνπ θαηαθφξπθν, ζε ζχζηεκα πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ αξγή 

θαηαθφξπθε θίλεζε. Έλα θχηξν απφ θαζαξφ θξπζηαιιηθφ Ππξίηην, πξνζαξκφδεηαη θάησ 

απφ ηνλ θχιηλδξν p-Si, ν νπνίνο θαηεξρφκελνο δηέξρεηαη απφ ρψξν ζέξκαλζεο ,κε ζπζθεπή 

πςειήο ζπρλφηεηαο (RF). Σν αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ (Εψλε) ηήθεηαη, απνθξπζηαιινχκελν 

ζην θξπζηαιιηθφ θχηξν, ην νπνίν θαηέξρεηαη νκνίσο, πεξηζηξεθφκελν. Σν ηεγκέλν Ππξίηην, 

πνπ αθνινπζεί, ζηεξενπνηείηαη ακέζσο κεηά, δεκηνπξγνχκελνπ ελφο θαηαθφξπθνπ 

θπιίλδξνπ θαζαξνχ θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, δηακέηξνπ κεξηθψλ cm (~10cm). Σν ηειηθφ 

πξντφλ είλαη είλαη πςειφηεξεο θαζαξφηεηαο ζε ζρέζε κε απηφ ηεο κεζφδνπ CZ   θαη   ηα   

παξαζθεπαδφκελα   ΦΒ   ζηνηρεία   θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, βηνκεραληθήο παξαγσγήο, κε ηε 

κέζνδν FZ, ραξαθηεξίδνληα απφ πςειφηεξε απφδνζε (17-18%), έλαληη απφδνζεο 13-14%, 

ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ ηεο κεζφδνπ CZ. Πάλησο ε κέζνδνο CZ απνδεηθλχεηαη νηθνλνκηθφηεξε 

θαη δίλεη κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ θπιίλδξνπο (Μεγαιχηεξεο δηακέηξνπ wafers). 

3) Μέζνδνο θξάκαηνο (Alloying technique) 

ηελ επηθάλεηα ιεπηνχ πιαθηδίνπ εκηαγσγνχ ηχπνπ n ηνπνζεηείηαη πνζφηεηα άιιεο νπζίαο, 

πνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο απνδέθηεο, γηα ηνλ εκηαγσγφ ηνπ πιαθηδίνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

πάλσ ζε ιεπηφ πιαθίδην Γεξκαλίνπ, Ge, ηχπνπ n , ηνπνζεηείηαη πνζφηεηα Ηλδίνπ In, ην νπνίν 

είλαη εμαηξεηηθά εχηεθην. Σν ζχζηεκα ζεξκαίλεηαη κέρξη λα ηήμεη ην In. Ζ δηείζδπζε ηνπ ζην 

Ge, δεκηνπξγεί κηα πεξηνρή επηεθηηθνχ θξάκαηνο, φπνπ νη πξνζκείμεηο p ππεξηεξνχλ ησλ 

πξνζκείμεσλ ηχπνπ ε, δεκηνπξγνχκελνπ ηνπ εκηαγσγνχ Ge ηχπνπ p. Σν απνκέλνλ ηκήκα ηνπ 

Ηλδίνπ απνηειεί ηε κεηαιιηθή επαθή ηεο πιεπξάο απηήο. Με ηελ ηερληθή απηή είλαη δχζθνινο 

ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ζηξσκάησλ θαη κάιηζηα κε επαλαιήςηκν ηξφπν. 
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4) Σερληθή ηεο δηάρπζεο (Diffusion technique) 

Σν ππφζηξσκα, δειαδή ν εκηαγσγφο νξηζκέλνπ ηχπνπ πξφζκεημεο, ηνπνζεηείηαη ζε 

θαηάιιειν ζάιακν, ζηνλ νπνίν εηζάγεηαη λέα πξφζκεημε, κε ηε κνξθή αηκψλ ζε πςειή 

ζεξκνθξαζία, αληίζεηνπ ηχπνπ απφ ηελ ππάξρνπζα ζην ππφζηξσκα. Σα άηνκα ηεο λέαο 

πξφζκεημεο δηαρένληαη ζε κέξνο ηνπ ππνζηξψκαηνο, ππεξθαιχπηνληαο ηελ ζπγθέληξσζε ηεο 

αξρηθήο πξφζκεημεο. Σν ηκήκα απηφ, κε ηε λέα πξφζκεημε, ζε ζηελή επαθή κε ην ππφινηπν, 

πνπ πεξηέρεη ηελ αξρηθή πξφζκεημε, απνηεινχλ ηελ επαθή p-n. 

5) Σερληθή ηεο εκθχηεπζεο ηφλησλ (Ion implantation technique) 

Σα άηνκα ηνπ ελφο είδνπο πξνζκείμεσλ (έζησ ηχπνπ n) ηνλίδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ 

επηηαρπλζνχλ ζε ειεθηξηθφ πεδίν πςειήο ηάζεο (50-100 kV), εκθπηεχνληαη ζε ππφζηξσκα 

εκηαγσγνχ πξνζκείμεσλ αληηζέηνπ ηχπνπ (ηχπνπ p). 

Δμέιημε, πνπ αθνξά ηδηαίηεξα ζηηο δχν ηειεπηαίεο κεζφδνπο, απνηειεί ε ρξήζε ιεπηψλ 

ζηξσκάησλ νμεηδίνπ ηνπ Ππξηηίνπ (Si02, πάρνπο — 1 κίηη), πάλσ ζε ππφζηξσκα, απφ 

ελδνγελή εκηαγσγφ ή εκηαγσγφ πξφζκεημεο. Με ρεκηθή κέζνδν ην νμείδην απνκαθξχλεηαη 

απφ νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ θαιπκκέλνπ ππνζηξψκαηνο θαη απνθαιχπηνληαη εθείλα ηα 

ηκήκαηα ηνπ, ζηα νπνία επηζπκνχκε λα εηζάγνπκε αληίζεηνπ είδνπο πξνζκείμεηο. Ζ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε λέα επίζηξσζε εκηαγσγηθνχ πιηθνχ ή κεηαιιηθήο 

επαθήο. Ζ κέζνδνο απηή, νλνκάδεηαη: ιηζνγξαθία (θσηνιηζνγξαθία, αθηηλψλ ρ, δέζκεο 

ειεθηξνλίσλ, Laser θ.α„ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ 

νμεηδίνπ) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ απνηειέζκαηα εμαηξεηηθήο γεσκεηξηθήο αθξίβεηαο. 

Ζ ιηζνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη θαη' εμνρήλ ζηε κηθξνειεθηξνληθή γηα ηε δεκηνπξγία 

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειήο πνηφηεηαο ιεπηψλ εκηαγσγηθψλ 

ππνζηξσκάησλ,  κέζνδν ηεο επηηαμίαο. 

χκθσλα κε ηελ ηερλνινγία απηή, ην πιηθφ εμαεξψλεηαη κε ζέξκαλζε ζε πεξηβάιινλ ιίαλ 

ρακειήο πίεζεο θαη νη αηκνί ηνπ ελαπνηίζεληαη ζε ππφζηξσκα, ζρεκαηίδνληαο έλα ή 

πεξηζζφηεξα αιιεπάιιεια ιεπηά ζηξψκαηα (πεξίπησζε πνιπζηξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ, 

superlattices). To πάρνο εθάζηνπ ζηξψκαηνο θαζνξίδεηαη κε ρξήζε ζθηάζηξσλ πνπ 

παξεκβάιινληαη ζηηο δέζκεο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη ειεθηξνληθά. Ζ δηεξγαζία 

απηή γίλεηαη κέζα ζε εηδηθνχο ζαιάκνπο πςεινχ θελνχ (10-11 torr), ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ε νμείδσζε ηνπ παξαζθεπαδφκελνπ πιηθνχ θαη ε ελζσκάησζε μέλσλ 

αηφκσλ θαη ηειηθά, ε δνκή ηνπ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή θαζαξφηεηα. 

Ηδηαίηεξε θαηεγνξία απνηειεί ε ηερλνινγία ησλ εκηαγσγηθψλ δηαηάμεσλ κε ηε κνξθή ιεπηψλ 

πκελίσλ (films), πνπ έρνπλ κεγάιε εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ 

κηθξνθπθισκάησλ θαζψο θαη ζηελ παξαζθεπή ΦΒ ζηνηρείσλ άκνξθνπ Ππξηηίνπ (a-Si:H). Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηερλνινγία απηή, είλαη 1) ε κέζνδνο θσηεηλήο 

εθθέλσζεο (Glow Discharge, GD) θαη 2) ε ζεξκηθή ή ρεκηθή δηάζπαζε αεξίνπ ελψζεσο θαη 

ελαπφζεζε ησλ αηφκσλ ηνπ πιηθνχ πνπ ζα απνηειέζεη ην ελδνγελέο εκηαγσγφ ηεο επαθήο p-

n, (Chemical Vapor Deposition, CVD). 

 

2.7. Σα ειεθηξηθά ξεχκαηα ζην εζσηεξηθφ ελφο ΦΒ ζηνηρείνπ 

 

Οη απμεκέλεο ππθλφηεηεο θνξέσλ πιεηνλφηεηαο, ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο, ιφγσ ηνπ 

θσηνξεχκαηνο, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο δηάρπζεο, Ηδ, ησλ θνξέσλ 

απηψλ πξνο ηηο αληίζεηεο πεξηνρέο, φπνπ νη θνξείο απηνί απνηεινχλ κεηνλφηεηα. Σν 

πξνθαινχκελν ξεχκα δηάρπζεο είλαη ηζρπξφ, απνηειείηαη απφ ηηο δχν ζπληζηψζεο (ξεχκα 

ειεθηξνλίσλ θαη νπψλ), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ θνξέσλ 

κεηνλφηεηαο ηεο πεξηνρήο θαη έρεη θνξά ζπκβαηηθνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, απφ ηνλ 

εκηαγσγφ ηχπνπ ξ πξνο ηνλ εκηαγσγφ ηχπνπ n (δειαδή, αληίζεηεο θνξάο, απφ φηη ην IL). 

Απηφ ην ξεχκα δε δηαθέξεη ζε ηίπνηε, απφ εθείλν πνπ δεκηνπξγεί κέζα ζηε κε θσηηδφκελε 

δίνδν, ε εθαξκνγή νξζήο ηάζεο, VF. Ζ νξζή ηάζε ππνβηβάδεη ην θξαγκφ ηεο πεξηνρήο 
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απνγχκλσζεο θαη επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ ξεχκαηνο δηάρπζεο. ηαλ ε δίνδνο 

θσηίδεηαη, ην απνηέιεζκα ηεο νξζήο πφισζεο πξνθαιείηαη απφ ηα θσηνδεκηνπξγνχκελα 

ειεθηξηθά θνξηία, πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηα άθξα ηεο θαη ηα νπνία έθηαζαλ εθεί 

δηαρσξηδφκελα θαη σζνχκελα απφ ην πεδίν επαθήο. 

Ζ δηάρπζε ησλ θνξέσλ πιεηνλφηεηαο πξνθαιεί αχμεζε ησλ θνξέσλ κεηνλφηεηαο ησλ 

αληηζέησλ πεξηνρψλ, κ' απνηέιεζκα, λα απμάλεηαη ν ξπζκφο αλαζχδεπμεο ησλ θνξέσλ 

κεηνλφηεηαο κε ηνπο θνξείο πιεηνλφηεηαο θάζε ρψξνπ. ηε κφληκε θαηάζηαζε, κέζα ζηε 

δηάηαμε θπθινθνξνχλ δχν ξεχκαηα. Σν θσηφξεπκα (πνπ είλαη ξεχκα νιίζζεζεο) θαη ην 

αληίζεηεο θνξάο, ξεχκα δηάρπζεο ησλ θνξέσλ. Ζ δηάρπζε, πνπ αληηζηνηρεί ζην ξεχκα δηφδνπ 

πνισκέλεο θαηά ηελ νξζή θνξά, κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα απ' ην ρακεισκέλν ελεξγεηαθφ 

θξαγκφ ηεο επαθήο (αλνηθηφ θχθισκα) είηε κέζα απ' ην ρακεισκέλν ελεξγεηαθφ θξαγκφ θαη 

κέζα απφ εμσηεξηθφ θχθισκα, πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ θαηαλαισηή. Αλ, ε αληίζηαζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ αγσγνχ είλαη κεδεληθή (βξαρπθχθισκα), ηφηε ην ξεχκα δηάρπζεο θπθινθνξεί 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ εμσηεξηθφ δξφκν. 

Απφ ηελ πξνεγνχκελε ζχληνκε παξνπζίαζε πξνθχπηνπλ ηα επφκελα ζπκπεξάζκαηα: 

a. Ζ κεηαηξνπή ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο, πνπ απνξξνθάηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο 

δηάηαμεο πιηθψλ ζε επαθή, ζε ειεθηξηθή, νλνκάδεηαη θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν. Ζ 

δηάηαμε νλνκάδεηαη θσηνβνιηατθή θπςειίδα. 

b. Σα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά (ηάζε - ξεχκα) ελφο ΦΒ ζηνηρείνπ ή ζπλδπαζκνχ κεξηθψλ 

εμ απηψλ θάησ απφ ειηαθφ θσηηζκφ, έρνπλ ηηκέο θαηάιιειεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δηάηαμεο απηήο, σο πεγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

c. Σν ΦΒ θαηλφκελν είλαη απνηέιεζκα ηνλ ζπλδπαζκνχ δχν δηαθνξεηηθψλ εζσηεξηθψλ 

θαηλνκέλσλ: 

Σεο θσηνδεκηνπξγίαο «ειεχζεξσλ» ειεθηξηθψλ θνξέσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ εκηαγσγψλ 

(θσηναγσγηκφηεηα) θαη 

Σεο δεκηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ θνξηίσλ ρψξνπ ηεο 

επαθήο ηνπ εκηαγσγνχ(ξ-ε). 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ιεπηνκεξέζηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά πνπ θαζηζηνχλ ην 

θσηηδφκελν ΦΒ ζηνηρείν αμηνπνηήζηκε πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

2.8. Σα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ  

Σν θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν ζε αλνηθηφ θχθισκα 

ηελ πεξίπησζε απηή θαη ζηελ θαηάζηαζε ζηαζεξνχ θσηηζκνχ, ηα δχν ξεχκαηα πνπ 

θπθινθνξνχλ κέζα ζηελ επαθή, είλαη αληηζέηνπ θνξάο, κε ίζεο, απνιχησο, ηηκέο, Ηδ= -IL. Σν 

θσο δεκηνπξγεί δεχγε ειεπζέξσλ θνξέσλ, ην ηζρπξφ ελδνγελέο πεδίν σζεί ηνπο αληηζέηνπ 

θνξηίνπ πεξηνρή θνξηίσλ ρψξνπ. Ζ θίλεζε ηνπο πξνζδηνξίδεη ην θσηφξεπκα. Απμαλνκέλσλ 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ειεθηξηθψλ θνξέσλ ζηνπο δχν ρψξνπο, απμάλεηαη ε ηάζε λα 

δηαρπζνχλ πξνο ηηο αληίζεηεο πεξηνρέο, δηαπεξλψληαο ηνλ εζσηεξηθφ ειεθηξηθφ θξαγκφ. Σν 

ζπλνιηθφ ειεθηξηθφ πεδίν ζηελ επαθή ειαηηψλεηαη εμαηηίαο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αληηζέηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ ησλ απμεκέλσλ πιένλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ θνξέσλ πιεηνλφηεηαο, έηζη 

ψζηε νη θνξείο πιεηνλφηεηαο δηαπεξλνχλ επθνιφηεξα ηνλ εζσηεξηθφ θξαγκφ. ηε κφληκε 

θαηάζηαζε ην ξεχκα δηάρπζεο ηζνχηαη κε ην θσηφξεπκα. 

Απηή ε ηζφηεηα ξεπκάησλ, ηα νπνία επηβάιινληαη αθελφο απφ ηε δηάρπζε, ιφγν αχμεζεο ησλ 

ππθλνηήησλ ησλ θνξέσλ πιεηνλφηεηαο, αθεηέξνπ απφ ηελ ειεθηξηθή ηάζε ηνπ ελδνγελνχο 

ειεθηξηθνχ θξαγκνχ, έρεη σο απνηέιεζκα ε ειεθηξηθή ηάζε ζηα άθξα ηεο επαθήο p-n, λα 

πξνζεγγίδεη ην χςνο Vbi, ηνπ θξαγκνχ ηεο επαθήο (δελ ζπκπίπηεη ιφγσ επαλαζπλδέζεσλ 

ειεθηξηθψλ θνξέσλ). Ζ θνξά ηεο είλαη αληίζεηε ηεο Vbi. Ολνκάδεηαη ηάζε αλνηθηνχ 

θπθιψκαηνο, Voc , θαη κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε αηηηνιφγεζε, ηζρχεη Voc<Vbi φπνπ ην "=" 
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αθνξά ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαίλνπλ επαλαζπλδέζεηο Πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζνχκε ζηε ζρεδίαζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο I-V γηα ηε θσηηδφκελε επαθή, 

επηζεκαίλνπκε φηη ην ξεχκα Ηδ(= -IL), κέζα απφ ηε δίνδν, πνπ θσηίδεηαη ρσξίο λα είλαη 

ζπλδεκέλε ζε θνξηίν, είλαη ίζν κε απηφ πνπ ζα πεξλνχζε κέζα απφ ηελ επαθή, αλ απηή 

πνισλφηαλ θαηά ηελ νξζή θνξά θαη κάιηζηα, κε νξζή ηάζε VF=Voc. 

 

Σν θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν ζε θιεηζηφ θχθισκα 

 

α. Βξαρπθχθισζε ησλ άθξσλ ηνπ 

Αλ ηα άθξα ηεο επαθήο p-n, πνπ θσηίδεηαη κε ζηαζεξή ξνή ελέξγεηαο, ζπλδεζνχλ κεηαμχ 

ηνπο κε έλα ράιθηλν ειεθηξφδην κεγάιεο δηαηνκήο (βξαρπθχθισκα), ζα πεξάζεη κέζα απφ ην 

ειεθηξφδην, πνπ παξνπζηάδεη κεδεληθή πξαθηηθά αληίζηαζε, ξεχκα ίζν κε ην IL . 

Οη απμεκέλεο ππθλφηεηεο ησλ θνξέσλ πιεηνλφηεηαο ζηα άθξα ηεο επαθήο, δεκηνπξγνχλ 

έθρπζε ηνπο είηε κέζα απφ ηελ επαθή, πνπ παξνπζηάδεη θξαγκφ, είηε κέζα απφ ην 

ειεθηξφδην, πνπ δελ παξνπζηάδεη θξαγκφ (AV=0). Άξα θαηά ην βξαρπθχθισκα ην 

θσηφξεπκα IL , δηέξρεηαη απφ ηνλ αγσγφ βξαρπθχθισζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, ην ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο Isc ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ ηζνχηαη, ηδαληθά, κε IL Isc=IL 

 

β. χλδεζε αληίζηαζεο R ζηα άθξα ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ 

ηαλ ζηα άθξα ηεο θσηηδφκελεο επαθήο ζπλδέζνπκε κηα αληίζηαζε R, απηή ζα δηαξξέεηαη 

απφ ξεχκα IR, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ θσηνξεχκαηνο IL. Ζ άιιε ζπληζηψζα είλαη απηή ηνπ 

ξεχκαηνο δηάρπζεο Ηδ (IR=IL—Ηδ). Γειαδή, ην ξεχκα IR εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ηεο 

αληίζηαζεο πνπ ζπλδένπκε ζηα άθξα ηεο δηφδνπ. 

 

 

2.8.1 Ζιεθηξηθή ζπκπεξηθνξά θσηηδφκελνπ ΦΒ ζηνηρείνπ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, είκαζηε ζε ζέζε λα 

ζρεδηάζνπκε ην ειεθηξηθφ θχθισκα ελφο θσηηδφκελνπ ΦΒ ζηνηρείνπ. Φσο, δεδνκέλεο 

ππθλφηεηαο ηζρχνο θαη θάζκαηνο, δεκηνπξγεί κέζα ζην ζψκα ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ ειεθηξηθφ 

ξεχκα IL, ηνπ νπνίνπ ε έληαζε κέλεη ζηαζεξή θαζψο αιιάδεη ε σκηθή αληίζηαζε, πνπ είλαη 

ζπλδεκέλε ζηα άθξα ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ είλαη ηζνδχλακε κε εθείλε, πνπ ζα 

δεκηνπξγνχζε ε ζχλδεζε κηαο πεγήο ζηαζεξνχ ξεχκαηνο ζηα άθξα ηεο δηφδνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, ην ΦΒ ζηνηρείν είλαη κηα ειεθηξηθή πεγή, ε νπνία, ζηελ ηδαληθή ηεο 

ζπκπεξηθνξά, έρεη ηελ ηδηφηεηα λα δηαηεξεί ζηαζεξή ηηκή ξεχκαηνο ζε κηα αληίζηαζε, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε πεγή απηή πξνζαξκφδεη ηελ ηάζε ηεο 

ζηα άθξα ηεο αληίζηαζεο, ψζηε ην ξεχκα λα κέλεη, πξαθηηθά, ζηαζεξφ. 

πσο έγηλε θαλεξφ απφ ηελ πξνεγνχκελε παξνπζίαζε, ην ΦΒ ζηνηρείν ζπκπεξηθέξεηαη, 

κέζα ζε νξηζκέλα φξηα ηάζεσλ, σο πεγή ζηαζεξνχ ξεχκαηνο. Σν παξερφκελν ειεθηξηθφ 

ξεχκα είλαη πεξίπνπ ζηαζεξφ, ζε επξεία πεξηνρή ηάζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα, θαη κέρξη ηελ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, ην ξεχκα κεηψλεηαη ξαγδαία, 

πξνζεγγίδνληαο, ζε κηα ζηελή πεξηνρή ηάζεσλ, ηε ζπκπεξηθνξά πεγήο ζηαζεξήο ηάζεο. 

ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε ειεθηξηθή πεγή ζηαζεξήο ηάζεο, φπσο π.ρ. ν ειεθηξηθφο 

ζπζζσξεπηήο. Ζ ηάζε ηνπ κέλεη, πεξίπνπ ζηαζεξή, ζε κεγάιν εχξνο εληάζεσλ ξεπκάησλ, 

πνπ δεκηνπξγεί ζε θαηαλαισηέο-θνξηία, πνπ ηξνθνδνηεί. Έλα ΦΒ ζηνηρείν, ππφ δεδνκέλε 

ππθλφηεηα ηζρχνο ΖΜ αθηηλνβνιίαο, παξάγεη δεδνκέλν κέγηζην ξεχκα, ίζν κε ην ξεχκα 
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βξαρπθχθισζεο. Αληίζεηα, έλαο ζπζζσξεπηήο κπνξεί λα δψζεη πνιχ κεγάια ξεχκαηα. ηελ 

πεξίπησζε βξαρπθχθισζεο ησλ άθξσλ ηνπ, δίδεη εμαηξεηηθά κεγάιν ειεθηξηθφ ξεχκα, 

πεξηνξηδφκελν κφλν απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ αληίζηαζε. 

Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ΦΒ ζηνηρείνπ θαη ειεθηξηθνχ ζπζζσξεπηή Ζ ιεηηνπξγία ελφο ΦΒ 

ζηνηρείνπ νκνηάδεη κε ηελ αληίζηνηρε ελφο ειεθηξηθνχ ζπζζσξεπηή. Ζ νκνηφηεηα φκσο απηή 

πεξηνξίδεηαη, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζην φηη θαη νη δχν δηαηάμεηο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ δπλαηφηεηα παξνρήο ελέξγεηαο, ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νθείιεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο αηηίεο. 

α) ηνλ ειεθηξηθφ ζπζζσξεπηή έρνπκε ρεκηθέο δξάζεηο κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηνπ 

δηαιχκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ απνηακίεπζε ελέξγεηαο ζηα αιινησκέλα ειεθηξφδηα, ελψ 

ζηα ΦΒ ζηνηρεία, ην ειεθηξηθφ πεδίν ηεο επαθήο πξνθαιεί δηαρσξηζκφ ησλ πξφζζεησλ 

ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, πνπ δεκηνπξγεί ην απνξξνθνχκελν θσο, ρσξίο απνηακίεπζε ελέξγεηαο. 

β) Ο ειεθηξηθφο ζπζζσξεπηήο απνδίδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα κε, πεξίπνπ, ζηαζεξή ειεθηξηθή 

ηάζε θαη κε δπλαηφηεηα λα δψζεη ζην θφξην (αλάινγα κε ηελ αληίζηαζε ηνπ), απφ πνιχ 

κηθξά έσο πνιχ κεγάια ειεθηξηθά ξεχκαηα. Αληίζεηα, ην κέγηζην ξεχκα (ξεχκα 

βξαρπθχθισζεο) πνπ κπνξεί λα δψζεη έλα ΦΒ ζηνηρείν εμαξηάηαη, θπξίσο, απφ ηελ έληαζε 

ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο. Σν κέγηζην ξεχκα, σο ηππηθφ ζηνηρείν ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ, 

αλαθέξεηαη ζε ππθλφηεηα ηζρχνο 1 kW/m2 θαη θζάλεη, ζε εξγαζηεξηαθή κνξθή, ηα 30 έσο 

40 mA/cm2.  

Ο ειεθηξηθφο ζπζζσξεπηήο ραξαθηεξίδεηαη σο πεγή ζηαζεξήο ειεθηξηθήο ηάζεο ελψ ην ΦΒ 

ζηνηρείν, θαηά θχξην ιφγν, σο πεγή ζηαζεξνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

2.8.2 Υαξαθηεξηζηηθή θακπχιε I-V ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ 

χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, ην ξεχκα Ηδ, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη σο λα 

πξνέξρεηαη απφ κηα νξζή ηάζε VF, επεηδή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ππθλνηήησλ ησλ 

θνξέσλ πιεηνλφηεηαο (απηφ αθξηβψο θάλεη ε εθαξκνγή νξζήο ηάζεο ζε δίνδν p-ε). 

πκπεξαίλνπκε ζπλεπψο, φηη νη ηηκέο ηνπ Ηδ αθνινπζνχλ ηελ θακπχιε I-V ηεο δηφδνπ. 

Έηζη, γηα λα θαηαζθεπάζεη θαλείο ηελ θακπχιε I-V, ηεο θσηηδφκελεο δηφδνπ, πξνζζέηεη δχν 

θακπχιεο, ηελ I-V ηεο κε θσηηδφκελεο δηφδνπ θαη ηελ επζεία 1= -IL, ηνπ θσηνξεχκαηνο, πνπ 

απνηειεί ηελ I-V ηεο πεγήο ζηαζεξνχ ξεχκαηνο. Σν ξεχκα IR έρεη αληίζεηε θνξά απφ ην 

επηβαιιφκελν ζηε δίνδν απφ κηα εμσηεξηθή πεγή κε νξζή πφισζε. πλεπψο, ζην δηάγξακκα 

I-V, ηεο κε θσηηδφκελεο επαθήο, ζα ηνπνζεηήζνπκε ηηο ηηκέο IR, ζηνλ αξλεηηθφ εκηάμνλα. 

ε θάζε ηηκή ηνπ Ηδ, πξνζζέηνπκε ην -IL θαη βξίζθνπκε ην IR. 

 

 

(2.1) 

φπνπ εηδ, ν παξάγσλ ηδαληθφηεηαο ηεο δηφδνπ. Ζ ζεκαληηθή πεξηνρή γηα ηελ θακπχιε I-V, 

βξίζθεηαη ζην ηέηαξην ηεηαξηεκφξην. Δθεί ην ΦΒ ζηνηρείν παξέρεη ελέξγεηα ζε έλα 

θαηαλαισηή (Ρ^Κυ^'Δηζη, απφ φιε ηελ θακπχιε I-V θαηαζθεπάδνπκε κφλν ην ηκήκα ηνπ 

ηεηάξηνπ ηεηαξηεκφξηνπ ηεο θακπχιεο I-V θαη κάιηζηα αλεζηξακκέλν σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ 

ξεχκαηνο (θακπχιε I-V). 
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ρήκα 2.2: (α) Ζ ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε I-V ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ, ζην ζθνηάδη 

(1) θαη ζην θσο (2). (β) Γίδεηαη ζε κεγέζπλζε ην ηκήκα ηεο θακπχιεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

ηέηαξην ηεηαξηεκφξην, φπνπ ε επαθή p-n ζπκπεξηθέξεηαη σο θσηνβνιηατθφ ζηνηρείν.[11] 

 

2.8.3 εκείν ιεηηνπξγίαο κέγηζηεο ηζρχνο 

 

Τπνινγίδνπκε ηελ ηζρχ πνπ παξέρεη ην ΦΒ ζηνηρείν, ζηελ αληίζηαζε R ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ηάζε ζηα άθξα ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ θαη θαηαζθεπάδνπκε ην γξάθεκα ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ηάζε V. ηηο αθξαίεο ηηκέο ηάζεο, 0 θαη VOC, ε παξερφκελε ηζρχο είλαη κεδέλ. πλεπψο, 

είλαη αλακελφκελν, ε θακπχιε P=f(V) λα εκθαλίδεη κέγηζην. Παξνπζηάδεηαη θνληά ζην 

ζεκείν φπνπ αξρίδεη ε έληνλε πηψζε ηνπ ξεχκαηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη, γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ, πξέπεη λα 

πξνζαξκφζνπκε ηελ αληίζηαζε ηνπ θαηαλαισηή, πνπ επηζπκνχκε λα ζπλδέζνπκε ζηα άθξα 

ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ ,ψζηε ε ηάζε θαη ην ξεχκα ζε απηφλ λα αληηζηνηρνχλ ζην εκείν Μέγηζηεο 

Ηζρχνο(ΜΗ) (Maximum Power Point) . 

 

 
ρήκα 2.3: Αλεζηξακκέλε I-V ΦΒ ζηνηρείνπ, ζην ηεηαξηεκφξην πνπ απηφ παξέρεη ελέξγεηα. ην ίδην δηάγξακκα 

ζρεδηάζηεθε ε παξερφκελε απ' απηφ θαη θάησ απφ ζηαζεξφ θσηηζκφ, ηζρχο Ρ. σο ζπλάξηεζε ηεο ηφζεο V άθξα 

ηνπ θαηαλαισηή. ΜΗ = εκείν Μέγηζηεο Ηζρχνο. ρεδηάζηεθε επίζεο, ε επζεία θφξηνπ ΔΦ, γηα έλα σκηθφ 

θαηαλαισηή κε αληίζηαζε R αληίζηνηρε ηνπ ΜΗ (R = Vm/Im) .[11] 

 

2.8.4 Κακπχιε θφξηνπ 

 

Μηα ρξήζηκε γξαθηθή παξάζηαζε, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη θαη ζπλδπάδεηαη κε ηα 

δηαγξάκκαηα I-V ηεο ειεθηξηθήο πεγήο πνπ ηξνθνδνηεί κηα δηάηαμε αμηνπνίεζεο ηεο 
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παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο π.ρ. κηα σκηθή αληίζηαζε, έλα ειεθηξηθφ ζπζζσξεπηή, 

έλα ειεθηξηθφ θηλεηήξα θ.α., είλαη ε θακπχιε θφξηνπ ηεο δηάηαμεο, ηελ νπνία, ζην εμήο, ζα 

νλνκάδνπκε θφξην ή θνξηίν. Δίλαη ε θακπχιε πνπ πξνθχπηεη σο γξαθηθή παξάζηαζε, ηνπ 

ξεχκαηνο I πνπ δηαξξέεη ηε δηάηαμε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθαξκνδφκελε ζηελ είζνδν ηεο 

ειεθηξηθή ηάζε V. Ζ ζεσξεηηθή εμάξηεζε ηνπ I=f(V) γηα ην θφξην πξνθχπηεη κε εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ Kirchhoff, ζην αληίζηνηρν θχθισκα. Πεηξακαηηθά, ε εμάξηεζε ηνπ I απφ ην V 

πξνθχπηεη κε κέηξεζε ηνπ ξεχκαηνο, I, πνπ δηαξξέεη ην θφξην θαη ηεο ηάζεο ζηελ είζνδν 

ηνπ. 

Ζ θακπχιε θφξηνπ, ηνπνζεηεκέλε ζην δηάγξακκα I-V ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ, ηέκλεη ηελ 

ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ηνπ, ζ' έλα ζεκείν, πνπ απνηειεί θνηλή ιχζε γηα ηηο εμηζψζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο δχν θακπχιεο. Σν ζεκείν απηφ θαζνξίδεη ην ξεχκα θαη ηελ ηάζε ζην θφξην 

θαη νλνκάδεηαη ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξηνο είλαη 

σκηθή αληίζηαζε, ε ζρέζε I=f(V), είλαη αλαινγηθή θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επζεία 

γξακκή. Ζ επζεία θφξηνπ γηα ηελ σκηθή αληίζηαζε εθείλε, πνπ πξνζδηνξίδεη ζεκείν 

ιεηηνπξγίαο, είλαη ηαπηφζεκν κε ην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο. Απηή ε θαηάζηαζε, παξ' φηη 

επηζπκεηή, δελ ζπκβαίλεη πάληα. Π.ρ αλ κεηαβιεζεί ε ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο αθηηλνβνιίαο 

πνπ πξνζπίπηεη ζην ΦΒ ζηνηρείν, ε θακπχιε I-V αιιάδεη θαη, γηα ην δεδνκέλν θφξην, ην 

ζεκείν ιεηηνπξγίαο δελ ζα ζπκπίπηεη πιένλ κε ην ΜΗ. 

ε θάζε πεξίπησζε, επηδηψθνπκε ηε ζπλερή ζχκπησζε ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ην εθάζηνηε ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο, ψζηε λα απνδίδεηαη ζην θφξην ε 

κέγηζηε δπλαηή ηζρχο. Απηφ γίλεηαη εθηθηφ κε ρξήζε εηδηθψλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ, 

«ειέγρνπ» ηνπ ΜΗ, φηαλ νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ. 

 

2.8.5 πληειεζηήο πιεξφηεηαο ΦΒ ζηνηγείνπ 

 

Σν δηαγξακκηζκέλν "παξαιιειφγξακκν" κέζα ζηελ θακπχιε I-V κε πιεπξέο Im θαη Vm, 

έρεη "εκβαδφλ" ίζν κε ηε κέγηζηε απνδηδφκελε ηζρχ απφ ην ΦΒ ζηνηρείν. Σν πειίθν ηνπ 

εκβαδνχ απηνχ πξνο ην εκβαδφλ ελφο άιινπ παξαιιεινγξάκκνπ κε πιεπξέο ISC θαη VOC, 

πνπ πεξηγξάθεη ηελ ηδαληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ, σο πεγή ζηαζεξνχ ξεχκαηνο, 

δίδεη ην κέηξν πξνζέγγηζεο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επαθήο. Λέγεηαη ζπληειεζηήο 

πιεξφηεηαο FF (Fill Factor) θαη νη ηηκέο ηνπ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην πιηθφ ηνπ ΦΒ 

ζηνηρείνπ θαη ηηο ζπλζήθεο, είλαη κεηαμχ υ θαη 1. Ζ ηηκή αλαθνξάο ηνπ δίδεηαη ζε πξφηππεο 

ζπλζήθεο ειέγρνπ (STC). ζν πην θνληά ζηε κνλάδα είλαη νη ηηκέο ηνπ FF, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ε ιεηηνπξγία ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ πιεζηάδεη ηελ ηδαληθή ζπκπεξηθνξά ηεο πεγήο 

ζηαζεξνχ ξεχκαηνο, ζηελ πεξηνρή ηάζεσλ 0-VOC . ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε δηάηαμε 

ραξαθηεξίδεηαη αθελφο απφ κηθξή ηζνδχλακε αληίζηαζε ζε ζεηξά, αθεηέξνπ απφ κεγάιε 

ηηκή παξάιιειεο αληίζηαζεο. Σππηθέο ηηκέο 0,7 έσο 0,9 ραξαθηεξίδνπλ ΦΒ ζηνηρεία κε 

απνδεθηή έσο πνιχ θαιή ελεξγεηαθή απφδνζε, αληίζηνηρα. 

(2.2) 
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2.8.6 Ζ απφδνζε ηνπ ΦΒ ζηνηγείνπ 

 

(2.3) 

 

Αο ζεσξήζνπκε φηη πάλσ ζηελ επηθάλεηα ελφο ΦΒ ζηνηρείνπ εκβαδνχ S, πξνζπίπηεη ηζρχο 

ΖΜ αθηηλνβνιίαο, Pin=E.S (incident), φπνπ Δ, ε ππθλφηεηα ηζρχνο ηεο. Σν πειίθν ηεο 

ειεθηξηθήο ηζρχνο Pm, πνπ απνδίδεηαη απφ ην ΦΒ ζηνηρείν, ζην αληίζηνηρν ζεκείν κέγηζηεο 

ηζρχνο, πξνο ηελ πξνζπίπηνπζα ηζρχ αθηηλνβνιίαο, Pin, θαζνξίδεη ηελ απφδνζε ελεξγεηαθήο 

κεηαηξνπήο (energy conversion efficiency), ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ:  

Ζ απφδνζε ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν εκηαγσγφ, απμάλεηαη κε 

αχμεζε ηεο ππθλφηεηαο ηζρχνο ηεο αθηηλνβνιίαο, E (δηαηεξψληαο ηε ζεξκνθξαζία ηεο 

θπςειίδαο ζηαζεξή) θαη κεηψλεηαη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ πεξηζζφηεξν απνδνηηθή 

πεξηνρή ελεξγεηαθνχ ράζκαηνο είλαη πεξί ηελ ηηκή 1,5 eV. 

Ζ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο απφδνζεο θαζνξίδεηαη θάησ απφ ηηο πξφηππεο ζπλζήθεο ειέγρνπ 

(STC), ηελ νπνία, ζα ζπκβνιίδνπκε κε nc,STC. Σα εξγαζηήξηα παξαζθεπήο ΦΒ ζηνηρείσλ 

θαζψο θαη ηα θέληξα πηζηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, αλαθέξνπλ πάληα ηηο 

ζπλζήθεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απφθξηζήο ηνπο. ε ζπλζήθεο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξφηππεο, ε 

ηηκή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη αρφ ηε δηαθνξά 0c-0STC, ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηεο θπςειίδαο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο (STC,25°C) θαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηζρχνο, Δ, ηεο πξνζπίπηνπζαο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ζ εμάξηεζε απηή, ζε θάζεηε πξφζπησζε ηεο αθηηλνβνιίαο, παξέρεηαη 

απφ ηε ζρέζεφπνπ ν παξάγσλ εΣ, πνπ νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο ή παξάγσλ ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ, εθθξάδεη ηελ επίδξαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο 

θπςειίδαο, ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνθξαζία αλαθνξάο (25 °C), ζηελ απφδνζε ηεο. 

 

 

2.9. ΦΒ πιαίζην - ΦΒ ζπζηνηρία 

 

Ζ βαζηθή κνλάδα είλαη ε θσηνβνιηατθή θπςειίδα ε νπνία είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη ην 

νπνίν παξαζθεπάδεηαη ζε ζαιάκνπο θελνχ. Μεηά ηελ εξγαζηεξηαθή παξαζθεπή ηεο, ε φιε 

κεζνδνινγία κεηαθέξεηαη ζε ζαιάκνπο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ΦΒ ζηνηρείσλ κεγαιπηέξσλ δηαζηάζεσλ. Αθνχ θαηαζθεπαζηεί βηνκεραληθά ε 

βαζηθή δνκή ηνπ ΦΒ ζηνηρείνπ, αθνινπζεί ε θνπή ηνπ ζην επηζπκεηφ ζρήκα ην νπνίν είλαη 

ζπλήζσο ηεηξαγσληθφ, έηζη ψζηε θαηά ηελ ζχλζεζή ηνπο ζε κεγαιχηεξε κνλάδα, λα αθήλνπλ 

ηελ ειάρηζηε κε εθκεηαιιεχζηκε επηθάλεηα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ζχλνιν απφ απηά ηα ζηνηρεία ζπλδένληαη ζε ζεηξά έηζη ψζηε λα 

απνηεινχλ εχρξεζηε ζε κέγεζνο κνλάδα, κε θαηάιιεια ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

κέγεζνο. Γηα ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα βαζηθά θξηηήξηα είλαη ε δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε απιφ ζπζζσξεπηή κε ΖΔΓ 12V, ελψ γηα ην 

κέγεζνο είλαη ε επθνιία θαηαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ ηελ ζπλνιηθή 

ΦΒ θαηαζθεπή. Έλα ζχλνιν ΦΒ ζηνηρείσλ ζπλδεδεκέλσλ ζε ζεηξά απνηειεί ηελ ηππηθή 

βηνκεραληθή κνλάδα ε νπνία νλνκάδεηαη θσηνβνιηατθφ πιαίζην. ηελ δηάηαμε απηή ηα 

θσηνβνιηαηθά ζηνηρεία είλαη ζπλήζσο 36 ζε αξηζκφ γηα ζηνηρεία 
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ρήκα 2.4: (α) Σξφπνο ζχλδεζεο δχν δηαδνρηθψλ ΦΒ ζηνηρείσλ κέζα ζε έλα ΦΒ πιαίζην. (β) Δζσηεξηθή δνκή 

ελφο ΦΒ πιαηζίνπ. Γηαθξίλνληαη νη δίνδνη παξάθακςεο. (γ) Ζ ζπκβνιηθή παξάζηαζε ελφο ΦΒ πιαηζίνπ. Σν 

θσηφξεπκα νδεχεη εζσηεξηθά, απφ ην (-) ζην (+) θαη πξνο ην εμσηεξηθφ θχθισκα απφ ην (+) ζην (-) ηνπ 

πιαηζίνπ.[11] 

 

 

πλήζσο εκθαλίδνπλ ζπγθεθξηκέλε ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (απφ 19 - 22 V ) θαη 

ηνπνζεηνχληαη κε ηελ πιεπξά απφ ηελ νπνία ζα θσηίδνληαη ζε επίπεδε γπάιηλε πιάθα, 

πςειήο δηαθάλεηαο, πξνζαξκνζκέλεο ζε κεηαιιηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα είλαη πςειήο 

αληνρήο, ζπλήζσο απφ αλαδπφκελν αινπκίλην πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ απνηειεί ην 

θσηνβνιηαηθφ πιαίζην. Σν πίζσ κέξνο θαιχπηεηαη απφ εηδηθφ πιαζηηθφ πιηθφ ελζπιάθσζεο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηελ πγξαζία. Ζ ηειηθή απηή δηάηαμε πιεξεί ηηο εηδηθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απαξαίηεηε κεραληθή αληνρή, ηηο θαηάιιειεο ππνδνρέο ζηήξημεο θαη 

ηελ απμεκέλε ζηεγαλφηεηα γηα πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία. 

 

Σν θσηνβνιηαηθφ πιαίζην απνηειεί ηελ βαζηθή δνκηθή κνλάδα ηεο θσηνβνιηαηθήο 

γελλήηξηαο ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο απνηειεί ηελ "θαξδηά" παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κηαο θσηνβνιηαηθήο εγθαηάζηαζεο ελφο θσηνβνιηαηθνχ ζηαζκνχ. Σππηθέο ηηκέο 

ηζρχνο αηρκήο ελφο ΦΒ πιαηζίνπ εκπνξίνπ είλαη απφ κεξηθά Wp έσο ηα 150 Wp. 

 

Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ ΦΒ ζηνηρείσλ, απφ ηα νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην ΦΒ πιαίζην, 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή ειεθηξηθή ηάζε 12 V ζηνπο πφινπο ησλ ειεθηξηθψλ 

ζπζζσξεπηψλ. Σα ΦΒ πιαίζηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζε ζεηξά ή παξάιιεια, αλάινγα κε 

ηνπο ζηφρνπο καο. ΦΒ πάλει νλνκάδεηαη ε ζπλαξκνιφγεζε κεξηθψλ ΦΒ πιαηζίσλ ζε 

κεηαιιηθφ πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη θαισδηψζεηο θαηαιήγνπλ ζε ειεθηξνινγηθφ θηβψηην θαη ην 

νπνίν απνηειεί κηα εληαία θαηαζθεπή έηνηκε γηα εγθαηάζηαζε. Σν πιενλέθηεκά ηεο είλαη ην 

κηθξφ ηεο βάξνο, ε εχθνιε αθαίξεζή ηνπ, αιιά θαη ε εχθνιε επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. 

 

Ζ ΦΒ ζπζηνηρία ηψξα είλαη ν ζπλδπαζκφο πνιιψλ ΦΒ πιαηζίσλ θαισδησκέλσλ κεηαμχ ηνπο 

ζε ζεηξά ή παξάιιεια, ηα νπνία είλαη ζε κηα επίπεδε ζπλήζσο επηθάλεηα, ζηαζεξή ή 

πεξηζηξεθφκελε, κε ην αληίζηνηρν ειεθηξνινγηθφ θηβψηην φπσο θαη παξαπάλσ. Σα ΦΒ 

πιαίζηα ζπλδένληαη θαηά θιάδνπο φπνπ θάζε θιάδνο απφ ζε ζεηξά ζπλδεδεκέλα ΦΒ πιαίζηα 

θαη νη ηζνδχλακνη θιάδνη ζπλδένληαη παξάιιεια κεηαμχ ηνπο. πσο είλαη γλσζηφ, ε ζε 

ζεηξά ζχλδεζε απμάλεη ηελ νιηθή ηάζε ελψ ε παξάιιειε, ην νιηθφ ξεχκα. πλήζσο ηα ΦΒ 

πιαίζηα ζπλδένληαη έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο απψιεηεο θαηά 

ηε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε γξακκή κεηαθνξάο. Γειαδή ζέινπκε ρακειφ 

ξεχκα θαη αληίζηνηρα κεγάιε ειεθηξηθή ηάζε κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα. Σν φξην ηάζεο ζε 

<
α
> (Ρ) (γ) 
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έλα ΦΒ είλαη ηα 600V. Ζ ηειηθή ηάζε εμφδνπ πξνο ηηο δηάθνξεο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο ηεο 

εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ ηάζε εηζφδνπ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη 

θπζηθά απφ ηνλ κειεηεηή. Γηα λα πξνζαξκφζνπκε ηελ παξαπάλσ ηάζε ζηελ ΖΔΓ ηνπ 

ζπζζσξεπηή, απαηηνχληαη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο πνπ νλνκάδνληαη κεηαηξνπείο ζπλερνχο 

ηάζεσο ζε ζπλερή. Μηα ελδεηθηηθή ηηκή ζπλνιηθήο ηζρχνο αηρκήο κηαο ζπζηνηρίαο είλαη απφ 

100W - 1 KW. 

 

 

Έλα ΦΒ ζπγθξφηεκα ή ΦΒ πάξθν είλαη ην ζχλνιν εθείλν ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ΦΒ 

ζπζηνηρηψλ. Σν ΦΒ πάξθν ηψξα καδί κε ηηο δηαηάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ 

ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν θαη ηνλ έιεγρν θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ επαξθεί γηα ηελ ηξνθνδνζία κηαο νηθίαο ή θαη ρσξηψλ 

αθφκα, απνηειεί έλα ΦΒ ζηαζκφ. 

 

 

Σχήμα 2.5: Οπολογία και ηςπικοί ζσημαηιζμοί ζύνδεζηρ ΦΒ ζηοισείων και πλαιζίων.[11] 

45599^1208226588 643422097938724058453522 
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2.10 Βαζηθή κνξθή ελφο ΦΒ ζπζηήκαηνο 

 

 

Ζ ΦΒ ζπζηνηρία παξάγεη ζπλερή ηάζε θαη άξα κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη απεπζείαο κφλν 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζπλερέο ξεχκα. ' απηέο ζπγθαηαιέγνληαη νη 

αληηζηάζεηο ζέξκαλζεο, νη θηλεηήξεο ζπλερνχο ,νη ειεθηξηθνί ιακπηήξεο, ζπλερνχο, κε 

ηάζεηο ηξνθνδνζίαο 12 ή 24 V DC θ.α. Δηδηθέο δηαηάμεηο κεηαηξέπνπλ ην ζπλερέο ξεχκα ζε 

ελαιιαζζφκελν (Inverters), πξνθεηκέλνπ λα ηξνθνδνηεζνχλ ζπζθεπέο νηθηαθήο ή άιιεο 

ρξήζεο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά, ιεηηνπξγνχλ σο λα έρνπλ ζπλδεζεί ζην θεληξηθφ δίθηπν (220 

Vac, ΓΔΖ). 

Ζ επηινγή ηεο απεπζείαο ρξήζεο ηεο ζπλερνχο ηάζεο απφ έλα ΦΒ ζχζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο 

ζε ελαιιαζζφκελε, εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε. ε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο πρ.. ζε 

κηθξά απηφλνκα αληιεηηθά ζπζηήκαηα ή ζπζηήκαηα ζηαζκψλ ηειεκεηάδνζεο, θσηηζκνχ 

δξφκσλ ή πάξθσλ θ.ιπ., ε αμηνπνίεζε ηεο ΦΒ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είλαη πξνηηκεηέα. ηελ 

πιεηνλφηεηα φκσο ησλ πεξηπηψζεσλ επηιέγεηαη ε κεηαηξνπή ηεο ζπλερνχο ζε 

ελαιιαζζφκελε ηάζε θαη ν ιφγνο είλαη φηη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο θαη εξγαιεία 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο ,ηξνθνδνηνχληαη κε ελαιιαζζφκελε ηάζε. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ ε ΦΒ ειεθηξηθή ελέξγεηα πξννξίδεηαη γηα νηθηαθή ρξήζε είλαη 

πξνηηκφηεξν λα πξνζαξκφζνπκε ην ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ζηηο ήδε ρξεζηκνπνηνχκελεο 

νηθηαθέο ζπζθεπέο καο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ελαιιαζζφκελε ηάζε 220 V.d ηειεπηαίεο 

ραξαθηεξίδνληαη, ιφγσ κεγαιχηεξεο εκπνξηθήο θαηαλάισζεο απφ ρακειφ θφζηνο 

παξαγσγήο. Δμάιινπ, ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ηάζεσο 220 V, 

είλαη ζαθψο θζελφηεξε ηεο αληίζηνηρεο κε ζπλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα, ρακειήο ειεθηξηθήο 

ηάζεσο, επεηδή, ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηνχληαη κεγαιχηεξεο δηαηνκήο θαιψδηα γηα 

κείσζε ησλ απσιεηψλ ζηε γξακκή κεηαθνξάο. Π.ρ. ζε κία εγθαηάζηαζε αγξνηθίαο ή 

παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, κε απαηηήζεηο θσηηζκνχ, ςχμεο, ρξήζε ειεθηξηθψλ εξγαιείσλ, 

άληιεζεο θαη TV, απνδεηθλχεηαη πξνζθνξφηεξε ε ρξήζε ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο. Έλα 

Σσήμα 2.6: ΦΒ πάπκο 
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ηππηθφ ζχζηεκα ΦΒ ηξνθνδνζίαο, κε κεηαηξνπή ηεο ζπλερνχο ηάζεσο ζε ελαιιαζζφκελε 

220 V απνηειείηαη απφ ηα εμήο θχξηα ηκήκαηα: 

• ην ζχζηεκα ησλ ΦΒ πιαηζίσλ 

• ηνπο ειεθηξηθνχο ζπζζσξεπηέο 

• ηνλ ειεγθηή θφξηηζεο 

ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο κεηαηξνπέσλ ηεο ειεθηξηθήο ηάζεο, ζπλερνχο ζπλερή, ζπλερνχο ζε 

ελαιιαζζφκελε θαη ελαιιαζζφκελεο ζε ζπλερή, αλάινγα κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. 

 

2.11 Σα ειεθηξνληθά ησλ Φσηνβνιηατθψλ 

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε ΦΒ ζπζηνηρία, απαηηεί ηελ 

παξεκβνιή θαηάιιεισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο θαηά ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζπζζσξεπηή απφ ππεξθφξηηζε ή απφ ππεξεθθφξηηζε. Απφ ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο, δχν είλαη νη 

βαζηθέο ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο: Ο ειεγθηήο ή επηηεξεηήο ηεο δηαδηθαζίαο θφξηηζεο - 

εθθφξηηζεο (charge controller) θαη νη κεηαηξνπείο ηάζεσο. Ο ειεγθηήο θφξηηζεο ηνπνζεηείηαη 

ζπλήζσο ζε ρσξηζηή κνλάδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο, κπνξεί φκσο λα βξίζθεηαη 

ελζσκαησκέλνο ηνλ κεηαηξνπέα, ζε κηα νινθιεξσκέλε κνλάδα. 

 

Διεγθηήο θφξηηζεο ζπζζσξεπηή 

Ζ θφξηηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ, κέζσ κηαο πεγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο π.ρ. ΦΒ 

ζπζηνηρίαο, αλεκνγελλήηξηαο, ΑΓ, ή ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο (Ζ/Ε), απαηηεί ζπλερή 

έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θφξηηζεο ηνπο, ψζηε, φηαλ απηνί θηάζνπλ ζηελ θαηάζηαζε κέγηζηεο 

θφξηηζεο, λα δηαθφπηεηαη ε δηαδηθαζία. Έηζη, απνθεχγεηαη ε ππέξηαζε ηνπ ζπζζσξεπηή, ε 

Σσήμα 2.7: Βαζική μοπθή ενόρ ΦΒ ζςζηήμαηορ[11] 
] 
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νπνία ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ έθιπζε κεγάισλ πνζνηήησλ πδξνγφλνπ, ιφγσ ειεθηξφιπζεο 

θαη ζπλαθφινπζα κείσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ δηαιχκαηνο. Αληίζηνηρα, απαηηείηαη έιεγρνο ηνπ 

ζπζζσξεπηή φζν απηφο ηξνθνδνηεί ηελ θαηαλάισζε, ψζηε λα πξνιεθζεί ε θαηαζηξνθηθή 

γηα ηνλ ζπζζσξεπηή, θαηάζηαζε ππεξθφξηηζεο (ειεγθηήο εθθφξηηζεο). 

Γεληθά, ν ειεγθηήο θφξηηζεο - εθθφξηηζεο, ζηελ πην πεξηνξηζκέλε ηνπ κνξθή, επνπηεχεη ηε 

δηαδηθαζία θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο ψζηε λα απνκνλψλεη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο, αθελφο 

απφ ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο ελέξγεηαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξθφξηηζεο, θαη αθεηέξνπ 

απφ ην ζχζηεκα θαηαλάισζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεθθφξηηζεο. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ε δηαθνπή απηή πξνθαιείηαη φηαλ ε ηάζε ζηα άθξα ηνπ ζπζζσξεπηή μεπεξάζεη, 

πξνο ηα άλσ θαη αληίζηνηρα πξνο ηα θάησ, νξηζκέλα φξηα ηάζεο (setpoints), φπνπ 

ελεξγνπνηνχληαη νη ειεθηξηθνί δηαθφπηεο. 

Μηα κνλάδα ειέγρνπ θφξηηζεο - εθθφξηηζεο, πεξηιακβάλεη ζχλνιν νινθιεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ είηε κηθξνειεγθηέο (microcontrolers), πνπ ειέγρνπλ ειεθηξηθνχο δηαθφπηεο, είηε 

ειεθηξνκεραληθνχο (relays), είηε ειεθηξνληθνχο ηζρχνο (transistors bipolar, MOSFET, 

thyristors, triacs θ.ιπ.). ε θάζε πεξίπησζε, ζην θχθισκα παξεκβάιιεηαη κηα δίνδνο, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο απφ εθθφξηηζε, κέζσ ησλ θπθισκάησλ ηεο 

δηάηαμεο ή ηνπ ππφινηπνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηαθξίλνπκε δχν πεξηπηψζεηο. Απηήλ πνπ αθνξά θαζαξά ζε ΦΒ ζχζηεκα θαη εθείλε πνπ 

κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΦΒ, ΑΓ ή Ζ/Ε). 

 

Διεγθηήο θφξηηζεο γηα ΦΒ ζχζηεκα 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ξπζκηζηή είλαη ην φηη ην ειεγρφκελν ζηνηρείν είλαη ζπλδεδεκέλν 

παξάιιεια κε ην ΦΒ ζχζηεκα (shunt controller) , κε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί, είηε 

κεηαβαιιφκελν γξακκηθά ,αλάινγα κε ηε κέγηζηε θφξηηζε, είηε σο δηαθφπηεο ON/OFF .ηελ 

πεξίπησζε ηνπ παξάιιεινπ ξπζκηζηή, φηαλ επηηεπρζεί ε κέγηζηε θφξηηζε (φξην ηάζεο, 

setpoint), ην ειεγρφκελν ζηνηρείν βξαρπθπθιψλεη ην ΦΒ ζχζηεκα ,ρσξίο λα πξνθαιείηαη 

θακηά απνιχησο βιάβε ζ'απηφ. Έηζη, απνκνλψλεηαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ηεο. 

 

Διεγθηήο θφξηηζεο γηα ΦΒ ,ΑΓ θαη Ζ/Ε 

Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο δεχηεξεο δηάηαμεο ειέγρνπ θφξηηζεο, βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

δχν δηαθνπηψλ,81,82, εθ ησλ νπνίσλ ν πξψηνο δηαθφπηεη ην ξεχκα απφ ην ζχζηεκα ελέξγεηαο 

ζην ζχζηεκα απνζήθεπζεο, φηαλ ε ηάζε θφξηηζεο ζην θηάζεη ζην setpoint . Σελ ίδηα ζηηγκή 

ελεξγνπνηείηαη ν δηαθφπηεο 82, ν νπνίνο εηζάγεη ζηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο, έλα 

ζηνηρείν απφδνζεο ()ηεο επηπιένλ ελέξγεηαο, ηελ νπνία δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνξξνθήζεη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο. Σν ζηνηρείν απφδνζεο, πξέπεη λα κπνξεί λα 

απνβάιιεη εχθνια ηελ απνδηδφκελε ζ' απηφ ελέξγεηα, πξνο ην πεξηβάιινλ (ξνή ελέξγεηαο κε 

ζεξκαγσγή απφ ηελ ειεθηξνληθή δηάηαμε πξνο ηνλ κεηαιιηθφ ςπθηήξα θαη απφ θεη πξνο ην 

πεξηβάιινλ κε ζπλαγσγή θαη αθηηλνβνιία). Ολνκάδεηαη "ξπζκηζηήο κε ην ειεγρφκελν 

ζηνηρείν (81) ζε ζεηξά " (series controller). Μπνξεί λα ειέγμεη ηε θφξηηζε ζπζζσξεπηψλ απφ 

ΦΒ ζχζηεκα, απφ ΑΓ θαη απφ Ζ/Ε. Τπάξρνπλ δηάθνξεο εθδφζεηο απηνχ ηνπ ξπζκηζηή, κε 

δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεηαη ε ηειηθή θαηάζηαζε θφξηηζεο, απφ 

θαζεκηά απ' απηέο. πλνπηηθά νη πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο πεξηπηψζεηο είλαη: 

• Ο απιφο ξπζκηζηήο θφξηηζεο ζεηξάο, κε έλα setpoint 

• Ο ξπζκηζηήο θφξηηζεο ζεηξάο, κε δχν (2) βαζκίδεο ζηαζεξνχ ξεχκαηνο (θηάλνληαο 

ην setpoint, ε θφξηηζε δηαηεξείηαη ζε επίπεδν ζπληήξεζεο). 
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• Ο ξπζκηζηήο θφξηηζεο ζεηξάο, κε δχν (2) βαζκίδεο ηάζεσο. Δπηηξέπεη γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα , ηε θφξηηζε ζε ηάζε ιίγν κεγαιχηεξε ηεο νξηαθήο (π.ρ. 14,5 V, κε 

νξηαθή ηάζε θφξηηζεο ηα 14 V, ζε ζπζζσξεπηή νλνκαζηηθήο ηάζεο 12 V) θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηβάιιεηαη σο άλσ φξην ε νξηαθή ηάζε. 

 

Ο γξακκηθφο ξπζκηζηήο θφξηηζεο ζεηξάο, ζηαζεξήο ηάζεο (Καηά ηε θφξηηζε πξνζαξκφδεηαη 

ζπλερψο ε ηζνδχλακε αληίζηαζε ηνπ ζηνηρείνπ ζε ζεηξά, ψζηε ε ηάζε θφξηηζεο λα παξακέλεη 

ζηαζεξή). 

Ζ δηάηαμε θφξηηζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ παξφκνηα δηάηαμε ειέγρνπ εθθφξηηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπζζσξεπηή απφ 

ππεξεθθφξηηζε (Overdischarging) θαη ε νπνία, ζπλήζσο, ελζσκαηψλεηαη ζηελ πξψηε. 

Γηαθφπηεη ην θχθισκα παξνρήο ελέξγεηαο απφ ην ζπζζσξεπηή ζηελ θαηαλάισζε, φηαλ ε 

ηάζε ζηα άθξα ηνπ ζπζζσξεπηή κεηνχκελε θηάζεη νξηζκέλε ηηκή (Disconnect setpoint). Π.ρ. 

ζ' έλα ζχζηεκα ζπζζσξεπηψλ κε νλνκαζηηθή ηάζε 24V, ηίζεηαη σο ζεκείν απνζχλδεζεο, ε 

ηάζε 22-23 V. Σν ζχζηεκα ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε λα παξνπζηάδεη ρξνληθή αλνρή (5-10 s) ζε 

βπζίζεηο ηάζεο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ είζνδν, ζην θχθισκα θαηαλάισζεο, ελφο 

θνξηίνπ κεγάιεο ζρεηηθά ηζρχνο. 

 

2.12 Μεηαηξνπείο (converters) DC-DC, DC-AC θαη AC-DC 

 

Δίλαη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο, κεηαηξνπήο: 

α) ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε ζπλερέο (DC-DC converter), νπνηαζδήπνηε ηάζεο 

β) ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε ελαιιαζζφκελν (DC-AC converter), νπνηνπδήπνηε πιάηνπο θαη 

γ) ελαιιαζζφκελεο ηάζεο ζε ζπλερή (AC-DC converter) 

 

Έλαο DC-DC κεηαηξνπέαο, κφλνο ηνπ ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άιινπο ηχπνπο (DC-AC ή 

AC-DC), κπνξεί λα απνηειεί ρσξηζηή κνλάδα ή λα απνηειεί ηκήκα ηνπ ειεγθηή θφξηηζεο. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ έγθεηηαη ζην λα πξνζαξκφδεη ηελ ηάζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ ηάζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο, 

ψζηε λα εθκεηαιιεπφκαζηε πιήξσο ηελ παξαγφκελε ΦΒ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Ζ φιε δηαδηθαζία έρεη νκνηφηεηα κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ζε ελαιιαζζφκελν 

δηαθνξεηηθνχ πιάηνπο, κέζσ κεηαζρεκαηηζηή (Transformer), ε νπνία, σο γλσζηφλ, βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν, ζην θαηλφκελν ηεο επαγσγήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θχθισκα 

εμφδνπ είλαη ειεθηξηθά κνλσκέλν απφ ην θχθισκα εηζφδνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

κεηαηξνπέσλ DC-DC, δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε κεηαζρεκαηηζηή. 

 

 

Μεηαηξνπέαο ζπλεγνχο ηάζεσο ζε ζπλεγή (DC-DC converter) 

 

Ζ κεηαηξνπή κηαο ζπλερνχο ηάζεσο, VI, ζε ζπλερή, V0, βαζίδεηαη ζηε ρξήζε πςίζπρλσλ 

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

κπνξνχκε λα δηαρεηξηδφκαζηε κεγάιε ηζρχ, κε ειάρηζηεο απψιεηεο. Ζ κνλάδα κεηαηξέπεη 

ζπλερή ηάζε ζε ζπλερή, κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ηηκήο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο, 

ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ζηε γξακκή κεηαθνξάο απφ ην ρψξν 
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παξαγσγήο ζην ρψξν απνζήθεπζεο. ην ρψξν ηνπ ΦΒ πεδίνπ, ηα ΦΒ πιαίζηα ζπλδένληαη ζε 

ζεηξά θαη αλ απαηηείηαη παξάιιεια, ψζηε ε παξαγφκελε ζ' απηά, ειεθηξηθή ελέξγεηα λα 

κεηαθέξεηαη κε φζν γίλεηαη πςειφηεξε ηάζε, πάληα κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα, ψζηε ην ξεχκα 

(DC) ζηε γξακκή κεηαθνξάο λα είλαη ρακειφ θαη αληίζηνηρα ρακειέο νη απψιεηεο κεηαθνξάο 

ελέξγεηαο. ε ζπζηήκαηα κεγαιχηεξα ησλ κεξηθψλ kWp, ε ηάζε εμφδνπ ζπζηνηρίαο 

βξίζθεηαη ζπλήζσο πεξί ηα 300 V, κε φξην ηα 600 V. ην ρψξν ησλ ζπζζσξεπηψλ, ν 

κεηαηξνπέαο DC-DC, πξνζαξκφδεη ηελ ηάζε ηεο ζπζηνηρίαο  ζηελ  ηάζε  ηνπ   ζπζζσξεπηή,   

ψζηε  λα  ππάξρεη πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο θαη επηπιένλ λα κε δεκηνπξγεζνχλ 

ζπλζήθεο ππέξηαζεο ηνπ ζπζζσξεπηή. Σα ζπζηήκαηα απηά παξνπζηάδνπλ απφδνζε ~94%. 

ηε δηάηαμε κπνξεί λα ελζσκαησζεί κηθξνειεγθηήο, ν νπνίνο ζπλερψο ειέγρεη θαη επηβάιιεη 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο, κε ην 

ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο, πνπ θαζνξίδνπλ νη θξαηνχζεο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ζεξκνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο. Ζ πξφζζεηε απηή δηάηαμε νλνκάδεηαη δηάηαμε "Παξαθνινχζεζεο εκείνπ 

Μέγηζηεο Ηζρχνο, ΠΜΗ (Maximum Power Point Tracking. ΜΡΡΣ) ". 

 

Ο κεηαηξνπέαο DC-AC (Inverter) 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζε ΦΒ εθαξκνγέο επηβάιιεηαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, εμαηηίαο ηεο επηθξάηεζήο ηνπ, θαηά γεληθφ ηξφπν, ζε θάζε 

είδνπο νηθηαθέο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο θαζψο θαη ζηε βηνκεραλία. Δληειψο γεληθά, ηξεηο 

είλαη νη θχξηνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα κεηαηξέςνπκε ζπλερέο ξεχκα (DC) ζε 

ελαιιαζζφκελν (AC): 

α) Με ζπλδπαζκφ θηλεηήξα ζπλερνχο ξεχκαηνο κε γελλήηξηα ελαιιαζζφκελνπ 

β) Με ρξήζε ηνπ θιαζηθνχ κεραληθνχ ή ειεθηξνληθνχ δηαθνπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

ζπλεξγαζία κε κεηαζρεκαηηζηή (πελίν Ruhmkorff, δηαηάμεηο ηξνθνδνζίαο ( ησλ 

αλαθιεθηήξσλ ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο) θαη 

γ) Με ηνλ θαζαξά ειεθηξνληθφ κεηαηξνπέα DC-AC converter (Inverter). 

 

Ο inverter είλαη έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηζρχνο πνπ κεηαηξέπεη ζπλερή ηάζε ζε 

ελαιιαζζφκελε (κνλνθαζηθή ή ηξηθαζηθή). Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαζέηνπκε πεγή ζπλερνχο ειεθηξηθήο ηάζεσο θαη θαηαλαισηέο ελαιιαζζφκελεο, φπσο 

ζπκβαίλεη π.ρ. ζηηο θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο νηθηαθήο ρξήζεσο. Απνηειείηαη απφ 

ειεθηξνληθνχο δηαθφπηεο (π.ρ. bipolar transistors ηζρχνο, MOSFETs, thyristors θ.ιπ.), ε 

ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζεηξάο 

ηεηξαγσληθψλ παικψλ δηαδνρηθά νξζψλ θαη αληεζηξακκέλσλ (inversion) Μηα βειηησκέλε 

έθδνζε inverter, απνηειεί εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε ηάζε εμφδνπ παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ηνπ 

δηακνξθσκέλνπ εκίηνλνπ (modified sine inverter), 

Με θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ ρξφλσλ θιεηζίκαηνο - αλνίγκαηνο ησλ δηαθνπηψλ, 

επηηπγράλνπκε κηθξή ηξνπνπνίεζε ηεο θπκαηνκνξθήο εμφδνπ ηνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ην φηη ν αξλεηηθφο ηεηξαγσληθφο παικφο είλαη κεηαηνπηζκέλνο ρξνληθά, ζε ζρέζε κε ηνλ 

ζεηηθφ, θαηά Σ/6 ηεο πεξηφδνπ ηεο ζπλνιηθήο θπκαηνκνξθήο. Σν ρξνληθφ εχξνο ησλ 

ηεηξαγσληθψλ ηκεκάησλ είλαη Σ/3. 

Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο δηακνξθσκέλεο ηεηξαγσληθήο θπκαηνκνξθήο, είλαη φηη 

πεξηνξίδεηαη ην κέγεζνο ησλ αλσηέξσλ αξκνληθψλ θαη άξα πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά ε 

παξακφξθσζε ζήκαηνο. 

Ζ πεξίπησζε κε κεηαηφπηζε η=Σ/6 κεηαμχ ησλ αληεζηξακκέλσλ παικψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηθξφηεξε παξακφξθσζε, πνπ επηβάινπλ νη αλψηεξεο αξκνληθέο ζην ζήκα ηεο ζεκειηψδνπο. 
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Οη inverters απηνχ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο 

ζπζθεπέο πνπ ηξνθνδνηνχλ θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηά θαιή απφδνζε (κέρξη θαη 96%, ζε 

πιήξεο θνξηίν). 

Γεληθά, ε απφδνζε ησλ inverters είλαη αξθεηά πςειή (93-96%,), εμαξηψκελε απφ ην πνζνζηφ 

ηνπ πιήξνπο θνξηίνπ πνπ ηξνθνδνηεί. Απαηηείηαη πςειή απφδνζε, φρη κφλν φηαλ 

ηξνθνδνηείηαη ην πιήξεο θνξηίν (100%), αιιά θαη φηαλ απηφ είλαη κεησκέλν. πγθεθξηκέλα, 

βαζηθφ απαηηνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο inverter είλαη ε πςειή απφδνζε (>90%) αθφκα θη 

φηαλ ην θνξηίν είλαη κφλν 10% ηνπ πιήξνπο. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζπλνδεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ παξαγσγή κεγάινπ πιήζνπο αξκνληθψλ πςειψλ 

ζπρλνηήησλ (θπξίσο κε ηνλ απιφ ηεηξαγσληθφ παικφ), πνπ πεξηνξίδνληαη κε εηδηθά 

ειεθηξνληθά θίιηξα. 

Δπηβάιινληαο πεξηζζφηεξα θιεηζίκαηα ησλ δηαθνπηψλ 1,4 θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ 2, 3 θαη 

κάιηζηα κεηαβαιιφκελεο δηάξθεηαο, αλάινγα κε ηηο ηηκέο ελφο εκίηνλνπ, παξάγεηαη 

ειεθηξηθφ ζήκα, πνπ πιεζηάδεη πνιχ ηελ εκηηνληθή κνξθή. Οη δηαηάμεηο απηέο νλνκάδνληαη 

"inverters δηακφξθσζεο ηνπ εχξνπο ησλ παικψλ ηεο θπκαηνκνξθήο εμφδνπ" (Modulated 

Pulse Width Waveform). 

 

Μεηαηξνπέαο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζε ζπλεγεο (AC-DC) 

 

'απηή ηε δηάηαμε ζπλδπάδεηαη έλα ζχζηεκα αλφξζσζεο ηεο παξερφκελεο, απφ ηελ 

ελεξγεηαθή πεγή (ΑΓ, Ζ/Ε), ελαιιαζζφκελεο ειεθηξηθήο ηάζεο (κνλνθαζηθήο ή ηξηθαζηθήο 

κνξθήο), ρσξίο ηελ παξεκβνιή κεηαζρεκαηηζηή, κε κηα δηάηαμε κεηαηξνπήο ζπλερνχο ζε 

ζπλερέο ξεχκα (DC-DC). Μηα ηέηνηα δηάηαμε πεξηιακβάλεη κηα αλνξζσηηθή κνλάδα ζε 

ζπλδπαζκφ κε έλα κεηαηξνπέα DC-DC. 

 

 

2.13 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟΓΟΖ ΖΛΗΑΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

 

ια ηα ειηαθά πιαίζηα έρνπλ έλα βαζκφ απφδνζεο ν νπνίνο νλνκάδεηαη νλνκαζηηθφο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ηνπ πιαηζίνπ θάησ απφ κηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία πνπ 

νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία αλαθνξάο. 

 

ρεδφλ πνηέ φκσο έλα πιαίζην δελ ιεηηνπξγεί ζηελ ζεξκνθξαζία αλαθνξάο θαη πνηέ δε 

ιεηηνπξγεί ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Άιιε είλαη ε ζεξκνθξαζία ην θαινθαίξη θαη άιιε ην 

ρεηκψλα. Αθφκα θαη ηελ ίδηα εκέξα άιιε ζεξκνθξαζία έρνπκε αλ ζπλλεθηάζεη θαη άιιε αλ 

έρεη ειηνθάλεηα. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ απφδνζε ηνπ πιαηζίνπ ζηελ 

ζεξκνθξαζία πνπ έρνπκε θάζε θνξά. Οη ζρέζεηο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

απηφ είλαη νη αθφινπζεο. 

Ζ κέζε απφδνζε ελφο θ/β πιαηζίνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε : 

 

(2.5) 
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πνπ 

βξ είλαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ απφδνζε ελφο θ/β πιαηζίνπ θαη δίλεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή 

εr είλαη ν βαζκφο απφδνζεο ελφο θ/β πιαηζίνπ ζηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο Tr (25o C) 

Tc είλαη ε ζεξκνθξαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ κέζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

 

Γηα ηελ ζεξκνθξαζία Tc ηζρχεη ν ηχπνο ηνπ Evans: 

(2.6) 

πνπ 

NOCT (Normal Operation Cell Temperature) δίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

KT είλαη ν κέζνο κεληαίνο ζπληειεζηήο αηζξηφηεηαο 

Αλ ε θιίζε ησλ θ/β πιαηζίσλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε βέιηηζηε ηφηε γίλεηαη ρξήζε ηεο 

ζρέζεο : 

 

(2.7) 

πνπ 

Cf  δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο πνπ είλαη ίζνο κε : 

 

φπνπ βm είλαη ε βέιηηζηε θιίζε ζπιιέθηε      (2.8) 

 

 

 

2.14 ΣΡΟΠΟΗ ΥΡΖΖ ΦΧΣΌΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΠΛΑΗΗΧΝ 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο : 

 Σα δηαζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν ζπζηήκαηα. 

 Σα απηφλνκα ζπζηήκαηα. 
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Καη ηα δπν έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο. Ζ θχξηα δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ζηα πξψηα 

ππάξρεη ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη πεξλάεη ζε απηφ, ελψ 

ζηα δεχηεξα δελ ππάξρεη ηέηνηα ζχλδεζε θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηδία θαηαλάισζε. 

Καη ηα δπν ζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο κνλάδεο νη νπνίεο  ζπλήζσο  είλαη νη 

εμήο : 

 

Γηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα. 

- Φσηνβνιηατθφ πιαίζην. 

- Πίλαθαο ειέγρνπ. 

- Αληηζηξνθέαο ηάζεο. 

- Μεηξεηήο Γ.Δ.Ζ. 

 

Απηφλνκα ζπζηήκαηα. 

- Φσηνβνιηατθφ πιαίζην. 

- Πίλαθαο ειέγρνπ. 

- Ρπζκηζηήο θφξηηζεο. 

- πζζσξεπηήο. 

- Αληηζηξνθέαο ηάζεο. 

Σηο ζσήμα παπακάηω θαίνονηαι οι διαηάξειρ ηων δςο αςηών ζςζηημάηων. 
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2.14.1 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΜΧΝΟΜΔΝΖ ΗΥΤΟ 

 

Φσηνβνιηατθά πιαίζηα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ 

ην δίθηπν είλαη δχζθνιν λα θζάζεη θαη ζπρλά ζηφρνο ηνπο είλαη λα θνξηίδνπλ κπαηαξίεο ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερεία ηεο ηζρχνο. Μεξηθά παξαδείγκαηα θαίλνληαη ζην ζρήκα 

παξαθάησ πνπ αθνινπζεί. 

ηαλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο δελ ππάξρεη ειεθηξηθφ δίθηπν θαη ε ηξνθνδνζία κε ηζρχ απφ 

άιιεο ελεξγεηαθέο πήγεο θνζηίδεη πνιχ, ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθά, θπξίσο ζε πεξηνρέο κε πςειά επίπεδα ειηνθάλεηαο θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο φπσο άληιεζε λεξνχ, θαηαςχθηεο εκβνιίσλ ζε θέληξα 

πγείαο, ζε ζπίηηα θαη εκπνξηθά θέληξα πξνκεζεχνληαο ηα κε ελέξγεηα γηα θσηηζκφ, 

ηειεφξαζε, ζηεξενθσληθά, φπσο επίζεο ζε ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα π.ρ. αλακεηαδφηεο 

θαζψο θαη ζε δεκνηηθφ θσηηζκφ. 

 

2.14.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ 

 

ηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη εχθνια 

δηαζέζηκε έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζαλ ππφβαζξν γηα ειηαθή ή άιιεο κνξθήο 

θπκαηλφκελεο αλαλεψζηκεο πεγήο φπσο αλεκνγελλήηξηεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην δίθηπν 

παίδεη ην ξφιν κηαο γηγαληηαίαο κπαηαξίαο. ηαλ ην ειηαθφ ζχζηεκα ππεξθαιχπηεη ηηο 

ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ θνξηίνπ, ην ππφινηπν ηεο ελέξγεηαο απνξξνθάηαη απφ ην 

δίθηπν θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιινπο θαηαλαισηέο, κεηψλνληαο ηελ παξαγφκελε 

πνζφηεηα απφ κε αλαλεψζηκεο πήγεο. Σηο βξαδηλέο ψξεο θαη ηηο ζπλλεθηαζκέλεο κέξεο φηαλ 

δειαδή ην ειηαθφ ζχζηεκα παξάγεη αλεπαξθή ηζρχ, ην δίθηπν κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ηζρχ 

πνπ ρξεηάδεηαη ν θαηαλαισηήο. ηα ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν ζπζηήκαηα είλαη απαξαίηεηνο 

έλαο αληηζηξνθέαο πνπ ζα κεηαηξέπεη ηελ DC έμνδν ηεο ζπζηνηρίαο ζε ελαιιαζζφκελε ηζρχ, 

κε ηάζε θαηάιιεινπ κέηξνπ θαη ζπρλφηεηαο πνπ λα κπνξεί λα γίλεη δεθηή απφ ην δίθηπν, θαη 

ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηεο ηζρχνο πνπ θαηεπζχλεηαη απφ θαη πξνο απηφ. 

Πέξαλ ησλ ηνπηθψλ θαηνηθηψλ φπσο ζην ζρήκα παξαπάλσ , εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

θηηξίσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεκέλα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, δειαδή θάλνπλ απνθεληξσκέλε 
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παξαγσγή ελέξγεηαο, ππάξρνπλ θαη νη θσηνβνιηατθέο γελλήηξηεο ελέξγεηαο, φπσο ζηα 

ζρήκαηα παξαθάησ , πνπ είλαη φηη θαη νη γλσζηνί ζηαζκνί παξαγσγήο αιιά αληί γηα 

ζπκβαηηθφ θαχζηκν ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Σα ζπζηήκαηα απηά ζπλήζσο ηεο 

ηάμεο ησλ MW έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα εθνδηάζνπλ κε ηζρχ ηνπηθά ή πεξηθεξεηαθά δίθηπα 

ειεθηξηζκνχ θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζαλ απηφλνκα. 

πγθξηλφκελα κε ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε νξνθέο πιενλεθηνχλ ζην γεγνλφο 

φηη ζπκθέξεη νηθνλνκηθά ε αγνξά θαη εγθαηάζηαζε κεγάινπ αξηζκνχ πιαηζίσλ θαη ηνπ 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ζην φηη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεκείν κε ηηο βέιηηζηεο 

απφ άπνςε ειηνθάλεηαο ζπλζήθεο. Μεηνλεθηνχλ φκσο ζην γεγνλφο φηη ε ελεξγεηα πνπ 

παξάγνπλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη απεπζείαο αιιά πξέπεη λα κεηαθεξζεί απφ ην δίθηπν ζηνλ 

θαηαλαισηή, πξάγκα πνπ κεηαθξάδεηαη ζε απψιεηεο ηζρχνο ιφγσ κεηαθνξάο. Γεληθφηεξα 

εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο νη κεγάινη θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηεο ηάμεο ησλ MW, παξφηη είλαη αμηφπηζηνη θξίζεθαλ κε νηθνλνκηθά 

βηψζηκνη κε ηα ζεκεξηλά νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Αθφκα απαηηείηαη ε αγνξά κηαο ζεκαληηθήο 

έθηαζεο γεο, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε γελλήηξηα, βέβαηα απηφ ην θφζηνο κπνξεί λα 

παξαθακθζεί αλ ε εγθαηάζηαζε γίλεη θαηά κήθνο απηνθηλεηφδξνκσλ ή ζηδεξνδξφκσλ, φπνπ 

ε γε είλαη αλαμηνπνίεηε . 

Παξάιιεια ζηελ ίδηα έθηαζε κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη αλεκνγελλήηξηεο αλ θπζνχλ ζπρλά 

άλεκνη ζηελ πεξηνρή. Δλ ηνχηνηο ε γε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηαπηφρξνλα θαη γηα άιινπο 

ζθνπνχο πέξα ηεο παξαγσγήο ηζρχνο, φπσο θαηαθχγην γηα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο ππφ ηελ 

απεηιή εμαθάληζεο ή θαη ζαλ βνζθφηνπνη αλ ηα πάλει ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο πνπ λα κελ 

επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε θπηψλ. 
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Κεθάιαην 3 

 

ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 

3.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΑ [12] 

Σα βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεκνγελλήηξηαο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ 

ζρήκα είλαη ηα εμήο : 

1. Κνπβνχθιην 

2. Πηεξχγηα 

3. Κεθαιή 

4. Γηαθνξηθφ ρακειψλ ηαρπηήησλ 

5. Κηβψηην ηαρπηήησλ 

6. Γηαθνξηθφ πςειψλ ηαρπηήησλ 

7. Ζιεθηξηθή γελλήηξηα 

8. Μεραληζκφο πεξηζηξνθήο 

9. Αλεκφκεηξν & αλεκνδείθηεο 

10. Πχξγνο 

11. Μνλάδα ςχμεο 

12. Τδξαπιηθφ ζχζηεκα 

 

 

* 

Πεξηζηξνθή 

Σχήμα 3.1 Μέρη ανεμογεννήτριας  

[1] 
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3.2 ΓΔΝΝΖΣΡΗΔ [13] 

 

Οη γελλήηξηεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κεηαηξέπνπλ ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. 

Οη γελλήηξηεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ιίγν ηδηφκνξθεο, ζπγθξηλφκελεο κε άιιεο κνλάδεο 

παξαγσγήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν. Έλαο ιφγνο είλαη φηη ε γελλήηξηα δνπιεχεη κε 

κηα πεγή ηζρχνο πνπ παξέρεη κεηαβαιιφκελε κεραληθή ηζρχ. 

Πξνο ην παξφλ θαη ζην πξνζερέο κέιινλ νη αλεκνγελλήηξηεο ζρεδηάδνληαη είηε κε ζχγρξνλεο 

γελλήηξηεο, ζχγρξνλεο γελλήηξηεο κε κφληκνπο καγλήηεο είηε κε αζχγρξνλεο γελλήηξηεο, θαη 

ησλ δπν ηχπσλ είηε κε δαθηπιηνθφξν δξνκέα είηε κε θισβφ, ρξεζηκνπνηψληαο ηξφπνπο 

άκεζεο ή έκκεζεο ζχλδεζεο ζην δίθηπν. 

Άκεζε ζχλδεζε ζην δίθηπν ζεκαίλεη φηη ε γελλήηξηα είλαη απεπζείαο ζπλδεκέλε κε ην δίθηπν. 

Έκκεζε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ζεκαίλεη φηη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο γελλήηξηαο 

πεξλά πξψηα απφ κηα ζεηξά ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, κεηαζρεκαηηζηψλ πνπ ηελ 

πξνζαξκφδνπλ ψζηε λα ηαηξηάδεη ζηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηχνπ. 

 

3.3 ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ ΑΝΔΜΟΤ 

[14] 

 

πγθξηλφκελε κε άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε αηνιηθή ελέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηε ξνή ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ελέξγεηα πνπ θέξεη 

ν άλεκνο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο ελέξγεηαο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ θαλείο λα γλσξίδεη ηελ θαηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή 

ελδηαθέξνληνο 

Γηα ηε βηνκεραλία παξαγσγήο ειεθηξηθήο ηζρχνο απφ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή ε γλψζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. Οη ζρεδηαζηέο 

αλεκνγελλεηξηψλ ρξεηάδνληαη ηελ πιεξνθνξία απηή γηα λα βειηηψζνπλ ην ζρεδηαζκφ απηψλ, 

αιιά θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη γηα λα εθηηκεζεί ε 

ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη ζηελ αλεκνγελλήηξηα . 

Οη ρξνλνζεηξέο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ σο ηζηφγξακκα, δει. 

ζαλ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζπλαξηήζεη ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο. 

Θεσξεηηθά, αλ ηα δηαζηήκαηα ζηα νπνία κεηξηέηαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ γίλνληαη φιν θαη 

κηθξφηεξα, ηφηε ην ηζηφγξακκα ηείλεη ζηελ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο. Αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ηψξα κία ζπλερήο ζπλάξηεζε σο έθθξαζε ηνπ παξαπάλσ ηζηνγξάκκαηνο, 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ απηφ αλαιπηηθά, πνιιά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Ο πξαθηηθφηεξνο 

ηξφπνο λα ιεθζεί κηα ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο είλαη λα εθαξκνζηεί κηα θακπχιε 

ζην ηζηφγξακκα (fitting). Ζ θαηαλνκή (δει. ε ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο) πνπ πξνζεγγίδεη 

θαιχηεξα ην ηζηφγξακκα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ είλαη ε θαηαλνκή 

Weibull. 

Γεληθά ε θαηαλνκή Weibull είλαη κηα απφ ηηο πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη αμηφπηζηεο 

θαηαλνκέο ζηελ κεραληθή. Απηφ δηφηη είλαη κηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαηαλνκή ε νπνία 

κπνξεί λα πάξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ θαηαλνκψλ, αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ παίξλεη ε 

παξάκεηξνο ζρήκαηνο φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα. Έρεη δεηρζεί φηη ε θαηαλνκή Weibull 

είλαη θαιχηεξε ζηελ εθηίκεζε αλεκνινγηθψλ δεδνκέλσλ ιφγσ ηνπ φηη είλαη πεξηζζφηεξν 

επέιηθηε θαη ιηηή. Ζ επειημία ηεο νθείιεηαη ζην φηη ε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο Weibull είλαη 

δχν παξακέηξσλ ελψ ε Rayleigh κηαο, νπφηε απηφ θάλεη ηελ θαηαλνκή Weibull πην επέιηθηε 

ελψ ηε Rayleigh πην απιή ζηε ρξήζε. 
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Weibull κατανομή ταγυτήτων ανέμου 

 

Ζ Weibull θαηαλνκή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο f (V) θαη 

ηελ νιηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F(V).  

Ζ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο κηαο ζπλερνχο ηπραίαο κεηαβιεηήο V είλαη κία 

ζπλάξηεζε f  , ε νπνία νξίδεηαη κέζα ζε έλα δηάζηεκα πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ (α, β) θαη έρεηο 

ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 

 

 

(3.1) 

(3.2) 

 

Ζ f iV) δίλεη ηελ πηζαλφηεηα κηαο δεδνκέλεο ηηκήο π λα βξίζθεηαη κέζα ζην νξηζκέλν 

δηάζηεκα (α, β), δει. δίλεη ηελ 

 

(3.3) 

 

Ζ νιηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο F(V) (cumulative distribution function), γηα κηα ζπλερή 

ηπραία κεηαβιεηή V, δίλεη ηελ πηζαλφηεηα ε ηπραία κεηαβιεηή V λα παίξλεη ηηκή ίζε ή 

κηθξφηεξε απφ κία δεδνκέλε ηηκή π. πλεπψο ε F(V)=P(V<π ). 

 

Δάλ ην πεδίν νξηζκνχ ηεο κεηαβιεηήο V είλαη ην δηάζηεκα [α, β], ηφηε ε F(a)=0 θαη ε F(ff)=1. 

Γηα ζπλερή ηπραία κεηαβιεηή V, F(V) ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο 

f (V) κε ηε ζρέζε: 

 

(3.4) 

 

Οη f (V) θαη f(n) δίλνληαη αληίζηνηρα απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

 

(3.5) 

 

 

 

θαη 

 



54 

 

 

(3.6) 

 

φπνπ c είλαη ε παξάκεηξνο θιίκαθαο (ζε m/s), k ε παξάκεηξνο ζρήκαηνο (θαζαξφο αξηζκφο) 

θαη π ε κεηξνχκελε ηαρχηεηα.. 

 

Ζ παξάκεηξνο θιίκαθαο c  δείρλεη ην πφζν εθηεζεηκέλε ζηνλ άλεκν είλαη ε ππφ ζπδήηεζε 

ηνπνζεζία, ελψ ε παξάκεηξνο ζρήκαηνο k, δείρλεη πφζν «αηρκεξή» είλαη ε θαηαλνκή (π.ρ. εάλ 

ε ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη πνιχ θνληά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, ε 

θαηαλνκή ηφηε ζα έρεη κεγάιε ηηκή k,  θαη ζα είλαη πνιχ αηρκεξή). 

 

3.3.1 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ WEIBULL ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ [15] 

 

πσο αλαθέξζεθε, νη παξάκεηξνη k,  c  ραξαθηεξίδνπλ ην δπλακηθφ ηνπ αλέκνπ ζε κηα 

πεξηνρή. Γηα ηελ Διιάδα ππάξρνπλ ράξηεο αηνιηθνχ δπλακηθνχ, πνπ δείρλνπλ ηηο ηηκέο απηψλ 

ησλ παξακέηξσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, φπσο απηνί πνπ δίλνληαη παξαθάησ. ηνπο ράξηεο 

αηνιηθνχ δπλακηθνχ, ησλ παξαθάησ ζρεκάησλ , ελδεηθηηθά δίλνληαη νη θακπχιεο πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηφζν ηελ παξάκεηξν k,  φζν θαη ηε c  γηα θάπνηα επνρή, ζε πεξηνρέο ζηελ 

Διιάδα. πσο θαίλεηαη ηφζν ζηελ πεξηνρή Μίθξα πνπ βξίζθεηαη ην αεξνδξφκην ηεο 

Θεζζαινλίθεο φζν θαη ζην Αηγαίν πέιαγνο, νη ππνινγηζκέλεο ηηκέο k,  c  δείρλνπλ φηη 

δηαζέηνπλ πςειφ θαιήο πνηφηεηαο αηνιηθφ δπλακηθφ (αξθεηά δπλαηνχο αλέκνπ θαη κεγάιεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο). 

 

 
ρήκα 3.2 Γεσγξαθηθή δηαζπνξα ηεο παξακέηξνπ θ [15] 
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ρήκα 3.3 Γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο παξακέηξνπ c [15] 
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Κεθάιαην 4 

 

ΚΔΛΗΑ ΚΑΤΗΜΟΤ 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηε ζχγρξνλε ειιεληθή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδνληαη ηξεηο φξνη πξνο απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ 

"fuel cell". Απηνί είλαη νη φξνη «ζηνηρείν θαπζίκνπ ή ζηνηρείν πδξνγφλνπ», «θειί θαπζίκνπ ή 

θειί πδξνγφλνπ» ή ν πνιχ δηαδεδνκέλνο ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ, 

«θπςειίδα θαπζίκνπ ή θπςειίδα πδξνγφλνπ». Ο πξψηνο φξνο απφ απζηεξά ειεθηξνρεκηθή 

ζθνπηά είλαη θαη ν νξζφηεξνο. κσο νη δχν ηειεπηαίνη φξνη ηπγράλνπλ επξχηεξεο απνδνρήο 

θαη ζε γεληθέο γξακκέο απηή ηε ζηηγκή είλαη πξνζθηιέζηεξνη ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά βάζε ν δεχηεξνο φξνο. Να ζεκεησζεί φηη ν 

κνλαδηθφο επίζεκνο νξγαληζκφο ν νπνίνο έρεη εθθξάζεη ζέζε ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ 

φξνπ "fuel cell" θαη "fuel cell stack" είλαη ην Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνθίλεησλ 

Ορεκάησλ (ΔΛ.ΗΝ.Ζ.Ο.) ζχκθσλα κε ην νπνίν νη νξζέο απνδφζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

φξσλ είλαη «ελεξγεηαθφ ζηνηρείν» θαη «ελεξγεηαθή ζπζηνηρία». 

 

Σα θειηά θαπζίκνπ, παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηαλαιψλνληαο θπξίσο πδξνγφλν ην 

νπνίν νμεηδψλεηαη ειεθηξνρεκηθά κε ηαπηφρξνλε παξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη λεξνχ. 

Λεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο κηαο θνηλήο κπαηαξίαο κε ηε δηαθνξά φηη ην θειί 

θαπζίκνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ρεκηθφο αληηδξαζηήξαο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζν ηξνθνδνηείηαη κε 

πδξνγφλν θαη νμπγφλν θαη δελ «αδεηάδεη» ή δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα επαλαθφξηηζε. Ζ φιε 

ειεθηξνρεκηθή αληίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δχν ειεθηξνδίσλ πνπ ζην ελδηάκεζφ ηνπο 

πεξηέρεηαη έλαο ηνληηθά αγψγηκνο ειεθηξνιχηεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο θειηνχ 

θαπζίκνπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηαηξέπεη απεπζείαο ηε ρεκηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή κε 

πνιχ πςειά πνζνζηά απφδνζεο, πςειφηεξα απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζεξκνκεραληθφ ζχζηεκα. 

Δπηπιένλ ε φιε δηάηαμε ιεηηνπξγεί ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα ζνξχβνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δελ ππάξρνπλ θηλνχκελα κέξε φπσο ππάξρνπλ ζηηο ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 

 

4.2 ΔΗΓΖ ΚΔΛΗΧΝ ΚΑΤΗΜΟΤ [16] 

 

Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θειηψλ θαπζίκνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν νπζηαζηηθνχο 

ιφγνπο: 

• ρακειήο έληαζεο ξεχκα θαη ηζρχο πνπ νθείιεηαη ζηνλ κηθξφ ξπζκφ ησλ αληηδξάζεσλ 

• ην πδξνγφλν δελ είλαη εχθνια δηαζέζηκν θαχζηκν 

 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θειηψλ θαπζίκνπ δηαθξίλνληαη κε βάζε ηνλ ειεθηξνιχηε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε. πλεπψο δηαθξίλνληαη έμη (6) δηαθνξεηηθά είδε θειηψλ 

θαπζίκνπ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαγξάθνληαη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε απηά 

ησλ θειηψλ θαπζίκνπ. 
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Σχήμα 4.1 Πληροθορίες για ηα διαθορεηικά είδη κελιών κασζίμοσ[16] 
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4.3 ΑΠΟΓΟΖ ΚΔΛΗΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ [17] 

 

Ζ απφδνζε ηεο θπςειίδαο, είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηάζεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ θπςειίδα. Ζ 

ζεσξεηηθή απφδνζε ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

(4.1) 

φπνπ ΓΖ είλαη ε ελζαιπία ή αιιηψο ε ζεξκηθή αμία ηνπ πδξνγφλνπ. Ζ ζεσξεηηθή απφδνζε 

ηεο θπςειίδαο, ε νπνία νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο 

πςειφηεξεο ηηκήο ζεξκηθήο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ Τδξνγφλνπ, ππνινγίδεηαη γχξσ ζην 

83%. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξαγκαηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο ηεο θπςειίδαο είλαη κηθξφηεξε απφ 

ην αληηζηξεπηφ δπλακηθφ, ε απφδνζε ηεο θπςειίδαο είλαη πάληα κηθξφηεξε απφ ηε ζεσξεηηθά 

ππνινγηδφκελε. 

Γεληθά, ε  απφδνζε ηεο θπςειίδαο είλαη πξντφλ ησλ εμήο επηκέξνπο απνδφζεσλ: 

                                                                                               (4.2) 

 

φπνπ, nn = ε ζεξκηθή απφδνζε, δει. ν ιφγνο αλάκεζα ζηελ ειεχζεξε ελέξγεηα Gibbs ηεο 

αληίδξαζεο πξνο ηε ζεξκηθή αμία ηνπ θαπζίκνπ, ΓΟ r  /ΓΖfieii (παξφκνηα κε ηηο κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαχζεσο, ε απφδνζε ηεο θπςειίδαο ζπρλά εθθξάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ρακειήο 

ζεξκηθήο αμίαο), εν  = απφδνζε ηεο ηάζεο, ε νπνία νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο πξαγκαηηθήο 

ηάζεο πξνο ηε ζεξκνδπλακηθή ηάζε Δ, δει. V/E, nF  = ε απφδνζε ηνπ Faraday, ε νπνία 

είλαη ν ιφγνο κεηαμχ ζην πξαγκαηηθφ ξεχκα θαη ην ξεχκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην ξπζκφ κε 

ηνλ νπνίν ηα αληηδξψληα θαηαλαιψλνληαη, Η/nFm , φπνπ m είλαη ν ξπζκφο ζε mol/s κε ηνλ 

νπνίν ηα αληηδξψληα θαηαλαιψλνληαη. Σέινο ε εσ  = ε αμηνπνίεζε ησλ θαπζίκσλ, είλαη ν 

ιφγνο κεηαμχ ηεο πνζφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ πνπ πξαγκαηηθά θαηαλαιψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ειεθηξνρεκηθήο αληίδξαζεο, πξνο ην θαχζηκν πνπ δηνρεηεχεηαη ζηελ θπςειίδα. 

Γηα κία θπςειίδα Τδξνγφλνπ / Ομπγφλνπ ή Τδξνγφλνπ / αέξα, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

αμηνπνηψληαο ην 100% ηνπ θαπζίκνπ, ε απφδνζή ηεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηάζεο ηεο 

θπςειίδαο κφλν. Γηα ηέηνηεο θπςειίδεο ε απφδνζε γηα ηάζε ιεηηνπξγίαο κεηαμχ 0,6 θαη 0,8 V 

είλαη αληίζηνηρα κεηαμχ 48 % θαη 64 %. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη ηάζεηο 

(δει. δεθάδσλ ή εθαηνληάδσλ Volts), θαηαζθεπάδεηαη κηα ζπζηνηρία απφ θπςειίδεο. Οη 

θπςειίδεο δηαρσξίδνληαη θπζηθά ε κία απφ ηελ άιιε θαη ζπλδένληαη ειεθηξηθά ζε ζεηξά κε 

δηπνιηθή δηαρσξηζηηθή πιαθέηα (bipolar separator plate). 

 

4.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΔΛΗΧΝ ΚΑΤΗΜΟΤ 

 

Σα θειηά θαπζίκνπ έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο. 

Έρνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε, ηδηαίηεξα φηαλ δελ ιεηηνπξγνχλ ζην κέγηζην ηεο ηζρχνο ηνπο θαη 

δελ έρνπλ εθπνκπέο. Σν κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ θπςειίδσλ 

θαπζίκνπ είλαη ην κεγάιν θφζηνο ηνπο, ελ κέξεη εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ φγθνπ παξαγσγήο θαη ελ 

κέξεη εμαηηίαο ηερλνινγηθψλ παξακέηξσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο 

κεκβξάλεο (πξνο ην παξφλ (sulfonated fluoro-polymer)), ηνλ θαηαιχηε (πιαηίλα ή θξάκαηα 

πιαηίλαο) θαη ην πιηθφ ηεο δηπνιηθή πιαθέηαο (bi-polar plate) (ζ' απηφ ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο επηινγέο ιφγσ πξνβιεκάησλ δηάβξσζεο). Έλα άιιν εκπφδην είλαη ε έιιεηςε 

ππνδνκψλ πδξνγφλνπ. Αλ θαη ζηηο επηδείμεηο απηνθηλήησλ παξνπζηάδνληαη πνιιά νρήκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πδξνγφλν ζαλ θαχζηκν, εληνχηνηο νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ 

θαίλεηαη λα ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο κε ηηο πεηξειαηνβηνκεραλίεο πξνθεηκέλνπ ηα νρήκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θειηά θαπζίκνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπκβαηηθά πγξά 



59 

 

θαχζηκα φπσο βελδίλε ή κεζαλφιε. Απηφ επηθέξεη αξθεηέο ηερληθέο δπζθνιίεο νη νπνίεο 

πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ, φπσο ν δειεηεξίαζε ηεο θπςειίδαο κε ην (reformate), γξήγνξν 

μεθίλεκα (rapid start - up) θαη ηηο απφηνκεο ελαιιαγέο ηζρχνο (transient load following). 

 

4.5 ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΖ Ζ2Ο ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ζ2 

 

4.5.1 ΠΑΡΑΓΧΓΖ Ζ2 [17] 

 

Ζ παξαγσγή πδξνγφλνπ απαηηεί πεγέο «θαπζίκσλ» φπσο Τδξνγνλάλζξαθεο, λεξφ θαη 

ελέξγεηα. Σν πνζφ ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαρζεί Τδξνγφλν, είλαη πάληα 

κεγαιχηεξν απφ ηελ ελέξγεηα πνπ ειεπζεξψλεηαη θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. ήκεξα ην 

πδξνγφλν παξάγεηαη θπξίσο απφ ηα θπζηθά θαχζηκα (θπζηθφ αέξην, πεηξέιαην θαη 

γαηάλζξαθα). 

Γηα ηελ παξαγσγή βηνκεραληθνχ θπξίσο Ζ2, απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερλνινγίεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ, αέξην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, κεξηθή νμείδσζε πδξνγνλαλζξάθσλ θαη αεξηνπνίεζε ηνπ άλζξαθα.Χζηφζν, 

νη ηερλνινγίεο απηέο βαζίδνληαη ζηα νξπθηά θαχζηκα θαη εθπέκπνπλ CO2. Ζ κφλε κέζνδνο 

πνπ κπνξεί λα παξάγεη πδξνγφλν απφ θπζηθά θαχζηκα ρσξίο ηελ εθπνκπή CO2 είλαη 

απεπζείαο απφ ζεξκηθφ θαη θαηαιπηηθφ ζπάζηκν ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Απηή ε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή άλζξαθα, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα παξαγσγή 

Ζ2, κία ηερλνινγία φκσο πνπ είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε θαζψο βξίζθεηαη αθφκα ζε αξρηθά 

ζηάδηα. 

Τπάξρνπλ επίζεο αξθεηέο πεηξακαηηθήο θιίκαθαο κέζνδνη, γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, φπσο 

είλαη: 

 ε απεπζείαο ζεξκηθή δηάζπαζε ή ζεξκφιπζε, 

 νη ζεξκνρεκηθνί θχθινη ε θσηφιπζε 

Γπζηπρψο, φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο έρνπλ ζεκαληηθέο ηερληθέο δπζθνιίεο θαη είλαη καθξηά 

απφ βηνκεραληθέο εθαξκνγέο ζην παξφλ εξεπλεηηθφ ζηάδην. 

 

 

4.5.2 Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΖ ΣΟΤ Ζ2Ο [17] 

 

Ζ ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ θαίλεηαη λα είλαη ε κφλε 100 % «θαζαξή» θαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ «ιχζε», θαζψο παξάγεη Ζ2, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

θαχζηκν, κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη απηή ζπλδπάδεηαη κε θάπνηα απφ ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ειηαθή ή αηνιηθή. Ζ ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ έρεη απφδνζε πνπ κπνξεί 

λα θηάζεη ζηηο θαιχηεξεο πεξηπηψζεηο ίζσο θαη πάλσ απφ 70 %, φκσο ιφγσ ηεο ρξήζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ φιε δηαδηθαζία ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ Ζ2 απμάλεη 

θαη κπνξεί λα γίλεη κεγαιχηεξν ησλ 20 $/GJ (γηα θφζηνο kWh 0,05 $). Δπνκέλσο φρη κφλν γηα 

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα νηθνλνκηθνχο είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλδπαζκφο ηεο κε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία παξέρεηαη είηε απφ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, είηε απφ 

αλεκνγελλήηξηεο, είηε αθφκα απφ πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ή ελεξγεηαθά θπηά. Ζ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε, 

θαζψο απηή ε ηερλνινγία λαη κελ είλαη θαιψο αλεπηπγκέλε αιιά ην θφζηνο ηεο είλαη αθφκα 

πςειφ. Βέβαηα ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιεο θιίκαθαο παξαγσγή 

ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ. 
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Ζ αηνιηθή ελέξγεηα θαίλεηαη λα είλαη ν ηνκέαο απφ ηνλ νπνίν κπνξεί λα παξαρζεί Ζ2 κε 

ρακειφ θφζηνο, ζε πεξηνρέο θπξίσο πνπ είλαη πξνηθηζκέλεο κε κεγάιν αηνιηθφ δπλακηθφ. 

Σέηνηεο πεξηνρέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο παξαγσγή. 

 

4.5.3 ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΖ [18],[19],[20] 

 

πζθεπή Ζιεθηξφιπζεο  

Μία ζπζθεπή ειεθηξφιπζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ 

Μηα ζπζθεπή απνηειείηαη απφ δχν ρψξνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαη ηα ειεθηξφδηα θαη 

νη νπνίνη είηε επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κεηαμχ ηνπο, είηε κπνξεί λα παξεκβάιιεηαη κηα 

δηαρσξηζηηθή κεκβξάλε (κεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ-PEM ζπζθεπέο ειεθηξφιπζεο). 

ε θάζε ζπζθεπή κπνξεί λα δηαθέξεη ην πιηθφ ησλ ειεθηξνδίσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ην νπνίν 

δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ην ίδην θαη ζηα δχν, θαζψο θαη ε ζχζηαζε ηνπ ειεθηξνιχηε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

Ζ αξρή ηεο ειεθηξφιπζεο είλαη ε ίδηα γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο. Δάλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ειεθηξφιπζε Ζ2Ο, ηφηε ζηηο εμφδνπο ηεο παξάγεηαη αέξην Ζ2 θαη Ο2. Μηα παξαζηαηηθή 

απεηθφληζε κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο δίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ 

ρήκα 4.2 πζθεπή ειεθηξφιπζεο κε ζεξκνζηάηε γηα ξχζκηζε εάλ είλαη 

επηζπκεηφ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ειεθηξνιχηε[19] 

ρήκα 4.3 Γηαδηθαζία ειεθηξφιπζεο [20] 
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Α) Τπνινγηζκφο απφδνζεο  

 

Ζ απφδνζε ηεο ειεθηξφιπζεο δίλεηαη απφ ην ιφγν WH2 / We i  , δει. ην ιφγν ηεο ελέξγεηαο 

πνπ κεηαθέξεη ην παξαγφκελν Ζ2, WH2 πξνο ηελ θαηαλαιηζθφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα WEI. 

 

Οη ζρέζεηο πνπ δίλνπλ ηηο δχν απηέο ελέξγεηεο είλαη : 

(4.1) 

(4.2) 

 

ηελ ηειεπηαία ζρέζε n είλαη ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ Ζ2 θαη Ζ (ελζαιπία): ην 

γξακκνκνξηαθφ ζεξκηθφ πεξηερφκελν ηνπ Ζ2. Ζ Ζ έρεη ηελ ηηκή 266,1 KJ/mol. Ζ πνζφηεηα n 

πνπ απειεπζεξψλεηαη ζε έλα ειεθηξφδην, ππνινγίδεηαη (ζεσξεηηθά) κε ηε ρξήζε ηνπ λφκνπ 

ηνπ Faraday, απφ ηε ζρέζε : 

(4.3) 

 

φπνπ z ην ζζέλνο ηνπ Ζ2 θαη F=96,487 As/mol ε ζηαζεξά Faraday. 

Δπίζεο ν φγθνο ηεο απειεπζεξνχκελεο αέξηαο πνζφηεηαο n απφ έλα ειεθηξφδην, 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί κέζσ ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ απφ : 

(4.4) 

Ρ (5.4) R=8.31 J/(molK): ε παγθφζκηα ζηαζεξά ησλ αεξίσλ, ξ: ε πίεζε, Σ: ε 

απφιπηε ζεξκνθξαζία. 

 

Β) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε  

 

Οη ελεξγεηαθέο απνδφζεηο ησλ ειεθηξνιπηηθψλ ζπζθεπψλ θπκαίλνληαη ζπλήζσο γχξσ ζην 65 

κε 80% (4.5 θαη 6.0 kWh/Nrm) θαη ιεηηνπξγνχλ κε ππθλφηεηα ξεχκαηνο γχξσ ζηα 2000 

A/m2. Χζηφζν ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηηο απνδφζεηο απηέο, φπσο ε 

εμσηεξηθή ηάζε ηεο ζπζθεπήο, ε ζεξκνθξαζία, ε πίεζε. 

O ξπζκφο παξαγσγήο Ζ2 ζρεηίδεηαη κε ηελ ππθλφηεηα ξεχκαηνο. ζν πην κεγάιε είλαη ε 

ππθλφηεηα ξεχκαηνο, ηφζν πςειφηεξε είλαη ε απαηηνχκελε ηάζε (άξα θαη κεγαιχηεξν ην 

θφζηνο παξαγσγήο αλά κνλάδα Ζ2). κσο πςειφηεξεο ηάζεηο κεηψλνπλ ην ζπλνιηθφ κέγεζνο 

ηνπ ειεθηξνιχηε, δειαδή ζε ρακειφηεξν θφζηνο. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ηεο ειεθηξφιπζεο είλαη ε 

πξνζθνξά ζεξκφηεηαο. Ζ πξνζθνξά ζεξκφηεηαο επεξεάδεη ην πνζφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ειεθηξφιπζε. Π.ρ. γηα ηάζε 1.23 V ζηνπο 25 ΟC 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, απαηηείηαη πεξαηηέξσ πξνζθνξά ζεξκφηεηαο γηα λα γίλεη 

ειεθηξφιπζε. Δλψ γηα ηάζε 1.47 V ζηνπο 25ΟC ε ειεθηξφιπζε πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα 

είλαη αλαγθαία ε πξνζθνξά ζεξκφηεηαο. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπζθεπή ειεθηξφιπζεο κε δηαρσξηζηηθή κεκβξάλε 

αληαιιαγήο πξσηνλίσλ, πάιη ε απφδνζε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο ηάζεο ηνπ 

ειεθηξνιχηε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ξεχκαηνο. ' απηή ηελ πεξίπησζε φκσο 

κείσζε ηεο απφδνζεο επηθέξεη ν δηαπνηηζκφο ηεο κεκβξάλεο απφ ην Ζ2 (απψιεηα). Απηή δελ 

είλαη ζεκαληηθή ζε ρακειέο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο, αιιά επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ νιηθή 

απφδνζε ζε πνιχ πςειέο πηέζεηο (>100 bar). 

 

Δπηπξνζζέησο, ελεξγεηαθέο απψιεηεο ππάξρνπλ ζηα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα ηεο ζπζθεπήο 

(αληιίεο, ζσιελνεηδείο βαιβίδεο θ.α). Οη ειεθηξνιχηεο ηνπ εκπνξίνπ έρνπλ ειεθηξηθή 

θαηαλάισζε κεηαμχ 4,5 θαη 6 kWh/Nrm ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζε απφδνζε 65 κε 80 %. 

 

Γ) Σξφπνη βειηίσζεο ηεο απφδνζεο  

 

Γεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη κηα κέζε απφδνζε γχξσ ζην 30-40 %, 

φζνλ αθνξά ηελ αξρηθή ελέξγεηα. ε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο ζπζθεπήο ειεθηξφιπζεο ζα 

θπκαίλεηαη ζε επίπεδα ρακειφηεξα ηνπ 40%. Μέρξη ζήκεξα ην θφζηνο παξαγσγήο 

Ζ2,απμάλεηαη κε ηελ εμήο ζεηξά, αέξηνο κεηαζρεκαηηζκφο < πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ 

ειεθηξφιπζε < (advanced water electrolysis) εμειηγκέλνπ λεξνχ ειεθηξφιπζε < ζπκβαηηθή 

ειεθηξφιπζε. 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ζεκαληηθά ε απφδνζε ηεο 

ειεθηξφιπζεο, αιιά θαη λα κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ Ζ2 κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο. Ζ κία θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηξφπνπο πνπ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο 

απαηηνχκελεο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ειεθηξφιπζεο ελέξγεηαο, φπσο είλαη ε γεσκεηξία ηεο 

θπςειίδαο ειεθηξφιπζεο, ε αλάπηπμε λέσλ πιηθψλ γηα ηε δηαρσξηζηηθή κεκβξάλε (ζηηο 

ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη), αιιά θπξίσο αλάπηπμε θαηλνχξγησλ ειεθηξνθαηαιπηηθψλ 

πιηθψλ γηα ηα ειεθηξφδηα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε ηξφπνπο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο ηεο απαηηνχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φζν ην δπλαηφλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα 

 

 

4.5.4 ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΖ Ζ2Ο ΜΔ ΤΝΓΤΑΜΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΟΤ ΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ 

ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΚΑΗ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΠΛΑΗΗΑ [17] 

 

Αλ θαη ε ηερλνινγία γηα ειεθηξφιπζε ηνπ λεξνχ έρεη σξηκάζεη αξθεηά, ε ρξήζε ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αηνιηθή θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα παξνπζηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο νη 

νπνίεο θαη ζα αλαπηπρζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

Με ζηαζεξή ιεηηνπξγία  

Ζ απεπζείαο ζχλδεζε ελφο ειεθηξνιχηε κε κία αλεκνγελλήηξηα ή ΦΒ πιαίζην ζπλεπάγεηαη 

κηα κε ζηαζεξή ιεηηνπξγία κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ελέξγεηα εμφδνπ. Σν πξφβιεκα 

ηδηαίηεξα κε ηνπο αιθαιηθνχο ειεθηξνιχηεο, είλαη φηη ζε πνιχ ρακειέο ηάζεηο ιεηηνπξγίαο ν 

ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ην πδξνγφλν θαη ην νμπγφλν παξάγνληαη κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξνο 

απφ ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ηα δχν αέξηα πεξλνχλ ηνλ ειεθηξνιχηε θαη αλακεηγλχνληαη. Κάηη 

ηέηνην κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο κέζα ζηνλ ειεθηξνιχηε. Σα φξηα 
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αλάθιεμεο ηνπ πδξνγφλνπ κέζα ζε πεξηβάιινλ νμπγφλνπ, είλαη κεηαμχ 4,6 % θαη 93,9 %, 

εληνχηνηο ε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαη ε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνιχηε 

ξπζκίδεηαη λα γίλεηαη ζε πνιχ αζθαιέζηεξεο ζπγθεληξψζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη πην έληνλα ζε 

αιθαιηθνχο ειεθηξνιχηεο απφ φηη ζε PEM ειεθηξνιχηεο. 

Έλα άιιν πξφβιεκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία κε κε ζηαζεξή ελέξγεηα, είλαη ε 

ζεξκηθή δηαρείξηζε. Υξεηάδεηαη λα πεξάζεη αξθεηή ψξα έσο φηνπ ν ειεθηξνιχηεο θζάζεη 

ζηελ ζεξκνθξαζία θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά ιφγσ ηεο κε ζηαζεξήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ίζσο ιεηηνπξγεί ηελ πεξηζζφηεξε ψξα ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ηεο νλνκαζηηθήο, ην 

νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξε απφδνζε. 

 

Απφδνζε  

Ζ απφδνζε ελφο ειεθηξνιχηε είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ δπλακηθνχ ηεο θπςειίδαο, ε 

νπνία ελ ζπλερεία θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ξεχκαηνο, θαη απηή ζηε ζπλέρεηα 

αληηζηνηρεί απεπζείαο ζην ξπζκφ παξαγσγήο πδξνγφλνπ αλά κνλάδα ελεξγνχ πεξηνρήο 

ειεθηξνδίνπ. Οη πςειφηεξεο ηάζεηο ζα νδεγνχζαλ ζε κεγαιχηεξε παξαγσγή πδξνγφλνπ, 

αιιά θαη ζε ρακειφηεξε απφδνζε. Σππηθά, ε ηάζε ηεο θπςειίδαο επηιέγεηαη γχξσ ζηα 2 V, 

αιιά ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε απφδνζε παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ ην κέγεζνο (θαη 

ην θχξην θφζηνο) ηνπ ειεθηξνιχηε, ηφηε πξνηηκνχληαη αθφκα κηθξφηεξεο ηάζεηο ιεηηνπξγίαο 

(π.ρ. 1,6 V). 

Δπίζεο, ππάξρνπλ ελεξγεηαθέο απψιεηεο ζην ξπζκηζηή ηάζεο θαη επίζεο ρξεηάδεηαη έλα πνζφ 

ελέξγεηαο γηα ην βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ (αληιίεο, αλεκηζηήξεο, βαιβίδεο ζσιελνεηδψλ, 

επηζηεκνληθά φξγαλα, ζπζηήκαηα ειέγρνπ). Οη ηππηθνί ειεθηξνιχηεο ηνπ εκπνξίνπ έρνπλ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ 4,5 κε 6 kWh/Nm3, πνπ αληηζηνηρεί ζε απφδνζε 

65 κε 80 %. 

Ο ζπλδπαζκφο κηα πεγήο φπσο ε αλεκνγελλήηξηα κε έλαλ ειεθηξνιχηε νδεγεί ζε θάπσο 

ρακειφηεξε απφδνζε, εμαηηίαο ησλ απσιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηαίξηαζκα ηεο ελέξγεηαο 

κε ηελ ηάζε. Ζ ξπζκηζηηθή ηάζε είηε ελαιιαζζφκελε/ ζπλερήο είηε ζπλερήο / ζπλερήο 

θαηαλαιψλεη θάπνην πνζφ ελέξγεηαο. Απηέο νη ζπζθεπέο κπνξεί λα ζρεδηάδνληαη γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ κε κεγάιε απφδνζε φπσο 93 κε 95 %, εληνχηνηο απηή επηηπγράλεηαη κφλν ζε κηα 

ζηελή ελεξγεηαθή πεξηνρή. ε ηφζν κεηαβιεηέο φκσο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, φπσο είλαη απηέο 

πνπ δεκηνπξγεί ζηελ έμνδν ηεο κηα αλεκνγελλήηξηα, απηή ε απφδνζε κπνξεί λα είλαη 

ζεκαληηθά κηθξφηεξε. 

 

ρεδηαζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο ειεθηξνιπηηθήο ζπζθεπήο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο ή ηα ΦΒ πιαίζηα.  

Έλαο ειεθηξνιχηεο κπνξεί λα δηακνξθσζεί / βαζκνλνκεζεί ψζηε λα ιεηηνπξγεί κε φιε ηελ 

παξαγφκελε ελέξγεηα απφ κηα αλεκνγελλήηξηα ή απφ ΦΒ πιαίζηα , αιιά ηφηε ζα ιεηηνπξγήζεη 

κε ηνλ ίδην παξάγνληα ηθαλφηεηαο (capacity factor) κε ηελ αλεκνγελλήηξηα ή ησλ ΦΒ 

πιαηζίσλ αληίζηνηρα. Ο παξάγνληαο ηθαλφηεηαο είλαη έλαο ζπληειεζηήο ρξήζεο ηνπ 

εγθαηεζηεκέλνπ δπλακηθνχ θαη επνκέλσο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ νπνηνπδήπνηε ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μηα πην 

νηθνλνκηθή ιχζε είλαη λα ξπζκηζηεί ν ειεθηξνιχηεο ζε ελέξγεηα ρακειφηεξε απφ ηε κέγηζηε 

ελέξγεηα εμφδνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο ή ησλ ΦΒ πιαηζίσλ . ε απηή ηελ πεξίπησζε έλα κέξνο 

ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζα κείλεη αλεθκεηάιιεπην αιιά έηζη ν ειεθηξνιχηεο ζα 

ιεηηνπξγεί κε κεγαιχηεξν παξάγνληα ηθαλφηεηαο. 
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4.6. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Ζ2 

 

 

4.6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ [17] 

 

Σν Τδξνγφλν σο ελεξγεηαθφο θνξέαο πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε ρξνληθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη δηαζέζηκε πξσηνγελήο 

ελέξγεηα, ελψ ππάξρεη ζηελ απνζήθε Τδξνγφλν. Σν Τδξνγφλν κπνξεί λα απνζεθεπηεί είηε σο 

αέξην είηε σο πγξφ. Δπίζεο κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε εηδηθέο ελψζεηο: ηα πδξίδηα κεηάιισλ, ή 

ζε πξνζξνθεηέο ππφ ρακειή ζεξκνθξαζία. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε κεγάιεο θιίκαθαο 

απνζήθεπζε πδξνγφλνπ ζε ζπειηέο, πάλσ απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, θαη ζε ππφγεηεο ζηνέο 

πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ είηε απφ άιιεο κεηαιιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο Τδξνγφλνπ ηνπ ίδηνπ ηχπνπ θαη ηνπ ίδηνπ ελεξγεηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ, πξνβιέπεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβά (ηξεηο θνξέο πην αθξηβά) απφ εθείλα 

ηεο απνζήθεπζεο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ιφγσ ηνπ ρακεινχ ζεξκηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

Τδξνγφλνπ. Άιια ηερληθά πξνβιήκαηα, εηδηθά ζηελ ππφγεηα απνζήθεπζε ηνπ Τδξνγφλνπ, 

πέξα απφ ηηο αλακελφκελεο απψιεηεο, ζε 1-3% ην ρξφλν δελ πξνβιέπνληαη. ην Κίειν 

απνζεθεχεηαη αέξην πνπ έρεη 60 - 65 % πεξηεθηηθφηεηα ζε Τδξνγφλν ζε ππφγεηα δεμακελή 

αεξίνπ, γηα δεκφζηα ρξήζε. Ζ δεμακελή έρεη ρσξεηηθφηεηα 32.000 m3 θαη πίεζε 80 κε 160 

bars ζε βάζνο 1330 m απφ ην 1971. Ζ Γαιιηθή εζληθή επηρείξεζε αεξίνπ, είρε απνζεθεχζεη 

πάλσ απφ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ζην Beynes, πινχζηα ζε πδξνγφλν παξαπξντφληα δηχιηζεο. 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία απνζήθεπζαλ πδξνγφλν ζε αιαησξπρεία θνληά ζην Teeside. 

 

4.6.2 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Ζ2 [17] 

 

Τπφγεηα απνζήθεπζε  

πζηήκαηα ππφγεηαο ππφ πίεζε απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, απφ 

επηρεηξήζεηο θπζηθνχ αεξίνπ, ζε πνηθίια κεγέζε θαη βαζκίδεο πίεζεο, απφ ηππνπνηεκέλνπο 

θπιίλδξνπο πίεζεο (50 1, έσο 200bar), κέρξη πςειήο πίεζεο δεμακελέο (>200 bar), ή ρακειήο 

πίεζεο ζθαηξηθέο δεμακελέο (>30.000 m3, 12-16 bars). 

Οη ππφ πίεζε δεμακελέο Τδξνγφλνπ θηηάρλνληαη απφ ιεπηά αιιά αλζεθηηθά λέαο ζχλζεζεο 

πιηθά, ηα νπνία κπνξνχλ λα αληέμνπλ πηέζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 200 bars. Σέηνηεο δεμακελέο 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εθαξκνζηεί ζε πξφηππα απηνθίλεηα θαη ιεσθνξεία. ' απηά έρεη 

επηηεπρζεί ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 0,05 kg πδξνγφλνπ γηα θάζε θηιφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

βάξνπο. 

 

Τγξή απνζήθεπζε  

Σν πδξνγφλν κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη ζηελ πγξή ηνπ κνξθή, αθνχ πξψηα πγξνπνηεζεί. 

Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί κεγάια πνζά ελέξγεηαο ίζα κε ην έλα ηξίην ηεο ελέξγεηαο πνπ 

πεξηθιείεηαη ζην πγξνπνηεκέλν πδξνγφλν. Ζ πγξνπνίεζε ηνπ πδξνγφλνπ θαη ην πγξφ 

πδξνγφλν ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαία πςειήο ππθλφηεηαο 

απνζήθεπζε, φπσο ζε αεξνδηαζηεκηθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο θάπνηα πξφηππα απηνθίλεηα, αιιά 
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θαη απηνθίλεηα πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην, πνπ θηλνχληαη κε ελέξγεηα απφ πδξνγφλν, 

ρξεζηκνπνηνχλ δεμακελέο πγξνχ πδξνγφλνπ. 

Απνζήθεπζε ππφ ζηεξεά κνξθή, ζε πδξίδηα κεηάιισλ  

Σν πδξνγφλν κπνξεί θαη ζρεκαηίδεη πδξίδηα κεηάιισλ κε θάπνηα κέηαιια θαη θξάκαηα. Καηά 

ην ζρεκαηηζκφ ησλ πδξηδίσλ ησλ κεηάιισλ, ηα κφξηα ηνπ πδξνγφλνπ δηαρσξίδνληαη θαη ηα 

άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ πξνζαξηψληαη κέζα ζηα θελά αλάκεζα ζην πιέγκα ησλ θαηάιιεισλ 

κεηάιισλ ή ησλ θξακάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη κηα απνηειεζκαηηθή 

απνζήθεπζε ζπγθξίζηκε ζε ρσξεηηθφηεηα κε απηή ηνπ πγξνχ πδξνγφλνπ. Χζηφζν φηαλ ε 

κάδα ηνπ κεηάιινπ ή ηνπ θξάκαηνο ιακβάλεηαη ππ' φςηλ, ν πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

πδξηδίσλ ησλ κεηάιισλ είλαη αλάινγνο ηεο ππθλφηεηαο (ρσξεηηθφηεηαο) ηνπ πδξνγφλνπ ππφ 

πίεζε. Ζ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα πνπ έρεη επηηεπρζεί είλαη γχξσ ζηα 0,07 kg Ζ2 αλά θηιφ 

κεηάιινπ, γηα κεγάιεο ζεξκνθξαζίαο πδξίδηα φπσο ην MgH2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο, ε ζεξκφηεηα πνπ ειεπζεξψλεηαη πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπλέρεηα ηεο αληίδξαζεο. 

Γηα λα αλαθηεζεί ην πδξνγφλν απφ ην κεηαιιηθφ πιέγκα πνπ έρεη απνζεθεπηεί, είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνζθνξά ζεξκφηεηαο ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο. Έλα πιενλέθηεκα ζηελ 

απνζήθεπζε πδξνγφλνπ ζε κνξθή πδξηδίσλ, είλαη ην θεθάιαην ηεο αζθάιεηαο. Έλα ζνβαξφ, 

γηα παξάδεηγκα, αηχρεκα ζε δεμακελή πδξηδίσλ (π.ρ. πξφζθξνπζε) δε ζα πξνθαιέζεη θίλδπλν 

ππξθαγηάο εθ' φζνλ ην πδξνγφλν παξακείλεη ζηε κεηαιιηθή δνκή. 

 

Νεφηεξεο ηδέεο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ Ζ 2  

Σν Τδξνγφλν κπνξεί λα πξνζξνθεζεί ζε ελεξγφ άλζξαθα, θαη λα ζπζζσξεπηεί ηφζν ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή ηνπ δνκή, ζε πνιχ κεγαιχηεξε ππθλφηεηα απφ φηη αλ 

ζπκπηεδφηαλ. ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ θαηαγξαθεί ππθλφηεηεο κέρξη 48 gr Ζ2 αλά θηιφ 

άλζξαθα, ζε πίεζε 6 MPa θαη ζεξκνθξαζία 87 Κ. Ζ πξνζξνθεηηθή ηθαλφηεηα είλαη 

ζπλάξηεζε ηφζν ηεο πίεζεο φζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ πξνζξφθεζε είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ. Ο ελεξγφο άλζξαθαο ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ, 

έρεη κεγάιε ελεξγή επηθάλεηα νπφηε κπνξεί λα πξνζξνθά κεγάιεο πνζφηεηεο Ζ2 ζε ζρέζε κε 

άιια πιηθά. Έρεη σζηφζν θάπνηεο ηδηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζε Ζ2. 

 

ην Northeastern University, αλαπηχρζεθε έλα αλζξαθνχρν απνζεθεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν 

κπνξεί λα απνζεθεχζεη Ζ2 πνπ λα δπγίδεη κέρξη θαη 75 % ηνπ βάξνπο ηνπ πιηθνχ. Πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα έλα είδνο λαλνζσιήλσλ απφ άλζξαθα. Απηή ε ηδέα εξεπλάηαη ζε πνιιά 

εξγαζηήξηα κε θαιχηεξα απνηειέζκαηα λα έρνπλ επηηεπρζεί ζην National Renewable Energy 

Laboratory κε απνζήθεπζε Ζ2 πνπ αγγίδεη ην 10 % ηνπ βάξνπο ηνπ λαλνζσιήλα ζε 

ππθλφηεηα. 

Μία άιιε ηδέα είλαη ε απνζήθεπζε ζε γπάιηλεο κηθξνζθαίξεο, δηακέηξνπ ησλ 50 κπη. Απηέο 

κπνξνχλ λα γεκηζηνχλ κε Ζ2 κέζσ ζέξκαλζεο ψζηε λα απμεζεί ε δηαπεξαηφηεηά ηνπο ζην 

Ζ2. ε ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ θαη κε πίεζε πεξίπνπ 25 MPa είλαη δπλαηφλ λα απνζεθεπηεί 

Ζ2 ζε απηέο κε ππθλφηεηα 10 kgH2/m3, 14 % ηεο κάδαο ηεο κηθξνζθαίξαο. ηα 62 MPa 

κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ 20 kg H2/m3 ζε έλα ζηξψκα κηθξνζθαηξψλ. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ 

Ζ2 επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαζέξκαλζε ησλ κηθξνζθαηξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί μαλά ε 

δηαπεξαηφηεηά ηνπο ζην Ζ2. 

Σέινο ζην παλεπηζηήκην ηεο Υαβάεο εξεπλάηαη ε απνζήθεπζε ηνπ Ζ2 ζε ζπκπιέγκαηα 

πνιππδξηδίσλ. Απηά θαίλεηαη λα θαηαιχνπλ ηελ αλαζηξέςηκε παξαγσγή Ζ2 κε θνξεζκέλσλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηάιπζε ίζσο νδεγήζεη ζε ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο 

Ζ2 ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη κε ππθλφηεηα κεγαιχηεξε ηνπ 7 %. 
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ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απνζήθεπζεο ηνπ Ζ2, είλαη ζεκαληηθφ λα κεησζεί ν απαηηνχκελνο 

φγθνο γηα απνζήθεπζε, ρσξίο φκσο λα κεησζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ Ζ2 πάξα πνιχ. 

πσο αλαθέξζεθε ππάξρνπλ πνιιά είδε απνζήθεπζεο θαη αλάινγα ηεο κνξθήο πνπ έρεη ην 

πδξνγφλν ζε θάζε έλα, έρεη θαη δηαθνξεηηθή ελεξγεηαθή ππθλφηεηα. Ζ επηινγή πνπ πξνζθέξεη 

ηελ πςειφηεξε απφδνζε ζήκεξα, είλαη ην πγξφ Ζ2 ην νπνίν φκσο παξέρεη πνιχ κηθξή 

ζπλνιηθή απφδνζε ζην φιν ζχζηεκα, θπξίσο ιφγσ ησλ ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία πγξνπνίεζήο ηνπ. 

 

 

 

4.6.3 ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Ζ2 ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΔ Ζ ΑΠΟ 

ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΠΛΑΗΗΑ [19], [20] 

 

Πέξα απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο απνζήθεπζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί κηα πξνζπάζεηα πνπ έρεη γίλεη κε ζθνπφ ην φιν ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηελ αηνιηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζεο Ζ2, λα γίλεη νηθνλνκηθφηεξν. Ζ ηδέα πνπ ζα πεξηγξαθεί είλαη απηή ησλ 

«αηνιηθψλ πχξγσλ» (wind turbine towers). Πξφθεηηαη γηα αλεκνγελλήηξηεο ην εζσηεξηθφ ησλ 

νπνίσλ είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ψζηε λα κπνξεί λα απνζεθεχεηαη ην παξαγφκελν 

πδξνγφλν. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί θαλείο λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα παξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ απφ 100 % αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ην νπνίν είλαη αξθεηά 

νηθνλνκηθφ. 

 

Ζ παξαγσγή πδξνγφλνπ γίλεηαη κέζσ ειεθηξφιπζεο θαη εδψ, θαη ζηε ζπλέρεηα απνζεθεχεηαη 

ζηνπο «πχξγνπο». Θα δεηρζεί φηη νη πηέζεηο πνπ πξέπεη λα επηθξαηνχλ γηα νηθνλνκηθφηεξε 

απνζήθεπζε ηνπ Τδξνγφλνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ «πχξγνπ» είλαη θάησ απφ 1,5 MPa. Δπίζεο 

ζα δεηρζεί φηη ν ζπλδπαζκφο PEM (κεκβξάλε αληαιιαγήο πξσηνλίσλ) κε αιθαιηθφ 

ειεθηξνιχηε ζε πςειή πίεζε ζηελ ζπζθεπή ειεθηξφιπζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

παξαγσγή πδξνγφλνπ ρσξίο λα ρξεηαζηεί επηπιένλ ζπκπίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πδξνγφλνπ. 

 

 

1. ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ [19],[20] 

 

Ζ απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ πξνζζέηεη έλα πιήζνο απφ δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

«πχξγνπ» θαζψο κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα πξέπεη λα επηιπζνχλ. 

Απηά είλαη ηα εμήο. Ζ επηηαρπλφκελε αηκνζθαηξηθή νμείδσζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ πχξγνπ θαη 

επζξππηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη επεξεάδνπλ ηελ αληνρή, ηελ ειαηφηεηα θαη ην ρξφλν δσήο ηνπ 

«πχξγνπ». Δπηπιένλ, ε απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ ππφ πίεζε απμάλεη ζεκαληηθά ηηο 

δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηνλ «πχξγν». Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη απαηηείηαη ε θαιή 

ελίζρπζε ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ. Δπίζεο κηα αλάιπζε ζηε δνκή ηνπ είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην θαηά πφζν ε εζσηεξηθή πίεζε επεξεάδεη ην ρξφλν 

δσήο ηνπ. 
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α) Ζ δηάβξσζε  

Σφζν ε νμείδσζε απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, φζν θαη ε θζνξά απφ ην πδξνγφλν, 

επεξεάδνπλ ην εζσηεξηθφ ελφο «πχξγνπ» πδξνγφλνπ. Γηα απηφ ην ιφγν νη ζπκβαηηθνί 

«πχξγνη» πξνζηαηεχνληαη ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά απφ ηε δηάβξσζε απφ ηνλ 

αηκνζθαηξηθφ αέξα κε βαθή. Χζηφζν, φηαλ έλαο πχξγνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θηινμελήζεη 

έλα αέξην ππφ πίεζε, ηφηε πξέπεη λα πιεξεί ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηελ ASME 

(American Society of Mechanical Engineers) Boiler and Pressure Vessel Code. χκθσλα κε 

απηφλ ηνλ θψδηθα ην βάςηκν δελ είλαη επαξθέο κέηξν πξνζηαζίαο απφ ηε δηάβξσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ησλ ππφ πίεζε θπςειίδσλ (δνρείσλ). Αξθεηά πιηθά πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επαξθή θάιπςε απφ ηελ αηκνζθαηξηθή νμείδσζε. 

Δπηπρψο, ην εζσηεξηθφ ελφο «πχξγνπ» είλαη έλα ειεγρφκελν πεξηβάιινλ. Σν πδξνγφλν απφ 

κηα PEM ζπζθεπή ειεθηξφιπζεο δελ πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

δηάβξσζε (αξρηθά αλεζπρία ππήξρε γηα ηα δηνμείδηα ηνπ ζείνπ θαη ριψξην). Σν παξαγφκελν 

πδξνγφλν (ην νπνίν είλαη πιήξσο εκπνηηζκέλν κε πδξαηκνχο) κπνξεί λα μεξαλζεί ζε επίπεδν 

πγξαζίαο θάησ απφ ην θξίζηκν, δει. ζε ζρεηηθή πγξαζία ιηγφηεξε ηνπ 80 %, κε κηθξφηεξν 

θφζηνο. Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε αηκνζθαηξηθή δηάβξσζε ζα επεξεάζεη ηελ 

επηθάλεηα ηνπ αηζαιηνχ ζε ακειεηέν βαζκφ, ιηγφηεξν ηνπ 0,1 κπε αλά ρξφλν. 

 

β) Καηαζηξνθή εμαηηίαο ηνπ πδξνγφλνπ (Hydrogen attack)  

 

Οη παξαπάλσ επηινγέο γηα πξνζηαζία απφ ηε δηάβξσζε απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, 

απνηπγράλνπλ φηαλ ην αηζάιη εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ πδξνγφλνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κε 

ζπγρέεηαη ε θαηαζηξνθή απφ πδξνγφλν, πνπ είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη κφλν ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο, κε ηελ επζξππηφηεηα εμαηηίαο ηνπ πδξνγφλνπ (Hydrogen 

Embrittlement), ην νπνίν είλαη έλα θαηλφκελν πνπ θαηαζηξέθεη αξρηθά ηα πιηθά ζε 

ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο. 

Ζ θαηαζηξνθή απφ πδξνγφλν, είλαη επίζεο γλσζηή σο [Hydrogen - induced cracking], είλαη 

κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην πδξνγφλν δηεηζδχεη κέζα ζην πιέγκα ηνπ αηζαιηνχ, 

ζπγρσλεχεηαη ζηα θελά θαη ζηα εγθιείζκαηα φπνπ αληηδξά κε ηνλ άλζξαθα πνπ ππάξρεη ζην 

αηζάιη. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απαλζξάθσζε, θαζψο θαη ην ζρεκαηηζκφ αέξηνπ 

κεζαλίνπ. Σν κεζάλην αζθεί κηα εζσηεξηθή πίεζε, πξνθαιψληαο έηζη ξσγκέο θαη εζσηεξηθά 

ζπαζίκαηα. 

Ζ θαηαζηξνθή απφ πδξνγφλν δε ζπκβαίλεη θάησ απφ ηνπο 200 γηα απηφ ην ιφγν ζπλήζσο 

θαιείηαη πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηαζηξνθή απφ πδξνγφλν (high temperature hydrogen 

attack). Πξνθαλψο πξνβιέπεηαη θάζε θνξά, ε απνζήθεπζε ηνπ 

Τδξνγφλνπ ζε «πχξγνπο» λα γίλεηαη θνληά ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο (25-30 ΟΟ), νη 

νπνίεο είλαη αξθεηά ρακειφηεξεο απφ ηνπο 200 OC. 

 

γ) Δπζξππηφηεηα απφ Τδξνγφλν (Hydrogen Embrittlement) 

 

O φξνο ΖΔ, ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ζξαχζε πνπ παζαίλνπλ ηα πιηθά απφ 

ην πδξνγφλν ηεο αηκφζθαηξαο, φζν θαη ηε ζξαχζε πνπ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηνπ πδξνγφλνπ ζην 

εζσηεξηθφ ελφο «πχξγνπ» ή νπνηνπδήπνηε δνρείνπ πνπ ην εκπεξηέρεη. Ζ HE ζπκβαίλεη απφ 

ηελ έθζεζε ελφο κεηάιινπ ζε πεξηβάιινλ πινχζην ζε Τδξνγφλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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εζσηεξηθήο ΖΔ, Τδξνγφλν παξάγεηαη κέζα ζην κεηαιιηθφ πιέγκα, σο πξντφλ θάπνησλ 

δηεξγαζηψλ, Ζ2 ην νπνίν είλαη απίζαλν λα ζρεηίδεηαη κε ην πδξνγφλν πνπ ππάξρεη 

απνζεθεπκέλν ζηνλ πχξγν. 

Ζ ΖΔ απφ ην Τδξνγφλν ηεο αηκφζθαηξαο, είλαη κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην αηνκηθφ 

Τδξνγφλν απνξξνθάηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ θαη πξνθαιεί ζξαχζεηο ζην εθηηζέκελν 

ζε απηφ πιηθφ. Πνιινί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ εππάζεηα ελφο πιηθνχ ζηελ ΖΔ. Απηνί 

είλαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο φπσο ε ζεξκνθξαζία, ε πίεζε θαη ε θαζαξφηεηα ηνπ 

πδξνγφλνπ, ή ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ φπσο ην κέγεζνο, ε ζθιεξφηεηα θαη ε 

αληνρή. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζεί πψο ην ΖΔ κπνξεί λα επεξεάζεη έλαλ «πχξγν» 

πδξνγφλνπ. 

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ζε αληίζεζε κε ηελ θαηαζηξνθή απφ πδξνγφλν, ε ΖΔ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ην πδξνγφλν ηνπ πεξηβάιινληνο, είλαη πην ζνβαξφ ζε ζεξκνθξαζίεο 

πεξηβάιινληνο. Χζηφζν, φπσο θαη ε θαηαζηξνθή απφ πδξνγφλν, έηζη θαη ην ΖΔ γίλεηαη 

ζεκαληηθφ κε ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. Σα πεηξακαηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ν βαζκφο 

ζξαχζεο είλαη αλάινγνο ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ πδξνγφλνπ. Κάηη 

ηέηνην απνδεηθλχεη φηη ν ζρεδηαζκφο «πχξγσλ» γηα απνζήθεπζε πδξνγφλνπ ζε ρακειέο 

πηέζεηο, κάιινλ βνεζά ζηελ απνθπγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. 

Ζ θαζαξφηεηα ηνπ Τδξνγφλνπ επίζεο είλαη έλαο πνιχ βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ξπζκίδεη ην 

ΖΔ. Πεηξακαηηθά ζηνηρεία έρνπλ δείμεη φηη ε εμάπισζε ησλ ξσγκψλ ζε έλα ηελησκέλν 

δείγκα, κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηελ εηζαγσγή νμπγφλνπ, ζην πεξηβάιινλ ηνπ πδξνγφλνπ. Οη 

έξεπλεο έδεημαλ φηη ε εμάπισζε ησλ ξσγκψλ ζε πεξηβάιινλ θαζαξνχ πδξνγφλνπ κπνξνχλ λα 

ζηακαηήζνπλ κε ηελ εηζαγσγή θάηη ιηγφηεξνπ απφ 200 ppm νμπγφλνπ ζε αηκνζθαηξηθή 

πίεζε. 

Δπεηδή ε κέζνδνο παξαγσγήο πδξνγφλνπ, είλαη ε ειεθηξφιπζε, ην νμπγφλν ζα ππάξρεη ήδε 

γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Χζηφζν ε πξνζζήθε νμπγφλνπ ζε πεξηβάιινλ πδξνγφλνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκηνπξγία εθξεθηηθνχ κείγκαηνο. κσο ε πξνζζήθε ησλ αθξηβψο 

απαξαίηεησλ πνζνηήησλ νμπγφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηακαηήζεη ε δεκηνπξγία ξσγκψλ, δελ 

επεξεάδεη ζρεδφλ θαζφινπ ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δμάιινπ νη πνζφηεηεο είλαη ηεο 

ηάμεσο ησλ 200 ppm, πνζφηεηεο νη νπνίεο απέρνπλ πνιχ απφ ην φξην αλάθιεμεο ηνπ 

πδξνγφλνπ ζε νμπγφλν (απηφ είλαη 94% θ.ν). Γηαθφζηα ppm νμπγφλνπ ζε πδξνγφλν 

αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 0,02 % (θ.ν) ηνπ νμπγφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί 

αλάθιεμε. 

Ο ράιπβαο πνπ απνηειείηαη απφ κεγαιχηεξνπο θφθθνπο [grains] θαη κε ηδήκαηα λα είλαη 

ζπγθεληξσκέλα ζηα φξηα απηψλ ησλ θφθθσλ, κπνξεί επίζεο λα επηζπεχζεη ηελ ΖΔ, επεηδή 

απηνί δηεπθνιχλνπλ ηελ δηάρπζε ηνπ πδξνγφλνπ κέζα ζην κεηαιιηθφ πιέγκα. Ζ θαηάιιειε 

επηινγή κεγέζνπο ηέηνηνπ θφθθσλ ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν γίλεηαη θαηά ηε 

δηακφξθσζε ηνπ Υάιπβα θαζψο θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ. Δπηπρψο, ε επηινγή 

θαηάιιειεο πιαθέηαο ράιπβα, κε ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο θφθθσλ, είλαη θάηη εχθνιν. 

Απμάλνληαο ηεο αληνρή ηνπ πιηθνχ κπνξνχκε επίζεο λα απμήζνπκε ηελ επηξξνή ηνπ ΖΔ. 

Σππηθά, ε αληνρή απμάλεηαη κε ηελ πξφθιεζε ελαπνκέλνπζαο ηάζεο εθειθπζκνχ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ, κέζσ δηαδηθαζηψλ φπσο ζθπξειάηεζε, ην θξχν θχιηζκα, ή ε 

ζπγθφιιεζε. Θεσξεηηθά φηαλ ην πδξνγφλν απνξξνθάηαη ζηελ επηθάλεηα ελφο πιηθνχ, 

κεηψλεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ξσγκψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ 

δχν παξαγφλησλ δηεπθνιχλεη ην ζρεκαηηζκφ επηθαλεηαθψλ ξσγκψλ. 

Οη ζπγθνιιήζεηο ησλ δηαθφξσλ επηθαλεηψλ ηνπ πχξγνπ είλαη επίζεο έλα ιεπηφ δήηεκα, 

θαζψο ιφγσ ηεο απφηνκεο ςχμεο ησλ ζεκείσλ απηψλ, κπνξεί λα πξνθιεζνχλ πεξηνρέο πάλσ 

εθεί, φπνπ ν άλζξαθαο θαη άιιεο πξνζκείμεηο ζπλελψλνληαη δηεπθνιχλνληαο ηελ ΖΔ. Απηφ ην 

πξφβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί αλ ρξεζηκνπνηεζεί ρακειφο ζε θξάκα ράιπβαο ν νπνίνο 

λα έρεη πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα κέρξη 0,28% θαη ζε ηζνδχγην άλζξαθα (C+1/4 Mn) γχξσ 

ζην 0,55%. 
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ε) Αλάιπζε ηεο δνκήο  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ζε ζηαζεξή πίεζε ην εζσηεξηθφ ελφο ηέηνηνπ «πχξγνπ», 

δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ. Απηφο δελ πξέπεη κφλν λα αληέρεη 

ζηα θνξηία αλέκνπ πνπ δέρεηαη θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο, αιιά 

πξέπεη θαη λα πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ελφο δνρείνπ πίεζεο. 

 

 

 

4.6.4    Ζ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Χ ΜΔΟ ΔΞΟΜΑΛΤΝΖ ΣΖ ΜΖ 

ΣΑΘΔΡΖ ΗΥΤΟ ΔΞΟΓΟΤ [21] 

 

Ζ απνζήθεπζε Ζ2 νδεγεί ζε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηζρχνο εμφδνπ ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαη ησλ δηαθπκάλζεψλ ηεο κε ην βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν. Χζηφζν ε 

ρξήζε ηεο απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε πέξα απφ ηέηνηεο εθαξκνγέο 

θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη έπξεπε λα γίλνληαη ζπλερείο βειηηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο αλεκνγελλήηξηεο, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη πεξηνξηζκφ 

ησλ πιενλεθηεκάησλ απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο. Έπεηηα ππάξρεη δπζθνιία ζην λα βξεζνχλ 

νηθνλνκηθά κέζα απνζήθεπζεο θαη εχθνια ζρεηηθά, πέξα απφ ηελ (pumped storage) πνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. 

 

χγθξηζε κεγάιεο θιίκαθαο θαη γηα κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα 

απνζήθεπζε Τδξνγφλνπ, κε επηινγέο κηθξφηεξεο ρξνληθήο δηάξθεηαο.  

 

ηε δεθαεηία ηνπ 70 πίζηεπαλ φηη ην πξφβιεκα ηεο καθξνρξφληαο απνζήθεπζεο δελ ζα 

ιπλφηαλ νηθνλνκηθά, ιφγσ ηνπ φηη ην νηθνλνκηθφ κέξνο ηεο ππφζεζεο εμαξηηφηαλ απφ ηε 

ζπρλφηεηα θφξηηζεο - απνθφξηηζεο. Καηά ζπλέπεηα, ηφζν ε επνρηθή φζν θαη ε εηήζηα 

απνζήθεπζε, ζα ζπλέθεξαλ νηθνλνκηθά κφλν εθφζνλ ε θφξηηζε θαη απνθφξηηζε ζπλέβαηλαλ 

κφλν κηα θνξά ην ρξφλν (έλαο θχθινο). Δάλ θαλείο νξίζεη σο S ηελ ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη π.ρ. κηα κπαηαξία, έλαο ππθλσηήο, 

κηα ζπειηά γηα ζπκπηεζκέλν αέξα, ή θάπνην ξεδεξβνπάξ γηα απνζήθεπζε κέζσ άληιεζεο. 

Δάλ n είλαη ην πιήζνο ησλ θχθισλ θφξηηζεο - απνθφξηηζεο εηεζίσο, θαη γηα απινχζηεπζε 

ζεσξεζεί φηη ζε θάζε θχθιν ην ζχζηεκα θηάλεη ζηε κέγηζηε απνζεθεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, 

ηφηε ην εηήζην θφζηνο C ηεο απνζήθεπζεο ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

(4.5) 

 

φπνπ α ν ξπζκφο ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο (ιίξεο/kWh) 

θαη b είλαη ην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ θαη ηεο απνζήθεπζήο ηνπ, πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

απψιεηεο. Σν κέζν θφζηνο αλά κνλάδα kWh ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο γηα πεξηζζφηεξν 

απφ έλα έηνο, είλαη απηή ε πνζφηεηα δηαηξεκέλε απφ ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλε (V) θαη ε νπνία δηαηίζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, V = nS . Σν κέζν 

θφζηνο αλά kWh, ινηπφλ είλαη C/V=a/n + b. Σν κέζν θφζηνο επνκέλσο κεηψλεηαη άκεζα 

κε ηε ζπρλφηεηα θφξηηζεο -απνθφξηηζεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο κε 

κηθξά n, ε επέλδπζε έρεη λφεκα κφλν εάλ ην απνζεθεπκέλν Ζ2 ρξεζηκνπνηείηαη γηα έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο. Ζ ζρέζε (1), εθαξκφδεηαη γηα κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο απνζήθεπζε Ζ2. 
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Χζηφζν, γηα κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απνζήθεπζε (επνρηθή ή θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο) 

ζε πξψελ θνηηάζκαηα θπζηθνχ αεξίνπ ή πεηξειαίνπ, ή πάλσ απφ πδξνθφξνπο νξίδνληεο, ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο δελ απμάλεη αλάινγα κε ηελ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα, αιιά κφλν κε ηνλ 

φγθν ηνπ πξνο απνζήθεπζε Ζ2. Μεξηθέο δεμακελέο είλαη αξθεηά κεγάιεο, πξνζθέξνληαο έηζη 

ηθαλνπνηεηηθή απνζήθεπζε γηα πνιιά ρξφληα. Σν θχξην θφζηνο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

βαξαίλεη ηελ παξαγσγή ηνπ Ζ2, ηε ζπκπίεζή ηνπ θαη ηνπο αγσγνχο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηνρεηεπηεί απηφ ζηε δεμακελή. Έηζη ην εηήζην κέζν θφζηνο ζα δίλεηαη απφ 

ην πξντφλ h, φπνπ ην h δείρλεη ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα φγθνπ ηνπ παξαγφκελνπ Ζ2 ην 

νπνίν είλαη πξνο απνζήθεπζε. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην κέζν θφζηνο ηεο απνζήθεπζεο αλά kWh, ζα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

(4.6) 

 

θαη είλαη αλεμάξηεην ηεο ζπρλφηεηαο θφξηηζεο θαη απνθφξηηζεο. 

 

Σν ζεκεξηλφ ζπλνιηθφ θφζηνο γηα (κε ζπλερή) παξνρή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

είλαη πεξίπνπ 3 p/kWh, ην νπνίν αλακέλεηαη λα κεησζεί γχξσ ζηα 2 p/kWh, ιφγσ ησλ 

επελδχζεσλ πνπ γίλνληαη. ε απηφ πξέπεη λα πξνζηεζεί ην θφζηνο ηεο ειεθηξφιπζεο θαη ηεο 

ζπκπίεζεο, ην νπνίν εθηηκάηαη φηη κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο αλάινγεο βηνκεραλίαο, ζα θηάλεη 

γχξσ ζην 1 p/kWh. Έηζη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ Ζ2 ζα θηάζεη 

ζηα 3p/kWh. Σν ίδην γηα ην θπζηθφ αέξην ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, θπκαίλεηαη απφ 0.7 ζε 1 p/ 

kWh. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο πξνο ην παξφλ γηα ην πδξνγφλν είλαη ηξηπιάζην ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη ην πνην ζα είλαη ην κέιινλ ηεο ηερλνινγίαο απνζήθεπζεο 

ηνπ Ζ2, ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ νηθνλνκία ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, εθ' φζνλ ηα ππφινηπα 

είλαη ζηαζεξά. 
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Κεθάιαην 5 

 

 

ΤΧΡΔΤΣΔ (ΜΠΑΣΑΡΗΔ) [11],[12],[23] 

 

 

 

5.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΤΧΡΔΤΣΔ 

 

 

Λφγσ ηνπ φηη νη ζπζζσξεπηέο ( παξφια ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο ) ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη 

ζήκεξα σο νη θχξηεο πεγέο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζεσξείηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζε 

απηφ ην θεθάιαην πεξηιεπηηθά ζηνηρεία γηα απηνχο. 

 

Γηα ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο είλαη απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα 

ζπζζψξεπζεο κέξνπο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα λα παξέρεη απηή ζηελ 

θαηαλάισζε , φηαλ ην ζχζηεκα αδπλαηεί λα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα . 

 

Κχξηνο ζθνπφο κηα κπαηαξηάο είλαη ινηπφλ ε ζπζζψξεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ( 

ρσξεηηθφηεηα ) κε παξάιιειε δπλαηφηεηα ζπλερνχο απφδνζεο ηεο .Ο ζθνπφο απηφο , 

εθπιεξψλεηαη ζε κηα θαηάιιειε θαη ζσζηή κπαηαξία φηαλ έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο : 

• Ηθαλνπνηεηηθά πςειή δεθηηθφηεηα θφξηηζεο 

• Μεγάιε αληνρή ζε θχθινπο θφξηηζεο - εθθφξηηζεο 

• Γπλαηφηεηα επαξθνχο επαλαθφξηηζεο 

• Απιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία 

 

 

Ηθαλνπνηεηηθά πςειή δεθηηθφηεηα θφξηηζεο  

 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ φζν ην δπλαηφ πςειή έληαζε ξεχκαηνο θφξηηζεο ζε δεδνκέλε ηάζε 

θφξηηζεο κε απνθπγή πηψζεο ηάζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο .Ο ζπληειεζηήο απφδνζεο ηεο 

θφξηηζεο βξίζθεηαη ζην 90 % πεξίπνπ .Δπίζεο ε κπαηαξία πξέπεη λα κπνξεί λα θνξηίδεηαη 

θαη κε ξεχκα ρακειήο ηάζεο. 
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Μεγάιε αληνρή ζε θχθινπο θφξηηζεο -  εθθνξηηζεο  

 

εκαίλεη φηη ζέινπκε ε κπαηαξία λα είλαη ζε ζέζε λα πεηχρεη κεγάιν αξηζκφ θνξηηζεσλ - 

εθθνξηηζεσλ .Ο αξηζκφο ησλ θχθισλ εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην βάζνο εθθνξηηζεο 

.Γειαδή , φζν πην κηθξφ ην βάζνο εθθνξηηζεο , ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θχθινο δσήο ηεο 

κπαηαξίαο. 

 

Γπλαηφηεηα επαξθνχο επαλαθφξηηζεο  

 

Δίλαη δεδνκέλε φηαλ παξαηεξείηαη γηα γξήγνξε επαλαθφξηηζεο κέρξη ηελ νλνκαζηηθή ηεο 

ρσξεηηθφηεηα , κε ακειεηέεο απψιεηεο ζηε ζπζζσξεπκέλε ρσξεηηθφηεηα. 

 

Απιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία  

 

Δίλαη επηζπκεηή , δειαδή ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο κπνξεί λα γίλεη ζπκπιήξσζε πγξψλ κηα κε 

δπν θνξέο θαη φηη πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηελ κπαηαξία θαζαξή , λα κελ έρνπκε ππεξρείιηζε 

πγξψλ θαη λα απνθεχγνπκε ηπρφλ βξαρπθπθιψκαηα ησλ πφισλ. 

 

 

 

5.2 ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΗ ΤΧΡΔΤΣΔ ΓΗΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΑΝΔΜΟ  ΖΛΗΟ 

 

 

Σα πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελα ζήκεξα ζπζηήκαηα ζπζζσξεπηψλ είλαη Μνιχβδνπ - Θεηηθνχ 

Ομέσο ( Pb - H2SO4 ) θαη (Ni - Cd) . Οη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηα 

ζπζηήκαηα απηά , θαζηζηνχλ κε ελδεδεηγκέλε ηε ρξήζε ησλ αιθαιηθψλ ζπζζσξεπηψλ Ni - 

Cd ζηα ζπλήζε ζπζηήκαηα. 

 

Παξ φηη απηέο νη κπαηαξηέο εκθαλίδνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα , φπσο ηθαλφηεηα εθηειέζεσο 

πνιιψλ θχθισλ , ρακειέο αλάγθεο ζπληήξεζεο , δελ ειθχνπλ εθξεθηηθά αέξηα θαηά ηελ 

θφξηηζε θαη δελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια ινγά ππεξθφξηηζεο , παξνπζηάδνπλ φκσο ηα εμήο 

κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία είλαη αξθεηά γηα λα απνηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπο : 

1. απαηηνχλ 20 - 30 %πεξηζζφηεξε ελέξγεηα επαλαθφξηηζεο απφ ηνπο ηζνδχλακνπο 

ζπζζσξεπηέο κνιχβδνπ - νμένο 

2. απαηηνχλ λα κελ ππάξρεη δηαθνπή θαηά ηε θφξηηζε , γηαηί νη κπαηαξηέο Ni -Cd 

παξνπζηάδνπλ ην θαηλφκελν ηεο «κλήκεο» έηζη αλ δηαθνπεί ε θφξηηζε πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηφηε δελ κπνξνχκε κεηέπεηηα λα ζπλερίζνπκε ηελ θφξηηζε θαη λα 

απνθηήζεη ηελ αξρηθή ηεο ρσξεηηθφηεηα. 
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3. έρνπλ κηθξφηεξε ηάζε αλά ζηνηρεηφ (1,3 λ)ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεηά κνιχβδνπ - νμένο 

( 2.25 λ)θαη έηζη απαηηνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεηά αλά κπαηαξία ( άξα θαηαιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξν ρψξν ). 

4. έρνπλ πςειφηεξε ηηκή αγνξάο απφ ηηο κπαηαξίεο κνιχβδνπ - νμένο ( πεξίπνπ 

ηξηπιάζηα) 

 

Οη δηάθνξνη ηχπνη ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ - νμένο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο ζε ζρέζε 

κε ηελ ηερλνινγία ηνπο : 

 ζπζζσξεπηέο «αλνηρηνχ ηχπνπ» 

 ζπζζσξεπηέο «θιεηζηνχ ηχπνπ» κε αλαπλνή 

 ζπζζσξεπηέο «ζηεγλνχ ηχπνπ» κε βαιβίδα ππεξπίεζεο 

 

Χο πιένλ θαηάιιεινη , γηα εθαξκνγέο ΑΠΔ , εκθαλίδνληαη νη ζπζζσξεπηέο κε ζσιελσηή ή 

ξαβδσηή ζεηηθή πιάθα ( OPzS ή Bloc ) .Οη πξψηνη παξνπζηάδνπλ ππεξνρή ζην θφζηνο , ζηε 

ζπκπεξηθνξά ζε θχθινπο θφξηηζεο - εθθνξηηζεο , ζην βάξνο θ.ά. Οη δεχηεξνη ππεξέρνπλ σο 

πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ζε εκηθνξηηζκελε θαηάζηαζε θαη ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε . 

 

Δκείο επηιέμακε ηελ Hoppecke 10 OPzS 1000 γηα ηηο εμνκνηψζεηο καο . 

 

 

5.3 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΠΑΣΑΡΗΧΝ 

 

Ζ ρσξεηηθφηεηα C , ζε Ακπεξψξηα θαζνξίδεη ην ρξφλν ζε ψξεο πνπ κπνξεί θαλείο κε 

δεδνκέλε έληαζε εθθνξηηζεο ( Α ) λα εθθνξηηζεη κηα κπαηαξία , κέρξη ην πξνβιεπφκελν 

βάζνο εθθνξηηζεο ηεο. Ζ έλδεημε ( Αε ) ζε κηα κπαηαξία είλαη θαζνξηζκέλε , θαη έρεη ηζρχ γηα 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ εθθνξηηζεο ηελ ψξα , πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 θαη 30 σξψλ ( 

κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 100 ψξεο ) θαη γηα ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ ±20° C . ζν πην ρακειή 

είλαη ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο εθθνξηηζεο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα . 

Σν ξεχκα πνπ κπνξνχκε λα ηξαβάκε απ ηελ κπαηαξία δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν : 

(5.1) 
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Κεθάιαην 6 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ - ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΟΜΟΗΧΖ HOMER 

 

 

 

6.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ [11] 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ( 

θφζηνο πξνκεζείαο , εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ) αθνινπζνχληαη ηα 

επφκελα βήκαηα : 

 

1. Με βάζε ην ηξέρνλ επηηφθην d (discount rate) θαη ηνλ ηξέρνληα πιεζσξηζκφ (inflation) , i 

,ππνινγίδεηαη ην απνπιεζσξηζκψλ επηηφθην , r , απ ηε ζρέζε : 

 (6.1) 

 

 

2. Τπνινγίδεηαη ην νιηθφ θφζηνο θχθινπ δσήο ηεο επέλδπζεο LCC (Life Cycle Cost) ην φπνην 

ζπλίζηαηαη απφ : 

 

α ) Σν αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο ( θφζηνο πξνκεζείαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αξρηθνχ 

ζπζηήκαηνο ) , C0 . 

 

β ) Καζνξίδεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο / επέλδπζεο , Ν έηε 

 

γ ) Σν νιηθφ θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, Cr κε βάζε ηηο ζεκεξηλέο 

ηηκέο ησλ ηκεκάησλ πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε Nr έηε απφ ην έηνο αξρηθήο 

επέλδπζεο θαη αλαγσγήο ηνπο ζην έηνο αξρηθήο επέλδπζεο , κέζσ ηνπ παξάγνληα παξνχζαο 

άμηαο PVF ( Present Value Factor) 

 

(6.2) 

 

(6.3) 
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φπνπ Cr,i , ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηκήκαηνο i , ην έηνο Nr,i . 

 

δ ) Σν νιηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγσγήο έηνο πνπ 

πξνθχπηεη κε αλαγσγήο ηνπ νιηθνχ εηεζίνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ , ζεσξνχκελν ζηαζεξφ αλαγσγήο έηνο , ζε παξνχζαο άμηαο, κε αλαθνξά ζην 

ρξφλν δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο , κέζσ ηνπ παξάγνληα αλάθηεζεο θεθαιαίνπ CRF(Capital 

Recovery Factor) 

(6.4) 

 

Αλ COM,Y είλαη ην νιηθφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (Operation and Maintenance) 

ηνπ ζπζηήκαηνο , αλαγσγήο έηνο , γηα Ν έηε , ε παξνχζαο άμηαο ηνπ, COM , είλαη 

 

 

(6.5) 

 

ηελ πεξίπησζε i=d ζηε ζέζε ηνπ CRF ηίζεηαη 1/Ν. 

πκθσλά κε ηα πξνεγνχκελα , ην νιηθφ θφζηνο θχθινπ δσήο ηεο επέλδπζεο LCC δίλεηαη απ 

ηε ζρέζε 

(6.6)

 

πνπ S ε απνκέλνπζα άμηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ. 

 

3. Τπνινγίδεηαη ην Καζαξφ Δηεζίνπ Οηθνλνκηθφ θεινο , ΚΔΟΟ , απνηεινχκελν απφ ην 

Άκεζν Καζαξφ Δηεζίνπ Οηθνλνκηθφ θεινο , ΑΚΔΟΟ , θαη ην Έκκεζν Καζαξφ Δηεζίνπ 

Οηθνλνκηθφ θεινο , ΔΚΔΟΟ , 

(6.7) 

πνπ ην ΑΚΔΟΟ ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε
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ΑΚΔΟΟ =   (Πεξίνδνο αμηνπνίεζεο κέζα ζε έηνο ,ζε εκέξεο)*(θφζηνο ειεθηξηθήο 

θηινβαηψξαο) * (θηινβαηψξεο αλά εκέξα)            

                                                                                                (6.8) 

 

Οη ηηκέο πνπ ζα εηζαρζoχλ ζηελ παξαπάλσ ζρέζε δηαθέξνπλ απφ πεγή ζε πεγή ελέξγεηαο .ην 

άζξνηζκα φισλ ησλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη , θάλνπλ ην ζπλνιηθφ ΑΚΔΟΟ. 

 

Δκπεηξηθά πξνθχπηεη φηη      ΔΚΔΟ 0 = 5 0% ΑΚΔΟ Ο (6.9) 

 

πλεπψο ΚΔΟΟ = 1,5 ΑΚΔΟΟ (6.10) 

 

Σν ΔΚΔΟΟ είλαη απνηέιεζκα : 

 

•   Σνπ πεξηνξηζκνχ ηεο νηθνινγηθήο επηβάξπλζεο , ιφγν , ηεο ρξήζεο Αλαλεψζηκεο πεγήο 

ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.) 

 

Σεο κείσζεο ησλ πξφζζεησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ , πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ θαχζηκσλ π.ρ. ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θ.α. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην ΔΚΔΟΟ δελ απνηηκάηαη ηφηε ΚΔΟΟ = ΑΚΔΟΟ 

 

4. Ζ Καζαξή Παξνχζαο Άμηαο , ΚΠΑ , ηεο επέλδπζεο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

(6.11) 

 

Ζ επέλδπζεο ραξαθηεξίδεηαη σο βηψζηκε , απφ ην έηνο Ν εθείλν ( Ν=Νεπα , Έληνθε 

Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο ) , απφ ην φπνην θαη κεηά ε ΚΠΑ θαζίζηαηαη ζεηηθή. Σν Νεπα 

πξνθχπηεη απ ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε , ζέηνληαο ΚΠΑ(Νεπα) = 0 . 

 

 

(6.12) 

 

5. Σν θφζηνο ελέξγεηαο (COE), δειαδή , ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο , απφ ην ζχζηεκα , 

ειεθηξηθήο kWh , πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην νιηθφ εηεζίνπ θφζηνο ηεο επέλδπζεο ( 

Annualised LCC = ALCC) , ALCC = LCC x CRF , δηα ηεο εηεζίσο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ,Ey , ζε kWh , 

(6.13) 
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6.2 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ 

HOMER [24] 

 

 

6.2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν πξφηππν βειηηζηνπνίεζεο (Micropower Optimization Model), HOMER , είλαη έλα 

κνληέιν πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην Ακεξηθαληθφ National Renewable Energy Laboratory ( 

NREL ) γηα λα βνεζήζεη ην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηε ζχγθξηζε ησλ ηερλνινγηψλ ειεθηξηθήο παξαγσγήο δηακέζνπ ελφο επξένπ 

θάζκαηνο εθαξκνγψλ . Σν HOMER δηακνξθψλεη ηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ειεθηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ην θφζηνο θχθινπ δσήο ηνπ, ην νπνίν είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πέξα απφ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. Δπίζεο, επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή 

ηνπ λα ζπγθξίλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο επηινγέο βαζηζκέλεο ζηηο ηερληθέο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

αμίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Βνεζά επίζεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αβεβαηφηεηαο ή αιιάδεη ηηο εηζαγσγέο δεδνκέλσλ. 

 

Σα ζπζηήκαηα ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαη 

ελδερνκέλσο ζεξκφηεηα , γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο θνξηηνχ ζε θνληηλή απφζηαζε. Έλα 

ηέηνην ζχζηεκα κπνξεί λα πηνζεηήζεη νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ ειεθηξηθψλ ηερλνινγηψλ 

παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλν ζε δίθηπν ή λα είλαη 

απηφλνκν . Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ παξέρνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε έλα 

πςειήο ηάζεσο ζχζηεκα κεηάδνζεο δελ ραξαθηεξίδνληαη κηθξήο ηζρχνο επεηδή δελ 

παξέρνληαη ζ έλα ζπγθεθξηκέλν θνξηίν. Σν HOMER κπνξεί λα δηακνξθψλεη ηα ζπλδεδεκέλα 

ζε δίθηπν θαη ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηα ειεθηξηθά θαη ζεξκηθά θνξηία 

θαη πνπ πεξηιακβάλνπλ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ , 

αλεκνγελλεηξηψλ , πδξνζηξνβίισλ , ελέξγεηα απφ βηνκάδα , θειηψλ θαπζίκνπ , κπαηαξηψλ , 

απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ θ.ά. 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάιπζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη αξθεηά ελδηαθέξνληα 

θαη πνηθίιινπλ , ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ επηινγψλ ζρεδηαζκνχ θαη βαζηθψλ παξακέηξσλ , 

φπσο ην κέγεζνο θνξηίσλ θαη ε κειινληηθή κνξθή θαπζίκνπ . Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο πξνζζέηνπλ πεξαηηέξσ πνιππινθφηεηα επεηδή ε παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπο είλαη 

επνρηαθή , θακία θνξά δχζθνιε ζηε δηαλνκή θαη ε δηαζεζηκφηεηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ είλαη 

αβέβαηε . Σν πξφγξακκα απηφ έρεη σο ζθνπφ λα ππεξληθήζεη απηέο ηηο δπζθνιίεο . 

 

Σν HOMER εθηειεί ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο: εμνκνίσζε, βειηηζηνπνίεζε, θαη αλάιπζε 

επαηζζεζίαο. ηε δηαδηθαζία εμνκνίσζεο , κνληεινπνηεί ηελ απφδνζε κηαο 

δηακφξθσζεο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θάζε ψξα γηα λα θαζνξίζεη ην θφζηνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ θαη ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο,  

εμνκνηψλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη αλαδεηάεη απηή πνπ 

ηθαλνπνηεί ηνπο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο κε ην ρακειφηεξν θφζηνο θχθινπ δσήο ηνπ. ηε 

δηαδηθαζία αλάιπζεο επαηζζεζίαο, εθηειεί πνιιαπιέο βειηηζηνπνηήζεηο θάησ απφ 

κηα ζεηξά ππνζεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα λα κεηξήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αβεβαηφηεηαο ή 

αιιάδεη ηα πξφηππα δεδνκέλα. Ζ βειηηζηνπνίεζε θαζνξίδεη ηε βέιηηζηε αμία ησλ 

κεηαβιεηψλ πέξα απφ ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ηνλ έιεγρν φπσο ηελ 

αλάκημε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ ην ζχζηεκα θαη ην κέγεζνο ή ηελ πνζφηεηα θαζελφο . 

Οη βνήζεηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αβεβαηφηεηαο ή 

αιιαγψλ κεηαβιεηψλ ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο δελ έρεη θαλέλαλ έιεγρν, φπσο ε κέζε ηαρχηεηα 

ηνπ αέξα ή ε κειινληηθή ηηκή θαπζίκσλ. 
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Σν ζρήκα παξαθάησ επεμεγεί ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμνκνίσζεο, ηεο βειηηζηνπνίεζεο, θαη 

ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο . Ζ θπθιηθή βειηηζηνπνίεζεο εζσθιείλεη ηελ θπθιηθή εμνκνίσζε 

πνπ αληηπξνζσπεχεη ην γεγνλφο φηη κηα εληαία βειηηζηνπνίεζε απνηειείηαη απφ ηηο 

πνιιαπιάζηεο εμνκνηψζεηο. Οκνίσο, ε θπθιηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο θαιχπηεη θπθιηθά ηε 

βειηηζηνπνίεζε επεηδή κηα εληαία αλάιπζε επαηζζεζίαο απνηειείηαη απφ ηηο πνιιαπιάζηεο  

βειηηζηνπνηήζεηο . 

Γηα λα πεξηνξίζεη ηελ πνιππινθφηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ θαη γηα λα επηηξέςεη γξήγνξα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαη ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο , ε ινγηθή εμνκνίσζεο 

ηνπ HOMER είλαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξήο απφ απηή δηαθφξσλ άιισλ πξνηχπσλ εμνκνίσζεο 

γηα. Απ ηελ άιιε , ην HOMER είλαη πην ιεπηνκεξέο απφ άιια ζηαηηζηηθά πξφηππα. Απφ φια 

ηα πξφηππα , ην HOMER είλαη ην πην εχθακπην απφ ηελ άπνςε ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ εμνκνηψλεη . 

 

6.2.2. ΔΞΟΜΟΗΧΖ (SIMULATION ) 

 

Ζ ζεκειηψδεο ηθαλφηεηα ηνπ HOMER είλαη ε εμνκνίσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ιεηηνπξγίαο 

ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Οη πςειφηεξνπ επηπέδνπ ηθαλφηεηέο ηνπ , 

βειηηζηνπνίεζε θαη αλάιπζε επαηζζεζίαο, ζηεξίδνληαη ζε απηήλ ηελ ηθαλφηεηα εμνκνίσζεο. 

Ζ δηαδηθαζία εμνκνίσζεο θαζνξίδεη πψο κηα δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο(system 

configuration),δηλαδή έλαο ζπλδπαζκφο ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπγθεθξηκέλσλ 

δεδνκέλσλ θαη κηα ζηξαηεγηθή ξεηξηζκνχ (operating strategy) πνπ θαζνξίδεη πψο 

ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγνχλ καδί, ζα ζπκπεξηθεξφηαλ ζε κηα δεδνκέλε ξχζκηζε θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο καθξάο πεξηφδνπ. 

 

 

 

 

ρήκα 6.1 ρέζε κεηαμχ εμνκνίσζεο, βειηηζηνπνίεζεο θαη αλάιπζεο επαηζζεζίαο [24] 
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ρήκα 6.2 Παξαδείγκαηα κεξηθψλ δηαγξακκάησλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ην HOMER εμνκνηψλεη [24] 

 

Έηζη, εμνκνηψλεη κηα επξεία πνηθηιία δηακνξθψζεσλ ζπζηεκάησλ, πεξηιακβάλνληαο 

νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ κηαο ΦΒ ζπζηνηρία , ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αλεκνζηξνβίισλ, 

πδξνζηξνβίινπ, κέρξη ηξηψλ γελλεηξηψλ , κηαο κπαηαξίαο, ελφο κεηαηξνπέα ξεχκαηνο 

ελαιιαζζφκελνπ-ζπλερέο, ελφο ειεθηξνιχηε , θαη κηαο ζπζθεπήο απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ. 

Σν ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλν ζε δίθηπν ή απηφλνκν θαη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 

ηα ειεθηξηθά θνξηία ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη ζπλερνχο ξεχκαηνο θαη έλα ζεξκηθφ 

θνξηίν. Σν ζρήκα παξαθάησ παξνπζηάδεη ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ην 

HOMER κπνξεί λα εμνκνηψζεη. 

Σν HOMER κνληεινπνηεί κηα δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο κε ην λα εθηειεί κηα σξηαία 

εμνκνίσζε θάζε θνξά. Σν βήκα είλαη θάζε κηα ψξα , ππνινγίδνληαο ηε δηαζέζηκε 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα , ζπγθξίλνληαο ηελ κε ην ειεθηξηθφ θνξηίν θαη απνθαζίδνληαο ηη λα 

θάλεη κε ην πιεφλαζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε πεξηφδνπο πνπ παξάγεηαη αξθεηή ή πφζε 

παξαπάλσ λα παξάγεη ζε πεξηφδνπο πνπ έρνπκε έιιεηςε . ηαλ νινθιεξψζεη έλα έηνο 

ππνινγηζκψλ, αμηνινγεί εάλ ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ 

ην ρξήζηε ζηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο φπσο ε ζπλνιηθή απαίηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο , ην 

πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο, ή νη εθπνκπέο νξηζκέλσλ 

ξχπσλ. Σν HOMER ππνινγίδεη επίζεο ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ππνινγίζνπλ ην 

θφζηνο θχθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ε εηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκσλ, νη εηήζηεο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ γελλεηξηψλ, ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο κπαηαξηψλ, ή ε πνζφηεηα 

ελέξγεηαο πνπ αγνξάδεηαη εηεζίσο απφ ην δίθηπν. 
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Αθφκα, ην HOMER ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγίζεη ην θφζηνο θχθινπ δσήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο , δειαδή ην ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ θφζηνο ( NPC). Απηή ε εληαία 

αμία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ δελ θαηαγξάθνληαη ζην 

παξφλ. Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ θφζηνο πεξηιακβάλεη ην θφζηνο αξρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην θφζηνο νπνηνλδήπνηε δεδνκέλσλ αληηθαηάζηαζεο πνπ 

εκθαλίδνληαη κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο πξνγξάκκαηνο, ην θφζηνο ηεο ζπληήξεζεο θαη ησλ 

θαπζίκσλ, θαη ην θφζηνο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν. Οπνηνδήπνηε εηζφδεκα απφ 

ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν κεηψλεη ην ζπλνιηθφ NPC. 

 

Σν HOMER εμνκνηψλεη θαη έρεη σο δεδνκέλν πψο ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί πάλσ απφ έλα έηνο 

θαη ππνζέηεη φηη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο γηα εθείλν ην έηνο (φπσο ε 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ξπζκφ θαη απφδνζε κπαηαξηψλ, θαη ε παξαγσγή δχλακεο 

πιενλάζκαηνο) είλαη αληηπξνζσπεπηηθά θάζε ρξφλνπ ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Γελ εμεηάδεη ηηο αιιαγέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φπσο ε αχμεζε θνξηίσλ ή ε επηδείλσζε 

απφδνζεο κπαηαξηψλ ιφγσ γήξαλζε. 

 

 

6.2.3. ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ ( OPTIMIZATION ) 

 

Δθηηκψληαο φηη ε δηαδηθαζία εμνκνίσζεο δηακνξθψλεη κηα δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο, ε 

δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο θαζνξίδεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο. ην 

HOMER, ε θαιχηεξε δπλαηή, ή βέιηηζηε, δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο είλαη απηή πνπ 

ηθαλνπνηεί ηνπο θαζνξηζκέλνπο σο πξνο ηνλ ρξήζηε πεξηνξηζκνχο κε ρακειφηεξν ζπλνιηθφ 

θαζαξφ παξφλ θφζηνο. Ζ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα πεξηιάβεη ηελ 

απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ αλάκημε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ην ζχζηεκα πξέπεη λα πεξηέρεη, ην 

κέγεζνο ή ηελ πνζφηεηα θάζε δεδνκέλνπ, θαη ηε ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο (dispatch 

Strategy) πνπ ην ζχζηεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο, ην 

HOMER εμνκνηψλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ, απνξξίπηνληαη ηα 

αλέθηθηα (εθείλα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο θαζνξηζκέλνπο απφ ηνλ ρξήζηε πεξηνξηζκνχο), 

ηαμηλνκνχληαη ηα εθηθηά ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ θφζηνο, θαη 

παξνπζηάδνληαη ηα εθηθηά κε ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ θφζηνο σο βέιηηζηε 

δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ. 

 

Ο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο βειηηζηνπνίεζεο είλαη λα θαζνξηζηεί ε βέιηηζηε αμία θάζε 

κεηαβιεηήο απφθαζεο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε .Μηα κεηαβιεηή απφθαζεο  είλαη κηα 

κεηαβιεηή ζηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηνλ έιεγρν θαη γηα ηελ νπνία ην HOMER κπνξεί λα 

εμεηάζεη ηηο πνιιαπιέο πηζαλέο ηηκέο θαηά ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζήο ηνπ. Πηζαλέο 

κεηαβιεηέο απφθαζεο είλαη: 

 

 Σν κέγεζνο ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο Ο αξηζκφο αλεκνζηξνβίισλ.  Ζ παξνπζία 

πδξνζηξνβίισλ Σν κέγεζνο θάζε γελλήηξηαο Ο αξηζκφο κπαηαξηψλ 

 Σν κέγεζνο ηνπ κεηαηξνπέα ξεχκα-ζπλερέο ξεχκα 

 Σν κέγεζνο ηνπ ειεθηξνιχηε 

 Σν κέγεζνο ηεο ζπζθεπήο απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ 

 Ζ ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο , dispatch Strategy (ην ζχλνιν θαλφλσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα) 
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Ζ βειηηζηνπνίεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ην ζρεδηαζηήο λα βξεη ηε βέιηηζηε δηακφξθσζε 

ζπζηεκάησλ κέζα απφ πνιιέο επηινγέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, παξαθάησ εμεηάδνπκε έλα 

ππάξρνλ ειεθηξηθφ ζχζηεκα πεηξειαίνπ κε αλεκνζηξφβηινπο θαη κπαηαξίεο . ηελ αλάιπζε 

ησλ επηινγψλ γηα ην ζχζηεκα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζειήζεη λα εμεηάζεη ηε ξχζκηζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα παξαθάησ, αιιά δελ ζα ήμεξε εθ ησλ πξνηέξσλ 

πνηνο αξηζκφο αλεκνζηξφβηισλ, πνηνο αξηζκφο κπαηαξηψλ θαη πνην κέγεζνο ηνπ κεηαηξνπέα 

ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο θχθινπ δσήο ηνπ. Απηέο νη ηξεηο κεηαβιεηέο επνκέλσο ζα ήηαλ 

κεηαβιεηέο απφθαζεο κέζα ζε απηή ηελ αλάιπζε 

 

 
ρήκα 6.3 χζηεκα πεηξειαίνπ κε αλεκνζηξφβηινπο [24] 

 

Σν HOMER επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα εηζάγεη ηηο πνιιαπιέο ηηκέο γηα θάζε κεηαβιεηή 

απφθαζεο. Υξεζηκνπνηψληαο έλαλ πίλαθα φπσο απηφλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 

παξαθάησ , ν ρξήζηεο εηζάγεη νπνηνδήπνηε αξηζκφ ηηκψλ γηα θάζε κεηαβιεηή απφθαζεο. Σν 

δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ηηκψλ δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαλνληθφ . 

 

 
ρήκα 6.4 Γηάζηεκα αλαδήηεζεο πνπ πεξηιακβάλεη 140 δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ [24] 

 

 

ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο, ην HOMER εμνκνηψλεη θάζε δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ 

κέζα ζην δηάζηεκα θαη νη επηδεηθλχεη ηνπο εθηθηνχο ζε έλαλ πίλαθα, πνπ ηαμηλνκείηαη θαηά 

ην ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ θφζηνο. Σν ζρήκα παξαπάλσ παξνπζηάδεη φηη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο πεηξειαίνπ κε αλεκνζηξφβηινπο ηνπνζεηνχληαη φπηζζελ ηεο αλάιπζεο. Κάζε 

ζεηξά ζηνλ πίλαθα αληηπξνζσπεχεη κηα εθηθηή δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ. Οη πξψηεο ηέζζεξηο 

ζηήιεο πεξηέρνπλ ηα εηθνλίδηα πνπ δείρλνπλ ηελ παξνπζία ησλ δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ, νη 

επφκελεο ηέζζεξηο ζηήιεο δείρλνπλ ηνλ αξηζκφ ή ην κέγεζνο θάζε δεδνκέλνπ θαη νη επφκελεο 

πέληε ζηήιεο πεξηέρνπλ κεξηθψλ απφ ηα βαζηθά απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο δειαδή, ην 

ζπλνιηθφ θχξην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ θφζηνο, ην θφζηνο ηεο 

ελέξγεηαο (θφζηνο αλά kilowatthour), ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, θαη ηνπ αξηζκνχ 

σξψλ πνπ ε γελλήηξηα ιεηηνπξγεί ην ρξφλν. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα πιήξε 



82 

 

απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο γηα νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ δειαδή 

απηφο ν πίλαθαο είλαη κηα πεξίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ εμνκνίσζεο γηα πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο. 

 

Ζ πξψηε ζεηξά ζην ζρήκα παξαθάησ είλαη ε βέιηηζηε δηακφξθσζε ζπζηήκαηνο, πνπ 

ζεκαίλεη απηή κε ην ρακειφηεξν θαζαξφ παξφλ θφζηνο .Δπίζεο , ην πξφγξακκα κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη έλα ππνζχλνιν απηψλ ησλ γεληθψλ απνηειεζκάησλ βειηηζηνπνίεζεο κε ηελ 

επίδεημε κφλν ηεο ειάρηζηνπ θφζηνπο δηακφξθσζεο κέζα ζε θάζε θαηεγνξία ή ηχπν 

ζπζηεκάησλ. ην γεληθφ θαηάινγν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ , ην θνξπθαίν 

ζχζηεκα είλαη ε ειάρηζηνπ θφζηνπο δηακφξθσζε κέζα ζηελ θαηεγνξία ζπζηεκάησλ 

πεηξέιαην -αλεκνζηξφβηινο - κπαηαξηέο. 

 

ρήκα 6.5 Βειηηζηνπνηεκέλνο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηηο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ πνπ 

ηαμηλνκνχληαη θαηα ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θφζηνο [24] 

Οκνίσο, ην φγδνν ηαμηλνκεκέλν ζχζηεκα είλαη ε ειάρηζηνπ θφζηνπο δηακφξθσζε κέζα ζηελ 

θαηεγνξία ζπζηεκάησλ πεηξειαίνπ-κπαηαξηέο. Ο ηαμηλνκεκέλνο θαηάινγνο απνηειεζκάησλ 

βειηηζηνπνίεζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ, ην θαζηζηά επθνιφηεξν ζην λα 

δείηε πνπ είλαη ε ειάρηζηνπ θφζηνπο δηακφξθσζε γηα θάζε θαηεγνξία . 

 
ρήκα 6.6 Πίλαθαο ηαμηλνκεκέλεο βειηηζηνπνίεζεο [24] 
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Σα απνηειέζκαηα ζην ζρήκα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηήο ηεο αλάιπζεο, ε 

πξνζζήθε ησλ αλεκνζηξνβίισλ θαη κπαηαξηψλ ζα κείσλε πξάγκαηη ην θφζηνο θχθινπ ηεο 

δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

 

6.2.4. ΑΝΑΛΤΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ (SENSITIVITY ANALYSIS) 

 

ηελ δηαδηθαζία απηή, ην HOMER εθηειεί πνιιαπιέο βειηηζηνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

θάζε θνξά δηαθνξεηηθφ ζχλνιν ππνζέζεσλ εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. 

 

ε κηα αλάιπζε επαηζζεζίαο, ν ρξήζηεο ηνπ HOMER εηζάγεη κηα ζεηξά ηηκψλ γηα κηα εληαία 

κεηαβιεηή εηζαγσγήο. Μηα κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη εηζάγεη πνιιαπιέο ηηκέο 

θαιείηαη κεηαβιεηή επαηζζεζίαο. ρεδφλ θάζε αξηζκεηηθή κεηαβιεηή ζην HOMER 

πνπ δελ είλαη κηα κεηαβιεηή απφθαζεο κπνξεί λα είλαη κηα κεηαβιεηή επαηζζεζίαο.. 

Παξαδείγκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ είλαη ε ηηκή ηεο ελέξγεηαο δηθηχνπ, ε ηηκή θαπζίκσλ, ην 

επηηφθην, ή ε δηάξθεηα δσήο ΦΒ πιαηζίσλ. Σν κέγεζνο ελφο σξηαίνπ ζπλφινπ ζηνηρείσλ, φπσο 

ην θνξηίν θαη ηα ζηνηρεία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ , κπνξεί επίζεο λα είλαη κηα κεηαβιεηή 

επαηζζεζίαο. 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη κηα αλάιπζε επαηζζεζίαο κε νπνηνδήπνηε αξηζκφ 

κεηαβιεηψλ επαηζζεζίαο. Κάζε ζπλδπαζκφο κεηαβιεηψλ ηηκψλ επαηζζεζίαο θαζνξίδεη κηα 

επδηάθξηηε πεξίπησζε επαηζζεζίαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ν ρξήζηεο δηεπθξηλίδεη έμη 

ηηκέο γηα ηελ ηηκή ελέξγεηαο δηθηχνπ θαη ηέζζεξηο ηηκέο γηα ην επηηφθην, απηφο θαζνξίδεη 24 

επδηάθξηηεο πεξηπηψζεηο επαηζζεζίαο . Σν HOMER εθηειεί κηα ρσξηζηή δηαδηθαζία 

βειηηζηνπνίεζεο γηα θάζε πεξίπησζε επαηζζεζίαο θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κε 

δηάθνξα ζπλνπηηθά θαη γξαθηθά ζρήκαηα . 

 

Μηα απφ ηηο αξρηθέο ρξήζεηο ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο είλαη φζνλ αθνξά ζηελ 

αβεβαηφηεηα (uncertainty).  Δάλ έλαο ρξήζηεο είλαη αβέβαηνο γηα ηελ αμία κηαο 

κεηαβιεηήο, κπνξεί λα εηζάγεη δηάθνξεο ηηκέο πνπ θαιχπηνπλ έλα πηζαλφ εχξνο θαη λα δεη 

πψο ηα απνηειέζκαηα πνηθίιινπλ πέξα απφ εθείλν ην εχξνο. Αιιά ε αλάιπζε επαηζζεζίαο 

έρεη ηηο εθαξκνγέο πέξα απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα λα αμηνινγήζεη ηηο αιιαγέο θαη λα απαληήζεη 

ζε εξσηήζεηο φπσο: πφζεο πξφζζεηεο επελδχζεηο θεθαιαίνπ απαηηνχληαη γηα λα επηηχρνπλ 

ηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 50% ή 100%; Έλαο ελεξγεηαθά αξκφδηνο κπνξεί λα 

θαζνξίζεη πνηεο ηερλνινγίεο, ή πνηνη ζπλδπαζκνί ηερλνινγηψλ είλαη βέιηηζηνη ππφ 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο. Έλαο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ζε πνηα ηηκή, ή ππφ 

πνηνπο φξνπο, έλα πξντφλ (π.ρ., έλα θειί θαπζίκνπ ή έλαο αλεκνζηξφβηινο) αληαγσλίδεηαη ηα 

ππφινηπα. Έλαο πνιηηηθφο αλαιπηήο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηη θίλεηξν απαηηείηαη γηα λα 

ππνθηλήζεη ηελ αγνξά γηα κηα ηδηαίηεξε ηερλνινγία, ή πνην επίπεδν πνηληθήο ξήηξαο 

εθπνκπψλ ζα έγεξλε ηα νηθνλνκηθά πξνο ηηο θαζαξφηεξεο ηερλνινγίεο.  
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Σν ζρήκα παξαθάησ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο ζην ζχζηεκα 

αλεκνζηξφβηινο - γελλήηξηα πεηξειαίνπ πνπ ν ρξήζηεο εθηέιεζε γηα λα βξεη ηελ πην 

ζπκθέξνπζα αλάιπζε ζηελ ηηκή θαπζίκνπ . 

 

 

ρήκα 6.7 Απνηειέζκαηα επαηζζεζίαο πνπ παξνπζηάδνπλ βέιηηζηε δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ πνπ 

αιιάδεη κε ηελ ηηκή θαπζίκνπ [24] 

 

6.2.5. ΦΤΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ (PHYSICAL MODELING) 

 

1. ΦΟΡΣΗΟ 

ην HOMER, ην θνξηίν αλαθέξεηαη ζε κηα απαίηεζε γηα ειεθηξηθή ή ζεξκηθή ελέξγεηα. Ζ 

εμππεξέηεζε ησλ θνξηίσλ είλαη ν ιφγνο γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπζηεκάησλ, έηζη ε 

δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο αξρίδεη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θνξηίνπ ή ησλ θνξηίσλ πνπ ην 

ζχζηεκα πξέπεη λα εμππεξεηήζεη. Σν HOMER δηακνξθψλεη ηξεηο ηχπνπο θνξηίσλ. Σν 

αξγηθφ θνξηίν  είλαη ε ειεθηξηθή απαίηεζε πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζεί ζχκθσλα κε έλα 

ηδηαίηεξν πξφγξακκα. Σν θνξηίν αλαβνιήο (deferrable load )  είλαη ειεθηξηθφ πνπ 

κπνξεί λα εμππεξεηεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή κέζα ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή έθηαζε. Σν 

ζεξκηθφ θνξηίν  είλαη ε απαίηεζε γηα ηε ζεξκφηεηα . 

 

 

 

2. ΠΖΓΔ 

Ο φξνο πεγή ηζρχεη γηα νηηδήπνηε πνπ πξνέξρεηαη έμσ απφ ην ζχζηεκα θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ απηφ γηα λα παξάγεη ειεθηξηθή ή ζεξκηθή ελέξγεηα. Απηφ πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ειηαθή,αηνιηθή, πδξνειεθηξηθή, θαη βηνκάδα) θαζψο επίζεο 

θαη νπνηαδήπνηε θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

αλαλεψζηκνη πεγέο εμαξηψληαη πάξα πνιχ απφ ηελ ζέζε ηνπο .Ζ ειηαθή ελεξγεηα εμαξηάηαη 

έληνλα απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην θιίκα, ε αηνιηθή απ ηε κεγάιεο θιίκαθαο ηαρχηεηα 

ηνπ αέξα θαη απ ηηο γεσγξαθηθέο επηξξνέο, ηελ πδξνειεθηξηθή απ ηηο ηνπηθέο βξνρνπηψζεηο 

θαη ηελ βηνκάδα απ ηελ ηνπηθή βηνινγηθή παξαγσγηθφηεηα. Δπηπιένλ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

θαη αλ βξίζθεηαη κηα αλαλεψζηκε πεγή κπνξεί λα παξνπζηάζεη επνρηαθή είηε ψξα κε ηελ ψξα 
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κεηαβιεηφηεηα. Ζ θχζε ησλ δηαζέζηκσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ έρεη επηπηψζεηο ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα νηθνλνκηθά ησλ αλαλεψζηκσλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

πεγή θαζνξίδεη ηελ πνζφηεηα θαη ην ζπγρξνληζκφ ηεο αλαλεψζηκεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Ζ 

πξνζεθηηθή δηακφξθσζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ είλαη επνκέλσο έλα απαξαίηεην ζηνηρείν 

ηεο δηακφξθσζεο ζπζηεκάησλ. 

 

 

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

ΦΒ ζπζηνηρία  

 

Σν HOMER δηακνξθψλεη ηε ΦΒ ζπζηνηρία σο ζπζθεπή πνπ παξάγεη ηε ζπλερή ειεθηξηθή 

ελέξγεηα επζέσο αλάινγα κε ηε παγθφζκηα δηεχζπλζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο επάλσ ζε 

απηφ , αλεμαξηήησο απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη ηελ ηάζε ζηηο νπνίεο εθηίζεηαη. Σν HOMER 

ππνινγίδεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε 

 

(6.14) 

 

πνπ, fpv είλαη ν παξάγνληαο παξέθθιηζεο απφ ηηο ηδαληθέο ηηκέο ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο, Ypv ε 

εθηηκεκέλε ηθαλφηεηα ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο (KW), ηεο Ηη ην παγθφζκηα ειηαθή αθηηλνβνιία 

(αθηίλα ζπλ δηάρπζε) ζηελ επηθάλεηα ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο (kW/m
A
2), θαη Is είλαη 1 kW/mA2, 

ην νπνίν είλαη ην ηππνπνηεκέλν πνζφ αθηηλνβνιίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο . 

 

Αλεκνγελλήηξηα  

 

Σν HOMER δηακνξθψλεη κηα αλεκνγελλήηξηα σο ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη θηλεηηθή ελέξγεηα 

ηνπ αέξα ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ή ζπλερνχο ξεχκαηνο 

ζχκθσλα κε κηα ηδηαίηεξε θακπχιε ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη κηα γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο έλαληη ηεο ηαρχηεηαο αλέκνπ ζην χςνο ησλ πιεκλψλ.Παξαθάησ είλαη 

έλα παξάδεηγκα κηα θακπχιεο ελέξγεηαο . Σν HOMER ππνζέηεη φηη ε θακπχιε ελέξγεηαο 

ηζρχεη ζε κηα ηππνπνηεκέλε ππθλφηεηα αέξα 1.225 kg/m3, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηα πξφηππα 

ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο. 
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ρήκα 6.7 Παξάδεηγκα θακπχιεο αλεκνγελλήηξηαο.  [24] 

 

Γελλήηξηα  

 

Ζ γελλήηξηα θαηαλαιψλεη ηα θαχζηκα γηα λα παξάγεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαη 

ελδερνκέλσο ηε ζεξκφηεηα σο ππνπξντφλ. Ζ ελφηεηα γελλεηξηψλ ηνπ HOMER είλαη αξθεηά 

εχθακπηε λα δηακνξθψζεη κηα επξεία πνηθηιία ησλ γελλεηξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εζσηεξηθψλ γελλεηξηψλ κεραλψλ, ησλ microturbines, ησλ θειηψλ θαπζίκνπ, ησλ κεραλψλ 

Stirling, ησλ ζεξκνθσηνβνιηαηθσλ γελλεηξηψλ, θαη ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ γελλεηξηψλ. Σν 

HOMER κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλα ειεθηξηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλνληαο ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο γελλήηξηεο, θάζε έλα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα είλαη ελαιιαζζφκελν ξεχκα ή ζπλερέο 

ξεχκα, θαη θάζε κηα απφ ην νπνίν κπνξεί λα θαηαλαιψζεη δηαθνξεηηθά θαχζηκα. 

Σν HOMER ππνζέηεη φηη ε θακπχιε θαπζίκσλ είλαη κηα επζεία γξακκή κε κηα Τ-

παξεκπφδηζε θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε εμίζσζε γηα ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ηεο 

γελλήηξηαο: 

 

F = FoYgen + FlPgen (6.15) 

 

φπνπ Fo είλαη ν ζπληειεζηήο παξεκπφδηζεο θακππιψλ θαπζίκσλ, F1 είλαη ε θιίζε, ην Ygen 

ε εθηηκεκέλε ηθαλφηεηα ηεο γελλήηξηαο (KW), θαη ην Pgen θακππιψλ θαπζίκσλ ε ειεθηξηθή 

παξαγσγή ηεο γελλήηξηαο (KW). 

 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε εμίζσζε γηα λα ππνινγίζεη ην ζηαζεξφ θφζηνο ηεο 

γελλήηξηαο ηεο ελέξγεηαο: 

(6.16) 

 

φπνπ Com ,gen είλαη ην O&M θφζηνο ζε επξψ αλά ψξα, Crep,GEN ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ζε επξψ , Rgen ε δηάξθεηα δσήο γελλεηξηψλ ζηηο ψξεο, Fo ν ζπληειεζηήο 

παξεκπφδηζεο θακππιψλ θαπζίκσλ ζε πνζφηεηα θαπζίκσλ αλά ψξα αλά θηινβάη, Ygen ε 

ηθαλφηεηα ηεο γελλήηξηαο (KW), θαη Cfuel,EFF ε απνηειεζκαηηθή ηηκή ησλ θαπζίκσλ ζε 

επξψ αλά πνζφηεηα θαπζίκσλ. Ζ απνηειεζκαηηθή ηηκή ησλ θαπζίκσλ πεξηιακβάλεη ηηο 

πνηληθέο ξήηξεο δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη, ελδερνκέλσο, κε ηηο εθπνκπέο ησλ ξχπσλ απφ ηε 

γελλήηξηα. 
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Αθφκα, ππνινγίδεη ηελ πξφζζεηε δαπάλε ηεο ελέξγεηαο ηεο γελλήηξηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

αθφινπζε εμίζσζε: 

(6.17) 

 

φπνπ F1 είλαη ε θιίζε θακππιψλ θαπζίκσλ ζε πνζφηεηα θαπζίκσλ αλά ψξα αλά 

kilowatthour θαη Cfuel, EFF είλαη ε απνηειεζκαηηθή ηηκή ησλ θαπζίκσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο νπνησλδήπνηε πνηληθψλ ξεηξψλ ζηηο εθπνκπέο) ζε επξψ 

αλά πνζφηεηα θαπζίκσλ. 

 

Μπαηαξία  

 

Ζ «ηξάπεδα» κπαηαξηψλ είλαη ε πνζφηεηα κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεκνλσκέλσλ κπαηαξηψλ. 

Σν HOMER δηακνξθψλεη κηα εληαία κπαηαξία σο ζπζθεπή ηθαλή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ 

ζπλερνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κηα ζηαζεξή κεη'επηζηξνθήο ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, 

κε πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γξήγνξα κπνξεί λα θνξηηζηεί ή λα 

εθθνξηηζηεί, πφζν βαζεηά κπνξεί λα απαιιαρζεί ρσξίο πξφθιεζε ηεο δεκίαο θαη πφζε 

ελέξγεηα κπνξεί λα αλαθπθιψζεη κέζσ απηήο πξνηνχ λα ρξεηαζηεί αληηθαηάζηαζε. Σν 

πξφγξακκα ππνζέηεη φηη νη ηδηφηεηεο ησλ κπαηαξηψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηεο θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε 

ζεξκνθξαζία 

 

Ζ ππφζεζε φηη ε δηάξθεηαο δσήο είλαη αλεμάξηεηε απφ ην βάζνο θχθισλ ζεκαίλεη φηη ην 

HOMER κπνξεί λα ππνινγίζεη ηε δσή ηεο «ηξάπεδαο» κπαηαξηψλ απιά κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

πνζνχ ελεξγεηαθήο αλαθχθισζεο κέζσ απηήο, ρσξίο λα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην βάζνο ησλ 

δηάθνξσλ θχθισλ δαπάλε-απαιιαγήο .Σν πξφγξακκα ππνινγίδεη ηε δσή ηεο «ηξάπεδαο» 

κπαηαξηψλ αλά έηνο φπσο 

 

(6.18) 

 

φπνπ Nbatt είλαη ν αξηζκφο κπαηαξηψλ ζηελ ηξάπεδα κπαηαξηψλ, Qlifetime ε δηάξθεηα δσήο 

ξπζκφ απφδνζε κηαο εληαίσλ κπαηαξίαο, ελφο Qthrpt ε εηήζηα ξπζκφ απφδνζε (ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηεο ελέξγεηαο πνπ θχθινη κέζσ ηεο ηξάπεδαο κπαηαξηψλ ζε έλα έηνο), θαη ελφο Rbatt,f 

ε δσή επηπιεφλησλ ζσκάησλ ε κπαηαξία (ε κέγηζηε δσή αλεμάξηεηα απφ ηε ξπζκφ 

απφδνζε). 

 

Ο ρξήζηεο δηεπθξηλίδεη ηηο δαπάλεο θεθαιαίνπ θαη αληηθαηάζηαζεο ηεο ηξάπεδαο κπαηαξηψλ 

ζε επξψ, θαη ην O&M θφζηνο ζε επξψ αλαθεξζνχκε ρξφλν. Γεδνκέλνπ φηη ε ηξάπεδα 

κπαηαξηψλ είλαη κηα «επηθνηλσληαθή» (dispatchable) πεγή ηζρχνο, ην HOMER 

ππνινγίδεη ηε ζηαζεξή θαη πξφζζεηε δαπάλε ελέξγεηάο ηνπ γηα ηε ζχγθξηζε κε άιιεο 

«επηθνηλσληαθέο» πεγέο. Αληίζεηα απφ ηε γελλήηξηα, δελ ππάξρεη θαλέλα θφζηνο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ρεηξηζκνχ ηεο ηξάπεδαο κπαηαξηψλ έηζη ψζηε είλαη έηνηκν λα παξάγεη ηελ 

ελέξγεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζηαζεξφ θφζηνο ελέξγεηάο ηνπ είλαη κεδέλ. Γηα ηελ πξφζζεηε 
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δαπάλε ελέξγεηάο ηνπ, ην HOMER ρξεζηκνπνηεί ην πνζφ απφ ην θφζηνο «έλδπζεο» 

κπαηαξηψλ (ην θφζηνο αλά kilowatthour ηεο αλαθχθισζεο ηεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ηξάπεδαο 

κπαηαξηψλ) θαη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο κπαηαξηψλ (ην κέζν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο πνπ 

απνζεθεχεηαη ζηελ ηξάπεδα κπαηαξηψλ). Σν HOMER ππνινγίδεη φηη ε «έλδπζε» κπαηαξηψλ 

θνζηίδεη 

 

(6.19) 

 

φπνπ Crep,batt είλαη ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηεο ηξάπεδαο κπαηαξηψλ (επξψ), Nbatt 

είλαη ν αξηζκφο κπαηαξηψλ ζηελ ηξάπεδα κπαηαξηψλ, Qlifetime είλαη ε δηάξθεηαο δσήο κηαο 

εληαίαο κπαηαξίαο (KWH), θαη nrt είλαη ε κεη'επηζηξνθήο απνδνηηθφηεηα 

 

Σν HOMER ππνινγίδεη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο κπαηαξηψλ θάζε ψξα ηεο εμνκνίσζεο κε ηε 

δηαίξεζε ηνπ ζπλνιηθνχ εηεζίνπ θφζηνπο ηεο ηξάπεδαο κπαηαξηψλ κε ην ζπλνιηθφ εηήζην 

πνζφ ελέξγεηαο πνπ ηίζεηαη ζηελ ηξάπεδα κπαηαξηψλ . 

 

4. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΤΣΖΜΑΣΟ (System Dispatch) 

 

Δθηφο απφ ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θάζε επηκέξνπο δεδνκέλνπ, ην HOMER πξέπεη 

λα εμνκνηψζεη εθείλα ηα δεδνκέλα πνπ ιεηηνπξγνχλ καδί σο ζχζηεκα. Απηφ απαηηεί ηηο 

απνθάζεηο θάζε ψξα σο πξνο πνηέο γελλήηξηεο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ζε πνηα 

ελεξγεηαθά επίπεδα, είηε γηα λα αλαζέζνπλ είηε λα εθθνξηίζνπλ ζηηο κπαηαξίεο, θαη είηε γηα 

λα αγνξάζεη είηε λα πσιήζεη ελέξγεηα ζην δίθηπν. 

 

Α) Λεηηνπξγνχζα επηθχιαμε (Operating Reserve)  

 

Ζ ιεηηνπξγνχζα επηθχιαμε παξέρεη έλα πεξηζψξην αζθάιεηαο πνπ βνεζάεη λα εμαζθαιηζηεί 

αμηφπηζηε παξνρή ειεθηξηζκνχ παξά ηε κεηαβιεηφηεηα ζην ειεθηξηθφ θνξηίν θαη ηελ 

αλαλεψζηκε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Οπζηαζηηθά θάζε πξαγκαηηθφ ζχζηεκα πξέπεη 

πάληα λα παξέρεη θάπνην πνζφ ιεηηνπξγνχζαο επηθχιαμεο, επεηδή εηδάιισο ην ειεθηξηθφ 

θνξηίν ζα θπκαηλφηαλ κεξηθέο θνξέο επάλσ απφ ηε ιεηηνπξγνχζα ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαη κηα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ . 

 

Β) Έιεγρνο ησλ ηκεκάησλ επηθνηλσλίαο ζπζηήκαηνο ( Control  of  

Dispatchable System Components)  

 

Κάζε ψξα, ην HOMER θαζνξίδεη εάλ νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη κφλεο ηνπο ζε 

ζέζε λα πξνκεζεχζνπλ ην ειεθηξηθφ θνξηίν, ηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγνχζα επηθχιαμε, θαη 
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ην ζεξκηθφ θνξηίν. Δάλ φρη, θαζνξίδεη πφζν απνηειεζκαηηθφηεξα ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη 

ππφινηπεο πεγέο ηνπ ζπζηήκαηνο (νη γελλήηξηεο, ε ηξάπεδα κπαηαξηψλ, ην πιέγκα, θαη ν 

ιέβεηαο) γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα θνξηία θαη ηε ιεηηνπξγνχζα επηθχιαμε. Απηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο γηα ην πψο λα ιεηηνπξγνχλ θάζε ψξα νη πεγέο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην πην 

ζχλζεην κέξνο ηεο ινγηθήο ηεο εμνκνίσζεο ηνπ HOMER. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

είλαη απιέο λα δηακνξθσζνχλ επεηδή δελ απαηηνχλ θαλέλαλ έιεγρν θαη παξάγνπλ απιά ηελ 

ελέξγεηα απ ηελ δηαζέζηκε αλαλεψζηκε πεγή . Οη ππφινηπεο πεγέο είλαη δπζθνιφηεξν λα 

δηακνξθσζνχλ επεηδή πξέπεη λα ειεγρζνχλ γηα λα ηαηξηάμνπλ κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε θαηάιιεια θαζψο θαη λα ιεηηνπξγνχλ φπνηε πξέπεη παξάιιεια κε ηηο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο . 

 

 

Γ) ηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ( Dispatch Strategy)  

 

Ζ νηθνλνκηθή ινγηθή θπβεξλά ηελ παξαγσγή ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θνξηίσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηζρχεη γηα φια ηα ζπζηήκαηα πνπ ην HOMER δηακνξθψλεη. Αιιά 

γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη κηα «ηξάπεδα» κπαηαξηψλ θαη κηα γελλήηξηα, κηα 

πξφζζεηε πηπρή ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πξνθχπηεη, ην νπνίν είλαη εάλ (θαη πψο) ε 

γελλήηξηα πξέπεη λα θνξηίζεη ηελ ηξάπεδα κπαηαξηψλ. Κάπνηνο δελ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηε 

ινγηθή κε απιέο νηθνλνκηθέο αξρέο, επεηδή δελ ππάξρεη θαλέλαο αηηηνθξαηηθφο ηξφπνο λα 

ππνινγηζηεί ε αμία ηεο θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ. Ζ αμία ηεο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο ζε κηα 

ψξα εμαξηάηαη απφ ην ηη ζπκβαίλεη ζηηο κειινληηθέο ψξεο. ε έλα ζχζηεκα κπαηαξηψλ 

αλεκνγελλεηξηψλ-θηλεηήξεο πεηξειαίνπ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνπ θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο κε 

ηελ ελέξγεηα απφ πεηξειαηνθηλεηήξα , ζα ήηαλ ζεκαληηθφ εάλ επηηξέπακε ζην ζχζηεκα λα 

απνθχγεη ηνλ πεηξειαηνθηλεηήξα θάπνηα επφκελε ψξα.. Αιιά ζα ήηαλ αμηνπξφζεθην εάλ ην 

ζχζηεκα απφ αξθεηή αηνιηθή ελέξγεηα ζηηο επφκελεο ψξεο θνξηίζεη πιήξσο ηηο κπαηαξίεο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πεηξειαηνθηλεηήξα πνπ ηίζεηαη ζηηο κπαηαξίεο ζα 

ζπαηαιηφηαλ επεηδή ε αηνιηθή ελέξγεηα ζα είρε θνξηίζεη πιήξσο ηηο κπαηαξίεο . 

 

Γ) Πξνηεξαηφηεηα θνξηίσλ  

 

Σν HOMER ιακβάλεη έλα ρσξηζηφ ζχλνιν απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πψο λα δηαζέζεη ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα. Ζ παξνπζία θαη ελφο ελαιιαζζφκελνπ 

ξεχκαηνο θαη ελφο ζπλερνχο πεξηπιέθεη απηέο ηηο απνθάζεηο. Σν HOMER ππνζέηεη φηη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζε έλαλ δπγφ ζα πάεη πξψηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

αξρηθφ θνξηίν ζηνλ ίδην δπγφ, έπεηηα ζην αξρηθφ θνξηίν αληηζέηνπ δπγνχ , έπεηηα ζην θνξηίν 

αλαβνιήο (deferrable load ) ζηνλ ίδην δπγφ, έπεηηα ζην θνξηίν αλαβνιήο (deferrable load ) 

ζηνλ αληηζέηνπ δπγφ, γηα λα θνξηίζεη έπεηηα ηηο κπαηαξίεο, θαηφπηλ ζηηο πσιήζεηο δηθηπνχ , 

θαηφπηλ γηα λα εμππεξεηήζεη ηνλ ειεθηξνιχηε , θαη έπεηηα ζην θνξηίν απνξξίςεσλ^ηηθ load), 

ην νπνίν εμππεξεηεί πξναηξεηηθά ην ζεξκηθφ θνξηίν. 
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6.2.6. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ (ECONOMIC MODELING) 

 

Σα νηθνλνκηθά δηαδξακαηίδνπλ έλαλ αθέξαην ξφιν θαη ζηηο δχν δηαδηθαζίεο εμνκνίσζεο ηνπ 

HOMER, φπνπ ελεξγνπνηνχλ ην ζχζηεκα ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζπλνιηθφ θαζαξφ 

παξφλ θφζηνο, θαη ζηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζήο ηνπ, φπνπ ςάρλνπλ γηα ηε δηακφξθσζε 

ζπζηεκάησλ κε ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ θφζηνο. 

 

Οη αλαλεψζηκεο θαη κε πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ δξακαηηθά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θφζηνη . Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ηείλνπλ λα έρνπλ ηηο πςειέο δαπάλεο αξρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

ηηο ρακειέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ελψ νη ζπκβαηηθέο κε αλαλεψζηκεο πεγέο ηείλνπλ λα έρνπλ 

ηηο ρακειέο θχξηεο θαη πςειέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. ηε δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζήο ηνπ, 

ην HOMER πξέπεη ζπρλά λα ζπγθξίλεη ηα νηθνλνκηθά ελφο κεγάινπ θάζκαηνο 

δηακνξθψζεσλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλνληαο ηα δηάθνξα πνζά αλαλεψζηκσλ θαη κε πεγψλ 

ελέξγεηαο. Γηα λα είλαη δίθαηεο ηέηνηεο ζπγθξίζεηο πξέπεη λα απνηειέζνπλ θαη ηηο θχξηεο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Ζ αλάιπζε δαπαλψλ ηνπ θχθινπ δσήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

ζπλφςηζε φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σν HOMER ρξεζηκνπνηεί ην ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ θφζηνο (NPC) γηα λα αληηπξνζσπεχζεη 

ην θφζηνο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο ζπζηήκαηνο. Σν ζπλνιηθφ NPC ζπκππθλψλεη φια ηηο 

δαπάλεο θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζηε δηάξθεηα δσήο ζε έλα πνζφ, κε ηηο 

κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ρξεζηκνπνηψληαο ην επηηφθην. Ο ρξήζηεο δηεπθξηλίδεη ην 

πνζνζηφ επηηνθίνπ θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν NPC πεξηιακβάλεη ηηο 

αξρηθέο δαπάλεο θαηαζθεπήο, αληηθαηαζηάζεηο, ζπληήξεζε, θαχζηκα, ζπλ ην θφζηνο ηεο 

αγνξάο ελέξγεηαο απφ ην δίθηπν θαη ησλ δηάθνξσλ δαπαλψλ φπσο νη πνηληθέο ξήηξεο σο 

απνηέιεζκα ησλ κνιπζκαηηθψλ εθπνκπψλ. Σα εηζνδήκαηα πεξηιακβάλνπλ ην εηζφδεκα απφ 

ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν, ζπλ νπνηαδήπνηε αμία δηάζσζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζην 

ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ην NPC, νη δαπάλεο είλαη ην ζεηηθφ θαη ηα 

εηζνδήκαηα είλαη αξλεηηθά. Απηφ είλαη ην αληίζεην ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο. Καηά 

ζπλέπεηα, ην θαζαξφ παξφλ θφζηνο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηελ θαζαξή παξνχζα αμία. 

 

Σν HOMER ππνζέηεη φηη φιεο νη ηηκέο θιηκαθψλνληαη ζην ίδην πνζνζηφ πέξα απφ ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.. Ο ρξήζηεο ηνπ HOMER εηζάγεη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην, 

ην νπνίν είλαη θαηά πξνζέγγηζε ίζν κε ην νλνκαζηηθφ επηηφθην κείνλ ην πνζνζηφ 

πιεζσξηζκνχ. ιεο νη δαπάλεο ζην HOMER είλαη πξαγκαηηθέο δαπάλεο, πνπ ζεκαίλνπλ φηη 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηηκή ησλ ζηαζεξψλ επξψ . 

 

Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ρξήζηεο δηεπθξηλίδεη ην θφζηνο αξρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

νπνίν εκθαλίδεηαη ζην έηνο κεδέλ, ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο, πνπ εκθαλίδνληαη θάζε θνξά 

πνπ ρξεηάδεηαη ην ζπζηαηηθφ ηελ αληηθαηάζηαζε ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ θαη ην 

θφζηνο ζπληήξεζεο, ην νπνίν εκθαλίδεηαη θάζε έηνο ηεο δηάξθεηαο δσήο πξνγξάκκαηνο. Ο 

ρξήζηεο δηεπθξηλίδεη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπζηαηηθψλ ζηα έηε, αιιά ην 

HOMER ππνινγίδεη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο θαη ησλ γελλεηξηψλ.Σν θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ελφο ζπζηαηηθνχ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην θφζηνο αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ 

γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ππνζέζεηε φηη έλαο θηλεηήξαο 

αλεκνζηξφβηισλ ζα ρξεηαζηεί ηελ αληηθαηάζηαζε κεηά απφ 15 έηε, αιιά ν πχξγνο θαη ην 

ίδξπκα ζα δηαξθέζνπλ γηα ηε δσή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφηε ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε, ην 

θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ζα ήηαλ αξθεηά ιηγφηεξν απφ ην θφζηνο αξρηθνχ θεθαιαίνπ. 
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Γηα λα ππνινγίζεη ηελ αμία δηάζσζεο θάζε ζηνηρείνπ  ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο 

πξνγξάκκαηνο, ην HOMER ρξεζηκνπνηεί ηελ εμίζσζε 

 

(6.20) 

 

φπνπ ην S είλαη ε αμία, ην Crep ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηαηηθνχ, ην Rrem ε 

ππφινηπε δσή ηνπ ζπζηαηηθνχ, θαη ην Rcomp δηάζσζεο ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηαηηθνχ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ε δηάξθεηα δσήο ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη 20 έηε θαη ε δηάξθεηα 

δσήο ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο είλαη επίζεο 20 έηε, ε αμία δηάζσζεο ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο ζην ηέινο 

ηεο δηάξθεηαο δσήο πξνγξάκκαηνο ζα είλαη κεδέλ επεηδή δελ έρεη θακία ππφινηπε δσή. Αθ' 

ελφο, εάλ ε δηάξθεηα δσήο ηεο ΦΒ ζπζηνηρίαο είλαη 30 έηε, ζην ηέινο ηεο είθνζη εηψλ 

δηάξθεηαο δσήο πξνγξάκκαηνο ε αμία δηάζσζήο ηεο ζα είλαη έλα ηξίην ηνπ θφζηνπο 

αληηθαηάζηαζήο ηεο. 

 

Γηα θάζε ζηνηρείν , ην HOMER ζπλδπάδεη ην θεθάιαην, ηελ αληηθαηάζηαζε, ηε ζπληήξεζε 

θαη ηα θφζηε θαπζίκσλ, καδί κε ηελ αμία δηάζσζεο θαη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ή εηζνδήκαηα, 

γηα λα βξεη ην εηήζην θφζηνο θάζε ζηνηρείνπ. Απηφ είλαη ην ππνζεηηθφ εηήζην θφζηνο, δειαδή 

εάλ εκθαλίδεηαη θάζε έηνο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξείρε έλα θαζαξφ 

παξφλ θφζηνο ηζνδχλακν κε απηφ φισλ ησλ κεκνλσκέλσλ δαπαλψλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ 

ηνπ θάζε ζηνηρείνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα. Σν HOMER αζξνίδεη ηηο εηήζηεο 

δαπάλεο θάζε ζηνηρείνπ , κε νπνηεζδήπνηε άιιεο δηάθνξεο δαπάλεο, φπσο νη πνηληθέο ξήηξεο 

γηα ηηο κνιπζκαηηθέο εθπνκπέο, γηα λα βξεη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απηή ε αμία είλαη ζεκαληηθή επεηδή ην HOMER ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ππνινγίζεη ηνπο 

δχν θχξηνπο νηθνλνκηθνχο αξηζκνχο ηεο αμίαο γηα ην ζχζηεκα: ην ζπλνιηθφ θαζαξφ παξφλ 

θφζηνο θαη ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο. 

 

Σν HOMER ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε εμίζσζε γηα λα ππνινγίζεη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ 

παξφλ θφζηνο :  

 

(6.21) 

 

 

φπνπ Cann,tot είλαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο, η ην εηήζην πξαγκαηηθφ επηηφθην (ην πνζνζηφ 

έθπησζεο), Rproj ε δηάξθεηα δσήο πξνγξάκκαηνο, θαη CRF (*) είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο 

απνθαηάζηαζεο, πνπ δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε 

 

(6.22) 

 

 

φπνπ ην η είλαη ην εηήζηα πξαγκαηηθφ επηηφθην θαη ην Ν είλαη ν αξηζκφο εηψλ. 
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Σν HOMER ρξεζηκνπνηεί ηελ αθφινπζε εμίζσζε γηα λα ππνινγίζεη ην θφζηνο ηεο 

ελέξγεηαο:  

 

(6.23) 

 

 

φπνπ Cann,tot είλαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο, Eprim θαη Edef είλαη ηα ζπλνιηθά πνζά 

αξρηθφ θαη deferrable θνξηίν, αληίζηνηρα, ην νπνίν ην ζχζηεκα εμππεξεηεί ην ρξφλν, θαη 

Egrid νη πσιήζεηο πνζνχ ελέξγεηαο πξνο ην δίθηπν ην ρξφλν. Ο παξνλνκαζηήο ζηελ 

παξαπάλσ εμίζσζε είλαη κηα έθθξαζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ρξήζηκεο ελέξγεηαο πνπ ην 

ζχζηεκα παξάγεη ην ρξφλν. Σν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο είλαη επνκέλσο ην κέζν θφζηνο αλά 

kilowatthour ηεο ρξήζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξήρζε απφ ην ζχζηεκα. 

 

Αλ θαη ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο είλαη ζπρλά θαηάιιειν σο κέηξν ζχγθξηζεο ησλ δαπαλψλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ην HOMER ρξεζηκνπνίεη ην ζπλνιηθφ NPC αληί απηνχ. ηε 

δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζήο ηνπ, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην HOMER ηαμηλνκεί ηηο 

δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ ζχκθσλα κε NPC θαη φρη κε ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη επεηδή ν θαζνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο είλαη πην ακθηιεγφκελνο απ φηη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ NPC. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

Δμνκνίσζε θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ ησλ πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο ζην πξφγξακκα HOMER 

 

7.1 Δηζαγσγή [24] 
 

Πνιπάξηζκα απηφλνκα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα (SAPS) έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε νιφθιεξε ηελ 

Δπξψπε. Απηά ηα ζπζηήκαηα παξέρνπλ ηζρχ ζε ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θνηλφηεηεο ζε 

πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ δίθηπν. Έλαο απμαλφκελνο 

αξηζκφο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη ηερλνινγίεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (ειηαθή ή 

αηνιηθή ελέξγεηα), ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ κε γελλήηξηεο diesel κε ή ρσξίο κπαηαξίεο σο 

εθεδξηθή πεγή, αιιά ε πιεηνςεθία ησλ κεγαιχηεξσλ SAPS είλαη αθφκα βαζηζκέλε ζηελ 

παξαγσγή ηζρχνο απφ νξπθηά θαχζηκα. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ γελλεηξηψλ diesel θαη ησλ 

κπαηαξηψλ απφ ηα θχηηαξα θαπζίκνπ (FC) πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην άθζνλν πδξνγφλν ζα 

ειαρηζηνπνηνχζε ηελ εμάξηεζε απφ νξπθηά θαχζηκα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κείσζε ηελ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ θαη ελδερνκέλσο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο. Ζ αγνξά SAPS ζεσξείηαη κηα αγνξά φπνπ ε ηερλνινγία θπηηάξσλ θαπζίκνπ 

κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθή βξαρππξφζεζκα, ιφγσ ηεο πςεινχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο . 

Ζ απνζήθεπζε ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (ζπλήζσο ηεο ειηαθήο ελέξγεηα) ππφ κνξθή 

ειεθηξνιπηηθά παξαρζέληνο πδξνγφλνπ ζηα απηφλνκα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα θαη 

επαλειέθηξηζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηα θχηηαξα θαπζίκνπ έρεη εξεπλεζεί ζε πνιιά ζπζηήκαηα 

επίδεημεο θαη είλαη ζρεηηθή κε ηηο κε ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν θνηλφηεηεο θαη ηηο 

απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ εξεπλήζεη ηέηνηα ζπζηήκαηα, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο. 

Δθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ζηνηρείσλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ε κειέηε 

ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία θαζψο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο έρνπλ ιάβεη θάπνηα πξνζνρή αιιά είλαη βεβαίσο έλα ζέκα πνπ απαηηεί 

πεξαηηέξσ πξνζνρή. 

Έηζη αλαπηχρζεθε έλα δπλακηθφ κνληέιν πξνθεηκέλνπ λα εμνκνησζνχλ ειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ζπλήζσο αηνιηθή 

θαη ειηαθή ελέξγεηα), κε ή ρσξίο κπαηαξίεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηεί ην αέξην πδξνγφλν σο 

αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο θαζψο θαη ηα electrolysers θαη ηα θχηηαξα θαπζίκνπ σο κέζα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην πδξνγφλν. ε απηφ ην κνληέιν, νη ζπζθεπέο ηζρχνο 

(κεηαηξνπείο ελίζρπζεο θαη κεηαθνξάο ) δηακνξθψλνληαη ηφζν γηα ζηαζεξέο φζν θαη 

κεηαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο . 

Οη Wallmark θαη Alvfors έρνπλ κειεηήζεη ηνλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ θαη έρνπλ επηρεηξήζεη ηελ 

νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ελφο απηφλνκνπ FC ζπζηήκαηνο κε κεκβξάλεο αληαιιαγήο 

πξσηνλίσλ (PEM), ην φπνην έρεη ζπλδεζεί πνιχ καθξηά απφ ην δίθηπν θαη ηξνθνδνηεί έλαλ 

κηθξφ αξηζκφ θηεξίσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε εγθαηάζηαζε 

ζπζηεκάησλ κε θχηηαξα θαπζίκνπ δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. 

Πνιχ κεγάιε ζεκαζία έρεη επίζεο θαη ε δηαζηαζνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα απηφλνκα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πδξνγφλνπ κε δηάθνξνπο ζπλδηαζκνχο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, δειαδή ειηαθή, πδξνειεθηξηθή θαη αηνιηθή αλαιχζεθαλ κε βάζε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
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Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ε πξνηηκφηεξε ιχζε πνηθίιεη αλάινγα κε ηνπο κεηεσξνινγηθά 

δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ην πξνθίι ηνπ θνξηίνπ. Γηα κηα επηιεγκέλε 

πεξηνρή (π.ρ κηα καθξηλή θνηλφηεηα ζηε βφξεηα Ηηαιία) ζπλήρζε ην ζπκπέξαζκα φηη 

πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπλδπάζηεθαλ κε έλα electrolyser, κηα δεμακελή 

απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ θαη έλα θχηηαξν θαπζίκνπ PEM ήηαλ ε βέιηηζηε επηινγή. 

Οη Khan θαη Iqbal πξνεηνίκαζαλ κηα κειέηε φζνλ αθνξά ην πφζν εθηθηά είλαη ηα απηφλνκα 

πβξηδηθά ζπζηήκαηα κε ην πδξνγφλν σο θαχζηκν γηα εθαξκνγέο ζηε Νέα Γε θαη ζηνλ 

Καλαδά. Γηαθνξεηηθέο ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο θαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαζψο θαη κηα επξεία πνηθηιία κεζφδσλ απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο εμεηάζηεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα βειηηζηνπνίεζεο πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ (HOMER) σο 

εξγαιείν πξνζνκνίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη κε βάζε ηα 

παξφληα θφζηε, έλα αηνιηθφ ζχζηεκα ζπλδπαζκέλν κε ληεδεινγελλήξηα θαη κπαηαξίεο ήηαλ 

ε επλντθφηεξε ιχζε, αιιά κηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ θπηηάξσλ θαπζίκνπ ζην 15% ηεο 

ηξέρνπζαο αμίαο ηνπο ζα έθαλε έλα αηνιηθφ ζχζηεκα ζπλδπαζκέλν κε θχηηαξα θαπζίκνπ κηα 

ηδαληθφηεξε επηινγή. 

 

7.2 Πεξηγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ θνξηίνπ θαη ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πεξηνρήο ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο 
 

 

 
 

7.2.1 Δλεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 

 

Σν ππφ κειέηε ζχζηεκα καο αθνξά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κίαο πεξηνρήο ησλ Μελεηψλ 

ζηελ Άλδξν. Πξφθεηηαη γηα κηα θνηλφηεηα πνπ θαηνηθείηαη φιν ην ρξφλν θαη απαξηζκεί 60 

ζπίηηα. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 7.1 γηα κία ηππηθή κέξα ηνπ 

Απγνχζηνπ. Σν ειεθηξηθφ θνξηίν έρεη κηα επνρηαθή αχμεζε κε ηνπο θαινθαηξηλνχ κήλεο λα 

είλαη νη κήλεο αηρκήο θνξηίνπ εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα 

θιηκαηηζκφ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ.   



95 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ην γξάθεκα 7.1 ην θνξηίν παξνπζηάδεη θαη' αλαινγία πςειφ θνξηίν 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Ζ εηήζηα κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη νη 

400kWh ( ή 16.66 kW) θαη ε εηήζηα κέγηζηε ηηκή ηζρχνο είλαη ηα 65.4 KW. Ο παξάγνληαο 

θνξηίνπ (load factor) ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηνλ κέζν φξν ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ κε 

ηελ θαζεκεξηλή αηρκή δειαδή ζηελ πεξίπησζε καο 16.66 kW / 65.4 kW = 0.255   

 

 
Γξάθεκα 7.1 Μειέηε ειεθηξηθνχ θνξηίνπ γηα κηα ηππηθή εκέξα ηνπ κήλα Απγνχζηνπ ησλ Μελεηψλ [1] 

 

ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ζην Homer 

 

AC LOAD: Menites (Ζιεθηξηθφ θνξηίν) 

Data Source: Synthetic 

Daily Noise: 0% 

Hourly Noise: 0% 

Scaled Annual Average: 400KWh/d 

Scaled Peak Load: 65.4KW 

Load Factor: 0.255 

 
Γξάθεκα 7.2 ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Μελεηψλ Άλδξνπ γηα κηα 
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7.2.2 Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηνρήο 

 

 
Γξάθεκα 7.3 Πξνζδηνξηζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο  ζπκθσλά κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην γεσγξαθηθφ 

κήθνο ηεο πεξηνρήο[25] 

 

Solar Resource (Ζιηαθά δεδνκέλα)  

 

Σα δεδνκέλα φζνλ αθνξά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζην λεζί ηεο Άλδξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

δείθηεο αηζξηφηεηαο θαη ε εκεξήζηα αθηηλνβνιία θαίλνληαη ζην γξάθεκα 7.4. Οη κεηξήζεηο 

ηεο σξηαίαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζηνχλ νη κεληαίεο κέζεο ηηκέο ηνπ δείθηε αηζξηφηεηαο θαη ηεο θαζεκεξηλήο 

αθηηλνβνιίαο εηζήρζεθαλ απηφκαηα ζην πξφγξακκα εμνκνίσζεο HOMER , εθφζνλ ην 

πξφγξακκα έρεη πξφζβαζε ζηα θαηξηθά ζηνηρεία ηεο NASA κε ηελ πξνυπφζεζε ηνπ νξηζκνχ 

απ ηνλ εθάζηνηε ρξεζηή ηνπ γεσκεηξηθνχ πιάηνπο θαη γεσκεηξηθνχ κήθνπο ηεο πεξηνρήο ηελ 

νπνία ελδηαθέξεηαη λα κειεηήζεη . 

 

Latitude (γεσγξαθηθφ κήθνο): 37 degrees 49 minutes North 

Longitude (γεσγξαθηθφ πιάηνο): 24 degrees 25 minutes East 

Time zone (ρξνληθή δψλε): GMT +2.00 

Data Source: Synthetic 
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πσο είλαη πξνθαλέο ε ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη πςειή θπξίσο κεηαμχ Μαΐνπ θαη 

Απγνχζηνπ. Γηα απηήλ ηελ ηνπνζεζία ν κέζνο εηήζηνο δείθηεο αηζξηφηεηαο είλαη 0.573 θαη ε 

κέζε εηήζηα ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη 4.61 kWh m
-2

. Οη ίδηεο πεγέο θαη ηα δεδνκέλα φζνλ 

αθνξά ην θνξηίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζηελ δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο θαη ζηελ 

ηερλννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ππφινηπσλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

 

 

Month 

(Μήλαο) 

Clearness Index 

(Γείθηεο αηζξηφηεηαο) 

Average Radiation 

(Μέζε Ζκεξήζηα Αθηηλνβνιία) 

KWh/m
2
/day 

Jan 0.467 2.151 

Feb 0.454 2.716 

Mar 0.528 4.168 

Apr 0.546 5.342 

May 0.580 6.415 

Jun 0.648 7.502 

Jul 0.645 7.282 

Aug 0.637 6.514 

Sep 0.635 5.409 

Oct 0.540 3.524 

Nov 0.471 2.311 

Dec 0.458 1.920 

 

 

Γξάθεκα 7.4 Μεληαίεο κέζεο ηηκέο ηνπ δείθηε αηζξηφηεηαο θαη ηεο εκεξήζηαο αθηηλνβνιίαο 

 

 

 

 

Wind Source (Αηνιηθά δεδνκέλα)[25] 

 

Γηα ηελ αλεχξεζε ζηνηρείσλ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ άλεκνπ ηεο πεξηνρήο πνπ καο ελδηαθέξεη 

ρξεζηκνπνηήζακε ην site ηεο NASA (NASA surface Meteorology and Solar Energy) απ φπνπ 

θαη αληιήζακε ηηο πιεξνθνξίεο καο . Σα ζηνηρεία θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 7.1 φπνπ ε κέζε 

εηήζηα ηαρχηεηα ηνπ άλεκνπ είλαη 9.7 m / s.  
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Month 

(Μήλαο) 

Wind Speed m/s  

(Σαρχηεηα αλέκνπ) 

Jan 9.500 

Feb 9.400 

Mar 10.300 

Apr 9.400 

May 9.000 

Jun 9.600 

Jul 10.000 

Aug 13.000 

Sep 8.400 

Oct 9.000 

Nov 9.300 

Dec 9.400 

Annual Aver.  9.700 
Πίλαθαο 7.1 Μέζε ηαρχηεηα αλέκνπ γηα θάζε κήλα 

 

Weibull k: 2 

Autocorrelation factor: 0.85 

Diurnal pattern strength: 0.25 

Hour of peak wind speed 15 

Scaled annual average: 9 

Anemometer height: 10 

Altitude: 216 

Wind shear profile logarithmic 

Surface roughness length: 0.01 

 

 

 

7.3 ηνηρεία Τβξηδηθψλ πζηεκάησλ Δλέξγεηαο 

 
 

 

7.3.1 Φσηνβνιηαηθή ζπζηνηρία[26] 

 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε ζπζηνηρίαο ζηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα πνπ εμνκνηψλνληαη 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θσηνβνιηαηθά πάλει Sovello SV-X-205 κε νλνκαζηηθή ηζρχ ηα 

0.205KW. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο ζπζηνηρίαο είλαη 2270€/KW, ην θφζηνο 
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αληηθαηάζηαζεο είλαη 1816€/KW θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο 0€/KW. Ζ δηάξθεηα δσήο είλαη 

30 ρξφληα. 

 

Ζιεθηξηθά ηνηρεία Πάλει 

Ολνκαζηηθή Ηζρχο 205Wp 

Σάζε ζηε κέγηζηε ιεηηνπξγία 18.4V 

Ρεχκα ζηε κέγηζηε ιεηηνπξγία 11.15A 

Σάζε αλνηρηνθπθιψκαηνο 23V 

Ρεχκα βξαρπθπθιψζεσο 11.87A 
ρήκα 7.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πάλει [26] 

 

 

ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ PV ζην Homer  

 

PV 

 
Size (kW) Capital (€) Replacement (€) O&M (€/yr) 

1.000 2,270 1,816 0 

 

 

Derating factor (%) 80 

Slope (degrees) 25, 30, 35 

Azimuth (degrees W of S) 0 

Ground Reflectance (%) 20 

Lifetime (years) 30 

 

 

7.3.2 Αλεκνγελλήηξηα [27] 

 

 
ηηο δηάθνξεο εμνκνηψζεηο ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  

αλεκνγελλήηξηεο AC ηχπνπ BWC Excel-S 10KW ηεο εηαηξίαο Bergey Windpower. Σν 

θφζηνο αγνξάο ηνπο καδί κε ηνλ πχξγν είλαη 40,000€ θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο κφλν 22400€. Σν πξνζδφθηκν δσήο ηνπο είλαη πάλσ απφ 30 ρξφληα. Ζ 

κέγηζηε απφδνζε ηνπο θηάλεη ηα 12KW. 
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ρήκα 7.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλεκνγελλήηξηαο [27] 

 
ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζην Homer 

 

 BWC Excel-S 

 

 

Quantity Capital (€) Replacement (€) O&M (€/yr) 

1 40,000 22,400 100 

 

 
Γξάθεκα 7.5 Κακπχιε ελέξγεηαο ζπλαξηήζεη ηαρχηεηαο άλεκνπ αλεκνγελλήηξηαο 

 

 

7.3.3 Γελλήηξηα Πεηξειαίνπ[28] 

 

ηηο εμνκνηψζεηο ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηξηθαζηθέο 

ληεδεινγελλήηξηεο ηχπνπ J40U θαη J60U ηεο εηαηξείαο SDMO. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

είλαη 10,997€ θαη 13,997€  αληίζηνηρα. Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο είλαη 8,797€ γηα ηελ J40U 

θαη  11,198€ γηα ηελ J60U ελψ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 0.1€/h είλαη ην ίδην θαη 

γηα ηηο δπν. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη 15,000 ψξεο ιεηηνπξγίαο. Χο ηηκή θαπζίκνπ 

παίξλνπκε ην 1,4€. 
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Σχπνο Γελλήηξηαο J40U J60U 

Ολνκαζηηθή Ηζρχο(KW) 40 60 

Ολνκαζηηθή πρλφηεηα(Hz) 50 

Ολνκαζηηθή Σάζε(V) 380/220 

Ολνκαζηηθή Έληαζε(Α) 76 114 

Ολνκαζηηθέο ηξνθέο(rpm) 1500 

Αξηζκφο Πφισλ 4 

Γηαζηάζεηο (x,y,z)mm 1700x896x1221 1870x994x1360 

Βάξνο(kg) 860 1000 

Καχζηκν Diesel 

Καηαλάισζε Καπζίκνπ            100% Φνξηίν(L/h) 

                                                      75% Φνξηίν(L/h) 

                                                      50% Φνξηίν(L/h) 

13.11 

10.1 

6.9 

15.7 

12.3 

8.9 

Υσξεηηθφηεηα Γεμακελήο Καπζίκνπ(L) 100 180 

πλερήο Λεηηνπξγία(h) 8 
ρήκα 7.3 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ληεδεινγελλήηξηαο [28] 

 

 

 

ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο γελλήηξηαο πεηξειαίνπ ζην Homer  

 

SDMOGen 

 
Size (kW) Capital (€) Replacement (€) O&M 

(€/yr) 

40.000 10,997 8,797 0.100 

60.000 13,997 11,198 0.100 

 

 
Lifetime (operating hours) 1500 

Minimum load ratio (%)  30 

Intercept coeff. (L/hr/KW rated) 0.0185 

Slope (L/hr/KW output) 0.31 

 

 

 

7.3.4 Μπαηαξίεο[23] 

 

 

 

ηηο εμνκνηψζεηο ησλ δηαθφξσλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπαηαξίεο 

ηχπνπ Hoppecke 10 OPzS 1000.   Ζ ηηκή ηνπο είλαη 500€ ε θαζεκία, ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο αλέξρεηαη ζηα 422€, θαη ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηα 2€ ην ρξφλν 
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ρήκα 7.4 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπαηαξηψλ [23] 

 

 

 

ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε κπαηαξηψλ ζην Homer  
 

H1000 

  

Quantity Capital (€) Replacement (€) O&M (€/yr) 

1 500 418 2 

 
Nominal Voltage 2V 

Nominal Capacity 1,000Ah (2KW) 

Lifetime throughput 3,438KWh 

 

 

7.3.5Αληηζηξνθέαο [29] 

 

 
Γηα ηηο εμνκνηψζεηο ζην πξφγξακκα Homer ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπζηνηρίεο αληηζηξνθέσλ AC-

DC  κε δηάθνξεο ηζρχο πνπ απνηεινχληαλ απφ αληηζηξνθείο HYDRA 48 4200KW κε 

θνξηηζηή 40Α. Ζ ηηκή αγνξάο ηνπ θαζέλα είλαη 3800€ θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο  3040€ . Ζ 

βαζκφο απφδνζεο είλαη ηνπ αληηζηξνθέα είλαη 93% θαη ν ρξφλνο δσήο ηνπ 12 ρξφληα. 
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ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε αληηζηξνθέα ζην Homer 

 

Converter 

 

 
Size (kW) Capital 

(€) 

Replacement (€) O&M 

(€/yr) 

4.2 3,800 3,040 0 

25.2 22,800 18,240 0 

50.4 45,600 36,480 0 

75.6 68,400 54,720 0 

100.8 91,200 72,960 0 

 

 

7.3.6 Κπςέιε Καπζίκνπ (Fuel Cell)[30] 

 

Γηα ηελ εμνκνίσζε ησλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ κε θπςέιε θαπζίκνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θπςέιεο θαπζίκνπ Ζ-5000 Fuel cell ηχπνπ PEM ηεο εηαηξείαο Horizon. Ζ ηηκή ελφο PEM 

fuel cell θπκέλνληαη απφ 1,500 - 3,000 € αλά KW. Δδψ επηιέρζεθε ηηκή 2,000 € / KW, 

θφζηνο αληηθαηάζηαζεο 1,500 € / KW θαη ιεηηνπξγίαο 0,02 €/h. 

 

 

Type of Fuel Cell PEM Humidification Self humidified 

Number of cells 120 Cooling 
Air (integrated cooling 

fan) 

Rated power 5000W 
Weight (with fan and 

casing) 
37.5 lbs 

Performance 72V @ 70A Dimensions 
38.0cm x 16.0cm x 

46.0cm 

H2 Supply Valve 

Voltage 
12V Hydrogen flow rate 

84 l/min of hydrogen at 

maximum power 

Purging Valve 

Voltage 
12V Start up time Immediate 

Blower Voltage 12V Stack efficiency 45% at 72V 

Reactants Hydrogen and air Controller 1000g 

External temperature 5-35ΊC 
Low Voltage Shut 

Down 
60V 

Maximum stack 

temperature 
65ΊC 

Over Current Shut 

Down 
75A 

Composition 99.999% Dry H2 
Over Temperature 

Shut Down 
65ΊC 

Hydrogen pressure 7.2-9.4 PSI   
ρήκα 7.5 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ [30] 

ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε θπςέιεο θαπζίκνπ ζην Homer 

 

Ζ-5000 Fuel Cell 

 

 
Size 

(kW) 

Capital (€) Replacement (€) O&M 

(€/yr) 

1.000 2,000 1,500 0.02 
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Lifetime: 35,000 hrs 

Min. load ratio:  30% 

Heat recovery ratio:  0% 

Fuel used: Stored hydrogen 

Fuel curve intercept:  0.001 L/hr/kW 

Fuel curve slope:    0.059 L/hr/kW 

 

 

7.3.7 Ζιεθηξνιχηεο (Electrolyzer)[31] 

 

 

Οη ΡΔΜ ειεθηξνιχηεο είλαη νη πην θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελνη ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα 

παξάγσγεο ελέξγεηαο. Δδψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ειεθηξνιχηεο ηχπνπ HOGEΝ 40 6-kW. 

Πεξηέρεηαη ην PEM stack , ηα ειεθηξνληθά ηζρχνο θαη ην ζχζηεκα έιεγρνπ κέζα ζηνλ 

ειεθηξνιχηε απηφλ .Σν θφζηνο ηνπ HOGEN 40 είλαη 6.000 € φπνηε θάζε kW θνζηίδεη 1.000 

€ / kW . Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο είλαη 1.000 € / kW , ην θφζηνο ρεηξηζκνχ είλαη 20 € / yr. 

Ε δηάξθεηα δσήο 20 ρξφληα θαη ε απνδνηηθφηεηα είλαη 80 % 

 

 

 
ρήκα 7.6 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξνιχηε [31] 
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ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε θπςέιεο θαπζίκνπ ζην Homer 

 

Electrolyzer 

 

 
Size 

(kW) 

Capital (€) Replacement (€) O&M 

(€/yr) 

1.000 1,000 1,500 0.2 

 
Lifetime: 25 yr 

Efficiency: 80% 

Min. load ratio: 0% 

 

 

 7.3.8 Απνζήθεπζε πδξνγφλνπ (Hydrogen Tank) 

 

Σν πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη ζηα 30 bar απφ ηνπο ειεθηξνιχηεο ζα απνζεθεπηεί ζε 

ζπκβαηηθέο δεμακελέο απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ, ην κέζν θφζηνο ησλ νπνίσλ είλαη 38 € / 

NmA3 ή 432 € / kg .Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο είλαη 400 € / kg , ην θφζηνο ρεηξηζκνχ είλαη 2 

€ / year θαη ε δηάξθεηα δσήο είλαη 25 ρξφληα . 

 
ηνηρεία θαη παξακεηξνπνίεζε απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ ζην Homer 

 

Hydrogen tank 

 

Size (Kg) Capital (€) Replacement (€) O&M 

(€/yr) 

1.000 432 400 0.2 

 
Οηθνλνκηθά ζηνηρεία εμνκνίσζεο θαη πεξηνξηζκνί 

 

Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο (project lifetime) φπσο έρεη εηζαρζεί ζηελ 

επηινγή Economics ηνπ Homer είλαη ηα 20 ρξφληα θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηεο 

επέλδπζεο είλαη 6 %. Δπίζεο, ζηελ αλάιπζε καο πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη 1.200 € γηα ην 

θφζηνο ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ γηα ην απηφλνκν ζχζηεκά καο θαζψο θαη 80 € γηα γεληθφηεξα 

θφζηε ζπληήξεζεο ησλ κνλάδσλ . 

Ζ κέγηζηε εηήζηα έιιεηςε ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο επηιέρζεθε ζην Constraints 

είλαη ζην 0.1% . 

Economics 

Annual real interest rate: 
6% 

Project lifetime: 20yr 

Capacity shortage 
penalty: 

0€/KWh 

System fixed capital cost: 1200€ 

O&M cost: 80 €/yr 
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7.4 PV-diesel πβξηδηθφ ζχζηεκα 

 

7.4.1 Τβξηδηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ θσηνβνιηαηθή ζπζηνηρία, ληεδεινγελλήηξηα 

θαη κπαηαξίεο 

 

Έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνηειείηαη κφλν απφ ληεδειφγελλήηξηεο 

έρεη πνιχ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα. 

 Έλαο πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηεκαηνο ην νπνίν 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηηκή ηνπ θαπζίκνπ. Σν γεγνλφο φηη ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ 

απμάλεηαη  ζε βάζνο ρξφλνπ ζπλερψο θαη ζαλ ζπλέπεηα απηνχ ε ηηκή ζε εζληθφ επίπεδν ηνπ 

πεηξειαίνπ έρεη απμεζεί θαηά 400 % ηα ηειεπηαία 10 έηε. πλεπψο ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο 

θηινβαηψξαο απμάλεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ ζπλερψο. 

Δπηπιένλ ε ρξήζε κηαο ληεδεινγελλήηξηαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο φιν ην 24σξν 

ζεκαίλεη κεηψλεη δξακαηηθά ην ρξφλν δσήο ηεο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηεο γίλεηαη ζε πνιχ 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα εθηηλάζζνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

Αθφκε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απνηεινχλ θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο 

ληεδεινγελλήηξηαο ηα νπνία είλαη ε κεληαία ζπληήξεζε, ηα αληαιιαθηηθά, ην θφζηνο 

θαπζίκσλ αιιά θαη ε κεηαθνξά ηνπο θαη ηέινο ν θαζαξηζκφο θαη ην ιάδη ηεο κεραλήο.[36] 

Παξά ην κηθξφ θφζηνο αγνξάο κηαο γελλήηξηαο ληήδει, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ απηή είλαη αθξηβή εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Αθφκε ε 

ιεηηνπξγία ηεο επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ ιφγσ ησλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θαχζε 

ηνπ πεηξειαίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε ρακειφ ζρεδφλ κεδεληθφ θνξηίν ε γελλήηξηα 

ρξεζηκνπνηεί ην 30 % ηνπ θαπζίκνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε ζε πιήξεο θνξηίν. 

 

Απηά ηα πξνβιήκαηα κεηψλνληαη ζεκαληηθά κε ηε ζπλεξγαζία θσηνβνιηαησλ κε 

ληεδεινγελλήηξηα θαη κπαηαξίεο ψζηε λα νκαινπνηείηαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ηεο ειαηηψλνληαο ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηελ γελλήηξηα θαη λα 

κεηψλεηαη ε ξχπαλζε ησλ πεξηβάιινληνο.[8] 

 

Σα θχξηα ελεξγεηαθά ζηνηρεία ηνπ PV-diesel πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηα θσηνβνιηαηθά 

πάλει, κηα γελλήηξηα πεηξειαίνπ, κπαηαξίεο θαη έλαο κεηαηξνπέαο ελέξγεηαο. Ο αξηζκφο ησλ 

κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ην βαζηθφ θφζηνο, ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο, ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο , νη ψξεο ιεηηνπξγίαο θ.ιπ. θαζνξίζηεθαλ ζην HOMER ψζηε λα 

εμνκνησζεί ην ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 

 

7.4.2 Πεξηγξαθή ηνπ ππφ κειέηε πζηήκαηνο 

 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη ε εμήο: 

Σα θσηνβνιηατθά παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηζρχ ζην θνξηίν κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα ηζρχνο. 

Ζ πξφζζεηε ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο κέζσ ηνπ ξπζκηζηή 

θφξηηζεο κέρξη νη κπαηαξίεο λα θηάζνπλ ζην κέγηζην επίπεδν θφξηηζεο ηνπο. 
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Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο ρξήζεο κπαηαξηψλ ζαλ απνζεθεπηηθφ κέζν ελέξγεηαο είλαη γηα λα 

παξέρεη ή λα απνζεθεχζεη ελέξγεηα αλάινγα κε ηε δήηεζε. Ζ ληεδεινγελλήηξηα κπαίλεη ζε 

ιεηηνπξγία εάλ ηελ δήηεζε ηνπ θνξηίνπ δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα θσηνβνιηατθά αιιά 

νχηε θαη νη κπαηαξίεο [19]. 

 

7.4.3 Δμνκνίσζε PV-Diesel ζπζηήκαηνο 

 

Σν δηάγξακκα ην φπνην ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εμνκνίσζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 
ρήκα 7.7 Γηάγξακκα PV-Diesel ζπζηήκαηνο 

Σν πξφγξακκα εμνκνίσζεο Homer πινπνίεζε εμνκνηψζεηο θαη γηα ηνπο ηξεηο ζπλδπαζκνχο 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο (PV-Diesel κε κπαηαξίεο, PV-Diesel ρσξίο κπαηαξίεο, PV 

κε κπαηαξίεο), ηηο νπνίεο βιέπνπκε ζην παξαθάησ πίλαθα.      

 

 
Πίλαθαο 7.2 Δμνκνηψζεηο φισλ ησλ πηζαλψλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ 

 

πσο παξαηεξνχκε ν βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο κε θξηηήξην ην θαζαξφ παξφλ θφζηνο φισλ ησλ 

εμφδσλ θαηά ηε δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη απηφο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

PV-Diesel κε κπαηαξίεο ζχζηεκα. 

Σα απνηειέζκαηα  βειηηζηνπνίεζεο (optimization) ζην ζχζηεκα PV-Diesel κε κπαηαξίεο 

παξαζέηνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 7.3 Δμνκνηψζεηο ηνπ PV-Diesel κε κπαηαξίεο πβξηδηθνχ ζπηήκαηνο 

 

 

ηα απνηειέζκαηα βειηηζηνπνίεζεο (optimization results) , δειαδή ζηηο 35 κνίξεο γσλίαο 

θιίζεο ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει , δηαπηζηψλνπκε φηη: 

 

 

System architecture 

 

System Variables 

PV slop (deg): 35 

System Architecture 

PV Array:   100KW        

Generator:  SDMO 60KW  

Battery:      200 Hoppecke 10 OPzS 1000 

Inverter:  50.4KW        Rectifier:  50.4KW 

Dispatch Strategy:  Load Following 

 

 

Γηα ηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ ρξεηαδφκαζηε 100ΚW PV ηζρχνο, 60KW ηζρχνο 

ληεδεινγελλήηξηαο, 200 κπαηαξίεο θαη 50.4KW ηζρχ αληηζηξνθέα. 
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7.4.4 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμνκνίσζεο ηνπ PV-Diesel ζπζηήκαηνο  

 

 

Σν ζχζηεκα εμνκνηψζεθε κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

δειαδή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εηήζην ειεθηξηθφ πξνζθεξφκελν θνξηίν, 

αλεθκεηάιιεπηε ειεθηξηθή ελέξγεηα, θιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, κεησκέλε ηθαλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο , αθάιππην θνξηίν θ.ιπ. Μεξηθέο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη 

επίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ( εθπνκπέο άλζξαθα, εηήζηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ) έρνπλ 

επίζεο ππνινγηζηεί. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο ην ζχζηεκα έρεη εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 184,789 KWh, κε 149,883 KWh λα πξνέξρνληαη απφ ηα θσηνβνιηαηθά. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην θνξηίν πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαη ην γξάθεκα  

 

 

 

 
Production 

(Παξαγσγή) 
KWh/yr % 

PV Array 149,883 81 

SDMOGen 34,906 19 

Total 184,789 100 
Πίλαθαο 7.1 Μέζε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

 
Consumption 

(Καηαλάισζε) 
KWh/yr % 

AC primary load (θνξηίν) 145,996 100 

Total 145,996 100 
Πίλαθαο 7.2 Μέζε εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

 
Quantity 

(Πνζφηεηα) 
KWh/yr % 

Excess Electricity 17,677 9.57 

Unmet Load 3.22 0.00 

Capacity Shortage 27.0 0.02 
Πίλαθαο 7.3 ρέζε ηεο κέζεο παξαγφκελεο ελεξγείαο κε ηελ κέζε θαηαλάισζε 

 

  

Quantity (Πνζφηεηα) Value (αμία) 

Renewable Fraction 0.811 
Πίλαθαο 7.4 Κιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 
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Γξάθεκα 7.6 Μεληαία κέζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην PV-Diesel ζχζηεκα 

 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ην ζχζηεκα θαιχπηεη πιήξσο ηεο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ καο θαη κε πνιχ πςειε αμηνπηζηία, αθνχ ην πνζνζηφ ηνπ 

ειιείκκαηνο ελέξγεηαο είλαη 0.02% ελψ ζηελ εμνκνίσζε ζέζακε αλεθηφ φξην ην 0.1%. Σν 

ζχζηεκα καο παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πνζνζηφ 81% απφ ηα θσηνβνιηαηθά θαη κφιηο 

19% απφ ηελ γελλήηξηα, γεγνλφο πνπ καο δίλεη έλα πνιχ θαιφ θιάζκα αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο 0.811. Βέβαηα παξαηεξνχκε φηη έρνπκε έλα ζεκαληηθφ πιεφλαζκα παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  ίζν κε 9.57% ηεο κέζεο εηήζηαο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ην 

νπνίν είλαη απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ησλ θσηνβνιηαηθψλ. Σελ αλεθκεηάιιεπηε απηή 

ελέξγεηα κπνξνχκε λα ηελ απνζεθεχζνπκε κε ηε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ Τδξνγφλνπ κε ην 

νπνίν ζα ιεηηνπξγεί έλα PEM fuel cell γηα αθφκε κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα θσηνβνιηαηθά θαη βειηίσζε ηνπ θιάζκαηνο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

ην γξάθεκα 6 βιέπνπκε ηε κέζε κεληαία παξάγσγε ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ζε ηη πνζνζηφ 

θαιχπηεηαη απηή απφ ηα θσηνβνιηαηθά θαη ηελ γελλήηξηα. Μάιηζηα βιέπνπκε φηη θαη ηνπο 

κήλεο αηρκήο Μάην, Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην ην θνξηίν θαιχπηεηαη ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 

απφ ηα θσηνβνιηαηθά ιφγσ ηεο πςειήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ έρνπκε απηνχο ηνπο 

κήλεο. 

Ζ γελλήηξηα πεηξειαίνπ φπσο βιέπνπκε ζην γξάθεκα 6 ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο ηνπ κήλεο 

κε ηελ κηθξφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία. Απφ ηνλ πίλαθα 8 βιέπνπκε φηη ε γελλήηξηα 

ιεηηνπξγεί 1,588 hr/yr θαη έρεη θαηαλάισζε θνξηίνπ 12,584 L/yr. Ζ γελλήηξηα φπσο 

βιέπνπκε ζην γξάθεκα 7 ιεηηνπξγεί θπξίσο ηεο λπρηεξηλέο ψξεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

δήηεζεο ελέξγεηαο, ηεο έιιεηςεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηα θσηνβνιηαηθά θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ κπαηαξηψλ. 
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Quantity (Πνζφηεηα) Value (αμία) Units (Μνλάδεο) 

Hours of operation 1,588 Hr/yr 

Number of starts 736 Starts/yr 

Operation life 9.45 yr 

Capacity factor 6.64 % 

Fixed generation cost 2.40 €/hr 

Marginal generation cost 0.434 €/KWh 

Electrical production 34,906 KWh/yr 

Mean electrical output 22.0 KW 

Min electrical output 18.0 KW 

Max electrical output 60.0 KW 

Fuel consumption 12,584 L/yr 

Specific fuel consumption 0.361 L/KWh 

Fuel energy input 123,824 KWh/yr 

Mean electrical efficiency 28.2 % 
Πίλαθαο 7.7 Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία ληεδεινγελλήηξηαο 

 

 

 

 
Γξάθεκα 7.7 Ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη εηήζηα παξαγσγηθφηεηα ηεο γελλήηξηαο γηα ην PV-Diesel 

ζχζηεκα 

 

 

Μηα ηππηθή εκέξα ηνπ Ηνπιίνπ ην ζχζηεκα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γξαθήκαηνο 8. ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ην AC θνξηίν, πνπ πξέπεη λα θαιπθηεί, ε 

παξαγφκελε ηζρχο απφ ηα θσηνβνιηαηθά πάλει, ε παξαγφκελε ηζρχο απφ ηελ γελλήηξηα, ην 

επίπεδν θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη ε πιενλάδνπζα ελέξγεηα. χκθσλα κε ην 

γξάθεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (9-17) έρνπκε κεγάιε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ηα θσηνβνιηαηθά πάλει, ε γελλήηξηα είλαη αλελεξγή θαη έρνπκε θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ. 

Αθφκε βιέπνπκε φηη έρνπκε θαη έλα ζεκαληηθφ πνζφ πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο (excess 

electricity) ε νπνία είλαη απηή πνπ κέλεη αλεθκεηάιιεπηε αθνχ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμππεξεηήζεη ην θνξηίν ή λα θνξηίζεη ηηο κπαηαξίεο. Ζ πιενλάδνπζα 

ειεθηξηθή ελέξγεηα εκθαλίδεηαη φηαλ παξάγεηαη έλα πιεφλαζκα ηζρχνο (είηε απφ κηα 

αλαλεψζηκε πεγή είηε απφ ηε γελλήηξηα) θαη φπσο κπαηαξίεο είλαη αλίθαλεο λα ην 

απνξξνθήζνπλ φιν. Αληίζεηα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ε γελλήηξηα είλαη απηή πνπ 

ελεξγνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ καδί κε ηελ ελέξγεηα ησλ κπαηαξηψλ.   
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Γξάθεκα 7.8 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ην κήλα Ηνχιην 

 

Μηα ηππηθή εκέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ ην ζχζηεκα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γξαθήκαηνο 9. ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ην AC θνξηίν, πνπ πξέπεη λα θαιπθηεί, ε 

παξαγφκελε ηζρχο απφ ηα θσηνβνιηαηθά πάλει, ε παξαγφκελε ηζρχο απφ ηελ γελλήηξηα, ην 

επίπεδν θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη ε πιενλάδνπζα ελέξγεηα. Παξαηεξψληαο ην 

γξάθεκα βιέπνπκε ηελ απμεκέλε παξαγσγή ηεο γελλήηξηαο ζε ζρέζε κε ηα θσηνβνιηαηθά 

πάλει. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν Φεβξνπάξηνο έρεη κηθξή ειηαθή αθηηλνβνιία. Καηά ζπλέπεηα 

κεηψλεηαη δξακαηηθά ε απφδνζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει. Αθφκε παξαηεξνχκε φηη δελ 

έρνπκε πιενλάδνπζα ελέξγεηα (excess electricity).  

 

 

 

 
Γξάθεκα 7.9 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ην κήλα Φεβξνπάξην 
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7.4.5 Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εμνκνίσζεο ηνπ PV-Diesel ζπζηήκαηνο 

 

 

ηνπο  παξαθάησ πίλαθεο  παξνπζηάδνληαη ην ζπλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

νπζηαζηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπλνιηθά γηα ηα 20 ρξφληα θαη ην εηήζην θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο γηα ην θάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηζκέλν ζηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνκνίσζεο Homer (Capital, 

Replacement, Operating, Fuel, Salvage).  Σν κεγαιχηεξν πνζφ ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει. Παξαηεξνχκε επίζεο 

φηη ελψ ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο ληεδεινγελλήηξηαο είλαη κηθξφ, ην θφζηνο ησλ 

θαπζίκσλ ηεο ζπλνιηθά είλαη ηεξάζηην επηβεβαηψλνληαο ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα απηήο 

ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ελέξγεηαο δεδνκέλνπ ηελ κηθξή πξνζθνξά ελέξγεηαο ηεο ζην 

ζχζηεκα φπσο είδακε πην πάλσ. Σν θφζηνο επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά θαη απφ ηηο κπαηαξίεο, νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ηα κεγάια πνζά παξαγφκελεο ελέξγεηαο.   

 

 

 
Γξάθεκα 7.10 Καηαλνκή θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-Diesel 

 

 

 

 
Component Capital (€) 

Δγθαηάζηαζεο 

Replacement (€) 

(Αληηθαηάζηαζεο) 

O&M (€) 

(πληήξεζεο 

& 

Λεηηνπξγίαο) 

Fuel (€) 

(Καπζίκνπ) 

Salvage 

(€) 

Total 

(€) 

PV  227,000 0 0 0 -18,875 208,125 

SMDOGen 13,997 10,183 1,821 202,069 -3,082 224,988 

Hoppecke 

10 OPzS 

1000 

100,000 79,515 4,588 0 -20,479 163,624 

Converter 45,600 18,129 0 0 -3,792 59,938 

Other 1,200 0 918 0 0 2,118 

System 387,797 107,827 7,327 202,069 -46,227 658,794 
Πίλαθαο 7.8 πλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-Diesel 
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Γξάθεκα 7.11 Καηαλνκή εηήζηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-Diesel 

 

 

 

 
Component Capital (€) 

Δγθαηάζηαζεο 

Replacement (€) 

(Αληηθαηάζηαζεο) 

O&M (€) 

(πληήξεζεο 

& 

Λεηηνπξγίαο) 

Fuel (€) 

(Καπζίκνπ) 

Salvage 

(€) 

Total 

(€) 

PV  19,791 0 0 0 -1,646 18,145 

SMDOGen 1,220 888 159 17,617 -269 19,615 

Hoppecke 

10 OPzS 

1000 

8,718 6,932 400 0 -1,785 14,266 

Converter 3,976 1,581 0 0 -331 5,226 

Other 105 0 80 0 0 185 

System 33,810 9,401 639 17,617 -4,030 57,437 
Πίλαθαο 7.9 Δηήζην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-Diesel 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη ελψ ην θιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο είλαη πνιχ κεγάιν ην θφζηνο ηεο 

γελλήηξηαο παξακέλεη κεγάιν παξά ηελ κηθξή ηεο ζπκκέηνρε αθνχ ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ 

έρνπκε αδπλακία θάιπςεο ηνπ θνξηίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε γελλήηξηα καο ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ηζρχο ηεο έρεη κεγάιε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

 

Σν ηειηθφ θφζηνο παξαγσγήο κίαο θηινβαηψξαο ζπλνιηθά γηα ηα 20 ρξφληα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλέξρεηαη 0.393€, ην νπνίν είλαη αξθεηά πςειφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξέσζε ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ 

είλαη 0,07€/KWh. 

 

7.4.6 Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εμνκνίσζεο ηνπ PV-Diesel 

ζπζηήκαηνο 

 

 

Οη παξαγφκελνη ξχπνη ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 11. πσο παξαηεξνχκε 

είλαη αξθεηά πςεινί γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη πξφβιεκα θαζψο ε Δπξσπατθή 
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Έλσζε πξνηίζεηαη λα βάιεη πξφζηηκα κε κνξθή θνξνινγίαο ζην κέιινλ ζε ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κε πςεινχο ξχπνπο. 

 

 

 

 
Pollutant Emissions (kg/yr) 

Carbon dioxide 33,137 

Carbon monoxide 81.8 

Unburned hydrocarbons 9.06 

Particulate matter 6.17 

Sulfur dioxide 66.5 

Nitrogen oxides 730 
Πίλαθαο 7.10 Ρχπνη ζπζηήκαηνο PV-Diesel 
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7.5 WIND-Diesel πβξηδηθφ ζχζηεκα 

 

7.5.1 Τβξηδηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ θσηνβνιηαηθή ζπζηνηρία, ληεδεινγελλήηξηα 

θαη κπαηαξίεο 

 

Σν παξφλ πβξηδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν κειεηήζεθε κέζσ πξνζνκνηψζεσλ ζην πξφγξακκα 

Homer είλαη ν ζπλδπαζκφο αλεκνγελλήηξηαο ληεδεινγελλήηξηαο θαη κπαηαξηψλ. ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δνθηκάζηεθαλ δηαθνξεηηθέο ληεδεινγελλήηξηεο, δηαθνξεηηθέο 

αλεκνγελλήηξηεο θαη δηαθνξεηηθφο αξηζκφο κπαηαξηψλ κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηνπ βέιηηζηνπ 

ζπλδπαζκνχ. 

ε ηέηνηα ζπζηήκαηα δελ ζπλεζίδεηαη λα ιεηηνπξγεί ε ληεδεινγελλήηξηα ζε θνξηία κηθξφηεξα 

ηνπ 30 %. ηαλ ππάξρνπλ πνιιέο Α/Γ θαη ληεδεινγελλήηξηεο κπνξεί λα γίλεη πην εχθνια ε 

αληηθαηάζηαζε κεξηθψλ θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε λέσλ ρσξίο λα δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία ησλ 

θνξηίσλ. [32] 

 

 

7.5.2 Πεξηγξαθή ηνπ ππφ κειέηε ζπζηήκαηνο 

 

Σν πβξηδηθφ ζχζηεκα πνπ πξνζνκνηψζεθε, παξαηίζεηαη παξαθάησ. Απνηειείηαη απφ 

αλεκνγελλήηξηα, ληεδεινγελλήηξηα, αληηζηξνθέα θαη κπαηαξίεο. Γφζεθε βάζε ζηα θξηηήξηα 

ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο ζρεδηαζηηθέο επηινγέο γηα ηε ληεδεινγελλήηξηα θαη ηηο 

αλεκνγελλήηξηαο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμήο: ε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε 

αλεκνγελλήηξηα θαιχπηεη ην θνξηίν. Ζ πιενλάδνπζα ελέξγεηα (πάλσ απφ ηε κέζε σξηαία-

εκεξήζηα δήηεζε), αλ ππάξρεη θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο κέρξη λα θνξηηζζνχλ πιήξσο. Ο 

ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ησλ κπαηαξηψλ είλαη λα δίλνπλ ή λα απνζεθεχζνπλ ελέξγεηα αλάινγα 

κε ηελ πεξίζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ νη κπαηαξίεο θνξηηζζνχλ πιήξσο θαη ε αλεκνγελλήηξηα 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί , ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη , ράλεηαη (excess electricity). Ζ 

ληεδεινγελλήηξηα (diesel backup system) εθθηλεί ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη κπαηαξίεο είλαη 

άδεηεο θαη ην αηνιηθφ δπλακηθφ εθείλε ηε ζηηγκή αδπλαηεί λα θαιχςεη ην θνξηίν.[33][34] 

 

7.5.3 Δμνκνίσζε WIND-Diesel ζπζηήκαηνο 

 

 

Σν δηάγξακκα ην φπνην ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εμνκνίσζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ρήκα 7.8 Γηάγξακκα WIND-Diesel ζπζηήκαηνο 

 

Σν πξφγξακκα εμνκνίσζεο Homer πινπνίεζε εμνκνηψζεηο θαη γηα ηνπο ηξεηο ζπλδπαζκνχο 

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο (WIND-Diesel κε κπαηαξίεο, WIND-Diesel ρσξίο 

κπαηαξίεο, WIND κε κπαηαξίεο), ηηο νπνίεο βιέπνπκε ζην παξαθάησ πίλαθα.      

 

 
Πίλαθαο 7.11 Δμνκνηψζεηο φισλ ησλ πηζαλψλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ 

 

πσο παξαηεξνχκε ν βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο κε θξηηήξην ην θαζαξφ παξφλ θφζηνο φισλ ησλ 

εμφδσλ θαηά ηε δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη απηφο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

PV-Diesel κε κπαηαξίεο ζχζηεκα. Σα απνηειέζκαηα  βειηηζηνπνίεζεο (optimization) ζην 

ζχζηεκα WIND-Diesel κε κπαηαξίεο παξαζέηνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

Πίλαθαο 7.12 Δμνκνηψζεηο ηνπ WIND-Diesel κε κπαηαξίεο πβξηδηθνχ ζπηήκαηνο 
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ηα απνηειέζκαηα βειηηζηνπνίεζεο (optimization results), δηαπηζηψλνπκε φηη: 

 

 

System architecture 

 

System Architecture 

WIND Turbine:   5 x BWC Excel-S 10KW        

Generator:  SDMO 40KW  

Battery:      200 Hoppecke 10 OPzS 1000 

Inverter:  50.4KW        Rectifier:  50.4KW 

Dispatch Strategy:  Load Following 

 

 

Γηα ηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ ρξεηαδφκαζηε 5 αλεκνγελλήηξηεο BWC Excel-S 10KWh 

ηζρχνο, 40KW ηζρχνο ληεδεινγελλήηξηαο, 200 κπαηαξίεο θαη 50.4KW ηζρχ αληηζηξνθέα. 

 

7.5.4 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμνκνίσζεο ηνπ PV-Diesel ζπζηήκαηνο  

 

Σν ζχζηεκα εμνκνηψζεθε κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

δειαδή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εηήζην ειεθηξηθφ πξνζθεξφκελν θνξηίν, 

αλεθκεηάιιεπηε ειεθηξηθή ελέξγεηα, θιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, κεησκέλε ηθαλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο , αθάιππην θνξηίν θ.ιπ. Μεξηθέο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη 

επίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ( εθπνκπέο άλζξαθα, εηήζηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ) έρνπλ 

επίζεο ππνινγηζηεί. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο ην ζχζηεκα έρεη εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 222,925 KWh, κε 215,025 KWh λα πξνέξρνληαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην θνξηίν πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαη ην γξάθεκα  

 

 
Production 

(Παξαγσγή) 
KWh/yr % 

Wind Turbines 215,025 96 

SDMOGen 7,901 4 

Total 222,925 100 
Πίλαθαο 7.135 Μέζε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 
Consumption (Καηαλάισζε) KWh/yr % 

AC primary load (θνξηίν) 145,954 100 

Total 145,954 100 
Πίλαθαο 7.14 Μέζε εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
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Quantity (Πνζφηεηα) KWh/yr % 

Excess Electricity 58,376 26.2 

Unmet Load 45.7 0.0 

Capacity Shortage 203 0.1 
Πίλαθαο 7.14 ρέζε ηεο κέζεο παξαγφκελεο ελεξγείαο κε ηελ κέζε θαηαλάισζε 

  

Quantity (Πνζφηεηα) Value (αμία) 

Renewable Fraction 0.965 
Πίλαθαο 7.15 Κιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

 

 

 

Γξάθεκα 7.12 Μεληαία κέζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην PV-WIND ζχζηεκα 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ην ζχζηεκα θαιχπηεη πιήξσο ηεο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ καο θαη κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία, αθνχ ην 

πνζνζηφ ηνπ ειιείκκαηνο ελέξγεηαο είλαη 0.1% αθξηβψο ίζν κε αλεθηφ φξην πνπ ζέζακε. Σν 

ζχζηεκα καο παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πνζνζηφ 96% απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη 

κφιηο 4% απφ ηελ γελλήηξηα, γεγνλφο πνπ καο δίλεη έλα πνιχ θαιφ θιάζκα αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο 0.965. Βέβαηα παξαηεξνχκε φηη έρνπκε έλα ζεκαληηθφ πιεφλαζκα παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  ίζν κε 26.2% ηεο κέζεο εηήζηαο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ην 

νπνίν είλαη απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Σελ αλεθκεηάιιεπηε απηή 

ελέξγεηα κπνξνχκε λα ηελ απνζεθεχζνπκε κε ηε κνξθή ζπκπηεζκέλνπ Τδξνγφλνπ κε ην 

νπνίν ζα ιεηηνπξγεί έλα PEM fuel cell γηα αθφκε κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη βειηίσζε ηνπ θιάζκαηνο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

ην γξάθεκα 12 βιέπνπκε ηε κέζε κεληαία παξάγσγε ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ζε ηη 

πνζνζηφ θαιχπηεηαη απηή απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη ηελ γελλήηξηα. Μάιηζηα βιέπνπκε φηη 

θαη ηνπο κήλεο αηρκήο Μάην, Ηνχλην, Ηνχιην, Αχγνπζην ην θνξηίν θαιχπηεηαη ζε ζπληξηπηηθφ 

πνζνζηφ απφ ηα αλεκνγελλήηξηεο ιφγσ πνιχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο φιν ην ρξφλν. 

Ζ γελλήηξηα πεηξειαίνπ φπσο βιέπνπκε ζην γξάθεκα  ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο ηνπ κήλεο 

κε ηελ κηθξφηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία. Απφ ηνλ πίλαθα 18  βιέπνπκε φηη ε γελλήηξηα 

ιεηηνπξγεί 486 hr/yr θαη έρεη θαηαλάισζε θνξηίνπ 2,809 L/yr. Ζ γελλήηξηα φπσο βιέπνπκε 

ζην γξάθεκα 13 ιεηηνπξγεί κφλν φηαλ έρνπκε έιιεηςε παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ κπαηαξηψλ. 
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Quantity (Πνζφηεηα) Value (αμία) Units (Μνλάδεο) 

Hours of operation 486 Hr/yr 

Number of starts 186 Starts/yr 

Operation life 30.9 yr 

Capacity factor 2.25 % 

Fixed generation cost 1.72 €/hr 

Marginal generation cost 0.434 €/KWh 

Electrical production 7,901 KWh/yr 

Mean electrical output 16.3 KW 

Min electrical output 12.0 KW 

Max electrical output 40.0 KW 

Fuel consumption 2,809 L/yr 

Specific fuel consumption 0.356 L/KWh 

Fuel energy input 27,639 KWh/yr 

Mean electrical efficiency 28.6 % 
Πίλαθαο 7.16 Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία ληεδεινγελλήηξηαο 

 

 

 
Γξάθεκα 7.13 Ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη εηήζηα παξαγσγηθφηεηα ηεο γελλήηξηαο γηα ην WIND-

Diesel ζχζηεκα 

 

 

Μηα ηππηθή εκέξα ηνπ Απγνχζηνπ ην ζχζηεκα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γξαθήκαηνο. ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ην AC θνξηίν, πνπ πξέπεη λα θαιπθηεί, ε 

παξαγφκελε ηζρχο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο, ε παξαγφκελε ηζρχο απφ ηελ γελλήηξηα, ην 

επίπεδν θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη ε πιενλάδνπζα ελέξγεηα. χκθσλα κε ην 

γξάθεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην θνξηίν εμππεξεηείηαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη 

ηηο κπαηαξίεο. Ζ γελλήηξηα είλαη ελεξγνπνηείηαη κφλν φηαλ ε παξαγφκελε ηζρπο ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ θαη ησλ κπαηαξηψλ δελ καο αξθεί . 
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Γξάθεκα 7.14 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ην κήλα Αχγνπζην 

 

7.5.5 Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εμνκνίσζεο ηνπ WIND-Diesel ζπζηήκαηνο 

 

 

ηνπο  παξαθάησ πίλαθεο  παξνπζηάδνληαη ην ζπλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

νπζηαζηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπλνιηθά γηα ηα 20 ρξφληα θαη ην εηήζην θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο γηα ην θάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηζκέλν ζηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνκνίσζεο Homer (Capital, 

Replacement, Operating, Fuel, Salvage).  Σν κεγαιχηεξν πνζφ ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην 

θφζηνο πνπ αθνξά ηελ ληεδεινγελλήηξηα είλαη κηθξφ, ελψ ην θφζηνο επηβαξχλεηαη ζεκαληηθά 

θαη απφ ηηο κπαηαξίεο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ηα κεγάια πνζά 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο.   

 

 

 
Γξάθεκα 7.15 Καηαλνκή θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο WIND-Diesel 
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Component Capital (€) 

Δγθαηάζηαζεο 

Replacement (€) 

(Αληηθαηάζηαζεο) 

O&M (€) 

(πληήξεζεο 

& 

Λεηηνπξγίαο) 

Fuel (€) 

(Καπζίκνπ) 

Salvage 

(€) 

Total 

(€) 

BWC 

Excel-S 
200,000 0 5,735 0 -11,641 194,094 

SMDOGen 10,997 0 557 45,104 -966 55,693 

Hoppecke 

10 OPzS 

1000 

100,000 35,348 4,588 0 -17,395 122,541 

Converter 45,600 18,129 0 0 -3,792 59,938 

Other 1,200 0 918 0 0 2,118 

System 357,797 53,477 11,798 45,104 -33,793 434,384 
Πίλαθαο 7.17 πλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο WIND-Diesel 

 

 

 

 
Γξάθεκα 7.16 Καηαλνκή εηήζηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο WIND-Diesel 

 

 

 

 

 
Component Capital (€) 

Δγθαηάζηαζεο 

Replacement (€) 

(Αληηθαηάζηαζεο) 

O&M (€) 

(πληήξεζεο 

& 

Λεηηνπξγίαο) 

Fuel (€) 

(Καπζίκνπ) 

Salvage 

(€) 

Total 

(€) 

BWC 

Excel-S 
17,437 0 500 0 -1,015 16,922 

SMDOGen 959 0 49 3,932 -84 4,856 
Hoppecke 

10 OPzS 

1000 
8,718 3,082 400 0 -1,517 10,684 

Converter 3,976 1,581 0 0 -331 5,226 

Other 105 0 80 0 0 185 

System 31,194 4,662 1,029 3,932 -2,946 37,872 
Πίλαθαο 7.18 Δηήζην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο WIND-Diesel 
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Παξαηεξνχκε φηη ζην ζχζηεκα απηφ ην θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη κεγάιν γηα ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο θαη ηηο κπαηαξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ελψ γηα ηελ γελλήηξηα πνπ πξνζθέξεη κηθξφ κέξνο ελέξγεηαο είλαη κηθξφ. Γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαιή απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν ηειηθφ θφζηνο παξαγσγήο κίαο θηινβαηψξαο ζπλνιηθά γηα ηα 20 ρξφληα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλέξρεηαη 0.259€, ην νπνίν είλαη αξθεηά πςειφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξέσζε ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ 

είλαη 0,07€/KWh. 

 

 

7.5.6 Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εμνκνίσζεο ηνπ WIND-Diesel ζπζηήκαηνο 

 

 

Οη παξαγφκελνη ξχπνη ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.19. πσο 

παξαηεξνχκε είλαη αξθεηά πςεινί θάηη ην φπνην είλαη αληίζεην κε ηηο κειινληηθέο βιέςεηο 

ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ζα πξέπεη λα κεησζνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

. 

 
Pollutant Emissions (kg/yr) 

Carbon dioxide 7,397 

Carbon monoxide 18.3 

Unburned hydrocarbons 2.02 

Particulate matter 1.38 

Sulfur dioxide 14.9 

Nitrogen oxides 163 
Πίλαθαο 7.19 Ρχπνη ζπζηήκαηνο WIND-Diesel 
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7.6 WIND-PV πβξηδηθφ ζχζηεκα 

 

 

7.6.1 Τβξηδηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ αλεκνγελλήηξηεο, θσηνβνιηαηθή ζπζηνηρία 

θαη κπαηαξίεο 

 

Ζ πξνζπάζεηα αλάδεημεο ελφο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ λα 

ζπλδπάδεη ηελ παξαγσγή κφλν απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο καο νδήγεζε ζηελ κειέηε 

ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηεινχκελν απφ αλεκνγελλήηξηεο θαη θσηνβνιηαηθά πάλει κε 

ηελ ππνζηήξημε κπαηαξηψλ. ηξεθφκαζηε έηζη ζε έλα ζχζηεκα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. 

Δπηιέγνπκε απηνχο ηνπο ηχπνπο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πεξηνρή ησλ Μελεηψλ 

Άλδξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία ηεο πεξηνρήο είλαη ηδηαίηεξα πςειή ηνπο κήλεο πνπ 

έρνπκε θαη ηελ κεγαιχηεξε δήηεζε θνξηίνπ. Ζ ζπλεξγαζία ζε έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα ηέηνησλ 

πεγψλ ελέξγεηαο φκσο δεκηνπξγεί θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ φπσο ε αζηάζεηα ηεο απφδνζεο 

ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ν επνρηαθφο πεξηνξηζκφο ηεο 

απφδνζεο ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει έγηλαλ εμνκνηψζεηο κε πνιιά δηαθνξεηηθά είδε 

αλεκνγελλεηξηψλ, πνιιέο δηαθνξεηηθήο ηζρχνο θσηνβνιηαηθέο ζπζηνηρίεο. Αθφκε 

πεηξακαηηζηήθακε θαη κε έλα κεγάιν εχξνο ζηελ ηζρχ ηνπ απνζεθεπηηθνχ καο κέζνπ 

(κπαηαξίεο).  

ιεο νη εμνκνηψζεηο γίλαλε κε γλψκνλα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ λα θαιχπηεη ηηο 

ελεξγεηαθέο καο αλάγθεο, αιιά ζπγρξφλσο λα είλαη θαη αμηφπηζην θαη ηαπηφρξνλα ζην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

πσο θαηαιαβαίλνπκε ζε ηέηνηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ελδειερήο κειέηε 

ζηα αηνιηθά θαη ειηαθά δπλακηθά ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ αηνιηθνχ 

δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο είλαη πην πνιχπινθε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ειηαθνχ ηεο δπλακηθνχ 

δηφηη ν άλεκνο επεξεάδεηαη ζε καληηθά απφ παξάγνληεο φπσο ε ηνπνζεζία, ε κνξθνινγία ηνπ 

εδάθνπο, ηα πηζαλά εκπφδηα (δέληξα ή θηίξηα) θαη ηειείσο ηνπηθέο παξακέηξνπο ( ζαιάζζηα 

αχξα, απφγεηνο αχξα, αχξα κεηαμχ θνηιάδαο θαη βνπλνχ). Ζ απνπζία κεηεσξνινγηθψλ 

δεδνκέλσλ αθξηβψο, ή πνιχ θνληά ζηε ζεσξνχκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο κηαο 

αλεκνγελλήηξηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εληειψο εζθαικέλε δηαζηαζηνιφγεζε θαη επηινγή 

γηα ηελ αλεκνγελλήηξηα θαη ίζσο ζε νινθιεξσηηθή νηθνλνκηθή απνηπρία. Δπνκέλσο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ δελ αξθεί κφλν ε γλψζε κηαο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ 

αλέκνπ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηηγκηαίσλ ηηκψλ ηεο κε δεηγκαηνιεςία ε 

νπνία ζα έρεη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε πεξίνδν. 
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7.6.2 Πεξηγξαθή ηνπ ππφ κειέηε πζηήκαηνο 

 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ AC αλεκνγελλήηξηεο νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ην θνξηίν αιιά θαη 

ηηο κπαηαξίεο κέζσ ελφο κεηαηξνπέα ηζρχνο. Αθφκε απφ κία θσηνβνιηαηθή ζπζηνηρία ε 

νπνία θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο θαη ηξνθνδνηεί ην θνξηίν κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα ηζρχνο. Σέινο 

απφ κία ζπζηνηρία κπαηαξηψλ  

Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφλνκνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα έρνπκε ηηο 

εμήο θαηαζηάζεηο: 

Αλ ε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ηελ 

αλεκνγελλήηξηα ην πιεφλαζκα ελέξγεηαο πνπ παξάγεη καδί κε ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη 

απφ ηα θσηνβνιηατθά απνζεθεχεηαη κέζσ ησλ κεηαηξνπέσλ (αλνξζσηή θαη αληηζηξνθέα) 

ηζρχνο θαη ηνπ ξπζκηζηή θφξηηζεο ζηηο κπαηαξίεο πνπ δηαζέηεη ην ζχζηεκα. 

Αλ ε δήηεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ε αλεκνγελλήηξηα ηφηε ην 

πιεφλαζκα ελέξγεηαο θαιχπηεηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα ηζρχνο. Αλ 

παξνιαπηά ην θνξηίν δελ θαιχπηεηαη νχηε απφ ηα θσηνβνιηατθά , ηφηε εηζέξρεηαη ζην 

ζχζηεκα θαη ε ελέξγεηα ησλ κπαηαξηψλ , εάλ θαη εθφζνλ είλαη θνξηηζκέλεο πεξηζζφηεξν απφ 

ην θαηψηεξν επηηξεπηφ επίπεδν θφξηηζεο ηνπο , πάιη κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα ηζρχνο. 

ζνλ αθνξά ηελ θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ ζεκεηψλεηαη φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φηαλ ε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ κπαηαξηψλ θηάζεη ζην αλψηεξν ή ζην θαηψηεξν επηηξεπηφ επίπεδν 

θφξηηζεο ην ζχζηεκα ειέγρνπ ζηακαηάεη ηε θφξηηζε ή ηελ απνθφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ 

αληίζηνηρα.[34] 

 

 

 

7.6.3 Δμνκνίσζε WIND-PV ζπζηήκαηνο 

 

 

Σν δηάγξακκα ην φπνην ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εμνκνίσζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

 

 
ρήκα 7.9 Γηάγξακκα WIND-PV ζπζηήκαηνο 
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Σν πξφγξακκα εμνκνίσζεο Homer πινπνίεζε εμνκνηψζεηο κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο 

αλεκνγελλεηξηψλ θσηνβνιηαηθψλ θαη κπαηαξηψλ. Σα απνηειέζκαηα  βειηηζηνπνίεζεο 

(optimization) ζην ζχζηεκα WIND-PV κε κπαηαξίεο παξαζέηνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

 

Πίλαθαο 7.20 Δμνκνηψζεηο ηνπ WIND-PV κε κπαηαξίεο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 

ηα απνηειέζκαηα βειηηζηνπνίεζεο (optimization results) , δειαδή ζηηο 25 κνίξεο γσλίαο 

θιίζεο ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει , δηαπηζηψλνπκε φηη: 

 

System architecture 

 

System Variables 

PV slop (deg): 25 

System Architecture 

PV Array:  50KW        

WIND Turbine:   5 x BWC Excel-S 10KW        

Battery:   300 Hoppecke 10 OPzS 1000 

Inverter:  75.6KW        Rectifier:  75.6KW 

Dispatch Strategy:  Load Following 
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Γηα ηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ ρξεηαδφκαζηε 50ΚW PV ηζρχνο, 5 αλεκνγελλήηξηεο BWC 

Excel-S 10KWh ηζρχνο, 300 κπαηαξίεο θαη 75.6KW ηζρχ αληηζηξνθέα. 

 

 

7.6.4 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμνκνίσζεο ηνπ WIND-PV ζπζηήκαηνο 

 

Σν ζχζηεκα εμνκνηψζεθε κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

δειαδή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εηήζην ειεθηξηθφ πξνζθεξφκελν θνξηίν, 

αλεθκεηάιιεπηε ειεθηξηθή ελέξγεηα, θιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, κεησκέλε ηθαλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο , αθάιππην θνξηίν θ.ιπ. Μεξηθέο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη 

επίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ( εθπνκπέο άλζξαθα, εηήζηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ) έρνπλ 

επίζεο ππνινγηζηεί. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο ην ζχζηεκα έρεη εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 289,851 KWh, κε 215,025 KWh λα πξνέξρνληαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη 

74,826 KWh απφ ηα θσηνβνιηαηθά. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην θνξηίν πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα ζπλνςίδνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο θαη ην γξάθεκα  

 

 

Production 

(Παξαγσγή) 
KWh/yr % 

PV Array 74,826 26 

Wind Turbines 215,025 74 

Total 289,851 100 
Πίλαθαο 7.21 Μέζε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 
Consumption 

(Καηαλάισζε) 
KWh/yr % 

AC primary load (θνξηίν) 145,996 100 

Total 145,996 100 
Πίλαθαο 7.22 Μέζε εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 
Quantity 

(Πνζφηεηα) 
KWh/yr % 

Excess Electricity 130,026 44.9 

Unmet Load 164 0.1 

Capacity Shortage 282 0.2 
Πίλαθαο 7.23 ρέζε ηεο κέζεο παξαγφκελεο ελεξγείαο κε ηελ κέζε θαηαλάισζε 

  

Quantity (Πνζφηεηα) Value (αμία) 

Renewable Fraction 1.000 
Πίλαθαο 7.24 Κιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 
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Γξάθεκα 7.17 Μεληαία κέζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην WIND-PV ζχζηεκα 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ην ζχζηεκα θαιχπηεη πιήξσο ηεο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ καο αιιά ηθαλνπνηεί νξηαθά ηελ ζπλζήθε ηεο κε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ θνξηίνπ πνπ έρνπκε ζέζε ζην 0.1%. Σν ζχζηεκα καο παξάγεη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ζε πνζνζηφ 74% απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη 26% απφ ηα θσηνβνιηαηθά, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη ηελ πςειή απφδνζε ελέξγεηαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε πεξηνρέο κε πςειφ 

αηνιηθφ δπλακηθφ. Βέβαηα παξαηεξνχκε φηη έρνπκε έλα ζεκαληηθφ πιεφλαζκα παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  ίζν κε 44.9% ηεο κέζεο εηήζηαο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. 

Απηφ ζπκβαίλεη θαζφηη έρνπκε ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ηθαλνπνηνχκε ζπλερψο ηηο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ. 

 

Μηα ηππηθή εκέξα ηνπ Απγνχζηνπ ην ζχζηεκα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γξαθήκαηνο 18. ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ην AC θνξηίν, πνπ πξέπεη λα θαιπθηεί, ε 

παξαγφκελε ηζρχο απφ ηα θσηνβνιηαηθά πάλει, ε παξαγφκελε ηζρχο απφ ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο, ην επίπεδν θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη ε πιενλάδνπζα ελέξγεηα. 

χκθσλα κε ην ζρήκα, ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο δελ επαξθεί. Σηο ψξεο 

9-17 ηεο εκέξαο ζπλεηζθέξνπλ ηα θσηνβνιηαηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο βιέπνπκε πσο ρξεηαδφκαζηε ηελ ελέξγεηα ησλ κπαηαξηψλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ. Βέβαηα ιφγσ ηνπ πςεινχ ειηαθνχ δπλακηθνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο  ε ελεξγεία πνπ παξάγνπλ ηα θσηνβνιηαηθά είλαη κεγαιχηεξε θη απφ απηή πνπ 

κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ νη κπαηαξίεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ 

πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο πνπ δελ κπνξνχκε λα ηελ εθκεηαιιεπηνχκε αθνχ ην ζχζηεκα καο 

είλαη απηφλνκν θαη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πψιεζεο ηεο επηπιένλ ελέξγεηαο ζην δίθηπν . 
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Γξάθεκα 7.18 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ην κήλα Αχγνπζην 

 

Μηα ηππηθή εκέξα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ην ζχζηεκα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γξαθήκαηνο 19. Ο Ηαλνπάξηνο είλαη έλαο κήλαο κε πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ θαη ρακειφ 

ειηαθφ. χκθσλα κε ην ζρήκα, ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο είλαη πνιχ 

κεγάιε θαη θαιχπηεη εμνινθιήξνπ ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξηίνπ εθηφο απφ θάπνηεο ψξεο ηεο 

εκέξαο φπνπ ρξεηαδφκαζηε ηελ ζπλεηζθνξά ηεο ελέξγεηαο πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζηηο 

κπαηαξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαηεξνχκε ιφγσ ηνπ πςεινχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηνλ 

Ηαλνπάξην ε ελεξγεία πνπ παξάγνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο είλαη κεγαιχηεξε θη απφ απηή πνπ 

κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ νη κπαηαξίεο κε απνηέιεζκα λα έρνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ 

πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο. 

 

 

 

Γξάθεκα 7.19 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ην κήλα Ηαλνπάξην 
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7.6.5 Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εμνκνίσζεο ηνπ WIND-PV ζπζηήκαηνο 

 

ηνπο  παξαθάησ πίλαθεο  παξνπζηάδνληαη ην ζπλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

νπζηαζηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπλνιηθά γηα ηα 20 ρξφληα θαη ην εηήζην θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο γηα ην θάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηζκέλν ζηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνκνίσζεο Homer (Capital, 

Replacement, Operating, Fuel, Salvage).  Σν κεγαιχηεξν πνζφ ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ειάρηζην, ελψ εδψ δελ έρνπκε δαπάλεο γηα θαχζηκα 

πνπ ήηαλ πνιχ πςειέο ζε πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα.   

 

 

 
Γξάθεκα 7.20 Καηαλνκή θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο WIND-PV 

 

 

 
Component Capital (€) 

Δγθαηάζηαζεο 

Replacement (€) 

(Αληηθαηάζηαζεο) 

O&M (€) 

(πληήξεζεο 

& 

Λεηηνπξγίαο) 

Fuel (€) 

(Καπζίκνπ) 

Salvage 

(€) 

Total 

(€) 

PV  113,500 0 0 0 -9,437 104,063 

BWC 

Excel-S 
200,000 0 5,735 0 -11,641 194,094 

Hoppecke 

10 OPzS 

1000 

150,000 0 6,882 0 0 156,882 

Converter 68,400 27,194 0 0 -5,687 89,907 

Other 1,200 0 918 0 0 2,118 

System 533,100 27,194 13,535 0 -26,765 547,063 
Πίλαθαο 7.25 πλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο WIND-PV 
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Γξάθεκα 7.21 Καηαλνκή εηήζηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο WIND-PV 

 

 

 

 
Component Capital (€) 

Δγθαηάζηαζεο 

Replacement (€) 

(Αληηθαηάζηαζεο) 

O&M (€) 

(πληήξεζεο 

& 

Λεηηνπξγίαο) 

Fuel (€) 

(Καπζίκνπ) 

Salvage 

(€) 

Total 

(€) 

PV  9,895 0 0 0 -823 9,073 

BWC 

Excel-S 
17,437 0 500 0 -1,015 16,922 

Hoppecke 

10 OPzS 

1000 

13,078 0 600 0 0 13,678 

Converter 5,963 2,371 0 0 -496 7,838 

Other 105 0 80 0 0 185 

System 46,478 2,371 1,180 0 -2,334 47,695 
Πίλαθαο 7.26 Δηήζην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο WIND-PV 

 

Σν ηειηθφ θφζηνο παξαγσγήο κίαο θηινβαηψξαο ζπλνιηθά γηα ηα 20 ρξφληα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλέξρεηαη 0.327€, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα είλαη αξθεηά πςειφ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξέσζε 

ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ είλαη 0,07€/KWh. 
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7.6.6 Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εμνκνίσζεο ηνπ WIND-PV ζπζηήκαηνο 

 

 

Οη παξαγφκελνη ξχπνη ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα. 

 
Pollutant Emissions (kg/yr) 

Carbon dioxide 0 

Carbon monoxide 0 

Unburned hydrocarbons 0 

Particulate matter 0 

Sulfur dioxide 0 

Nitrogen oxides 0 
Πίλαθαο 67 Ρχπνη ζπζηήκαηνο Wind-PV 
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7.7 PV-Fuel Cell πβξηδηθφ ζχζηεκα 

 

 

7.7.1 Τβξηδηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ θσηνβνιηαηθή ζπζηνηρία, θπςέιε θαπζίκνπ 

(Fuel Cell) θαη κπαηαξίεο 

 

 

Ζ γελλήηξηα diesel ζε απηφ ην ζχζηεκα αληηθαζίζηαηαη απφ έλα ζχζηεκα θειηψλ θαπζίκνπ. 

Σν ζχζηεκα θειηψλ θαπζίκνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο, φηαλ νη 

κπαηαξίεο θζάλνπλ ζην θαηψηαην επηηξεπφκελν επίπεδν θφξηηζεο θαη ην θνξηίν ππεξβαίλεη 

ηελ ηζρχ πνπ παξάγεηαη απφ ηε θσηνβνιηαηθά. Σα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη γεληθά ηα ίδηα φπσο γηα έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ θσηνβνιηαηθε 

ζπζηνηρία, ληηδεινγελλήηξηα θαη κπαηαξίεο φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ησλ θσηνβνιηαηθψλ θαη 

ηε δηαζεζηκφηεηα κπαηαξηψλ. Μεξηθέο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο γελλήηξηαο 

diesel θαη ησλ θειηψλ θαπζίκνπ, πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ δηαζηαηνπνηεζε 

θαη ηε ζηξαηεγηθή ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

κηα γελλήηξηα diesel ζα παξέρεη ηελ ελδεδεηγκέλε ηζρχ ζην θνξηίν ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα 

κεηά απφ ην μεθίλεκα, αιιά έλα ζχζηεκα θειηψλ θαπζίκνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν λα 

παξέρεη ηελ ελδεδεηγκέλε ηζρχ ζην θνξηίν θαη ε απφδνζε πξέπεη λα απμάλεηαη αξγά κεηά απφ 

ην μεθίλεκα. Ζ απμαλφκελε ζεξκνθξαζία πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία βειηηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ απφδνζε ελφο θειηνχ θαπζίκνπ. 

χκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ θνξηίνπ, ην πφζν ιεηηνπξγνχλ ηα θειηά θαπζίκνπ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί, ελψ κηα γελλήηξηα diesel πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζηελ ελδεδεηγκέλε ηζρχ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ θπηηάξνπ θαπζίκνπ σο εθεδξηθή γελλήηξηα ζε αληίζεζε κε 

ηε γελλήηξηα diesel είλαη ε πςειή απφδνζε κεηαηξνπήο. Δθηηκψληαο φηη κηα γελλήηξηα diesel 

ηνπ 1kW έρεη ζπλνιηθή απφδνζε κεηαμχ 8-15% .έλα παξφκνην ζχζηεκα θειηψλ θαπζίκνπ 

κπνξεί λα επηηχρεη απφδνζε κέρξη 50% φηαλ ιεηηνπξγεί κε H2 θαη Ο2. Οη γελλήηξηεο diesel 

έρνπλ πςειά θφζηε ζπληήξεζεο , είλαη ζνξπβψδεηο θαη εθπέκπνπλ ζπλερψο δειεηεξηψδε 

αέξηα . Αληίζεηα, ηα θειηά θαπζίκνπ έρνπλ πνιχ θαιέο ηερληθέο ηδηφηεηεο πνπ ηα θάλνπλ 

ελδηαθέξνληα ηδηαίηεξα γηα ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα, εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ επίπεδνπ ζνξχβνπ 

θαη ηεο θαζαξφηεηαο ησλ αεξίσλ εμάηκηζεο, εηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαζαξφ πδξνγφλν 

σο θαχζηκν. Λφγσ ηνπ πνιχ ρακεινχ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπο, ηα θχηηαξα θαπζίκνπ 

αλακέλεηαη λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ρακειφηεξν θφζηνο απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

γελλήηξηεο diesel παξά ην πςειφηεξν αξρηθφ θφζηνο επέλδπζήο ηνπο. 

Σν ρακειφηεξν θφζηνο επέλδπζεο θαη ν πςειφηεξνο ρξφλνο δσήο ησλ ζπζηεκάησλ κε 

θχηηαξα θαπζίκνπ αλακέλνληαη ζην κέιινλ, φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ καδηθή παξαγσγή θαη 

ηερληθέο βειηηψζεηο. 

Ζ παξαγσγή Τδξνγφλνπ απφ ηα θσηνβνιηαηθά έιαβε κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο αξρέο θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Μηα άιιε γεληθή 

παξαηήξεζε είλαη φηη ε ιεηηνπξγία ελφο απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο ή ελφο κεξηθψο απηφλνκνπ 

έρεη πάξεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζηελ κειέηε ελφο ζπζηήκαηνο κε 

ζπλδπαζκφ θσηνβνιηαηθψλ θαη θειηψλ θαπζίκνπ(PV-hydrogen system). 

Οη γελλήηξηεο πεηξειαίνπ θαη νη κπαηαξίεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ κηα κνλάδα 

ειεθηξφιπζεο ε νπνία νδεγείηαη απφ ηελ πιενλάδνπζα ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο 

αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο. ηελ πεξίπησζε καο, ε πιενλάδνπζα ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη 

απφ ηα θσηνβνιηαηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα παξάγεη ειεθηξνιπηηθά αέξην 
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Τδξνγφλν, ην νπνίν κπνξεί λα απνζεθεχεηαη ζε ζπκβαηηθέο δεμακελέο ππφ πίεζε πεξίπνπ 30 

bar. Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα εμειηγκέλα electrolyses είλαη ηθαλά λα ειεπζεξψλνπλ 

Τδξνγφλν ζηα 30 bar ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπκπηεζηή Τδξνγφλνπ θαη έηζη βειηηψλεηαη ε 

νιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν απνζεθεπκέλν Τδξνγφλν κπνξεί λα επαλειεθηξηζηεί ζε 

PEM θειηά θαπζίκνπ, παξέρνληαο ελέξγεηα ζην ζχζηεκα ζε πεξηφδνπο πςειήο δήηεζεο 

θνξηίνπ. 

Ζ εκπεηξία απφ ηελ ιεηηνπξγία ηέηνησλ ζπζηεκάησλ έρεη δείμεη φηη ε ηερλνινγία ηνπ 

αιθαιηθνχ electrolyser είλαη αξθεηά ψξηκε πηα γηα εθαξκνγέο κε αλεκνγελλήηξηεο θαη 

θσηνβνιηαηθά. Παξνιαπηά σο κεηνλέθηεκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηελ πνιππινθφηεηα 

θαη ηηο παξαζηηηθέο απψιεηεο ελέξγεηαο ησλ ζπζηεκάησλ κε Τδξνγφλν εμαηηίαο ηεο αλάγθεο 

γηα έιεγρν ηνπ αέξηνπ. Έηζη νη ειεγθηέο, νη ζπκπηεζηέο, νη κεηαηξνπείο θαη ν εμνπιηζκφο γηα 

θαζαξηζκφ ηνπ αεξίνπ απμάλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπκβαηηθά πβξηδηθά 

απηφλνκα ζπζηήκαηα. 

Έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα πξνβιήκαηα ζηνλ ζρεδηαζκφ απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ είλαη 

βειηηζηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ην 

θφζηνο ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ νιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν HOMER ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεηψλνληαο φζν ην πεξηζζφηεξν 

δπλαηφλ ην ζπλνιηθφ αξρηθφ θφζηνο. 

 

 

7.7.2 Πεξηγξαθή ηνπ ππφ κειέηε πζηήκαηνο 

 

 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κία θσηνβνιηαηθή ζπζηνηρία ε νπνία ηξνθνδνηεί ην θνξηίν ηνλ 

ειεθηξνιχηε θαη ηηο κπαηαξίεο κέζσ ελφο κεηαηξνπέα ηζρχνο. Απφ ειεθηξνιχηεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία πδξνγφλνπ θαη απφ δεμακελέο απνζήθεπζεο πδξνγφλνπ. Απφ κεηαηξνπείο ηζρχνο 

θαη κηα ζεηξά θπςέιεο θαπζίκνπ PEM πνπ ηξνθνδνηνχλ ην θνξηίν. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πβξηδηθνχ είλαη ε εμήο: 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο έρνπκε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηα θσηνβνιηαηθά. ηαλ αχηε 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ 

ειεθηξνιπηψλ θαη ηελ θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηαλ νη ειεθηξνιχηεο 

ελεξγνπνηνχληαη παξάγνπλ πδξνγφλν ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο. 

ηέινο φηαλ νη ελέξγεηα παξαγσγήο ησλ θσηνβνιηαηθψλ δελ επαξθεί ηφηε ελεξγνπνηνχληαη νη 

θπςέιεο θαπζίκνπ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ππφινηπνπ θνξηίνπ, φπσο θαη νη κπαηαξίεο.  

 

 

 

7.7.3 Δμνκνίσζε PV-Fuel Cell ζπζηήκαηνο 

 

Σν δηάγξακκα ην φπνην ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εμνκνίσζε θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ρήκα 7.10 Γηάγξακκα PV-FuelCell ζπζηήκαηνο 

 

 

 

Σν πξφγξακκα εμνκνίσζεο Homer πινπνίεζε εμνκνηψζεηο κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο 

θπςειψλ θαπζίκνπ, θσηνβνιηαηθψλ πάλει, κεηαηξνπέσλ θαη κπαηαξηψλ. Σα απνηειέζκαηα  

βειηηζηνπνίεζεο (optimization) ζην ζχζηεκα PV-FuelCell κε κπαηαξίεο παξαζέηνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

 

 

 

Πίλαθαο 7.28 Δμνκνηψζεηο ηνπ PV-FuelCell κε κπαηαξίεο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο 
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ηα απνηειέζκαηα βειηηζηνπνίεζεο (optimization results) , δειαδή ζηηο 35 κνίξεο γσλίαο 

θιίζεο ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει , δηαπηζηψλνπκε φηη: 

 

System architecture 

 

System Variables 

PV slop (deg): 35 

System Architecture 

PV Array:  2000KW        

H-5000FuelCell: 40KW        

Electrolyzer:  100KW 

H2 Tank:  1000Kg 

Battery:   100 Hoppecke 10 OPzS 1000 

Inverter:  75.6KW        Rectifier:  75.6KW 

Dispatch Strategy:  Load Following 

 

 

Γηα ηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ ρξεηαδφκαζηε 200ΚW PV ηζρχνο, 40KW Fuel Cell ηζρχνο, 

Ζιεθηξνιχηεο ηζρχνο 100KW, Γεμακελή πδξνγφλνπ 1000Kg, 100 κπαηαξίεο θαη 75.6KW 

ηζρχ αληηζηξνθέα. 

 

 

7.7.4 Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμνκνίσζεο ηνπ PV-Fuel Cell ζπζηήκαηνο 

 

Σν ζχζηεκα εμνκνηψζεθε κε ζθνπφ λα αμηνινγεζνχλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

δειαδή εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εηήζην ειεθηξηθφ πξνζθεξφκελν θνξηίν, 

αλεθκεηάιιεπηε ειεθηξηθή ελέξγεηα, θιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, κεησκέλε ηθαλφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο , αθάιππην θνξηίν θ.ιπ. Μεξηθέο πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη 

επίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (εθπνκπέο άλζξαθα, εηήζηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ) έρνπλ 

επίζεο ππνινγηζηεί. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εμνκνίσζεο ην ζχζηεκα έρεη εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 363,545 KWh, κε 299,765 KWh λα πξνέξρνληαη απφ ηα θσηνβνιηαηθά θαη 63,780 

KWh απφ ηα Fuel cell. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ην θνξηίν πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα ζπλνςίδνληαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο θαη ην γξάθεκα.  
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Production 

(Παξαγσγή) 
KWh/yr % 

PV array 299,765 82 

H-5000FuelCell 63,780 18 

Total 363,545 100 
Πίλαθαο 7.29 Μέζε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 
Consumption 

(Καηαλάισζε) 
KWh/yr % 

AC primary load 145,895 45 

Electrolyzer load 179,229 55 

Total 325,124 100 
Πίλαθαο 7.30 Μέζε εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 
Quantity 

(Πνζφηεηα) 
KWh/yr % 

Excess electricity 22,677 6.24 

Unmet electric load 105 0.07 

Capacity shortage 208 0.14 
Πίλαθαο 7.31 ρέζε ηεο κέζεο παξαγφκελεο ελεξγείαο κε ηελ κέζε θαηαλάισζε 

  

Quantity (Πνζφηεηα) Value (αμία) 

Renewable Fraction 1.000 
Πίλαθαο 7.32 Κιάζκα αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 

 

 
Γξάθεκα 7.22 Μεληαία κέζε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην PV-FuelCell ζχζηεκα 

 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ην ζχζηεκα θαιχπηεη πιήξσο ηεο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ καο θαη κε θαιή αμηνπηζηία, αθνχ ην πνζνζηφ ηνπ 

ειιείκκαηνο θνξηίνπ είλαη 0.07% ελψ ζηελ εμνκνίσζε ζέζακε αλεθηφ φξην ην 0.1%. Σν 

ζχζηεκα καο παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε πνζνζηφ 82% απφ ηα θσηνβνιηαηθά θαη 18% 

απφ ηα Fuel Cells 
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ην επφκελν γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Fuel Cells ζε εηήζηα βάζε. 

Παξαηεξνχκε φηη νη θπςέιεο θαπζίκνπ ελεξγνπνηνχληαη θαη πξνζθέξνπλ ηελ νλνκαζηηθή 

ηνπο απφδνζε κφλν ηηο βξαδηλέο ψξεο πνπ δελ έρνπκε ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηαηθά. 

 

 

 
Γξάθεκα 7.23  Ώξεο ιεηηνπξγίαο θαη εηήζηα παξαγσγηθφηεηα ησλ Fuel Cells  γηα ην PV-

FuelCell ζχζηεκα 

 

 

Μηα ηππηθή εκέξα ηνπ Απγνχζηνπ ην ζχζηεκα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γξαθήκαηνο 24. ην γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ην AC θνξηίν, πνπ πξέπεη λα θαιπθηεί, ε 

παξαγφκελε ηζρχο απφ ηα θσηνβνιηαηθά πάλει, ε παξαγφκελε ηζρχο απφ ηα Fuel Cells, ην 

επίπεδν θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη ε πιενλάδνπζα ελέξγεηα. χκθσλα κε ην 

γξάθεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (9-17) έρνπκε κεγάιε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ ηα θσηνβνιηαηθά πάλει, νη θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη αλελεξγέο θαη έρνπκε θφξηηζε ησλ 

κπαηαξηψλ. Αθφκε βιέπνπκε φηη έρνπκε θαη έλα πνζφ πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο (excess 

electricity) θαζψο ε ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ ηα θσηνβνιηαηθά είλαη πνιχ κεγάιε θαη δελ 

κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ηηο κπαηαξίεο. Αληίζεηα θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο  ηα Fuel Cells 

είλαη απηά πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο ηνπ θνξηίνπ καδί κε ηελ ελέξγεηα ησλ κπαηαξηψλ.   
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Γξάθεκα 7.24 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ην κήλα Αχγνπζην 

 

Μηα ηππηθή εκέξα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ην ζχζηεκα έρεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

Γξαθήκαηνο 25. Σνλ Ηαλνπάξην έρνπκε κηθξή ειηαθή αθηηλνβνιία θαη θαηα ζπλέπεηα 

κεηψλεηαη ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θσηνβνιηαηθά. χκθσλα κε ην ζρήκα, ε ηζρχο 

πνπ παξάγεηαη απφ ηα Fuel Cells απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή θαη 

θαηα ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. πλεπψο έρνπκε αχμεζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Fuel Cells. 

Σέινο παξαηεξνχκε θαη κεγάιν βχζηζκα ζην επίπεδν θφξηηζεο ησλ κπαηαξηψλ, γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνξηίνπ.  

 

 

 
Γξάθεκα 7.25 Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ην κήλα Ηαλνπάξην 
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7.7.5 Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εμνκνίσζεο ηνπ PV-Fuel Cell ζπζηήκαηνο 

 

ηνπο  παξαθάησ πίλαθεο  παξνπζηάδνληαη ην ζπλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

νπζηαζηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπλνιηθά γηα ηα 20 ρξφληα θαη ην εηήζην θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο γηα ην θάζε κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηζκέλν ζηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνκνίσζεο Homer (Capital, 

Replacement, Operating, Fuel, Salvage).  Σν κεγαιχηεξν πνζφ ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει θαη ησλ κέζσλ 

απνζήθεπζεο ηνπ πδξνγφλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ην ζχζηεκα.. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ειάρηζην, ελψ εδψ δελ έρνπκε 

δαπάλεο γηα θαχζηκα πνπ ήηαλ πνιχ πςειέο ζε πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα.   

 

 

 
Γξάθεκα 267 Καηαλνκή θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-FuelCell 

 

 

 

 
Component Capital (€) 

Δγθαηάζηαζεο 

Replacement (€) 

(Αληηθαηάζηαζεο) 

O&M (€) 

(πληήξεζεο & 

Λεηηνπξγίαο) 

Fuel (€) 

(Καπζίκνπ) 

Salvage 

(€) 

Total (€) 

PV 454,000 0 0 0 -37,749 416,251 

BWC 

Excel-S 
80,000 28,768 18,297 0 -21,466 105,598 

Hoppecke 

10 OPzS 

1000 

50,000 22,885 2,294 0 -1,258 73,920 

Converter 68,400 27,194 0 0 -5,687 89,907 

Electrolyzer 100,000 0 22,940 0 0 122,940 

Hydrogen 

Tank 
432,000 0 22,940 0 -26,940 428,000 

Other 1,200 0 918 0 0 2,118 

System 1,185,600 78,847 67,388 0 -93,101 1,238,733 

Πίλαθαο 7.33 πλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-FuelCell 
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Γξάθεκα 7.25 Καηαλνκή εηήζηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-FuelCell 

 

 

 

 
Component Capital (€) 

Δγθαηάζηαζεο 

Replacement (€) 

(Αληηθαηάζηαζεο) 

O&M (€) 

(πληήξεζεο & 

Λεηηνπξγίαο) 

Fuel (€) 

(Καπζίκνπ) 

Salvage 

(€) 

Total (€) 

PV 39,582 0 0 0 -3,291 36,291 

BWC 

Excel-S 
6,975 2,508 1,595 0 -1,872 9,207 

Hoppecke 

10 OPzS 

1000 

4,359 1,995 200 0 -110 6,445 

Converter 5,963 2,371 0 0 -496 7,838 

Electrolyzer 8,718 0 2,000 0 0 10,718 

Hydrogen 

Tank 
37,664 0 2,000 0 -2,349 37,315 

Other 105 0 80 0 0 185 

System 103,366 6,874 5,875 0 -8,117 107,998 

Πίλαθαο 7.34 Δηήζην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-FuelCell 

 

 

Σν ζπλνιηθφ παξφλ θφζηνο ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θξίλεηαη ηεξάζηην θαη καο ππνδεηθλχεη 

φηη κηα ηέηνηα κνλάδα δελ απνηειεί ξεαιηζηηθή ιχζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ καο 

Σν ηειηθφ θφζηνο παξαγσγήο κίαο θηινβαηψξαο ζπλνιηθά γηα ηα 20 ρξφληα ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλέξρεηαη 0.740€, ην νπνίν είλαη ηεξάζηην ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξέσζε ηεο Γ.Δ.Ζ. πνπ είλαη 

0,07€/KWh. 
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7.7.6 Πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηεο εμνκνίσζεο ηνπ PV-Fuel Cell ζπζηήκαηνο 

 

 

Οη παξαγφκελνη ξχπνη ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 37. πσο παξαηεξνχκε 

είλαη ρακεινί αιιά φρη κεδεληθνί γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Fuel Cells. 

 
Pollutant Emissions (kg/yr) 

Carbon dioxide -37.9 

Carbon monoxide 24.1 

Unburned hydrocarbons 2.67 

Particulate matter 1.82 

Sulfur dioxide 0 

Nitrogen oxides 215 
Πίλαθαο 7.35 Ρχπνη ζπζηήκαηνο PV-Fuel Cell 
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Κεθάιαην 8 

 

πκπεξάζκαηα εμνκνηψζεσλ θαη κειινληηθέο εθηηκήζεηο 

 
8.1 πκπεξάζκαηα εμνκνηψζεσλ 
 

 
Τβξηδηθά 

πζηήκαηα 
PV-Diesel WIND-Diesel PV-WIND PV-FuelCell 

πλνιηθφ παξφλ 

θφζηνο (€) 
658.794 434.384 547.063 1.238.733 

Κφζηνο 

θηινβαηψξαο 

(€/KWh) 

0,393 0,259 0,327 0,740 

πλνιηθφ θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο 

(€) 

107.827 27.194 53.477 78.847 

πλνιηθφ θφζηνο 

ζπληήξεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο (€) 

7.327 13.535 11.798 67.388 

πλνιηθφ θφζηνο 

θαπζίκνπ (€) 
202.069 45.104 0 0 

Παξαγσγή 

Δλέξγεηαο 

(KWh/yr) 

184.789 222.925 289.966 363.545 

Πιεφλαζκα 

ελέξγεηαο 

(KWh/yr) 

17.677 58.376 130.138 22.677 

Δθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (Kg/yr) 

33.137 7.397 0 -37.9 

Δθπνκπέο 

ληηξηθψλ νμέσλ 

(Kg/yr) 

730 163 0 215 

Πίλαθαο 8.1 χγθξηζε ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ εμνκνηψζεθαλ 

 

πσο  παξαηεξνχκε ζηνλ πην πάλσ πίλαθα βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 

πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εμνκνηψζακε  ζην πξφγξακκα Homer. Απφ ηα ζηνηρεία απηά ζα 

κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζηηο βέιηηζηεο αλάινγα κε ην θξηηήξην επηινγέο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πην πάλσ πίλαθα ην ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη σο ε νηθνλνκηθφηεξε ιχζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ ηεο πεξηνρήο 

καο απφ απηά πνπ εμνκνηψζακε είλαη ην πβξηδηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο 

αλεκνγελλεηξηψλ κε ληεδεινγελλήηξηα θαη κπαηαξίεο. Γεχηεξε έξρεηαη ε πινπνίεζε 

απηφλνκνπ ζηαζκνχ ελέξγεηαο κε ηε ζπλεξγαζία αλεκνγελλεηξηψλ, θσηνβνιηατθψλ πάλει 

θαη κπαηαξηψλ, έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο ην νπνίν ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο πεξηνρήο. ηελ ηξίηε ζέζε έρνπκε πάιη 

έλα ζπλδπαζκφ ληεδεινγελλήηξηαο κε Α.Π.Δ (θσηνβνιηατθά πάλει) θαη ηέινο, ε πινπνίεζε 

κε ην κεγαιχηεξν θφζηνο είλαη απηή ηνπ ζπλδπαζκνχ θσηνβνιηατθψλ πάλει, θπςειψλ 

θαπζίκνπ (fuel cells) θαη κπαηαξηψλ.  

πσο είδακε θαη απφ ηηο εμνκνηψζεηο ν ζπλδπαζκφο WIND-DIESEL ζπζηήκαηνο είλαη ε 

νηθνλνκηθφηεξε ιχζε, αθνχ ε πεξηνρή ησλ κελεηψλ Άλδξνπ έρεη πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ 

(κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ 9,7m/sec), γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο λα παξάγνπλ 
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πνιχ κεγάιε ηζρχ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο παξαγσγήο ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ ην ζχζηεκα απηφ παξνπζηάδεη ηελ κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά ελέξγεηαο απφ 

ηελ ληεδεινγελλήηξηα. Έηζη, ην ζχζηεκα απηφ ρξεηάδεηαη ηε κηθξφηεξε ηζρχνο 

ληεδεινγελλήηξηα ε νπνία κάιηζηα ιεηηνπξγεί θαη ιηγφηεξεο ψξεο ζε ζρέζε κε ην PV-

DIESEL ζχζηεκα. Αληίζεηα ζην ζχζηεκα PV-DIESEL παξαηεξνχκε φηη ρξεηαδφκαζηε 

ληεδεινγελλήηξηα κεγαιχηεξεο ηζρχνο ε νπνία ιεηηνπξγεί θαη γηα πνιχ πεξηζζφηεξεο ψξεο. 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζην WIND-DIESEL ζχζηεκα ε ληεδεινγελλήηξηα έρεη 

δηάξθεηα δσήο 30.9 ρξφληα θαη 486 ψξεο ιεηηνπξγίαο ην ρξφλν, ελψ ζην PV-DIESEL 9.45 

ρξφληα θαη 1,588 ψξεο αληίζηνηρα. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο ληεδεινγελλήηξηαο είλαη 

κηθξφ ελψ γεληθά παξνπζηάδεη πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Έηζη, βιέπνληαο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 8.1 (θφζηνο εγθαηάζηαζεο, αληηθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο, θαπζίκνπ) θαηαιαβαίλνπκε φηη φζν απμάλεηαη ε αλάγθε παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ ηελ ληεδεινγελλήηξηα ζε έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα Α.Π.Δ, ηφζν απμάλεηαη θαη ην θφζηνο .  

 

 

 
Γξάθεκα 8.1 χγθξηζε ζπλνιηθνχ θφζηνπο  γηα ηα ηέζζεξα ππφ κειέηε ζπζηήκαηα 

 

 

ηε δεχηεξε ζέζε έρνπκε ην ζχζηεκα PV-WIND, έλα ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεη ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο εμ νινθιήξνπ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα 

απνηειεί νηθνλνκηθφηεξε ιχζε γηα ηελ πεξηνρή καο απφ ην ζπλδπαζκφ PV-DIESEL. Παξά ην 

γεγνλφο φηη έρεη πνιχ πςειφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ην ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο θαη ε κεδεληθή ηνπ αλάγθε γηα θαχζηκν θαζηζηά ην ζχζηεκα απηφ 

νηθνλνκηθφηεξν απφ ην PV-DIESEL. Αζθαιψο, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

(πνιχ πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ, θαιφ ειηαθφ δπλακηθφ) είλαη νη βαζηθέο ζπληζηψζεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε κηαο ηφζν ζπκθέξνπζαο ιχζεο απνθιεηζηηθά απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ πνιχ κεγάιε απνδνηηθφηεηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ 

θαη ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει.  
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Γξάθεκα 8.2 χγθξηζε θφζηνπο θηινβαηψξαο γηα ηα ηέζζεξα ππφ κειέηε ζπζηήκαηα 

 

 

ην γξάθεκα 8.2, παξνπζηάδνληαη γηα θάζε ζχζηεκα ηα επηκέξνπο θφζηε γηα ηελ παξαγσγή 

κηαο θηινβαηψξαο. Σελ θζελφηεξε ηηκή επηηπγράλεη ην ζχζηεκα  WIND-DIESEL κε 0,259 

€/KWh. Σν ζχζηεκα θπςειψλ θαπζίκνπ έρεη κε δηαθνξά ηελ αθξηβφηεξε ηηκή θηινβαηψξαο  

κε 0,740 €/KWh. Έλα ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα θπςειψλ θαπζίκνπ έρεη ηηκή θηινβαηψξαο 0,85 

νπφηε βιέπνπκε φηη ζηελ πεξίπησζή καο ην ζχζηεκά καο είλαη αξθεηά απνδνηηθφ εμαηηίαο 

ηνπ θαινχ ειηαθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. 

 

 

 

 

Με βάζε ηε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο, παξνπζηάδεηαη ζην γξάθεκα 8.3 ην 

ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη PV-FUELCELL έξρεηαη πξψην κε παξαγσγή 363.545KWh ην 

ρξφλν. Βέβαηα ην ζχζηεκα απηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα απηή γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην 

θνξηίν (45%) θαη λα ηξνθνδνηήζεη ηνλ ειεθηξνιχηε (55%), νπφηε βιέπνπκε φηη  έλα κεγάιν 

θνκκάηη ηεο ελέξγεηαο αλαηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα. Πνιχ κεγάιε παξαγσγή έρεη θαη ν 

ζπλδπαζκφο PV-WIND αιιά δπζηπρψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο απνηειεί πιενλάδνλ 

ελέξγεηα (44.9%). 
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Γξάθεκα 8.3 χγθξηζε ζπλνιηθήο εηήζηαο παξαγφκελεο ελέξγεηαο  γηα ηα ηέζζεξα ππφ κειέηε ζπζηήκαηα 

 

Με βάζε ην πιεφλαζκα παξαγφκελεο ελέξγεηαο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο, κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα δίλεη νη ζπλδπαζκνί PV-DIESEL θαη PV-

FUELCELL. Ζ πιενλάδνπζα ελέξγεηα ζην ζχζηεκα PV-FUELCELL πεγαίλεη ζηνλ 

ειεθηξνιχηε, ν νπνίνο παξάγεη ην Τδξνγφλν πνπ ζα απνζεθεπηεί ζηελ δεμακελή Τδξνγφλνπ. 

Σν θχηηαξν θαπζίκνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην απνζεθεπκέλν 

Τδξνγφλν σο θαχζηκν. ην ζχζηεκα PV-DIESEL φπνπ ν βαζκφο ησλ ΑΠΔ είλαη αξθεηά 

πςειφο ε πιενλάδνπζα ελέξγεηα είλαη πεξηνξηζκέλε εμαηηίαο ηεο πνιχ ζσζηή 

δηαζηαζηνιφγεζεο πνπ επηηπγράλεηαη εμαηηίαο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. ην 

ζχζηεκα WIND-DIESEL απμάλεηαη ζεκαληηθά ην πνζφ ηεο πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο αθνχ ε 

πεξηνρή πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ θαη νη αλεκνγελλήηξηεο παξάγνπλ πνιχ κεγάιε ηζρχ, φκσο 

ε κεγάιε αζηάζεηα ζηελ παξαγσγή ηνπο καο νδεγεί ζε ππεξδηαζηαζηνιφγεζε. Σέινο ζην 

πβξηδηθφ ζχζηεκα PV-WIND εκθαλίδεηαη ην κεγαιχηεξν πνζφ πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο.  

Απηφ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε δχν Α.Π.Δ θαη ζηα απξνζδφθεηα θαηξηθά θαηλφκελα   

(ειηνθάλεηα,   άλεκνο)   θαηά   ηε   δηάξθεηα   ηνπ   έηνπο. ηα νπνία αλαγθάδνπλ ηελ 

ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνξηίνπ φιν ην ρξφλν. Παξ' 

φηη ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάινο αξηζκφο κπαηαξηψλ, ε πιενλάδνπζα ελέξγεηα παξακέλεη 

πςειή. 
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Γξάθεκα 8.4 Πιεφλαζκα ελέξγεηαο ησλ ηεζζάξσλ πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ 

 

Με βάζε ηηο εθπνκπέο ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα δνχκε πνηα ζπζηήκαηα 

παξάγσγεο ελέξγεηαο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Αλ 

βαζηζηνχκε ζηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ησλ εμνκνηψζεσλ καο, κπνξνχκε εχθνια λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ γελλήηξηα πεηξειαίνπ, παξάγνπλ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ξχπνπο .Απηφ βεβαία πνπ παξάγεη κεγίζηε πνζφηεηα ξχπσλ είλαη ν 

ζπλδπαζκφο γελλήηξηαο πεηξειαίνπ - θσηνβνιηαηθψλ πάλει. 

 

 

 
Γξάθεκα 8.5 Ρχπνη CO2 πνπ απνβάινπλ ζην πεξηβάιινλ ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα 
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Σν παξαπάλσ δηάγξακκα δείρλεη ην πνζφ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα , ζε kg αλά ρξφλν 

πνπ παξάγεη ην θάζε πβξηδηθφ ζχζηεκα. πσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηνπο δχν 

ζπλδπαζκνχο φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

έρνπκε κεδεληθνχο ξχπνπο ζε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα φπνπ παξεκβαίλεη ε γελλήηξηα 

πεηξειαίνπ, φπσο o ζπλδπαζκφο γελλήηξηαο πεηξειαίνπ - θσηνβνιηαηθψλ πνπ έρνπκε 

33.137 kg / kWh θαη ζην PV-DIESEL 7.397 kg / kWh κε, δειαδή αξθεηά πςειφ πνζφ 

ξχπσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

8.2 Μειινληηθέο Δθηηκήζεηο 

 

πσο παξαηεξήζακε απ ηηο εμνκνηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ , νη ηηκέο ησλ ΑΠΔ είλαη 

αθφκα αξθεηά πςειέο ζε ζρέζε κε απηή ηεο γελλήηξηαο θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

πξνηίκεζε ησλ ζπζηεκάησλ κε γελλήηξηεο θαζψο είλαη νηθνλνκηθά πην πξνζηηέο . Ηδίσο νη 

ηηκέο θειηψλ θαπζίκνπ θαη γεληθφηεξα ηηο ηερλνινγίαο ηνπ Ζ2 είλαη αθφκα ζε αξρηθά ζηάδηα 

ρξήζεο ηεο φπνηε θαη είλαη ινγηθφ κέρξη λα βγεη ζε επξεία παξαγσγή ζηελ ειεχζεξε αγνξά 

λα είλαη αξθεηά δαπαλεξή . 

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ επηζηεκφλσλ πεξηνξηζκέλν ην έηνο 2020 νη ηηκέο ησλ θειηψλ 

θαπζίκνπ ζα είλαη 300 € / kW κε απφδνζε 60 %, ηεο απνζήθεπζεο Ζ2 ζα έρεη κηα κείσζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 40 % δειαδή 260 € / kg θαη νη ειεθηξνιχηεο ζα θνζηίδνπλ 700 € / kW .Θα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο εμνκνηψζεηο γηα λα θάλνπκε ηηο ζπγθξίζεηο κε ηηο ησξηλέο ηηκέο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Ζ2. 

 

 
Γξάθεκα 8.6 Κφζηνο θηινβαηψξαο σο πξνο ην θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ Ζ2 ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ην πην πάλσ δηάγξακκα ην θφζηνο θηινβαηψξαο ηνπ ζπζηήκαηνο PV-

FUELCELL κεηψλεηαη δξαζηηθά κε ηα λέα δεδνκέλα φπσο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

 



149 

 

Γεληθά γηα ην κέιινλ  

 

Οη πξνβιέςεηο ησλ επηζηεκφλσλ είλαη αξθεηά επνίσλεο γηα ην κέιινλ ηφζν ζηελ επξχηεξε 

ρξήζε ησλ ΑΠΔ πνπ ππάξρνπλ άθζνλεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο φζν θαη γηα ηελ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ηνπο . Ζ ηερλνινγία ηνπ πδξνγφλνπ είλαη κηα λέα εθεχξεζε ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη είλαη αξθεηά θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

Σν πδξνγφλν έρεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ην θάλνπλ ηδαληθφ θνξέα 

ελέξγεηαο. Μπνξεί λα παξαρζεί απφ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη λα κεηαηξαπεί ζε απηή κε 

ζρεηηθά θαιέο απνδφζεηο. Παξάγεηαη απφ ην λεξφ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζηε θχζε. 

Δίλαη εθαηφ ηνηο εθαηφ αλαλεψζηκν θαχζηκν δηφηη ην παξαγφκελν πξντφλ απφ ηε ρξήζε ηνπ, 

είηε θαχζε είλαη απηή είηε θάπνηα ειεθηξνρεκηθή κεηαηξνπή, νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ 

θαζαξνχ λεξνχ ή πδξαηκψλ. Δπίζεο κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε πγξή, αέξηα ή ζηεξεά κνξθή 

(ζρεκαηηζκφο πδξηδίσλ κεηάιισλ). Μπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κε 

αγσγνχο, δεμακελφπνινηα, ή ζηδεξνδξνκηθψο. Αθφκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπεί 

ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο κε πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο θαη κε κεγαιχηεξε απφδνζε απφ θάζε 

άιιν θαχζηκν. Δπηπξνζζέησο ηεο θαχζεο, φπσο φια ηα άιια θαχζηκα, ην πδξνγφλν κπνξεί 

λα κεηαηξαπεί ζε άιιε κνξθή κέζσ θαηαιπηηθήο θαχζεο, ειεθηξνρεκηθήο κεηαηξνπήο θαη 

πβξηδηζκφ. Σν πδξνγφλν σο ελεξγεηαθφο κεηαηξνπέαο είλαη ζπκβαηφο κε ην πεξηβάιινλ. 

Παξάγεη κηθξφ πνζνζηφ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (ΝΟ θαη ΝΟ2) εάλ θαεί κε αέξα ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο. 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εμνκνηψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κειινληηθέο 

ηηκέο γηα ηελ ηερλνινγία ηνπ Ζ2 , ην κέιινλ αλήθεη ζ απηή ηελ ηερλνινγία θαη φπσο 

κπνξέζακε λα ζπκπεξάλνπκε ν ζπλδπαζκφο ηεο ηφζν κε ηελ αηνιηθή φζν θαη κε ηελ ειηαθή 

είλαη κηα νηθνλνκηθή θαη ζπλάκα απνδνηηθή ιχζε ρσξίο λα κνιχλνπκε θαζφινπ ην 

πεξηβάιινλ . 
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