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Περίληψη     
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά κυρίως τη μελέτη των Αυτόνομων 

Φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και τη μεθοδολογία σχεδιασμού τους. Αρχικά, 

γίνεται μια εισαγωγή στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία και παρουσιάζονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται 

λόγος για τα ηλιακά κύτταρα, για τον τρόπο λειτουργίας τους (φωτοβολταϊκό 

φαινόμενο), για τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις παραμέτρους που 

τα επηρεάζουν. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις ομαδοποιήσεις των ηλιακών 

κυττάρων και κυρίως στις συστοιχίες. Παρουσιάζονται τα προβλήματα που 

δημιουργούνται λόγω της σκίασης και της ανομοιομορφίας στα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά των ηλιακών κυττάρων και είναι το φαινόμενο των Απωλειών 

Προσαρμογής και των Τοπικών Υπερθερμάνσεων (φαινόμενο hot-spot).  Κατόπιν, 

παρουσιάζονται οι λύσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων που είναι 

η χρήση των διόδων παράκαμψης και αντεπιστροφής. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται 

εκτενής αναφορά στους τύπους των συσσωρευτών, τη λειτουργία τους, καθώς και 

στα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους 

(θειίκωση, στρωματοποίηση, γήρανση). Επιπλέον, παρουσιάζεται η χρήση των 

συσσωρευτών σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναπτύσσεται 

η μεθοδολογία σχεδιασμού ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, που 

συνίσταται στον υπολογισμό τριών χαρακτηριστικών μεγεθών του, δηλαδή της 

γωνίας κλίσης β της συστοιχίας, της επιφάνειας Α αυτής και της χωρητικότητας των 

συσσωρευτών C. Έχοντας ως δεδομένα τις απαιτήσεις του φορτίου και τις τιμές της 

ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντια επιφάνεια με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

εκλέγεται ο κατάλληλος συνδυασμός των παραπάνω μεγεθών β, Α, C ώστε να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του συστήματος.             

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

This thesis mainly concerns the study of autonomous photovoltaic systems and 

their design methodology. Initially, an introduction to solar technology is curried out 

and the advantages and disadvantages of its use are presented. The second chapter 

talks about solar cells, how they work (photovoltaic effect), their electrical 

characteristics and the parameters that affect them. The third chapter refers to 

groupings of solar cells and to arrays in particular. It discusses the problems created 

by shading and variations in the electrical characteristics of solar cells, which are the 

phenomenon of mismatch losses and local overheating (hot-spot phenomenon). Then, 

solutions are presented to address these problems, that is the use of by-pass and 

blocking diodes. The fourth chapter is a detailed report on the types of batteries, their 

operation as well as the problems they face during their life (sulfation, stratification 

and aging). Furthermore, we present the use of batteries in photovoltaic systems. The 

last chapter develops the methodology of designing a stand-alone photovoltaic 

system, which consists in measuring magnitudes of three characteristics, namely the 

angle of the array β, its surface A and the battery capacity C. Having the load 

requirements and the values of solar radiation on a horizontal surface as the data by 

using a computer, the appropriate combination of the above sizes β, A, C is chosen to 

meet the system requirements. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 

  

Η ηλιακή ενέργεια προέρχεται από το φως του ηλίου και αποτελεί μια 

χρήσιμη και ισχυρή πηγή ενέργειας. Στην πραγματικότητα, το ηλιακό φως που 

προσπίπτει στην επιφάνεια της γης σε μόλις μία ώρα είναι αρκετό για να καλύψει τις 

απαιτήσεις όλου του κόσμου για έναν ολόκληρο χρόνο. Η μέση προσπίπτουσα 

ηλιακή ενέργεια στην επιφάνεια της γης είναι περίπου 600W/m
2
, αλλά η πραγματική 

της τιμή εξαρτάται σημαντικά από τη γεωγραφική θέση της περιοχής. 

Η γη δέχεται συνολικά 174 PW (petawatts, δηλαδή 
1510 W ) εισερχόμενης 

ηλιακής ακτινοβολίας (ηλιοφάνειας) στο πάνω τμήμα της ατμόσφαιρας (σχήμα 1.1). 

Περίπου το 30% ανακλάται πάλι προς το διάστημα, ενώ η υπόλοιπη απορροφάται 

από τα σύννεφα, τους ωκεανούς και το έδαφος της γης. Το φάσμα του ηλιακού φωτός 

εκτείνεται κυρίως στο ορατό φως και τις περιοχές κοντά στο υπέρυθρο φως, με ένα 

μικρό μέρος υπεριώδους ακτινοβολίας.  

Το έδαφος του πλανήτη, οι ωκεανοί και η ατμόσφαιρα απορροφούν ηλιακή 

ακτινοβολία και έτσι, η θερμοκρασία τους αυξάνεται. Ο θερμός αέρας που περιέχει 

εξατμισμένο νερό από τους ωκεανούς ανεβαίνει ψηλά, γεγονός που προκαλεί 

μετάδοση θερμότητας δια μεταφοράς (convection), δηλαδή με αέριες μάζες. Η 

λανθάνουσα θερμότητα της συμπύκνωσης του νερού σε σύννεφα (δηλαδή αυτή εκτός 

από τη μεταβολή στη φάση, στη μορφή της ύλης από υγρή σε αέρια), ενισχύει το 

φαινόμενο της μετάδοσης θερμότητας και συμβάλλει σε φαινόμενα όπως ο άνεμος, οι 

κυκλώνες και οι αντικυκλώνες.       

Η συνολική ενέργεια που απορροφάται από την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς 

και το έδαφος της γης είναι περίπου 3.850.000 EJ (exaJoules, δηλαδή 
1810 J ) σε ένα 

χρόνο. Σε ένα έτος, με αυτό το ρυθμό η γη δέχεται περισσότερη ενέργεια μόνο μέσα 

σε μία ώρα από αυτήν που θα χρειαζόταν όλος ο κόσμος κατά το έτος αυτό.  

   

 
Σχήμα 1.1 Σχηματική αναπαράσταση της ενέργειας που δέχεται η γη από τον ήλιο. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Orders_of_magnitude_%28power%29#petawatt_.281015_watts.29
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Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: για 

παραγωγή θερμότητας και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Ηλιακή θερμική ενέργεια 
  

Η ηλιακή θερμική ενέργεια αξιοποιείται όταν συλλέγεται η ενέργεια του 

ηλιακού φωτός προκειμένου να παραχθεί θερμότητα. Η θερμότητα παρουσιάζεται 

όταν φωτόνια, δηλαδή πακέτα ενέργειας του φωτός, προσκρούουν στα άτομα που 

αποτελούν ένα υλικό σώμα (νερό, το χέρι μας, η άσφαλτος του δρόμου), και 

διεγείρουν αυτά τα άτομα.  

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον ήλιο σαν πηγή θερμότητας εδώ και χιλιάδες 

χρόνια. Οικογένειες στην αρχαία Ελλάδα έχτιζαν τα σπίτια τους ούτως ώστε να 

δέχονται περισσότερη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια των κρύων χειμερινών μηνών.  

Στη δεκαετία του 1830, ο Βρετανός αστρονόμος John Herschel χρησιμοποίησε 

έναν ηλιακό συλλέκτη σε σχήμα κουτιού για να μαγειρεύει κατά τη διάρκεια μιας 

εκδρομής του στην Αφρική.  

Σήμερα, η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται με πολλούς τρόπους: γνωστές 

εφαρμογές αποτελούν η αποξήρανση αγροτικών προϊόντων και η θέρμανση νερού  

για οικιακές χρήσεις (με ηλιακό συλλέκτη που είναι ο γνωστός ηλιακός 

θερμοσίφωνας). Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται στη στέγη του σπιτιού σε άμεσο 

ηλιακό φως και θερμαίνει ένα υγρό ικανό να μεταφέρει θερμότητα. Αυτό το υγρό 

μέσο με τη σειρά του θερμαίνει το νερό που περιέχεται στην αντίστοιχη δεξαμενή. 

Επίσης, η θερμότητα από τον ήλιο χρησιμοποιείται για συμπληρωματική θέρμανση 

κλειστών χώρων (space heating) σε οικιακά και εμπορικά κτίρια και για να θερμάνει 

πισίνες. Τα τελευταία γίνονται και πάλι χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες με 

επίπεδη επιφάνεια και σταθερό προσανατολισμό. Όταν αναφερόμαστε σε θέρμανση 

κλειστών χώρων, η υψηλότερη αποδοτικότητα επιτυγχάνεται όταν ο ηλιακός 

συλλέκτης είναι στραμμένος προς το νότο και έχει κλίση όση το γεωγραφικό πλάτος 

της περιοχής συν 15 μοίρες.  

Οι ηλιακοί συλλέκτες ανήκουν σε δύο γενικές κατηγορίες: τους 

συγκεντρωτικούς και τους μη συγκεντρωτικούς.  

Στους μη συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες, οι οποίοι είναι και οι πιο απλοί, 

η περιοχή που συλλέγει το προσπίπτον ηλιακό φως είναι η ίδια με αυτήν που το 

απορροφά.  

Αντιθέτως, στους συγκεντρωτικούς συλλέκτες, η επιφάνεια συλλογής είναι 

μεγαλύτερη, μερικές φορές και εκατοντάδες φορές από την επιφάνεια που απορροφά 

τις ακτίνες του ηλίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πάρει πολλές ακτίνες 

από το προσπίπτον φως του ηλίου, σαν να το συλλέγαμε χωρίς συγκέντρωση αλλά σε 

μεγάλη επιφάνεια συλλέκτη. 

Όταν στην εφαρμογή μας απαιτούνται θερμοκρασίες κάτω των 100°C, όπως για 

τη θέρμανση χώρων, χρησιμοποιούνται, γενικά, οι μη συγκεντρωτικοί συλλέκτες 

επίπεδης επιφάνειας.   

Τέλος, η θερμότητα του ηλιακού φωτός μπορεί να αξιοποιηθεί και για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με συγκέντρωση του ηλιακού φωτός. Αυτά τα εργοστάσια ονομάζονται επίσης και 

ηλιακά θερμικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Solar Thermal Power 

Plants) ή σταθμοί CSP (Concentrated Solar Power). 



15 

 

Αυτές οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιούν κάτοπτρα για να 

συγκεντρώνουν το φως του ήλιου, να το μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια, ατμό, και 

έτσι να περιστρέφουν τεράστιες τουρμπίνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα κάτοπτρα είναι τοποθετημένα σε βάσεις σταθερές ή μονού άξονα, γεγονός που 

μειώνει το κόστος της εγκατάστασης και συντήρησης. Η αποθήκευση της θερμότητας 

γίνεται συνήθως σε δεξαμενές υγρού άλατος που μπορούν και διατηρούν τη 

θερμότητα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας με ηλιοφάνεια, για να 

περιστρέφουν τις τουρμπίνες τη νύχτα ή με συννεφιά. Έτσι επιτυγχάνεται μια 

σταθερή παραγωγή ενέργειας, χωρίς εξάρτηση από την πραγματική ηλιακή 

ακτινοβολία, όπως στα σημερινά φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι σταθμοί CSP αξίζουν 

μόνο όταν οι εγκαταστάσεις είναι πάνω από 30 MWp.   

 

 
Σχήμα 1.2 Σταθμός παραγωγής ενέργειας του τύπου CSP.  

 

 

 

 
Φωτοβολταϊκή ενέργεια 

 

Ο όρος είναι σύνθετος. Αποτελείται κατά το ένα μέρος του από τη λέξη φως, 

διότι είναι ακριβώς ενέργεια από το φως του ηλίου. Το δεύτερο συνθετικό "βολταϊκή" 

έχει ληφθεί από το όνομα του Alessandro Volta (1745-1827), ενός πρωτοπόρου στη 

μελέτη του ηλεκτρισμού, από τον οποίον ελήφθη και η μονάδα της τάσεως «βολτ». 

Άρα, ο όρος φωτοβολταϊκό (Φ/Β) αναφέρεται σε ηλεκτρισμό από το ηλιακό φως.  

Το έτος 1839, ο Γάλλος επιστήμονας Edmund Becquerel παρατήρησε το 

φωτοβολταϊκό φαινόμενο: όταν μετριέται τάση σε δύο ηλεκτρόδια μέσα σε ένα 

διάλυμα εκτεθειμένο στο φως. Το 1921, ο Albert Einstein κέρδισε το Βραβείο 

Νόμπελ για τις θεωρίες του που εξηγούν το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, που είναι 

συγγενές με το φωτοβολταϊκό. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρέπει να σημειωθεί ότι 

δεν είχε βρει εφαρμογή μέχρι το έτος 1954, όταν τα εργαστήρια Bell κατασκεύασαν 

ένα Φ/Β κύτταρο πυριτίου, που αποτέλεσε το πρώτο κύτταρο ικανό να μετατρέπει 
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αρκετή ποσότητα της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια, με μια πολύ 

μεγάλη ώθηση που δόθηκε από την ενασχόληση με το διαστημικό πρόγραμμα, η 

ανάπτυξη των Φ/Β κυττάρων γνώριζε αδιάκοπη πρόοδο αφότου κατασκευάστηκαν 

για πρώτη φορά, με βαθμούς απόδοσης μετατροπής που αυξήθηκαν με τον καιρό από 

το 6 % που είχε αυτό των εργαστηρίων Bell σε περισσότερο από 20 % για τα 

σημερινά πρωτότυπα κύτταρα. Συνηθέστερα, σε εφαρμογές κτιρίων συναντάμε Φ/Β 

συστήματα με συνολικούς βαθμούς απόδοσης της τάξεως του 12 έως 17 % ανάλογα 

με τον τύπο τους. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στατιστικά που αφορούν την ανάπτυξη της 

φωτοβολταϊκής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 

 

 

 
Σχήμα 1.3 Η εξέλιξη στην παραγωγή ηλιακών κυττάρων τα τελευταία χρόνια. 

 

 

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα υπάγονται στον ευρύτερο τομέα της ηλιακής 

ενέργειας. Ο όρος ηλιακή ενέργεια μπορεί να αναφέρεται σε κάτι τόσο απλό όσο η 

ενέργεια που συγκεντρώνεται μέσα σε ένα θερμοκήπιο ή σε ένα σταθμευμένο όχημα 

(το οποίο θα αποτελεί το συλλέκτη ηλιακής ενέργειας στην προκειμένη περίπτωση) 

και που έχει μετατραπεί σε θερμότητα.  

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αναφέρονται ειδικά στην απ’ ευθείας 

μετατροπή της ενέργειας του ηλίου σε ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιώντας 

φωτοβολταϊκά κύτταρα, που ονομάζονται συχνά Φ/Β κύτταρα ή ηλιακά κύτταρα. 

Ένα τέτοιο κύτταρο είναι μια μη μηχανική συσκευή (δηλαδή δε λειτουργεί με 

δυνάμεις και κινούμενα μέρη) που κατασκευάζεται συνήθως από κράματα πυριτίου.  

Το φως του ηλίου αποτελείται από φωτόνια, που είναι σωματίδια ηλιακής 

ενέργειας. Αυτά τα φωτόνια περιέχουν συγκεκριμένα ποσά ενέργειας που σχετίζονται 

με το μήκος κύματος που έχουν μέσα στο φάσμα του ηλιακού φωτός. Όταν φωτόνια 
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πέφτουν σε ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο, μπορεί να ανακλαστούν, να το διαπεράσουν 

ή να απορροφηθούν από αυτό. Μόνο αυτά που απορροφώνται είναι σε θέση να 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, με ένα μηχανισμό που ονομάζεται φωτοβολταϊκό 

φαινόμενο. 

Περιληπτικά πρόκειται για την απορρόφηση της ενέργειας του φωτός από τα 

ηλεκτρόνια των ατόμων των ημιαγωγών και την απόδραση των ηλεκτρονίων αυτών 

από τις κανονικές τους θέσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία ρεύματος. 

Τα Φ/Β πλαίσια έχουν ως βασικό μέρος το ηλιακό στοιχείο (solar cell) που 

είναι ένας κατάλληλα επεξεργασμένος ημιαγωγός λεπτού πάχους σε επίπεδη 

επιφάνεια. Η πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας δημιουργεί ηλεκτρική τάση και με 

την κατάλληλη σύνδεση σε φορτίο παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

Ημιαγωγός είναι κάθε υλικό, όπως το γερμάνιο ή το πυρίτιο, που επιτρέπει να 

περνά το ηλεκτρικό φορτίο από μέσα του με κάποιες προϋποθέσεις, όπως είναι 

αύξηση της θερμοκρασίας ή η πρόσπτωση του φωτός και σε αυτούς οφείλεται επίσης 

η τεράστια τεχνολογική πρόοδος που έχει συντελεστεί στον τομέα της ηλεκτρονικής 

και συνεπακόλουθα στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών. 

Τα ηλιακά στοιχεία ομαδοποιούνται κατάλληλα και συγκροτούν τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια (modules), τυπικής ισχύος από 20W έως 300W. Οι Φ/Β 

γεννήτριες συνδέονται ηλεκτρολογικά μεταξύ τους και δημιουργούνται οι 

φωτοβολταϊκές συστοιχίες (arrays). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πλεονεκτήματα 
 

 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι τα 

ακόλουθα: 

 

• Η λειτουργία τους δεν έχει κόστος, αφού η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη 

και παρέχεται από τον ήλιο παντού.  

 

• Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι τελείως φιλικά προς το περιβάλλον. 

Λειτουργούν χωρίς καύσιμα. Η λειτουργία τους δεν παράγει τοξικά αέρια ούτε άλλα 

παραπροϊόντα, αλλά ούτε και θόρυβο. Επίσης, δεν απαιτούν και νερό για την ψύξη 

του συστήματος. Για λόγους σύγκρισης παραθέτουμε την πληροφορία ότι η 

συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο απελευθερώνει περίπου 
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680 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα για κάθε κιλοβαττώρα ενέργειας που 

παράγεται. 

 

• Έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και υπό συνθήκες συννεφιάς, λόγω της 

διάχυτης ακτινοβολίας που υπάρχει στο περιβάλλον. 

 

• Είναι πολύ αποδοτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.  

 

• Δε συμπεριλαμβάνονται κινούμενα μέρη στο σύστημα, εκτός και αν θελήσει 

κανείς να εγκαταστήσει διάταξη παρακολούθησης του ηλίου. Είναι αρθρωτά, 

παρέχοντας τη δυνατότητα να προστίθενται ή να αφαιρούνται τμήματα ανάλογα με 

τις εκάστοτε ανάγκες, εύκολα στην εγκατάσταση, ακόμα και φορητά σε μερικές 

περιπτώσεις. 

 

• Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται ημιαγωγικά υλικά, όπως το 

πυρίτιο. Το πυρίτιο βρίσκεται σε αφθονία στη γη και χρησιμοποιείται ευρέως στη 

μικροηλεκτρονική. 

 

• Ο λόγος ισχύος προς το βάρος τους είναι αρκετά μεγάλος, οπότε 

προσφέρονται για εγκατάσταση στη στέγη των σπιτιών. 

 

• Τα συστήματα που είναι καλά σχεδιασμένα και καταλλήλως εγκατεστημένα  

παρουσιάζουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης και έχουν μεγάλη διάρκεια 

ζωής. Οι κατασκευαστές παρέχουν εγγύηση για τους κρυστάλλους 20 έως 30 ετών 

λειτουργίας. 

 

• Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να αντα-

ποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών. 

 

• Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως 

είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου. 

 

• Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους 

καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν σε περιοχές 

όπου είτε δεν υπάρχει είτε δε συμφέρει η επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου. 

Επιπλέον, καταργείται η ανάγκη για μεταφορά ενέργειας σε μακρινές αποστάσεις, η 

οποία είναι δυσχερής και συνεπάγεται απώλειες ισχύος.   

 

• Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μειώνει την εξάρτησή μας από το 

πετρέλαιο και τους κολοσσούς παραγωγής του. Αυτό ακολούθως, μειώνει το ποσό 

χρημάτων που ρέει προς τις χώρες εξαγωγής πετρελαίου. Είναι εγχώριες πηγές 

ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας σε εθνικό 

επίπεδο. 

 

• Το χαμηλό λειτουργικό τους κόστος δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις 

της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων. 

 

• Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία είναι ευέλικτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από μικρούς υπολογιστές τσέπης έως και την 

τροφοδότηση βιομηχανιών.  
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• Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ηλεκτρισμό 

ακόμα και σε απομονωμένες περιοχές που δε συνδέονται με το δίκτυο παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμα μάλιστα και στο διάστημα. 

 

• Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν ενέργεια 

υποστήριξης όταν το δίκτυο αποτυγχάνει. 

 

• Οι περίοδοι με την εντονότερη ηλιοφάνεια σχετίζονται συνήθως με τις 

περιόδους κατά τις οποίες το φορτίο είναι μέγιστο (είναι γνωστό ότι το καλοκαίρι το 

απαιτούμενο φορτίο από το δίκτυο είναι μέγιστο). 

 

• Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα 

τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν 

συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και με 

συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα του Φ/Β συστήματος είναι ότι μπορεί να διασυνδεθεί με το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεμένο σύστημα), καταργώντας με τον τρόπο αυτό την 

ανάγκη για εφεδρεία και δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στο χρήστη να πωλήσει 

τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια στο διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου. 

 

 

 

 

 

 

 
Μειονεκτήματα 

 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι τα εξής: 

 

•  Η ηλιακή ενέργεια έχει μικρή ένταση ανά μονάδα επιφάνειας, είναι διαθέσιμη 

μόνο ένα μέρος της ημέρας και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. κατά τις 

περιόδους συννεφιάς είναι πολύ μικρότερη). Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 

αποθηκεύονται μεγάλα ποσά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές 

ή να υπάρχουν και άλλες συμπληρωματικές πηγές ενέργειας, για την τροφοδοσία του 

φορτίου. 

• Η επίδραση της συσσώρευσης σκόνης και άλλων οργανικών ή ανόργανων 

υλικών (ρύπων) καθώς και της σκίασης από παρακείμενα κτίρια είναι σε μερικές 

περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενής στην ενέργεια εξόδου, πράγμα που αποτελεί 

μειονέκτημα των φωτοβολταϊκών. 

•  Ο βαθμός απόδοσης είναι μικρός, της τάξης του 15%. Επομένως, απαιτείται 

μεγάλη επιφάνεια για τη συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας, ώστε να λαμβάνεται 

αρκετή ισχύς στην έξοδο. Ανάλογα και με το βαθμό απόδοσης της Φ/Β συστοιχίας, 
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μπορεί κανείς να χρειαστεί 8 έως 12 τετραγωνικά μέτρα ανά kW μέγιστης ισχύος 

εξόδου αναφερόμενοι σε μη συγκεντρωμένο ηλιακό φως. Με μια μέση ηλιοφάνεια 

4.5 ωρών-ηλίου (sun-hours) (πράγμα που δε σημαίνει απλό ηλιακό φως αλλά 

αποτελεί μέτρο του πόση ενέργεια φτάνει στη συγκεκριμένη τοποθεσία), μπορούμε 

να πάρουμε συνολικά 0.37 έως 0.75 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο σε μία ολόκληρη 

ημέρα. 

•  Υψηλό κόστος κεφαλαίου, το οποίο παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις 

παραμένει ακόμη αρκετά υψηλό. Αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 2700 ευρώ ανά 

εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) ηλεκτρικής ισχύος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τυπική 

οικιακή κατανάλωση απαιτεί από 1,5 έως 3,5 kW, το κόστος της εγκατάστασης δεν 

είναι μικρό. Ωστόσο, μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου 5-6 χρόνια και το Φ/Β 

σύστημα θα συνεχίσει να παράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 25 χρόνια. 

 

 

 
 

 

Τύποι φωτοβολταϊκών στοιχείων 
 

Το υλικό που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη βιομηχανία των Φ/Β κυττάρων είναι 

το Πυρίτιο (Si). Το πυρίτιο περιέχεται στην άμμο με τη μορφή του Οξειδίου του 

Πυριτίου (SiO2). Το τελικό προϊόν ύστερα από κατεργασία χαρακτηρίζεται από 

υψηλή καθαρότητα (99,99%). Τα Φ/Β στοιχεία πυριτίου διακρίνονται σε τέσσερις 

κατηγορίες, ανάλογα με τη δομή του βασικού υλικού ή τον ιδιαίτερο τρόπο 

κατασκευής τους. Οι διαφορετικοί τύποι είναι οι εξής:  

 

1. Φ/Β στοιχεία μονοκρυσταλλικού Πυριτίου (Single-crystal Silicon). Είναι η 

πρώτη γενιά φωτοβολταϊκών κυττάρων. Τα μονοκρυσταλλικά κύτταρα κατά-

σκευάζονται από ένα μεγάλο πλίνθωμα ενιαίου κρυστάλλου που έχει υποστεί 

επεξεργασία σε θερμοκρασίες περίπου 1400ºC. Αυτού του είδους τα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν και τη μεγαλύτερη απόδοση, περίπου από 21% 

έως 24%, ενώ αν μιλάμε για πλαίσια είναι 13% έως 16%. Χαρακτηρίζονται 

από υψηλό κόστος κατασκευής. 

2. Φ/Β στοιχεία πολυκρυσταλλικού Πυριτίου (Multicrystaline Silicon mc-Si). 

Κατασκευάζονται με μια διαδικασία χύτευσης, στην οποία το λιωμένο 

βιομηχανικό πυρίτιο χύνεται σε μια φόρμα όπου και μορφοποιείται. Κατόπιν 

τεμαχίζονται, συνήθως σε στοιχεία τετραγωνικής μορφής. Η απόδοσή τους 

κυμαίνεται από 17% έως περίπου 20%, δηλαδή είναι χαμηλότερη σε σύγκριση 

με τα κύτταρα μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Το κόστος κατασκευής τους είναι 

και αυτό χαμηλότερο διότι τα πολυκρυσταλλικά κύτταρα κατασκευάζονται με 

χύτευση η οποία είναι φθηνότερη διαδικασία.  

3. Φ/Β στοιχεία ταινίας (Ribbon Silicon). Δημιουργείται μια λεπτή ταινία από 

τηγμένο υλικό, πάνω στην οποία εναποτίθεται το πολυκρυσταλλικό υλικό. 

Έχουν απόδοση περί το 13%. Πρόκειται για μια μέθοδο υψηλού κόστους με 

περιορισμένη βιομηχανική παραγωγή.  

4. Φ/Β στοιχεία άμορφου Πυριτίου (Amorphous ή Thin film Silicon). Πρόκειται 

για τεχνολογία επιστρώσεων (films), θεωρητικά πολύ χαμηλού κόστους 

παραγωγής εξαιτίας της μικρής μάζας υλικού που απαιτείται. Τα 
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φωτοβολταϊκά συστήματα λεπτής επίστρωσης, επίπεδης επιφάνειας 

χρησιμοποιούν μόλις το  1/20 έως 1/100 του υλικού που απαιτείται για την 

κατασκευή ημιαγωγών κρυσταλλικού πυριτίου. Αυτό συμβαίνει διότι 

χρησιμοποιούν μια λεπτή επίστρωση ημιαγώγιμου υλικού, πάχους μόλις ενός 

μικρομέτρου.  

Η πιο εξέχουσα μορφή φωτοβολταϊκού λεπτής επίστρωσης στην 

παραγωγή είναι του άμορφου πυριτίου (a-Si), που ανερχόταν στα 5.9 MW 

κατά το έτος 1996. Στην πράξη, όμως, δύο υλικά παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον το Αρσενιούχο Γάλλιο (GaAs) και το Τελλουριούχο Κάδμιο 

(CdTe). Σήμερα, η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

σύνθετων Φ/Β στοιχείων, με διαδοχικές ενώσεις δύο ή τριών στρωμάτων, με 

σκοπό να αυξήσουμε την αξιοποίηση του ηλιακού φάσματος. 

 

 

 
Σχήμα 1.4 Ηλιακό κύτταρο μονοκρυσταλλικού πυριτίου. 

 

 

 

 
Φωτοβολταϊκά συστήματα 

 

 

Η φωτοβολταϊκή συστοιχία παράγει συνεχή τάση και επομένως, μπορεί να 

τροφοδοτήσει απευθείας μόνο ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν με συνεχές 

ρεύμα. Ειδικές διατάξεις μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο ( 

αντιστροφείς, inverters), προκειμένου να τροφοδοτηθούν συσκευές οικιακής ή άλλης 

χρήσης, οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν σαν να έχουν συνδεθεί στο κεντρικό 

δίκτυο (220 Vac της ΔΕΗ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. σε μικρά αυτόνομα 

αντλητικά συστήματα ή σε συστήματα σταθμών τηλεμετάδοσης, φωτισμού δρόμων ή 

πάρκων, η αξιοποίηση της Φ/Β ηλεκτρικής ενέργειας είναι προτιμητέα στη μορφή 

που αυτή παρέχεται. Στην πλειονότητα, όμως, των περιπτώσεων, επιλέγεται η 

μετατροπή της συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη και ο λόγος είναι ότι πολύ 

περισσότερες συσκευές και εργαλεία καθημερινής χρήσης τροφοδοτούνται με 

εναλλασσόμενη τάση. 
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Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα με αντιστροφέα αποτελείται από τα εξής βασικά 

τμήματα:  

 

• Συστοιχία – Ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια συνδεδεμένα σε μηχανισμό 

στήριξης και καλωδιωμένα ώστε να παρέχουν μια συγκεκριμένη τάση.   

• Ελεγκτής Φόρτισης – Πρόκειται για εξοπλισμό βελτίωσης της παρεχόμενης 

ισχύος εξόδου (Power conditioning equipment) που είναι επιφορτισμένος με το έργο 

να εξομαλύνει την τάση του συσσωρευτή. 

• Συσσωρευτές για αποθήκευσης ισχύος – Ένα μέσο για την αποθήκευση 

ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται υπό μορφή συνεχούς ρεύματος (DC). 

• Αντιστροφέας – Μια ηλεκτρική συσκευή που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε 

εναλλασσόμενο, για την τροφοδότηση των φορτίων.   

• Φορτία DC  -- Συσκευές, κινητήρες και εξοπλισμός που λειτουργούν με 

συνεχές ρεύμα. 

• Φορτία AC  -- Συσκευές, κινητήρες και εξοπλισμός που λειτουργούν με 

εναλλασσόμενο ρεύμα. 

 

 

 
Σχήμα 1.5 Αναπαράσταση Φ/Β συστήματος. 

 

Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα αυτόνομα 

(εξ ολοκλήρου αυτόνομα και αυτόνομα με εφεδρική πηγή) και τα διασυνδεδεμένα με 

το δίκτυο.  

Η απλούστερη μορφή ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 

αποτελείται απλώς από μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια, η οποία δε συνδέεται με το 

δίκτυο και από μόνη της τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα ένα φορτίο οποτεδήποτε 

υπάρχει επαρκής ηλιοφάνεια. Αυτού του τύπου το σύστημα είναι κοινό σε εφαρμογές 

άντλησης. Σε πολλές περιπτώσεις, το σύστημα παρέχει συνήθως μια φροντίδα για 

αποθήκευση ενέργειας από τους συσσωρευτές. Συχνά συμπεριλαμβάνεται κάποια 

μορφή ρύθμισης της ισχύος, όπως στην περίπτωση που απαιτείται εναλλασσόμενο 

ρεύμα να εξέρχεται από το σύστημα. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται 

συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και μικρούς οικισμούς 

που δεν είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Ακόμη χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως 

αφαλάτωση / άντληση / καθαρισμό νερού, σε συστήματα εξωτερικού φωτισμού 

δρόμων, πάρκων, αεροδρομίων κλπ, σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων 

και συναγερμού, σε συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, 

αεροναυτιλίας, σε αγροτικές εφαρμογές, κλπ. 
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Σε μερικές περιπτώσεις το σύστημα περιέχει μια εφεδρική γεννήτρια, οπότε 

αναφερόμαστε στα αυτόνομα συστήματα με εφεδρική πηγή. Αυτά τα συστήματα 

διαθέτουν και συσσωρευτές. 

Τα συνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σ’ εκείνα 

στα οποία το δίκτυο ενεργεί απλώς ως μια βοηθητική τροφοδοσία (εφεδρικό δίκτυο) 

και σε εκείνα που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή 

τροφοδοσίας, αλλά πιθανόν λαμβάνουν επιπρόσθετη ισχύ και από τη Φ/Β γεννήτρια 

(αλληλοεπιδρώμενο δίκτυο).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

 
 

2.1 ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 

Το ενεργειακό χάσμα 

Οι σημαντικότερες παράμετροι ενός ημιαγωγικού υλικού για τη λειτουργία ηλιακών 

κυττάρων είναι: 

 Το ενεργειακό χάσμα 

 ο αριθμός ελεύθερων φορέων (ηλεκτρονίων ή οπών) διαθέσιμων για την 

κατάσταση αγωγής  και 

 η «παραγωγή» και η επανασύνδεση των ελεύθερων φορέων (ηλεκτρονίων ή 

οπών) όταν πέφτει  φως  στο υλικό 

Το ενεργειακό χάσμα ενός ημιαγωγού είναι η ελάχιστη ενέργεια που 

απαιτείται για να διεγερθεί  ένα ηλεκτρόνιο που είναι κολλημένο στο δεσμό του, 

ώστε να φτάσει στην ελεύθερη κατάσταση,  όπου μπορεί να συμμετέχει στην αγωγή 

ρεύματος. Η δομή των ενεργειακών ζωνών ενός ημιαγωγού δίνει την ενέργεια των 

ηλεκτρονίων στον κατακόρυφο άξονα και καλείται «διάγραμμα ζωνών». Το 

χαμηλότερο ενεργειακό επίπεδο ενός ημιαγωγού καλείται «ζώνη σθένους» (EV), ενώ 

το ενεργειακό επίπεδο στο οποίο ένα ηλεκτρόνιο μπορεί να θεωρείται  ελεύθερο (από 

τους ομοιοπολικούς δεσμούς, άρα να κινείται ως ρεύμα) καλείται «ζώνη 

αγωγιμότητας» (EC). Το ενεργειακό χάσμα (EG) είναι διαφορά (το χάσμα) στην 

ενέργεια μεταξύ της δεσμευμένης κατάστασης και της ελεύθερης, μεταξύ της ζώνης 

σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας. Επομένως, το ενεργειακό χάσμα είναι η 

ελάχιστη μεταβολή στην ενέργεια του ηλεκτρονίου που απαιτείται για να διεγείρει το 

ηλεκτρόνιο έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην αγωγή ρεύματος. 

Μόλις το ηλεκτρόνιο διεγερθεί και μεταβεί στη ζώνη αγωγιμότητας, είναι 

ελεύθερο να τριγυρίζει στον ημιαγωγό και να συμμετέχει στην αγωγή ρεύματος. 

Εντούτοις, η διέγερση ενός ηλεκτρονίου στη ζώνη  αγωγιμότητας θα επιτρέψει επίσης 

μια πρόσθετη διαδικασία αγωγής να πραγματοποιηθεί. Η διέγερση ενός ηλεκτρονίου 

στις άκρες της ζώνης αγωγιμότητας αφήνει πίσω του ένα κενό διάστημα για ένα άλλο 

ηλεκτρόνιο. Ένα ηλεκτρόνιο από ένα γειτονικό άτομο μπορεί να κινηθεί σε αυτό το 
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κενό διάστημα. Όταν αυτό το ηλεκτρόνιο κινείται, αφήνει πίσω του ένα κενό 

διάστημα. Η συνεχής μετακίνηση του κενού για ένα ηλεκτρόνιο, αποκαλουμένου 

«οπή», μπορεί να θεωρηθεί ως μετακίνηση ενός θετικού φορτίου μέσω του 

κρυσταλλικού  πλέγματος.  

Συνεπώς, η διέγερση ενός ηλεκτρονίου στη ζώνη  αγωγιμότητας οδηγεί όχι 

μόνο στη μετάβαση του ηλεκτρονίου στη ζώνη αγωγιμότητας, αλλά και στη 

δημιουργία μιας οπής στη ζώνη σθένους. Λέμε, χαρακτηριστικά, ότι δημιουργήθηκε 

ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής. Κατά συνέπεια, και το ηλεκτρόνιο και η οπή μπορούν 

να συμμετέχουν στην αγωγή ρεύματος και καλούνται «φορείς». 

Η έννοια μιας κινούμενης «οπής» είναι ανάλογη με αυτήν μιας φυσαλίδας σε 

ένα υγρό. Αν και στην πραγματικότητα, το υγρό είναι που κινείται, είναι ευκολότερο 

να περιγράψει κανείς την κίνηση της φυσαλίδας που ακολουθεί την αντίθετη 

κατεύθυνση. 

 

 

 
Σχήμα 2.1 Φαίνεται το διάγραμμα των ενεργειακών ζωνών του ημιαγωγού. Εμφανές είναι, επίσης, το 

ενεργειακό χάσμα ΕG του υλικού. 

 

                              

Συγκέντρωση φορέων ενδογενούς ημιαγωγού 
 

Σε θερμοκρασία απολύτου μηδενός (Τ=0Κ), όλα τα ηλεκτρόνια 

συγκρατούνται σε ομοιοπολικούς δεσμούς και κανένα δε βρίσκεται (ελεύθερο) στη 

ζώνη αγωγιμότητας. Όταν, όμως, αυξηθεί η θερμοκρασία (Τ≠0Κ), τότε, όλα τα 

ηλεκτρόνια αποκτούν λίγη παραπάνω ενέργεια. Κάποια από αυτά, μεταβαίνουν στη 

ζώνη αγωγιμότητας (θερμική διέγερση). Έτσι, δημιουργούνται ελεύθεροι φορείς και 

στις δύο ζώνες. Η συγκέντρωση αυτών των φορέων καλείται συγκέντρωση φορέων 

ενδογενούς ημιαγωγού (ή απλώς ενδογενής συγκέντρωση) και συμβολίζεται με ni. Το 

ημιαγωγικό  υλικό που δεν έχει νοθευτεί με προσμίξεις καλείται ενδογενές υλικό. Η 

ενδογενής συγκέντρωση είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων στη ζώνη  αγωγιμότητας ή 

ο αριθμός των οπών στη ζώνη σθένους.  
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Αυτός ο αριθμός φορέων εξαρτάται από το ενεργειακό χάσμα του υλικού και 

από τη θερμοκρασία του. Μεγάλο ενεργειακό χάσμα καθιστά δυσκολότερο για έναν 

φορέα να διεγερθεί θερμικά και να το ξεπεράσει. Έτσι, η ενδογενής συγκέντρωση 

είναι μικρότερη στα υλικά με υψηλότερο ενεργειακό  χάσμα. Επίσης, η αύξηση της 

θερμοκρασίας αυξάνει την πιθανότητα ένα ηλεκτρόνιο  να μεταβεί στη ζώνη 

αγωγιμότητας, πράγμα το οποίο θα αυξήσει τη  συγκέντρωση φορέων του ενδογενούς 

ημιαγωγού. Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερη απόδοση των ηλιακών 

κυττάρων. 

  

Ντοπάρισμα 

 
Είναι δυνατό να μετατοπιστεί η ισορροπία των ηλεκτρονίων και των οπών σε 

ένα κρυσταλλικό πλέγμα μέσω προσμίξεων με άλλα άτομα (ντοπάρισμα). Άτομα με 

ένα περισσότερο ηλεκτρόνιο σθένους από ό,τι το πυρίτιο χρησιμοποιούνται για να 

παράγουν ημιαγωγικό υλικό «τύπου-n». Αυτά τα άτομα-προσμίξεις είναι στοιχεία της 

ομάδας V του περιοδικού πίνακα και έχουν 5 ηλεκτρόνια σθένους (π.χ. φώσφορος). 

Προσφέροντας 4  ηλεκτρόνια για καθέναν από τους 4 ομοιοπολικούς δεσμούς με τα 

άτομα του πυριτίου, εμφανίζεται περίσσεια ενός ηλεκτρονίου, που δεν ανήκει σε 

δεσμό. Με την έγχυση πολλών ατόμων φωσφόρου δημιουργούνται πολλά ελεύθερα 

ηλεκτρόνια.  Αυτά τα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε μια ενδιάμεση ενεργειακή στάθμη 

πολύ κοντά στη ζώνη αγωγιμότητας, στη ζώνη δοτών. Έτσι, τους είναι πιο εύκολο 

απ’ ό,τι πριν να μεταβούν στη ζώνη αγωγιμότητας, αν τους δοθεί ένα μικρό ποσό 

ενέργειας (μικρότερο  από το ενεργειακό χάσμα EG). 

 Παρόμοια, άτομα με ένα λιγότερο  ηλεκτρόνιο σθένους χρησιμοποιούνται για 

τη δημιουργία υλικών «τύπου-p». Τέτοια άτομα-προσμίξεις είναι στοιχεία της ομάδας  

ΙΙΙ του περιοδικού πίνακα, π.χ. το βόριο. Αυτά έχουν μόνο 3 ηλεκτρόνια σθένους με 

τα οποία αλληλεπιδρούν με τα άτομα πυριτίου. Πιο συγκεκριμένα, όταν αντι-

κατασταθεί ένα άτομο πυριτίου με ένα άτομο-πρόσμιξη (π.χ. βορίου) θα σχημα-

τιστούν και πάλι 4 ομοιοπολικοί δεσμοί, αλλά από τον τέταρτο δεσμό θα λείπει ένα 

ηλεκτρόνιο. Αυτό συνεπάγεται το σχηματισμό μιας οπής. Τελικά, με την έγχυση 

πολλών ατόμων βορίου, τα οποία ονομάζονται λήπτες, δημιουργούνται πολλές οπές. 

Αυτές ανήκουν σε μια ενεργειακή κατάσταση, πολύ κοντά στη ζώνη σθένους, που 

λέγεται  ζώνη ληπτών. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εύκολο για μια οπή να 

μεταβεί στη ζώνη σθένους, αν αποκτήσει ένα μικρό ποσό ενέργειας. Τότε, όταν πάει 

στη ζώνη σθένους, θα μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα στη δημιουργία ρεύματος. 

Στα  υλικά που έχουν ντοπαριστεί, υπάρχουν πάντα περισσότεροι φορείς του 

ενός τύπου συγκριτικά με τον άλλο. Ο τύπος φορέων με την υψηλότερη συγκέντρωση 

καλείται «φορείς πλειονότητας», ενώ οι φορείς χαμηλότερης συγκέντρωσης 

καλούνται «φορείς μειονότητας». Προφανώς, σε ένα υλικό τύπου-n οι φορείς 

πλειονότητας  είναι τα ηλεκτρόνια, ενώ οι φορείς μειονότητας είναι οι οπές.  
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Σχήμα 2.2 Η σχηματική αναπαράσταση ενός κρυσταλλικού πλέγματος πυριτίου ντοπαρισμένου για να 

παραχθεί υλικό τύπου-n  και τύπου- p. 

  

Η απορρόφηση του φωτός 
 

Τα φωτόνια που προσπίπτουν  στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού έχουν τρεις 

επιλογές. Μπορούν είτε να ανακλαστούν στην πάνω-πάνω επιφάνεια είτε να 

απορροφηθούν από το υλικό και να προκαλέσουν φωτοδιέγερση είτε να διαπεράσουν 

το υλικό. Για τις φωτοβολταϊκές συσκευές, η ανάκλαση και η διάδοση δια μέσου της 

συσκευής θεωρούνται μηχανισμοί απώλειας, δεδομένου ότι τα φωτόνια που δεν 

απορροφώνται στους χημικούς δεσμούς δε θα πάρουν μέρος στη φωτοδιέγερση.  

Όταν ένα φωτόνιο απορροφάται από το υλικό τότε δίνει κινητική ενέργεια σε ένα 

από τα ηλεκτρόνια που είναι δεσμευμένα στους ομοιοπολικούς δεσμούς. Αυτό το 

ηλεκτρόνιο αρχίζει να κινείται πιο έντονα μέσα στο δεσμό του, αφού απέκτησε 

ενέργεια από το φωτόνιο. Για ένα κρίσιμο ποσό αυτής της ενέργειας που θα του 

δοθεί, το ηλεκτρόνιο θα κινείται τόσο έντονα που θα αποσπαστεί από το δεσμό του 

και θα ελευθερωθεί (φωτοδιέγερση). Με αυτόν τον μηχανισμό, το φωτόνιο έχει τη 

δυνατότητα να διεγείρει ένα ηλεκτρόνιο από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγι-

μότητας. Επομένως, ο καθοριστικός παράγοντας για να διαπιστωθεί εάν ένα φωτόνιο 

απορροφάται ή διαπερνά τη συσκευή είναι η ενέργειά του. Μόνο αν το φωτόνιο έχει 

αρκετή ενέργεια το ηλεκτρόνιο θα μεταβεί από τη ζώνη σθένους στη ζώνη 

αγωγιμότητας. Έτσι, τα φωτόνια που προσπίπτουν στο ημιαγωγικό υλικό και δεν 

ανακλώνται από αυτό, μπορούν να διαιρεθούν σε τρεις ομάδες, ανάλογα με την 

ενέργειά τους σε σχέση με το ενεργειακό χάσμα του υλικού, όπως φαίνεται 

παρακάτω:   

 Eph < EG     Φωτόνια με ενέργεια Eph, λιγότερη από το ενεργειακό χάσμα  EG,  

αλληλεπιδρούν ασθενώς με τον ημιαγωγό, περνώντας μέσα από τον κρύ-

σταλλο σαν να ήταν διαφανής.  

 Eph = EG   Τότε τα φωτόνια έχουν ακριβώς όση ενέργεια απαιτείται για να 

δημιουργηθεί ένα ζεύγος ηλεκτρονίου-οπής  και απορροφώνται από το υλικό.   

 Eph > EG   Τα φωτόνια με  ενέργεια  πολύ μεγαλύτερη από το ενεργειακό 

χάσμα  απορροφώνται έντονα. Εντούτοις, για φωτοβολταϊκές εφαρμογές, η 

πλεονάζουσα ενέργεια των φωτονίων πάνω από το ενεργειακό χάσμα  
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σπαταλιέται, καθώς τα ηλεκτρόνια αποκτούν θερμότητα και επιστρέφουν  

γρήγορα  στα όρια της ζώνης αγωγιμότητας.   

Η απορρόφηση φωτονίων δημιουργεί φορείς πλειονότητας και μειονότητας. Σε 

πολλές φωτοβολταϊκές εφαρμογές, ο αριθμός των παραγόμενων από το φως φορέων 

είναι σε τάξη μεγέθους μικρότερος από τον αριθμό φορέων πλειονότητας που 

υπάρχουν ήδη στο ηλιακό κύτταρο λόγω του ντοπαρίσματος. Συνεπώς, ο αριθμός 

φορέων πλειονότητας σε έναν φωτισμένο ημιαγωγό δεν αλλάζει σημαντικά λόγω της 

φωτοδιέγερσης. Εντούτοις, ισχύει το αντίθετο για τον αριθμό φορέων μειονότητας. Ο 

αριθμός φορέων μειονότητας που παρήχθησαν με την επίδραση του φωτός ξεπερνά 

τον αριθμό φορέων μειονότητας   που υπάρχουν στο ντοπαρισμένο ηλιακό κύτταρο 

στο σκοτάδι (επειδή στο ντοπάρισμα  η συγκέντρωση  φορέων μειονότητας  είναι 

πολύ μικρή). Επομένως, ο αριθμός φορέων μειονότητας σε ένα φωτισμένο ηλιακό 

κύτταρο μπορεί να προσεγγιστεί από τον αριθμό των φορέων που παρήχθησαν από το 

φως. 

 

Σχήμα 2.3 Η εικόνα ενός Φ/Β κυττάρου και η περιοχή στην οποία προσπίπτει το ηλιακό φως. 

 

Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών στηρίζεται στο φαινόμενο της φω-

τοδιέγερσης. Με αυτό, όταν φως προσπίπτει στον κρύσταλλο του ημιαγωγικού 

υλικού, παράγονται φορείς. Είναι ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγιμότητας, ελεύθερα από 

ομοιοπολικούς δεσμούς για να κινούνται και οπές αντίστοιχα στη ζώνη σθένους. 

 Αυτός, όμως, ο μηχανισμός παραγωγής φορέων δεν επαρκεί για να μπορεί ο 

κρύσταλλος να δώσει ρεύμα από μόνος του. Ο λόγος είναι γιατί οι συγκεκριμένοι 

φορείς π.χ. τα ηλεκτρόνια, έχουν βέβαια αποκτήσει παραπάνω ενέργεια, έχουν 

απελευθερωθεί τελείως από το δεσμό τους, είναι στη ζώνη αγωγιμότητας (στην 

ανώτερη αυτή ενεργειακή κατάσταση), αλλά  σε λίγο χάνουν τη μεγαλύτερη ενέργειά 

τους. Ελεύθερα, διανύουν άτακτα και χωρίς «χρήσιμο» προσανατολισμό κάποια 

απόσταση μέσα στον κρύσταλλο και τελικά, με τις συνεχείς συγκρούσεις με τα άτομα 

π.χ. του πυριτίου, χάνουν την ενέργεια που είχαν αποκτήσει. Έτσι, αναπόφευκτα, 

βρίσκονται να έχουν τόση ενέργεια, όση έχει ένα ηλεκτρόνιο που είναι εγκλωβισμένο 
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σε έναν ομοιοπολικό δεσμό. Με άλλα λόγια, τα μέχρι πρότινος ελεύθερα ηλεκτρόνια, 

επανέρχονται στην προηγούμενη ενεργειακή τους κατάσταση, που χαρακτηριστικά 

ονομάζεται ζώνη σθένους και, έχοντας αποδώσει όλη την περίσσεια ενέργειά τους ως 

θερμότητα, επανέρχονται στους ομοιοπολικούς δεσμούς. Άρα και πάλι, δεν είναι 

ελεύθερα, αλλά δεμένα. Δεν μπορούν, πλέον, να δώσουν ρεύμα. 

Για να λειτουργεί ως πηγή ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο, λοιπόν, απαιτείται 

κάτι παραπάνω. Πρόκειται για έναν μηχανισμό, το φράγμα δυναμικού (potential 

barrier). Σκοπός του θα είναι να εμποδίζει την τελείως άτακτη πορεία των φορέων 

που παράγονται από τη φωτοδιέγερση και να τους κατευθύνει. Εξ ορισμού, θέτει 

περιορισμούς στους φορείς ανάλογα με την ενέργεια που έχουν (δηλαδή τους 

εμποδίζει ή όχι) και τελικά, διαχωρίζει τους φορείς, πράγμα που οδηγεί σε παραγωγή 

τάσης.  Πώς γίνεται αυτό: 

  Είναι φανερό ότι, με έναν κρύσταλλο πυριτίου (ή άλλου ημιαγωγού) και 

λειτουργώντας με τον παραπάνω τρόπο, η φωτοδιέγερση δεν αρκεί. Αυτό που 

κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια επαφή pn, αντί να έχουμε έναν ενιαίο κρύσταλλο 

ημιαγωγού και μάλιστα ενδογενούς (μη ντοπαρισμένου).  Όταν γίνει αυτό, αμέσως 

αρχίζει μια διαδικασία διάχυσης. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που προέρχονται από το 

ντοπάρισμα (από τα άτομα-προσμίξεις, δότες) και που βρίσκονται στο υλικό τύπου-n, 

επειδή παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση σε αυτό το υλικό και πολύ μικρή στο 

υλικό τύπου-p, αρχίζουν να διαχέονται. Τείνουν να καταλάβουν, δηλαδή όλο το χώρο 

που τους διατίθεται, μαζί με αυτόν όπου σπανίζουν (υλικό τύπου-p). Ακριβώς το ίδιο 

συμβαίνει και με τις οπές που βρίσκονται, αρχικά, στο υλικό τύπου-p. Αυτή η 

μετακίνηση φορέων ισοδυναμεί με την ύπαρξη ρεύματος, που λέγεται ρεύμα 

διάχυσης.  

 Όταν τα ηλεκτρόνια διαπεράσουν την επαφή pn, βρίσκονται μέσα στο υλικό 

τύπου-p, δηλαδή σε ένα «εχθρικό περιβάλλον». Επειδή, μάλιστα, οι οπές είναι πάρα 

πολλές, όσον αφορά τη συγκέντρωσή τους, λόγω του ντόπινγκ, γίνεται αμέσως 

επανασύνδεση. Έτσι, η διάχυση οδηγεί σε πάρα πολλές επανασυνδέσεις κοντά στη 

διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ των δύο υλικών (επαφή) και είναι αναμενόμενο να 

μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των οπών σε αυτήν την περιοχή του υλικού τύπου- p. 

Φυσικά, τα αντίστοιχα συμβαίνουν και στο υλικό τύπου- n. 

 Έχει τονιστεί, όμως, ότι ένα ντοπαρισμένο υλικό είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 

Τώρα, λοιπόν, που χάθηκαν πολλές οπές κοντά στη διαχωριστική επιφάνεια, μέσα 

στο υλικό τύπου-p, παύει να είναι εκεί ηλεκτρικά ουδέτερο. Κάποια από τα αρνητικά 

δεσμευμένα φορτία δεν καλύπτονται από θετικά, που ήταν οπές. Αυτά τα φορτία 

λέγονται ακάλυπτα  (uncovered). Τελικά, παρουσιάζεται, συνολικά, αρνητικό φορτίο 

και ομοίως, στην άλλη πλευρά της επαφής, θετικό φορτίο. Πρόκειται για μια περιοχή 

κοντά στην επαφή, όπου λόγω επανασύνδεσης, όπως τονίστηκε, χάθηκαν φορείς 

πλειονότητας. Για αυτό, λέγεται περιοχή αραίωσης ή απογύμνωσης (depletion  

region).   

 Αυτό, όμως, που άλλαξε, τώρα, είναι το εξής: όσο γινόταν η διάχυση, 

ηλεκτρόνια μετακινούνταν προς την περιοχή   τύπου- p. Ελεύθερα; Όχι τελείως. Όσο 

αναπτυσσόταν στην περιοχή  τύπου- p αρνητικό φορτίο (κοντά στην επαφή πάντα), 

τόσο γινόταν και πιο δύσκολο για τα ηλεκτρόνια να προσεγγίσουν αυτήν την περιοχή, 

λόγω των απωθητικών δυνάμεων. Έτσι, η διάχυση, με την πάροδο του χρόνου, 

δυσχεραίνεται, ώσπου σταματάει (σχεδόν τελείως, αλλά όχι τελείως). Και πράγματι: 

Με την περιοχή απογύμνωσης που σχηματίστηκε, έχουμε και ένα ηλεκτρικό πεδίο, με 

φορά αυτήν από τα θετικά φορτία προς τα αρνητικά (όπως πάντα κατά το νόμο του 

Coulomb). Αυτό το πεδίο εμποδίζει και σχεδόν σταματάει τελείως τη διάχυση.  
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 Τώρα πια, που σχηματίστηκε η περιοχή απογύμνωσης και σε κατάσταση 

ισορροπίας, έχουμε δύο ρεύματα. Ένα πολύ μικρό ρεύμα διάχυσης και ένα 

ολίσθησης. Το πρώτο οφείλεται σε διάχυση. Πραγματικά, κάποιοι φορείς πλεινότητας 

της κάθε πλευράς του κρυστάλλου (π.χ. ηλεκτρόνια του υλικού τύπου-n), παρά το 

πεδίο που περιγράψαμε, επειδή θερμικά έτυχε να αποκτήσουν μεγάλη ενέργεια, 

καταφέρνουν να το περνούν και διαχέονται, τελικά, προς την άλλη πλευρά της 

επαφής. Το δεύτερο ρεύμα ονομάζεται ρεύμα ολίσθησης. Οφείλεται σε φορείς 

μειονότητας (π.χ. ηλεκτρόνια που βρίσκονται μέσα στο υλικό τύπου- p). Αυτοί οι 

φορείς δημιουργήθηκαν τυχαία και θερμικά. Δηλαδή, λόγω θερμότητας, κάποια 

ηλεκτρόνια αποκτούν τόση ενέργεια, ώστε αποδεσμεύονται από τον ομοιοπολικό 

δεσμό τους και μεταβαίνουν  στη ζώνη αγωγιμότητας. Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος 

αυτοί οι φορείς  μειονότητας να επανασυνδεθούν, διότι βρίσκονται σε «εχθρικό 

περιβάλλον» (κοντά στους πολυάριθμους φορείς πλειονότητας του υλικού τύπου- p). 

Αν δε συμβεί αυτό και αν μπορέσουν να πλησιάσουν την επαφή, τότε κατευθείαν 

συλλέγονται από αυτήν. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι το πεδίο της περιοχής 

αραίωσης (το οποίο σε αυτήν την περίπτωση βοηθάει και δεν εμποδίζει) τα σπρώχνει 

με δύναμη προς το υλικό τύπου- n (προς την άλλη πλευρά της επαφής).  Στην 

ισορροπία, τα δύο αυτά ρεύματα είναι ίσα και επομένως, η επαφή  p-n  παράγει 

μηδενικό ρεύμα.  

 Όταν, όμως συμβαίνει η φωτοδιέγερση, το φωτόνιο παράγει ένα ζεύγος 

ηλεκτρονίου-οπής, αν βεβαίως έχει την απαιτούμενη ενέργεια. ΄΄Μετακινεί΄΄ ένα 

ηλεκτρόνιο στη ζώνη αγωγιμότητας και μια οπή στη ζώνη σθένους. Έστω ότι το 

φωτόνιο προσπίπτει σε ένα σημείο του κρυστάλλου πυριτίου, όπου έχω υλικό τύπου-

p. Το ηλεκτρόνιο που είναι ελεύθερο, πλέον, να κινείται μπορεί να υποστεί 

επανασύνδεση, διότι αποτελεί φορέα μειονότητας μέσα στο «εχθρικό περιβάλλον» 

του υλικού τύπου-p. Συνήθως, όμως, τα φωτοβολταϊκά κύτταρα κατασκευάζονται με 

τέτοιον τρόπο, ώστε να συμβαίνει η φωτοδιέγερση κοντά στην επαφή. Άρα, το 

ηλεκτρόνιο έχει πολλές πιθανότητες να συλλεγεί από το πεδίο της επαφής, συμ-

μετέχοντας στο ρεύμα ολίσθησης για το οποίο έγινε λόγος προηγουμένως. Η οπή, που 

είναι φορέας πλειονότητας, εμποδίζεται από το ίδιο πεδίο (φράγμα δυναμικού) να 

διαχυθεί και να περάσει και αυτή την επαφή. Μένει, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα, 

στο υλικό τύπου-p.  

 Το αποτέλεσμα: Αν συνεχιστεί η πρόσπτωση φωτονίων και η φωτοδιέγερση, 

έχουμε πολλά ηλεκτρόνια στο υλικό τύπου-n (πολλούς φορείς πλειονότητας) και 

πολλές οπές στο υλικό τύπου-p. Έγινε ο διαχωρισμός των φορέων για τον οποίον 

χρειαζόμασταν το φράγμα δυναμικού. Τα ντοπαρισμένα υλικά, όμως, είναι 

οπωσδήποτε ηλεκτρικά ουδέτερα. Άρα, τώρα που οι φορείς πλειονότητας αυξή-

θηκαν, το υλικό τύπου-n έγινε αρνητικά φορτισμένο και το υλικό τύπου-p, 

αντιστοίχως, θετικά φορτισμένο. Αυτή η παρουσία φορτίου από τη μία αρνητικού και 

από την άλλη θετικού, παράγει τάση. Έτσι, η επαφή  p-n έγινε πηγή τάσεως.  

Επιπλέον, επειδή πολλά φωτόνια προσπίπτουν στα υλικά και αρκετά ζεύγη 

ηλεκτρονίου-οπής δε συναντούν επανασύνδεση, το ρεύμα ολίσθησης μεγαλώνει. 

Κατά τη συμβατική του φορά, έχει κατεύθυνση προς τα έξω από το κύτταρο σε σχέση 

με την τάση. Σαν αποτέλεσμα έχουμε ισχύ να παράγεται και να εξέρχεται από το 

κύτταρο.       
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Σχήμα 2.4  Στο σχήμα είναι εμφανής ο διαχωρισμός των φορέων, ο οποίος οφείλεται στο ηλεκτρικό 

πεδίο της περιοχής αραίωσης.  

 

 

 

2.2 ΤΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ 

ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

 

Μοντέλο ιδανικού κυττάρου 

Το ισοδύναμο κύκλωμα του ιδανικού Φ/Β κυττάρου (χωρίς απώλειες) φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Σχήμα 2.5 Το ισοδύναμο κύκλωμα του ιδανικού ηλιακού κυττάρου. 
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Ακολουθεί η χαρακτηριστική καμπύλη ενός ιδανικού Φ/Β κυττάρου όταν δε 

φωτίζεται (ισοδυναμεί με μία δίοδο) και όταν φωτίζεται. 

 

 

 

Σχήμα 2.6  Η χαρακτηριστική καμπύλη I-V ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου (ιδανικού), στο σκοτάδι 

(διακεκομμένη) και στο φως (συνεχής καμπύλη).  

 

Η εξίσωση του ρεύματος ενός ηλιακού κυττάρου είναι η υπέρθεση του 

ρεύματος της διόδου, που ισοδυναμεί με το ηλιακό κύτταρο στο σκοτάδι, με το 

φωτόρευμα IL. Από τη χαρακτηριστική I-V του φωτισμένου ιδανικού ηλιακού 

κυττάρου (σχήμα 2.6), κρατώ το τμήμα αυτής που βρίσκεται στο τέταρτο 

τεταρτημόριο, όπου έχω θετική τάση και αρνητικό ρεύμα και το  φωτοβολταϊκό 

λειτουργεί ως πηγή. Εκεί το Φ/Β στοιχείο παρέχει ενέργεια σε έναν καταναλωτή 

(P=VI<0). Η εξίσωση, λοιπόν, φαίνεται στη συνέχεια: 

0 exp 1 L

qV
I I I

nkT

  
     

  
 

όπου  

I0 είναι το ρεύμα κορεσμού της διόδου 

q είναι το στοιχειώδες φορτίο ίσο με  1.6x10
-19

 Coulombs,  

k είναι η σταθερά του Boltzmann  με τιμή 1.38x10
-23

J/K, 

T είναι η θερμοκρασία του κυττάρου σε Kelvin,  

V είναι η μετρουμένη τάση του κυττάρου στους ακροδέκτες. Αυτή η τάση 

εμφανίζεται όταν παράγεται ισχύς (τεταρτημόριο της ισχύος) είτε εφαρμόζεται στο 

κύτταρο, όταν καταναλώνεται ισχύς από αυτό (τάση πόλωσης).  

 

Ο όρος -1, στην παραπάνω εξίσωση, συνήθως, μπορεί να παραληφθεί. Ο 

εκθετικός όρος είναι συνήθως >> 1 εκτός από την περίπτωση για τάσεις πιο κάτω από  

100 mV. Επιπλέον, σε χαμηλές τάσεις το φωτόρευμα IL κυριαρχεί έναντι του όρου I0 

(...)  και για αυτό, ο όρος  -1 δε χρειάζεται υπό φωτισμό. 
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Μοντέλο πραγματικού κυττάρου 

Tο πραγματικό ισοδύναμο μοντέλο, όμως, του ηλιακού κυττάρου είναι λίγο 

πιο σύνθετο. Αυτό γιατί περιέχει, επιπλέον, δύο αντιστάσεις, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για να συμπεριλάβουν στη μελέτη του τους διαφόρους 

μηχανισμούς παρασιτικών αντιστάσεων. Ακολουθεί, πιο κάτω, αυτό το απλου-

στευμένο κυκλωματικό μοντέλο για το πραγματικό φωτοβολταϊκό κύτταρο. 

 
Σχήμα 2.7 Απλοποιημένο κυκλωματικό ισοδύναμο του μοντέλου του πραγματικού φωτοβολταϊκού 

κυττάρου 

 

Με βάση αυτό το ισοδύναμο κύκλωμα, το ρεύμα στην έξοδο του κυττάρου θα 

είναι: 

 

0

( )
{exp[ ] 1}S S

L

SH

q V IR V IR
I I I

nKT R

  
      

 

όπου  

n είναι ο παράγοντας ιδανικότητας της  διόδου (συνήθως μεταξύ 1 και 2) και οι 

αντιστάσεις RS και  RSH αναπαριστούν την εν σειρά και εγκάρσια αντίσταση που 

περιγράφονται με λεπτομέρειες στη συνέχεια.  

Πρέπει να τονιστεί ότι, στην παραπάνω εξίσωση, εμφανίζεται αρνητικό το ρεύμα 

της διόδου, διότι έχει γίνει μεταφορά της χαρακτηριστικής I-V του ιδανικού 

φωτισμένου κυττάρου στο πρώτο τεταρτημόριο. Έτσι, όσον αφορά την καμπύλη της 

διόδου, έχει αντιστραφεί ο άξονας-y. Η χαρακτηριστική I-V του πραγματικού 

ηλιακού κυττάρου είναι η εξής:  
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Σχήμα 2.8  Η χαρακτηριστική καμπύλη I-V του πραγματικού ηλιακού κυττάρου.  

 

Η καμπύλη I-V του πραγματικού ηλιακού κυττάρου που φαίνεται στο σχήμα 2.8 

έχει τρία χαρακτηριστικά σημεία:  

1) το ρεύμα βραχυκύκλωσης ISC 

2) την τάση ανοικτού κυκλώματος Voc  και 

3) το σημείο μέγιστης ισχύος (MPP) 

 
 

 

2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης (ΙSC) 
 

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι το ρεύμα του ηλιακού κυττάρου όταν η τάση 

στην έξοδό του είναι μηδενική (δηλ., όταν βραχυκυκλώνεται το ηλιακό κύτταρο). 

Συνήθως συμβολίζεται ως ISC και απεικονίζεται  στην  καμπύλη I-V παρακάτω. 

I (σε V=0) = ISC     

Το ISC είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος στο τεταρτημόριο της ισχύος. Για 

ένα ιδανικό κύτταρο,  αυτή η  μέγιστη τιμή του ρεύματος  είναι το συνολικό ρεύμα 

που παράγεται  στο ηλιακό κύτταρο λόγω φωτοδιέγερσης (το φωτόρευμα). Η 

εξίσωση που το περιγράφει είναι η παρακάτω:  

ISC = IMAX = IL 

για το τεταρτημόριο ισχύος ορθής πόλωσης 

 Πρακτικά, το ρεύμα βραχυκύκλωσης κυμαίνεται από 1.5-2 Α.  
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Όταν, όμως, αναφερόμαστε σε πραγματικό και όχι σε ιδανικό ηλιακό 

κύτταρο, τότε, προφανώς, το φωτόρευμα IL θα περάσει από αντιστάσεις και θα 

αλλάξει. Άρα, το ρεύμα βραχυκύκλωσης δε θα είναι ίσο με το φωτόρευμα, για την 

περίπτωση του πραγματικού κυττάρου. 

  

 

Σχήμα 2.9 Οι χαρακτηριστικές I-V και P-V ηλιακού κυττάρου και το ρεύμα βραχυκύκλωσης. 

 

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που 

περιγράφονται κατωτέρω: 

 Η επιφάνεια του ηλιακού κυττάρου. Αν η επιφάνεια του κυττάρου γίνει μισή, 

τότε και το ρεύμα βραχυκύκλωσης υποδιπλασιάζεται. Για να αφαιρεθεί  η 

εξάρτηση από την επιφάνεια  των  ηλιακών κυττάρων, είναι πιο κοινό  να 

γίνεται αναφορά στην πυκνότητα του ρεύματος βραχυκύκλωσης  (Jsc σε 

mA/cm
2
) παρά στο ρεύμα βραχυκύκλωσης.   

 Ο αριθμός φωτονίων (δηλ. η ισχύς της πηγής του προσπίπτοντος φωτός). Το  

Isc ενός ηλιακού κυττάρου εξαρτάται ανάλογα από την ένταση του φωτός    

 Το φάσμα του προσπίπτοντος φωτός. Για τις περισσότερες μετρήσεις στα  

ηλιακά κύτταρα, το φάσμα είναι τυποποιημένο  στο φάσμα AM1.5.     

 Τις οπτικές ιδιότητες (απορρόφηση και ανάκλαση) του ηλιακού κυττάρου  και 

 Η πιθανότητα συλλογής φωτός του ηλιακού κυττάρου, το οποίο εξαρτάται 

κυρίως από την παθητικότητα της επιφάνειας (αδρανοποίηση) και τη διάρκεια 

ζωής  των φορέων μειονότητας στη βάση.     

Κατά τη σύγκριση ηλιακών κυττάρων του ίδιου τύπου υλικού, οι κρισιμότερες  

παράμετροι για το υλικό είναι  το μήκος διάχυσης και η παθητικότητα της επιφάνειας. 

Σε ένα κύτταρο με την τέλεια αδρανοποιημένη επιφάνεια και ομοιόμορφη παραγωγή 
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φορέων (από τη φωτοδιέγερση), η εξίσωση για την πυκνότητα του ρεύματος 

βραχυκύκλωσης μπορεί να προσεγγιστεί ως: 

 SC n pI qG L L    

όπου  

το G είναι ο ρυθμός παραγωγής φορέων και  

τα Ln και Lp είναι τα μήκη διάχυσης για τα ηλεκτρόνια και τις  οπές αντίστοιχα.  

 

Αν και αυτή η εξίσωση κάνει διάφορες υποθέσεις που δεν ισχύουν στις 

συνθήκες  που επικρατούν στα περισσότερα ηλιακά κύτταρα, ωστόσο, δείχνει ότι το 

ρεύμα βραχυκύκλωσης εξαρτάται έντονα από το ρυθμό παραγωγής και το μήκος 

διάχυσης.   

 

Για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, αρκεί να σημειωθούν τα εξής: Τα ηλιακά 

κύτταρα πυριτίου υπό φάσμα AM1.5 έχουν μέγιστη πυκνότητα ρεύματος βραχυ-

κύκλωσης περίπου ίση με 46 mA/cm
2
. Οι εργαστηριακές συσκευές έχουν μετρήσει   

πυκνότητα ρεύματος βραχυκύκλωσης πάνω από 42 mA/cm
2
, ενώ τα εμπορικά ηλιακά 

κύτταρα έχουν  περίπου μεταξύ 28 mA/cm
2
 και 35 mA/cm

2
. 

 

 

Στο Σχήμα 2.10 παρουσιάζεται η εξάρτηση της πυκνότητας του ρεύματος 

βραχυκύκλωσης από το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού. Όταν μειώνεται το 

ενεργειακό χάσμα, τότε αυξάνεται το ISC. Αυτό συμβαίνει διότι, με μικρό ενεργειακό 

χάσμα, περισσότερα ηλεκτρόνια αποκτούν, με τη φωτοδιέγερση, την απαιτούμενη 

ενέργεια για να το υπερβούν και περνούν στη ζώνη αγωγιμότητας. Άρα, έχουμε 

μεγαλύτερο φωτόρευμα, πράγμα που θα αυξήσει και το ρεύμα βραχυκύκλωσης. 

 

 

Σχήμα 2.10 Εξάρτηση της πυκνότητας του ρεύματος βραχυκύκλωσης από το ενεργειακό χάσμα. 
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Φωτόρευμα ή ρεύμα βραχυκύκλωσης  (IL ή Isc); 

 
Το IL είναι το φωτόρευμα που παράγεται μέσα στο ηλιακό κύτταρο και είναι ο 

σωστός όρος  που πρέπει να χρησιμοποιείται στην  εξίσωση  του ηλιακού κυττάρου.  

 

 Σε συνθήκες βραχυκυκλώματος, το εξωτερικά μετρούμενο ρεύμα είναι το Isc. 

Δεδομένου ότι το Isc είναι συνήθως ίσο με το IL, αυτά τα δύο χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά και για απλότητα. Έτσι, η εξίσωση του ηλιακού κυττάρου γράφεται με 

Isc αντί του IL. Όμως, στην περίπτωση πολύ υψηλής εν σειρά αντίστασης (> 10 Ωcm
2
) 

το Isc είναι λιγότερο από το IL και η γραφή της εξίσωσης του ηλιακού κυττάρου με Isc 

είναι λανθασμένη. 

Μια άλλη υπόθεση είναι ότι φωτόρευμα IL εξαρτάται μόνο από το προσπίπτον 

φως και είναι ανεξάρτητο  από την τάση του κυττάρου. Το IL μεταβάλλεται με την 

τάση μόνο στην ειδική περίπτωση των ηλιακών κυττάρων με πεδίο ολίσθησης και 

όπου η διάρκεια ζωής των φορέων είναι συνάρτηση του επιπέδου εγχύσεων.  

 

 

Τάση ανοικτοκύκλωσης (V open circuit) 
 

Η τάση ανοικτού κυκλώματος (VOC) παρατηρείται όταν δεν υπάρχει ρεύμα 

στο κύτταρο (δηλαδή, όταν έχουμε ανοιχτοκύκλωση του κυττάρου).  

V (σε I=0) = VOC    

όπου το VOC  είναι επίσης η μέγιστη τάση που είναι διαθέσιμη από το κύτταρο, στο 

τεταρτημόριο της ισχύος.  

VOC= VMAX  

για το τεταρτημόριο ισχύος ορθής πόλωσης. 

Η τάση ανοικτοκύκλωσης παρουσιάζεται στη I-V καμπύλη κατωτέρω στο 

σχήμα 2.11.   
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Σχήμα 2.11 Καμπύλη I-V ενός ηλιακού κυττάρου που παρουσιάζει την τάση ανοικτοκύκλωσης.   

 

Μια εξίσωση για το Voc βρίσκεται, θέτοντας το συνολικό ρεύμα  ίσο  με 

μηδέν στην εξίσωση του ηλιακού κυττάρου (όπως ακριβώς απαιτεί η 

ανοιχτοκύκλωση) ως εξής: 

0

ln 1L
OC

InkT
V

q I

 
   

 
 

Όπως φαίνεται από την εξίσωση, η Voc  αυξάνει λογαριθμικά με την ένταση 

του φωτορεύματος, ενώ αντίθετα μειώνεται γραμμικά με την αύξηση της θερ-

μοκρασίας Τ της p-n επαφής. Αυτό συμβαίνει, διότι το I0 αυξάνεται  εκθετικά με τη 

θερμοκρασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Voc  είναι ανεξάρτητη από την επιφάνεια του 

κυττάρου.    

 

Μέγιστη  Ισχύς (Pmp) 

Η ισχύς που παράγεται από το κύτταρο σε Watt μπορεί να υπολογιστεί εύκολα  

από τη χαρακτηριστική I-V σύμφωνα με την εξίσωση P V I  . Στις ακραίες τιμές 

τάσης 0 και VOC, η παρεχόμενη ισχύς είναι μηδέν. Συνεπώς, η μέγιστη τιμή της 

ισχύος θα εμφανίζεται μεταξύ των δύο αυτών σημείων (σημείο μέγιστης ισχύος, 

Maximum Power Point MPP). Η τάση και το ρεύμα σε αυτό το σημείο μέγιστης 

ισχύος συμβολίζονται με Vmp και  Imp αντίστοιχα (V Maximum Power, I Maximum 

Power). Το εμβαδόν του ορθογωνίου κάτω από την καμπύλη στο σημείο αυτό είναι 

μέγιστο. Είναι προφανές ότι συμφέρει να λειτουργούμε το φωτοβολταϊκό κύτταρο σε 

τέτοια τάση και ρεύμα, ώστε να αποδίδει μέγιστη ισχύ, δηλαδή να βρίσκεται στο 

ΣΜΙ. 
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Σχήμα 2.12 Μέγιστη ισχύς του ηλιακού κυττάρου. 

 

Καμπύλη φορτίου 
 

Ένα πολύ χρήσιμο θέμα στη μελέτη των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η 

καμπύλη φορτίου ή, αλλιώς, καμπύλη φόρτου. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική 

καμπύλη τάσεως-ρεύματος I-V, σχεδιασμένη ειδικά για το εκάστοτε φορτίο. Το 

φορτίο είναι μια παράμετρος που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι το φωτοβολταϊκό 

κύτταρο λειτουργεί ως πηγή. Θέλουμε, συνεπώς, να ξέρουμε με ακρίβεια, τι φορτίο 

τροφοδοτεί το φωτοβολταϊκό μας κύτταρο και πόση ισχύς μεταφέρεται. Το πιο 

σημαντικό σημείο, λοιπόν, σε αυτό το θέμα είναι το εξής: Να προσδιορίσουμε το 

σημείο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού κυττάρου.  

Για να το επιτύχουμε αυτό, λειτουργούμε με τον ακόλουθο τρόπο: 

Σχεδιάζουμε τις χαρακτηριστικές I-V τόσο του κυττάρου όσο και του φορτίου, στο 

ίδιο σχήμα. Τώρα, αρκεί να σκεφτούμε το εξής: Στο κύκλωμα, η πηγή (φωτο-

βολταϊκό) θα στέλνει παράλληλα την τάση της απ’ ευθείας στο φορτίο. Άρα, και τα 

δύο στοιχεία θα λειτουργούν σε ένα σημείο με ακριβώς ίδια τάση. Επιπλέον, επειδή 

το ρεύμα της πηγής είναι αυτό ακριβώς που διαρρέει το φορτίο, θα έχουν το ίδιο 

ρεύμα. Και με το ίδιο πρόσημο, διότι θεωρούμε την πηγή με τη σύμβαση πηγής 

(δηλαδή «βγάζει», κανονικά, ρεύμα που θεωρείται θετικό) και το φορτίο με τη 

σύμβαση καταναλωτή. Άρα, και τα δύο ρεύματα θα είναι θετικά. Από τις 

παρατηρήσεις αυτές, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η πηγή και το φορτίο θα 

λειτουργούν με ακριβώς ίδιο ρεύμα και ίδια τάση. Άρα, αναζητούμε, στο σχήμα, με 

τις δύο χαρακτηριστικές I-V το σημείο τομής τους. Αυτό ακριβώς το σημείο θα είναι 

το σημείο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού κυττάρου.  

Ακολούθως, υπολογίζεται πολύ εύκολα η ισχύς που παρέχει το κύτταρο στο 

φορτίο, διότι υπολογίστηκαν γραφικά τόσο η τάση όσο και το ρεύμα του.  

Επιπλέον, διαπιστώνουμε με απλή επισκόπηση του σχήματος, αν και κατά 

πόσο κοντά στο σημείο μεγίστης ισχύος του είναι αναγκασμένο να λειτουργεί (λόγω 

της επιβολής ενός δεδομένου φορτίου) το κύτταρο. Οπωσδήποτε, η επιθυμητή 
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περίπτωση είναι να λειτουργεί το κύτταρο ακριβώς στο σημείο μεγίστης ισχύος. Και 

αυτό γιατί, όχι μόνο παράγει πιο άφθονη ισχύ, αλλά και γιατί, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, εκεί το κύτταρο λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση.  

 
Σχήμα 2.13 Μια τυπική καμπύλη φορτίου σχεδιασμένη μαζί με τη χαρακτηριστική I-V του 

κυττάρου. Με τα γράμματα MPP (Maximum Power Point), συμβολίζεται το σημείο μεγίστης ισχύος. 

Το ΣΛ δείχνει το σημείο λειτουργίας, το οποίο είναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αντίστασης που 

έχουμε ως φορτίο, αλλά και του συγκεκριμένου κυττάρου που χρησιμοποιούμε. 

 

Χαρακτηριστική αντίσταση 

Η χαρακτηριστική αντίσταση του ηλιακού κυττάρου είναι η αντίσταση εξόδου 

του, όταν αυτό λειτουργεί στο σημείο μέγιστης ισχύος του. Τώρα, αν η αντίσταση του 

φορτίου είναι ίση με τη χαρακτηριστική αντίσταση του κυττάρου, τότε έχουμε 

μεταφορά μέγιστης ισχύος στο φορτίο και το ηλιακό κύτταρο λειτουργεί στο σημείο 

μέγιστης ισχύος. Σε αυτήν την περίπτωση, η αντίσταση του φορτίου λέγεται βέλτιστη 

(optimum resistance). Η χαρακτηριστική αντίσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 

2.14. Πρόκειται για μια χρήσιμη παράμετρο στην ανάλυση ηλιακών κυττάρων, ειδικά 

όταν εξετάζουμε την επίδραση των μηχανισμών απωλειών.    

 

Σχήμα 2.14 Η χαρακτηριστική αντίσταση ενός ηλιακού κυττάρου γραφικά. 
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Η χαρακτηριστική αντίσταση του ηλιακού κυττάρου είναι το αντίστροφο της κλίσης 

της γραμμής που φαίνεται στην παραπάνω καμπύλη, η οποία μπορεί να γραφεί ως:  

I

mp

CH

mp

V
R   

Μπορεί εναλλακτικά να δοθεί ως προσέγγιση, όπου:      

I

OC
CH

SC

V
R   

Συντελεστής Πλήρωσης (Fill Factor FF) 

 
Ο Συντελεστής Πλήρωσης (FF) αποτελεί μέτρο της ποιότητας του ηλιακού 

κυττάρου. Το παραλληλόγραμμο με πλευρές Ιmp και Vmp  μέσα στη χαρακτηριστική I-

V, έχει εμβαδό ίσο με τη μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ από το Φ/Β στοιχείο. Ας 

θεωρήσουμε, επίσης, το παραλληλόγραμμο με πλευρές ΙSC και VOC, που περιγράφει 

την ιδανική συμπεριφορά του φωτοβολταϊκού στοιχείου, ως πηγής σταθερού 

ρεύματος. Το πηλίκο αυτών των δύο εμβαδών δίνει ένα μέτρο του πόσο 

προσεγγίζεται αυτή η ιδανική συμπεριφορά του κυττάρου και είναι ο συντελεστής 

πλήρωσης (FF).  

Ο Συντελεστής Πλήρωσης απεικονίζεται γραφικά ως ο λόγος των ορθογωνίων 

περιοχών που δείχνει το σχήμα 2.15. Ο Συντελεστής πλήρωσης είναι μια παράμετρος 

που, μαζί  με το Voc και Isc, καθορίζει τη μέγιστη ισχύ που παράγεται από ένα ηλιακό 

κύτταρο. 

 

Σχήμα 2.15 Γραφική παράσταση του ρεύματος εξόδου του κυττάρου (διακεκομμένη γραμμή) και της 

ισχύος (συνεχής γραμμή) ως συναρτήσεις της τάσης. Επίσης παρουσιάζονται τα σημεία με το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης και την τάση ανοιχτοκύκλωσης, καθώς επίσης και το  σημείο μέγιστης ισχύος (Vmp, 

Imp). 
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Μεγαλύτερες τιμές του Συντελεστή Πλήρωσης είναι επιθυμητές και 

συμβαίνουν όταν η  χαρακτηριστική I-V μοιάζει πιο πολύ με τετράγωνο. Γραφικά,  ο 

FF είναι ένα μέτρο της «τετραγωνικότητας» του ηλιακού κυττάρου. Όσο πιο κοντά 

στη μονάδα είναι οι τιμές του FF, τόσο περισσότερο η λειτουργία του Φ/Β στοιχείου 

πλησιάζει την ιδανική συμπεριφορά της πηγής σταθερού ρεύματος, στην περιοχή 

τάσεων 0 έως VOC. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διάταξη χαρακτηρίζεται αφενός από 

μικρή τιμή της ισοδύναμης αντίστασης σε σειρά, αφετέρου από μεγάλη τιμή της 

παράλληλης αντίστασης. Συνηθισμένες  τιμές του  Συντελεστή Πλήρωσης είναι από 

0.7 έως  0.9, ενώ συχνά εμφανίζεται και με τη μορφή ποσοστού.    

Ο μέγιστος θεωρητικός FF για ένα ηλιακό κύτταρο μπορεί να καθοριστεί με 

την παραγώγιση της ισχύος του  κυττάρου ως προς την τάση και την εύρεση  του 

σημείου στο οποίο η παράγωγος μηδενίζεται. Ως εκ τούτου:  

 
0

d IV

dV
  

Πράγμα που δίνει:  

ln 1
mp

mp OC

VnkT
V V

q nkT q

 
    

 
 

Ωστόσο, η παραπάνω τεχνική δεν παράγει εξίσωση απλή ή κλειστής μορφής. 

Μόνο συσχετίζει το Voc με το Vmp, και απαιτούνται πρόσθετες εξισώσεις για να 

υπολογιστούν  το Imp και το FF. Η ιδανική (μέγιστη) τιμή του Συντελεστή Πλήρωσης 

δίνεται από την ακόλουθη εμπειρική σχέση: 

ln( 0.72)
, 10

1

OC OC
OC

OC

v v
FF v

v


 
 


 

όπου το voc  είναι η κανονικοποιημένη τάση που ορίζουμε παρακάτω:  

OC OC

q
v V

nkT
    

Η παραπάνω εξίσωση δίνει έναν μέγιστο Συντελεστής Πλήρωσης. Στην 

πράξη,  ο FF θα είναι χαμηλότερος, γεγονός που οφείλεται στην παρουσία απωλειών, 

λόγω παρασιτικών αντιστάσεων. Επομένως, ο FF υπολογίζεται από το λόγο των 

εμβαδών στην καμπύλη I-V. 

 

 

 

2.4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ I-V ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ 
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Η επίδραση της θερμοκρασίας 

Οι κρύσταλλοι που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων, 

όπως όλοι οι ημιαγωγοί, είναι ευαίσθητοι στη θερμοκρασία. Το σχήμα 2.16 

απεικονίζει την επίδραση της θερμοκρασίας σε μια καμπύλη I-V. Όταν ένα Φ/Β 

κύτταρο εκτίθεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, το ρεύμα ISC αυξάνει ελαφρώς, ενώ 

η τάση VOC μειώνεται περισσότερο.  

 
Σχήμα 2.16 Η επίδραση της θερμοκρασίας στην καμπύλη I-V. H συνεχής καμπύλη λαμβάνεται με 

αύξηση της θερμοκρασίας.   

 

Σχήμα 2.17 Επίδραση της θερμοκρασίας στη χαρακτηριστική του κυττάρου για διαφορετικές τιμές της 

θερμοκρασίας. 
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Για ένα συγκεκριμένο σύνολο περιβαλλοντικών συνθηκών, υψηλότερες 

θερμοκρασίες οδηγούν σε μείωση της μέγιστης ισχύος εξόδου Pmp. Αυτό πώς 

συμβαίνει: Η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει το ενεργειακό χάσμα του ημιαγωγού, 

με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι περισσότερες από τις παραμέτρους του ημιαγωγικού 

υλικού. Τελικά, επηρεάζεται και η μέγιστη ισχύς εξόδου, η οποία μειώνεται. Γιατί 

μειώνεται το ενεργειακό χάσμα; Επειδή τα ηλεκτρόνια που συνδέονται με 

ομοιοπολικούς δεσμούς, με την αύξηση της θερμοκρασίας, έχουν περισσότερη 

ενέργεια, δηλαδή, κινούνται πιο έντονα. Ο ίδιος ο δεσμός γίνεται πιο ασταθής, γιατί 

πιο δύσκολα συγκρατούνται πλέον τα ηλεκτρόνια στις θέσεις τους. Λέμε ότι ο δεσμός 

έχει μικρότερη ενέργεια. Άρα, τελικά, είναι πιο εύκολο, τώρα, να διασπαστεί ο 

δεσμός αυτός και να μεταβεί ένα ηλεκτρόνιο (ελεύθερο, πλέον) στη ζώνη 

αγωγιμότητας. Η εύκολη μετάβαση από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας 

μεταφράζεται σε μικρότερο ενεργειακό χάσμα. 

 

 

Ρεύμα βραχυκύκλωσης 
 

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης, Isc, αυξάνεται ελαφρώς με τη θερμοκρασία, 

δεδομένου ότι το ενεργειακό χάσμα EG μειώνεται και περισσότερα φωτόνια έχουν 

αρκετή ενέργεια για να δημιουργήσουν ζευγάρια ηλεκτρονίου-οπής. Εντούτοις, η 

επίδραση είναι μικρή και γενικά η εξάρτηση, από τη θερμοκρασία, του ρεύματος 

βραχυκύκλωσης για ένα ηλιακό κύτταρο πυριτίου είναι: 

1
0.0006SC

SC

dI
ά C Si

I dT
      

 

Τάση ανοιχτοκύκλωσης 

 
Σε ένα ηλιακό κύτταρο, η παράμετρος που επηρεάζεται πιο πολύ από την 

αύξηση της θερμοκρασίας είναι η τάση ανοιχτοκύκλωσης. Αυτή η επίδραση φαίνεται 

στο σχήμα 2.16. 

Η τάση ανοιχτοκύκλωσης μειώνεται με τη θερμοκρασία, λόγω της εξάρτησης του 

όρου I0 από αυτήν. Η εξίσωση για το  I0  από τη μια πλευρά της επαφής p-n (για το 

υλικό τύπου-n) δίνεται από τον τύπο:  

2

0
i

D

Dn
I q

LN
   

όπου: 

το q είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου  

το D είναι η διαχυσιμότητα των φορέων μειονότητας 

το L είναι το μήκος διάχυσης των φορέων μειονότητας 

το ND  είναι το ντοπάρισμα  και  

το ni  είναι η ενδογενής συγκέντρωση φορέων.  
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Στην παραπάνω εξίσωση, πολλές από τις παραμέτρους έχουν εξάρτηση από 

τη θερμοκρασία, αλλά η σημαντικότερη επίδραση είναι μέσω της ενδογενούς συ-

γκέντρωσης  φορέων, ni. Αυτή εξαρτάται από την τιμή του ενεργειακού χάσματος 

(χαμηλότερα ενεργειακά χάσματα δίνουν υψηλότερη ενδογενή συγκέντρωση φο-

ρέων) και από την ενέργεια που έχουν οι φορείς (υψηλότερη θερμοκρασία, άρα και 

ενέργεια φορέων,  δίνει  υψηλότερη ενδογενή συγκέντρωση φορέων).  

Μπορούμε θεωρώντας την εξίσωση να διαπιστώσουμε αυτές τις εξαρτήσεις. 

Η εξίσωση για την ενδογενή συγκέντρωση φορέων είναι η εξής: 

 
3

3/2
2 * * 30 0

2

2
4 exp expG G

i e h

E EkT
n m m BT

h kT kT

     
            

     
 

όπου: 

το T είναι η θερμοκρασία 

τα h και k είναι σταθερές  

τα me και  mh  είναι οι ενεργές μάζες για τα ηλεκτρόνια και τις οπές αντίστοιχα 

το EGO είναι το ενεργειακό χάσμα με γραμμική παρεμβολή προς τα έξω (εκβολή) στο 

απόλυτο μηδέν και  

το B είναι μια σταθερά που είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία. 

Με αντικατάσταση αυτής της εξίσωσης στην έκφραση για το I0 και με την υπόθεση  

ότι η εξάρτηση από τη θερμοκρασία των άλλων παραμέτρων μπορεί να παραμε-

ληθεί, παίρνουμε: 

3 0 0
0 exp expG G

D

E ED
I qA BT B T

LN kT kT

   
         

   
 

όπου το B' είναι μια σταθερά ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία. Η σταθερά   

χρησιμοποιείται αντί του αριθμού 3 για να ενσωματώσει τις πιθανές εξαρτήσεις 

θερμοκρασίας των άλλων παραμέτρων του υλικού. Για τα ηλιακά κύτταρα πυριτίου 

κοντά στη θερμοκρασία δωματίου, το I0 περίπου διπλασιάζεται για κάθε αύξηση 10 

°C της θερμοκρασίας.  

Η επίδραση που ασκεί το I0 στην τάση ανοιχτοκύκλωσης, τελικά, μπορεί να 

υπολογιστεί με  αντικατάσταση της εξίσωσης του I0 στην εξίσωση για το Voc, όπως 

παρουσιάζεται κατωτέρω: 

  0
0

0

ln ln ln ln ln expSC G
OC SC SC

I qVkT kT kT kT
V I I I B T

q I q q q kT

    
            

   

0ln ln ln G
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qVkT
I B T

q kT


 
     

 
 

 

όπου ισχύει EG0 = qVG0.  
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Υποθέτοντας ότι το  dVoc/dT δεν εξαρτάται από το dIsc/dT, το dVoc/dT γράφεται ως 

εξής:  

0OC OC GdV V V k

dT T q



    

Η παραπάνω εξίσωση δείχνει ότι η ευαισθησία στη θερμοκρασία ενός ηλιακού 

κυττάρου εξαρτάται από την τάση ανοιχτοκύκλωσής του, με τα ηλιακά κύτταρα 

υψηλότερης τάσης να επηρεάζονται λιγότερο από τη θερμοκρασία. Για το πυρίτιο, με  

EG0 ίσο με 1.2, και χρησιμοποιώντας ίσο με το 3, παρατηρείται τελικά μείωση της 

τάσης ανοιχτοκύκλωσης περίπου κατά 2.2 mV/°C. Αυτό φαίνεται από την εξίσωση 

που ακολουθεί: 

0

2.2 C για Si
G OC

OC

kT
V V

dV q
mV ά

dT T





  

       

 

Μέγιστη Ισχύς Εξόδου 

Η μέγιστη ισχύς  εξόδου Pmp, μειώνεται, με αύξηση της θερμοκρασίας και η 

εξάρτηση, για το πυρίτιο, δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:  

var

1 1 1 1mp OC SC
mp

mp OC SC

dP dV dIdFF
P

P dT V dT FF dT I dT
         

1
(0.004 0.005) C για Si

mp

mp

dP
έ ά

P dT
      

 

Συντελεστής Πλήρωσης 
 

Η αύξηση της θερμοκρασίας, μειώνει τον Συντελεστή Πλήρωσης και για το πυρίτιο 

αυτή η εξάρτηση προσεγγίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

1 1 1
0.0015 C για Si

dFF dVoc
ά

FF dT Voc dT T


 
       

 
  

 

Απόδοση 

Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την ενδογενή συγκέντρωση φορέων του 

ημιαγωγού. Έτσι, έχουμε περισσότερα ηλεκτρόνια και περισσότερες οπές στον 

ημιαγωγό. Άρα, και όταν αυτός ντοπαριστεί, πάλι θα έχει λίγο περισσότερους φορείς 
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μειονότητας. Κατά συνέπεια, συμβαίνουν περισσότερες επανασυνδέσεις και το ρεύμα 

διαρροής μέσω της διόδου θα είναι μεγαλύτερο. Το τελευταίο οδηγεί σε μείωση της 

τάσης ανοιχτοκύκλωσης VOC, καθώς και του Συντελεστή Πλήρωσης. Μειώνεται και 

η απόδοση του φωτοβολταϊκού, η μεταβολή της οποίας παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

σχήμα 2.18: 

 

Σχήμα 2.18 Στο σχήμα φαίνεται η μεταβολή της σχετικής απόδοσης του κυττάρου, συναρτήσει της 

θερμοκρασίας του. Με τον όρο «σχετική απόδοση» εννοούμε την απόδοσή του σε σχέση με αυτήν, 

όταν λειτουργεί υπό τη θερμοκρασία των 20°C. Στον άξονα των τετμημένων, η κλίμακα είναι 

λογαριθμική. 

 

300 K  ή 25 °C 

Η μοντελοποίηση των  ημιαγωγών γίνεται ως επί το πλείστον σε θερμοκρασία 

300 Κ, επειδή είναι κοντά στη θερμοκρασία δωματίου και είναι βολικός αριθμός. 

Εντούτοις, τα ηλιακά κύτταρα μετριούνται τυπικά σχεδόν 2 βαθμούς χαμηλότερα 

στους 25 °C (298.15 Κ). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαφορά είναι ασήμαντη 

(μόνο 4 mV του Voc) και οι δύο αναφέρονται ως θερμοκρασία δωματίου.  

 

 

Η επίδραση της έντασης του φωτός 

Η μεταβολή της έντασης του φωτός που προσπίπτει σε ένα ηλιακό κύτταρο 

αλλάζει όλες τις παραμέτρους του κυττάρου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης, η τάση ανοιχτοκύκλωσης, ο Συντελεστής Πλήρωσης, η αποδοτι-

κότητα και η επίδραση της εν σειρά και της εγκάρσιας αντίστασης του κυττάρου. Η 

ένταση του φωτός σε ένα ηλιακό κύτταρο καλείται αριθμός ηλίων, όπου ο 1 ήλιος 

αντιστοιχεί σε τυποποιημένο φωτισμό σε AM1.5 ή 1 kW/m
2
. Παραδείγματος χάριν, 

ένα σύστημα με 10 kW/m
2
 προσπίπτουσα ακτινοβολία στο ηλιακό κύτταρο, θα 

λειτουργούσε σε 10 ήλιους  ή σε 10X.  
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Χαμηλή ένταση φωτός 

 
Τα ηλιακά κύτταρα εκτίθενται καθημερινά σε διαφορετικές εντάσεις φωτός, με την 

προσπίπτουσα ακτινοβολία από τον ήλιο να ποικίλλει μεταξύ 0 και 1 kW/m
2
. Σε 

χαμηλά επίπεδα φωτισμού, η επίδραση της εγκάρσιας αντίστασης γίνεται όλο και πιο 

σημαντική. Καθώς η ένταση του φωτός μειώνεται, το σημείο πόλωσης και το ρεύμα 

μέσω του ηλιακού κυττάρου επίσης μειώνεται και τελικά, η ισοδύναμη αντίσταση του 

ηλιακού κυττάρου αρχίζει να πλησιάζει την εγκάρσια αντίσταση. Όταν αυτές οι δύο 

αντιστάσεις είναι παρόμοιες, το μέρος του συνολικού ρεύματος που διαρρέει την 

εγκάρσια αντίσταση αυξάνεται, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποσοστιαία 

απώλεια ισχύος στην εγκάρσια αντίσταση. Συνεπώς, υπό συνθήκες συννεφιάς, ένα 

ηλιακό κύτταρο με υψηλή εγκάρσια αντίσταση διατηρεί ένα μεγαλύτερο μέρος της 

αρχικής ισχύος του από ένα ηλιακό κύτταρο με χαμηλή εγκάρσια αντίσταση. 

 Τα παρακάτω δύο σχήματα παρουσιάζουν αυτή τη μείωση της ισχύος στις 

χαρακτηριστικές I-V και P-V ενός ηλιακού κυττάρου. 

 

 

Σχήμα 2.19 Για σταθερή αντίσταση φορτίου, είναι φανερή η μεταβολή της χαρακτηριστικής I-V, όταν 

μεταβάλλεται η ένταση του προσπίπτοντος φωτός. Επίσης, παρουσιάζεται και η μεταβολή του σημείου 

λειτουργίας, που οφείλεται στη μεταβολή της χαρακτηριστικής I-V του κυττάρου. Τέλος, επιδεικνύεται 

και η συνακόλουθη απομάκρυνση αυτού του σημείου από ή προσέγγιση προς το σημείο μέγιστης 

ισχύος του κυττάρου. Είναι εμφανής η ανάγκη για λειτουργία του φωτοβολταϊκού, έτσι ώστε το σημείο 

λειτουργίας να είναι κοντά στο σημείο μέγιστης ισχύος. 



49 

 

 

Σχήμα 2.20 Επίδραση της ακτινοβολίας στη χαρακτηριστική ισχύος-τάσης του κυττάρου. 

 

 

Σχήμα 2.21 Φαίνεται ο περιορισμός της απόδοσης του ηλιακού κυττάρου σε συνάρτηση του 

ενεργειακού χάσματος του υλικού για φωτισμό εντάσεως ενός ηλίου. Για τους υπολογισμούς έχει γίνει 

η παραδοχή ότι η μόνη επανασύνδεση που συμβαίνει εδώ είναι η ακτινική. Σε πραγματικές συκευές, η 

απόδοση είναι ακόμα χαμηλότερη, εξ αιτίας άλλων μηχανισμών επανασύνδεσης και απωλειών σε 

παρασιτικές αντιστάσεις. 
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Το φάσμα AM1.5 
 

Η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης 

εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο της περιοχής, από τις 

μετεωρολογικές συνθήκες και, κυρίως, από τη θέση του ηλίου στον ουρανό και από 

την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υγρασία. Το μήκος της διαδρομής της 

ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα, μέχρι να φτάσει στη στάθμη της 

θάλασσας, που εξαρτάται άμεσα από τη θέση του ηλίου, χαρακτηρίζεται από μια 

κλίμακα μάζας αέρα (air mass, ή και οπτική αέρια μάζα). Αυτός ο αριθμός 

βαθμολογείται με την τέμνουσα (το αντίστροφο του συνημιτόνου) της ζενιθιακής 

γωνίας, δηλαδή της γωνίας ανάμεσα στη θέση του ηλίου και την κατακόρυφο (βλ. 

σχήμα 2.22). Πρόκειται, δηλαδή, για έναν αριθμό που δείχνει πόσο μεγαλύτερη είναι 

η διαδρομή που διανύει το φως του ηλίου στην ατμόσφαιρα, σε σχέση με την 

κατακόρυφη διαδρομή του. 

Πιο συγκεκριμένα, ως ΑΜ1 συμβολίζεται η συνθήκη για τη θέση του ηλίου 

στο ζενίθ. Με ΑΜ1.5 αναφερόμαστε στη διαδρομή του ηλιακού φωτός σε γωνία 45° 

από την κατακόρυφο (ζενίθ). Τέλος, με ΑΜ0 αναφερόμαστε στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει καθόλου ατμόσφαιρα, δηλαδή συμβολίζουμε την ηλιακή ακτινοβολία στο 

διάστημα. Συνήθως, στη μελέτη των φωτοβολταϊκών κυττάρων θεωρούμε ότι έχουμε 

ακτινοβολία ΑΜ1.5, πράγμα που αναφέρεται σε μια συνηθισμένη, μέση κατάσταση 

για διάφορες ώρες της ημέρας και για διάφορα γεωγραφικά πλάτη.  

 

 
Σχήμα 2.22 Στο σχήμα φαίνεται η ζενιθιακή γωνία. Είναι απλοποιημένο, γιατί η γη και η ατμόσφαιρα 

φαίνεται σαν επίπεδη. Αν πάρουμε τη τέμνουσα αυτής της γωνίας, παίρνουμε ΒΟ/ΑΟ, δηλαδή 

ακριβώς αυτή τη σύγκριση της διαδρομής του ηλιακού φωτός σε σχέση με την κατακόρυφη διαδρομή.  
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Η Εγκάρσια αντίσταση (RSH) και η εν σειρά αντίσταση (RS) 

 

Κατά τη λειτουργία, η απόδοση των ηλιακών κυττάρων μειώνεται από τις 

απώλειες ισχύος στις εσωτερικές αντιστάσεις. Αυτές οι παρασιτικές αντιστάσεις 

μπορούν να μοντελοποιηθούν ως μια εγκάρσια αντίσταση την RSH (shunt resistance) 

και μια εν σειρά αντίσταση την RS (series resistance), όπως απεικονίζονται στο σχήμα 

2.7.  Για ένα ιδανικό κύτταρο, η RSH  είναι άπειρη και έτσι δεν υπάρχει μονοπάτι  για 

να ρεύσει το ρεύμα, άρα ο κλάδος αγνοείται, ενώ η RS είναι μηδέν, με συνέπεια καμία 

πτώση τάσης πριν από το φορτίο. Συνήθως, η RSH είναι της τάξης των ΜΩ και για 

αυτό την παραλείπουμε και η RS είναι μικρότερη του Ohm. 

Η μείωση της RSH και η αύξηση της Rs μειώνουν το Συντελεστή Πλήρωσης 

(FF) και την ισχύ Pmp, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.23. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι 

η μείωση της RSH οδηγεί σε μεγάλες απώλειες στον παράλληλο κλάδο και επομένως, 

συνιστά παράγοντα μη ιδανικότητας του ηλιακού κυττάρου. Ομοίως και για την άλλη 

αντίσταση. Εάν η RSH μειωθεί πάρα πολύ, η τάση VOC θα πέσει, ενώ η πολύ μεγάλη 

αύξηση της αντίστασης RS μπορεί να προκαλέσει πτώση του ρεύματος ISC. 

 
Σχήμα 2.23 Η επίδραση της απόκλισης των Rs και RSH από το ιδανικό. 

 

Αν το προσπίπτον φως δε διεγείρει το ηλιακό κύτταρο, λαμβάνουμε τη 

χαρακτηριστική I-V που φαίνεται στο σχήμα 2.24. Η κλίση της γραμμικής περιοχής 

της καμπύλης στο τρίτο τεταρτημόριο (αντίστροφη πόλωση) είναι η συνέχεια της 

γραμμικής περιοχής στο πρώτο τεταρτημόριο, η οποία είναι η ίδια γραμμική περιοχή 

που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η RSH στο σχήμα 2.26. Από αυτά προκύπτει 

ότι η RSH μπορεί να προέλθει από τη χαρακτηριστική I-V που λαμβάνεται με ή χωρίς 

διέγερση φωτός, ακόμα και όταν ισχύς τροφοδοτείται στο κύτταρο. Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί, εντούτοις, ότι για πραγματικά κύτταρα αυτές οι αντιστάσεις είναι 

συχνά συνάρτηση του επιπέδου φωτισμού και μπορεί να διαφέρουν στην τιμή τους 

μεταξύ δοκιμών με φως και χωρίς φως.   
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Σχήμα 2.24 Καμπύλη  I-V  του ηλιακού κυττάρου χωρίς διέγερση φωτός. 

 

 

Η εν σειρά αντίσταση Rs  (series resistance) 

 

Η εν σειρά αντίσταση είναι μια συγκεντρωμένη παράμετρος που παριστάνει 

όλα τα κατανεμημένα φαινόμενα αντίστασης στο φωτοβολταϊκό κύτταρο. Κατ’ αρχάς    

στο ηλιακό κύτταρο έχει τρεις αιτίες: Πρώτον, την κίνηση των φορέων (ροή 

ρεύματος) μέσα στον κρύσταλλο, μέσω του εκπομπού και της βάσης του κυττάρου. 

Δεύτερον, την ωμική επαφή μεταξύ της μεταλλικής επαφής και του πυριτίου. Τέλος, 

την αντίσταση των μεταλλικών επαφών της επάνω και της πίσω επιφάνειας. Η 

κυριότερη επίδραση της εν σειρά αντίστασης είναι ότι μειώνει τον Συντελεστή 

Πλήρωσης, αν και η υπερβολική αύξηση της τιμής της συνεπάγεται μείωση του 

ρεύματος βραχυκύκλωσης.  

 

 

Σχήμα 2.25 Σχήμα ενός ηλιακού κυττάρου με εν σειρά αντίσταση. 
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Η εξίσωση του φωτοβολταϊκού κυττάρου με αυτό το μοντέλο και με την εν 

σειρά αντίσταση, γίνεται: 

I=IL−I0exp[q(V+IRS)nkT] 

όπου:   

το I  είναι το ρεύμα εξόδου του κυττάρου,  

το  IL  είναι το ρεύμα που προκύπτει από τη φωτοδιέγερση,   

το V είναι η τάση στους ακροδέκτες του κυττάρου,  

το  T  είναι η θερμοκρασία,  

το q και το k είναι σταθερές,  

το  n  είναι ο παράγοντας ιδανικότητας και  

η RS  είναι η εν σειρά αντίσταση του κυττάρου. Ο τύπος είναι μια έμμεση συνάρτηση 

λόγω της παρουσίας του ρεύματος  I, και στις δύο πλευρές της εξίσωσης και απαιτεί 

αριθμητικές μεθόδους για να επιλυθεί.  

 

 

Η επίδραση της εν σειρά αντίστασης στο κύτταρο 
 

Τάση ανοιχτοκύκλωσης 
 

Κατ’ αρχάς, η εν σειρά αντίσταση δεν έχει επίδραση στην τάση ανοιχτο-

κύκλωσης του ηλιακού κυττάρου. Αυτό συμβαίνει διότι το ρεύμα, που ρέει μέσω του 

κυττάρου και μέσω της εν σειρά αντίστασης, είναι μηδέν. Άρα, και η πτώση τάσης 

στην αντίσταση αυτή είναι μηδέν και συνεπώς, είναι σαν να μην υπάρχει. Εντούτοις, 

η καμπύλη I-V επηρεάζεται έντονα από την εν σειρά αντίσταση σε τάσεις που είναι 

κοντά στην τάση ανοιχτοκύκλωσης. 

  

Συντελεστής Πλήρωσης, Μέγιστη Ισχύς 
 

Μια εξίσωση για τον FF ως συνάρτηση της εν σειρά αντίστασης μπορεί να 

καθοριστεί με τον εξής τρόπο: Παρατηρώντας ότι για μέτριες τιμές της, η μέγιστη 

ισχύς μπορεί να προσεγγιστεί ως η ισχύς απουσία αυτής της αντίστασης  μείον την 

ισχύ που χάνεται πάνω σε αυτήν. Η εξίσωση για τη μέγιστη ισχύ από ένα ηλιακό 

κύτταρο γίνεται τότε:    

2 1 1
mp SC

mp mp mp mp S mp mp S mp S

mp OC

I I
P V I I R V I R P R

V V

   
              

  

 

1 S
mp mp

CH

R
P P

R

 
    

 
 

Η τονούμενη ισχύς συμβολίζει την ισχύ όταν υπάρχει η αντίσταση Rs. 

Ορίζοντας την κανονικοποιημένη εν σειρά αντίσταση ως: 
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S
S

CH

R
r

R
  

όπου RCH είναι η χαρακτηριστική αντίσταση του κυττάρου, για την οποία γίνεται 

λόγος σε προηγούμενη παράγραφο.  

Έτσι, παίρνουμε την ακόλουθη εξίσωση που προσεγγίζει την επίδραση της εν σειρά 

αντίστασης  στην ισχύ εξόδου ενός ηλιακού κυττάρου: 

 

Υποθέτοντας ότι η τάση ανοιχτοκύκλωσης και το ρεύμα βραχυκύκλωσης δεν 

επηρεάζονται από την εν σειρά αντίσταση, μπορούμε να υπολογίσουμε την επίδρασή 

της στον FF, όπως φαίνεται στη συνέχεια. 

Ο προηγούμενος τύπος δίνει: 

 1OC SC OC SC SV I FF V I FF r       

και επειδή υποθέσαμε ότι η τάση ανοιχτοκύκλωσης και το ρεύμα βραχυκύκλωσης δεν 

επηρεάζονται από την Rs, παίρνουμε: 

 1 SFF FF r     

Στην ανωτέρω εξίσωση, ο Συντελεστής Πλήρωσης που δεν επηρεάζεται από την εν 

σειρά αντίσταση  συμβολίζεται με FF0. Η ποσότητα FF' της παραπάνω εξίσωσης 

ονομάζεται πλέον FFS. Η εξίσωση γίνεται έπειτα: 

 0 1S SFF FF r    

Μια εμπειρική εξίσωση, που είναι ελαφρώς ακριβέστερη για τη σχέση μεταξύ των 

FF0 και FFS είναι:  

 
2

0 1 1.1
5.4

S
S S

r
FF FF r     

 η οποία ισχύει για rs < 0.4 και voc > 10. 

 

Γενικές Παρατηρήσεις 

Στις περισσότερες περιπτώσεις και για τις τυπικές τιμές των εν σειρά και εν 

παραλλήλω αντιστάσεων, η κυριότερη επίδραση των παρασιτικών αντιστάσεων είναι 

ότι μειώνουν τον Συντελεστή Πλήρωσης. Και το μέτρο και η επίδραση που ασκούν οι 

εν σειρά και εν παραλλήλω αντιστάσεις εξαρτώνται από τη γεωμετρία του ηλιακού 

 1mp mp SP P r   
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κυττάρου, στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργίας του. Αφού η τιμή της αντίστασης 

εξαρτάται από την επιφάνεια του κυττάρου, όταν συγκρίνουμε εν σειρά αντιστάσεις 

ηλιακών κυττάρων διαφορετικού εν γένει εμβαδού, μια συνηθισμένη μονάδα 

αντίστασης είναι σε Ω/cm2. Αυτή η αντίσταση η κανονικοποιημένη ως προς το 

εμβαδό προκύπτει με αντικατάσταση του ρεύματος από την πυκνότητα ρεύματος στο 

νόμο του Ohm, όπως φαίνεται παρακάτω:  

 2 V
R cm

J
    

 

Η μέτρηση της εν σειρά αντίστασης 

 
Η εν σειρά αντίσταση ενός ηλιακού κυττάρου έχει κυρίαρχο ρόλο στη μείωση 

του Συντελεστή Πλήρωσης, ειδικά για εμπορικά ηλιακά κύτταρα μεγάλου εμβαδού, 

άρα χρειάζονται ακριβείς μετρήσεις για να προσδιορίσουμε ποσοτικά τη μείωση του 

FF. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για να μετρήσουμε την εν σειρά αντίσταση. 

Ακολούθως, παρουσιάζονται δύο από αυτές. 

Οι αντιστάσεις RS και RSH είναι δυνατό να προσεγγιστούν από την κλίση της 

καμπύλης I-V, στα σημεία με τάση VOC και ρεύμα ISC αντίστοιχα. Η αντίσταση που 

προκύπτει από την κλίση στο σημείο με τάση Voc, έχει τιμή ανάλογη προς την εν 

σειρά αντίσταση RS, αλλά στην πραγματικότητα είναι μεγαλύτερη από αυτήν. 

Ομοίως, η RSH φαίνεται από την κλίση στο σημείο με ρεύμα ISC και δίνεται από το 

αντίστροφο της κλίσης στο σημείο αυτό. Συνήθως οι αντιστάσεις στα σημεία με ISC 

και  VOC μετρώνται και σημειώνονται, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.26.  

 
Σχήμα 2.26 Υπολογισμός των RS και RSH  από τη χαρακτηριστική I-V 
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Η εγκάρσια αντίσταση RSH 
  

Η εγκάρσια αντίσταση RSH  συμπεριλαμβάνεται στο ισοδύναμο του κυττάρου 

για να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απώλειες που οφείλονται συνήθως στις ατέλειες 

κατασκευής, παρά στο σχεδιασμό των ηλιακών κυττάρων. Λόγω επίσης 

αναπόφευκτων κατασκευαστικών ελαττωμάτων η αντίσταση δια μέσου της διόδου 

δεν έχει άπειρη τιμή και εμφανίζονται διαρροές ρεύματος (λόγω επανασύνδεσης). 

Έχουμε, επίσης, διαρροές και στην εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια του κυττάρου 

(επιφανειακή διαρροή) ή και σε άλλες ανωμαλίες του κρυστάλλου. Για αυτό το λόγο, 

η αντίσταση RSH είναι απαραίτητη στο ηλεκτρικό κύκλωμα του φωτοβολταϊκού 

στοιχείου. 

Η χαμηλή εγκάρσια αντίσταση προκαλεί απώλειες ισχύος στα ηλιακά 

κύτταρα, διότι παρέχει ένα εναλλακτικό δρόμο για να ρέει το φωτόρευμα. Μια τέτοια 

εκτροπή μειώνει το ποσό του ρεύματος που ρέει δια μέσω της επαφής pn του ηλιακού 

κυττάρου και μειώνει την τάση του. Η επίδραση της εγκάρσιας αντίστασης είναι 

ιδιαίτερα σοβαρή σε επίπεδα χαμηλού φωτισμού του κυττάρου, αφού θα υπάρχει τότε 

λιγότερο φωτόρευμα. Η απώλεια αυτού του ρεύματος στη διακλάδωση, επομένως, θα 

είναι πιο αισθητή. Επιπλέον, σε χαμηλότερες τάσεις όπου η αποτελεσματική 

αντίσταση του ηλιακού κυττάρου είναι υψηλή, η επίδραση μιας αντίστασης εν 

παραλλήλω είναι μεγάλη. 

 

 

 

 

Σχήμα 2.27 Διάγραμμα του ισοδύναμου κυκλώματος  ενός ηλιακού κυττάρου συμπεριλαμβανομένης 

της εγκάρσιας  αντίστασης. 

  

Η εξίσωση για ένα ηλιακό κύτταρο με την παρουσία της εγκάρσιας αντίστασης  είναι: 

0 expL

SH

qV V
I I I

nkT R

 
    

 
 

όπου: 



57 

 

I  είναι το ρεύμα εξόδου του κυττάρου,  

IL είναι το ρεύμα που παράγεται από το φως,  

V είναι η τάση στους ακροδέκτες του κυττάρου,  

T είναι η θερμοκρασία,  

q και k είναι σταθερές,  

n είναι ο παράγοντας ιδανικότητας και  

RSH  είναι η εγκάρσια αντίσταση του κυττάρου.  

 

Μια εκτίμηση για την τιμή της εγκάρσιας αντίστασης ενός ηλιακού κυττάρου 

μπορεί να υπολογιστεί από την κλίση της I-V καμπύλης κοντά στο σημείο όπου 

παρατηρείται το ρεύμα βραχυκύκλωσης. 

 

Η επίδραση της εγκάρσιας αντίστασης στο κύτταρο 
 

 

Συντελεστής Πλήρωσης, Μέγιστη Ισχύς 

Η επίδραση της εγκάρσιας αντίστασης στο Συντελεστή Πλήρωσης μπορεί να 

υπολογιστεί παρόμοια όπως προηγήθηκε για την εν σειρά αντίσταση. Η μέγιστη ισχύς 

μπορεί να προσεγγιστεί με την ισχύ χωρίς την εγκάρσια αντίσταση μείον την ισχύ 

που χάνεται πάνω σε αυτήν. Έτσι, η εξίσωση για τη μέγιστη ισχύ στο ηλιακό κύτταρο 

διαμορφώνεται ως εξής:  

2
1 1

1 1
mp mp OC

mp mp mp mp mp mp

SH mp SH SC SH

V V V
P V I V I P

R I R I R

   
              

  

 

1 CH
mp mp

S

R
P P

R

 
    

 
 

Ορίζοντας την κανονικοποιημένη εγκάρσια αντίσταση ως:  

SH
SH

CH

R
r

R


 

Υποθέτοντας συγχρόνως ότι η τάση ανοιχτοκύκλωσης και το ρεύμα βραχυκύκλωσης 

δεν επηρεάζονται από την εγκάρσια αντίσταση, εκφράζουμε πλέον την επίδραση της 

αντίστασης αυτής στον FF ως εξής:  

1
1mp mp

SH

P P
r
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1
1OC SC OC SC

SH

V I FF V I FF
r

 
      

 
 

1
1

SH

FF FF
r

 
    

 
 

Στην παραπάνω εξίσωση, ο FF ο οποίος δεν επηρεάζεται από την εγκάρσια 

αντίσταση συμβολίζεται με  FF0. Επίσης, το FF' ονομάζεται πλέον FFSH. Η εξίσωση, 

λοιπόν, γίνεται:  

0

1
1SH

SH

FF FF
r

 
   

 
 

Μια εμπειρική εξίσωση, η οποία είναι λίγο πιο ακριβής για τη σχέση μεταξύ των FF0 

και FFSH είναι η ακόλουθη: 

0
0

0.7
1 OC

SH

OC SH

V FF
FF FF

V r

 
    

 
 

και ισχύει για rsh > 0.4.  

 

Η επίδραση της εν σειρά και της εγκάρσιας αντίστασης μαζί 
  

Όταν είναι και οι δύο αντιστάσεις παρούσες, η χαρακτηριστική I-V του ηλιακού 

κυττάρου δίνεται από τη σχέση:  

 
0 exp

S S
L

SH

q V IR V IR
I I I

nkT R

  
    

 
 

 

Και το κυκλωματικό διάγραμμα του ηλιακού κυττάρου δίνεται ως εξής:  
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Σχήμα 2.28 Οι παρασιτικές εν σειρά και εγκάρσια αντίσταση στο κύκλωμα του ηλιακού κυττάρου. 

 

Για να συνδυάσουμε τις επιδράσεις καθεμιάς από τις δύο αντιστάσεις, η έκφραση για 

τον  FFsh , που έχει παραχθεί ανωτέρω, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι, με το FF0 

να έχει δώσει τη θέση του στο FFs. Έτσι, η ολική εξίσωση παίρνει την παρακάτω 

μορφή:  

0.7
1 OC S

SH S

OC SH

V FF
FF FF

V r

 
    

 
 

όπου το FFs  δίνεται από τη σχέση 

 
2

0 1 1.1
5.4

S
S S

r
FF FF r     

Και συνδυάζοντας τις παραπάνω εξισώσεις, η τελική εξίσωση για το Συντελεστή 

Πλήρωσης γίνεται:  

   
2 2

0
0

0.7
1 1.1 1 1 1.1

5.4 5.4

S OC S
S S

OC SH

r V FF r
FF FF r r

V r

    
             

      

 

2.5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Η απόδοση ενός ηλιακού κυττάρου είναι ο λόγος της ηλεκτρικής ισχύος 

εξόδου Pout, σε σύγκριση με την ηλιακή ισχύ εισόδου Pin. Θα μπορούσαμε, πιο 

φυσικά, να πούμε ότι είναι ο λόγος της προσπίπτουσας ισχύος που μετατρέπεται σε 

ηλεκτρική και αποδίδεται στο κύκλωμα. Η ισχύς Pout μπορεί να ληφθεί  ίση με την 

Pmp, αφού το ηλιακό κύτταρο μπορεί να λειτουργεί μέχρι και στην κατάσταση 

μέγιστης ισχύος εξόδου, ώστε να πάρουμε τη μέγιστη απόδοση.  
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.mp mp mp SC OC
c

in in in

P I V FF I V
n

P P P

 
    

Η ισχύς Pin λαμβάνεται ως το γινόμενο της ακτινοβολίας (πυκνότητα ισχύος) 

του προσπίπτοντος φωτός, που μετριέται σε W/m
2
 ή σε ήλιους [1000 W/m

2
], με την 

επιφάνεια του ηλιακού κυττάρου [m
2
]. Σε ένα κύτταρο 10 x 10 cm

2
, η ισχύς εισόδου 

είναι  100 mW/cm
2 
x 100 cm

2 
= 10 W.  

Όπως όλες οι παράμετροι της χαρακτηριστικής I-V, η απόδοση εξαρτάται από 

το χρησιμοποιούμενο ημιαγωγό και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως τη 

θερμοκρασία, την ένταση και το φάσμα του προσπίπτοντος φωτός. Η απόδοση του 

Φ/Β στοιχείου αυξάνεται, όταν αυξάνεται η πυκνότητα ισχύος της ακτινοβολίας 

(διατηρώντας τη θερμοκρασία της κυψελίδας σταθερή) και μειώνεται με αύξηση της 

θερμοκρασίας. Για αυτόν το λόγο, πρέπει να εξετάζονται και να συγκρίνονται τα 

φωτοβολταϊκά κύτταρα χρησιμοποιώντας παρόμοιες συνθήκες φωτισμού και 

θερμοκρασίας, οι οποίες είναι, πλέον, τυποποιημένες. Τα επίγεια ηλιακά κύτταρα 

μετριούνται υπό συνθήκες AM1.5 και σε θερμοκρασία των 25°C. Τα ηλιακά κύτταρα 

που προορίζονται για διαστημική χρήση μετρώνται υπό συνθήκες AM0. 

 

  

Φυσικά όρια της απόδοσης 
 

Εκτός από τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής ηλιακών 

κυττάρων, εργασία γίνεται επίσης για να αυξηθεί και το επίπεδο απόδοσης, 

προκειμένου να μειωθεί το κόστος των φωτοβολταϊκών. Εντούτοις, διάφοροι 

μηχανισμοί απωλειών θέτουν όρια σε αυτά τα σχέδια.  

Κατ’ αρχάς, τα διαφορετικά ημιαγωγικά υλικά ή οι συνδυασμοί αυτών είναι 

ικανά να αξιοποιούν μόνο συγκεκριμένες περιοχές τιμών του φάσματος. Επομένως 

μια συγκεκριμένη ποσότητα της ενέργειας από την ακτινοβολία δεν μπορεί να 

αξιοποιηθεί, επειδή τα κβάντα φωτός (φωτόνια) δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να 

προκαλέσουν φωτοδιέγερση. Αφ' ετέρου, ένα συγκεκριμένο ποσό της πλεονάζουσας 

ενέργειας φωτονίων μετατρέπεται σε θερμότητα παρά σε ηλεκτρική ενέργεια. Εκτός 

από αυτό, υπάρχουν οπτικές απώλειες, όπως η σκίαση της επιφάνειας του κυττάρου 

λόγω της παρουσίας του γυαλιού ή η ανάκλαση των εισερχόμενων ακτίνων φωτός 

στην επιφάνεια των κυττάρων. Άλλοι μηχανισμοί απωλειών είναι οι απώλειες 

ηλεκτρικής αντίστασης στον ημιαγωγό και στο καλώδιο σύνδεσης. Η δυσμενής 

επιρροή της μόλυνσης των υλικών, των φαινομένων επιφάνειας και των ατελειών 

κρυστάλλου, ωστόσο, είναι επίσης σημαντική. Κάποιοι συγκεκριμένοι μηχανισμοί 

απωλειών (φωτόνια με πολύ λίγη ενέργεια δεν απορροφώνται, η πλεονάζουσα 

ενέργεια φωτονίων μετατρέπεται σε θερμότητα) δεν μπορούν να βελτιωθούν 

περαιτέρω, λόγω των έμφυτων φυσικών ορίων που επιβάλλονται από τα ίδια τα 

υλικά. Αυτό οδηγεί σε ένα θεωρητικό ανώτατο όριο της απόδοσης, δηλαδή  περίπου 
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28% για το κρυσταλλικό πυρίτιο. Αυτοί και άλλοι λόγοι που περιορίζουν την 

απόδοση αναλύονται στην παράγραφο που ακολουθεί. 

 

Ατελής εκμετάλλευση των φωτονίων 
 

Όταν το φως πέφτει στην επιφάνεια ενός ηλιακού κυττάρου, μερικά φωτόνια 

απορροφώνται από το ημιαγωγικό υλικό (τα υπόλοιπα ανακλώνται ή διαπερνούν το 

υλικό χωρίς κάποιο αποτέλεσμα). Ακόμα, όμως, και αυτά τα φωτόνια που απορρο-

φώνται δεν αξιοποιούνται πλήρως.  

Κάποια έχουν ενέργεια (Εph=hf), μικρότερη από το ενεργειακό χάσμα ΕG και 

δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη φωτοδιέγερση. Απλώς παράγουν θερμότητα, η 

οποία τελικά σκορπίζεται στο περιβάλλον και έτσι, χάνεται περίπου το 25% της 

προσπίπτουσας ενέργειας του ηλίου. Κάποια έχουν ενέργεια ακριβώς ίση με το 

ενεργειακό χάσμα και προκαλούν φωτοδιέγερση, χωρίς να χάνεται καθόλου ενέργεια 

υπό μορφή απωλειών. Τέλος, υπάρχουν και φωτόνια που απορροφώνται, αλλά έχουν 

ενέργεια μεγαλύτερη του ενεργειακού χάσματος. Συμμετέχουν και αυτά στη 

φωτοδιέγερση, αλλά μετά, η επιπλέον ενέργεια χάνεται υπό μορφή θερμότητας ή 

επανεκπέμπεται ως φως. Πρόκειται για έναν ακόμα μηχανισμό απωλειών, που είναι 

της τάξης του 30% της ενέργειας του ηλίου. Οι παράγοντες αυτοί, τελικά, οδηγούν σε 

απώλεια της τάξης του 55% περίπου της αρχικής ενέργειας.  

Εκτός αυτών, πρέπει να τονιστεί και το γεγονός ότι δε γίνεται πλήρης 

εκμετάλλευση όλου του φάσματος του προσπίπτοντος φωτός. Αυτό συμβαίνει γιατί 

τα ημιαγωγικά υλικά ή και οι συνδυασμοί τους μπορούν να απορροφούν 

συγκεκριμένου φάσματος ακτινοβολία. Τι σημαίνει αυτό; Έχουν ακριβώς τέτοιο 

ενεργειακό χάσμα, ώστε τα φωτόνια με μια συγκεκριμένη ενέργεια μόνο μπορούν να 

προκαλέσουν φωτοδιέγερση και να «ενεργοποιήσουν» ένα ζεύγος φορέων. Άρα, τα 

φωτόνια ενός άλλου χρώματος, πιθανόν απορροφώνται, αλλά δε μπορούν να 

συμμετάσχουν στη φωτοδιέγερση (γιατί έχουν χαμηλότερη από την απαιτούμενη 

ενέργεια). Αυτή η περίπτωση υπάγεται στις παραπάνω, όπου φωτόνια απορροφώνται, 

αλλά δεν έχουν ακριβώς την ίδια ενέργεια με το ενεργειακό χάσμα. Για να 

αντιμετωπιστεί, υπάρχει η τεχνολογία κατασκευής φωτοβολταϊκών κυττάρων 

πολλαπλών επιστρώσεων. Από αυτές, καθεμιά μπορεί να απορροφά το ηλιακό φως 

μιας μικρής περιοχής του φάσματος. 

 

Επανασύνδεση 
 

Οι φορείς φορτίου -ηλεκτρόνια και οπές- σε ένα ηλιακό κύτταρο μπορεί χωρίς 

να το θέλουμε να επανασυνδεθούν, προτού μπορέσουν να φτάσουν στο ηλεκτρικό 

κύκλωμα και έτσι να συμβάλουν στο ρεύμα του κυττάρου. Οι απώλειες επανασύν-

δεσης επηρεάζουν τη συλλογή του ρεύματος (και συνεπώς το ρεύμα βραχυκύ-

κλωσης), όπως επίσης και την τάση ανοικτού κυκλώματος. 

Στην άμεση επανασύνδεση, τα ηλεκτρόνια και οι οπές  που παράγονται λόγω 

του φωτός, συγκρούονται τυχαία το ένα με το άλλο και επανασυνδέονται. Αυτό 

αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για ορισμένα υλικά. Άλλα υλικά παρουσιάζουν έμμεση 

επανασύνδεση. Σε αυτήν, τα ηλεκτρόνια ή οι οπές συναντούν ατέλειες στη δομή του 
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κρυστάλλου, προσμίξεις ή διαχωριστική επιφάνεια, πράγμα που διευκολύνει την 

επανασύνδεση.  

Η επανασύνδεση συχνά ταξινομείται σε σχέση με την περιοχή του κυττάρου 

όπου συμβαίνει. Συνήθως, η επανασύνδεση στην επιφάνεια (επανασύνδεση επιφά-

νειας) και η επανασύνδεση στον κύριο όγκο της ηλιακής κυψέλης (κύρια 

επανασύνδεση) είναι οι κυριότερες μορφές επανασύνδεσης. Η περιοχή απογύμνωσης 

είναι μια άλλη περιοχή στην οποία μπορεί να συμβεί επανασύνδεση (επανασύνδεση 

περιοχής απογύμνωσης).  

 

 

Η Φυσική αντίσταση 

Η φυσική αντίσταση στη ροή ηλεκτρονίων σε ένα κύτταρο μειώνει την 

απόδοση του κυττάρου. Αυτές οι απώλειες εμφανίζονται κυρίως σε τρεις θέσεις: στον 

κύριο όγκο του αρχικού υλικού του ηλιακού κυττάρου, στο λεπτό ανώτερο στρώμα 

που συναντάται σε πολλές συσκευές και στη διεπαφή μεταξύ του κυττάρου και των 

ηλεκτρικών επαφών που οδηγούν στο εξωτερικό κύκλωμα. 

 

Θερμοκρασία 

Τα ηλιακά κύτταρα λειτουργούν καλύτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως 

καθορίζεται από τις ιδιότητες των υλικών τους. Σε όλα τα ηλιακά κύτταρα μειώνεται 

η απόδοση, καθώς η θερμοκρασία λειτουργίας τους αυξάνεται. Ένα μεγάλο μέρος της 

ενέργειας του φωτός που πέφτει πάνω στα κύτταρα γίνεται θερμότητα, άρα θα ήταν 

καλό είτε να ταιριάζουμε τις ιδιότητες που έχει το υλικό του κυττάρου με τη 

θερμοκρασία λειτουργίας του είτε να δροσίζουμε συνεχώς το ηλιακό κύτταρο. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι και οι υψηλές και οι χαμηλές θερμοκρασίες 

μειώνουν δραστικά το βαθμό απόδοσης των ηλιακών κυττάρων. 

 

Ανάκλαση 
 

Η απόδοση ενός κυττάρου μπορεί να αυξηθεί ελαχιστοποιώντας την ποσότητα 

του φωτός που ανακλάται στην επιφάνεια του κυττάρου. Παραδείγματος χάριν, το μη 

επεξεργασμένο πυρίτιο ανακλά περισσότερο από το 30% του προσπίπτοντος φωτός. 

Διάφορες τεχνολογίες αντιανάκλασης βοηθούν στο να βελτιστοποιηθεί η 

απορρόφηση του φωτός. Συνηθέστερα, ένα πρόσθετο επίστρωμα τοποθετείται στο 

πάνω-πάνω στρώμα του κυττάρου. Ένα μόνο αντιανακλαστικό στρώμα μπορεί να 

μειώσει αποτελεσματικά την ανάκλαση μόνο για ένα ορισμένο μήκος κύματος της 

ακτινοβολίας του φωτός. Καλύτερα αποτελέσματα, σε ένα ευρύτερο φάσμα μηκών 

κύματος, είναι δυνατά με τη χρήση πολλαπλών αντιανακλαστικών στρωμάτων. Ένας 

άλλος τρόπος για να μειωθεί η ανάκλαση είναι να γίνει τραχιά η πάνω-πάνω 

επιφάνεια του κυττάρου, πράγμα το οποίο αναγκάζει το προσπίπτον φως να χτυπήσει 

και δεύτερη επιφάνεια προτού φύγει μακριά, αυξάνοντας κατά συνέπεια την 

πιθανότητα απορρόφησης. Εάν η μπροστινή επιφάνεια έχει την υφή πυραμίδων για να 

επιτυγχάνεται ανάκλαση, όλο το προσπίπτον φως κάμπτεται έτσι ώστε να χτυπά τη 

γυαλιστερή -αλλά μη επεξεργασμένη- πίσω επιφάνεια του κυττάρου υπό κάποια 
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γωνία. Αυτή η υφή αναγκάζει το φως να ανακλάται πέρα δώθε μέσα στο κύτταρο έως 

ότου απορροφηθεί τελείως. 

Τα αντιανακλαστικά στρώματα των ηλιακών κυττάρων είναι παρόμοια με 

αυτά που χρησιμοποιούνται σε άλλες οπτικές συσκευές όπως είναι οι φακοί των 

φωτογραφικών μηχανών. Αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα διηλεκτρικού υλικού, 

με ειδικά επιλεγμένο πάχος.  

Το πάχος του στρώματος αντιανάκλασης επιλέγεται έτσι ώστε το μήκος 

κύματος στο διηλεκτρικό υλικό να είναι το ένα τέταρτο του μήκους κύματος του 

εισερχόμενου κύματος. Για ένα στρώμα αντιανάκλασης ενός τετάρτου του μήκους 

κύματος ενός διαφανούς υλικού με δείκτη διάθλασης n1 και πρόσπτωση φωτός στο 

στρώμα με μήκος κύματος ελεύθερου χώρου λ0, το πάχος d1 που προκαλεί την 

ελάχιστη ανάκλαση υπολογίζεται από: 

0
1

14
d

n


  

Είναι γεγονός ότι η ανάκλαση για ένα δεδομένο πάχος, δείκτη διάθλασης και 

μήκος κύματος μπορεί να μειωθεί στο μηδέν, χρησιμοποιώντας την ανωτέρω 

εξίσωση. Ωστόσο, ο δείκτης διάθλασης εξαρτάται από το μήκος κύματος και έτσι 

ανάκλαση ίση με μηδέν εμφανίζεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Για 

φωτοβολταϊκές εφαρμογές, ο δείκτης διάθλασης και το πάχος επιλέγονται 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ανάκλαση για ένα μήκος κύματος 0.6 µm. Αυτό το 

μήκος κύματος επιλέγεται έτσι ώστε να είναι κοντά στη μέγιστη ισχύ του ηλιακού 

φάσματος. 

 

 

Σχήμα 2.29 Σύγκριση της ανάκλασης επιφάνειας σε ένα ηλιακό κύτταρο πυριτίου, με και χωρίς το 

συνηθισμένο επίστρωμα αντιανάκλασης. 

http://www.pveducation.org/glossary/2#term31
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Με την προσθήκη περισσοτέρων του ενός στρωμάτων αντιανάκλασης, η 

ανακλαστικότητα μπορεί να μειωθεί σε ένα ευρύ φάσμα μηκών κύματος. Εντούτοις, 

αυτό είναι συνήθως πάρα πολύ ακριβό για τα περισσότερα εμπορικά ηλιακά κύτταρα. 

Οι εξισώσεις για τα πολλαπλά επιστρώματα αντιανάκλασης είναι πιο περίπλοκες από 

αυτές για ένα μοναδικό στρώμα. Με ρύθμιση του δείκτη διάθλασης και του πάχους 

των δύο στρωμάτων είναι δυνατό να προκύψει γενική ανάκλαση λιγότερο από 3%.  

 

H ηλεκτρική αντίσταση και η σκίαση των ηλεκτρικών επαφών 
 

Οι απώλειες λόγω της ηλεκτρικής αντίστασης οφείλονται στην ύπαρξη 

ηλεκτρικών επαφών που συνδέονται σε διάφορα σημεία του φωτοβολταϊκού. Είναι 

γεγονός ότι μεγαλύτερες ηλεκτρικές επαφές μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την 

ηλεκτρική αντίσταση. Διότι, ως γνωστό, η αύξηση της διατομής ενός αγωγού μειώνει 

την αντίστασή του. Ωστόσο, η κάλυψη ενός κυττάρου με μεγάλες, αδιαφανείς 

μεταλλικές επαφές θα εμπόδιζε πάρα πολύ το προσπίπτον φως. Επομένως, πρέπει να 

γίνει συμβιβασμός μεταξύ των απωλειών λόγω αντίστασης και των απωλειών φωτός 

λόγω σκίασης. 

 Συνήθως, οι επαφές της πάνω επιφάνειας σχεδιάζονται ως πλέγματα, που 

έχουν το σχήμα αραιής μεταλλικής σχάρας, με μορφή χτενιού ή σκελετού ψαριού και 

με πολλά λεπτά, αγώγιμα δάχτυλα που είναι εξαπλωμένα στην επιφάνεια του 

κυττάρου. Μάλιστα είναι αναγκαίο να κατασκευαστεί ολόκληρο πλέγμα ηλεκτροδίων 

και με τέτοια διαμόρφωση (σχήμα-διαστάσεις μεταλλικών απολήξεων), γιατί 

συμβαίνει το εξής: Πρέπει να συλλέγονται οι φορείς και από τα υλικά τύπου-p και 

από τα υλικά τύπου-n. Επιπλέον, επειδή υπάρχει μεγάλη αντίσταση στην επιφανειακή 

κίνηση των φορέων στην πάνω-πάνω επιφάνεια του κυττάρου, χρειάζονται πολλές 

επαφές για να συλλέγονται από πολλά σημεία οι φορείς. Η ύπαρξη ολόκληρου 

πλέγματος, βεβαίως, αυξάνει τις απώλειες λόγω σκίασης. Καταλήγει να εκτρέπεται 

ένα ποσοστό της τάξης του 5-15% της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Έτσι, οι 

απώλειες λόγω σκίασης ανέρχονται στο 10% της ισχύος εισόδου από το φως του 

ηλίου.  

Εντούτοις, είναι δύσκολο να κατασκευαστεί ένα πλέγμα που να διατηρεί καλή 

ηλεκτρική επαφή με το κύτταρο, ενώ, ταυτόχρονα, να αντιστέκεται στη φθορά λόγω 

μεταβολών της θερμοκρασίας και της υγρασίας.  

Γενικά, η επαφή της πίσω επιφάνειας ενός κυττάρου είναι απλούστερη, καθώς 

είναι συχνά ένα απλό στρώμα του μετάλλου. Άλλα σχέδια για ηλεκτρικές επαφές 

περιλαμβάνουν την τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων στην πίσω επιφάνεια του 

κυττάρου ή, όπως σε μερικά φωτοβολταϊκά λεπτών επιστρώσεων, την απόθεση 

λεπτού στρώματος ενός διαφανούς οξειδίου που είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού 

κατά μήκος ολόκληρου του κυττάρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 
3.1 ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

Ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο πυριτίου αποτελείται από πολλαπλά μεμονωμένα 

ηλιακά κύτταρα που συνδέονται, σχεδόν πάντα εν σειρά, για να αυξήσουν την ισχύ 

και την τάση επάνω από αυτήν που παρέχει ένα μοναδικό ηλιακό κύτταρο. Γενικά, 

όμως, υπάρχουν πλαίσια με κύτταρα εν σειρά συνδεδεμένα και εν παραλλήλω. Η 

ισχύς ενός ηλιακού κυττάρου κρυσταλλικού πυριτίου διαμέτρου 4 ιντσών είναι υπό 

κανονικές συνθήκες μεταξύ 1 και 1,5 W και παρέχεται συνήθως υπό τάση 0,5 ή 0,6 V 

και ρεύμα 2
 
Α.  Λέγοντας κανονικές συνθήκες, εννοούμε: 

·         Ακτινοβολία 1 ΚW/m
2
 

·         Φασματική κατανομή ΑΜ 1.5 

·         Θερμοκρασία ηλιακού στοιχείου 25°C 

 

 

Η τάση ενός Φ/Β πλαισίου επιλέγεται συνήθως να είναι συμβατή με ένα 

συσσωρευτή των 12V. Όμως, δεν παράγουμε τάση ακριβώς ίση με 12V, διότι 

συμβαίνουν τα εξής: Κατ’ αρχάς, παρουσιάζεται μείωση της τάσης του Φ/Β πλαισίου 

εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας του (λόγω ηλιοφάνειας). Επίσης, έχουμε 

πτώσεις τάσης σε πολλά σημεία του Φ/Β συστήματος. Ακόμα, μπορεί το 

φωτοβολταϊκό να λειτουργεί μακριά από το σημείο μέγιστης ισχύος, οπότε η 

απόδοσή του είναι μειωμένη και δεν παράγει όση ισχύ θέλουμε. Τέλος, είναι σύνηθες 

να παρατηρούνται αυξομειώσεις στην ένταση του φωτός. Για όλους αυτούς τους 

λόγους το σύστημα σχεδιάζεται, έτσι ώστε να δίνει περισσότερη τάση από τα 12V. 

Έτσι, τα περισσότερα πλαίσια περιέχουν 33 έως 36 ηλιακά κύτταρα εν σειρά και μας 

δίνουν μια τάση ανοιχτοκύκλωσης περίπου 21V, ενώ η τάση λειτουργίας στο σημείο 

μέγιστης ισχύος είναι περίπου 17 V ή 18V.   

Ενώ η τάση του Φ/Β πλαισίου καθορίζεται από τον αριθμό των ηλιακών 

κυττάρων, το ρεύμα του εξαρτάται, πρωτίστως, από το μέγεθος των ηλιακών 
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κυττάρων και, επίσης, από την αποδοτικότητά τους. Σε ηλιακό φως με χαρακτηρισμό 

AM1.5 και υπό τη βέλτιστη κλίση, η πυκνότητα ρεύματος ενός ηλιακού κυττάρου του 

εμπορίου είναι περίπου μεταξύ 30 mA/cm
2
 και 36 mA/cm

2
. Τα μονοκρυσταλλικά 

ηλιακά κύτταρα είναι συνήθως εμβαδού 100 cm
2
, δίνοντας ένα συνολικό ρεύμα 

περίπου 3.5Α για το πλαίσιο. Τα πολυκρυσταλλικά πλαίσια έχουν μεγαλύτερα 

μεμονωμένα ηλιακά κύτταρα, αλλά χαμηλότερη πυκνότητα ρεύματος και ως εκ 

τούτου το ρεύμα βραχυκύκλωσης αυτών των πλαισίων είναι συχνά περίπου 4A. 

Εντούτοις, υπάρχουν μεγάλες παραλλαγές στο μέγεθος των ηλιακών κυττάρων 

πολυκρυσταλλικού πυριτίου, και επομένως το ρεύμα τους μπορεί να ποικίλλει. Το 

ρεύμα του πλαισίου δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία με τον ίδιο τρόπο όπως η 

τάση, αλλά εξαρτάται πολύ στενά από τη γωνία κλίσης του πλαισίου. 

 Τυπικές τιμές ισχύος αιχμής για ένα Φ/Β πλαίσιο εμπορίου είναι από μερικά 

Wp έως και 150 Wp. 

 

 

Σχήμα 3.1 Σε ένα συνηθισμένο πλαίσιο, 36 κύτταρα συνδέονται εν σειρά για να παράγουν μια τάση 

επαρκή για να φορτίσει έναν συσσωρευτή 12V. 

 

 

Τα Φ/Β πλαίσια μπορούν να συνδεθούν σε σειρά ή παράλληλα, ανάλογα με 

τους στόχους μας. Φωτοβολταϊκό πάνελ ονομάζεται η συναρμολόγηση μερικών Φ/Β 

πλαισίων σε μεταλλικό πλαίσιο, του οποίου οι καλωδιώσεις καταλήγουν σε 

ηλεκτρολογικό κιβώτιο και το οποίο αποτελεί μια ενιαία κατασκευή έτοιμη για 

εγκατάσταση. Το πλεονέκτημά του είναι το μικρό του βάρος, η εύκολη αφαίρεσή του, 

αλλά και η εύκολη επανατοποθέτησή του. 

Η Φ/Β συστοιχία, τώρα, είναι ο συνδυασμός πολλών πλαισίων καλωδιωμένων 

μεταξύ τους εν σειρά ή παράλληλα, τα οποία είναι σε μια επίπεδη, συνήθως, 

επιφάνεια, σταθερή ή περιστρεφόμενη, για να ακολουθεί τον ήλιο και με το 

αντίστοιχο ηλεκτρολογικό κιβώτιο, όπως και παραπάνω. Τα πλαίσια συνδέονται κατά 

κλάδους, όπου κάθε κλάδος με εν σειρά πλαίσια συνδέεται παράλληλα με τους 

υπολοίπους. Η εν σειρά σύνδεση, ως γνωστόν, αυξάνει την τάση, ενώ η παράλληλη 

το ολικό ρεύμα. Συνήθως, όμως, τα Φ/Β πλαίσια συνδέονται έτσι ώστε να 

αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι απώλειες ηλεκτρικής ισχύος στη γραμμή 

μεταφοράς που ακολουθεί μετά τις εγκαταστάσεις της φωτοβολταϊκής γεννήτριας. 

Άρα, επιδιώκουμε να έχουμε χαμηλό ρεύμα και υψηλή ηλεκτρική τάση, μέσα στα 
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επιτρεπτά όρια. Το όριο τάσης σε ένα Φ/Β είναι τα 600 V. Η τελική τάση εξόδου 

προς τις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές της εγκατάστασης πρέπει να 

προσαρμόζεται στην τάση εισόδου από τον κατασκευαστή και φυσικά από το 

μελετητή. Για να προσαρμόσουμε την παραπάνω τάση στην ΗΕΔ του συσσωρευτή, 

απαιτούνται ηλεκτρονικές διατάξεις που ονομάζονται μετατροπείς συνεχούς τάσεως 

σε συνεχή. Μια ενδεικτική τιμή της συνολικής ισχύος αιχμής μιας συστοιχίας είναι 

100W-1ΚW. 
Ένα Φ/Β συγκρότημα ή Φ/Β πάρκο είναι το σύνολο εκείνο των συνεργαζόμενων 

Φ/Β συστοιχιών. Το Φ/Β πάρκο τώρα μαζί με τις διατάξεις που απαιτούνται για την 

μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο και τον έλεγχο φόρτισης των 

συσσωρευτών για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος που επαρκεί για την τροφοδοσία μιας 

οικίας ή και χωριών ακόμα, αποτελεί ένα Φ/Β σταθμό. 

 

    

  

 

Σχήμα 3.2 Διάφορα κατασκευαστικά στάδια ομαδοποίησης ηλιακών κυττάρων. 

 

 

3.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ I-V ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ 

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

 

Σε αυτό το παράδειγμα, θα αναλυθεί η ηλεκτρική συμπεριφορά μιας 

φωτοβολταϊκής γεννήτριας που αποτελείται από 40 πλαίσια, οργανωμένα σε 4 

αλυσίδες των δέκα εν σειρά πλαισίων. Οι συνθήκες λειτουργίας είναι G = 700 W/m
2
 

και Ta=34°C. Είναι γνωστό ότι τα πλαίσια έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά υπό 

κανονικές συνθήκες: Iscm= 3A, Vocm= 19.8V και Pmpm= 44.5 W (ο δείκτης m δείχνει 

μέγεθος που αφορά το πλαίσιο). Επίσης, δίδεται ότι το κάθε πλαίσιο εσωτερικά 

αποτελείται από 33 κύτταρα συνδεδεμένα εν σειρά και ότι η Ονομαστική 

Θερμοκρασία Λειτουργίας του κυττάρου (NCOT) είναι 43°C. 
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α) Προσδιορισμός των παραμέτρων της χαρακτηριστικής των κυττάρων που 

αποτελούν τη γεννήτρια υπό κανονικές συνθήκες (G = 1000W/m
2
; Φάσμα AM 1.5; 

Θερμοκρασία του κυττάρου υπό κανονική πρόσπτωση 25°C). 

 

 

Θεωρώντας τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 

Nsm= 33, ο αριθμός των κυττάρων που είναι συνδεδεμένα εν σειρά στο πλαίσιο. 

Npm= 1, ο αριθμός των κυττάρων που είναι συνδεδεμένα εν παραλλήλω στο πλαίσιο.   

 

 

 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά πλαισίου 

υπό κανονικές συνθήκες 

Iscm 3Α 

Vocm 19.8V 

Pmpm 44.5W 
Πίνακας 3.1 Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του ενός πλαισίου. 

 

Για να καθορίσουμε τις παραμέτρους της χαρακτηριστικής των κυττάρων, 

χρησιμοποιούνται οι τύποι που ακολουθούν:  

 

Εξίσωση 1: 

mpm

mp

sm pm

P
P

N N



 

 

Εξίσωση 2: 

ocm
OC

sm

V
V

N
  

 

Εξίσωση 3: 

scm
SC

pm

I
I

N
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όπου τα Pmp, VOC και ISC είναι η μέγιστη ισχύς, η τάση ανοιχτοκύκλωσης και το 

ρεύμα βραχυκύκλωσης, αντιστοίχως, για το κάθε κύτταρο του πλαισίου, υπό 

κανονικές συνθήκες, υποθέτοντας ότι οι διαφορές μεταξύ των κυττάρων είναι 

αμελητέες.  

 

 

Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις 1, 2, και 3, υπολογίζονται οι τιμές για κάθε κύτταρο του πλαισίου:     

 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κυττάρου 

υπό κανονικές συνθήκες 

Isc 3Α 

Voc 0.6V 

Pmp 1.35W 
Πίνακας 3.2 Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του ενός κυττάρου. 

 

 

Υποθέτοντας ότι ο παράγοντας ιδανικότητας είναι n = 1, η θερμική τάση VT≃25 mV στους 300 

Κ. Έτσι, η θερμική τάση για το κύτταρο υπό κανονικές συνθήκες είναι 0.0248V. 

 

Υπολογίζουμε την κανονικοποιημένη τάση ανοιχτοκύκλωσης voc, σύμφωνα με την 

παρακάτω έκφραση: 

Εξίσωση 4: 

0.6
24.16 15

0.0248

oc
oc

T

V V
v

V V
     

Ο Συντελεστής Πλήρωσης FF0, ενός ηλιακού κυττάρου με ιδανική χαρακτηριστική 

και χωρίς εν σειρά αντίσταση (RS= 0), βρίσκεται από τον τύπο: 

 

Εξίσωση 5: 

 
0

ln 0.72

1

oc oc

oc

v v
FF

v

 



 

Έτσι, αντικαθιστώντας στην Εξίσωση 5 προκύπτει ότι το FF0= 0.83  και για να 

πάρουμε το Συντελεστή Πλήρωσης FF του συγκεκριμένου κυττάρου υπό κανονικές 

συνθήκες, χρησιμοποιούμε την ακόλουθη εξίσωση: 

 

Εξίσωση 6: 

mp mp

OC SC

V I
FF

V I
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όπου τα Vmp και Imp είναι η τάση και το ρεύμα, αντίστοιχα, στο σημείο μεγίστης ισχύος.  

 

Επίσης, το γινόμενο Imp x Vmp αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να 

αποδοθεί στο φορτίο από το κύτταρο, την Pmp. 

 

 

Έτσι, αντικαθιστώντας στην Εξίσωση 6,  

 

 

1.35
0.75

0.6 3
FF  


 

 

Τότε, η κανονικοποιημένη αντίσταση rS, δίνεται από την 7 και 8: 

 

Εξίσωση 7: 

S
S

OC

SC

R
r

V
I

  

Εξίσωση 8: 

0

1S

FF
r

FF
   

 

Χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 8 για να υπολογίσουμε την rs, έχουμε: rs= 0.1 < 0.4, 

άρα η Εξίσωση 7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πάρουμε την εν σειρά αντίσταση, 

Rs. Φτιάχνοντας την εξίσωση 7, λαμβάνουμε την: 

 

Εξίσωση 9: 

0.02 20.03OC
S S

SC

V
R r m

I
       

 

Για να υπολογιστούν οι αδιάστατες παράμετροι a και b, χρησιμοποιούμε τις Εξισώ-

σεις 10 και 11, που αντίστοιχα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

Εξίσωση 10:   

1 2 20.32OC OC Sv v r      

 

 

Εξίσωση 11: 

0.95
1

b
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Με αυτόν τον τρόπο, οι εκφράσεις  
   

   
  και  

   

   
  βρίσκονται, χρησιμοποιώντας τις 

Εξισώσειs 12 και 13, αντίστοιχα: 

 

Εξίσωση 12:   

 

 1 ln 1 0.787
mp b

s

OC oc

V b
a r a

V v

        

 

Εξίσωση 13: 

 

1 0.943
mp b

SC

I
a

I

    

 

b) Ζητούμενο: Ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας των κυττάρων υπό αυτές τις 

συνθήκες λειτουργίας που έχουμε θεωρήσει.  

 

Η θερμοκρασία εργασίας των κυττάρων εξαρτάται αποκλειστικά από την 

ακτινοβολία και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, σύμφωνα με Εξίσωση 14:  

    

Εξίσωση 14:   

2cT T C G   

 

όπου το Tc είναι η θερμοκρασία του ηλιακού κυττάρου, το Ta είναι η θερμοκρασία 

του περιβάλλοντος, το G είναι η ηλιακή ακτινοβολία (σε W/m
2
), και η σταθερά C2 

είναι η σταθερά αναλογίας μεταξύ του Tc –Ta και του G και έχει την τιμή που δίνεται 

από την Εξίσωση 15. 

 

 

Εξίσωση 15: 

 
2 2

20

800

NCOT C
C

W m

 
  

 

όπου το NCOT είναι 43°C. Άρα, ισχύει C2 = 0.0288 °Cm
2
/W. Με Ta= 34°C και 

χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 14, παίρνουμε Tc= 54.13°C. 

 

 

c) Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών παραμέτρων των κυττάρων υπό τις εξετα-

ζόμενες συνθήκες. 
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 Οι συνθήκες λειτουργίας είναι:  

  

  

G (W/m
2
) 700 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) 34 

Θερμοκρασία λειτουργίας των κυττάρων 

(ΤC) (°C) 

54.13 

Πίνακας 3.3 Συνθήκες λειτουργίας των κυττάρων. 

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ρεύμα βραχυκύκλωσης ενός ηλιακού κυττάρου 

εξαρτάται αποκλειστικά και γραμμικά από την ακτινοβολία του φωτός (Εξίσωση 17) 

και θεωρώντας ότι η σταθερά αναλογίας μεταξύ του G και του Isc δίνεται από την 

Εξίσωση 16, έχουμε: 

 

Εξίσωση 16: 

2

1 2

1000

1000

SC

W
I

m
C

W m

 
 
   

 

και 

 

Εξίσωση 17: 

  1SCI G C G  

 

Τότε, ισχύει C1= 0.003 A m
2
/W και το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι: 

 

 2700 2.1SCI W m A  

 

Η τάση ανοιχτοκύκλωσης του πλαισίου, Voc, εξαρτάται αποκλειστικά από τη 

θερμοκρασία των ηλιακών κυττάρων TC, που θεωρείται στην περιοχή των δεδομένων 

συνθηκών λειτουργίας, και δίνεται από την: 

 

Εξίσωση 18: 

 

2.3OC

C

dV
mV C

dT
    

 

Άρα Voc (Tc=54.13°C)= 0.533 V. 
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Τώρα, θεωρώντας Rs= 0.02Ω, VT = 0.03 V,    = 19.55 V και rs= 0.0789 βγαίνει, λοιπόν, 

ότι FF0= 0.805 και FF = 0.741.   

 

Από τον ορισμό του Συντελεστή Πλήρωσης, Εξίσωση 6, μπορούμε να οργανώσουμε 

τους όρους ώστε να πάρουμε το Pmp. 

 

 

 Εξίσωση 19: 

 

 

  0.741 0.533 2.1 0.83mp OC SCP FF V I W       

 

 

Θεωρώντας τις Εξισώσειs 10, 11, 12, και 13, για να πάρουμε τα a, b, 
   

    
  και  

   

   
 , αντιστοίχως, 

έχουμε: 

 

Παράμετροι Τιμή 

a 17.47 

b 0.95 
   

    
 

0.7880 

   

   
 

0.9332 

Πίνακας 3.4 Οι τιμές κάποιων παραμέτρων που μας ενδιαφέρουν. 

 

 

d) Προσδιορισμός της χαρακτηριστικής I-V της γεννήτριας.  

Οι συνθήκες λειτουργίας είναι οι παρακάτω:  

 

 

G(W/m
2
) 700 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C) 34 

Θερμοκρασία λειτουργίας των κυττά-

ρων (ΤC) (°C) 

54.13 

Πίνακας 3.5 Οι συνθήκες λειτουργίας των κυττάρων. 

 

 

 

Θεωρούμε τις ακόλουθες παραμέτρους: 

  

Nsm= 33, ο αριθμός των κυττάρων που είναι συνδεδεμένα εν σειρά στο πλαίσιο. 

Npm= 1, ο αριθμός των κυττάρων που είναι συνδεδεμένα εν παραλλήλω στο πλαίσιο.   

 

τότε,  
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Np= Npm x N° πλαίσια παράλληλα 

 Ns= Nsm x n° πλαίσια εν σειρά 

  

Έτσι, Np= 4 και Ns= 330. 

 

Για να καθορίσουμε το ρεύμα βραχυκύκλωσης της φωτοβολταϊκής γεννήτριας, Iscg 

(τα μεγέθη με δείκτη g αναφέρονται στη Φ/Β γεννήτρια), θα χρησιμοποιήσουμε την 

ακόλουθη έκφραση: 

 

Εξίσωση 20: 

 

 2700 /scg psc G W m
I I N


   

 

Για να καθορίσουμε την τάση ανοιχτοκύκλωσης της φωτοβολταϊκής γεννήτριας, Vocg, 

θα χρησιμοποιήσουμε την ακόλουθη έκφραση: 

 

Εξίσωση 21: 

 54.13c
ocg Soc T C

V V N
 

   

 

Για τον υπολογισμό της εν σειρά αντίστασης, Rsg , παίρνουμε την εξίσωση: 

 

Εξίσωση 22: 

S S
sg

p

R N
R

N


  

 

Και για τη μέγιστη ισχύ, Pmpg, χρησιμοποιούμε το εξής: 

Εξίσωση 23: 

 mpg scg ocgP FF I V   

 

Με τις Εξισώσειs 20, 21, 22, και 23, έχουμε τις παραμέτρους για τη φωτοβολταϊκή 

γεννήτρια, υπό συνθήκες λειτουργίας: 

Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια υπό συνθήκες λειτουργίας 

Iscg 

 

8.40 A 

Vocg 

 

175.89 V 

Rsg 

 

1.65 Ω 

 

Pmpg 

 

1.095 W 

Πίνακας 3.6 Οι παράμετροι για τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια. 
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Για να υπολογιστεί η χαρακτηριστική I-V της φωτοβολταϊκής γεννήτριας υπό τις 

συνθήκες λειτουργίας της, χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη εξίσωση: 

 

 

Εξίσωση 24: 

1 exp
g ocg g sg

g scg

S T

V V I R
I I

N V

   
    

  
 

 

 

Όπως μπορούμε να δούμε στην Εξίσωση 24, το Ig είναι και στις δύο πλευρές 

της εξίσωσης, άρα, προκειμένου να υπολογιστεί το ρεύμα σε μια δεδομένη τάση, 

απαιτείται να αντικατασταθεί το Ig από Iscg στο δεύτερο όρο. Κατά συνέπεια, 

προκύπτει το εξής: 

 

 

 

Εξίσωση 25: 

1 exp
g ocg scg sg

g scg

S T

V V I R
I I

N V

   
    

  
 

 

Επομένως, αντικαθιστώντας τις τιμές που φαίνονται στον προηγούμενο πίνακα 3.6 

και για Vg = 140, έχουμε: 

 

140 162.1
8.4 1 exp 7.67

8.99
gI V

   
     

  
 

 

 

Κατά αυτόν τον τρόπο, αντικαθιστώντας την τιμή της τάσης, από το 0 ως την 

τιμή Vocg, παίρνουμε την I-V καμπύλη για τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια υπό τις 

συνθήκες λειτουργίας της. 
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Σχήμα 3.3 Η χαρακτηριστική I - V της φωτοβολταϊκής γεννήτριας για τις συνθήκες λειτουργίας της. 

 

 

 
Πίνακας 3.7 Παράδειγμα από τον υπολογισμό των σημείων ένα προς ένα για την κατασκευή της 

χαρακτηριστικής I – V της γεννήτριας. Για κάθε τιμή της τάσης, με ένα μικρό βήμα, υπολογίζεται το ρεύμα, το οποίο 

φαίνεται στη δεύτερη στήλη του πίνακα. 

 

 

 

3.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
 

Σύνδεση όμοιων ηλιακών κυττάρων 
 

Ας θεωρήσουμε, τώρα, ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο με κύτταρα συνδεδεμένα 

και εν σειρά και παράλληλα. Εάν όλα αυτά τα ηλιακά κύτταρα έχουν τα ίδια ακριβώς 

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και, συγχρόνως, υφίστανται την ίδια έκθεση στην ηλιακή 

ακτινοβολία και θερμοκρασία, τότε θα έχουν την ίδια χαρακτηριστική I-V. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η χαρακτηριστική I-V όλου του πλαισίου έχει την ίδια μορφή με 

αυτήν των μεμονωμένων κυττάρων, αλλά με την τάση και το ρεύμα αυξημένα (αφού 

η εν σειρά σύνδεση αυξάνει την τάση και αντίστοιχα η εν παραλλήλω το ρεύμα). Το 

ρεύμα εξόδου ολόκληρου του πλαισίου δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 
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0 exp 1

T

L

V
q

NI M I M I
nkT



  
  

       
  
   

  

όπου: 

το  N   είναι ο αριθμός των εν σειρά κυττάρων 

το  M  είναι ο αριθμός των εν παραλλήλω κυττάρων 

το  Iολ  είναι το συνολικό ρεύμα του κυκλώματος 

το  Vολ  είναι η ολική τάση του κυκλώματος 

το  I0  είναι το ρεύμα κορεσμού για ένα ηλιακό κύτταρο 

το  IL είναι το φωτόρευμα  

το  n είναι ο παράγοντας ιδανικότητας του κυττάρου 

και τα q, k, και T είναι γνωστές σταθερές.  

Η ολική χαρακτηριστική I-V ενός πλαισίου από συνδεδεμένα ηλιακά κύτταρα 

φαίνεται παρακάτω.  

 

Σχήμα 3.4 I-V καμπύλη για N κύτταρα εν σειρά  και  Μ  παράλληλα. 

Η συνολική ισχύς ενός πλαισίου όμοιων ηλιακών κυττάρων, ισούται με το άθροισμα 

των ισχύων των επιμέρους κυττάρων.  

 

Σύνδεση ανόμοιων κυττάρων: Το Φαινόμενο Προσαρμογής 
 

Το φαινόμενο προσαρμογής παρουσιάζεται, όταν τα ηλιακά κύτταρα έχουν 

κατασκευαστικές διαφορές ή όταν κάποια από αυτά λειτουργούν υπό διαφορετικές 

συνθήκες από τα υπόλοιπα (ηλιοφάνειας, κ.ά.). Αυτό δημιουργεί τα εξής προ-

βλήματα: 
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1. Δυσκολία στον υπολογισμό της χαρακτηριστικής I-V ολόκληρου του 

πλαισίου. 

2. Η συνολική ισχύς εξόδου είναι μικρότερη από το άθροισμα των ισχύων 

των επιμέρους κυττάρων, αν αυτά λειτουργούσαν χωρίς το πρόβλημα της 

κακής προσαρμογής. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε απώλεια ισχύος, που 

καλείται απώλεια προσαρμογής (mismatch loss). 

3. Διασκορπισμός ισχύος σε ένα μεμονωμένο κύτταρο, με κίνδυνο μηχανικής 

βλάβης του πλαισίου (hot spot). 

Η επιρροή και οι απώλειες ισχύος, λόγω κακής προσαρμογής, δεν είναι πάντα οι ίδιες, 

αλλά εξαρτώνται από:  

 Το σημείο λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου 

 Την τοπολογία του κυκλώματος και  

 την παράμετρο (ή τις παραμέτρους) που είναι διαφορετικές από των υπολοί-

πων ηλιακών κυττάρων (τάση ανοιχτοκύκλωσης, ρεύμα βραχυκύκλωσης, 

κ.ά.).   

 

Φαινόμενο προσαρμογής για κύτταρα συνδεδεμένα σε σειρά 

Επειδή τα περισσότερα Φ/Β πλαίσια συνδέονται σε σειρά, ο πιο κοινός τύπος 

κακής προσαρμογής που συναντάται είναι αυτός που αφορά κύτταρα συνδεδεμένα σε 

σειρά. Τώρα, από τα δύο απλούστερα είδη του φαινομένου προσαρμογής που 

εξετάζονται (κακή προσαρμογή στο ρεύμα βραχυκύκλωσης ή στην τάση 

ανοιχτοκύκλωσης), αυτό που αφορά το ρεύμα βραχυκύκλωσης είναι το πιο συχνό, 

διότι μπορεί εύκολα να προκληθεί από τη σκίαση μέρους του πλαισίου. Αυτός ο 

τύπος κακής προσαρμογής είναι και ο χειρότερος. 

  

 

Σχήμα 3.5 Κύτταρα συνδεδεμένα σε σειρά. Σε αυτά θα μελετηθεί το φαινόμενο της προσαρμογής. 

Για δύο κύτταρα που συνδέονται εν σειρά, η συνολική τάση, που παράγεται 

από τον εν σειρά συνδυασμό, είναι το άθροισμα των επιμέρους τάσεων των δύο 

κυττάρων. Το ρεύμα που τα διαρρέει πρέπει να είναι το ίδιο, λόγω της σύνδεσης σε 
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σειρά. Για αυτό το λόγο, η κακή προσαρμογή στα ρεύματα έχει ως αποτέλεσμα το 

συνολικό ρεύμα του κυκλωματικού συνδυασμού να είναι ίσο με το χαμηλότερο από 

τα δύο ρεύματα. 

Πρέπει να σημειωθούν, όμως, για πληρότητα και τα εξής: Η εν σειρά σύνδεση 

ιδανικών πηγών ρεύματος είναι αδύνατη. Αλλά, ένα ηλιακό κύτταρο είναι μια δίοδος 

(επαφή pn) παράλληλα με μια πηγή ρεύματος. Για αυτό το λόγο, το κύτταρο δεν 

αποτελεί ιδανική πηγή ρεύματος. Η ύπαρξη της διόδου λύνει το πρόβλημα. Το 

χαμηλότερο από όλα τα ρεύματα θα είναι το ρεύμα εξόδου του φωτοβολταϊκού 

πλαισίου και το επιπλέον ρεύμα του υγιούς κυττάρου ρέει δια μέσου της διόδου του. 

Αυτό, βέβαια, προκαλεί και μια ελαφριά αύξηση της τάσεως στη δίοδο αυτή, καθώς 

αυξάνεται λίγο περισσότερο η ορθή πόλωση, λόγω της ροής μεγαλυτέρου ρεύματος 

(η σχέση ρεύματος-τάσης της διόδου είναι γνωστή). 

 

  

 

Φαινόμενο προσαρμογής της τάσης ανοιχτοκύκλωσης για κύτταρα 

συνδεδεμένα εν σειρά 

Η κακή προσαρμογή στην τάση ανοιχτοκύκλωσης των εν σειρά 

συνδεδεμένων  κυττάρων είναι μια σχετικά ακίνδυνη μορφή κακής προσαρμογής. 

Όταν έχουμε ρεύμα βραχυκύκλωσης, το ολικό ρεύμα του Φ/Β πλαισίου μένει 

αμετάβλητο. Στο σημείο μέγιστης ισχύος, η συνολική ισχύς μειώνεται, επειδή το 

«κακό» κύτταρο παράγει  λιγότερη ισχύ. Δεδομένου ότι τα δύο κύτταρα συνδέονται 

εν σειρά, το ρεύμα μέσω των δύο ηλιακών κυττάρων είναι το ίδιο, και η συνολική 

τάση βρίσκεται με την προσθήκη των δύο τάσεων για κάθε τιμή του ρεύματος. 

  

Φαινόμενο προσαρμογής του ρεύματος βραχυκύκλωσης για κύτταρα 

συνδεδεμένα εν σειρά 
 

Η κακή προσαρμογή στο ρεύμα βραχυκύκλωσης ηλιακών κυττάρων συνδεδε-

μένων εν σειρά μπορεί, ανάλογα με το σημείο λειτουργίας του πλαισίου και το βαθμό 

της κακής προσαρμογής, να επηρεάσει σημαντικά το Φ/Β πλαίσιο. Επειδή το ρεύμα 

μέσω των κυττάρων πρέπει να είναι το ίδιο, το ολικό ρεύμα του εν σειρά συνδυασμού 

δεν μπορεί να υπερβεί αυτό του προβληματικού κυττάρου (το ρεύμα βραχυκύκλωσής 

του). Άρα, αυτομάτως μειώνεται το ρεύμα βραχυκύκλωσης των πιο «καλών» 

κυττάρων.  

Ωστόσο, όταν τα κύτταρα λειτουργούν στην τάση ανοιχτοκύκλωσης, η 

μείωση του ρεύματος βραχυκύκλωσης έχει λιγότερο αρνητική επίδραση στη 

λειτουργία του πλαισίου. Αυτό συμβαίνει, διότι τα ρεύματα των δύο κυττάρων ήταν 

ήδη χαμηλά (στην τάση ανοιχτοκύκλωσης) και δε χρειάζεται το συνολικό ρεύμα να 

περιοριστεί τόσο πολύ από το προβληματικό κύτταρο. Παρατηρείται, όμως, και το 

εξής φαινόμενο: Υπάρχει μια μικρή μεταβολή και στην τάση ανοιχτοκύκλωσης, λόγω 

της λογαριθμικής εξάρτησης που έχει αυτή από το ρεύμα βραχυκύκλωσης.  

Σε χαμηλές τάσεις και στο φαινόμενο προσαρμογής ρεύματος, συμβαίνει το 

εξής: Η επιπλέον ικανότητα των καλών κυττάρων να παράγουν ηλεκτρική ισχύ δε 

σκορπίζεται σε κάθε μεμονωμένο κύτταρο (όπως θα εμφανιζόταν κανονικά στο 
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βραχυκύκλωμα), αλλά, αντί αυτού, καταναλώνεται στο προβληματικό κύτταρο. Αυτό 

το φαινόμενο αναφέρεται, κυρίως, στην περίπτωση κακής προσαρμογής λόγω 

σκίασης κάποιων κυττάρων, παρά όταν έχουμε φαινόμενο προσαρμογής λόγω 

κατασκευαστικών ορίων ανοχής.  

  Συνολικά, σε ένα κύκλωμα με εν σειρά συνδεδεμένα κύτταρα με φαινόμενο 

προσαρμογής του ρεύματος, παρατηρείται σοβαρή μείωση της ισχύος εάν το 

προβληματικό κύτταρο παράγει λιγότερο ρεύμα από το ρεύμα μέγιστης ισχύος των 

καλών κυττάρων. Η συνολική ισχύς είναι πολύ μικρότερη από το άθροισμα των 

ισχύων που μπορεί να δώσει το κάθε κύτταρο ξεχωριστά. Επίσης, εάν ο 

κυκλωματικός συνδυασμός λειτουργεί στο βραχυκύκλωμα ή σε χαμηλές τάσεις, η 

μεγάλη απώλεια ισχύος στο προβληματικό κύτταρο μπορεί να προκαλέσει 

αμετάκλητη ζημιά στο πλαίσιο. 

 

 

Υπολογισμός του συνολικού ρεύματος βραχυκύκλωσης 
 

Παρακάτω, παρουσιάζεται μια μέθοδος υπολογισμού του ρεύματος 

βραχυκύκλωσης του εν σειρά συνδυασμού των δύο ηλιακών κυττάρων. Για να το 

υπολογίσουμε, κατ’ αρχάς βραχυκυκλώνουμε τη σειρά των στοιχείων και 

παρατηρούμε ότι ισχύει   V1+V2=0 ή, ισοδύναμα, V2= -V1. Αυτό σημαίνει ότι στο 

κύτταρο υπ’ αριθμόν 2 εφαρμόζεται η τάση -V1. Έτσι εξηγείται η αντιστροφή της 

καμπύλης I-V του κυττάρου 1 όσον αφορά τον οριζόντιο άξονα των τάσεων (κόκκινη 

διακεκομμένη καμπύλη). Το σημείο τομής αναζητείται, διότι απαιτούμε τα δύο 

στοιχεία να έχουν ίδια τάση και φυσικά, αφού είναι εν σειρά, να διαρρέονται από το 

ίδιο ρεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προβληματικό κύτταρο (κύτταρο 2) είναι 

ανάστροφα πολωμένο, πράγμα που φαίνεται και στο σχήμα 3.6 από την αρνητική 

τάση, η οποία εφαρμόζεται σε αυτό. Τελικά, το κύτταρο 2 λειτουργεί στο δεύτερο 

τεταρτημόριο, όπου P=VI<0.  

 

Σχήμα 3.6 Μια εύκολη μέθοδος για να υπολογιστεί το τελικό ρεύμα βραχυκύκλωσης κυττάρων σε 

σειρά και με κακή προσαρμογή. Το ρεύμα στο σημείο της τομής αντιπροσωπεύει το ρεύμα 

βραχυκύκλωσης του εν σειρά συνδυασμού (δηλαδή V1+V2=0). 
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Σκίαση 
 

Η σκίαση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τα Φ/Β πλαίσια, καθότι η σκίαση 

ενός μόνο κυττάρου του πλαισίου μπορεί να μειώσει την ισχύ εξόδου ολόκληρου του 

πλαισίου στο μηδέν. 

 

Σκίαση ενός μόνο κυττάρου 

Η παραγωγή ρεύματος ενός κυττάρου μειώνεται, όταν αυτό σκιάζεται από ένα 

κλαδί δέντρου, από ένα κτίριο ή από σκόνη του πλαισίου. Η παραγωγή μειώνεται 

ανάλογα με το ποσοστό της σκίασης. Όταν πέφτει η σκιά από τελείως αδιαφανή 

αντικείμενα, όπως από φύλλα, η μείωση στην παραγωγή ρεύματος του κυττάρου είναι 

ανάλογη προς το ποσοστό του κυττάρου που σκιάζεται. Δηλαδή, τώρα, 

αναφερόμαστε σε εμβαδά. Διότι, το σκιασμένο μέρος, αφού είναι τελείως αδιαφανές 

το αντικείμενο, θεωρούμε ότι δεν συμμετέχει καθόλου στην παραγωγή ρεύματος και 

για αυτό, το αμελούμε.  

 

Σκίαση ενός πλαισίου 
 

Τα κύτταρα σε ένα πλαίσιο συνδέονται, συνήθως, όλα εν σειρά. Η σκίαση 

ενός μόνο κυττάρου αναγκάζει το ρεύμα ολόκληρης της αλυσίδας των κυττάρων να 

μειωθεί στο επίπεδο του ρεύματος του σκιασμένου κυττάρου. Άρα, αν το κύτταρο 

σκιαστεί εντελώς, τότε το ρεύμα του και κατ’ επέκταση το ρεύμα όλης της αλυσίδας 

μηδενίζεται. Τελικά, και η ισχύς που θα παράγεται από την αλυσίδα θα είναι 

μηδενική. Στο σχήμα 3.7 φαίνεται η δυσμενής επίδραση της σκίασης σε μια 

συστοιχία.  

Τα σκιασμένα ηλιακά κύτταρα «ρίχνουν» τη χαρακτηριστική I-V του συνόλου 

των κυττάρων. Η επίδραση της σκίασης στη λειτουργία του πλαισίου εξαρτάται, 

επίσης, από τον τρόπο με τον οποίο αυτό σκιάζεται. Πιο συγκεκριμένα, είναι πολύ 

χειρότερο να σκιαστεί ένα κύτταρο 75% από να σκιαστούν τρία κύτταρα 25% το 

καθένα. Έτσι, εάν η σκίαση δεν μπορεί να αποφευχθεί, είναι προτιμότερο να 

κατανεμηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων. Ένας τρόπος για να ελαχιστοποιηθεί η 

επίδραση της σκίασης σε ένα πλαίσιο, είναι να χρησιμοποιήσουμε διόδους 

παράκαμψης στο κιβώτιο συνδέσεων (βλ. αντίστοιχη παράγραφο). 

Η σκίαση ενός πάνελ μπορεί να οφείλεται σε ένα κλαδί δέντρου ή σε  χιόνι. 
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Σχήμα 3.7 Οι απώλειες ισχύος λόγω σκίασης σε εννιά πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου.   

 

 

 

 

Η σκίαση λόγω ρύπανσης στις συστοιχίες 

Στη συνέχεια, μελετούμε την παρουσία ρύπων στις φωτοβολταϊκές 

συστοιχίες, η οποία οδηγεί σε μερική σκίασή τους. Με οπτική επισκόπηση των 

ρύπων, διαπιστώνεται ότι αναπτύσσονται φυτά (βρύα και λειχήνες) σε κάποιες 

περιοχές της συστοιχίας. Με ανάλυση της ύλης που μολύνει τη συστοιχία, βρέθηκε 

σημαντική ποσότητα σωματίων από σίδηρο (περιβεβλημένα από οξείδιο του 

σιδήρου), πυρίτιο από άμμο που έφερνε ο άνεμος και διάφορα άλλα ανόργανα υλικά. 

Εκτός αυτών, αξίζει να αναφέρουμε ότι η ρύπανση από σκόνη σιδήρου (που 

προέρχεται από τις σιδηροδρομικές γραμμές) φαίνεται ότι ευνοεί το σχηματισμό 

μόνιμων ζωνών ρύπου στις άκρες των φωτοβολταϊκών πλαισίων, που υπάρχουν στη 

συστοιχία. Μάλιστα, όταν αρχίζουν να αναπτύσσονται και φυτά, αυτό το φαινόμενο 

επιτείνεται, καθώς αυτά συγκρατούν όλη τη σκόνη, η οποία φτάνει στη συστοιχία. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι απαραίτητος ένας περιοδικός καθαρισμός της 

επιφάνειας των φωτοβολταϊκών μας.  

Το αποτέλεσμα της ρύπανσης των συστοιχιών με την πάροδο του χρόνου 

είναι, όπως φαίνεται στα σχήματα 3.8 και 3.9, ευδιάκριτη παραμόρφωση της 

χαρακτηριστικής I-V της συστοιχίας. Επιπλέον, παρατηρείται μείωση του σημείου 

μεγίστης ισχύος κατά 8% με 10%, πράγμα που οφείλεται σε μερική σκίαση, 

οφειλόμενη στο στρώμα ρύπων. Αυτή η συστοιχία καθαρίστηκε, έπειτα και 

εμφανίστηκε αύξηση στο σημείο μεγίστης ισχύος κατά 8% με 10% πάλι, πράγμα που 

δείχνει ότι η απώλεια ισχύος και η δυσλειτουργία του φωτοβολταϊκού είναι γεγονότα 



83 

 

αναστρέψιμα. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι οι απώλειες οφείλονται στη 

λερωμένη επιφάνεια της συστοιχίας. 

 

 

Σχήμα 3.8 Χαρακτηριστικές I-V και P-V και το σημείο μεγίστης ισχύος για μια συστοιχία λερωμένη (4 

παράλληλες αλυσίδες από πλαίσια), μετά από 5 χρόνια λειτουργίας. 

 

 

 

Σχήμα 3.9 Η ίδια συστοιχία μετά τον καθαρισμό της. 
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Το φαινόμενο Hot-Spot 

  

Το φαινόμενο hot-spot εμφανίζεται όταν υπάρχει ένα ηλιακό κύτταρο με  

χαμηλό ρεύμα (σκιασμένο) σε μια αλυσίδα κυττάρων υψηλού ρεύματος 

βραχυκύκλωσης, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10: 

  

 
Σχήμα 3.10 Το σχήμα παρουσιάζει μια διάταξη εν σειρά κυττάρων, η οποία κινδυνεύει από το 

φαινόμενο hot-spot. 

 

Το σκιασμένο κύτταρο αναγκάζει το ρεύμα ολόκληρης της αλυσίδας να 

μειωθεί. Τα καλά κύτταρα θα διαρρέονται από το ρεύμα βραχυκύκλωσης του κακού 

κυττάρου, πράγμα που τα αναγκάζει να παράγουν υψηλότερες τάσεις. Εάν η αλυσίδα 

βραχυκυκλωθεί, τότε οι τάσεις των υγιών κυττάρων πολώνουν ανάστροφα το κακό 

κύτταρο. Η ανάστροφη αυτή πόλωση έχει διαβαθμίσεις: Μπορεί να είναι μικρότερη ή 

μεγαλύτερη.   

Το φαινόμενο hot-spot εμφανίζεται, όταν ένας μεγάλος αριθμός κυττάρων 

συνδεδεμένων εν σειρά προκαλεί μεγάλη ανάστροφη πόλωση στο σκιασμένο κύττα-

ρο. Αν η ανάστροφη αυτή τάση είναι μεγάλη και ξεπεράσει την τάση κατάρρευσης 

του ηλιακού κυττάρου που σκιάζεται, τότε αυτό μπορεί να καταστραφεί. Γενικά, η 

ανάστροφη πόλωση επιτρέπει να περνάει πολύ ρεύμα. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη 

κατανάλωση ισχύος πάνω στο κακό κύτταρο, δηλαδή, όλη η ισχύς που παράγουν τα 

καλά κύτταρα σπαταλάται στο χειρότερο κύτταρο. Το σκιασμένο κύτταρο, δηλαδή, 

συμπεριφέρεται σαν καταναλωτής. Μοιάζει με μια μικρή αντίσταση (της τάξεως 

μερικών Ohm ή δεκάδων Ohm) ή αλλιώς, σαν το φορτίο στο οποίο δίνουν ισχύ τα 

υπόλοιπα (καλά) κύτταρα.  

Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις τόσο δυσμενείς. Η χειρότερη περίπτωση 

εμφανίζεται, όταν όλη η αλυσίδα βραχυκυκλωθεί, οπότε η τάση των καλών κυττάρων 

εφαρμόζεται κατ’ ευθείαν στο σκιασμένο. Επίσης, είναι προφανές ότι το πιο 

επικίνδυνο είναι όταν σκιάζεται μόνο ένα κύτταρο, οπότε αυτό μόνο κινδυνεύει από 

υπερθέρμανση. Με δύο κύτταρα σκιασμένα, γνωρίζουμε εμπειρικά, ότι η θέρμανση, 

η οποία δε θα είναι, πλέον, τόσο τοπική, κυμαίνεται σε ανεκτά ακόμα επίπεδα. 

Στο σχήμα 3.11, φαίνονται οι χαρακτηριστικές I-V του προβληματικού και 

των υγιών κυττάρων. Το σχήμα είναι παρόμοιο με το σχήμα 3.6, το οποίο αναφέρεται 

στο φαινόμενο προσαρμογής της σύνδεσης εν σειρά. Ισχύουν τα ίδια σχόλια. Είναι 

φανερό ότι το σκιασμένο κύτταρο αποδίδει ισχύ (στο δεύτερο τεταρτημόριό του) με 

αρνητικό πρόσημο, άρα καταναλώνει ισχύ. Το χρωματισμένο εμβαδόν δείχνει την 
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ισχύ που καταναλώνεται σε αυτό το κύτταρο. Η τεράστια κατανάλωση ισχύος που 

εμφανίζεται σε μια μικρή περιοχή οδηγεί σε τοπική υπερθέρμανση (hot-spot), με 

καταστροφικά αποτελέσματα για το πλαίσιο, όπως ράγισμα του κυττάρου ή του 

γυαλιού, λιώσιμο της ύλης συγκολλήσεως ή φθορά του ηλιακού κυττάρου.  

 

Σχήμα 3.11 Κατανάλωση ισχύος πάνω στο σκιασμένο κύτταρο κατά το φαινόμενο hot-spot. 

 

Η χαρακτηριστική του ηλιακού κυττάρου στην περιοχή της ανάστροφης 

πόλωσης, παρουσιάζει διαφορές από κύτταρο σε κύτταρο. Τα κύτταρα μπορεί να 

έχουν είτε υψηλή εγκάρσια αντίσταση RSH, όπου η συμπεριφορά στην ανάστροφη 

πόλωση περιορίζεται από την τάση (voltage limited cells) είτε να έχουν χαμηλή RSH, 

όπου η συμπεριφορά στην ανάστροφη πόλωση περιορίζεται από το ρεύμα (current 

limited cells). Καθένας από αυτούς τους τύπους κυττάρων υποφέρει από το 

φαινόμενο hot spot, αλλά με διαφορετικό τρόπο.    

 

Κύτταρα χαμηλής εγκάρσιας αντίστασης 

 
Σε αυτά τα κύτταρα, η χειρότερη περίπτωση σκίασης συμβαίνει όταν 

ολόκληρο το κύτταρο (ή ένα μεγάλο μέρος του) σκιαστεί.  

  Το φαινόμενο hot spot, εδώ, συμβαίνει διότι μεγάλη ποσότητα ρεύματος ρέει 

σε μικρή περιοχή. Επειδή αυτό συμβαίνει τοπικά, υπάρχει μεγάλη μείωση της 

απόδοσης αυτών των κυττάρων. Επιπλέον, έχουν μεγάλη πιθανότητα λειτουργίας σε 

πολύ υψηλές θερμοκρασίες όταν πολωθούν ανάστροφα και η τοπική υπερθέρμανση  

συμβαίνει γρήγορα.     

 
Κύτταρα με μεγάλη εγκάρσια αντίσταση 

 
Σε αυτά τα κύτταρα, η χειρότερη περίπτωση σκίασης συμβαίνει όταν 

σκιάζεται ένα μικρό μέρος του κυττάρου.   

Τα κύτταρα μεγάλης εγκάρσιας αντίστασης περιορίζουν τη ροή ανάστροφου 

ρεύματος στο κύκλωμα και γι’ αυτό θερμαίνονται. Αυτά, μάλιστα, με την υψηλότερη 

εγκάρσια αντίσταση θα εμφανίσουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος.     
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Επειδή η θέρμανση είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια του κυττάρου, θα 

πάρει πολλή ώρα στο κύτταρο να υπερθερμανθεί. Τα κύτταρα υψηλής εγκάρσιας 

αντίστασης καθορίζουν αν χρειάζονται δίοδοι παράκαμψης στο κύκλωμα του 

πλαισίου, ενώ τα χαρακτηριστικά τους επηρεάζουν τον αριθμό των κυττάρων που θα 

προστατεύονται από την κάθε δίοδο.  

Το σημαντικότερο τεχνικό θέμα είναι πώς θα αναγνωρίσουμε τα κύτταρα 

υψηλής και χαμηλής  εγκάρσιας αντίστασης και ύστερα πώς θα βρούμε τη χειρότερη 

περίπτωση σκίασης για αυτά. Εάν οι δίοδοι παράκαμψης είναι αφαιρούμενες, 

κύτταρα με τοπικές παράλληλες συνδέσεις ανιχνεύονται πολώνοντας ανάστροφα την 

αλυσίδα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια κάμερα υπερύθρων, αναζητούμε 

περιοχές με φαινόμενο hot spot. Σε περίπτωση που το κύκλωμα του πλαισίου είναι 

προσβάσιμο, η ροή ρεύματος μέσω του σκιασμένου κυττάρου μπορεί να παρατηρηθεί 

απ’ ευθείας. Ωστόσο, πολλά φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν έχουν αφαιρούμενες διόδους 

ή προσβάσιμο ηλεκτρικό κύκλωμα. Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο να χρησι-

μοποιείται μια μέθοδος που να μην απαιτεί διείσδυση στο εσωτερικό του κυκλώ-

ματος.  

Η προσέγγιση που επιλέγεται προτείνει τη λήψη χαρακτηριστικών I-V για ένα 

πλαίσιο με ένα κύτταρο κάθε φορά σκιασμένο. Το σχήμα 3.12 δείχνει το σύνολο των 

χαρακτηριστικών που προκύπτουν για ένα πλαίσιο. Η καμπύλη με το υψηλότερο 

ρεύμα διαρροής στο σημείο όπου η δίοδος αρχίζει να άγει, ελήφθη όταν σκιάστηκε το 

κύτταρο με τη μικρότερη εγκάρσια αντίσταση. Αντιθέτως, η καμπύλη με το 

μικρότερο ρεύμα διαρροής λαμβάνεται όταν σκιάζεται το κύτταρο με την υψηλότερη 

εγκάρσια αντίσταση. 

 

 

 

Σχήμα 3.12 Χαρακτηριστικές I-V πλαισίου με διαφορετικό κάθε φορά κύτταρο πλήρως σκιασμένο. 
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Ανάλυση του κινδύνου να συμβεί hot-spot 
 

 

Από την κατηγοριοποίηση των ειδών σκίασης είναι γνωστό ότι σκιές 

μικρότερες, αλλά από πλήρως αδιαφανή αντικείμενα είναι οι πιο επικίνδυνες. Εκτός 

από το είδος της σκίασης, ο κίνδυνος από το φαινόμενο hot-spot σε πλαίσια 

εξαρτάται, επίσης, από τις κλιματολογικές συνθήκες. Εξαρτάται, πιο συγκεκριμένα, 

από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος (η χειρότερη περίπτωση είναι: υψηλή), την 

ακτινοβολία (η χειρότερη περίπτωση είναι: υψηλή) και από την ταχύτητα του ανέμου 

(η χειρότερη περίπτωση είναι: χαμηλή). Ακόμα, οι συνθήκες που προκύπτουν από την 

εγκατάσταση του πλαισίου παίζουν και αυτές ρόλο στον κίνδυνο, τον οποίον 

διατρέχει το εν λόγω πλαίσιο να υποστεί hot spot (η χειρότερη περίπτωση είναι: να 

είναι ενσωματωμένο στο κτίριο ή στη στέγη του ή με ανεπαρκή εξαερισμό στην πίσω 

επιφάνειά του). Παρ’ όλα αυτά, ο υψηλότερος κίνδυνος για hot-spot σχετίζεται με το 

υλικό του κυττάρου, την ποιότητα επεξεργασίας του, το μήκος της αλυσίδας σε 

δεδομένο πλαίσιο και το είδος του κυττάρου.   

 

 
3.4 ΔIΟΔΟΙ ΠΑΡAΚΑΜΨΗΣ 

 

 

Τα κύτταρα που λειτουργούν υπό πλήρη ηλιοφάνεια θα αναγκάσουν τα 

σκιασμένα κύτταρα να διαρρέονται από περισσότερο ρεύμα από το ρεύμα 

βραχυκύκλωσής τους. Ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσουν τα σκιασμένα κύτταρα 

έτσι είναι ο εξής: Κατ’ αρχάς, με προσεκτική παρατήρηση της χαρακτηριστικής I-V 

του ηλιακού κυττάρου, γίνεται αντιληπτό ότι για να περάσει μεγάλο ρεύμα, υπάρχουν 

δύο περιπτώσεις: ή στο δεξιό τμήμα της χαρακτηριστικής (σε ορθή πόλωση του 

κυττάρου, V>0) ή στο αριστερό, όπου το κύτταρο πολώνεται ανάστροφα. Όμως, σε 

ορθή πόλωση, το ρεύμα αλλάζει πρόσημο στη χαρακτηριστική, άρα αλλάζει φορά. 

Αυτό δε γίνεται στο κύκλωμα, διότι το ρεύμα επιβάλλεται από τα «υγιή» κύτταρα και 

είναι συγκεκριμένο. Άρα, τα σκιασμένα πρέπει να λειτουργούν σε ανάστροφη 

πόλωση, στην περιοχή κατάρρευσης της επαφής pn.  

           Μια δυσμενής συνέπεια, όμως, είναι ότι προκαλείται καθαρή απώλεια τάσης 

στο σύστημα, διότι, ενώ τα καλά κύτταρα παράγουν κανονικά την τάση τους (τάση 

ορθής πόλωσης), τα σκιασμένα αναγκάζονται να λειτουργούν σε περιοχή ανάστροφης 

πόλωσης. Αν, λοιπόν, αθροίσουμε τις τάσεις σε αυτήν την αλυσίδα (αλγεβρικά), 

προκύπτει μια συνολική τάση μειωμένη.  

          Επιπλέον, όπως έχει εξηγηθεί, λόγω του αρνητικού προσήμου της ισχύος που 

αναπτύσσεται πάνω τους, τα προβληματικά κύτταρα καταναλώνουν ισχύ ως 

θερμότητα και έτσι προκαλείται το φαινόμενο hot-spot. Επομένως, υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος, αν τα προβληματικά κύτταρα λειτουργούν στην περιοχή ανάστροφης 

πόλωσης, να καταστραφούν. 

          Αντί να εξαναγκάσουμε μια ομάδα ηλιακών κυττάρων που είναι 

προβληματικά (σκιασμένα) να λειτουργούν σε περιοχή ανάστροφης πόλωσης, 
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πράγμα που, όπως αποδείχθηκε, μειώνει την τάση εξόδου και καταστρέφει και το 

κύτταρο, χρησιμοποιούμε κάτι άλλο: Θα δημιουργήσουμε, τεχνητά, μια τέτοια 

περιοχή κατάρρευσης της επαφής pn, όπου το προβληματικό κύτταρο θα διαρρέεται 

από όσο ρεύμα θέλουμε, χωρίς, όμως, την ανάστροφη πόλωσή του. Και χωρίς, 

βεβαίως, να κινδυνεύσουμε από τα φαινόμενα κατάρρευσης και την υπερθέρμανση  

hot-spot.  

Αυτό το έργο το επιτελεί μία δίοδος παράκαμψης (bypass diode), που 

συνδέεται παράλληλα στο ηλιακό κύτταρο, αλλά με αντίθετη πολικότητα από αυτό, 

όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 3.13. Σε κανονική λειτουργία (χωρίς 

πρόβλημα, σκίαση, κτλ.), κάθε ηλιακό κύτταρο είναι σε ορθή πόλωση. Επομένως, η 

δίοδος παράκαμψης θα είναι ανάστροφα πολωμένη και θα ισοδυναμεί με 

ανοιχτοκύκλωμα. Δε συμμετέχει, λοιπόν, στο κύκλωμα. Όταν, όμως, το κύτταρο 

αρχίζει να πολώνεται ανάστροφα, τότε, η δίοδος παράκαμψης πολώνεται ορθά και 

άγει. Και, τώρα, επιτυγχάνεται το εξής: Επιτρέπουμε στο ρεύμα να παρακάμπτει τα 

σκιασμένα κύτταρα, ενώ μπορεί να διαχειρίζεται η δίοδος όσο ρεύμα θέλουμε, χωρίς 

τον κίνδυνο του hot spot. Το επιπλέον ρεύμα των υγιών κυττάρων σε σχέση με το 

(νέο) ρεύμα βραχυκύκλωσης του σκιασμένου κυττάρου εκτρέπεται μέσω της διόδου 

και ρέει προς το εξωτερικό κύκλωμα, χωρίς να πολώνει ορθά τα καλά κύτταρα, 

περνώντας μέσα από τις διόδους που περιλαμβάνει το ισοδύναμο κύκλωμά τους 

(όπως γινόταν στο φαινόμενο hot-spot). Για αυτό το λόγο, η μέγιστη ανάστροφη 

πόλωση, στο κακό κύτταρο γίνεται ίση με την τάση αγωγής της διόδου (αφού 

παράλληλα με αυτό το κύτταρο είναι συνδεδεμένη μια δίοδος που άγει). Τελικά, 

περιορίζεται το ρεύμα και η ανάστροφη τάση του κακού κυττάρου, πράγμα που 

μειώνει δραστικά το ποσό τοπικής θέρμανσης στη σκιασμένη περιοχή και αποτρέπει 

το φαινόμενο hot spot. Εκτός αυτού, η δίοδος κρατάει την τάση του κυττάρου ή της 

ομάδας κυττάρων στην οποία συνδέεται σε μια μικρή αρνητική τάση -0.6V (τάση 

αγωγής). Αυτό είναι καλό, διότι η τάση -0.6V είναι προτιμότερη από μια μεγάλη 

(απολύτως) τάση ανάστροφης πόλωσης που θα ανέπτυσσε το προβληματικό κύτταρο. 

Άρα, μειώνονται, κατ’ επέκταση, οι απώλειες τάσης του πλαισίου.  
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Σχήμα 3.13 Φαίνεται η χρήση διόδων παράκαμψης σε φωτοβολταϊκό πλαίσιο τριών ηλιακών 

κυττάρων. Αριστερά έχουμε πλήρη ηλιοφάνεια και οι δίοδοι παράκαμψης δε χρησιμοποιούνται. Δεξιά, 

σε συνθήκες σκίασης, επιτελούν το έργο τους. 

 

 

   Το ακριβές σημείο στο οποίο το φωτοβολταϊκό κύτταρο γίνεται παραγωγός 

ισχύος από καταναλωτής αλλάζει ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου και των διόδων 

παράκαμψης που χρησιμοποιώ. Συνήθως, όμως, μια μεταβολή στο προσπίπτον φως 

κατά 20% μεταξύ των κυττάρων σε μια υποαλυσίδα αρκεί για να ενεργοποιηθεί η 

δίοδος παράκαμψης. Για οποιοδήποτε επίπεδο ακτινοβολίας, η μέγιστη κατανάλωση 

ισχύος εμφανίζεται όταν βραχυκυκλώνεται η αλυσίδα.  

 

 

 

 
Η επίδραση της διόδου παράκαμψης  στη χαρακτηριστική I-V της 

αλυσίδας 
 

Η επίδραση μιας διόδου παράκαμψης στη χαρακτηριστική I-V της αλυσίδας 

μπορεί να προσδιοριστεί με τον εξής τρόπο: Με την εύρεση πρώτα της καμπύλης I-V 

ενός μόνο κυττάρου με μια δίοδο παράκαμψης παράλληλα σε αυτό και, έπειτα, 

συνδυάζοντας αυτήν την καμπύλη με τις καμπύλες I-V των άλλων ηλιακών κυττάρων 

(που είναι συνδεδεμένα εν σειρά). 

Για να φτιάξουμε τη χαρακτηριστική του κυττάρου με τη δίοδο παράκαμψης, 

σκεφτόμαστε ως εξής: Η δίοδος παράκαμψης επιδρά στο ηλιακό κύτταρο μόνο σε 

ανάστροφη πόλωσή του (γιατί τότε η δίοδος πολώνεται ορθά). Άρα, σε ορθή πόλωση 

του συνδυασμένου στοιχείου (κύτταρο-δίοδος), παίρνω αυτούσια τη χαρακτηριστική 

του κυττάρου. Σε ανάστροφη πόλωση, τώρα, εάν η ανάστροφη τάση πόλωσης του 

κυττάρου είναι μεγαλύτερη από την τάση γονάτου του (σε απόλυτη τιμή), τότε η 
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δίοδος παράκαμψης άγει. Έτσι, το ρεύμα σε αυτήν την ανάστροφη πόλωση του 

κυττάρου (δεύτερο τεταρτημόριο, στο παρακάτω σχήμα 3.14) το αναλαμβάνει κυρίως 

η δίοδος. Το αποτέλεσμα είναι: Αντί να οδηγείται (όταν είναι πολωμένο ανάστροφα) 

το κύτταρο σε κατάρρευση (άρα και καταστροφή του συνήθως), αυτή την ηλεκτρική 

συμπεριφορά αναλαμβάνει να την εκπληρώνει μία δίοδος (όπως είπαμε συνδεδεμένη 

ανάποδα απ’ ό,τι το κύτταρο), η οποία δεν καταστρέφεται γιατί λειτουργεί 

φυσιολογικά σε ορθή πόλωση. Τελικά, η συνδυασμένη καμπύλη I-V παρουσιάζεται 

στο ακόλουθο σχήμα 3.14.  

  

 

Σχήμα 3.14 Η I-V καμπύλη του ηλιακού κυττάρου με  δίοδο παράκαμψης παράλληλα σε αυτό. 

 

Στην πράξη, ωστόσο, η τοποθέτηση μιας διόδου παράκαμψης ανά ηλιακό 

κύτταρο (παράλληλα σε αυτό) αποτελεί γενικά πάρα πολύ ακριβή λύση. Αντί για 

αυτό, οι δίοδοι παράκαμψης τοποθετούνται, συνήθως, κατά μήκος ομάδων ηλιακών 

κυττάρων (και παράλληλα σε αυτές). 

Μια δίοδος παράκαμψης, τοποθετημένη στο κιβώτιο συνδέσεων του πλαισίου, 

συνήθως, παρακάμπτει 18 με 20 κύτταρα, ώστε να εξασφαλίζεται προστασία από το 

φαινόμενο hot-spot. Έτσι, τα πλαίσια που αποτελούνται από 36 κύτταρα, 

εξοπλίζονται με 2 διόδους παράκαμψης, ενώ τρεις δίοδοι χρησιμοποιούνται σε 

πλαίσια με 54 έως 60 κύτταρα.  

Καθώς μια δίοδος συνδέεται παράλληλα σε μια αλυσίδα, ακόμα και πολύ 

χαμηλό επίπεδο σκίασης οδηγεί στο να χάνεται η αποδιδόμενη ισχύς όλων των εν 

σειρά κυττάρων της ίδιας ομάδας μέσα στο πλαίσιο. Είναι φανερό διότι μειώνεται το 

ρεύμα και η παραγωγή ισχύος σε όλα τα υγιή κύτταρα της ίδιας ομάδας. Θα ήταν, 

επομένως, ιδανικό να υπήρχε μία δίοδος για κάθε ένα κύτταρο. Δυστυχώς, όμως, το 

κιβώτιο συνδέσεων δε διαθέτει αρκετό χώρο για να γίνουν αυτές οι συνδέσεις. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, πολλοί κατασκευαστές έχουν αρχίσει να 

τοποθετούν τις «διόδους παράκαμψης της αλυσίδας» σε στρώματα μέσα στα πλαίσιά 

τους. Αυτό επιτρέπει να χρησιμοποιείται μεγαλύτερος αριθμός διόδων από αυτές που 

θα χωρούσαν στο κιβώτιο συνδέσεων. Κατά συνέπεια, η αντοχή της αλυσίδας  

απέναντι στο φαινόμενο της σκίασης αυξάνεται σημαντικά.   
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Ηλεκτρική συμπεριφορά πλαισίου με διόδους παράκαμψης  ανά 

ομάδες κυττάρων 
 

  Η κατάσταση είναι, πλέον, λίγο διαφορετική. Αν εφαρμόσουμε τον KVL στο 

βρόχο που σχηματίζεται από την ομάδα των κυττάρων και τη δίοδο παράκαμψης 

διαπιστώνουμε ότι: Η τάση στο προβληματικό κύτταρο (σκιασμένο ή χαμηλού 

ρεύματος) είναι ίση με την τάση ορθής πόλωσης των υπολοίπων εν σειρά κυττάρων, 

που ανήκουν στην ίδια ομάδα, συν την τάση της διόδου παράκαμψης (τάση αγωγής). 

Αυτό παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα 3.15 (στο δεξί μέρος του). Πρέπει να 

σημειωθεί και το εξής: Η τάση στα καλά ηλιακά κύτταρα εξαρτάται από το βαθμό 

σκίασης του κακού κυττάρου. Διότι, για παράδειγμα, εάν το προβληματικό κύτταρο 

είναι εντελώς σκιασμένο, τότε τα υγιή κύτταρα θα πολωθούν ορθά από το ρεύμα 

βραχυκύκλωσής τους. Άρα, η τάση τους θα είναι περίπου 0.6V (πτώση τάσης στην 

ορθή πόλωση). Εάν το προβληματικό κύτταρο είναι μερικώς σκιασμένο, τότε: Ένα 

ποσό του ρεύματος από τα καλά κύτταρα διαρρέει την ομάδα των κυττάρων, ενώ το 

υπόλοιπο χρησιμοποιείται για να πολώσει ορθά την επαφή pn κάθε κυττάρου. Με 

αυτήν την πόλωση, προκαλείται χαμηλότερη τάση ορθής πόλωσης σε κάθε κύτταρο. 

Η μέγιστη κατανάλωση ισχύος στο σκιασμένο (προβληματικό) κύτταρο είναι περίπου 

ίση με την ισχύ όλων των κυττάρων της ομάδας (όχι ολόκληρης της αλυσίδας, όπως 

ήταν πριν! Να σημειωθεί ότι οι υπόλοιπες ομάδες κυττάρων της ίδιας αλυσίδας 

δουλεύουν χωρίς κανένα πρόβλημα.).   

  

 

Σχήμα 3.15 Δίοδοι παράκαμψης σε ομάδες ηλιακών κυττάρων. Η τάση στα ασκίαστα ηλιακά κύτταρα 

εξαρτάται από το βαθμό σκίασης του προβληματικού κυττάρου. Στο σχήμα, το 0.5V είναι αυθαίρετο. 

 

    

Επίσης, αυτές οι δίοδοι παράκαμψης χρησιμοποιούνται για να μειώνονται οι 

απώλειες προσαρμογής, οι οποίες είναι πολύ συχνές στην πράξη. 
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Φαινόμενο προσαρμογής για κύτταρα συνδεδεμένα παράλληλα 
  

      Στα μικρά πλαίσια, τα κύτταρα είναι τοποθετημένα εν σειρά και επομένως το 

φαινόμενο παράλληλης προσαρμογής δεν αποτελεί σοβαρό θέμα. Τα ίδια τα πλαίσια, 

όμως, συνδέονται παράλληλα στις μεγάλες συστοιχίες. Έτσι, το φαινόμενο 

προσαρμογής ισχύει, συνήθως, σε επίπεδο πλαισίων και όχι σε επίπεδο κυττάρων. 

  Σε τι είναι, όμως, επικίνδυνο αυτό το φαινόμενο προσαρμογής; Εντελώς 

ανάλογα και δυϊκά με την περίπτωση της προσαρμογής σε συνδυασμό εν σειρά, η 

χειρότερη περίπτωση είναι όταν ο εν παραλλήλω συνδυασμός είναι ανοιχτο-

κυκλωμένος. Τότε, η αλυσίδα που έχει χαμηλή τάση, θα δέχεται ρεύμα (ανάποδο 

ρεύμα) από τις άλλες αλυσίδες, οι οποίες θα είναι πηγές και θα στέλνουν ενέργεια 

στην προβληματική αλυσίδα-καταναλωτή. Η αλυσίδα αυτή θα γίνει ο μόνος 

καταναλωτής και το φορτίο όλων των υπολοίπων. Έτσι, θα αρχίσει να υπερ-

θερμαίνεται, γεγονός που μπορεί να την καταστρέψει.   

 Όπως στο φαινόμενο προσαρμογής εν σειρά, έτσι και τώρα, εντελώς δυϊκά η 

αντιμετώπιση γίνεται με τη χρήση διόδου. Αυτή τη φορά, η δίοδος συνδέεται εν 

σειρά, μέσα στην ίδια την αλυσίδα. Αυτή αποτρέπει την ανάπτυξη των αντιστρόφων 

ρευμάτων (δίοδος αντεπιστροφής), διότι η δίοδος επιβάλλει μια συγκεκριμένη μόνο 

δυνατή πορεία του ρεύματος.   

 

Σχήμα 3.16 Κύτταρα που συνδέονται παράλληλα. Η τάση στο συνδυασμό κυττάρων είναι πάντα η ίδια 

και το συνολικό ρεύμα  του συνδυασμού είναι το άθροισμα των ρευμάτων στα μεμονωμένα κύτταρα. 

 

Η τάση του συνδυασμού 
Όταν έχουμε φαινόμενο προσαρμογής, τα δύο κύτταρα (ή πλαίσια) δεν 

παράγουν ακριβώς την ίδια τάση και, όμως, συνδέονται παράλληλα. Η τάση του 

συνδυασμού θα είναι χαμηλότερη και ίση με την τάση του χειρότερου κυττάρου. Η 

συνολική χαρακτηριστική μπορεί να κατασκευαστεί αθροίζοντας τα δύο ρεύματα 

(λόγω παραλληλίας) στην ίδια τιμή της τάσεως.  
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Η τάση ανοιχτοκύκλωσης του συνδυασμού 

 

Η συνολική τάση ανοιχτοκύκλωσης θα είναι πολύ κοντά σε αυτήν του 

σκιασμένου πλαισίου ή γενικά, της προβληματικής αλυσίδας. Στη συνέχεια, παρου-

σιάζεται μια μέθοδος υπολογισμού της τάσης ανοιχτοκύκλωσης του παραλλήλου 

συνδυασμού. Για να την υπολογίσουμε, κατ’ αρχάς, ανοιχτοκυκλώνουμε το κύκλωμα, 

πράγμα που παράγει την εξίσωση I1+I2=0 για τα ρεύματα των δύο κυττάρων. Μετά, 

εντελώς αντίστοιχα προς την περίπτωση υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης 

στον εν σειρά συνδυασμό, σχεδιάζω τις χαρακτηριστικές I-V των δύο κυττάρων στο 

ίδιο σχήμα. Επειδή απαιτώ να ισχύει η σχέση I1+I2=0 ή, ισοδύναμα, I1 = -I2, θα 

σχεδιάσω τη μια χαρακτηριστική ανεστραμμένη, ως προς τον άξονα των ρευμάτων. 

Επίσης, θα απαιτήσω, τα δύο κύτταρα να έχουν την ίδια ακριβώς τάση, γεγονός που 

επιβάλλεται από την παράλληλη σύνδεση. Αυτά τα δύο μαζί, με οδηγούν στην 

αναζήτηση σημείου τομής στο παρακάτω σχήμα 3.17.   

 

Σχήμα 3.17 Μια εύκολη μέθοδος υπολογισμού της συνδυασμένης τάσης ανοιχτοκύκλωσης (Voc)   

κυττάρων εν παραλλήλω με φαινόμενο προσαρμογής. Η καμπύλη για ένα από τα κύτταρα 

απεικονίζεται στον άξονα τάσης, έτσι ώστε το σημείο τομής (όπου I1+I2=0) είναι η Voc του 

παραλλήλου συνδυασμού. 

  

 

Το φαινόμενο προσαρμογής σε συστοιχίες 
 

Σε μια μεγαλύτερη Φ/Β συστοιχία, τα μεμονωμένα Φ/Β πλαίσια συνδέονται 

και εν σειρά και παράλληλα. Ο συνδυασμός εν σειρά  και εν  παραλλήλω συνδέσεων 

στις Φ/Β συστοιχίες μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα. Ένα πιθανό 

πρόβλημα προκύπτει από ανοιχτοκύκλωση σε μια από τις αλυσίδες.  
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Αν συμβεί ανοιχτοκύκλωση σε μια αλυσίδα, το ρεύμα από το σύνολο των 

παράλληλα συνδεδεμένων αλυσίδων (συχνά αποκαλούμενο «μπλοκ») θα είναι 

χαμηλότερο από το ρεύμα των υπολοίπων μπλοκ στο πλαίσιο. Αυτό είναι ηλεκτρικά 

ισοδύναμο με την περίπτωση ενός σκιασμένου ηλιακού κυττάρου εν σειρά 

συνδεδεμένου με αρκετά καλά κύτταρα (μόνο που, τώρα, γίνεται λόγος για ολόκληρα 

πλαίσια που συνδέονται). Τελικά, έχουμε, πάλι, απώλειες ισχύος.    

      

 

Σχήμα 3.18 Στο σχήμα απεικονίζεται αυτό το φαινόμενο. 

 

Φαινόμενα προσαρμογής τάσης σε μεγαλύτερες Φ/Β συστοιχίες 
 

Αν και μπορεί όλα τα πλαίσια να είναι ακριβώς ίδια και η συστοιχία να μη 

σκιάζεται, δεν αποκλείεται και πάλι να εμφανιστούν φαινόμενα προσαρμογής και 

hot- spot. 

Όταν παρουσιάζεται το φαινόμενο προσαρμογής, μπορούν ακόμα και οι 

παράλληλες συνδέσεις, με τις διόδους παράκαμψης, να δημιουργήσουν πρόβλημα. 

Αυτό συμβαίνει, εάν οι δίοδοι παράκαμψης δεν έχουν επιλεγεί, ώστε να αντέχουν το 

ρεύμα ολόκληρης της εν παραλλήλω συνδεδεμένης συστοιχίας. Παραδείγματος 

χάριν, σε παράλληλες αλυσίδες με εν σειρά συνδεδεμένα πλαίσια η καθεμιά, οι δίοδοι 

παράκαμψης αυτών των εν σειρά πλαισίων τοποθετούνται όπως φαίνεται στο  

παρακάτω σχήμα 3.19. Μια πιθανή κακή προσαρμογή στα συνδεδεμένα εν σειρά 

πλαίσια θα αναγκάσει το ρεύμα να ρεύσει σε μια δίοδο παράκαμψης, θερμαίνοντάς 

την. Όμως, η θέρμανση της διόδου παράκαμψης μειώνει την αντίστασή της. Έτσι, το 

μεγαλύτερο μέρος του ρεύματος θα διαρρέει τώρα τις πιο ζεστές διόδους 

παράκαμψης. Αυτές θερμαίνονται ακόμα περισσότερο, μειώνοντας περαιτέρω την 

αντίστασή τους και αυξάνοντας τη ροή ρεύματος. Τελικά, είναι πιθανό, σύμφωνα με 
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αυτά, σχεδόν όλο το ρεύμα να περνάει από ένα σύνολο διόδων παράκαμψης. Εάν οι 

δίοδοι δεν έχουν εκτιμηθεί σωστά, για να χειριστούν το ρεύμα από τον παράλληλο 

συνδυασμό πλαισίων, θα καούν. Έτσι, αφού καταστρέφονται οι δίοδοι παράκαμψης 

που χρειάζονται για προστασία ανοίγει ο δρόμος για να πάθουν, στη συνέχεια, τα ίδια 

τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ανεπανόρθωτη ζημιά.        

 

Σχήμα 3.19 Δίοδοι παράκαμψης σε παραλληλισμένα πλαίσια. Υπάρχουν, τυπικά, δύο δίοδοι 

παράκαμψης σε κάθε πλαίσιο 36 κυττάρων. 

 

 

 

Μοντελοποίηση του κυττάρου για να μελετηθεί η σκίαση με 

ταυτόχρονη χρήση διόδων παράκαμψης 
 

Το κλασικό μοντέλο του ηλιακού κυττάρου δεν είναι επαρκές για να χειριστεί 

το φαινόμενο της σκίασης. Για αυτό το λόγο, το μοντέλο επεκτείνεται, ώστε να 

συμπεριλάβει και το αρνητικό τμήμα της χαρακτηριστικής της διόδου, η οποία 

περιλαμβάνεται μέσα στο ισοδύναμο του κυττάρου. Η γνωστή εξίσωση τροποποιείται 

στην εξής:       

 0 exp 1 1

K

S S S
L S

T SH Bt

V I R V I R V I R
I I I b V I R

n V R V


         

                   
 

όπου 

το Vbt είναι η τάση κατάρρευσης (- 10 ... - 50 V) 

το Κ  είναι ο εκθέτης (1 ... 10) 

το n ο παράγοντας ιδανικότητας της διόδου 

το RS  είναι η εν σειρά αντίσταση του κυττάρου 

το V  είναι η τάση εξόδου 

το b  είναι διορθωτικός παράγοντας 
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το I0  είναι το ρεύμα κορεσμού 

το VT  είναι η θερμική τάση: VT = k T/e 

το RSH  είναι η εγκάρσια αντίσταση 

το I  είναι το ρεύμα εξόδου του κυττάρου  
 

 

Στην περίπτωση που εξετάζουμε, έχουμε 36 κύτταρα από τα οποία τα 35 

φωτίζονται πλήρως και το ένα σκιάζεται. 

Η χαρακτηριστική των 35 (από τα 36) κυττάρων υπό πλήρη ηλιοφάνεια 

φαίνεται παρακάτω, μαζί και με αυτήν που παίρνουμε όταν ένα κύτταρο είναι 

σκιασμένο κατά 50 %. 

 

 

Σχήμα 3.20 Η μη πλήρης χαρακτηριστική του πλαισίου 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σκιασμένο τμήμα, η χαρακτηριστική και των 36 κυττάρων 

δίνεται στο παρακάτω σχήμα 3.21. Οι απώλειες ισχύος είναι δυνατόν να αγνοηθούν. 
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Σχήμα 3.21 Η χαρακτηριστική πλαισίου με ένα κύτταρο σκιασμένο κατά (50 %). 

 

 

Ποια είναι η επίδραση των διόδων παράκαμψης σε 18 ηλιακά 

κύτταρα 

 
Με βάση τη χαρακτηριστική της διόδου παράκαμψης, παίρνουμε την 

τροποποιημένη χαρακτηριστική, η οποία φαίνεται στο σχήμα 3.22 που ακολουθεί. 

Είναι φανερό ότι προκύπτει μια χαρακτηριστική ισχύος-τάσης με δύο μέγιστα για την 

περίπτωση όπου ένα κύτταρο είναι σκιασμένο και υπάρχουν δίοδοι παράκαμψης. 

Η ύπαρξη δύο μεγίστων οφείλεται στο γεγονός ότι στην τάση 

ανοιχτοκύκλωσης και σε λίγο μικρότερη, προφανώς η αλυσίδα (είναι σαν 

ανοιχτοκυκλωμένη) διαρρέεται από το ρεύμα του πιο αδύναμου κυττάρου. Φαίνεται 

στο σχήμα 3.22 ότι το ρεύμα είναι μικρό. Αν όμως η τάση μειώνεται και πλησιάζουμε 

προς τη βραχυκύκλωση της αλυσίδας, τότε, το σκιασμένο κύτταρο πολώνεται 

ανάστροφα, προκειμένου να περάσει μεγαλύτερο ρεύμα. Άρα, το ρεύμα που περνάει 

τώρα από την αλυσίδα αυξάνεται σημαντικά. Απλώς, αντί για την κατάρρευση του 

κυττάρου, το μεγαλύτερο αυτό ρεύμα το αναλαμβάνει η αντιπαράλληλη ως αυτό το 

κύτταρο δίοδος παράκαμψης, η οποία αρχίζει να άγει ανάμεσα στα δύο μέγιστα. 

Τώρα που άγει η δίοδος παράκαμψης το ρεύμα της αλυσίδας θα μπορέσει να αυξηθεί 

και να φτάσει το μεγάλο ρεύμα των υγιών κυττάρων, οπότε φτάνουμε στο υψηλότερο 

μέγιστο της καμπύλης. Παρόμοια εξηγείται και η χαρακτηριστική ισχύος-τάσης.   
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Σχήμα 3.22 Η χαρακτηριστική I-V ενός πλαισίου με ένα σκιασμένο κύτταρο κατά (50%) και δύο 

διόδους παράκαμψης. 

Τα σχήματα 3.23 και 3.24 δίνουν ένα παράδειγμα χαρακτηριστικών I-V και P-

V που προήλθαν από μετρήσεις και δείχνουν ότι το πρώτο και το δεύτερο μέγιστο 

κυμαίνονται σε μια ευρεία περιοχή τάσεων. Η ισχύς στο σημείο μέγιστης ισχύος 

(MPP) για το ασκίαστο κύτταρο είναι περίπου 53 W, όπως φαίνεται και στο σχήμα 

3.24. Η ισχύς πέφτει στα 38 W όταν ένα κύτταρο σκιάζεται κατά 50%. Στην 

περίπτωση δύο κυττάρων και υπό τις ίδιες συνθήκες, το πρώτο μέγιστο είναι στα 20 

W, ενώ το δεύτερο κοντά στα 33 W. Η σκίαση μιας μικρής μόνο περιοχής, δυστυχώς, 

οδηγεί σε μεγάλη απώλεια ισχύος. 

 

Σχήμα 3.23 Η χαρακτηριστική I-V για την περίπτωση σκίασης, όταν υπάρχουν και δίοδοι 

παράκαμψης. 
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Σχήμα 3.24 Μετρούμενη ισχύς συναρτήσει της τάσης. 

 

 

 

Περαιτέρω μελέτη του φαινομένου της σκίασης με παρουσία διόδων 

παράκαμψης 
 

Είναι αποδεδειγμένο ότι υπό συνθήκες σκίασης, η χαρακτηριστική P-V ενός 

πλαισίου γίνεται περίπλοκη, με πολλαπλές κορυφές. Είναι πολύ χρήσιμο να 

μελετηθούν αυτά τα σχήματα και να μπορούμε να τα προβλέπουμε, ώστε να 

παίρνουμε τη μέγιστη δυνατή ισχύ από το σύστημα. Είναι χρήσιμες οι προσομοιώσεις 

για να αναπτύσσονται και νέες τεχνικές εντοπισμού του σημείου μεγίστης ισχύος, 

ειδικά για τις περιπτώσεις μερικής σκίασης. Με τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται, 

μπορεί να μελετηθεί και η επίδραση των διαφόρων μορφών σκιάς σε διαφορετικές 

κυκλωματικές διαμορφώσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι, για δεδομένο αριθμό 

φωτοβολταϊκών πλαισίων, η διαμόρφωση του κυκλώματος της συστοιχίας (δηλαδή 

πόσα πλαίσια θα είναι σε σειρά και πόσα παράλληλα) επηρεάζει σημαντικά τη 

μέγιστη αποδιδομένη ισχύ υπό συνθήκες μερικής σκίασης. Άρα, μπορούν να 

μελετηθούν με προσομοιώσεις και οι διάφορες τοπολογίες, για να βρεθεί η καλύτερη. 

Για να προσομοιωθεί μια ολόκληρη Φ/Β συστοιχία, πρέπει πρώτα να 

αναπτυχθεί το μοντέλο του φωτοβολταϊκού πλαισίου. Κάθε πλαίσιο, σε αυτήν τη 

θεώρηση που κάνουμε τώρα, αποτελείται από 36 κύτταρα συνδεδεμένα σε σειρά. 

Αποδίδουν τάση ανοιχτοκύκλωσης Voc = 21 V και ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc  ίσο με 

3.74 A. Η μοντελοποίηση του μοτίβου της σκίασης για μια μεγάλη συστοιχία είναι 

δύσκολη. Εδώ, θα χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη ορολογία για να περιγραφούν τα 
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μέρη μιας συστοιχίας, ανάλογα με τη σκιά που δέχονται. Αυτή περιγράφεται στο 

σχήμα 3.25 και αναλύεται με λόγια παρακάτω. 

 

Σχήμα 3.25 Ορολογία για τις Φ/Β συστοιχίες. (a) Φωτοβολταϊκό πλαίσιο. (b) Σύνδεση που περιέχει 

δύο εν σειρά υποσυνδέσεις S1 and S2. (c) Γκρουπ. (d) Φωτοβολταϊκή συστοιχία με γκρουπς G1 έως 

G4. 

Μια υποσύνδεση σχηματίζεται με αρκετά εν σειρά συνδεδεμένα πλαίσια που 

λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ηλιοφάνειας. Αρκετές, πάλι, υποσυνδέσεις και αυτές εν 

σειρά συνδεδεμένες, καθεμιά, τώρα, με διαφορετικό επίπεδο ηλιοφάνειας, 

σχηματίζουν μια σύνδεση εν σειρά.  [βλ. Σχήμα 3.25 (b)]. Αυτές οι συνδέσεις μπορεί 

μεταξύ τους να παρουσιάζουν παρόμοια μορφή, όσον αφορά τον τρόπο και το 

ποσοστό τους που σκιάζεται. Τέτοιες παρόμοιες συνδέσεις σχηματίζουν ένα 

“γκρουπ” (group) [βλ. Σχήμα 3.25 (c)]. Αρκετά, τέλος, γκρουπς (με το iοστό να 

συμβολίζεται με “Gi”), με διαφορετικές μορφές σκίασης και συνδεδεμένα 

παράλληλα, συγκροτούν μια Φ/Β συστοιχία, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.25 (d). 

Αρχικά, εξετάζεται μια απλή περίπτωση με δύο διαφορετικά μοτίβα σκίασης της 

συστοιχίας. 

 

Πείραμα 1 
 

Λαμβάνουμε υπόψη μια Φ/Β συστοιχία που αποτελείται, συνολικά, από 1000 

πλαίσια. Τα πλαίσια αυτά είναι διαρθρωμένα σε 100 συνδέσεις των δέκα εν σειρά 

πλαισίων παράλληλα συνδεδεμένες. Οι συνδέσεις είναι τριών ειδών G1, G2 και G3 και 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.8 και στο σχήμα 3.26. Τα γκρουπς G1, G2 και G3 

έχουν 40, 38, και 22 παράλληλες συνδέσεις, αντίστοιχα.  

Ζητείται να σχεδιαστούν οι χαρακτηριστικές I-V και P-V των διάφορων 

συστατικών της συστοιχίας (από του πλαισίου μέχρι της συστοιχίας, όπως 

περιγράφεται στο σχήμα 3.26). Όπως φαίνεται σε αυτό το σχήμα, μόνο δύο 

διαφορετικά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας εξετάζονται, για λόγους απλότητας. Τα 

σκιασμένα πλαίσια, που λαμβάνουν ηλιακή ακτινοβολία λ = 0.1 kW/m
2
, 

απεικονίζονται με σκοτεινό χρώμα.  
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Γκρουπ 

Αριθμός μη 

σκιασμένων 

πλαισίων στη 

«σύνδεση» (με 

λ=1) 

Αριθμός 

σκιασμένων 

πλαισίων στη 

«σύνδεση» (με 

λ=0.1) 

Αριθμός των 

«συνδέσεων» στο 

γκρουπ 

G1 4 6 40 

G2 7 3 38 

G3 10 0 22 

Πίνακας 3.8 Τα χαρακτηριστικά των γκρουπς που συγκροτούν τη συστοιχία. Το λ δείχνει την 

ηλιοφάνεια και εκφράζεται σε kW/m
2
. 

 

Σχήμα 3.26 Διαμόρφωση της συστοιχίας για το Πείραμα 1. Είναι αντίστοιχη με το μοτίβο σκίασης που 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3.8. 

 

 

Σχήμα 3.27 Φωτοβολταϊκή συστοιχία με διόδους παράκαμψης και αντεπιστροφής. Τα μαύρα 

πλαίσια υπονοούν σκίαση. 



102 

 

 

Τα αποτελέσματα των διόδων παράκαμψης και αντεπιστροφής στις 

χαρακτηριστικές 
 

Το σχήμα 3.27 (παραπάνω) παρουσιάζει μια φωτοβολταϊκή συστοιχία με 

διόδους παράκαμψης και αντεπιστροφής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι 

χαρακτηριστικές της συστοιχίας με τις διόδους αυτές διαφέρουν από όταν δεν 

υπάρχουν δίοδοι. Στο Πείραμα 1 θεωρούμε την περίπτωση στην οποία συνδέονται 

δίοδοι παράκαμψης κατά μήκος κάθε ενός πλαισίου και τουλάχιστον μια δίοδος 

αντεπιστροφής συνδέεται σε σειρά με κάθε «σύνδεση», όπως παρουσιάζεται στο 

σχήμα 3.27.  

Οι χαρακτηριστικές I-V και P-V του σκιασμένου καθώς και του ασκίαστου 

πλαισίου, στην ίδια θερμοκρασία, αλλά με διαφορετικά επίπεδα ηλιοφάνειας, 

φαίνονται στο σχήμα 3.28. 

 

 

 
 
Σχήμα 3.28 Χαρακτηριστικές των φωτοβολταϊκών πλαισίων υπό διαφορετικά επίπεδα ακτινοβολίας (λ 

= 1 και λ = 0.1 kW/m
2
 ). (a) χαρακτηριστική I–V  (b) χαρακτηριστική  P–V. 

 

Προκειμένου να ληφθεί η I-V των εν σειρά πλαισίων («σύνδεσης») που θα 

έχουν ένα ρεύμα Io, οι τάσεις σε αυτά τα πλαίσια προστίθενται για να υπολογιστεί η 

τάση εξόδου. Το σχήμα 3.29 παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές που προκύπτουν για 

τις «συνδέσεις» C1, C2 και C3, που ανήκουν αντιστοίχως στα γκρουπς G1, G2 και 

G3.  
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Σχήμα 3.29 Οι χαρακτηριστικές των ¨συνδέσεων¨ με διαφορετικά επίπεδα ακτινοβολίας. (a) η 

χαρακτηριστική I–V και (b) η P–V. 

 

Αν μερικές συνδέσεις με όμοια μορφή σκίασης συνδέονται εν παραλλήλω για 

να σχηματίσουν ένα γκρουπ, το ρεύμα πολλαπλασιάζεται, αλλά, λόγω παραλληλίας, 

δεν υπάρχει μεταβολή στην τάση εξόδου. Το σχήμα 3.30 απεικονίζει τις 

χαρακτηριστικές αυτών των γκρουπ.  

 

 

 
Σχήμα 3.30 Οι χαρακτηριστικές εξόδου των γκρουπς. (a) I–V και (b) P–V χαρακτηριστικές. 

 

 

Για να αποκτήσουμε τη συνολική χαρακτηριστική όλων αυτών των γκρουπ 

(δηλαδή, ολόκληρης της συστοιχίας), θα θεωρήσουμε μια κοινή τάση, ενώ το ρεύμα 

εξόδου του κάθε γκρουπ προστίθεται για να υπολογιστεί το ολικό ρεύμα. Η 

χαρακτηριστική για ολόκληρη τη συστοιχία φαίνεται στο σχήμα 3.31.   
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Σχήμα 3.31 Οι χαρακτηριστικές ολόκληρης της συστοιχίας, όπως αυτή εξετάζεται στο Πείραμα 1. 

(a) I–V (b) P–V. 

 

 

 

Πείραμα 2 
 

Η επίδραση των διόδων στις χαρακτηριστικές υπό μερική σκίαση έχει 

προσομοιωθεί για τη συστοιχία που περιγράφεται στον πίνακα 3.8. Οι 

χαρακτηριστικές στο σχήμα 3.32 αντιπροσωπεύουν τις I-V και P-V της συστοιχίας 

στις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις, αντίστοιχα:  

 C1: υπό ομοιόμορφη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (λ = 1 kW/m
2
)  

 C2: υπό συνθήκες μερικής σκιάσεως (λ = 1 και λ = 0.1 kW/m
2
) και χωρίς 

διόδους (παράκαμψης και αντεπιστροφής)  και  

 C3: υπό συνθήκες μερικής σκιάσεως (λ = 1 και λ = 0.1 kW/m
2
) και με τις 

διόδους.  

 

 

 
Σχήμα 3.32 Οι τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που εξετάζονται στο Πείραμα 2. 

(a) I–V 

(b) P–V 

 

 



105 

 

Φαίνεται από τις χαρακτηριστικές I-V που παρουσιάζονται στο σχήμα       

3.32 (α) ότι η παρουσία διόδων παράκαμψης θα επιτρέψει στα υγιή πλαίσια όλων των 

«συνδέσεων» να διαρρέονται από το μέγιστο ρεύμα τους. Είναι προφανές, διότι αυτές 

οι δίοδοι προσφέρουν εναλλακτικό δρόμο για αυτό το αρκετά μεγαλύτερο ρεύμα. 

Από την άλλη μεριά, εάν δεν υπάρχουν δίοδοι παράκαμψης, τα σκιασμένα πλαίσια θα 

περιορίσουν το ρεύμα εξόδου των «υγιών» πλαισίων της «σύνδεσης». Αυτό μπορεί 

όχι μόνο να οδηγήσει σε θερμική καταστροφή των πλαισίων, αλλά και θα μειώσει την 

ισχύ εξόδου της συστοιχίας. Οι δίοδοι αντεπιστροφής θα εμποδίσουν τη ροή 

ανάστροφου ρεύματος δια μέσω των «συνδέσεων» που παράγουν χαμηλότερη τάση. 

Αυτό το ανάστροφο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει, υπερθέρμανση και καταστροφή 

των πλαισίων. Το σχήμα 3.32 δείχνει ότι αυτές οι δίοδοι εισάγουν σκαλοπάτια στη 

χαρακτηριστική I-V και πολλαπλές κορυφές (μέγιστα) στη χαρακτηριστική P-V, υπό 

συνθήκες, πάντα, μερικής σκίασης.    

 
 

Πείραμα 3 
 

Ο στόχος αυτού του πειράματος είναι να εξομοιώσει την απόκριση μιας 

μερικώς σκιασμένης συστοιχίας με διαφορετικές τοπολογίες. Ας θεωρήσουμε μια 

συστοιχία 300 πλαισίων που οργανώνονται σε τρία γκρουπς G1, G2, και G3, με τρεις, 

πέντε και x «συνδέσεις», αντίστοιχα. Το x, αρχικά είναι άγνωστο διότι δεν 

γνωρίζουμε το πλήθος των εν σειρά πλαισίων σε κάθε παράλληλο κλάδο (σύνδεση), 

αλλά το επιλέγουμε αρκετές φορές. Το μόνο που ξέρουμε εξ αρχής είναι ότι όλα τα 

πλαίσια είναι 300. Για να βρούμε το x, υπολογίζουμε πρώτα τον αριθμό όλων των 

παραλλήλων κλάδων που απαιτούνται σύμφωνα με το καθορισμένο πλήθος των εν 

σειρά πλαισίων στη συστοιχία. Έπειτα, αφαιρούμε τον αριθμό των «συνδέσεων» των 

G1 και G2 από τις συνολικές συνδέσεις.  

Κάθε γραμμή του πίνακα 3.9 περιγράφει μια διαφορετική διαμόρφωση της 

συστοιχίας. Υποθέτουμε ότι σε κάθε μια από τις 6 τοπολογίες του πίνακα αυτού, 

πάντα σκιάζονται μερικώς (λ = 0.5 kW/m2) τέσσερα πλαίσια σε κάθε σύνδεση του 

γκρουπ G1, έξι πλαίσια σε κάθε σύνδεση του G2 και κανένα από το G3. Αν 

παρατηρήσουμε τα δεδομένα του πίνακα ή τα σχήματα 3.33, διαπιστώνουμε ότι ο 

αριθμός των σκιασμένων κυττάρων είναι πάντα σταθερός, ενώ αλλάζει μόνο η 

τοπολογία, πράγμα που επιδιώκεται σε αυτό το πείραμα. Επίσης, φαίνεται από τον 

πίνακα 3.9 και τα σχήματα ότι οι τοπολογίες εμφανίζουν ολοένα και μεγαλύτερο 

βαθμό παραλληλίας. Ποια είναι τα αποτελέσματα;  

Το σχήμα 3.34 με τα αποτελέσματα του πειράματος παρουσιάζει την ύπαρξη 

πολλαπλών μεγίστων, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των 

διαφορετικών μοτίβων σκίασης της συστοιχίας, αν και αυτό δεν είναι απόλυτο. 

Επίσης, δείχνει ότι η μέγιστη ισχύς της συστοιχίας υπό μερική σκίαση εξαρτάται από 

την τοπολογία στην οποία συνδέονται τα πλαίσια. Ειδικότερα, το σχήμα 3.34 

αποκαλύπτει ότι η μέγιστη ισχύς λαμβάνεται με το «C6» που αντιπροσωπεύει τη 

διαμόρφωση της συστοιχίας που έχει 30 συνδέσεις, κάθε μια με 10 πλαίσια εν σειρά 

συνδεδεμένα. Επομένως, είναι επιθυμητό, για να έχω μεγάλη ισχύ να υπάρχει 

μεγάλος αριθμός παράλληλα-συνδεδεμένων αλυσίδων (κάθε μια με έναν χαμηλότερο 

αριθμό εν σειρά πλαισίων). Τα πλεονεκτήματα και οι επιδόσεις της συνδεσμολογίας 

αυτής (συνδεσμολογία με υψηλό βαθμό παραλληλίας), παρουσιάζονται σε ειδική 

παράγραφο.  
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Καμπύλη G1 G2 G3 
Διαμόρφωση 

Συστοιχίας 

 A Σ NS A Σ NS A Σ NS  

C1 26 4 3 24 6 5 30 0 2 30 x 10 

C2 21 4 3 19 6 5 25 0 4 25 x 12 

C3 16 4 3 14 6 5 20 0 7 20 x 15 

C4 11 4 3 9 6 5 15 0 12 15 x 20 

C5 8 4 3 6 6 5 12 0 17 12 x 25 

C6 6 4 3 4 6 5 10 0 22 10 x 30 

 
Πίνακας 3.9 Διάφορες διαμορφώσεις της συστοιχίας για το Πείραμα 3. Οι στήλες A δείχνουν τον 

αριθμό των μη σκιασμένων πλαισίων σε κάθε «σύνδεση». Οι Σ δείχνουν τον αριθμό των σκιασμένων 

πλαισίων σε κάθε «σύνδεση». Οι στήλες υπό τον τίτλο NS δίνουν τον αριθμό αυτών των «συνδέσεων» 

σε κάθε γκρουπ. 

 

Εποπτικά, αυτά τα κυκλώματα παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήματα 3.33. 
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Σχήμα 3.33 Εποπτική παρουσίαση των υπό μελέτη τοπολογιών. 
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Σχήμα 3.34 Οι χαρακτηριστικές P–V που δείχνουν την επίδραση των διαφορετικών διαμορφώσεων 

του κυκλώματος. Το “Ci” δείχνει την καμπύλη για την iοστή συνδεσμολογία του Πίνακα 3.9. 

 

   

 

 

Πείραμα 4 
 

Σε αυτό το πείραμα θεωρούμε μια συστοιχία που αποτελείται από 900 

πλαίσια. Με τη διαμόρφωση του κυκλώματος και τη μορφή της σκιάς που φαίνεται 

στον Πίνακα 3.10, σκοπεύουμε να προσδιορίσουμε τις χαρακτηριστικές P–V της 

συστοιχίας, καθώς αλλάζει η ηλιοφάνεια στα σκιασμένα κύτταρα με βήμα των 0.15 

kW/m
2
. Η απόκριση φαίνεται στο σχήμα 3.36. Έχει παρατηρηθεί ότι ο αριθμός των 

μεγίστων στη χαρακτηριστική της συστοιχίας P-V αυξάνει με μείωση του επιπέδου 

ηλιοφάνειας στα σκιασμένα πλαίσια. Σε υψηλότερα επίπεδα ηλιοφάνειας, το ολικό 

μέγιστο της γραφικής μετατοπίζεται προς τα δεξιά, ενώ κινείται προς τα αριστερά με 

μείωση της ηλιοφάνειας.   
 

 

Γκρουπ ΑΣΚΙΑΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ NS 

G1 3 7 15 

G2 5 5 15 

G3 6 4 20 

G4 8 2 20 

G5 10 0 20 
Πίνακας 3.10 Διαμορφώσεις του κυκλώματος της συστοιχίας, ώστε να μελετηθεί το ολικό μέγιστο και 

η θέση του. 
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Σχήμα 3.35 Μια εποπτική παρουσίαση της συστοιχίας, ώστε να γίνεται άμεσα κατανοητή η τοπολογία. 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3.36 Χαρακτηριστικές P–V για διαφορετικά επίπεδα ακτινοβολίας και ακριβώς ίδιο μοτίβο 

σκιάς. 

 

 

Πιο γενικό μοντέλο 
 

Σε αυτό το τμήμα ασχολούμαστε με ένα γενικευμένο μοντέλο της συστοιχίας 

σε μερική σκίαση. Αντί για το μοντέλο που παρουσιάστηκε παραπάνω, το οποίο 

λαμβάνει υπ’ όψιν μόνο δύο επίπεδα σκίασης (λ = 0.5 kW/m
2
 και λ=1 kW/m

2
), το 

τωρινό μοντέλο μπορεί να διαχειριστεί και διαφορετικά επίπεδα σκίασης. 
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Πείραμα 5 
 

Η νέα συστοιχία αποτελείται από 1000 πλαίσια, οργανωμένα σε τρία γκρουπς 

G1, G2 και G3, με 50, 30 και 20 συνδέσεις, αντίστοιχα , όπως φαίνεται στο σχήμα 

3.37. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι διαφόρων επιπέδων και υπολογίζεται η 

χαρακτηριστική P-V της συστοιχίας. Από τα προηγούμενα σχήματα φάνηκε ότι ο 

αριθμός των μεγίστων στη χαρακτηριστική είναι ίσος με τον αριθμό των γκρουπς 

(ίσος με τον αριθμό των μοτίβων σκίασης). Σε αυτό το σχήμα, τώρα, η συστοιχία 

διαθέτει τρία διαφορετικά γκρουπς και τρία διαφορετικά επίπεδα σκιάς. Αλλά στο 

σχήμα 3.38 διακρίνονται τέσσερις κορυφές (ή βήματα), πράγμα που δείχνει το εξής: 

Ο αριθμός των μεγίστων, το μέγεθός τους και η όλη μορφή της χαρακτηριστικής P-V 

εξαρτώνται από τη θερμοκρασία των πλαισίων, το βαθμό ηλιοφάνειας, τη μορφή της 

σκιάς και τη διαμόρφωση του κυκλώματος της συστοιχίας.  

 

 
Σχήμα 3.37 Η διαμόρφωση του κυκλώματος της φωτοβολταϊκής συστοιχίας για το Πείραμα 5.  

 
 
 

 
Σχήμα 3.38 Η χαρακτηριστική P–V για τη συστοιχία του Πειράματος 5.  
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Μειονεκτήματα των διόδων παράκαμψης 
 

Υπάρχουν και μερικά μειονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση διόδων 

παράκαμψης, όπως τα εξής: 

- υψηλότερο κόστος παραγωγής του πλαισίου, αλλά και προβλήματα συναρμο-

λόγησης των διόδων αυτών. 

- απώλειες στις διόδους παράκαμψης στην περίπτωση σκίασης (όπου αυτές 

χρησιμοποιούνται) 

- προβλήματα προσαρμογής μεταξύ του αντιστροφέα και της φωτοβολταϊκής 

γεννήτριας. Είναι γεγονός ότι οι δίοδοι παράκαμψης εισάγουν πολλαπλά ακρότατα 

στη χαρακτηριστική της συστοιχίας. Αυτό, δυσχεραίνει το έργο του Ανιχνευτή του 

Σημείου Μεγίστης Ισχύος (MPP tracker, MPPT). Επιπλέον, ενδέχεται το δεύτερο 

τοπικό ακρότατο της ισχύος να μη συμπεριλαμβάνεται στα όρια των προδιαγραφών 

λειτουργίας του αντιστροφέα. 

   

 

3.5 ΔΙΟΔΟΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 

 

Εκτός από τη χρήση διόδων παράκαμψης για να αποτραπούν οι απώλειες 

προσαρμογής, αλλά και καταστροφές από υπερθέρμανση, υπάρχει και ένας άλλος 

τύπος διόδων, που ονομάζονται δίοδοι αντεπιστροφής (blocking diodes).  

Οι δίοδοι αντεπιστροφής, όταν τοποθετούνται στις συστοιχίες, επιτελούν δύο 

λειτουργίες. Πρώτον: Εμποδίζουν την αντίστροφη ροή ρεύματος από το συσσωρευτή 

προς τη συστοιχία κατά τη νύχτα. Όταν ο ήλιος λάμπει, εφ' όσον η τάση που 

παράγεται από τα δύο πάνελς (βλ. σχήμα 3.39) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του 

συσσωρευτή, θα αρχίσει να λαμβάνει χώρα η φόρτιση. Όμως, στο σκοτάδι, όταν δεν 

παράγεται τάση από τα πάνελς, η τάση του συσσωρευτή που είναι μεγαλύτερη, τώρα, 

από αυτή της συστοιχίας θα αναγκάσει το ρεύμα να ρέει προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, αποφορτίζοντας το συσσωρευτή. Ο συσσωρευτής θα μπορούσε να 

εκφορτίζεται όλη τη νύχτα στέλνοντας ρεύμα στη φωτοβολταϊκή συστοιχία. Αλλά και 

σε οποιαδήποτε περίπτωση που η τάση της συστοιχίας είναι μικρότερη από του 

συσσωρευτή, θα ρέει αυτό το ανάστροφο ρεύμα διαρροής. Αυτό, γενικά, δεν είναι 

επιβλαβές για το πλαίσιο, αλλά θα οδηγούσε σε απώλεια πολύτιμης ενέργειας που 

είναι αποθηκευμένη στο συσσωρευτή, τον οποίο θέλουμε να φορτίσουμε. Βέβαια, 

υπάρχουν και συστήματα που μπορεί να παράγουν ανάστροφα ρεύματα μεγαλύτερα 

από αυτά που αντέχουν οι προστατευτικές ασφάλειες των πλαισίων, πράγμα που 

οδηγεί σε εμφάνιση πυρκαγιάς και κινδύνους ασφαλείας. Η δίοδος αντεπιστροφής, 

όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα 3.39, καθώς επιτρέπει φορά ρεύματος μόνο 

από το πλαίσιο προς το συσσωρευτή (για φόρτιση), μπορεί να εμποδίσει οποιαδήποτε 

ροή ανάστροφου ρεύματος.  

Όταν έχουμε παράλληλες αλυσίδες, καθεμιά από αυτές πρέπει να έχει τη δική 

της δίοδο αντεπιστροφής. Αυτό μειώνει τις απαιτήσεις για ικανότητα μεταφοράς 

ρεύματος της κάθε διόδου αντεπιστροφής (γιατί αν είχα μία δίοδο για όλες τις 

αλυσίδες, που συνδέονται παράλληλα και που έχουν συνολικά μεγάλο ρεύμα, θα 
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περνούσε μεγάλο ρεύμα από αυτήν τη δίοδο). Επιπλέον, η τοποθέτηση διόδου σε 

κάθε αλυσίδα επιβάλλεται και για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παράλληλης 

προσαρμογής, που θα αναλύσουμε παρακάτω.   

 

 

 

 
Σχήμα 3.39 Ένα σύστημα φόρτισης με δύο πάνελς και δίοδο αντεπιστροφής, για να εμποδίζεται η 

ανάστροφη ροή ρεύματος, όταν τα φωτοβολταϊκά δε φωτίζονται. 

 

 

Η δεύτερη περίπτωση στην οποία οι δίοδοι αντεπιστροφής προστατεύουν 

έναντι ανάστροφων ρευμάτων είναι αυτή που αφορά την κακή προσαρμογή σε 

παράλληλους κλάδους. Αν μια αλυσίδα έχει μικρότερη τάση από τις άλλες, τότε το 

ρεύμα θα εξέρχεται από τις υγιείς αλυσίδες με τη μεγαλύτερη τάση και θα 

αναγκάζεται να διαρρεύσει την προβληματική αλυσίδα. Υπάρχει πάλι, επομένως, ροή 

ανάστροφου ρεύματος στο κύκλωμα της συστοιχίας. Λαμβάνοντας υπόψη το πρό-

σημο της τάσεως της προβληματικής αλυσίδας, διαπιστώνουμε ότι αυτή η αλυσίδα με 

τη χαμηλή τάση δέχεται ρεύμα όπως οι καταναλωτές. Έχει μετατραπεί σε 

καταναλωτή, σε φορτίο για τις υπόλοιπες αλυσίδες. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

υπερθέρμανση και βλάβη. Για να αποτραπεί η ροή αυτού του ανάστροφου ρεύματος, 

τοποθετούμε διόδους αντεπιστροφής. Έτσι, προστατεύουμε τη συστοιχία από 

υπερθερμάνσεις.  

Ένα επιπλέον μεγάλο όφελος είναι το εξής: Αν διακόπτεται η ροή ρεύματος 

(ανάστροφου) προς την προβληματική αλυσίδα της συστοιχίας μας, τότε αυτό το 

ρεύμα θα ρέει προς το εξωτερικό κύκλωμα, ως οφείλει βεβαίως, αφού το 

φωτοβολταϊκό σύστημα έχει σκοπό να λειτουργεί ως πηγή. Άρα, ενώ το ανάστροφο 

ρεύμα θα συνεισέφερε στην παραγωγή θερμότητας και θα συμπεριλαμβανόταν στις 

απώλειες προσαρμογής, τώρα δε συμβαίνει αυτό. Μπορούμε, επομένως, να 

ισχυριστούμε ότι οι δίοδοι αντεπιστροφής μειώνουν τις απώλειες προσαρμογής. Να 

σημειωθεί, τέλος, ότι σε αυτήν την τοπολογία οι δίοδοι αντεπιστροφής ονομάζονται 

και «δίοδοι απομόνωσης».    
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Σχήμα 3.40 Η νέα τοπολογία της συστοιχίας, με την προσθήκη των διόδων αντεπιστροφής. Φαίνεται 

ότι, σε κάθε αλυσίδα, τοποθετείται ακριβώς μία δίοδος αντεπιστροφής. 

 

Οι δίοδοι αντεπιστροφής έχουν το μειονέκτημα ότι προκαλούν μικρές 

απώλειες τάσης, που είναι η τάση αγωγής τους, όταν αυτές άγουν. Σε συστήματα 

χαμηλής τάσης που φορτίζουν έναν συσσωρευτή, αυτές οι απώλειες οφείλουν να 

αντιμετωπιστούν. Υπάρχει η λύση να τοποθετούνται τέτοιες δίοδοι σε κάθε κιβώτιο 

συνδέσεων (junction box) σε συστήματα των 12 V. Στα συστήματα μεγαλύτερης 

τάσης, πρέπει να τοποθετούνται σε ένα κιβώτιο συνδέσεων σε καθεμιά αλυσίδα 

πλαισίων.     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 
 

 

 

 

4.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ 

 

Ένας συσσωρευτής, σαν έννοια, μπορεί να είναι οποιαδήποτε συσκευή που 

αποθηκεύει ενέργεια για μελλοντική χρήση. Ένας βράχος, που ωθείται στην κορυφή ενός 

λόφου, μπορεί να θεωρηθεί είδος συσσωρευτή. Πράγματι, η ενέργεια που χρησιμοποιείται 

για να τον ανυψώσει πάνω στο λόφο (χημική ενέργεια, από τους μύες ή τις μηχανές 

καύσεως) μετατρέπεται σε δυναμική, η οποία αποθηκεύεται στον ανυψωμένο βράχο. 

Αργότερα, αυτή η ενέργεια απελευθερώνεται ως κινητική και θερμική ενέργεια όταν ο 

βράχος κατεβαίνει το λόφο. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος αποθήκευσης ενέργειας δεν είναι 

πρακτικός για την καθημερινή ζωή. 

 Ειδικότερα, η λέξη "συσσωρευτής" αναφέρεται σε μια ηλεκτροχημική συσκευή που 

μετατρέπει τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια με ένα γαλβανικό κύτταρο. Ένας 

συσσωρευτής αποτελείται από δομικές μονάδες, τα κύτταρα. Ένα γαλβανικό κύτταρο είναι 

μια αρκετά απλή συσκευή που αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια διαφορετικών μετάλλων ή 

ενώσεων μετάλλων (μια άνοδο και μια κάθοδο) και ενός ηλεκτρολύτη (συνήθως οξύ, αλλά 

μερικά κύτταρα είναι αλκαλικά και έχουν αλκαλικό ηλεκτρολύτη). Ένας "συσσωρευτής" 

είναι δύο ή περισσότερα  κύτταρα σε σειρά, αν και πολλά είδη μεμονωμένων κυττάρων 

αναφέρονται συνήθως ως συσσωρευτές - όπως οι συσσωρευτές φακών.  

Όπως αναφέρθηκε, ένας συσσωρευτής είναι μια ηλεκτρική συσκευή αποθήκευσης. 

Οι συσσωρευτές δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, την αποθηκεύουν. Δεδομένου ότι οι 

χημικές ουσίες στο συσσωρευτή αλλάζουν, η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται ή 

απελευθερώνεται. Στους επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές, αυτή η διαδικασία μπορεί να 

επαναληφθεί πολλές φορές. Οι συσσωρευτές δεν είναι 100% αποδοτικοί - κάποια ενέργεια 

χάνεται λόγω θερμότητας και χημικών αντιδράσεων κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση. 

Εάν χρησιμοποιούνται 1000 W από ένα συσσωρευτή, μπορεί να χρειαστούν 1050 ή 1250 

W ή περισσότερα για να επαναφορτιστεί πλήρως.  
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4.2 ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
  

Τυπικές τιμές της απόδοσης για συσσωρευτές μολύβδου είναι 85-95%, για 

αλκαλικές και Ni-Cd είναι περίπου 65%, ενώ για AGM βαθείας εκφόρτισης (όπως οι 

Concorde και Deka) μπορεί να πλησιάσει το 98%.  

Σχεδόν όλοι οι συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα 

και σε όλα τα εφεδρικά συστήματα εκτός από εκείνα μικρότερου μεγέθους είναι 

συσσωρευτές μολύβδου. Ακόμα και μετά από έναν αιώνα χρήσης, προσφέρουν ακόμα τον 

καλύτερο λόγο κόστους-ισχύος. Μερικά συστήματα χρησιμοποιούν συσσωρευτές Ni-Cd, 

αλλά δεν τους συστήνουμε εκτός από περιπτώσεις όπου είναι συχνές πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες (-46 
ο
 C ή λιγότερο). Η απόρριψή τους μετά τη χρήση είναι δύσκολη, λόγω 

του καδμίου, που είναι επικίνδυνο υλικό. 

Σχετικά με τους συσσωρευτές Ni-Fe ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει 

μεγάλη διαφορά τάσης μεταξύ του πλήρως φορτισμένου συσσωρευτή και του  

εκφορτισμένου. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι έχουν πολύ χαμηλή απόδοση, αφού χάνεται 

το 30-40% σε θερμότητα κατά τη φόρτιση και την εκφόρτισή τους. Πολλοί αντιστροφείς 

και ελεγκτές φορτίσεως δυσκολεύονται με αυτούς τους συσσωρευτές.  

Είναι σημαντικό ότι όλοι οι συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται συνήθως στις 

εφαρμογές βαθείας εκφόρτισης είναι μολύβδου. Αυτό αφορά τους συσσωρευτές υγρού 

ηλεκτρολύτη, αυτούς με πηγμένο ηλεκτρολύτη και τους AGM. Όλοι οι τύποι έχουν την ίδια 

χημεία, αν και η κατασκευή των επιφανειών κ.λπ... ποικίλλει.  

Οι συσσωρευτές τύπου Ni-Cd, Nickel-Iron και άλλοι τύποι χρησιμοποιούνται σε 

μερικά συστήματα, αλλά δε συναντώνται συχνά στην πράξη λόγω κόστους, 

περιβαλλοντικών κινδύνων και/ή χαμηλού βαθμού απόδοσης.  

Οι συσσωρευτές διαιρούνται με δύο τρόπους, ανάλογα με την εφαρμογή (για ποιο 

σκοπό χρησιμοποιούνται) και την κατασκευή τους. Οι σημαντικότεροι τύποι κατασκευής 

είναι με υγρό ηλεκτρολύτη, με πηγμένο και AGM (απορροφημένο ύφασμα γυαλιού). Οι 

συσσωρευτές AGM, επίσης, μερικές φορές καλούνται "starved electrolyte" ή "ξηροί", 

επειδή το ύφασμα από υαλονήματα είναι μόνο κατά 95% κεκορεσμένο και διαποτισμένο με 

θειικό οξύ και δεν περισσεύει καθόλου υγρό.  

Όλοι οι συσσωρευτές με πηγμένο ηλεκτρολύτη είναι σφραγισμένοι και ρυθμίζονται 

μέσω μιας βαλβίδας (valve regulated), δηλαδή μια μικροσκοπική βαλβίδα αντέχει μια μικρή 

θετική πίεση μέσα στο συσσωρευτή. Σχεδόν όλοι οι συσσωρευτές AGM είναι 

σφραγισμένοι και ρυθμιζόμενοι μέσω βαλβίδας (συνήθως αναφέρονται ως "VRLA" - Valve 

Regulated Lead Acid, δηλαδή συσσωρευτές μολύβδου-οξέος ρυθμιζόμενοι με βαλβίδα). Οι 
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περισσότεροι συσσωρευτές που ρυθμίζονται με βαλβίδα είναι υπό κάποια πίεση - 1 έως 4 

psi σε επίπεδο θαλάσσης.  

    

Δομικά υλικά συσσωρευτών 

 

Σχεδόν όλοι οι μεγάλοι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται σε 

συνηθισμένες χρήσεις είναι μολύβδου. Υπάρχουν και μερικοί Ni-Cd σε χρήση, αλλά για 

πολλούς λόγους και κυρίως, η πολύ υψηλή αρχική φόρτιση και το υψηλό κόστος 

απόρριψης όταν εξαντληθούν, τους καθιστά μη συμφέροντες. Οι συγκεκριμένοι 

συσσωρευτές είναι επίσης μη αποδοτικοί, καθώς χαρακτηρίζονται από απόδοση περίπου 

65% και είναι και πολύ ακριβοί. Εντούτοις, μπορούν να παγώσουν χωρίς να υποστούν 

ζημιά και για αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε περιοχές όπου οι 

θερμοκρασίες μπορούν να μειωθούν κάτω από -46 °C.  

Οι συσσωρευτές NiFe (οι Nickel-Iron) είναι επίσης διαθέσιμοι στο εμπόριο. Αυτοί 

έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά χαρακτηρίζονται και από το γεγονός ότι έχουν 

μάλλον μικρή αποδοτικότητα (60-70%) και ότι η τάση εξόδου τους μεταβάλλεται. Τα 

συγκεκριμένα μειονεκτήματα, καθιστούν δυσκολότερη τη χρήση τους μαζί με 

τυποποιημένα συστήματα τάσεως 12V/24/48V και αναστροφείς. Το μεγαλύτερο 

μειονέκτημα που παρουσιάζουν οι συσσωρευτές NiFe είναι ότι ίσως χρειαστεί να 

φορτιστούν με 100 Watt για να πάρουμε 70 W ισχύος - είναι πολύ λιγότερο αποδοτικοί από 

τους συσσωρευτές μολύβδου. Ό,τι, επομένως, κερδίζουμε με τη χρήση αυτών των 

συσσωρευτών θα πρέπει να το πληρώσουμε για την αγορά ενός μεγαλύτερου 

φωτοβολταϊκού πάνελ. 

 Μερικά είδη συσσωρευτών Λιθίου-ιόντων αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους, 

αλλά είναι ακριβότεροι από τους συσσωρευτές μολύβδου και οι περισσότεροι ελεγκτές 

φορτίσεως δεν έχουν σωστές τιμές ρύθμισης (setpoints) για να φορτίζονται όπως πρέπει. 

 

 

Πληροφορίες για τύπους συσσωρευτών 

 

Συσσωρευτές εκκίνησης (μερικές φορές αποκαλούμενοι SLI, όπου τα γράμματα 

αντιπροσωπεύουν τις λέξεις starting (έναρξη), lighting (φωτισμό) και ignition (ανάφλεξη).  

 Αποτελούνται από έξι γαλβανικά κύτταρα, συνδεδεμένα σε σειρά για να πάρουμε 

ένα σύστημα 12V. Το κάθε κύτταρο δίνει τάση ίση με 2.1 V και η τάση του συσσωρευτή 

είναι, τελικά, ίση με 12.6 V. Σε βαρέα οχήματα, όπως σε τράκτορες ή νταλίκες, που συχνά 

διαθέτουν μηχανές ντήζελ, μπορεί να έχουν δύο συσσωρευτές σε σειρά για να συγκροτηθεί 

ένα σύστημα συσσωρευτών των 24 V ή μπορεί να έχουν παράλληλες αλυσίδες 
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συσσωρευτών.  

Αυτοί οι συσσωρευτές χρησιμοποιούνται συνήθως για την εκκίνηση μηχανών. Για 

αυτό το σκοπό απαιτείται ένα πολύ μεγάλο αρχικό ρεύμα για πολύ σύντομο χρονικό 

διάστημα. Οι συσσωρευτές εκκίνησης έχουν χωρητικότητες συνήθως 33 Ah - 100Ah, 

πράγμα που αντιστοιχεί σε 0.4-1.2 kWh ενέργειας. Η μέγιστη ισχύς που μπορούν να 

δώσουν είναι 2.4 -3.6 kW (δηλαδή περίπου 200-300Α, αφού είναι γνωστή η τάση τους). 

Διαθέτουν μεγάλο αριθμό λεπτών πλακών για να σχηματιστεί η μέγιστη δυνατή επιφάνεια 

στις πλάκες, έτσι ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατότητα παραγωγής ρεύματος. Οι πλάκες 

κατασκευάζονται από έναν σπογγώδη μόλυβδο, που είναι παρόμοιος στην εμφάνιση με ένα 

σφουγγάρι πολύ λεπτού αφρού. Αυτό παρέχει μια πολύ μεγάλη επιφάνεια στις πλάκες, 

αλλά εάν ο συσσωρευτής λειτουργεί σε βαθείς κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης, τότε αυτό το 

σπογγώδες υλικό θα καταναλωθεί και θα κατακάτσει στον πυθμένα του συσσωρευτή.  

Οι συσσωρευτές εκκίνησης, συνήθως, χαρακτηρίζονται από τον αριθμό "CCA" 

(cold cranking amps), που σημαίνει ρεύμα εκκίνησης του κρύου συσσωρευτή ή από τον 

"MCA" (marine cranking amps) ή αλλιώς "CA". Οι τιμές CA και MCA αναφέρονται σε 

θερμοκρασία 0 °C, ενώ η τιμή CCA σε θερμοκρασία -17.78 °C. 

Οι συσσωρευτές αυτοκινήτων αποτυγχάνουν, γενικά, μετά από 30-150 βαθείς 

κύκλους, ενώ μπορούν να διαρκέσουν και για χιλιάδες κύκλους σε κανονική χρήση 

(εκφόρτιση 2-5%). Κύριο μειονέκτημα τους είναι ο πολύ μεγάλος ρυθμός αυτοεκφόρτισης, 

ο οποίος μπορεί να φτάνει και το 30% το μήνα.  

 

Συσσωρευτές έλξης (Motive power, traction). Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται ισχύς 

κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων χρονικών περιόδων και σχεδιάζονται για βαθείες 

εκφορτίσεις 80% DOD. Αυτοί οι συσσωρευτές καλούνται συχνά συσσωρευτές έλξης λόγω 

της διαδεδομένης χρήσης τους στα ανυψωτικά μηχανήματα forklifts, στα αμαξίδια του 

γκολφ (golf carts) και στα οχήματα καθαρισμού πατωμάτων (floor sweepers), από τα οποία 

παίρνουμε τα αρχικά "GC" και "FS" για τις αντίστοιχες σειρές μεγεθών.  

            Οι περισσότεροι συσσωρευτές έλξης χρησιμοποιούν κράμα μολύβδου-αντιμονίου 

για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή των επιφανειών σε κλονισμούς και δονήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, οι συσσωρευτές έλξης μολύβδου-αντιμονίου χρησιμοποιούνται γενικά όταν 

υπάρχει ανάγκη για σταθερούς ή πολύ συχνούς κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης, όπως στα 

ανυψωτικά μηχανήματα φόρκλιφτ και σε αυτά που καθαρίζουν πατώματα. Tο αντιμόνιο 

βελτιώνει τη μηχανική αντοχή των πλακών, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τα 

ηλεκτρικά οχήματα. Επίσης, αυξάνει τη διάρκεια ζωής των πλακών, άρα και των ίδιων των 

συσσωρευτών.  

             Δυστυχώς, όμως, οι συγκεκριμένοι συσσωρευτές χαρακτηρίζονται από πολύ 

υψηλότερους ρυθμούς αυτοεκφόρτισης (2-10% την εβδομάδα) από ό,τι οι συσσωρευτές 

καθαρού μολύβδου ή μολύβδου-ασβεστίου (1-5% το μήνα). Επιπλέον, σε περίπτωση που δε 

χρησιμοποιηθούν για μακρές χρονικές περιόδους, πρέπει να φορτίζονται λίγο-λίγο για να 

αποφευχθεί ζημιά από τη θειίκωση - αλλά αυτό ισχύει για οποιοδήποτε συσσωρευτή.  

              Έχουν πολύ μεγαλύτερο πάχος πλακών από ότι οι συσσωρευτές εκκίνησης. 

Μερικές φορές χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα, διότι έχουν τη 

δυνατότητα να παρέχουν μεγάλο αποθηκευτικό χώρο με ένα μόνο συσσωρευτή (πολύ 
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μεγάλο και βαρύ). 

 

Οι συσσωρευτές βαθείας εκφόρτισης σχεδιάζονται για να εκφορτίζονται κατά το 80% της 

χωρητικότητάς τους επανειλημμένως. Αυτοί οι συσσωρευτές έχουν πολύ παχύτερες πλάκες 

από τους συσσωρευτές εκκίνησης, πιο πυκνό πολτό ενεργού υλικού, αλλά και παχύτερο 

διαχωριστή. Είναι και πιο ακριβοί, διότι ο μόλυβδος έχει μεγάλο κόστος. Η σημαντικότερη 

διαφορά μεταξύ ενός συσσωρευτή πραγματικά βαθείας εκφόρτισης και των υπολοίπων 

είναι ότι οι πλάκες είναι στερεές πλάκες μολύβδου - όχι σπογγώδεις. Αυτό οδηγεί σε 

μικρότερη τιμή εμβαδού, άρα σε μικρότερη "στιγμιαία" ισχύ, σε σχέση με αυτήν που 

μπορούν να δώσουν οι συσσωρευτές εκκίνησης. Οι συγκεκριμένοι συσσωρευτές αν και 

μπορούν να εκφορτίζονται κατά το 80%, το καλύτερο ποσοστό εκφόρτισης για να 

επιτευχθεί μεγαλύτερος λόγος διάρκειας ζωής-κόστους είναι κατά μέσο όρο 50%. Οι 

συσσωρευτές βαθέων κύκλων μπορούν να αντέξουν πολλούς επαναλαμβανόμενους βαθείς 

κύκλους και ταιριάζουν πολύ καλά στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Το τελευταίο είναι 

λογικό, διότι στα φωτοβολταϊκά συστήματα, μπορεί να χρειαστούν μεγάλα ποσά 

αποθηκευμένης ενέργειας, άρα και πραγματικά βαθείες εκφορτίσεις, κατά τη διάρκεια 

ημερών συννεφιάς, στις οποίες το φορτίο πρέπει να τροφοδοτηθεί από το υποσύστημα των 

συσσωρευτών και όχι από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία. Οι περισσότεροι από τους 

μικρότερους σε μέγεθος συσσωρευτές βαθείας εκφορτίσεως διαθέτουν πλάκες μολύβδου-

ασβεστίου για αυξημένη διάρκεια ζωής.  

Οι ναυτικοί συσσωρευτές είναι συνήθως υβριδικοί και κατατάσσονται μεταξύ των 

συσσωρευτών εκκίνησης (υψηλής τάσης) και βαθείας εκφόρτισης, αν και μερικοί από 

αυτούς είναι όντως βαθείας εκφόρτισης. Σε αυτούς τους υβριδικούς συσσωρευτές, οι 

πλάκες μπορεί να αποτελούνται από σπογγώδη μόλυβδο, αλλά αυτός είναι πιο τραχύς και 

βαρύτερος από εκείνον που χρησιμοποιείται στους συσσωρευτές εκκίνησης. Είναι σε θέση 

να εκφορτίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους συσσωρευτές εκκίνησης, αλλά λιγότερο 

από τους συσσωρευτές βαθέων κύκλων. Μπορούν να αναφερθούν και ως συσσωρευτές 

τροχόσπιτου ή "συσσωρευτές ελεύθερου χρόνου". Οι ναυτικοί συσσωρευτές που είναι και 

βαθέων κύκλων έχουν προσδόκιμο χρόνο ζωής ίσο με 2 έως 3 χρόνια. 

Οι στάσιμοι συσσωρευτές χρησιμοποιούνται για εφαρμογές εφεδρείας σε 

τηλεπικοινωνιακά και υπολογιστικά συστήματα. Εκφορτίζονται σπανίως, όποτε υπάρχει 

ανάγκη, όπως σε περιπτώσεις όπου το δίκτυο έχει πρόβλημα. Παραμένουν πάντα σε μια 

κατάσταση αναμονής υπό φόρτιση συντήρησης. Υπάρχουν και κάποιοι, οι μεγαλύτεροι 

στάσιμοι συσσωρευτές, που χρησιμοποιούνται για εξισορρόπηση φορτίου, για να δίνουν 

ενέργεια σε ώρες που χειάζεται το δίκτυο γιατί είναι ώρες αιχμής. Οι στάσιμοι 

συσσωρευτές έχουν πολύ μικρό ρυθμό εκφόρτισης.       

 

Κατηγοριοποίηση με βάση την κατασκευή 

 
Οι συσσωρευτές κλειστού τύπου (Sealed Batteries) κατασκευάζονται με διεξόδους που 

(συνήθως) δεν ανοίγουν. Οι συσσωρευτές που δε χρειάζονται συντήρηση (αποκαλούμενοι 

Maintenance Free) σφραγίζονται και αυτοί, αλλά συνήθως δεν είναι απαλλαγμένοι από το 

πρόβλημα πιθανής διαρροής του ηλεκτρολύτη. Οι εν λόγω συσσωρευτές δε σφραγίζονται 
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τελείως, καθώς πρέπει να επιτρέπουν στα αέρια να διαφεύγουν κατά τη διάρκεια της 

φόρτισης. Εάν υπερφορτιστούν πάρα πολλές φορές, μερικοί από αυτούς τους συσσωρευτές 

μπορεί να χάσουν αρκετό νερό και να αχρηστευτούν πρόωρα. 

 

Συσσωρευτές πηγμένου ηλεκτρολύτη (Gel batteries). Οι συσσωρευτές πηγμένου 

ηλεκτρολύτη περιέχουν οξύ, το οποίο με την προσθήκη τζελ πυριτίου μετατρέπεται σε 

στερεά μάζα που μοιάζει με κολλώδες ζελέ.  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των συσσωρευτών είναι ότι είναι αδύνατο να 

διαρρεύσει και να χυθεί οξύ ακόμα κι αν είναι σπασμένοι. Εκτός αυτού, πλεονεκτήματά 

τους είναι ότι αντέχουν την καθημερινή χρήση, ενώ μπορούν και να επανέλθουν πλήρως 

ύστερα από μια βαθεία εκφόρτιση, ακόμα και αν δεν φορτιστούν αμέσως μετά. Συγχρόνως, 

έχουν εξαιρετική συμπεριφορά σε μακρές εκφορτίσεις και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες 

και δεν παρουσιάζουν καθόλου στρωματοποίηση του ηλεκτρολύτη, καθώς ο τελευταίος 

είναι πηγμένος και ομοιόμορφος. Επιπλέον, έχουν μειωμένη αυτοεκφόρτιση, δε χρειάζονται 

εξισωτική φόρτιση, έχουν μειωμένη απώλεια ύδατος κατά τη λειτουργία τους, παχιές 

πλάκες για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή μηχανική αντοχή, λόγω του πολυμερούς 

υλικού του διαχωριστή.  

Εντούτοις, παρουσιάζουν και ορισμένα μειονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι 

πρέπει να φορτίζονται με πιο αργό ρυθμό (C/20), ώστε το αέριο που εκλύεται να μην 

καταστρέψει τα κύτταρα του συσσωρευτή. Δεν μπορούν να φορτίζονται γρήγορα σε έναν 

συμβατικό φορτιστή αυτοκινήτου, γιατί, αλλιώς, μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά. 

Αυτό, συνήθως, δεν αποτελεί πρόβλημα στα φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά εάν 

χρησιμοποιείται βοηθητική γεννήτρια, πρέπει το ρεύμα να είναι περιορισμένο στις 

προδιαγραφές των κατασκευαστών. Οι περισσότεροι από τους καλύτερους αντιστροφείς 

που χρησιμοποιούνται, συνήθως, στα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να ρυθμιστούν 

ώστε να δίνουν περιορισμένο ρεύμα φόρτισης στους συσσωρευτές. Ένα άλλο μειονέκτημα 

των κυττάρων πηγμένου ηλεκτρολύτη είναι ότι πρέπει να φορτίζονται με χαμηλότερη τάση 

(κατά 2/10 λιγότερο) από ό,τι οι υγροί συσσωρευτές ή οι AGM.  

Εάν υπερφορτίζονται, τότε μπορεί να σχηματιστούν κενά στο πήκτωμα που δε θα 

επανέλθουν, γεγονός που προκαλεί απώλεια στη χωρητικότητα του συσσωρευτή. Σε πολύ 

θερμά κλίματα, η απώλεια ύδατος μπορεί να είναι αρκετή μέσα σε 2-4 χρόνια ώστε να 

προκαλέσει πρόωρη καταστροφή του συσσωρευτή. Οι συσσωρευτές με τζελ και υψηλής 

ποιότητας έχουν αναμενόμενη διάρκεια ζωής ίση με 5 έως 10 χρόνια.  

 

Συσσωρευτές τύπου AGM (απορροφημένου ηλεκτρολύτη σε ύφασμα υαλονημάτων). 

Ένας νεότερος τύπος συσσωρευτή κλειστού τύπου χρησιμοποιεί την τεχνολογία AGM, 

όπου τα αρχικά αντιπροσωπεύουν τις λέξεις Absorbed Glass Mat. Αυτό σημαίνει ότι 

χρησιμοποιείται ένα πολύ λεπτό ύφασμα υαλονημάτων βορίου-πυριτικών αλάτων, που 

τοποθετείται μεταξύ των πλακών του συσσωρευτή. Αυτό το τραχύ ύφασμα απορροφά τον 

ηλεκτρολύτη (εξ’ ου και η λέξη Absorbed) με το τριχοειδές φαινόμενο. Άρα, ο 

ηλεκτρολύτης δεν είναι διάχυτος σε υγρή μορφή μέσα στον συσσωρευτή, όπως στους 

συσσωρευτές υγρού ηλεκτρολύτη, ούτε σε μορφή πηγμένη, όπως στους συσσωρευτές 
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τύπου Gel. Αυτός ο τύπος συσσωρευτή έχει όλα τα πλεονεκτήματα αυτών με πηγμένο 

ηλεκτρολύτη και μάλιστα, οι εν λόγω συσσωρευτές μπορούν να αντέξουν πολύ πιο βαριά 

χρήση. Αυτοί ονομάζονται, επίσης και "starved electrolyte", δεδομένου ότι το τραχύ 

ύφασμα είναι περίπου κατά 95% διαποτισμένο παρά πλήρως βρεγμένο. Αυτό, επίσης, 

σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διαρροή οξέος ακόμα και αν είναι σπασμένος ο 

συσσωρευτής.  

Οι συσσωρευτές AGM παρουσιάζουν πλεονεκτήματα έναντι των συσσωρευτών με 

πηγμένο ή υγρό ηλεκτρολύτη, με σχεδόν ίδιο κόστος.  

            Καθώς όλος ο ηλεκτρολύτης (οξύ) περιλαμβάνεται στα υφάσματα υαλονημάτων, δε 

μπορεί να χυθεί, ακόμα κι αν σπάσει ο συσσωρευτής. Αυτό έχει και μια άλλη συνέπεια: 

Αφού οι συγκεκριμένοι συσσωρευτές είναι ακίνδυνοι, τα έξοδα αποστολής και μεταφοράς 

είναι χαμηλότερα. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα υγρό που να μπορεί να 

παγώσει ή να διασταλεί, είναι σχεδόν απρόσβλητοι από οποιαδήποτε ζημιά αν ο 

συσσωρευτής παγώσει.  

            Σχεδόν όλοι οι συσσωρευτές AGM είναι "ανασυνδεόμενοι" δηλαδή το οξυγόνο και 

το υδρογόνο επανασυνδέονται μέσα στο συσσωρευτή. Σε αυτούς τους συσσωρευτές, 

αλλάζει η φάση του οξυγόνου στις αρνητικές πλάκες και μετά επανασυνδέονται τα δύο 

αέρια, παράγοντας νερό κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι πολύ καλό, διότι 

αποτρέπεται η απώλεια νερού, λόγω του φαινομένου της ηλεκτρόλυσης στο συσσωρευτή. 

Αυτή η επανασύνδεση είναι συνήθως 99% και παραπάνω αποδοτική, ώστε, τελικά, δε 

χάνεται σχεδόν καθόλου νερό.  

            Οι τάσεις φόρτισης είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούμε για οποιαδήποτε 

τυποποιημένο συσσωρευτή – δε χρειάζεται καμία ειδική ρύθμιση ούτε υπάρχουν 

προβλήματα με ασυμβατότητα στους φορτιστές ή στον έλεγχο φόρτισης. Ακόμα, επειδή η 

εσωτερική αντίσταση στους συσσωρευτές AGM είναι εξαιρετικά χαμηλή, δεν υπάρχει 

σχεδόν καθόλου θέρμανση του συσσωρευτή ακόμη και για λειτουργία του με μεγάλα 

ρεύματα φόρτισης και εκφόρτισης. Οι περισσότεροι συσσωρευτές AGM δεν έχουν κανένα 

όριο σε αυτά τα ρεύματα.  

            Οι συσσωρευτές αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλούς ρυθμούς 

αυτοεκφόρτισης - συνήθως από 1% έως 3% το μήνα. Κατά συνέπεια, μπορούν να 

αποθηκευτούν για πολύ περισσότερο καιρό και να μείνουν χωρίς φόρτιση από ό,τι οι άλλοι 

συσσωρευτές. Οι περισσότεροι συσσωρευτές τύπου AGM έχουν αναμενόμενη διάρκεια 

ζωής ίση με 2-5 χρόνια. Οι περισσότεροι συσσωρευτές κλειστού τύπου είναι τύπου AGM. 

          Ένα άλλο πλεονέκτημά τους είναι ότι οι συσσωρευτές AGM δεν έχουν υγρό 

ηλεκτρολύτη που να μπορεί να χυθεί, άρα ακόμα και υπό συνθήκες βαριάς υπερφόρτισης, η 

εκπομπή του αερίου υδρογόνου είναι πολύ κάτω του 4%, δηλαδή του μέγιστου 

επιτρεπόμενου ορίου για τα αεροσκάφη και τους εσωτερικούς χώρους. Οι πλάκες στους 

συσσωρευτές AGM συσκευάζονται σφικτά, με αποτέλεσμα να μπορούν να αντιστέκονται 

σε τραντάγματα και δονήσεις καλύτερα από οποιοδήποτε συνηθισμένο συσσωρευτή.  

          Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, υπάρχει λόγος για να χρησιμοποιούνται ακόμα οι 

συσσωρευτές με υγρό ηλεκτρολύτη. Οι συσσωρευτές τύπου AGM κοστίζουν περίπου 1,5 

έως 2 φορές περισσότερο σε σχέση με εκείνους που έχουν υγρό ηλεκτρολύτη και την ίδια 

χωρητικότητα. Σε πολλές εγκαταστάσεις, όπου οι συσσωρευτές τίθενται σε μια περιοχή 

όπου δεν ανησυχούμε για τους καπνούς ή τις πιθανές διαρροές, ένας συνηθισμένος 

συσσωρευτής βαθέων κύκλων αποτελεί μια οικονομικά συμφέρουσα επιλογή.  
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             Τελικά, τα κύρια πλεονεκτήματα των συσσωρευτών τύπου AGM είναι ότι δε 

χρειάζονται καθόλου συντήρηση, δεν εκλύονται από αυτούς καπνοί, υδρογόνο ούτε 

υπάρχουν διαρροές και δε χύνεται ηλεκτρολύτης ακόμα κι αν είναι σπασμένοι και, τέλος, 

ότι  δεν καταστρέφονται ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.  

Αν θέλουμε να διαλέξουμε μεταξύ αυτών των συσσωρευτών και των συσσωρευτών 

πηγμένου ηλεκτρολύτη, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής: Οι συσσωρευτές τύπου AGM, όπως 

αναφέρθηκε, αντέχουν τεράστια ρεύματα φόρτισης και εκφόρτισης. Άρα, πρέπει να τους 

προτιμήσουμε σε κάθε περίπτωση που απαιτούμε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πολύ 

μεγάλα ρεύματα, όπως στην εκκίνηση μηχανών. Ισχύει, όμως και το εξής: Οι συσσωρευτές 

με πηγμένο ηλεκτρολύτη έχουν μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και καλύτερη 

χωρητικότητα. 

 

 

 

4.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 
 

 

 

Η επίδραση της θερμοκρασίας στους συσσωρευτές 

 
 

Η θερμοκρασία του συσσωρευτή επηρεάζει τη λειτουργία του, διότι επιδρά 

πρωτίστως στην ηλεκτροχημική αντίδραση, με την οποία αυτός παίρνει και δίνει ηλεκτρική 

ενέργεια. Είναι, γενικά, καλό ένας συσσωρευτής να λειτουργεί στην περιοχή από 15.5 έως 

26.6 °C. Οι θερμοκρασίες έξω από αυτήν την περιοχή, ασκούν επίδραση, συχνά δυσμενή 

και μεταβάλλουν τη λειτουργία του συσσωρευτή. Μάλιστα, οι ακραίες συνθήκες 

θερμοκρασίας (αλλά και υγρασίας) επίσης τον επηρεάζουν σημαντικά και τον θέτουν σε 

σοβαρό κίνδυνο.   

Η χωρητικότητα του συσσωρευτή (πόσα αμπερώρια μπορεί να έχει) μειώνεται με 

μείωση της θερμοκρασίας και αυξάνεται με αύξησή της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον 

ο συσσωρευτής του αυτοκινήτου καταστρέφεται ξαφνικά ένα κρύο χειμωνιάτικο πρωινό, 

ακόμα και αν λειτουργούσε άψογα το προηγούμενο απόγευμα. Επίσης, όταν η θερμοκρασία 

είναι υψηλότερη, η ηλεκτροχημική αντίδραση που λαμβάνει χώρα στο συσσωρευτή γίνεται 

γρηγορότερα. Έτσι, και το ρεύμα που παράγεται από αυτόν είναι μεγαλύτερο. Αν, τώρα, ο 

συσσωρευτής είναι κρύος, τότε το ρεύμα που παράγει είναι μικρότερο από το συνηθισμένο, 

γεγονός που από μόνο του δεν αποτελεί πρόβλημα. Όταν, όμως, ο συσσωρευτής αρχίζει να 

αδειάζει (καθώς προχωράει η εκφόρτισή του), τότε μειώνεται και το ρεύμα που μπορεί να 

δίνει. Αν, λοιπόν, το ρεύμα ήταν ήδη μειωμένο, υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι αυτό 

αρκετό για την εκκίνηση της μηχανής. Έτσι, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ξεκινήσει. Αν 

ζεσταθεί ο συσσωρευτής, τότε και πάλι θα λειτουργεί καλά. 

Εάν οι συσσωρευτές που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε για κάποια εφαρμογή 

περνούν χρονικά διαστήματα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τότε η μείωση της 
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χωρητικότητάς τους πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση και την 

επιλογή τους πριν τους εγκαταστήσουμε. Οι τυποποιημένες τιμές για τη χωρητικότητα των 

συσσωρευτών είναι σε θερμοκρασία δωματίου 25 °C (περίπου 77 F). Σε θερμοκρασία 

περίπου -27 °C, η χωρητικότητα του συσσωρευτή σε Ah μειώνεται στο 50%. Σε 

θερμοκρασία 0 °C, η χωρητικότητα έχει μειωθεί κατά 20%. Σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες 

αυξάνεται. Στους 50 °C, η χωρητικότητα είναι περίπου κατά 12% υψηλότερη.  

 

 

 
 

Σχήμα 4.1 Η χωρητικότητα συναρτήσει της θερμοκρασίας σε έναν συσσωρευτή. 

 

 

Η τάση φόρτισης του συσσωρευτή αλλάζει επίσης με τη θερμοκρασία, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 4.2. Ποικίλλει από περίπου 2,62 V ανά κύτταρο (άρα 15,7 V του 

συσσωρευτή) σε θερμοκρασία -40 °C σε 2,18 V ανά κύτταρο (13,1 V) στους 50 °C. Γι’ 

αυτό πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα και μια εξισορρόπηση στο φορτιστή ή στον έλεγχο 

φόρτισης που χρησιμοποιούμε, εάν οι συσσωρευτές βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο ή, 

γενικά, υπόκεινται σε μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας. Μερικοί έλεγχοι φόρτισης 

ενσωματώνουν αντιστάθμιση λόγω διακυμάνσεων θερμοκρασίας, η οποία λειτουργεί τέλεια 

εάν ο ελεγκτής βρίσκεται στην ίδια θερμοκρασία με τους συσσωρευτές. Όμως, εάν οι 

συσσωρευτές είναι σε εξωτερικό χώρο και ο ελεγκτής είναι μέσα σε κτίριο, τότε δε 

λειτουργεί τόσο καλά.  

Ένα ακόμα δεδομένο που περιπλέκει κι άλλο τα πράγματα είναι ότι οι μεγάλες 

εγκαταστάσεις συσσωρευτών έχουν μεγάλη θερμοχωρητικότητα.  
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     Σχήμα 4.2 Φαίνεται η τάση του κυττάρου και του συσσωρευτή για τις διάφορες τιμές της θερμοκρασίας. 

 

 

Με τον όρο «θερμοχωρητικότητα» εννοούμε ότι, επειδή μια εγκατάσταση πολλών 

συσσωρευτών έχει πολύ μεγάλη μάζα, η εσωτερική θερμοκρασία των συσσωρευτών θα 

αλλάζει πολύ πιο αργά από ό,τι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μια μεγάλη 

εγκατάσταση συσσωρευτών μονωμένη μπορεί να μεταβάλλει τη θερμοκρασία της τόσο 

λίγο, ώστε αυτή να αλλάζει κατά 10 βαθμούς στη διάρκεια 24 ωρών, ακόμα κι αν η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος μεταβληθεί από τους 20 στους 70 βαθμούς. Για αυτόν το 

λόγο, οι εξωτερικοί (πρόσθετοι) αισθητήρες θερμοκρασίας πρέπει να συνδεθούν με ένα από 

τα ηλεκτρόδια της θετικής πλάκας και να τυλιχτούν λίγο με κάποιο μονωτικό, ώστε να μην 

επικοινωνούν τόσο με τον αέρα του περιβάλλοντος. Τότε, η ένδειξη του αισθητήρα θα 

βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματική εσωτερική θερμοκρασία του συσσωρευτή.   

Παρ’ όλο που η χωρητικότητα των συσσωρευτών στις υψηλές θερμοκρασίες είναι 

μεγαλύτερη, μειώνεται η διάρκεια ζωής. Η χωρητικότητα μειώνεται κατά 50% στους -30 

°C, αλλά η ζωή του συσσωρευτή αυξάνεται περίπου 60%, ενώ για κάθε αύξηση κατά 15 

βαθμούς F πάνω από τους 77, η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή υποδιπλασιάζεται. Αυτό 

ισχύει για οποιοδήποτε τύπο συσσωρευτή μολύβδου, είτε είναι σφραγισμένος είτε 

πηγμένου ηλεκτρολύτη, AGM ή οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι πραγματικά τόσο κακό όσο 

φαίνεται, διότι ο συσσωρευτής αναπληρώνει κάπως το χαμένο χρόνο με μεγαλύτερη 
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χωρητικότητα. 

Κάτι άλλο που εξαρτάται από τη θερμοκρασία είναι και ο ρυθμός αυτοεκφόρτισης 

του συσσωρευτή. Αυτό είναι λογικό, διότι η αυτοεκφόρτιση οφείλεται σε διαρροές μεταξύ 

των δύο ηλεκτροδίων. Αν η θερμοκρασία αυξάνεται, η αντίσταση στο ρεύμα μειώνεται και 

οι συγκεκριμένες διαρροές διευκολύνονται. Για παράδειγμα, κάποιοι επαναφορτιζόμενοι 

συσσωρευτές μπορεί να αδειάσουν σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων όταν 

αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου. Όμως, αν μπουν στο ψυγείο, μπορεί να 

διαρκέσουν το διπλάσιο χρόνο.   

Πρέπει να αναφερθεί, επίσης, ότι η θερμοκρασία επηρεάζει και το βαθμό απόδοσης 

του συσσωρευτή. Με αύξηση της θερμοκρασίας, ο βαθμός απόδοσης αυξάνεται, ενώ με 

μείωση μειώνεται, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 4.3. 

 

 

 
 

Σχήμα 4.3 Ο βαθμός απόδοσης του συσσωρευτή συναρτήσει της θερμοκρασίας του. 

Μια τελευταία παρατήρηση όσον αφορά τη θερμοκρασία είναι ότι για μερικές 

τοποθεσίες με εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, οι συσσωρευτές 

κατασκευάζονται με διαφορετικές προδιαγραφές από τις συνηθισμένες τυποποιημένες του 

εμπορίου. Το οξύ του ηλεκτρολύτη μπορεί να είναι ισχυρότερο (για τις κρύες περιοχές) ή 

ασθενέστερο (για τα πολύ θερμά) κλίματα.   

 

Διάρκεια ζωής των συσσωρευτών 

 
 

Η διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή βαθείας εκφόρτισης ποικίλει σημαντικά 

ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται, πώς συντηρείται και πώς φορτίζεται, ανάλογα με τη 

θερμοκρασία και άλλους παράγοντες.  

Υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις- για παράδειγμα ένας συσσωρευτής νεκρός σε 

λιγότερο από ένα χρόνο λόγω μεγάλης υπερφόρτισης και πολλοί συσσωρευτές 
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τηλεφωνικών συστημάτων που λειτουργούν σε βαθείς κύκλους περιστασιακά (5-10 φορές 

το χρόνο) και που είναι τώρα άνω των 25 ετών. Υπάρχουν περιπτώσεις πηγμένων κυττάρων 

που καταστράφηκαν σε μια ημέρα όταν υπερφορτίστηκαν από ένα μεγάλο φορτιστή. Έχουν 

εμφανιστεί περιπτώσεις όπου συσσωρευτές μικρών βοηθητικών οχημάτων καταστράφηκαν 

χωρίς καν να χρησιμοποιηθούν σε λιγότερο από ένα χρόνο επειδή αφέθηκαν σε ένα πολύ 

ζεστό γκαράζ αφόρτιστοι. Ακόμα και οι αποκαλούμενοι "ξηρά φορτιζόμενοι" (όπου 

προστίθεται οξύ όταν θα τους μεταχειριστούμε) έχουν μια διάρκεια ζωή στο ράφι 18 μηνών 

το πολύ. Δεν είναι πλήρως ξηροί και αυτοί. Τους γεμίζουμε στην πραγματικότητα με οξύ 

και όταν οι πόλοι είναι φορτισμένοι, κατόπιν το οξύ αδειάζεται.  

     Αυτές είναι μερικές χαρακτηριστικές (ελάχιστες - μέγιστες) διάρκειες ζωής για τους 

συσσωρευτές εάν χρησιμοποιούνται σε βαθείες εκφορτίσεις. Υπάρχουν τόσες πολλές 

παράμετροι, όπως το βάθος της εκφόρτισης, η συντήρηση, η θερμοκρασία, το πόσο συχνά 

και πόσο βαθιά πραγματοποιούνται οι κύκλοι, κ.λπ., ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να δοθεί 

ένας σταθερός αριθμός.  

 Συσσωρευτές έναρξης: 3-12 μήνες    

 Σε ναυτικές εφαρμογές: 1-6 έτη    

 Σε αμαξίδια του γκολφ: 2-7 έτη    

 AGM που λειτουργούν σε βαθείς κύκλους: 4-7 έτη    

 Πηγμένου ηλεκτρολύτη  που λειτουργούν σε βαθείς κύκλους: 2-5 έτη    

 Βαθέος κύκλου (L-16 τύπος κλπ.): 4-8 έτη    

 Συσσωρευτές της εταιρίας Rolls-Surrette καλής ποιότητας και βαθέος κύκλου: 7-15 

έτη    

 Βιομηχανικοί συσσωρευτές βαθέος κύκλου (σειρά Crown and Rolls 4KS): 10-20 + 

έτη    

 NiFe (αλκαλικοί): 5-35 έτη    

 Ni-Cd: 1-20 έτη    

 

 

 

Η σχέση των κύκλων με τη διάρκεια ζωής 
 

 
Ένας κύκλος του συσσωρευτή είναι η διαδικασία εκφόρτισης και επαναφόρτισης. 

Θεωρείται συνήθως ότι εκφορτίζεται από το 100% μέχρι το 20% της χωρητικότητάς του 

και έπειτα πάλι φορτίζεται ως το 100%. Εντούτοις, υπάρχουν συχνά προδιαγραφές για άλλα 

βάθη στον κύκλο εκφόρτισης και τα πιο συχνά είναι 10%, 20% και 50%.  

Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το πόσους κύκλους αντέχει ένας 

συσσωρευτής εκτός και αν δηλώνεται επίσης το πόσο βαθιά εκφορτίζεται. Παραδείγματος 

χάριν, ένας από τους ευρέως διαφημιζόμενους συσσωρευτές για τηλεφωνικές εφαρμογές 

(σε φόρτιση συντήρησης) λέγεται ότι έχει διάρκεια ζωής 20 ετών. Αυτό, όμως, αφορά μόνο 

αν εκφορτίζεται σε βάθος 5%. Η διάρκεια ζωής του εν λόγω συσσωρευτή είναι πολύ 

μικρότερη όταν χρησιμοποιείται σε μια εφαρμογή όπου εκφορτίζεται βαθύτερα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να ζήσει λιγότερο από 5 έτη εάν 
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εκφορτίζεται σε βάθος 50%.  

 

 

Σχήμα 4.4 Ο κατακόρυφος άξονας είναι οι κύκλοι που πραγματοποιεί ο συσσωρευτής. Ο οριζόντιος άξονας 

απεικονίζει το βάθος εκφόρτισης του συσσωρευτή.  

 

 

 

H διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή σχετίζεται άμεσα με πόσο βαθιά εκφορτίζεται 

κάθε φορά. Εάν ένας συσσωρευτής εκφορτίζεται κατά 50% κάθε ημέρα, θα ζήσει δύο 

φορές περισσότερο από ό,τι αν λειτουργούσε με εκφορτίσεις βάθους 80%. Εάν 

εκφορτίζεται μόνο κατά το 10% της χωρητικότητάς του, θα ζήσει περίπου 5 φορές 

περισσότερο από ό,τι αν εκφορτιζόταν κατά 50%. Προφανώς, υπάρχουν μερικοί πρακτικοί 

περιορισμοί σε αυτό, από την άποψη ότι δεν είναι εφικτό να προμηθευόμαστε τεράστια 

ποσότητα συσσωρευτών μόνο και μόνο για να μειώσουμε το βάθος εκφόρτισης μερικών 

συσσωρευτών. Ο πιο αποδεκτός και συμφέρων αριθμός που χρησιμοποιείται είναι 50% 

βάθους εκφόρτισης σε κανονική βάση. Αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορούμε να πηγαίνουμε 

και σε 80% εκφορτίσεις περιστασιακά. Απλώς ότι κατά το σχεδιασμό του συστήματος, 

όταν γνωρίζουμε τα φορτία που θα τροφοδοτηθούν, τότε πρέπει να λογαριάσουμε 

λειτουργία με ένα μέσο βάθος εκφόρτισης περίπου 50% για να έχουμε τον καλύτερο λόγο 

αποθήκευσης-κόστους.  

Εκτός αυτού, πρέπει να τονίσουμε και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Υπάρχει και ένα 

ανώτερο όριο στη διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή. Αν εκφορτίζεται συνεχώς κατά 5% ή 

λιγότερο, συνήθως, δε θα ζήσει περισσότερο από ό,τι όταν τον εκφορτίζουμε κατά 10% 

συνέχεια. Αυτό συμβαίνει επειδή σε πολύ ρηχούς κύκλους, το διοξείδιο του μολύβδου 

τείνει να συγκεντρώνεται σε σβώλους στις θετικές πλάκες παρά σε σχήμα ομοιόμορφου 

στρώματος. Το σχήμα 4.4 παρουσιάζει πώς η διάρκεια ζωής επηρεάζεται από το βάθος 

εκφόρτισης. Το διάγραμμα αφορά έναν συγκεκριμένο συσσωρευτή, αλλά όλοι οι 

συσσωρευτές μολύβδου θα έχουν παρόμοια γραφική παράσταση των δύο αυτών μεγεθών, 
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αν και ο αριθμός των κύκλων θα ποικίλλει.  

 

 

 

 

Τάσεις συσσωρευτών 
 

 

 

Τα κύτταρα μολύβδου παρέχουν 2,14 V περίπου το καθένα και ολόκληρος ο 

συσσωρευτής 12,6 έως 12,8V για συσσωρευτή των 12V όταν είναι πλήρως φορτισμένος. Οι 

συσσωρευτές, όμως, αν αποθηκευτούν για μεγάλες χρονικές περιόδους, θα χάσουν, τελικά, 

όλο το φορτίο τους. Αυτή η "διαρροή" ή αυτοεκφόρτιση ποικίλλει αρκετά με τον τύπο, την 

ηλικία και τη θερμοκρασία του συσσωρευτή. Το ποσοστό της αυτοεκφόρτισης μπορεί να 

κυμαίνεται από περίπου 1% ως 15% το μήνα. Γενικά, οι νέοι συσσωρευτές AGM έχουν το 

χαμηλότερο ρυθμό αυτοεκφόρτισης, ενώ οι παλιοί βιομηχανικοί (με πλάκες μολύβδου-

αντιμονίου) τον υψηλότερο. Στα συστήματα που συνδέονται συνεχώς με κάποια πηγή 

φόρτισης, είτε είναι ηλιακή είτε ο αέρας ή ένας φορτιστής τροφοδοτούμενος από 

εναλλασσόμενο ρεύμα, η αυτοεκφόρτιση σπανίως μας προβληματίζει.  

Εντούτοις, ένας από τους κυριότερους λόγους καταστροφής των συσσωρευτών είναι 

όταν αυτοί φυλάσσονται μερικώς εκφορτισμένοι για μερικούς μήνες. Μια φόρτιση "float" 

(συντήρησης) πρέπει να διατηρείται στους συσσωρευτές ακόμα κι αν δε χρησιμοποιούνται 

(ή, ειδικά εάν δε χρησιμοποιούνται). Ακόμη και οι περισσότεροι "ξηρά φορτιζόμενοι" 

συσσωρευτές (εκείνοι που πωλούνται χωρίς ηλεκτρολύτη και έτσι μπορούν να αποσταλούν 

ευκολότερα, ενώ το οξύ προστίθεται αργότερα) θα επιδεινωθούν με την πάροδο του 

χρόνου. Η ανώτατη διάρκεια ζωής σε κατάσταση αποθήκευσης σε αυτούς τους 

συσσωρευτές είναι περίπου 2-3 έτη.  

Οι συσσωρευτές αυτοεκφορτίζονται γρηγορότερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η 

διάρκεια ζωής τους μειώνεται, επίσης, σοβαρά σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι περισσότεροι 

κατασκευαστές δηλώνουν ότι η διάρκεια ζωής των συσσωρευτών μειώνεται στο μισό για 

κάθε 15 βαθμούς F σε θερμοκρασίες άνω των 77 βαθμών. Εντελώς ανάλογα, η διάρκεια 

ζωής αυξάνεται με το ίδιο ποσοστό εάν κάτω από τους 77 βαθμούς η θερμοκρασία πέφτει 

κατά 15 βαθμούς F. Συγχρόνως, όμως, η χωρητικότητα του συσσωρευτή μειώνεται. Tελικά, 

όμως, οδηγούμαστε σε μια εξισορρόπηση στα περισσότερα συστήματα, διότι είναι βέβαιο 

ότι οι συσσωρευτές θα περάσουν ένα μέρος της ζωής τους σε υψηλότερες θερμοκρασίες, 

όπου θα μειώνεται ο χρόνος ζωής τους και ένα άλλο μέρος σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, 

όπου ο χρόνος ζωής τους θα αυξάνεται. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει και ένας μύθος ότι δεν πρέπει να αποθηκεύονται 

συσσωρευτές σε περιοχές όπου το πάτωμα είναι τσιμεντένιο. Αυτός ο μύθος «ίσχυε» για 

100 χρόνια και είχε δημιουργηθεί όταν οι προστατευτικές θήκες των συσσωρευτών 

κατασκευάζονταν από ξύλο και άσφαλτο. Τι ακριβώς συνέβαινε; Με μια διαρροή του 
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συσσωρευτή, το οξύ χυνόταν και σχημάτιζε στο πάτωμα έναν αγώγιμο δρόμο, τέτοιον που 

εκφόρτιζε το συσσωρευτή. Άρα, οι διαρροές ήταν υπεύθυνες για τις εκφορτίσεις και όχι το 

υλικό του πατώματος.  

 

 

 

Εκτίμηση της Στάθμης Φόρτισης 

 

 
              Η στάθμη φόρτισης (State Of Charge, SOC) είναι το ποσοστό της χωρητικότητας ή 

της ενέργειας με το οποίο είναι φορτισμένος ένας συσσωρευτής σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή. Αντιθέτως, το βάθος εκφόρτισης (Depth Of Discharge, DOD) είναι το ποσοστό της 

χωρητικότητας ή της ενέργειας κατά το οποίο ο συσσωρευτής έχει εκφορτιστεί. 

            Η στάθμη φόρτισης μπορεί να προσδιοριστεί με μέτρηση της τάσης του 

συσσωρευτή ή/και του ειδικού βάρους του οξέος (ηλεκτρολύτη) με ένα πυκνόμετρο. 

Πρέπει να τονιστεί, όμως, οπωσδήποτε και το εξής: Αυτές οι μετρήσεις δε μας 

πληροφορούν για το αν ο συσσωρευτής και κατά πόσο βρίσκεται σε καλή κατάσταση 

(χωρητικότητα σε AH). Μόνο μια παρατεταμένη δοκιμή με φορτία μπορεί να αποφανθεί.  

Η τάση σε έναν πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή θα είναι 2,12 έως 2,15 V ανά 

κύτταρο ή 12,7 V για έναν συσσωρευτή των 12 V. Σε 50% βάθος εκφόρτισης θα είναι 2,03 

VPC (Volt Per Cell) και σε 100% εκφόρτιση θα είναι 1,75 VPC ή λιγότερο. Εάν ξέρουμε 

αυτές τις τιμές, μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και να εκτιμούμε το SOC του 

συσσωρευτή μας. Ομοίως, το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη θα είναι περίπου 1.265 για ένα 

πλήρως φορτισμένο κύτταρο και 1.13 ή λιγότερο για ένα κύτταρο που έχει πλήρως 

εκφορτιστεί. Αυτές οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και τον 

κατασκευαστή του συσσωρευτή –έτσι, όταν αγοράζουμε νέους συσσωρευτές πρέπει να 

φορτίζονται πλήρως και να αποθηκεύονται για λίγο και μετά να παίρνουμε μια μέτρηση 

αναφοράς. Αυτή τη μέτρηση αναφοράς θα τη χρησιμοποιήσουμε αντί για την τιμή του 

κατασκευαστή, ώστε να ξέρουμε τις ακριβείς τιμές του συσσωρευτή που αγοράσαμε. 

Ύστερα, μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις για το SOC. Πολλοί συσσωρευτές σφραγίζονται 

και για αυτό δεν κάνουμε μετρήσεις με πυκνόμετρο. Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, 

πρέπει να στηριχθούμε αποκλειστικά στις μετρήσεις της τάσης.  

Πρέπει να τονιστεί και το εξής: η ένδειξη του πυκνόμετρου μπορεί να μην είναι 

πολύ κατατοπιστική, λόγω της στρωματοποίησης του ηλεκτρολύτη. Πράγματι, απαιτείται 

ένα μικρό χρονικό διάστημα χρήσης για να αναδευθεί το οξύ όταν μιλούμε για κύτταρα 

υγρού ηλεκτρολύτη. Εάν η μέτρηση πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη φόρτιση, μπορεί να 

δούμε την ένδειξη 1.27 στην κορυφή του κυττάρου, ακόμα κι αν είναι πολύ λιγότερο σε 

χαμηλότερο ύψος του κυττάρου. Αυτό δεν ισχύει για τους συσσωρευτές πηγμένου 

ηλεκτρολύτη ή τους AGM, καθώς αυτοί δε χρειάζονται ανάδευση του ηλεκτρολύτη.  
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Παρατηρήσεις για τη Στάθμη Φόρτισης 
 

 

Θα αναφέρουμε τυπικές εν κενώ τάσεις συναρτήσει των τιμών της στάθμης 

φόρτισης SOC με την προϋπόθεση ότι η τάση 10.5 V σημαίνει πλήρως εκφορτισμένο 

συσσωρευτή σε θερμοκρασία δωματίου 25°C. Oι τάσεις αφορούν ένα σύστημα 

συσσωρευτών 12 V. Για συστήματα συσσωρευτών 24 V, πολλαπλασιάζουμε τις τάσεις επί 

2, ενώ για 48 V σύστημα επί 4.  

Εάν μετρηθεί μια διαφορά μεγαλύτερη από 0.2 V μεταξύ της τάσεως  δύο 

κυττάρων, τότε πρέπει να εφαρμόσουμε εξισωτική φόρτιση, αλλιώς οι συσσωρευτές θα 

αρχίσουν να χαλάνε ή μπορεί να υποστούν θειίκωση. Αυτές οι τάσεις αναφέρονται σε 

συσσωρευτές που έχουν φυλαχθεί σε «αναμονή» για 3 ώρες ή και περισσότερο. Σε 

συσσωρευτές που φορτίζονται θα είναι υψηλότερες.  

Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, οι συσσωρευτές πρέπει να μένουν 

στην πράσινη ζώνη του πίνακα 4.1, δηλαδή για SOC από 80% έως και 40%. Οι 

περιστασιακές λειτουργίες στο κίτρινο (για SOC από 30% έως 20%) δεν είναι επιβλαβείς, 

αλλά συνεχείς εκφορτίσεις σε αυτά τα επίπεδα θα λιγοστεύσουν τη ζωή του συσσωρευτή 

αρκετά.  

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι οι μετρήσεις τάσης είναι μόνο κατά 

προσέγγιση. Η καλύτερη προσέγγιση επιτυγχάνεται όταν μετράται το ειδικό βάρος, αλλά 

αυτό σε πολλούς συσσωρευτές είναι δύσκολο ή αδύνατο. Να σημειωθεί, τέλος, και το 

γεγονός ότι η μεγαλύτερη πτώση στην τάση συμβαίνει στα τελευταία 10% της 

χωρητικότητας.  

 

Η χωρητικότητα σε αμπερώρια 
 

 
Η χωρητικότητα των συσσωρευτών δίνεται σε αμπερώρια. Ένα  αμπερώριο είναι 

ένα Α για μια ώρα ή 10 Α για το 1/10 της μιας ώρας και ούτω καθ' εξής. Είναι amps x ώρες. 

Το γενικά αποδεκτό χρονικό διάστημα με το οποίο εκτιμώνται τα Ah για τους 

συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται στα Φ/Β και στα εφεδρικά συστήματα ισχύος (και για 

σχεδόν όλους τους συσσωρευτές βαθέων κύκλων) είναι οι "20 ώρες" ή αλλιώς "20 hour 

rate". (Σε κάποιους συσσωρευτές, όπως στους Concorde AGM, χρησιμοποιείται το 

διάστημα των 24 ωρών, πράγμα το οποίο είναι πιθανώς μια καλύτερη πρακτικά εκτίμηση, 

αφού αναφέρεται ακριβώς σε ένα εικοσιτετράωρο). Αυτό σημαίνει ότι εκφορτίζονται ως τα 

10,5 V κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 20 ωρών, ενώ μετριούνται και τα συνολικά 

αμπερώρια που δόθηκαν για μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η χωρητικότητα που αποδίδεται 

αν ο συσσωρευτής είναι καινούριος και η θερμοκρασία είναι η ονομαστική λέγεται 
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ονομαστική χωρητικότητα. Ο δε ρυθμός C/20 καλείται ονομαστικός ρυθμός εκφόρτισης. 

Μερικές φορές, δίνονται και προδιαγραφές συσσωρευτών στο χρονικό διάστημα 6 

ωρών και 100 ωρών για να πραγματοποιούνται συγκρίσεις και για διαφορετικές εφαρμογές.  

Αυτή η μέτρηση της χωρητικότητας με βάση τις 6 ώρες, χρησιμοποιείται, συχνά, για τους 

βιομηχανικούς συσσωρευτές, καθώς αυτός είναι ένας χαρακτηριστικός καθημερινός κύκλος 

εργασίας. Μερικές φορές, η διαστασιολόγηση σε 100 ώρες δίνεται για να κάνει το 

συσσωρευτή να φανεί καλύτερος από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι επίσης 

χρήσιμη για τη χωρητικότητα συσσωρευτών που έχουν εφαρμογή σε μακροπρόθεσμες 

εφεδρικές χρήσεις.  

 

 

Διαθέσιμη χωρητικότητα 

 

 
Ένας συσσωρευτής μπορεί να πληρεί τα κριτήρια στις δοκιμές τάσης και να 

παρουσιάζεται ως πλήρως φορτισμένος, αλλά να έχει πολύ χαμηλότερη φόρτιση από την 

αρχική του χωρητικότητα. Εάν οι πλάκες είναι χαλασμένες, έχουν υποστεί θειίκωση ή 

έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης, ο συσσωρευτής μπορεί να δίνει ενδείξεις και να 

έχει την εμφάνιση ενός πλήρως φορτισμένου, αλλά, στην πραγματικότητα, να λειτουργεί 

όπως ακριβώς ένας συσσωρευτής πολύ μικρότερου μεγέθους. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να 

παρατηρηθεί και στα κύτταρα με πηγμένο ηλεκτρολύτη εάν έχουν υπερφορτιστεί και έχουν 

σχηματιστεί ως εκ τούτου κενά ή φυσαλίδες στο τζελ. Διαθέσιμη χωρητικότητα ονομάζεται 

αυτή που έχει ο συσσωρευτής μετά από παλαίωση και είναι μικρότερη από την ονομαστική. 

Επίσης, είναι συνάρτηση του ρυθμού εκφόρτισης του συσσωρευτή, της τάσης αποκοπής, 

της θερμοκρασίας, του ρυθμού αυτοεκφόρτισης και της θειίκωσης.  

Σε έναν συσσωρευτή που έχει χρησιμοποιηθεί πολύ, το υλικό  που παραμένει μετά 

τη φθορά των πλακών, μπορεί να είναι ικανό να λειτουργεί άψογα, αλλά αν έχει απομείνει 

π.χ. μόνο το 20% της πλάκας, ο συσσωρευτής δε θα είναι ίδιος με πριν. Η απόδοση των 

συσσωρευτών, συνήθως, παρουσιάζει πτώση για άλλους λόγους ήδη, πριν φθάσουν σε αυτό 

το σημείο (π.χ. του 20% της φθοράς των πλακών). Απλώς, όμως, τα  παραπάνω πρέπει να 

τα έχουμε υπόψιν όταν οι συσσωρευτές περνούν τις δοκιμές, αλλά εμφανίζουν, συγχρόνως, 

μειωμένη χωρητικότητα ή υπό φορτίο αδειάζουν πολύ γρήγορα.    

Για να ελεγχθούν σωστά οι τάσεις, ο συσσωρευτής πρέπει να φυλαχθεί για μερικές 

ώρες ώστε να «ξεκουραστεί» ή να βάλουμε ένα μικρό φορτίο σε αυτόν, όπως μια λάμπα 

αυτοκινήτου, για μερικά λεπτά. Οι τάσεις του πίνακα 4.1 ισχύουν για όλους τους 

συσσωρευτές μολύβδου, εκτός από τους συσσωρευτές πηγμένου ηλεκτρολύτη. Για τους 

τελευταίους, αρκεί να αφαιρέσουμε 0.2 V. Να σημειωθεί, επίσης, ότι οι τάσεις όταν 

πραγματικά φορτίζει ο συσσωρευτής θα είναι αρκετά διαφορετικές, άρα δεν είναι σωστό να 

χρησιμοποιούμε αυτές τις τιμές για έναν συσσωρευτή που φορτίζει.  
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State of Charge 
12 V 

συσσωρευτής 

Τάση ανά 

κύτταρο 

100% 12.7 2.12 

90% 12.5 2.08 

80% 12.42 2.07 

70% 12.32 2.05 

60% 12.20 2.03 

50% 12.06 2.01 

40% 11.9 1.98 

30% 11.75 1.96 

20% 11.58 1.93 

10% 11.31 1.89 

0 10.5 1.75 

Πίνακας 4.1 Φαίνεται η τάση του συσσωρευτή, καθώς και του μεμονωμένου κυττάρου για διάφορες στάθμες 

φόρτισης SOC. Αυτές οι τιμές ισχύουν για συσσωρευτές μολύβδου και σε στιγμή που δεν πραγματοποιείται 

φόρτιση. 

 

Γιατί τα αμπερώρια εκφράζονται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε σχέση 

με τις ώρες; 
 

Λόγω του Φαινομένου του Peukert (Peukert Effect). Η τιμή του Peukert σχετίζεται 

άμεσα με την εσωτερική αντίσταση του συσσωρευτή. Όσο υψηλότερη είναι η εσωτερική 

αντίσταση, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι απώλειες κατά τη φόρτιση και την εκφόρτιση, 

ειδικά αν αυτή γίνεται με μεγαλύτερα ρεύματα. Το τελευταίο σημαίνει ότι όσο πιο γρήγορα 

εκφορτίζεται κατά τη χρήση του ο συσσωρευτής, τόσο χαμηλότερη θα είναι η 

χωρητικότητά του που θα αποδοθεί σε αμπερώρια. Αντιστρόφως, αν εκφορτίζεται με 

μικρότερο ρυθμό, η χωρητικότητα αυξάνεται.  

Αυτό είναι σημαντικό, γιατί κάποιοι κατασκευαστές και πωλητές έχουν επιλέξει να 

διαστασιολογούν τα προϊόντα τους στο διάστημα 100 ωρών, πράγμα που κάνει τους 
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συσσωρευτές να φαίνονται καλύτεροι απ’ ό,τι είναι, όπως φαίνεται από τις αυξημένες τιμές 

στον πίνακα 4.2. Ακολουθούν μερικές χωρητικότητες τυπικών συσσωρευτών του εμπορίου.   

 

Τύπος Συσσωρευτή Ρυθμός 100 ωρών Ρυθμός 20 ωρών Ρυθμός 8 ωρών 

US battery 2200 n/a 225 AH 181 AH 

Concorde PVX-6220 255 AH 221 AH 183 AH 

Surrette S-460 (L-16) 429 AH 344 AH 282 AH 

Surrette CS-25-PS 974 AH 779 AH 639 AH 
Πίνακας 4.2 Χωρητικότητες τυπικών συσσωρευτών του εμπορίο 

 

 

Γιατί η τελευταία τιμή της τάσης είναι 10,5 V;  

Αναφέρθηκε ότι ο συσσωρευτής είναι πλήρως εκφορτισμένος στην τάση 10,5 V. Η 

απάντηση, όμως, στο ερώτημα γιατί είναι αυτή η τιμή και όχι κάποια άλλη, σχετίζεται με 

την χημεία των συσσωρευτών – σε τάση περίπου ίση με 10,5 V, το ειδικό βάρος του 

θειικού οξέος του συσσωρευτή αποκτά τόσο χαμηλή τιμή ώστε δε γίνεται λιγότερο. Σε έναν 

νεκρό συσσωρευτή, το ειδικό βάρος του οξέος μπορεί να μειωθεί κάτω από 1,1. Αυτά 

φαίνονται και από ένα πείραμα που έγινε πρόσφατα σε ένα συσσωρευτή και τα 

αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:  

Έγινε πείραμα σε ένα συσσωρευτή βαθέων κύκλων των 225 Αh που ήταν σε καλή 

κατάσταση.   

 

Στην αρχή μπήκε ένα φορτίο των 30Α για 4 ώρες, που έριξε την τάση του συσσωρευτή σε 

11,2V μετά το τέλος των τεσσάρων ωρών.  

Μετά ο συσσωρευτής αποθηκεύτηκε για να κρυώσει για 2 ώρες.  

Κατόπιν επαναφέρθηκε το ίδιο φορτίο για 1h και 42 min, οπότε έπεσε η τάση στα 10.3V. 

Μετά, χρησιμοποιήθηκε για 35 min υπό φορτίο 30Α και τάση 9.1V (δίνοντας συνεχώς 

273W).  

10 λεπτά αργότερα, ο συσσωρευτής λειτουργούσε με μέγιστο ρεύμα εξόδου 11.6Α και η 

τάση έπεσε στα 8.5V (ισχύς 98.6 W).  

5 λεπτά αργότερα, με μέγιστο ρεύμα εξόδου 5,2 Α και τάση 7.9V (δίνοντας 41W). Ύστερα 

από 3 λεπτά, με μέγιστο ρεύμα εξόδου 2.3 Α και τάση 7.6V (17.5 W). 

  

Αυτό το πείραμα καθιστά σαφές το γεγονός ότι, αφότου ο συσσωρευτής έχει τάση 

λιγότερη των 10.3 V, υπάρχει ένα μικρό περιθώριο μόνο 35 λεπτών για να πάρουμε 

οτιδήποτε χρήσιμο από αυτόν. Ο συσσωρευτής, τώρα, είναι νεκρός, δεν έχει άλλη ενέργεια 
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να δώσει και είναι σχεδόν βέβαιο ότι με επαναφόρτισή του, δυστυχώς, δε θα επανέλθει 

πλήρως στην προτέρα κατάσταση. 

 

Φόρτιση συσσωρευτών 

   
Η φόρτιση των συσσωρευτών πραγματοποιείται σε 3 βασικά στάδια: Κύρια 

Φόρτιση, Φόρτιση Απορρόφησης και Φόρτιση Συντήρησης. Τέλος, υπάρχει και η 

Εξισωτική Φόρτιση, η οποία δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που φορτίζεται ο συσσωρευτής.  

Κύρια Φόρτιση (Bulk Charge). Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της φόρτισης ενός 

συσσωρευτή. Σε αυτό το στάδιο, στέλνεται ρεύμα από το φορτιστή τόσο όσο είναι το 

μέγιστο ασφαλές ποσό, ώσπου η τάση να ανέλθει κοντά στο (80-90%) της τιμής που έχει 

όταν η φόρτιση είναι πλήρης. Οι τάσεις σε αυτή τη φάση, τυπικά, κυμαίνονται από 10,5 V 

ως 15 V. Δεν υπάρχει καμία "σωστή" τάση για την κύρια φόρτιση, αλλά μπορούν να 

προσδιοριστούν όρια όσον αφορά το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να αντέξει ο συσσωρευτής 

ή/και οι καλωδιώσεις.    

Φόρτιση απορρόφησης (Absorption Charge). Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της 

φόρτισης ενός συσσωρευτή. Η τάση, τώρα, παραμένει σταθερή και το ρεύμα μειώνεται 

βαθμιαία καθώς αυξάνει η εσωτερική αντίσταση κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κατά το 

στάδιο αυτό, ο φορτιστής αποδίδει τη μέγιστη τάση για να φορτιστεί ο συσσωρευτής. Οι 

τάσεις είναι, τώρα, περίπου 14,2 έως 15,5 V. 

Φόρτιση Συντήρησης (Float Charge, Maintenance ή Trickle Charge). Πρόκειται για το 

τρίτο και τελευταίο στάδιο στη φόρτιση ενός συσσωρευτή. Όταν ο συσσωρευτής φτάσει 

στη μέγιστη φόρτιση, η τάση φόρτισης μειώνεται σε ένα χαμηλότερο επίπεδο (τυπικά 12.8 

έως 13.2V), προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων και να παραταθεί η διάρκεια 

ζωής του συσσωρευτή. Αυτό το στάδιο λέγεται φόρτιση συντήρησης, αφού σκοπός του 

είναι να συντηρηθεί ένας ήδη φορτισμένος συσσωρευτής και να μην εκφορτίζεται. Η 

διαμόρφωση PWM (διαμόρφωση του εύρους του παλμού) ή "pulse width modulation" 

χρησιμοποιείται και για αυτό το σκοπό. Στην PWM, ο ελεγκτής ανιχνεύει μικροσκοπικές 

μειώσεις στην τάση του συσσωρευτή και στέλνει μέσω του φορτιστή πολύ σύντομους 

κύκλους φόρτισης (παλμούς) στο συσσωρευτή. Αυτό μπορεί να συμβεί αρκετές 

εκατοντάδες φορές μέσα σε ένα λεπτό. Καλείται διαμόρφωση του εύρους του παλμού, διότι 

το πλάτος των παλμών μπορεί να ποικίλλει από μερικά μs (microseconds) έως αρκετά 

seconds. Να σημειωθεί ότι για μακρά περίοδο τέτοιας φόρτισης, όπως σε συστήματα 

εφεδρείας, τα οποία σπανίως εκφορτίζονται, η τάση συντήρησης πρέπει να κυμαίνεται 

μεταξύ 13.02 και 13.20 V. 

Εξισωτική φόρτιση. Σε συστήματα συσσωρευτών, υπάρχουν συχνά ολόκληρες σειρές 

κυττάρων, έτσι ώστε να παράγεται μια επαρκής τάση, αλλά και η ισχύς που αποθηκεύεται 

να είναι η επιθυμητή. Όμως, σε αυτά τα συστήματα, υπάρχει το πρόβλημα (εγγενές, λόγω 

της σύνδεσης πολλών παραπλήσιων στοιχείων) της κακής προσαρμογής. Το ένα κύτταρο 

δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδιο με το άλλο. Οι μικρές διαφοροποιήσεις είναι όχι μόνο 



134 

 

συχνές, αλλά και δικαιολογημένες με βάση τα όρια ανοχής που θέτει μια βιομηχανία. Έτσι, 

κάποιες φορές υπάρχουν διαφορές στη στάθμη φόρτισης των κυττάρων, αλλά και στην 

τάση τους. Αυτές οι διαφορές μπορεί να οδηγούν σε υπερφόρτιση κάποιων κυττάρων, σε 

υπερεκφορτίσεις και σε πρόωρη καταστροφή αυτών των κυττάρων. 

Η διάρκεια ζωής των συσσωρευτών με υγρό ηλεκτρολύτη μπορεί να παραταθεί εάν 

εφαρμόζεται μια εξισωτική φόρτιση κάθε 10 έως 40 ημέρες. Αυτή είναι μια φόρτιση που 

είναι περίπου 10% υψηλότερη από την κανονική πλήρη τάση φόρτισης (12.6 με 12.8V) και 

εφαρμόζεται για περίπου 2 έως 16 ώρες. Έτσι, εξασφαλίζεται ότι όλα τα κύτταρα 

φορτίζονται εξίσου και ότι φυσαλίδες του αερίου αναμιγνύουν τον ηλεκτρολύτη, για την 

αποφυγή και του φαινομένου της στρωμάτωσης. 

 

 

Οι προϋποθέσεις για μία σωστή φόρτιση 

 να ελέγχουμε το ρεύμα της φόρτισης  

 να ελέγχουμε τον χρόνο της φόρτισης  

 να ελέγχουμε άλλους παράγοντες για την ασφαλή διεκπεραίωση της φόρτισης  

          Χωρίς μηχανικό ή ηλεκτρονικό έλεγχο η διαδικασία της φόρτισης, ιδίως η ανάγκη να 

διακοπεί αυτή όταν φθάσει στο τέλος της, επαφίεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Επειδή 

αυτό είναι πολύ κουραστικό και δεν εξασφαλίζει 100% ασφάλεια, στρεφόμαστε σε 

μηχανήματα που καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις και που λέγονται φορτωτικά ή 

φορτιστές, αν και τις περισσότερες φορές αναφερόμαστε σε αυτούς με τον λανθασμένο όρο 

"φορτωτές". 

          Αλλά ακόμα και με την βοήθεια ενός φορτιστή, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 

σημαντικός για την παρακολούθηση της πορείας της φόρτισης.  

Φορτιστές 

 
Οι περισσότεροι φορτιστές τύπου γκαράζ και αυτοκινήτων μπορούν να παρέχουν 

μόνο Κύρια Φόρτιση και έχουν ελάχιστες παραμέτρους (αν έχουν ολωσδιόλου) για να 

ρυθμίζεται η τάση εξόδου τους. Είναι πολύ καλοί για να δίνουν μια γρήγορη ώθηση στους 

συσσωρευτές που είναι σχετικά άδειοι, αλλά όχι για να τους αφήσουμε για μακρότερες 

περιόδους.  

Μεταξύ των φορτιστών, υπάρχουν αυτοί με ρυθμισμένη τάση, οι οποίοι διατηρούν 

και παρέχουν σταθερή τάση στους συσσωρευτές. Εάν αυτοί ρυθμίζονται στις σωστές τάσεις 

για τους συσσωρευτές, θα τους κρατήσουν φορτισμένους χωρίς να προκληθεί καμία ζημιά. 

Οι φορτιστές αυτοί ονομάζονται και "taper charge" (φθίνουσας φόρτισης), που σημαίνει ότι 

καθώς ο συσσωρευτής φορτίζεται, η τάση ανεβαίνει, άρα το ρεύμα που έρχεται από το 

φορτιστή φθίνει.  

Με έναν τέτοιο φορτιστή, ο συσσωρευτής φορτίζεται ικανοποιητικά. Όμως ένας 

φορτιστής που αντέχει 20 Α μπορεί να καταλήξει να δίνει μόνο 5 Α όταν οι συσσωρευτές 
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είναι 80% φορτισμένοι. Αυτό σημαίνει ότι ο φορτιστής δεν υφίσταται πλήρη εκμετάλλευση 

σε σχέση με την ικανότητά του. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, έχουν κατασκευαστεί έξυπνοι 

φορτιστές πολλών σταδίων, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια μεταβλητή τάση για να 

διατηρήσουν το ρεύμα φόρτισης πιο σταθερό, ώστε να επιτευχθεί γρηγορότερη φόρτιση. 

 

Παράμετροι στην επιλογή του φορτιστή 
Για να επιλέξει κανείς τον κατάλληλο φορτιστή για τον τύπο του συσσωρευτή που τον 

ενδιαφέρει, πρέπει να συνεκτιμήσει τα εξής στοιχεία:  

 Τις δυνατότητες τροφοδοσίας του φορτιστή από διάφορες πηγές ενέργειας  

 Τους τύπους των συσσωρευτών που μπορεί να φορτίσει  

 Τον αριθμό στοιχείων που μπορεί να φορτίσει για κάθε τύπο συσσωρευτή  

 Τον αριθμό των εξόδων/αριθμό συσσωρευτών που μπορεί να φορτίσει ταυτό-

χρονα.  

 Την μέγιστη ένταση που μπορεί να δώσει σε κάθε έξοδο ταυτόχρονα ή μεμονωμένα  

 Τους ελέγχους που διαθέτει για την ασφαλή διεκπεραίωση και τερματισμό της 

φόρτισης  

 Αν έχει ή δεν έχει ρυθμιζόμενη ένταση ρεύματος φόρτισης.  

 Αν έχει όργανα ένδειξης των παραμέτρων και της πορείας της φόρτισης.  

 Αν είναι computerized και αν έχει θύρα για σύνδεση με PC.  

 Αν μπορεί να κάνει και εκφόρτιση  

 Το μέγεθός του  

 Τον τρόπο ψύξης του  

Ελεγκτές φόρτισης    
Ένας ελεγκτής φόρτισης είναι ένας ρυθμιστής που παρεμβάλλεται μεταξύ των 

ηλιακών πάνελ και των συσσωρευτών. Οι ρυθμιστές για τα ηλιακά συστήματα 

σχεδιάζονται για να κρατούν τους συσσωρευτές πλήρως φορτισμένους χωρίς, όμως, να 

υπερφορτίζονται. Η μέτρηση του ρεύματος των πάνελ και της τάσης των συσσωρευτών 

είναι προαιρετική για τους περισσότερους τύπους ελεγκτών φόρτισης. 

Ο ελεγκτής φόρτισης μελετάει την έξοδο των φωτοβολταϊκών πάνελ και τη 

συγκρίνει με την τάση του συσσωρευτή. Στη συνέχεια, υπολογίζει ποια είναι η βέλτιστη 

ισχύς που μπορεί να αποδίδει στην έξοδό του το πάνελ, ώστε να φορτίζει το συσσωρευτή. 

Παίρνει την τάση που αντιστοιχεί στη βέλτιστη ισχύ και τη μετατρέπει σε εκείνη την τάση 

που θα μας δώσει το υψηλότερο δυνατό ρεύμα προς το συσσωρευτή. Γιατί, πρέπει να 

θυμόμαστε το εξής σημαντικό, ότι το ρεύμα που μπαίνει στο συσσωρευτή έχει σημασία.   

   Δεν υπάρχει ο "καλύτερος" ελεγκτής για όλες τις εφαρμογές - μερικά συστήματα 

μπορεί να χρειάζονται τις προδιαγραφές και τις δυνατότητες των ακριβότερων ελεγκτών 

και ελέγχων, ενώ άλλα ίσως όχι.  

Κάθε σύγχρονος ελεγκτής φόρτισης λειτουργεί άψογα, ενώ μερικοί από αυτούς 

χαρακτηρίζονται ως "ανιχνευτές ισχύος" (power trackers), καθώς ενσωματώνουν τέτοιους 

αλγορίθμους. Το ακριβές μοντέλο του ελεγκτή φόρτισης που θα χρησιμοποιήσουμε θα 
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εξαρτηθεί από την εφαρμογή και το μέγεθος του συστήματος, την ένταση του ρεύματος και 

την τάση.  

 

Τάσεις φόρτισης συσσωρευτών και ρεύματα 

Οι περισσότεροι συσσωρευτές υγρού ηλεκτρολύτη πρέπει να φορτίζονται με ρυθμό 

όχι μεγαλύτερο του "C/8" για οποιαδήποτε παρατεταμένη φόρτιση. Το "C/8" είναι η 

χωρητικότητα του συσσωρευτή μετρημένη στο διάστημα των 20-ωρών που διαιρείται με 

τις 8 ώρες. Για έναν συσσωρευτή 220 AH, το ρεύμα στο ρυθμό C/8 θα ήταν ίσο με 28 A.  

Οι συσσωρευτές πηγμένου ηλεκτρολύτη πρέπει να φορτίζονται με μικρότερο ρυθμό 

από C/20 ή, αν κάνουμε τον υπολογισμό, με ρυθμό 5% της χωρητικότητάς τους σε 

αμπερώρια. Η τάση φόρτισης και η τάση συντήρησης (float voltage) για τους συσσωρευτές 

πηγμένου ηλεκτρολύτη είναι, συνήθως, μικρότερες απ' ό,τι στους συσσωρευτές υγρού 

ηλεκτρολύτη, έτσι ώστε να μειωθούν οι απώλειες ύδατος.  

Οι AGM συσσωρευτές Concorde, που αποτελούν ειδική περίπτωση, μπορούν να 

φορτίζονται με ρυθμό μεγαλύτερο του Cx4 ή 400% της χωρητικότητας για τον κύριο κύκλο 

φόρτισης (πρώτο στάδιο φόρτισης). Εντούτοις, καθώς πολύ λίγα καλώδια συσσωρευτών 

μπορούν να αντέξουν τόσο μεγάλα ρεύματα, δε συνιστάται να χρησιμοποιηθούν τόσο 

μεγάλες τιμές ρευμάτων σε οικιακές χρήσεις και κατασκευές. Για να αποφεύγεται η 

υπερθέρμανση των καλωδίων, πρέπει να παραμένουμε σε ρυθμό πάντα C/4 ή μικρότερο.  

Η φόρτιση με τάση 15,5 V θα οδηγήσει σε φόρτιση 100% των συσσωρευτών 

μολύβδου. Μόλις φθάσει η τάση φόρτισης τα 2.583 V ανά κύτταρο, η φόρτιση πρέπει να 

σταματήσει ή να μειωθεί στη τιμές του σταδίου συντήρησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

συσσωρευτές υγρού ηλεκτρολύτη είναι απαραίτητο να βράζουν κάπως (να εκλύουν αέριο) 

για να εξασφαλιστεί μια πλήρης φόρτιση και για να υπάρξει ανάδευση του ηλεκτρολύτη. Η 

τάση συντήρησης για τους συσσωρευτές μολύβδου πρέπει να είναι περίπου 2,15 έως 2,23 V 

ανά κύτταρο ή περίπου 12.9-13.4 V για έναν συσσωρευτή των 12 V. Σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες (πάνω από 29.4 °C), πρέπει να μειωθεί η τάση σε περίπου 2,10 V ανά 

κύτταρο.  

Ένας κανόνας είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να προσθέτουμε οξύ σε συσσωρευτές παρά 

μόνον αν χρειάζεται να αναπληρώσουμε το υγρό που έχει χυθεί έξω από το συσσωρευτή. 

Πρέπει να χρησιμοποιείται αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό για να γεμίζονται πλήρως 

συσσωρευτές που δεν είναι κλειστού τύπου, αλλά μπορούμε να έχουμε αλληλεπίδραση σε 

αυτούς.  

Να σημειωθεί ότι πολλοί ελεγκτές φόρτισης που συνδέονται παράλληλα και που 

πωλούνται για τα φωτοβολταϊκά συστήματα δε θα φορτίσουν πλήρως το συσσωρευτή. Για 

αυτό το λόγο, πρέπει να ελέγχουμε τις προδιαγραφές τους πρώτα. Για να γίνει μια 

ολοκληρωμένη φόρτιση, πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ένα ρεύμα και αφού η 

τάση του συσσωρευτή φθάσει στο σημείο αποκοπής που έχουν οι περισσότεροι από τους 

ελεγκτές αυτού του τύπου.  
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Εάν το υγρό στα κύτταρα υγρού ηλεκτρολύτη δεν αναδεύεται, ο ηλεκτρολύτης 

"στρωματοποιείται" (stratify). Δηλαδή, μπορεί να έχουμε πολύ ισχυρό διάλυμα στο 

χαμηλότερο σημείο και πολύ αδύνατο στην κορυφή του κυττάρου. Εξαιτίας της 

στρωματοποίησης, μπορούμε να εξετάσουμε έναν συσσωρευτή με ένα πυκνόμετρο και να 

πάρουμε μετρήσεις που απέχουν αρκετά από τις σωστές, διότι ο ηλεκτρολύτης, τον οποίον 

εξετάζουμε, δεν είναι καθόλου ομοιογενής. Εάν δεν είναι εφικτό να  εφαρμόζεται 

εξισωτική φόρτιση για κάποιους λόγους, πρέπει να αφήνεται ο συσσωρευτής να καθίσει για 

τουλάχιστον 24 ώρες για να μπορέσουμε μετά να χρησιμοποιήσουμε  το πυκνόμετρο. Οι 

συσσωρευτές AGM και πηγμένου ηλεκτρολύτη πρέπει να φορτίζονται εξισωτικά 2-4 φορές 

ετησίως το πολύ. Πρέπει να ελέγχονται οι προδιαγραφές που θέτουν οι κατασκευαστές, 

ειδικά για τους συσσωρευτές με πηγμένο ηλεκτρολύτη.    

         

Επιπλέον στοιχεία που αξίζει να αναφερθούν  

 

Σχεδόν όλοι οι συσσωρευτές δε φτάνουν στην πλήρη χωρητικότητά τους προτού 

πραγματοποιήσουν 10-30 κύκλους. Ένας ολοκαίνουριος συσσωρευτής θα έχει  

χωρητικότητα κατά 5-10% μικρότερη από τη χωρητικότητα προδιαγραφών.  

Στους συσσωρευτές πρέπει να συμπληρώνεται νερό μετά τη διαδικασία της 

φόρτισης, εκτός και αν πλάκες δεν είναι πλήρως εμβαπτισμένες λόγω χαμηλής στάθμης του 

ηλεκτρολύτη, οπότε συμπληρώνουμε τόσο ακριβώς νερό όσο χρειάζεται για να τις 

καλύψουμε. Μετά από μια πλήρη φόρτιση, λόγω της απώλειας νερού κατά την 

ηλεκτρόλυση, η στάθμη του ηλεκτρολύτη είναι κατά 1/4" έως 1/2" χαμηλότερη από την 

κατώτατη γραμμή που δείχνει ότι η στάθμη είναι καλή (αυτή η στάθμη εξαρτάται από το 

μέγεθος και τον τύπο του συσσωρευτή).  

Όταν έχουμε συστοιχία συσσωρευτών συνδεδεμένων σε σειρά, παράλληλα ή  

σειρά/παράλληλα και θέλουμε να αντικαταστήσουμε έναν συσσωρευτή, οι συσσωρευτές 

αντικατάστασης πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος, τύπο και κατασκευαστή (ει δυνατόν). Η 

ηλικία και ο βαθμός χρήσης πρέπει να είναι ίδια με των υπόλοιπων συσσωρευτών. Για 

παράδειγμα, δεν πρέπει να τοποθετήσουμε έναν νέο συσσωρευτή σε ένα πακέτο που έχει 

συσσωρευτές με ηλικία μεγαλύτερη των 6 μηνών ή που έχουν πραγματοποιήσει 

περισσότερους από 75 κύκλους. Είτε πρέπει να αντικαταστήσουμε το πακέτο με ένα εξ 

ολοκλήρου νέο είτε να χρησιμοποιήσουμε για αντικατάσταση έναν καλό μεν 

χρησιμοποιημένο δε συσσωρευτή. Για συσσωρευτές μεγάλης διάρκειας ζωής, μπορεί να 

υπάρχουν διαφορές ηλικίας ακόμα και ενός έτους.  

Τα καπάκια των διεξόδων στους συσσωρευτές υγρού ηλεκτρολύτη πρέπει να 

παραμένουν στο συσσωρευτή που φορτίζεται και να μην αφαιρούνται. Αυτό αποτρέπει 

μεγάλη απώλεια ύδατος. Επίσης, προστατεύει από σταγόνες οξέος που πετάγονται όταν οι 

συσσωρευτές εκλύουν αέρια.  

Όταν αγοράζουμε ένα νέο πακέτο συσσωρευτών υγρού ηλεκτρολύτη, οι 

συσσωρευτές πρέπει να φορτίζονται πλήρως και να δέχονται και εξισωτική φόρτιση. 



138 

 

Ύστερα, πρέπει να παίρνουμε μια μέτρηση με το πυκνόμετρο για μελλοντική γνώση των 

τιμών του συσσωρευτή μας. Καθώς δεν έχουν όλοι οι συσσωρευτές την ίδια ακριβώς 

περιεκτικότητα σε οξύ, αυτό θα αποτελέσει χρήσιμη πληροφορία για μελλοντικές 

μετρήσεις. Στη συνέχεια, μπορούμε μετρώντας το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη και την 

τάση του συσσωρευτή, να προσδιορίσουμε τη στάθμη φόρτισης (SOC).   

Όταν χρησιμοποιούμε ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάνελ, για να παρέχουμε φόρτιση 

συντήρησης σε έναν συσσωρευτή (χωρίς τη χρήση ενός ελεγκτή φόρτισης), πρέπει να 

επιλέξουμε ένα πάνελ που να δίνει μια μέγιστη έξοδο της τάξης του 1/300οστού έως 

1/1000οστού της χωρητικότητας σε αμπερώρια. Για ένα ζευγάρι συσσωρευτών των 

αμαξιδίων του γκολφ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα πάνελ ισχύος 1 έως 5 W.  Είναι 

λογικό να αγοράσουμε μικρότερο πάνελ για μια περιοχή που δέχεται 5 ώρες ηλιοφάνειας 

την ημέρα και ένα μεγαλύτερο πάνελ για μια περιοχή με μικρή ηλιοφάνεια. 

Οι συσσωρευτές μολύβδου δεν παρουσιάζουν φαινόμενο μνήμης. Το φαινόμενο 

μνήμης είναι ότι, αν δεν πραγματοποιούνται πλήρεις κύκλοι, ο συσσωρευτής «θεωρεί» (σαν 

να θυμάται) ότι έχει μικρότερη χωρητικότητα σε σχέση με την πραγματική. Η φήμη ότι οι 

συσσωρευτές μολύβδου πρέπει να εκφορτίζονται πλήρως για να αποφευχθεί αυτό το 

φαινόμενο μνήμης είναι τελείως ψευδής. Μάλιστα, η πλήρης εκφόρτιση (βαθείς κύκλοι) 

οδηγεί και σε πρόωρη καταστροφή αυτών των συσσωρευτών.  

Το να μένει ένας συσσωρευτής αδρανής μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβές για 

αυτόν. Είναι κακή ιδέα να αγοραστούν νέοι συσσωρευτές και να φυλαχτούν για μελλοντική 

χρήση. Είτε πρέπει να τους αγοράζουμε όταν τους χρειαζόμαστε είτε να τους διατηρούμε 

σε μια συνεχή φόρτιση συντήρησης. Το καλύτερο πράγμα είναι αν αγοράσουμε 

συσσωρευτές αμέσως να τους χρησιμοποιήσουμε. 

Για τον καθαρισμό του εξωτερικού μέρους των συσσωρευτών πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο καθαρό νερό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ούτε διαλύτες ούτε 

καθαριστικά σπρέι.  

 

 

Γήρανση 

 

 
Η απόδοση των συσσωρευτών χειροτερεύει βαθμιαία με το χρόνο, λόγω 

ανεπιθύμητων χημικών αντιδράσεων και φυσικών αλλαγών στις ενεργές χημικές ουσίες. 

Αυτή η διαδικασία, γενικά, δεν είναι αντιστρέψιμη και οδηγεί στο τέλος στην αποτυχία των 

συσσωρευτών. 

Καθώς οι συσσωρευτές γερνούν, οι απαιτήσεις συντήρησής τους αλλάζουν. Αυτό 

σημαίνει  ότι απαιτούν πιο μεγάλο χρόνο φόρτισης ή/και υψηλότερο ρυθμό στο τέλος της 

φόρτισης (υψηλότερη ένταση ρεύματος στο τέλος της φόρτισης). Συνήθως, οι παλαιότεροι 

συσσωρευτές πρέπει να δέχονται συμπλήρωση νερού συχνότερα. Η χωρητικότητά τους, 

επίσης, μειώνεται. Όταν η χωρητικότητα φτάσει το 80% της αρχικής, τότε συνήθως 

κρίνουμε το συσσωρευτή ακατάλληλο για χρήση. 
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Η θερμοκρασία του συσσωρευτή είναι ένας παράγοντας κρίσιμος για αυτόν, αφού 

μειώνει τη διάρκεια ζωής του. Στο σχήμα 4.5 διαπιστώνουμε ότι η αύξηση της 

θερμοκρασίας συνδέεται με τη γήρανση του συσσωρευτή, με τέτοιον τρόπο ώστε να την 

επιταχύνει.  

 

 

 

  

 

Σχήμα 4.5 Απεικονίζεται η διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή (μολύβδου), συναρτήσει της θερμοκρασίας. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να εκτιμηθεί η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή σε 

κύκλους (cycle life) είναι να μετρηθεί η εσωτερική της αντίσταση. Με αυτόν τον τρόπο, η 

διάρκεια ζωής μετριέται με το χρόνο που πρέπει να περάσει μέχρι η εσωτερική αντίσταση 

υποστεί μια μεταβολή, την οποία έχουμε συμφωνήσει από πριν, όπως π.χ. αύξηση κατά 

έναν παράγοντα 1.3. Το σχήμα 4.6 δείχνει ότι υπάρχει πραγματικά σχέση μεταξύ της 

εσωτερικής αντίστασης και της γήρανσης ενός κυττάρου, για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται 

αυτή η σχέση και αντίστροφα (όπως αναφέραμε), ώστε να πάρουμε μια εικόνα για τη 

γήρανση του κυττάρου. 
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Σχήμα 4.6 Φαίνεται η αύξηση της εσωτερικής αντίστασης ενός κυττάρου με το χρόνο και με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. 

 

 

Μερικά στοιχεία που αφορούν τη γήρανση είναι τα ακόλουθα:  

 η διάβρωση «τρώει» μερικές από τις ενεργές χημικές ουσίες του κυττάρου, πράγμα 

που οδηγεί σε αυξημένη αντίσταση και σε απώλεια χωρητικότητας.     

 απώλεια χημικών ουσιών λόγω εξάτμισης. Τα αέρια προϊόντα που προέρχονται από 

την υπερφόρτιση χάνονται στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας απώλεια 

χωρητικότητας.   

 αλλαγή στα φυσικά χαρακτηριστικά (μορφολογία) των χημικών ουσιών που 

χρειάζονται για τη λειτουργία του συσσωρευτή.   

ο  σχηματισμός κρυστάλλων. Με την πάροδο του χρόνου, η κρυσταλλική δομή 

στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων αλλάζει, καθώς σχηματίζονται 

μεγαλύτεροι κρύσταλλοι. Αυτό μειώνει την ενεργό περιοχή των ηλεκτρο-

δίων και, ως εκ τούτου, την ικανότητά τους για μεταφορά ρεύματος και για 

ενεργειακή αποθήκευση.  

ο  ανάπτυξη δενδριτών. Πρόκειται για το σχηματισμό μικρών κρυστάλλων ή 

δομών με μορφή δέντρου γύρω από τα ηλεκτρόδια εκεί που έπρεπε να είναι 

υδατικό διάλυμα. Αρχικά, αυτοί οι δενδρίτες μπορούν να προκαλέσουν 

αύξηση της αυτοεκφόρτισης. Τελικά, μπορούν να τρυπήσουν το διαχωριστή, 

προκαλώντας βραχυκύκλωμα.   

 αδρανοποίηση. Πρόκειται για ένα ανθεκτικό στρώμα που αναπτύσ-σεται στα 

ηλεκτρόδια, εμποδίζοντας τη χημική δράση του κυττάρου.  

 βραχυκυκλωμένα κύτταρα. Τα κύτταρα που φαίνονταν οριακώς αποδεκτά, όταν 

ήταν νέα και πρόσφατα κατασκευασμένα, μπορεί να περιέχουν λανθάνουσες 

ατέλειες που φαίνονται όσο προχωρεί η  γήρανση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 
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κακή κατασκευή του κυττάρου, μόλυνση με προσμίξεις, τραχύτητα στα μεταλλικά 

μέρη. Όλα αυτά μπορεί να προκαλέσουν επαφή των ηλεκτροδίων και, επομένως, 

βραχυκύκλωμα.   

 ράγισμα των ηλεκτροδίων ή του ηλεκτρολύτη. Μερικά κύτταρα στερεού 

ηλεκτρολύτη, όπως στα λιθίου-πολυμερούς μπορούν να αποτύχουν λόγω 

ραγίσματος του ηλεκτρολύτη.   

 

Ανεξέλεγκτες συνθήκες λειτουργίας  

Οι καλοί συσσωρευτές δεν είναι απρόσβλητοι από διάφορα φαινόμενα  αποτυχίας, τα 

οποία σχετίζονται με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Η υψηλή θερμοκρασία των 

κυττάρων είναι η κύρια αιτία αποτυχίας και εμφανίζεται στις ακόλουθες καταστάσεις:   

o κακή σχεδίαση της εφαρμογής, όπου θα χρησιμοποιηθούν οι συσσωρευτές    

o χρήση ακατάλληλου συσσωρευτή για την εφαρμογή    

o ακατάλληλη διαδικασία φόρτισης    

o υπερφόρτιση     

o περιβαλλοντικές συνθήκες: υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη ψύξης.   

o υψηλή θερμοκρασία αποθήκευσης     

o οι μηχανικές ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί ο συσσωρευτής μπορεί και 

αυτές να συμβάλουν στη γήρανση και αποτυχία του.   

Οι περισσότεροι από αυτούς τους παράγοντες οδηγούν στην υπερθέρμανση των κυττάρων 

και αυτός, τελικά, είναι ο λόγος που οδηγεί στην καταστροφή τους.   

 

Κακή χρήση  

 
Η κακή χρήση δε σημαίνει μόνο την απλή μηχανική καταπόνηση από το χρήστη. 

Καλύπτει, επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, την τυχαία κακομεταχείριση που μπορεί 

να είναι και αναπόφευκτη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πτώση, σπάσιμο, τρύπημα, 

συγκρούσεις, βύθιση σε ρευστά, πάγωμα ή επαφή με φωτιά. Οποιοδήποτε από αυτά θα 

μπορούσε να συμβεί σε έναν συσσωρευτή αυτοκινήτου, για παράδειγμα. Γενικά, είναι 

αποδεκτό ότι ο συσσωρευτής μπορεί να μην επιζήσει από όλα αυτά τα συμβάντα, αλλά 

πρέπει τουλάχιστον, σε τέτοιες περιπτώσεις, να μη δημιουργεί και πρόβλημα κινδύνου ή 

ασφάλειας στο περιβάλλον της.  

 

Εξωτερικοί παράγοντες  

 

Οι αποτυχίες των συσσωρευτών μπορεί να μην οφείλονται απαραιτήτως σε φυσική 

φθορά ή κακή χρήση από το χρήστη. Μπορεί να οφείλονται και σε δυσλειτουργίες στα 

συστήματα στα οποία εγκαθίστανται. Οι συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 

οχημάτων υπόκεινται σε ποικίλα προβλήματα, οποιαδήποτε από τα οποία θα μπορούσαν να 

τους καταστρέψουν, όπως:  

 αποτυχία αισθητήρων    

 αποτυχία κυκλωμάτων διακοπής    

 αποτυχία ανεμιστήρων ή αντλιών    
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 απώλεια ψυκτικού υγρού    

 ανακριβή ή ελλιπή μηνύματα από το σύστημα BMS (Battery Management System)    

 αποτυχία του συστήματος BMS    

 απώλεια επικοινωνιών     

 αποτυχία του φορτιστή (υπερφόρτιση)    

Για να προσδιοριστεί η πρωταρχική αιτία της αποτυχίας, το σύστημα διάγνωσης 

προβλημάτων OBD (On Board Diagnostics) πρέπει να συνδέεται με τον κατάλογο 

στοιχείων στο σύστημα BMS (Battery Management System).  

 

 

4.4 ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 

 

Χρησιμοποιούνται διάφορες χημείες για να κατασκευαστούν συσσωρευτές. Κάποιοι 

συνδυασμοί έχουν χαμηλό κόστος, αλλά δίνουν χαμηλή ενέργεια. Άλλοι μπορούν να 

αποθηκεύσουν μεγάλη ενέργεια, αλλά κοστίζουν πολύ ακριβά. Οι συσσωρευτές μολύβδου 

προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό χωρητικότητας σε σχέση με το κόστος τους και 

χρησιμοποιούνται συχνά σε αυτόνομα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στο σχήμα 4.7 φαίνεται η βασική δομή ενός συσσωρευτή μολύβδου. Διακρίνονται 

τα βασικά του μέρη, που είναι η θήκη, η θετική και η αρνητική πλάκα, οι οποίες συνδέονται 

με τους αντίστοιχης πολικότητας ακροδέκτες, ο ηλεκτρολύτης και ο διαχωριστής. 

 

 
Σχήμα 4.7 Φαίνεται η μορφή ενός συσσωρευτή μολύβδου. 

 

Η  χημεία των συσσωρευτών μολύβδου 
 

Το ενεργό υλικό του θετικού ηλεκτροδίου είναι διοξείδιο του μολύβδου (PbO2), ενώ 

του αρνητικού ηλεκτροδίου είναι σπογγώδης μόλυβδος Pb. Κατά την εκφόρτιση το 

διοξείδιο του μολύβδου στην άνοδο και ο μόλυβδος στην κάθοδο μετατρέπονται σε θειικό 

μόλυβδο.  

Ο ηλεκτρολύτης είναι διάλυμα θειικού οξέος, σε υγρή μορφή ή σε μορφή ζελέ (gel). 

Όταν είναι σε υγρή μορφή, συμφέρει οι συσσωρευτές να είναι "στεγανοί", για να μη χυθεί 
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το οξύ αν αναποδογυρίσουν.  

Όταν ο συσσωρευτής εκφορτίζεται, μόρια θείου από τον ηλεκτρολύτη σχηματίζουν 

δεσμούς στις πλάκες μολύβδου και ελευθερώνουν ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια βγαίνουν 

προς το εξωτερικό κύκλωμα και αποτελούν το ρεύμα του συσσωρευτή. Τελικά, τα ενεργά 

υλικά των δύο ηλεκτροδίων μετατρέπονται σε θειικό μόλυβδο, ενώ ο ηλεκτρολύτης 

αραιώνει επειδή καταναλώνεται θειικό οξύ και παράγεται και νερό. Όταν το κύτταρο 

επαναφορτίζεται, συμβαίνει η αντίστροφη διαδικασία. Στο τέλος της φόρτισης,τα ενεργά 

υλικά των δύο ηλεκτροδίων έχουν αποκατασταθεί στην αρχική τους κατάσταση. 

 

 

 

Σχήμα 4.8 Φαίνεται η λειτουργία του συσσωρευτή μολύβδου. 

 

Η αντίδραση εκφόρτισης δείχνει τις αναλογίες των αντιδρώντων, δηλαδή, του 

διοξειδίου του μολύβδου, του μολύβδου και του θειικού οξέος, ώστε να δίνεται η 

χωρητικότητα του συσσωρευτή. Με ένα πολύ χαμηλό ρυθμό εκφόρτισης, μπορεί να 

αποδοθεί όλη η χωρητικότητα και να μειωθούν, ταυτόχρονα, οι συγκεντρώσεις των 

αντιδρώντων στο μηδέν. Στην πραγματική χρήση του συσσωρευτή, όμως, οι χημικές 

αντιδράσεις στα δύο ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης δεν πραγματοποιούνται 

ως το τέλος  και η θεωρητική χωρητικότητα δε φτάνεται ποτέ.     

Η διάρκεια ζωής περιορίζεται κανονικά από τη θετική πλάκα που είναι και η  

λιγότερο αποδοτική. Περίσσεια ενεργού υλικού στην αρνητική πλάκα μπορεί να επεκτείνει 

τη διάρκεια ζωής του συσσωρευτή. Επίσης, περίσσεια θειικού οξέος στον ηλεκτρολύτη, 

χρησιμοποιείται στα περισσότερα κύτταρα, με σκοπό να διατηρείται η κατάλληλη οξύτητα, 

ώστε να επιτευχθεί μεγάλη διάρκεια ζωής.  

Από την άλλη πλευρά, όμως, ο κατασκευαστής προσπαθεί να μειώσει τα 

πλεονάζοντα ενεργά υλικά σε κάθε κύτταρο, προκειμένου να μειωθεί το κόστος 

κατασκευής. Σε πολλές εφαρμογές, ο σχεδιαστής του κυττάρου στοχεύει σε μια μέγιστη 

ενέργεια εξόδου ανά μονάδα βάρους ή όγκου του κυττάρου. Κατά συνέπεια, μερικά 
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κύτταρα μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν περιορισμένο οξύ αν ο ρυθμός εκφόρτισης είναι 

αργός, δηλαδή εκφορτίζονται με ρεύμα μικρότερο από αυτό για το οποίο σχεδιάστηκαν να 

λειτουργούν.   

 

Εφαρμογές των συσσωρευτών μολύβδου 

    

Οι περισσότεροι από τους συσσωρευτές μολύβδου που υπάρχουν στον κόσμο είναι 

εκκίνησης, για έναρξη αυτοκινήτων, φωτισμό και ανάφλεξη (SLI), με 320 εκατομμύρια 

μονάδες να έχουν κατά εκτίμηση μεταφερθεί (shipping) από το εργοστάσιο παραγωγής 

προς τους καταναλωτές το έτος 1999. Το 1992 περίπου 3 εκατομμύρια τόνοι μολύβδου 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τέτοιων συσσωρευτών μολύβδου.  

Οι εφεδρικοί (στάσιμοι) συσσωρευτές που σχεδιάζονται με υγρό ηλεκτρολύτη και 

για βαθείες εκφορτίσεις χρησιμοποιούνται συνήθως στα μεγάλα εφεδρικά συστήματα σε 

τηλεφωνικά και υπολογιστικά συστήματα, για την αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας 

του δικτύου για μελλοντική χρήση (grid energy storage) και για οικιακά συστήματα 

ενέργειας εκτός-δικτύου (off-grid household electric power systems). Επίσης, οι 

συσσωρευτές μολύβδου χρησιμοποιούνται και για φωτισμό έκτακτης ανάγκης σε 

περιπτώσεις διακοπής ρεύματος.  

Οι συσσωρευτές έλξης χρησιμοποιούνται στα αμαξίδια του γκολφ και σε άλλα 

ηλεκτρικά οχήματα. Οι μεγάλοι συσσωρευτές μολύβδου χρησιμοποιούνται, επίσης, για να 

τροφοδοτήσουν τις ηλεκτρικές μηχανές σε ντηζελοηλεκτρικά (συμβατικά) υποβρύχια, αλλά 

και στα πυρηνικά. Οι συσσωρευτές μολύβδου κλειστού τύπου που ρυθμίζονται με βαλβίδες 

δεν μπορούν να χάσουν τον ηλεκτρολύτη τους. Δε χύνεται ο ηλεκτρολύτης τους ποτέ. 

Αυτοί χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εφεδρικής ενέργειας, όπως για συναγερμούς και για 

μικρότερα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιαίτερα για UPS (Uninterruptible 

Power Supplies), σε ηλεκτρικά μηχανάκια scooters, σε ηλεκτρικές αναπηρικές καρέκλες, 

ηλεκτρικά ποδήλατα, σε θαλάσσιες εφαρμογές, σε ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτές ή 

μικρά υβριδικά οχήματα και σε μοτοσικλέτες.  

 

 

Συσσωρευτές εκκίνησης    

 
Οι συσσωρευτές μολύβδου που σχεδιάζονται για την εκκίνηση μηχανών 

αυτοκινήτων δεν προορίζονται για βαθιά εκφόρτιση. Έχουν έναν μεγάλο αριθμό λεπτών 

πλακών εξασφαλίζοντας μέγιστη επιφάνεια πλακών και επομένως μέγιστο ρεύμα εξόδου, 

αλλά μπορεί να υποστούν ζημιά σε περίπτωση βαθιάς εκφόρτισης. Επαναλαμβανόμενες 

βαθιές εκφορτίσεις θα οδηγήσουν σε απώλεια χωρητικότητας και, τελικά, στην πρόωρη 

καταστροφή του συσσωρευτή, καθώς τα ηλεκτρόδια καταστρέφονται λόγω μηχανικών 

πιέσεων που εμφανίζονται κατά την εκφόρτιση.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Grid_energy_storage
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Οι συσσωρευτές που διατηρούνται υπό συνεχή τάση συντήρησης θα παρουσιάσουν 

διάβρωση στα ηλεκτρόδια, πράγμα που οδηγεί σε πρόωρη αποτυχία. Οι συσσωρευτές 

εκκίνησης πρέπει να φυλάσσονται ανοικτοκυκλωμένοι, αλλά να φορτίζονται τακτικά 

(τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες) για να αποτραπεί το φαινόμενο της θειίκωσης.  

Οι συσσωρευτές εκκίνησης παρουσιάζουν μια διαφορά από τους συσσωρευτές 

βαθέων κύκλων: οι πλάκες των κυττάρων τους δεν εκτείνονται προς τα κάτω μέχρι το 

πυθμένα του συσσωρευτή. Μια συνέπεια αυτού είναι ότι οι συσσωρευτές εκκίνησης είναι 

πιο ελαφρείς από τους συσσωρευτές βαθέων κύκλων των ιδίων διαστάσεων, επειδή οι 

πλάκες τους είναι, επομένως, λίγο μικρότερες. Επίσης, η μορφή των πλακών στους 

συσσωρευτές εκκίνησης παρουσιάζει και ένα ακόμη πλεονέκτημα. Επιτρέπει στον μόλυβδο 

που ξεκολλάει και πέφτει από τις πλάκες, να συλλέγεται στον πυθμένα του συσσωρευτή. 

Αυτό γινόταν έτσι και αλλιώς. Αλλά, τώρα, παρατείνεται η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή 

για τον εξής λόγο: όταν τα θραύσματα που είναι στον πυθμένα αυξάνονται αρκετά και 

γίνονται αρκετά ψηλά μπορούν να αγγίξουν τις πλάκες και να προκαλέσουν 

βραχυκύκλωμα. Συνέπεια αυτού είναι η απώλεια τάσης και χωρητικότητας των 

συσσωρευτών. Στους συσσωρευτές εκκίνησης, λοιπόν, επειδή οι πλάκες δεν κατεβαίνουν 

πολύ χαμηλά προς τον πυθμένα, είναι πιο δύσκολο τα πεσμένα κομμάτια να φτάσουν τις 

πλάκες και, επομένως, θα αργήσει αρκετά να συμβεί βραχυκύκλωμα. Έτσι, μεγαλώνει η 

διάρκεια ζωής τους.   

 

Συσσωρευτές βαθέων κύκλων 

  

Οι συσσωρευτές βαθέων-κύκλων καταστρέφονται λιγότερο λόγω των εκφορτίσεων 

και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου οι συσσωρευτές εκφορτίζονται τακτικά, όπως σε 

φωτοβολταϊκά συστήματα, σε ηλεκτρικά οχήματα (forklift, αμαξίδια του γκολφ, ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα και άλλα) και σε συστήματα UPS για υπολογιστές. Αυτοί οι συσσωρευτές 

έχουν παχύτερες πλάκες, που μπορούν να δώσουν μικρότερο μέγιστο ρεύμα, αλλά μπορούν 

να αντέξουν συχνές εκφορτίσεις. 
 
 

 

Συσσωρευτές Ρυθμιζόμενοι με Βαλβίδα 

 
Σε έναν συσσωρευτή μολύβδου ρυθμιζόμενο με βαλβίδα (VRLA), το υδρογόνο και 

το οξυγόνο που παράγονται στα κύτταρα επανασυνδέονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό και 

δίνουν νερό. Ο ηλεκτρολύτης δε χάνεται λόγω ηλεκτρόλυσης, εκτός και αν ο ρυθμός 

επανασύνδεσης είναι μικρότερος από το ρυθμό παραγωγής  αερίων. Οι συσσωρευτές 

VRLA έχουν ονομαστεί και συσσωρευτές χωρίς συντήρηση διότι δεν επιτρέπουν τον 

έλεγχο της στάθμης του ηλεκτρολύτη λόγω των βαλβίδων. Εντούτοις, αυτό είναι κατά 

κάποιον τρόπο εσφαλμένος χαρακτηρισμός. Οι συσσωρευτές VRLA απαιτούν όντως 

συντήρηση. Αν σκεφτούμε ότι τελικά χάνεται λίγος ηλεκτρολύτης, ξηραίνονται και χάνουν 

χωρητικότητα. Αυτό μπορεί να ανιχνευθεί μετρώντας τακτικά την εσωτερική αντίσταση 
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που εμφανίζεται. Πρόσφατες τεχνικές συντήρησης έχουν αναπτυχθεί, που επιτρέπουν τη 

συμπλήρωση με νερό, άρα και την αποκατάσταση σημαντικών ποσοτήτων χαμένης 

χωρητικότητας.  

Ο τύπος συσσωρευτών VRLA έγινε δημοφιλής στις μοτοσικλέτες περίπου το 1983, 

επειδή ο όξινος ηλεκτρολύτης απορροφάται από το διαχωριστή και έτσι δεν μπορεί να 

χυθεί. Ο διαχωριστής βοηθά, επίσης, τους συσσωρευτές να αντιστέκονται καλύτερα στις 

δονήσεις. Οι συσσωρευτές VRLA είναι, επίσης, δημοφιλείς στις εφαρμογές εφεδρείας, 

όπως στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, λόγω του μικρού χώρου που απαιτούν στο δάπεδο 

και της εύκολης εγκατάστασής τους. Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των συσσωρευτών 

VRLA διαφέρουν κάπως από αυτά των συσσωρευτών μολύβδου με υγρό ηλεκτρολύτη και 

απαιτούν παραπάνω προσοχή στη φόρτιση και την εκφόρτιση.  

 

 

Γρήγορη και αργή φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών μολύβδου 

 

 

 

Σχήμα 4.9 Φαίνεται ένας συσσωρευτής που έχει φουσκώσει λόγω αυξημένης εσωτερικής πίεσης. Η τελευταία 

οφείλεται σε έντονη παραγωγή αερίων κατά την υπερφόρτιση. 

 

Το ρεύμα φόρτισης πρέπει να ταιριάξει με τη δυνατότητα του συσσωρευτή να 

απορροφάει ενέργεια. Η χρησιμοποίηση πάρα πολύ μεγάλου ρεύματος φόρτισης σε έναν 

μικρό συσσωρευτή μπορεί να τον κάνει να βράσει και να εξέλθει από τις διεξόδους ο 

ηλεκτρολύτης.  

Σε αυτήν την εικόνα, ένας συσσωρευτής VRLA έχει διογκωθεί σαν να ήταν 

μπαλόνι, εξαιτίας μεγάλης πίεσης αερίου που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια 

υπερφόρτισης. Η χωρητικότητα ενός συσσωρευτή μολύβδου δεν αποτελεί σταθερή 

ποσότητα, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το πόσο γρήγορα αυτός εκφορτίζεται.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:VRLA_Overcharged_using_12v_10A_charger_-_Acid_boiled_out_-_case_bulged_and_swelled.JPG
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Ονομαστική και διαθέσιμη χωρητικότητα συσσωρευτών μολύβδου 

 
Η χωρητικότητα των συσσωρευτών μολύβδου χαρακτηρίζεται από το ρυθμό 0,05C 

(C/20) που σημαίνει ότι ένας συσσωρευτής των 6 Ah, μπορεί να εκφορτίζεται με 300 mA 

επί 20 ώρες. Όμως, στην πράξη, τους εκφορτίζουμε με πολύ μεγαλύτερα ρεύματα, με 

αντίστοιχη μείωση της χωρητικότητάς τους. Για παράδειγμα, ο συσσωρευτής με 

ονομαστική χωρητικότητα 6Αh, όταν εκφορτίζεται με 1C μπορεί να αποδώσει μόνο το 30% 

της ονομαστικής χωρητικότητάς του, δηλαδή 2Αh.  

Υπάρχει μια εμπειρική σχέση μεταξύ του ρυθμού εκφόρτισης και της 

χωρητικότητας, γνωστή ως νόμος του Peukert. Για ρυθμό εκφόρτισης του ενός αμπέρ, ο 

νόμος του Peukert γράφεται συχνά ως:  

 

k

pC I t  

 

όπου:  

 είναι η χωρητικότητα για έναν ρυθμό εκφόρτισης  ίσο με 1 αμπέρ, η οποία εκφράζεται 

σε αμπερώρια (Ah).  

είναι το πραγματικό ρεύμα εκφόρτισης κοντά στο 1 αμπέρ και εκφρασμένο σε σχέση με 

το ρεύμα αναφοράς του 1 Α, άρα είναι και αδιάστατο.  

είναι ο πραγματικός χρόνος εκφόρτισης του συσσωρευτή, o οποίoς  εκφράζεται σε ώρες 

(h).  

Η χωρητικότητα για ρυθμό εκφόρτισης ίσο με ένα αμπέρ δε δίνεται, συνήθως, στην πράξη. 

Είναι χρήσιμο να επαναδιατυπωθεί ο νόμος για ένα γνωστό ποσό χωρητικότητας και ρυθμό 

εκφόρτισης:  

k
C

t H
IH

 
  

 
 

όπου:  

είναι ο χρόνος εκφόρτισης των προδιαγραφών, σε ώρες (h).  

είναι η χωρητικότητα προδιαγραφών για το συγκεκριμένο ρυθμό εκφόρτισης, σε         

    αμπερώρια.  

είναι το πραγματικό ρεύμα εκφόρτισης, σε Α.  

είναι η σταθερά του Peukert, (αδιάστατη ποσότητα).  
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είναι ο πραγματικός χρόνος εκφόρτισης του συσσωρευτή, σε ώρες (h).  

 

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα, εάν ο συσσωρευτής έχει μια σταθερά Peukert 

ίση με 1,2 και εκφορτίζεται με ρυθμό ίσο με 10 Α, ο χρόνος t για να εκφορτιστεί πλήρως 

είναι:    

1.2
100

20 8.7
10 20

t h
 

   
 

 

 

Επομένως, θα έδινε μόνο 87 αμπερώρια παρά 100. 

  

Ο νόμος του Peukert μπορεί να γραφτεί ως εξής:  

1k
C

It C
IH



 
  

 
 

δεδομένου ότι το It  είναι η αποτελεσματική χωρητικότητα στο ρυθμό εκφόρτισης .  

Όταν γνωρίζουμε τη χωρητικότητα του συσσωρευτή για δύο διαφορετικούς 

ρυθμούς εκφόρτισης, από την εξίσωση του Peukert, είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο εκθέτης 

Peukert.  

Ο νόμος του Peukert είναι πολύ χρήσιμος σε ένα ηλεκτρικό όχημα με συσσωρευτές, 

όπου οι συσσωρευτές που έχουν προδιαγραφές, παραδείγματος χάριν, να εκφορτίζονται σε 

χρόνο 20 ωρών χρησιμοποιούνται σε έναν πολύ πιο σύντομο χρόνο εκφόρτισης, περίπου 1 

ώρας (γιατί τόσο χρόνο ταξιδέψαμε με το αυτοκίνητο).  

 

Όταν ένας συσσωρευτής φορτίζεται ή εκφορτίζεται, αυτό έχει επιπτώσεις αρχικά 

μόνο στις χημικές ουσίες, οι οποίες παρεμβάλλονται μεταξύ των ηλεκτροδίων και του 

ηλεκτρολύτη. Η φόρτιση που αποθηκεύεται στις χημικές ουσίες, δηλαδή στη χημική 

διεπαφή μεταξύ ηλεκτροδίων και ηλεκτρολύτη αποκαλείται, συχνά, "φόρτιση διεπαφής". 

Με την πάροδο του χρόνου, η φόρτιση διαδίδεται λόγω της διάχυσης αυτών των χημικών 

ουσιών σε όλο τον όγκο του ενεργού υλικού.  

Εάν ένας συσσωρευτής έχει εκφορτιστεί εντελώς (π.χ. τα φώτα ενός αυτοκινήτου 

έμειναν ανοικτά όλη τη νύχτα) και, έπειτα, του δοθεί φόρτιση για μερικά μόνο λεπτά, τότε 

κατά τη διάρκεια του συντόμου αυτού χρόνου αναπτύσσει μια φόρτιση μόνο κοντά στη 

διεπαφή. Η τάση του συσσωρευτή μπορεί να αυξηθεί για να πλησιάσει την τάση του 

φορτιστή και, έτσι, το ρεύμα φόρτισης μειώνεται σημαντικά. Μετά από μερικές ώρες αυτή 

η φόρτιση διεπαφής θα διαδοθεί στον όγκο του ηλεκτροδίου και του ηλεκτρολύτη και, 



149 

 

επειδή είναι χαμηλή, δεν επαρκέσει για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο.  

Αφ' ετέρου, εάν ο ρυθμός φόρτισης του συσσωρευτή είναι αργός, τότε ο 

συσσωρευτής θα φορτιστεί πιο πλήρως. Κατά τη διάρκεια μιας αργής φόρτισης, η φόρτιση 

διεπαφής έχει το χρόνο να ανακατανεμηθεί στον όγκο των ηλεκτροδίων και του 

ηλεκτρολύτη, την ίδια ώρα, όμως, η φόρτιση αυτή αναπληρώνεται από το φορτιστή. Η 

τάση του συσσωρευτή παραμένει χαμηλότερη από την τάση του φορτιστή σε όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που επιτρέπει στο ρεύμα φόρτισης να ρέει προς το 

συσσωρευτή.  

Ομοίως, εάν ένας συσσωρευτής υποστεί γρήγορη εκφόρτιση (όπως κατά την 

εκκίνηση ενός αυτοκινήτου) για λίγα λεπτά, θα φανεί σαν να νεκρώθηκε, παρουσιάζοντας 

μειωμένη τάση και ισχύ. Εντούτοις, μπορεί να έχει χάσει μόνο τη φόρτιση διεπαφής του. 

Εάν η εκφόρτιση διακοπεί για λίγα λεπτά, ο συσσωρευτής μπορεί να επανέλθει στην 

κανονική της λειτουργία με κατάλληλη τάση και ισχύ, ανάλογα με το  συγκεκριμένο βάθος 

εκφόρτισής του DOD. Αφ' ετέρου, εάν ένας συσσωρευτής υπόκειται σε μια αργή, βαθιά 

εκφόρτιση για ώρες (όπως αν αφήσουμε τα φώτα ενός αυτοκινήτου αναμμένα, πράγμα που 

απαιτεί ρεύμα μικρότερο των 7 Α), τότε οποιαδήποτε μείωση στην απόδοση του 

συσσωρευτή θα είναι πιθανώς μόνιμη.  

 

 

Θειίκωση και αποθειίκωση 

    

Οι συσσωρευτές μολύβδου χάνουν τη δυνατότητά τους να επαναφορτιστούν, όταν 

εκφορτίζονται για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του φαινομένου της 

θειίκωσης (sulfation), της κρυστάλλωσης, δηλαδή, του θειικού μολύβδου.  

Για να δούμε τι είναι αυτό το φαινόμενο, κατ’ αρχάς, πρέπει να πούμε ότι οι 

συσσωρευτές μολύβδου-οξέος παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας αμφίδρομης 

χημικής αντίδρασης. Ο μόλυβδος και το διοξείδιο του μολύβδου, που είναι τα ενεργά υλικά 

στις πλάκες του συσσωρευτή, αντιδρούν κατά τη εκφόρτιση με το θειικό οξύ του 

ηλεκτρολύτη και έτσι, σχηματίζεται θειικός μόλυβδος. Ο θειικός μόλυβδος αρχικά 

μετατρέπεται σε άμορφο υλικό (μη κρυσταλλικό), λεπτά διαιρεμένο και επανέρχεται 

εύκολα σε μόλυβδο, διοξείδιο του μολύβδου και θειικό οξύ, όταν ο συσσωρευτής 

επαναφορτίζεται.  

Καθώς, όμως, ένας συσσωρευτής πραγματοποιεί κύκλους με πολυάριθμες φορτίσεις και 

εκφορτίσεις, κάποια ποσότητα θειικού μολύβδου δεν επανασυνδέεται ώστε να γίνει 

ηλεκτρολύτης, αλλά μετατρέπεται αργά σε μια σταθερή κρυσταλλική μορφή που δε 

διαλύεται πλέον κατά την επαναφόρτιση. Κατά συνέπεια, δεν αποκαθίσταται όλο το ενεργό 

υλικό και, με την πάροδο του χρόνου, μειώνεται.  

         Το φαινόμενο της θειίκωσης παρουσιάζεται σε όλους τους συσσωρευτές μολύβδου 

κατά τη διάρκεια της κανονικής τους λειτουργίας. Η θειίκωση φράζει τα πλέγματα, 
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εμποδίζει την επαναφόρτιση και, τελικά, επεκτείνεται ραγίζοντας τις πλάκες και 

καταστρέφοντας το συσσωρευτή. Επιπλέον, η ποσότητα του θείου που περιέχεται στο 

θειικό μόλυβδο δεν επιστρέφει στον ηλεκτρολύτη ως θειικό οξύ. Οι μεγάλοι κρύσταλλοι 

που έχουν αρχίσει να σχηματίζονται από τη θειίκωση εμποδίζουν τον ηλεκτρολύτη να 

εισχωρήσει στους πόρους των πλακών.  

        Η θειίκωση επηρεάζει, επίσης, τη διαδικασία της επαναφόρτισης, οδηγώντας σε 

παρατεταμένη διάρκεια φόρτισης, λιγότερο αποδοτική και ελλιπή φόρτιση και, τέλος, σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες για το συσσωρευτή.  

        Η θειίκωση μπορεί να αποφευχθεί εάν ο συσσωρευτής επαναφορτίζεται πλήρως 

αμέσως μετά από κάθε εκφόρτιση. 
 
 

       Επίσης, το όλο φαινόμενο της θειίκωσης μπορεί, συχνά, να αποτραπεί, τουλάχιστον 

μερικώς, και να αντιμετωπιστεί με μια τεχνική αποθειίκωσης (desulfation), αποκαλούμενη 

βελτίωση με παλμούς (pulse conditioning). Σε αυτήν την τεχνική, στέλνονται στο 

χαλασμένο συσσωρευτή επανειλημμένως απότομοι αλλά ισχυροί παλμοί ρεύματος. Με την 

πάροδο του χρόνου, αυτή η διαδικασία τείνει να σπάσει και να διαλύσει τους κρυστάλλους 

του θειικού άλατος στον ηλεκτρολύτη, αποκαθιστώντας κάποιο χαμένο ποσό 

χωρητικότητας του συσσωρευτή.  

         Η υψηλότερη θερμοκρασία επιταχύνει τόσο τη θειίκωση όσο και την αποθειίκωση, αν 

και η υπερβολική θερμοκρασία καταστρέφει το συσσωρευτή, επειδή επιταχύνει και τη 

διάβρωση.  

 

Στρωματοποίηση 
 

Ένας τυπικός συσσωρευτής μολύβδου περιέχει ένα μίγμα ύδατος και θειικού οξέος. 

Υπάρχει, όμως, μια μικρή διαφορά πυκνότητας μεταξύ του νερού και του οξέος. Για αυτό 

το λόγο, εάν ο συσσωρευτής αποθηκευτεί κάπου χωρίς να λειτουργεί για μακρά χρονική 

περίοδο, το μίγμα μπορεί να χωριστεί σε ευδιάκριτα στρώματα, με το νερό να ανέρχεται 

στην κορυφή και το οξύ να βυθίζεται στον πυθμένα του συσσωρευτή. Αυτό οδηγεί σε μια 

διαφορά συγκέντρωσης του οξέος επάνω στην επιφάνεια των πλακών και μπορεί να 

επιφέρει μεγαλύτερη διάβρωση του κάτω μισού των πλακών.
 
 

Η συχνή φόρτιση και εκφόρτιση τείνουν να αναδεύουν το μίγμα. Αυτό συμβαίνει 

γιατί η ηλεκτρόλυση του ύδατος κατά τη διάρκεια της φόρτισης σχηματίζει φυσαλίδες 

υδρογόνου και οξυγόνου, οι οποίες ανεβαίνουν και αναδεύουν τον ηλεκτρολύτη καθώς 

κινούνται προς τα πάνω.  

Οι συσσωρευτές κινουμένων οχημάτων εμφανίζουν μεγάλο ταρακούνημα στα 

κύτταρα, καθώς το όχημα επιταχύνει, φρενάρει και στρίβει και έτσι αποφεύγεται η 

στρωματοποίηση.   
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Κίνδυνος έκρηξης στους συσσωρευτές μολύβδου   

    

 

Σχήμα 4.10 Συσσωρευτής αυτοκινήτου μετά από έκρηξη. 

 

  

Η υπερφόρτιση ηλεκτρολύει λίγο από το νερό, γεγονός που οδηγεί σε έκλυση 

αερίων υδρογόνου και οξυγόνου. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως "gassing". Οι 

συσσωρευτές υγρού ηλεκτρολύτη έχουν ανοικτές διεξόδους για να απελευθερώνεται 

οποιοδήποτε αέριο παράγεται, ενώ οι συσσωρευτές VRLA ρυθμίζονται μέσω βαλβίδων. Τα 

κύτταρα υγρού ηλεκτρολύτη κατασκευάζονται με καλύμματα που περιέχουν καταλύτη για 

να επανασυνδέεται οποιαδήποτε ποσότητα από εκπεμπόμενο υδρογόνο. Ένα κύτταρο 

VRLA είναι, κανονικά, ικανό να επανασυνδέει όσο υδρογόνο και οξυγόνο παράγεται μέσα 

σε αυτό, αλλά, εξαιτίας υπερθέρμανσης μπορεί να συγκεντρωθεί αέριο μέσα στο κύτταρο. 

Αν συμβεί αυτό (π.χ., με υπερφόρτιση) η βαλβίδα απελευθερώνει το αέριο και εκτονώνει 

την πίεση, παράγοντας μια χαρακτηριστική όξινη μυρωδιά. Οι βαλβίδες, όμως, μπορεί και 

να αποτύχουν, εάν συσσωρευτούν ρύποι, πράγμα που οδηγεί σε αύξηση της πίεσης στο 

εσωτερικό του συσσωρευτή.  

Εάν το συσσωρευμένο υδρογόνο και οξυγόνο μέσα σε ένα κύτταρο VRLA ή υγρού 

ηλεκτρολύτη αναφλεγεί, συμβαίνει έκρηξη. Η δύναμη από την έκρηξη μπορεί να σπάσει το 

πλαστικό περίβλημα ή να εκτοξεύσει την κορυφή του συσσωρευτή, ρίχνοντας γύρω γύρω 

οξύ και κομμάτια από τη συσκευασία του. Επίσης, μια έκρηξη σε ένα κύτταρο μπορεί να 

αναφλέξει το μίγμα αερίων σε άλλα κύτταρα.  

Τα τοιχώματα των κυττάρων των συσσωρευτών VRLA, συνήθως, φουσκώνουν  

όταν αυξάνεται η εσωτερική πίεση. Η παραμόρφωση ποικίλλει από κύτταρο σε κύτταρο και 

είναι μεγαλύτερη στις άκρες, όπου τα τοιχώματα δε στηρίζονται από άλλα κύτταρα. Τέτοιοι 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:ExplodedBattery.jpeg
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συσσωρευτές με υπερβολική πίεση πρέπει να απομονώνονται προσεκτικά και να 

πετιούνται. Το προσωπικό που εργάζεται κοντά σε συσσωρευτές που διατρέχουν κίνδυνο 

να εκραγούν πρέπει να προστατεύει τα μάτια και το εκτεθειμένο δέρμα από εγκαύματα 

λόγω του ότι πετιούνται σταγόνες οξέος. Επίσης, να προστατεύεται από τη φωτιά φορώντας 

ασπίδα προσώπου, φόρμες εργασίας και γάντια. Η χρησιμοποίηση προστατευτικών 

γυαλιών αντί για ασπίδα προσώπου περιορίζει την ασφάλεια αφήνοντας το πρόσωπο 

εκτεθειμένο στο οξύ και τη θερμότητα από μια πιθανή έκρηξη.  

 

 

Συσσωρευτές μολύβδου και περιβάλλον 

 
           Σύμφωνα με μια έκθεση του 2003 που είχε τον τίτλο "Απομακρύνοντας το μόλυβδο" 

από επιστήμονες, οι συσσωρευτές των οχημάτων στο δρόμο περιείχαν, κατ' εκτίμηση, 

2.600.000 μετρικούς τόνους μολύβδου. Μερικές ενώσεις μολύβδου είναι εξαιρετικά 

τοξικές. Η παρατεταμένη έκθεση ακόμη και σε μικροποσά αυτών των ενώσεων μπορεί να 

προκαλέσει ζημιά στον εγκέφαλο και στα νεφρά, εξασθένιση της ακοής και μαθησιακά 

προβλήματα στα παιδιά. Οι βιομηχανίες αυτοκινήτων χρησιμοποιούν πάνω από 1.000.000 

μετρικούς τόνους κάθε έτος, με το 90% να πηγαίνει στους συμβατικούς συσσωρευτές 

μολύβδου για οχήματα.  

           Ενώ η ανακύκλωση μολύβδου είναι καθιερωμένη στη βιομηχανία, περισσότεροι από 

40.000 μετρικοί τόνοι καταλήγουν σε χωματερές κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τον κατάλογο 

τοξικών υλικών που ελευθερώνονται στο περιβάλλον, άλλοι 70.000 μετρικοί τόνοι 

απελευθερώνονται κατά την εξόρυξη μολύβδου και τη διαδικασία κατασκευής. 
 
 

           Γίνονται προσπάθειες για να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις (ιδιαίτερα όσον αφορά τα 

αυτοκίνητα) λόγω ανησυχίας για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ακατάλληλη 

απόρριψη των συσσωρευτών στα σκουπίδια και το λιώσιμο του μολύβδου σε καμίνια. Οι 

εναλλακτικές λύσεις είναι απίθανο να εκτοπίσουν τους συσσωρευτές μολύβδου από 

εφαρμογές όπως η έναρξη μηχανών ή τα εφεδρικά συστήματα ισχύος, καθώς αυτοί είναι 

χαμηλού κόστους, αν και βαρείς. 

           Ο μόλυβδος είναι τοξικός, άρα οι συσσωρευτές που τον περιέχουν δεν πρέπει να 

πετιούνται στα σκουπίδια, αλλά να παραδίδονται σε κέντρα συλλογής συσσωρευτών. Όλα 

τα συνεργεία και οι ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων συλλέγουν τους παλιούς συσσωρευτές για 

εκφόρτιση.  

 

Ανακύκλωση 

 

           Η ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα 

προγράμματα ανακύκλωσης στον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 97% του μολύβδου 

των συσσωρευτών ανακυκλώθηκε μεταξύ του 1997 και του 2001.  

           Επίσης, είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου 

της ρύπανσης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η εκπομπή μολύβδου στην ατμόσφαιρα. 

Χρειάζεται συνεχής βελτίωση στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών και στο 

σχεδιασμό των φούρνων όπου λιώνει ο μόλυβδος, προκειμένου να συμβαδίζουν με τα 

πρότυπα εκπομπών αερίων.  
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Πρόσθετες ουσίες                                             

          

            Από τη δεκαετία του '50 έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετες χημικές ουσίες για να 

μειώσουν τη συγκέντρωση θειικού μολύβδου που λόγω της θειίκωσης σχηματίζεται στις 

πλάκες και να βελτιώσουν την κατάσταση των συσσωρευτών. Οι ουσίες αυτές 

προστίθενται στον ηλεκτρολύτη ενός συσσωρευτή μολύβδου ο οποίος έχει διεξόδους ώστε 

να αερίζεται. Τέτοιες τεχνικές, όμως, σπανίως είναι αποτελεσματικές. 

 Δύο ενώσεις που χρησιμοποιούνται, είναι το άλας Epsom (δηλαδή, θειικό μα-

γνήσιο) και το EDTA (αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ). Τα άλατα Epsom μειώνουν την 

εσωτερική αντίσταση σε έναν χαλασμένο συσσωρευτή και μπορούν να οδηγήσουν σε μια 

μικρή παράταση ζωής. Το EDTA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαλύσει τις αποθέσεις 

θειικού άλατος σε βαριά εκφορτισμένες πλάκες. Εντούτοις, το διαλυμένο υλικό δεν είναι 

πλέον διαθέσιμο για να συμμετέχει στον κανονικό κύκλο φόρτισης/εκφόρτισης, με 

αποτέλεσμα ένας συσσωρευτής που ξαναζωντανεύει προσωρινά με προσθήκη της ουσίας 

EDTA να έχει μειωμένη διάρκεια ζωής. Ιζήματα από EDTA σε κύτταρα μολύβδου οδηγούν 

στο σχηματισμό οργανικών οξέων, τα οποία επιταχύνουν τη διάβρωση των πλακών 

μολύβδου και των εσωτερικών συνδέσεων.  

            Τα ενεργά υλικά αλλάζουν μορφή κατά τη διάρκεια της φόρτισης και εκφόρτισης, 

με συνέπεια την αύξηση και την αλλοίωσης των ηλεκτροδίων και τη διάχυση του  ενεργού  

υλικού του ηλεκτροδίου μέσα στον ηλεκτρολύτη. Μόλις πέσει το ενεργό υλικό από τις 

πλάκες, δε μπορεί να επανέλθει στη θέση του με καμία χημική επεξεργασία. Ομοίως, 

εσωτερικά μηχανικά προβλήματα όπως ραγισμένες πλάκες, διαβρωμένες συνδέσεις ή 

χαλασμένοι διαχωριστές δεν μπορούν να αποκατασταθούν χημικά.    
      

   

 

Προβλήματα διάβρωσης  

        

          Η διάβρωση του εξωτερικού μεταλλικού μέρους των συσσωρευτών μολύβδου 

οφείλεται σε μια χημική αντίδραση. Αυτή η αντίδραση επηρεάζει τους ακροδέκτες και τα 

εξαρτήματα σύνδεσης των συσσωρευτών.  

          Η διάβρωση στο θετικό ηλεκτρόδιο προκαλείται από την ηλεκτρόλυση. Το πρόβλημα 

εντοπίζεται στη σύνδεση του ηλεκτροδίου με το μηχανισμό σύνδεσης με το καλώδιο, λόγω 

κακής προσαρμογής των κραμάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Η 

διάβρωση λευκού χρώματος αποτελείται, συνήθως, από κρυστάλλους μολύβδου ή θειικού 

ψευδαργύρου. Οι συνδετήρες αλουμινίου διαβρώνονται και σχηματίζεται θειικό αργίλιο. Οι 

συνδετήρες χαλκού παράγουν μπλε και άσπρους κρυστάλλους διάβρωσης.  

          Η διάβρωση των ακροδεκτών ενός συσσωρευτή μπορεί να μειωθεί με την επένδυση 

αυτών με βαζελίνη.  

          Εάν ο συσσωρευτής είναι υπερβολικά γεμάτος με ηλεκτρολύτη, η θερμική διαστολή 

μπορεί να αναγκάσει λίγο από το υγρό να ανέβει από τις διεξόδους του συσσωρευτή στην 

κορυφή του. Αυτό το διάλυμα μπορεί, έπειτα, να αντιδράσει με το μόλυβδο και άλλα 

μέταλλα που υπάρχουν στον εξοπλισμό σύνδεσης του συσσωρευτή και να προκαλέσει 

διάβρωση.  

          Ο ηλεκτρολύτης μπορεί να διαφεύγει από τη σφράγιση μεταξύ πλαστικού και 

μολύβδου, από το σημείο όπου οι ακροδέκτες του συσσωρευτή διαπερνούν την πλαστική 
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θήκη.  

          Επίσης, όξινοι ατμοί εξέρχονται από τα καπάκια των διεξόδων του συσσωρευτή και 

προκαλούνται, συχνά, από υπερφόρτιση και ανεπαρκή εξαερισμό του εσωτερικού του 

συσσωρευτή. Αυτοί οι ατμοί αν έχουν αρκετά μεγάλη συγκέντρωση, είναι δυνατόν να 

αντιδράσουν με τα εκτεθειμένα μέταλλα και να τα διαβρώσουν.  

 

 

Συνηθισμένες τάσεις συσσωρευτών    

 

Oι περιοχές που κυμαίνεται η τάση για τους συσσωρευτές μολύβδου έξι-κυττάρων είναι οι 

εξής:  

 Ανοιχτοκύκλωσης σε πλήρη φόρτιση: 12.6 V έως 12.8 V (2.10-2.13V ανά κύτταρο)  

 Ανοιχτοκύκλωσης σε πλήρη εκφόρτιση του συσσωρευτή: 11.8 V έως 12.0 V    

 Υπό φορτίο και σε κατάσταση πλήρους εκφόρτισης: 10.5 V.  

 Υπό συνεχή τάση συντήρησης στα: 

            13.4 V για συσσωρευτές πηγμένου ηλεκτρολύτη,  

            13.5 V για συσσωρευτές AGM και  

            13,8 V για υγρού ηλεκτρολύτη.  

 

Πρέπει να σημειωθούν, όμως, και οι εξής παρατηρήσεις:    

      1.    Όλες οι τάσεις είναι σε θερμοκρασία 20 °C και πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με 

τη σχέση -0.022V/°C για άλλες θερμοκρασίες.  

      2.   Η τάση συντήρησης ποικίλλει, ανάλογα και με τις συστάσεις του κατασκευαστή.  

      3.  Η ακριβής τιμή της τάσης συντήρησης (±0.05 V) είναι κρίσιμη για τη μακροζωία 

του συσσωρευτή. Πρέπει να αναφερθεί ότι αν αυτή η τάση είναι ανεπαρκής, τότε ο 

συσσωρευτής κινδυνεύει από θειίκωση, η οποία είναι σχεδόν τόσο καταστροφική όσο και η 

υπερβολικά υψηλή τάση (που προκαλεί διάβρωση και απώλεια ηλεκτρολύτη). 

 

Ακολουθούν χαρακτηριστικές τιμές τάσης για τους συσσωρευτές μολύβδου. 

 Τυπική καθημερινή φόρτιση: γίνεται με τάση φορτιστή 14.2 V έως 14.5 V (ανάλογα 

με τη θερμοκρασία και τις τιμές που προτείνει ο κατασκευαστής)   

 Εξισωτική φόρτιση (για συσσωρευτές μολύβδου-οξέος με υγρό ηλεκτρολύτη):       

15 V για λιγότερο από 2 ώρες. Συγχρόνως, η θερμοκρασία  των συσσωρευτών 

πρέπει να παρακολουθείται.  

 Κατώτατο όριο εκλύσεως αερίων: 14.4 V.  

 Αφού ο συσσωρευτής φορτιστεί πλήρως, η τάση πέφτει γρήγορα στα 13.2 V και 

έπειτα, αργά, στα 12.6 V. 

 

Οι φορητοί συσσωρευτές, όπως για τους λαμπτήρες των καπέλων των ανθρακωρύχων 

(προβολείς), έχουν δύο κύτταρα και, για αυτό το λόγο, πρέπει να χρησιμοποιούμε το ένα 

τρίτο των τάσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως για συσσωρευτές μολύβδου έξι 

κυττάρων. 
    

Μέτρηση της στάθμης φόρτισης SOC 



155 

 

 

 

Σχήμα 4.11 Η μέτρηση του ειδικού βάρους του ηλεκτρολύτη με πυκνόμετρο. 

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πυκνόμετρο για να μετρήσουμε το ειδικό 

βάρος του ηλεκτρολύτη κάθε συσσωρευτή ως μέτρο της στάθμης φόρτισής του.  

Επειδή ο ηλεκτρολύτης συμμετέχει στην αντίδραση φόρτισης-εκφόρτισης 

(πυκνώνει και αραιώνει, αντιστοίχως) μέσω των χημικών φαινομένων που συμβαίνουν, ο 

συσσωρευτής μολύβδου έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων συσσωρευτών 

που στηρίζονται σε άλλες χημείες. Είναι σχετικά απλό να καθορίσει κανείς τη στάθμη 

φόρτισης μετρώντας απλώς το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη (specific gravity), το οποίο 

πέφτει καθώς ο συσσωρευτής εκφορτίζεται.   

Μπορεί εναλλακτικά να υπολογιστεί η στάθμη φόρτισης SOC, μετρώντας την τάση 

ανοιχτοκύκλωσης του συσσωρευτή. Το αποτέλεσμα, για ένας συσσωρευτής των 12V, 

φαίνεται παρακάτω.
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hydrometer_(PSF).png


156 

 

 

Σχήμα 4.12 Παρουσιάζεται η μεταβολή της τάσης του συσσωρευτή συναρτήσει της στάθμης φόρτισης SOC 

για ένα συσσωρευτή των 12 V. 

 

Χαρακτηριστικά εκφόρτισης των κυττάρων μολύβδου 

 
Στο κύτταρο μολύβδου η μέση τάση κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης, η 

χωρητικότητα που δίνεται και η ενέργεια εξόδου εξαρτώνται από το ρεύμα εκφόρτισης.  

 

 
Σχήμα 4.13 Η τάση του κυττάρου συναρτήσει του ποσοστού της διαθέσιμης χωρητικότητας των 500 ωρών 

που παίρνω για διάφορους ρυθμούς εκφόρτισης σε θερμοκρασία λειτουργίας 25°C. 
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Για τα κύτταρα μολύβδου, η χαρακτηριστική εκφόρτισης φαίνεται στο σχήμα 4.13. 

Όμως, αυτή η χαρακτηριστική διαφέρει για κάθε  τύπο, μέγεθος και σχέδιο κυττάρου, 

ανάλογα με τις παραμέτρους σχεδίασής του. Τέτοιες είναι ο αριθμός και το πάχος των 

πλακών, η πυκνότητα του ενεργού υλικού, ο όγκος και το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη 

και ο σχεδιασμός του πλέγματος των πλακών και του διαχωριστή. Η ωφέλιμη 

χωρητικότητα ενός κυττάρου καθορίζεται με βάση το ρυθμό εκφόρτισης ή τα αμπερώρια 

στο "γόνατο" της καμπύλης εκφόρτισης ή εκφράζεται με βάση την τελική τάση (τάση 

αποκοπής). Πέρα από αυτό το σημείο, λίγη χωρητικότητα είναι διαθέσιμη. Όπως φαίνεται 

στο σχήμα 4.13, η θέση του γονάτου μεταβάλλεται με το ρυθμό εκφόρτισης και 

αντιπροσωπεύει το όριο χαμηλής τάσης (τάση αποκοπής) για τους διάφορους ρυθμούς.  

Η ενέργεια εξόδου για τον κάθε ρυθμό είναι το ολοκλήρωμα της αποδιδομένης 

ισχύος των κυττάρων (η τάση επί το ρεύμα) μεταξύ του χρόνου εκφόρτισης μηδέν και του 

χρόνου που αντιστοιχεί στο γόνατο της καμπύλης εκφόρτισης, δηλαδή, στην τελική τάση. 

Η μέση τάση εκφόρτισης μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας την παραγόμενη ενέργεια σε 

βαττώρες με την αντίστοιχη χωρητικότητα σε αμπερώρια. Κατά προσέγγιση, η μέση τάση 

είναι η τάση του συσσωρευτή σε χρόνο 0,6 φορές του χρόνου εκφόρτισης. 

Η διαδικασία εκφόρτισης μπορεί να τελειώσει σε κάποια τάση υψηλότερη από το 

γόνατο της καμπύλης (πριν φτάσουμε την τάση αποκοπής). Αυτή η τάση καλείται τάση του 

τέλους εκφόρτισης. Μπορεί να υπαγορεύεται από άλλα συστατικά μέρη του 

φωτοβολταϊκού συστήματος ή να οφείλεται και σε αυθαίρετη ακόμα επιλογή. Αυτή η τάση 

του τέλους εκφόρτισης μπορεί να είναι σταθερή και ανεξάρτητη του ρυθμού εκφόρτισης. 

Όταν η τάση του τέλους εκφόρτισης είναι μεγαλύτερη από την τάση αποκοπής, τότε επειδή 

δε χρησιμοποιήθηκε όλη η χωρητικότητα και επομένως εκφορτίστηκε σε μικρότερο βάθος 

ο συσσωρευτής, αυξάνεται η διάρκεια της ζωής σε κύκλους. 

Στο σχεδιασμό ενός συσσωρευτή για ένα συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό σύστημα, 

συνδέουμε πολλά κύτταρα εν σειρά, τα οποία συγκροτούν το συσσωρευτή. Ο αριθμός των 

κυττάρων του συσσωρευτή μπορεί να υπολογιστεί, διαιρώντας τη χαμηλότερη ονομαστική 

τάση του συστήματος με την τελική τάση του ενός κυττάρου, η οποία επιλέγεται όταν το 

κύτταρο εκφορτίζεται στον απαιτούμενο από το σύστημα ρυθμό. Ο λόγος για τον οποίον 

επιλέγουμε την τελική τάση του κυττάρου είναι για να υπολογίσουμε έναν αριθμό 

κυττάρων επαρκή, ώστε να καλύπτουν την τάση του συστήματος ακόμα και στην 

περίπτωση που τα κύτταρα λειτουργούν με την τελική τους τάση (την πιο χαμηλή). Αυτός ο 

ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κυττάρων εν σειρά εξασφαλίζει ότι η τάση εκφόρτισης 

ολόκληρου του συσσωρευτή θα είναι τουλάχιστον ίση με την ελάχιστη ονομαστική τάση 

του συστήματος.  

Το σχήμα 4.14 παρουσιάζει τις καμπύλες των χαρακτηριστικών μεγεθών 

εκφόρτισης των κυττάρων. Η χωρητικότητα εκφόρτισης υπολογίζεται από το γινόμενο του 

ρεύματος εκφόρτισης σε αμπέρ με τον αντίστοιχο χρόνο εκφόρτισης σε ώρες. Στο σχήμα 
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4.14 φαίνονται οι καμπύλες των αρχικών, μέσων και τελικών τάσεων εκφόρτισης του 

κυττάρου συναρτήσει του ρεύματος εκφόρτισης. Η ενέργεια εξόδου υπολογίζεται αν 

πολλαπλασιάσουμε τη χωρητικότητα εκφόρτισης με τη μέση τάση του κυττάρου και οι 

τιμές που προκύπτουν φαίνονται στον πίνακα 4.3.   

Τα χαρακτηριστικά εκφόρτισης των κυττάρων μολύβδου 

Χρόνος 

εκφόρτισης 

Ρεύμα 

εκφόρτισης 

Χωρητικότητα 

εκφόρτισης 

Αρχική 

τάση 

κυττάρου 

Μέση τάση 

κυττάρου 

Τελική τάση 

κυττάρου 

Ενέργεια 

εξόδου 

h (ώρες) Α Ah V V V Wh 

100 20 2000 2.09 1.99 1.80 3980 

50 38 1900 2.08 1.97 1.78 3740 

10 160 1600 2.05 1.95 1.75 3120 

5 290 1450 1.89 1.92 1.70 2780 

1 1000 1000 1.77 1.60 1.48 1600 
Πίνακας 4.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη της εκφόρτισης ενός κυττάρου. 

 

 

 
Σχήμα 4.14 Καμπύλες της αρχικής, μέσης και τελικής τάσης του κυττάρου συναρτήσει του ρεύματος 

εκφόρτισης. Επίσης, φαίνεται η καμπύλη του χρόνου εκφόρτισης σα συνάρτηση του ρεύματος εκφόρτισης. 
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Επίδραση του ειδικού βάρους του ηλεκτρολύτη και της θερμοκρασίας 

λειτουργίας στην εκφόρτιση 
 

 

          Μια άλλη εκτίμηση σχεδιασμού είναι το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη. Η 

χωρητικότητα εκφόρτισης σε οποιοδήποτε κύκλο που πραγματοποιεί ο συσσωρευτής 

αυξάνεται, με αύξηση του ειδικού βάρους. Το ποσό αύξησης θα εξαρτηθεί από το ρυθμό 

εκφόρτισης, την πυκνότητα του ενεργού υλικού και το λόγο του ενεργού υλικού προς τον 

όξινο ηλεκτρολύτη. Όταν το ειδικό βάρος αυξάνεται, ο χρόνος ζωής σε κύκλους θα 

μειωθεί.  

          Το ειδικό βάρος αυξάνεται κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης και μειώνεται κατά 

τη διάρκεια της εκφόρτισης. Σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, το ειδικό βάρος του 

ηλεκτρολύτη μπορεί να γίνει τόσο χαμηλό ώστε να φτάσει τη θερμοκρασία πήξης του, 

τερματίζοντας την εκφόρτιση πρόωρα και παρεμποδίζοντας την επόμενη φόρτιση. Τα 

σημεία πήξης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4 για τις διάφορες συγκεντρώσεις θειικού 

οξέος στον ηλεκτρολύτη.  

 

 

 

 
Ειδικό βάρος 

Σημείο πήξης (ºC) 
Σε θερμοκρασία 25ºC στο σημείο πήξης 

1 1.003 0 

1.05 1.06 -3 

1.1 1.115 -8 

1.15 1.175 -15 

1.2 1.235 -27 

1.25 1.305 -52 

1.3 1.365 -70 

1.35 1.405 -49 
Πίνακας 4.4 Παρουσιάζονται τα σημεία πήξης του ηλεκτρολύτη για τις διάφορες τιμές του ειδικού βάρους 

του. 

 

Πριν επιλέξει τη χωρητικότητα των κυττάρων και το ειδικό βάρος του οξέος στο 

κύτταρο, ο σχεδιαστής φωτοβολταϊκών συστημάτων πρέπει να εξετάσει τα αποτελέσματα 

της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, στη θερμοκρασία λειτουργίας των κυττάρων. Το 

σχήμα 4.15 παρουσιάζει την επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας στη χωρητικότητα 

εκφόρτισης για τρία ειδικά βάρη του ηλεκτρολύτη σε έναν συσσωρευτή μολύβδου-

ασβεστίου που επιλέγεται για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Για  ρυθμούς εκφόρτισης 1 

ώρας, 8 ωρών και 500 ωρών, μόνο το οξύ με το υψηλότερο ειδικό βάρος (1.300) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κάτω από τη θερμοκρασία των -18°C χωρίς κίνδυνο να παγώσει ο 

ηλεκτρολύτης. Για τις άλλες δύο τιμές ειδικού βάρους (1.260 και 1.215) υπάρχει κίνδυνος 

να παγώσει ο ηλεκτρολύτης κάτω των -18°C, για αυτό και δε σχεδιάζεται εκείνο το τμήμα 

της καμπύλης.  
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Σχήμα 4.15 Το σχήμα παρουσιάζει τη χωρητικότητα εξόδου του συσσωρευτή συναρτήσει της θερμοκρασίας 

λειτουργίας για τρία διαφορετικά ειδικά βάρη του ηλεκτρολύτη και για τρεις διαφορετικούς ρυθμούς 

εκφόρτισης.   

 
Ανεξαρτήτως της τιμής του ειδικού βάρους, η επίδραση της θερμοκρασίας του 

ηλεκτρολύτη στη χωρητικότητα που μπορεί να αποδοθεί για τους διάφορους ρυθμούς 

εκφόρτισης παρουσιάζεται στο σχήμα 4.16. Φαίνεται ότι σε χαμηλές θερμοκρασίες η 

χωρητικότητα που δίνεται είναι μεγαλύτερη όταν έχουμε χαμηλό ρυθμό εκφόρτισης 

(C/500). Σε υψηλές θερμοκρασίες, όμως, παρατηρούμε ότι η χωρητικότητα που αποδίδεται 

γίνεται μέγιστη για υψηλότερο ρυθμό εκφόρτισης (C/0.5).  
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Σχήμα 4.16 Η επίδραση της θερμοκρασίας στο ποσοστό της χωρητικότητας των 25°C που δίνεται στην έξοδο 

για διάφορους ρυθμούς εκφόρτισης.    

 

Μέθοδοι φόρτισης συσσωρευτών μολύβδου 

  

Η σωστή επαναφόρτιση μεταξύ των εκφορτίσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

ποιότητα και τη διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή μολύβδου. Μερικοί από τους κανόνες για 

σωστή φόρτιση δίνονται κατωτέρω και ισχύουν για όλους τους τύπους των συσσωρευτών 

μολύβδου:  

(1) Το ρεύμα φόρτισης στην αρχή της επαναφόρτισης μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. 

Περιορίζεται, όμως, από κάποιους παράγοντες. Πρέπει η μέση τιμή της τάσεως των εν 

σειρά κυττάρων να μην είναι μεγαλύτερη από την τάση αεριοποίησης (στην οποία 

εκλύονται αέρια σε επικίνδυνο βαθμό). Ακόμα, οι υψηλοί ρυθμοί επαναφόρτισης είναι 

λιγότερο αποδοτικοί, πράγμα που επηρεάζει τη χωρητικότητα που θα δοθεί στο 

συσσωρευτή. Τέλος, πρέπει να ελέγχονται  και οι θερμικές απώλειες λόγω του φαινομένου 

του Joule (I
2
R) στο συσσωρευτή και στα καλώδια, ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση.  

  
(2) Ωστόσο, η τιμή του ρεύματος πρέπει να είναι και επαρκώς μεγάλη. Κατά τη διάρκεια 

της επαναφόρτισης και μέχρι να επανέλθει ο συσσωρευτής στο 100 % της χωρητικότητας 

που δόθηκε κατά την προηγούμενη εκφόρτιση, η τιμή του ρεύματος πρέπει να ελέγχεται 

ώστε να παραμείνει η τάση κοντά στην τάση αεριοποίησης για να ελαχιστοποιείται ο 
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χρόνος φόρτισης.  

 

(3) Όταν αποκατασταθεί το 100 % της χωρητικότητας της προηγούμενης εκφόρτισης, λόγω 

του περιορισμού που επιβάλλει η τάση αεριοποίησης, ο ρυθμός φόρτισης θα μειωθεί πολύ 

και θα φτάσει το ρυθμό λήξης της φόρτισης.  

 

 Για να πληρούνται αυτοί οι κανόνες υπάρχουν διάφορες πρακτικές για τη φόρτιση 

των συσσωρευτών μολύβδου.  

Σε αυτές τις μεθόδους φόρτισης δίνονται συνήθως τα ακόλουθα ονόματα:  

 

(1)  Σταθερού ρεύματος με ένα ρυθμό φόρτισης 

(2) Σταθερό ρεύμα ανά διαστήματα. Υπάρχουν πολλαπλά βήματα ρεύματος που 

μειώνονται.  

(3)  Σταθερής τάσης 

(4) Τροποποιημένη μέθοδος φόρτισης σταθερής τάσης με σταθερό αρχικό ρυθμό φόρτισης.  

(5) Τροποποιημένη μέθοδος φόρτισης σταθερής τάσης με σταθερό ρυθμό τέλους φόρτισης 

(6) Τροποποιημένη σταθερής τάσης με σταθερό αρχικό και τελικό ρυθμό της φόρτισης 

(7) Φθίνουσα φόρτιση (τύπος φερροσυντονιστικών φορτιστών, ferroresonant type chargers)  

(8) Φόρτιση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με σταθερό ρεύμα που ανά διαστήματα 

μεταβάλλεται.  

  

Ο συσσωρευτής μολύβδου φορτίζεται με σταθερή τάση, με ειδικό φορτιστή ή 

κατάλληλο πρόγραμμα σύνθετου φορτιστή. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης είναι 0,2C δηλαδή 

για το συσσωρευτή των 6 Ah, το ρεύμα δεν πρέπει να υπερβεί τα 1,2 Α. Ο συσσωρευτής 

θεωρείται φορτισμένος, όταν η τάση του κάθε στοιχείου φτάσει τα 2,4 V, δηλαδή ο 

συσσωρευτής με 6 στοιχεία φτάσει τα 14,4 V.  

Η φόρτιση αρχίζει με το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα, στην συνέχεια αυτό μειώνεται 

σταδιακά και στο τέλος καταλήγει σε μια πολύ μικρή τιμή (π.χ. 100 mA). Στη συνέχεια, αν 

ο φορτιστής είναι "αυτόματος", η φόρτιση θα διακοπεί. Αν για κάποιο λόγο η τάση του 

στοιχείου είναι κάτω από τα 1,75V (πολύ χαμηλή), τότε η φόρτιση πρέπει να αρχίσει με τον 

πολύ μικρό ρυθμό 0,01C, μέχρι να φθάσει τα 1,75V και κατόπιν η φόρτιση να συνεχίσει με 

τον κανονικό ρυθμό.  

Ένας αφόρτιστος συσσωρευτής χρειάζεται περίπου 16 ώρες για να φορτιστεί, αλλά 
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η φόρτιση μπορεί να περιοριστεί σε 8 ώρες με χρήση φορτιστών πολλαπλών σταδίων.  

Οι συσσωρευτές μολύβδου δεν πρέπει να υπερφορτίζονται. Αν συμβεί αυτό, ο 

ηλεκτρολύτης εξατμίζεται και πρέπει να συμπληρωθεί με απεσταγμένο (ή απιονισμένο) 

νερό. Αν ο συσσωρευτής, όμως, είναι κλειστού τύπου, τότε αυξάνεται η πίεση και ανοίγει η 

βαλβίδα εκτόνωσης για να φύγουν τα αέρια.  

Οι φορτιστές που φορτίζουν τους συσσωρευτές μολύβδου 12V των αυτοκινήτων, 

χωρητικότητας 30-45Ah, δε μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να δίνουν μικρό ρεύμα, που 

χρειάζεται ένας μικρός συσσωρευτής των 12V και 6,5Ah και θεωρούνται ακατάλληλοι.  

 

Σε βιομηχανικές εφαρμογές, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι φόρτισης υπ’ αριθμόν             

4, 6 και 7.  

Η μέθοδος φόρτισης «Τροποποιημένη μέθοδος σταθερής τάσης με σταθερό αρχικό 

ρυθμό» (νούμερο 4) συναντάται σε οχήματα, σε τηλέφωνα και στα UPS των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Το κύκλωμα φόρτισης έχει ένα όριο ρεύματος και αυτή η τιμή του ρεύματος 

διατηρείται σταθερή μέχρι να επιτευχθεί μια προκαθορισμένη τάση. Κατόπιν, η τάση αυτή 

παραμένει έως ότου χρησιμοποιηθεί ο συσσωρευτής. Αυτό το όριο ρεύματος και η σταθερή 

τάση πρέπει να αποφασιστούν. Η απόφαση θα επηρεαστεί από το χρονικό διάστημα μεταξύ 

της στιγμής που ο συσσωρευτής έχει σταθερή τάση μέχρι να φτάσει σε πλήρη φόρτιση 

(100% SOC). Για αυτή τη λειτουργία τύπου συντήρησης, με το συσσωρευτή πάντα σε 

φόρτιση, πρέπει να υπάρχει ένα χαμηλό ρεύμα φόρτισης. Έτσι, ελαχιστοποιείται η 

υπερφόρτιση, η διάβρωση του πλέγματος που συνδέεται με την υπερφόρτιση, η απώλεια 

ύδατος από την ηλεκτρόλυση του ηλεκτρολύτη και η συντήρηση για να αντικατασταθεί το 

νερό που χάθηκε. Για να επιτευχθεί μια πλήρης επαναφόρτιση με σταθερή χαμηλή τάση 

απαιτείται η κατάλληλη επιλογή του αρχικού ρεύματος και αυτή η επιλογή πρέπει να γίνει 

αφού συμβουλευτούμε τον κατασκευαστή του συσσωρευτή.  

Η μέθοδος φόρτισης υπ’ αριθμόν 6 (Τροποποιημένη σταθερής τάσης με σταθερό αρχικό 

και τελικό ρυθμό της φόρτισης) είναι συνηθισμένη στους συσσωρευτές βαθείας εκφόρτισης 

για τα ανυψωτικά οχήματα φόρκλιφτ. Κάθε ημέρα χρησιμοποίησης του μηχανήματος 

απαιτεί μια εκφόρτιση με ρυθμό έξι ωρών σε ένα βάθος εκφόρτισης 80% της ονομαστικής 

χωρητικότητας των 6 ωρών. Ακολούθως, απαιτείται επαναφόρτιση, η οποία ολοκληρώνεται 

μέσα σε μια περίοδο οκτώ ωρών. Ο φορτιστής τίθεται σε σταθερή τάση 2,39 V ανά 

κύτταρο (είναι η τάση αεριοποίησης) και το αρχικό ρεύμα περιορίζεται στα 16-20 Α ανά 

100 Ah της ονομαστικής χωρητικότητας των έξι ωρών. Αυτό το αρχικό ρεύμα διατηρείται 

σταθερό έως ότου φθάσει η μέση τάση ανά κύτταρο του συσσωρευτή τα 2,39 V (που είναι 

η τάση αεριοποίησης για το κύτταρο). Το ρεύμα μειώνεται, τότε, υπό τη σταθερή αυτή 

τάση στο ρυθμό λήξης της φόρτισης, στην τιμή των 4,5-5 Α ανά 100 Ah και διατηρείται 

μέχρι το τέλος της φόρτισης. Βλέπουμε ότι ο ρυθμός φόρτισης στο τέλος γίνεται πολύ 

μικρός (με 5Α για 100Αh θα πάρει 20 ώρες για κάθε 100Αh) και ο λόγος είναι για να  μην 

υπάρχει μεγάλη παραγωγή αερίων. 
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Ο συνολικός χρόνος φόρτισης ελέγχεται με το ρολόι. Αυτός ο χρόνος επιλέγεται 

κατάλληλα, ώστε να δώσουμε στο συσσωρευτή ένα ορισμένο ποσό χωρητικότητας, το 

οποίο να είναι ποσοστό 110-120% της χωρητικότητας που απέδωσε ο συσσωρευτής στην 

έξοδο κατά την προηγούμενη εκφόρτιση, δηλαδή έχουμε μια υπερφόρτιση κατά 10-20%. 

Για παράδειγμα, αν ένας συσσωρευτής χρησιμοποιήθηκε και έδωσε συνολικά στην έξοδο 

100 Αh, τότε θα τον επαναφορτίσουμε ώσπου να του δώσουμε συνολικά 120 Ah (λίγα 

αμπερώρια παραπάνω από αυτά που έδωσε κατά την εκφόρτισή του). Αυτό το νούμερο 

εξαρτάται, όμως, και από τη θερμοκρασία, το είδος του συσσωρευτή και την ηλικία του. Το 

να γεμίζουμε με παραπάνω χωρητικότητα είναι λογικό, διότι σίγουρα χάνεται και ένα ποσό 

ενέργειας λόγω ηλεκτρόλυσης κατά τη φόρτιση, λόγω αυτοεκφόρτισης του συσσωρευτή, 

στα καλώδια, κτλ.  

Ο χρόνος φόρτισης των οκτώ ωρών μπορεί να μειωθεί εάν αυξήσουμε το όριο του 

αρχικού ρεύματος. Με αύξηση του ρεύματος, ο ρυθμός φόρτισης πάντα μεγαλώνει.  

Η μέθοδος φόρτισης υπ’ αριθμόν 7 (Φθίνουσα φόρτιση) αποτελεί τροποποίηση της 

μεθόδου 6 με σκοπό να μειωθεί το κόστος του εξοπλισμού. Ο αρχικός ρυθμός φόρτισης 

είναι μεν μεγάλος (ως αρχικός ρυθμός), αλλά πιο περιορισμένος σε σχέση με εκείνους σε 

άλλους τρόπους φόρτισης. Προς το τέλος της φόρτισης, η τάση του κυττάρου ξεπερνάει τα 

2,39 V (την τάση αεριοποίησης), στη θερμοκρασία των 25°C προτού το κύτταρο ανακτήσει 

το 100 % της χωρητικότητας που απεδόθη κατά την προηγουμένη εκφόρτιση. Αυτή η 

μέθοδος οδηγεί σε αεριοποίηση στο κρίσιμο σημείο της επαναφόρτισης και η θερμοκρασία 

του κυττάρου αυξάνεται. Ο βαθμός αεριοποίησης και ανόδου της θερμοκρασίας είναι 

παράμετροι που εξαρτώνται από τη σχεδίαση του φορτιστή. Η διάρκεια ζωής του 

συσσωρευτή μπορεί να μειωθεί από την υπερβολική θερμοκρασία και την αεριοποίηση 

λόγω υπερφόρτισης. Εδώ μειώνεται το κόστος του εξοπλισμού, αλλά θυσιάζεται η ποιότητα 

της φόρτισης, καθώς παρατηρούνται τα παραπάνω δυσμενή φαινόμενα για το συσσωρευτή. 

Το τέλος της φόρτισης ελέγχεται συχνά μέσω μιας σταθερής τάσης παρά μέσω ενός 

σταθερού ρεύματος. Έτσι, όταν ένας καινούριος συσσωρευτής έχει υψηλή αντίθετη 

ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΑΗΕΔ, Back EMF) (η παραγόμενη από τα χημικά φαινόμενα 

εσωτερική τάση του συσσωρευτή), η οποία αντιτίθεται στη φόρτιση, ο τελικός ρυθμός 

φόρτισης είναι χαμηλός. Για αυτό ο συσσωρευτής πολλές φορές δε φορτίζεται επαρκώς 

εντός του χρονικού διαστήματος που διαθέτουμε, ώστε να παραμένει η επιθυμητή στάθμη 

φόρτισης. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους της ζωής του συσσωρευτή, όταν η 

ΑΗΕΔ είναι χαμηλή, ο ρυθμός φόρτισης είναι υψηλότερος από τον κανονικό ρυθμό λήξης 

της φόρτισης και έτσι ο συσσωρευτής λαμβάνει υπερβολική φόρτιση. Κατά συνέπεια, 

μειώνεται η διάρκεια ζωής του, λόγω υπερφόρτισης. Επομένως, ο φορτιστής που εκτελεί 

φθίνουσα φόρτιση μειώνει τη ζωή των συσσωρευτών. Το προτέρημά του είναι ότι συνήθως 

πραγματοποιεί λιγότερους ελέγχους και αποτελείται από λιγότερα μέρη, με αποτέλεσμα να 

μην είναι τόσο ακριβό κύκλωμα.  

Για φωτοβολταϊκά συστήματα με συσσωρευτές που σχεδιάζονται για βέλτιστη 

λειτουργία, ο έλεγχος φόρτισης και τα κυκλώματα ρύθμισης πρέπει να παράγουν μια μορφή 

τάσης και ρεύματος όμοιες με εκείνες των καλύτερων βιομηχανικών κυκλωμάτων. Εδώ 
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προτιμώνται οι τροποποιημένες μέθοδοι φόρτισης σταθερής τάσης 4 και 6. Ο βέλτιστος 

έλεγχος για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής και η ενέργεια εξόδου του συσσωρευτή 

επιτυγχάνεται καλύτερα όταν προκαθορίζεται το βάθος της εκφόρτισης και ο χρόνος 

επαναφόρτισης.  

Μέθοδος 8. Τα πιο πολλά φωτοβολταϊκά συστήματα σχεδιάζονται για 5 ημέρες (ή 

παραπάνω) αυτονομίας (ουσιαστικά ημέρες χωρίς ήλιο). Δηλαδή, το υποσύστημα 

συσσωρευτών μπορεί να αποθηκεύει τόση ενέργεια, όση χρειάζεται το φορτίο για το 

διάστημα λειτουργίας των 5 ημερών χωρίς ήλιο. Σε αυτά τα συστήματα, χρησιμοποιούνται 

συχνά ρυθμοί φόρτισης των 3,5 Α ανά 100 Ah χωρητικότητας.  

Οι συσσωρευτές φορτίζονται με το μέγιστο ρυθμό έως ότου φορτιστούν σχεδόν 

πλήρως και φθάσουν την τάση αεριοποίησης. Εκείνη τη στιγμή, χρησιμοποιούνται από τον 

ελεγκτή διάφοροι αλγόριθμοι για να περιορίσουν το ρυθμό φόρτισης. Συστήνεται να 

επιλέξουμε έναν ελεγκτή φόρτισης που να μπορεί να βελτιστοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο 

και τη χημεία του συσσωρευτή, καθώς και την περιοχή των θερμοκρασιών λειτουργίας που 

αναμένεται.  

 

   Η τάση αεριοποίησης στο σχεδιασμό 
 

Για το σχεδιασμό του συστήματος ένας βασικός κανόνας είναι ότι η τάση του  

κυττάρου δεν πρέπει να ξεπερνάει την τάση αεριοποίησης, εκτός από το τελευταίο στάδιο 

της φόρτισης. Η τιμή της τάσης αεριοποίησης ανά κύτταρο μειώνεται με αύξηση της 

θερμοκρασίας του ηλεκτρολύτη, άρα τότε παράγονται πιο εύκολα αέρια.  

Για λειτουργία σε θερμοκρασία 25°C, η σταθερή τάση φόρτισης για το υποσύστημα 

των συσσωρευτών θα πρέπει να είναι ίση με 2,39 V επί τον αριθμό των εν σειρά κυττάρων.  

Εάν η θερμοκρασία του συστήματος υπερβεί τους 25°C, τα κύτταρα θα αρχίσουν να 

απελευθερώνουν αέρια και η ζωή τους θα μειωθεί. Αυτό συμβαίνει διότι η τιμή της τάσης 

αεριοποίησης μειώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, άρα με την ίδια τάση ανά κύτταρο 

(τα 2.39V) τα κύτταρα τώρα θα παράγουν αέρια.  

Εάν η θερμοκρασία του συστήματος μειωθεί κάτω από τους 25°C, η ικανότητα των 

κυττάρων να φορτίζονται μειώνεται, απαιτώντας πιο πολύ χρόνο φόρτισης για να 

επιτευχθεί η ίδια στάθμη SOC. Είναι φανερό, επομένως, ότι οι ελεγκτές φόρτισης και τα 

κυκλώματα ρυθμιστών πρέπει να περιλαμβάνουν μια αντιστάθμιση τάσεως ανάλογα με τη 

θερμοκρασία, προκειμένου να διορθώνουν τη σταθερή τάση φόρτισης που αναφέρεται 

στους 25°C, χρησιμοποιώντας κάποιες διορθωτικές τιμές που φαίνονται στον πίνακα 4.5 

(παράγοντες διόρθωσης). Σε αυτόν τον πίνακα, για να βρούμε την τάση αεριοποίησης σε 

μια θερμοκρασία, παίρνουμε την τάση των 25 °C (αναφοράς) και από αυτήν αφαιρώ ή 

προσθέτω το διορθωτικό παράγοντα που αντιστοιχεί σε εκείνη τη θερμοκρασία.       

Γενικά, στα συστήματα συσσωρευτών, η θερμοκρασία του ηλεκτρολύτη δεν είναι 

ίδια με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Στα φωτοβολταϊκά συστήματα, όμως, η 
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θερμοκρασία του ηλεκτρολύτη είναι, συνήθως, κοντά στη θερμοκρασία δωματίου. Αυτό 

συμβαίνει λόγω των σχετικά χαμηλών ρυθμών φόρτισης και εκφόρτισης. Οι χαμηλοί αυτοί 

ρυθμοί αντικατοπτρίζονται και στις πολλές ημέρες αυτονομίας, που χαρακτηρίζουν αυτά τα 

συστήματα. Δηλαδή, όταν ξέρουμε ότι ένα υποσύστημα συσσωρευτών έχει 5 ημέρες 

αυτονομίας, σημαίνει ότι θα μπορεί να αντεπεξέρχεται σε 5 συνεχόμενες ημέρες συννεφιάς 

και να τροφοδοτεί συνεχώς το φορτίο. Άρα, η εκφόρτιση γίνεται πολύ αργά, σε διάστημα 5 

ημερών.   

 

 

 

Θερμοκρασία 

Ηλεκτρολύτη (ºC) 

Τάση αεριοποίησης 

του κυττάρου (V) 

Διορθωτικός 

παράγοντας τάσης (V) 

50 2.300 -0.090 

40 2.330 -0.060 

30 2.365 -0.025 

25 2.390 0 

20 2.415 0.025 

10 2.470 0.080 

0 2.540 0.150 

-10 2.650 0.260 

-20 2.970 0.508 

 
Πίνακας 4.5 Η τιμή των τάσεων αεριοποίησης για διαφορετικές θερμοκρασίες, υπολογισμένη με τη βοήθεια 

των διορθωτικών παραγόντων.  
 

 

Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει αντιστάθμιση, τότε: σε χαμηλή θερμοκρασία, η τάση 

φόρτισης θα έπρεπε να αυξηθεί, γιατί το επιτρέπει η υψηλότερη τάση αεριοποίησης. Όμως, 

δεν αυξάνεται και, επομένως, η πραγματική τάση με την οποία θα φορτίζεται ο 

συσσωρευτής εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με αυτήν που θα έπρεπε να είναι. Έτσι, είναι 

δυνατόν να αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος φόρτισης ή ο συσσωρευτής να μη φτάσει ποτέ την 

επιθυμητή στάθμη φόρτισης (SOC). Τα περισσότερα υποσυστήματα συσσωρευτών 

μολύβδου, είναι απαραίτητο να φορτίζονται από κυκλώματα ρυθμιστών τάσης που να 

διαθέτουν αντιστάθμιση.  

 

 

 

 

Η στρωματοποίηση του ηλεκτρολύτη στα κύτταρα 
 

Η στρωματοποίηση του όξινου ηλεκτρολύτη σημαίνει ότι σχηματίζονται στρώματα 

διαφορετικού ειδικού βάρους μέσα στο διάλυμα του ηλεκτρολύτη. Η στρωματοποίηση 

συμβαίνει όταν ο συσσωρευτής μένει σε χαμηλή φόρτιση (κάτω από 80%), δε λαμβάνει 

ποτέ μια καλή φόρτιση και υποβάλλεται σε ρηχές εκφορτίσεις. Για παράδειγμα, όταν 



167 

 

οδηγούμε ένα αυτοκίνητο σε μικρές αποστάσεις και χρησιμοποιούμε ενεργοβόρο 

εξοπλισμό, οδηγούμαστε σιγά σιγά στο φαινόμενο της στρωματοποίησης. Τα αυτοκίνητα 

που είναι ιδιαίτερα πολυτελή είναι επιρρεπή σε αυτό.  

Η ίδια η στρωματοποίηση δεν αποτελεί ελάττωμα των συσσωρευτών, αλλά είναι 

συνέπεια του τρόπου με τον οποίον αυτοί χρησιμοποιούνται. Η στρωματοποίηση  μπορεί να 

περιορίσει την ικανότητα του κυττάρου να φορτίζεται, να αυξήσει τη διάβρωση και να 

μειώσει τις επιδόσεις και τη διάρκεια ζωής του, εκτός και αν διαπιστωθεί και ελεγχθεί κατά 

τη διαδικασίας της φόρτισης.  

Κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης, η μετατροπή του θειικού μολύβδου (PbSO4) 

σε διοξείδιο του μολύβδου (PbO2) στις θετικές πλάκες και σε μόλυβδο (Pb) στις αρνητικές 

πλάκες οδηγούν σε σχηματισμό θειικού οξέος υψηλότερης συγκέντρωσης στους πόρους 

των θετικών πλακών. Αυτό το πυκνό οξύ κατακάθεται στο κατώτερο τμήμα του κυττάρου, 

γεγονός που οδηγεί στο να έχω μεγαλύτερη συγκέντρωση οξέος κοντά στο κατώτερο τμήμα 

των πλακών και χαμηλότερη συγκέντρωση στην κορυφή τους.  

Το φαινόμενο της στρωματοποίησης επιτείνεται όταν συμβαίνει φόρτιση χωρίς 

έκλυση αερίων. Όταν, αντιθέτως, υπάρχει και αεριοποίηση, λαμβάνει χώρα κάποια 

ανάδευση του ηλεκτρολύτη. Η ανάδευση αυτή γίνεται με τις φυσαλίδες αερίου που 

σχηματίζονται και ανεβαίνουν κατά μήκος των επιφανειών των πλακών, καθώς και στο 

διαχωριστή.  

Κατά τη διάρκεια της εκφόρτισης, ποσότητα οξέος που υπάρχει στους πόρους των 

θετικών πλακών και κοντά στην επιφάνειά τους διαλύεται στον ηλεκτρολύτη. Εντούτοις, οι 

διαφορετικές συγκεντρώσεις οξέος (στρωματοποίηση) που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια 

μεγάλων περιόδων φόρτισης σπάνια εξαλείφονται τελείως κατά τη διάρκεια των 

μικρότερων περιόδων εκφόρτισης. Οι διαδικασίες διάχυσης  του οξέος που μπορούν να 

εξαφανίζουν αυτές τις διαφορές στη συγκέντρωση είναι πολύ αργές. Έτσι, η 

στρωματοποίηση κατά τη διάρκεια επαναλαμβανόμενων κύκλων μπορεί να γίνει σταδιακά 

μεγαλύτερη.  

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τον περιορισμό της στρωματοποίησης. Η πρώτη μέθοδος 

συνίσταται στη σκόπιμη αεριοποίηση στην περιοχή των πλακών κατά τη διάρκεια 

υπερφόρτισης. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου της 

φόρτισης, όπου εμφανίζεται και το φαινόμενο της αεριοποίησης. Μια δεύτερη μέθοδος 

είναι να αναδευθεί ο ηλεκτρολύτης του κυττάρου με τη χρήση αντλιών πεπιεσμένου αέρα. 

Το ποσοστό επιτυχίας στην εξάλειψη της στρωματοποίησης αποτελεί συνάρτηση των 

λεπτομερειών κατασκευής  των κυττάρων, της σχεδίασης του βοηθητικού συστήματος 

αντλιών πεπιεσμένου αέρα και του τρόπου λειτουργίας των κυττάρων.  

Η υπερφόρτιση στο στάδιο λήξης μπορεί να αυξηθεί προκειμένου να επιτευχθεί η 

απαραίτητη ανάδευση του ηλεκτρολύτη μετά από βαθιές εκφορτίσεις. Τα πολύ μεγάλα και 

ψηλά κύτταρα μπορεί να απαιτούν αντλίες πεπιεσμένου αέρα με εξωτερική πηγή πίεσης. Σε 

αυτήν την περίπτωση, σκοπός των αντλιών είναι να κυκλοφορήσουν το πυκνό οξύ από το 

κατώτερο σημείο του κυττάρου στην κορυφή του.  



168 

 

Η μείωση της στρωματοποίησης μπορεί να αυξήσει τη χρησιμοποίηση του ενεργού 

υλικού των θετικών και αρνητικών πλακών, τη χωρητικότητα του συσσωρευτή,  την 

ενέργεια εξόδου και τη διάρκεια ζωής του.  

Στα περισσότερα φωτοβολταϊκά συστήματα, που χρησιμοποιούν πιο ρηχά κύτταρα, 

η επαρκής ανάδευση επιτυγχάνεται με συνετό έλεγχο του ποσοστού της υπερφόρτισης. 

Δηλαδή, επιδιώκουμε να έχουμε αεριοποίηση αλλά όχι πολύ υψηλό βαθμό υπερφόρτισης 

και καταστροφή του κυττάρου. 

 

Επιλογή των ρευμάτων φόρτισης    
 

Η επιλογή των ρευμάτων για το αρχικό στάδιο υψηλού ρυθμού φόρτισης και για το 

τελικό χαμηλού ρυθμού υπόκειται στους εξής περιορισμούς:  

•  Πρέπει να συντελείται η φόρτιση στον απαραίτητο χρόνο που έχει δοθεί για το σκοπό 

αυτό.    

•   Η παραμονή μέσα στα όρια τάσης είναι απαραίτητη.    

•  Ο ρυθμός φόρτισης να αποκαθιστά τη χωρητικότητα που απεδόθη κατά την εκφόρτιση 

χωρίς υπερβολική αύξηση στη θερμοκρασία των κυττάρων.  

Αρχικά ρεύματα φόρτισης που επιτρέπονται κυμαίνονται στα 20-25 Α ανά 100 Ah 

της ονομαστικής χωρητικότητα των 5 ωρών. Το σταθερό ρεύμα φόρτισης του τελικού 

σταδίου κυμαίνεται από 3-5 Α ανά 100 Ah σε αυτήν τη χωρητικότητα των 5 ωρών. 

Φαίνεται ότι ο ρυθμός φόρτισης στο τέλος είναι πολύ μειωμένος, κάτι που επιβάλλεται 

βεβαίως για τον περιορισμό του φαινομένου της αεριοποίησης.  

 

Τάση φόρτισης 
 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών της φόρτισης με ρυθμό λήξης, η τάση 

φόρτισης είναι μεγαλύτερη όταν έχουμε μεγαλύτερο ρεύμα. Για έναν τελικό ρυθμό των 5 Α 

ανά 100 Ah, η τάση του πέρατος φόρτισης για καινούρια κύτταρα μπορεί να κυμαίνεται 

από 2.5 έως 2.90 V στους 25°C, ανάλογα με τη σχεδίαση του κυττάρου και τη σύνθεση των 

πλεγμάτων, καθώς και των ενεργών υλικών.  

Καθώς η ζωή των συσσωρευτών προχωρεί, η τάση του τέλους φόρτισης για τα 

κύτταρα καθαρού μολύβδου και μολύβδου-ασβεστίου παραμένει ουσιαστικά σταθερή. Για 

τα κύτταρα μολύβδου-αντιμονίου, όσο προχωράει η ζωή τους σε κύκλους, η τάση του 

τέλους φόρτισης πέφτει σταδιακά σε τιμές χαμηλές όπως είναι τα 2.4 V, μετά από 2000 

βαθείς κύκλους.   
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Στοιχεία για τη φόρτιση συσσωρευτών μολύβδου 
 

Στον πίνακα 4.6, φαίνεται ο χρόνος που χρειάζεται για να φορτιστεί ο συσσωρευτής 

μολύβδου. Η φόρτιση γίνεται με διαφορετικούς ρυθμούς αρχικούς και τελικούς, ώστε να 

αναπληρωθεί το 100% ή το 105% της χωρητικότητας που δόθηκε κατά την προηγούμενη 

εκφόρτιση. Μετρήθηκε ότι η μείωση του τελικού ρυθμού από 5 σε 2.5 Α ανά 100 Ah, 

μειώνει την τάση φόρτισης του συσσωρευτή κατά 80 έως 100 mV ανά κύτταρο, για αυτό 

και η φόρτιση καθυστερεί λίγο.  

 

 

Βάθος  

εκφόρτισης (%) 

Αρχικός ρυθμός 

φόρτισης 

(A/100Ah) 

Τελικός 

ρυθμός 

φόρτισης 

(A/100Ah) 

Χρόνος 

φόρτισης (h) 

για να 

επιστραφούν 

100% 

Χρόνος φόρτισης 

(h) για να 

επιστραφούν 

105% 

60 20 5 4.0 5.0 

80 20 5 5.0 6.0 

60 16 5 4.5 5.5 

80 16 5 5.8 6.8 

60 20 2.5 4.0 6.0 

80 20 2.5 5.0 7.3 

60 16 2.5 4.5 6.5 

80 16 2.5 5.8 8.0 
Πίνακας 4.6 Στοιχεία για τη φόρτιση των συσσωρευτών μολύβδου. Φαίνεται σε πόσο χρόνο αναπληρώνεται 

το 100% ή το 105% της χωρητικότητας που δόθηκε, για διαφόρους αρχικούς και τελικούς ρυθμούς φόρτισης 

και πάντα για συσσωρευτή εκφορτισμένο κατά DOD 60% ή DOD 80%. 

 

 

Ακολουθεί ο πίνακας 4.7 που δίνει το χρόνο φόρτισης συσσωρευτών μολύβδου για 

αναπλήρωση κατά 100% και 105% της χωρητικότητας εκφόρτισης, σε σχέση με τα 

προηγούμενα βάθη εκφόρτισης (60% και 80%), τον αρχικό ρυθμό και τη σταθερή τάση 

φόρτισης. Ο τρόπος φόρτισης του συσσωρευτή είναι η τροποποιημένη φόρτιση σταθερής 

τάσης, όπου ο ρυθμός λήξης (ρεύμα) στο τελικό στάδιο εξαρτάται από την προκαθορισμένη 

τάση φόρτισης.  

 

 

 

 

Βάθος 

εκφόρτισης (%) 

Αρχικός ρυθμός 

φόρτισης 

(A/100Ah) 

Τελικός ρυθμός 

φόρτισης 

(A/100Ah) 

Χρόνος φόρτισης 

(h) για να 

επιστραφούν 

100% 

Χρόνος 

φόρτισης (h) για 

να επιστραφούν 

105% 

60 20 2.39 4.0 6.3 

80 20 2.39 5.0 7.8 
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60 16 2.39 4.5 6.8 

80 16 2.39 5.8 8.5 

60 20 2.25 8.0 14.0 

80 20 2.25 10.0 18.0 

60 16 2.25 8.5 14.8 

80 16 2.25 10.8 19.0 
Πίνακας 4.7 Στοιχεία για τη φόρτιση των συσσωρευτών μολύβδου. Φαίνεται σε πόσο χρόνο αναπληρώνεται 

το 100% ή το 105% της χωρητικότητας που δόθηκε, για διαφόρους αρχικούς ρυθμούς φόρτισης και για 

διάφορες σταθερές προκαθορισμένες τάσεις και πάντα για συσσωρευτή εκφορτισμένο κατά DOD 60% ή 

DOD 80%. 

 

 

Παρατηρούμε ότι όταν μειώνεται η τάση φόρτισης από 2.39 σε 2.25V τότε έχουμε 

εντυπωσιακές διαφορές στο χρόνο επαναφόρτισης. 

 

Συνοψίζοντας, για να μειωθεί ο χρόνος φόρτισης διατηρώντας, παράλληλα, σταθερή 

τη στάθμη φόρτισης (SOC) στην οποία θα φτάσουμε, πρέπει να γίνουν τα εξής:  

 

• Να αυξήσουμε το αρχικό ρεύμα φόρτισης μέχρι μια μέγιστη τιμή ίση με 25 A ανά 100 Ah 

της ονομαστικής χωρητικότητας των 5 ωρών του κυττάρου.  

• Να επιλέξουμε την υψηλότερη δυνατή σταθερή τάση κατά το αρχικό στάδιο  φόρτισης. 

Αυτό πρέπει να γίνει, όμως,  χωρίς υπέρβαση της τάσης αεριοποίησης του κυττάρου, όποια 

είναι αυτή, μετά και από την αντιστάθμιση, την ανάλογη με την εκάστοτε θερμοκρασία. 

• Να χρησιμοποιηθεί φόρτιση τριών σταδίων με το τελικό ρεύμα να διατηρείται σταθερό 

στα 5A/100 Ah της ονομαστικής χωρητικότητας των 5 ωρών.  

• Να αφήνουμε χρόνο για μια παρατεταμένη εξισωτική φόρτιση σε τακτά διαστήματα, όταν 

έχει αποδοθεί αθροιστικά μεγάλη χωρητικότητα κατά τις εκφορτίσεις.  

 

 

 

Η επίδραση του σχεδιασμού των κυττάρων στη διάρκεια ζωής των 

συσσωρευτών 
 

Η διάρκεια ζωής των συσσωρευτών μολύβδου σε έτη και σε κύκλους εξαρτάται από 

τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των κυττάρων:  

• Από το βάρος του μολύβδου και τη σύνθεση των κραμάτων στα πλέγματα των πλακών 

του συσσωρευτή.    
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• Από τη διάχυση του μολύβδου στη δομή του πλέγματος.    

• Το βάρος, την πυκνότητα και τη σύνθεση του ενεργού υλικού στις θετικές και αρνητικές 

πλάκες.    

• Το ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη.    

• Από την παρουσία προσμίξεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βραχυκύκλωμα 

μεταξύ των πλακών ή σε υπερβολική τοπική έκλυση αερίων (αεριοποίηση) στις πλάκες.    

• Από το σύστημα του διαχωριστή και την ύπαρξη προστασίας ενάντια σε βραχυ-

κυκλώματα λόγω της συσσώρευσης ιζήματος στον πυθμένα του συσσωρευτή.   

 

 

Η επίδραση των παραμέτρων λειτουργίας στη διάρκεια ζωής των 

συσσωρευτών    
 

Το κόστος του υποσυστήματος συσσωρευτών ανά κύκλο μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά στις περισσότερες εφαρμογές επιλέγοντας συσσωρευτές που να έχουν καλή 

συμπεριφορά σε αναμονή υπό φόρτιση, μεγάλη διάρκεια ζωής και τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούν πολλούς επαναλαμβανόμενους κύκλους.  

Σε μερικές περιπτώσεις, τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού των συσσωρευτών μπορεί 

να αυξάνουν τη διάρκεια ζωής τους, αλλά να μειώνουν την αρχική χωρητικότητα, την ισχύ 

και την ενέργεια εξόδου. Όμως, επιβραδύνεται ο ρυθμός με τον οποίον έχουμε απώλεια 

χωρητικότητας καθώς πραγματοποιούνται κύκλοι. Ο σχεδιαστής φωτοβολταϊκών 

συστημάτων πρέπει, επομένως, να επιβεβαιώσει ότι τα χαρακτηριστικά σχεδίασης του 

υποσυστήματος συσσωρευτών ταιριάζουν με τις απαιτήσεις λειτουργίας και ζωής του 

φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Οι παράμετροι λειτουργίας που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών 

είναι το βάθος εκφόρτισης (DOD), ο αριθμός κύκλων που πραγματοποιούνται ετησίως και 

ο έλεγχος κατά τη φόρτιση. Εδώ, λοιπόν, γίνονται οι εξής παρατηρήσεις:  

• Το αυξημένο βάθος εκφόρτισης μειώνει τη ζωή του συσσωρευτή σε κύκλους.    

• Η αύξηση του αριθμού των κύκλων που εκτελούνται ετησίως μειώνει τη διάρκεια όπου ο 

συσσωρευτής μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές (wet life). 

• Η υπερβολική υπερφόρτιση οδηγεί σε αυξημένη διάβρωση του θετικού πλέγματος, 

διασκορπισμό του ενεργού υλικού και σε πιο σύντομη ζωή.  

Το σχήμα 4.17 είναι ένα παράδειγμα που δείχνει την επίδραση του βάθους 

εκφόρτισης DOD και του αριθμού των κύκλων ανά έτος στη ζωή των συσσωρευτών. Αυτό 
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το παράδειγμα έχει γίνει για έναν τύπο βιομηχανικού συσσωρευτή που είναι διαθέσιμος στο 

εμπόριο. Φαίνεται ότι η αύξηση των κύκλων που πραγματοποιούνται ανά έτος, αλλά και 

του βάθους εκφόρτισης μειώνει σημαντικά τη διάρκεια καλής λειτουργίας του 

συσσωρευτή.  

 

 
 Σχήμα 4.17 Η επίδραση του βάθους εκφόρτισης DOD και του αριθμού των κύκλων ανά έτος στη διάρκεια 

καλής λειτουργίας του συσσωρευτή, σε θερμοκρασία 25°C.  

 

 

Οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών    
 

Η θερμοκρασία λειτουργίας ασκεί σημαντική επίδραση στα χαρακτηριστικά 

λειτουργίας και στη διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή μολύβδου.  

Η χωρητικότητα εκφόρτισης (δηλαδή αυτή που αποδίδεται κατά την εκφόρτιση) 

αυξάνεται στις υψηλότερες θερμοκρασίες και μειώνεται στις χαμηλότερες. Στις υψηλότερες 

θερμοκρασίες, το ποσοστό της ονομαστικής χωρητικότητας που αποδίδεται κατά τη 

διάρκεια της εκφόρτισης αυξάνεται. Αυτή η αύξηση στη χωρητικότητα ανά μονάδα βάρους 

του ενεργού υλικού μειώνει τη διάρκεια ζωής σε κύκλους. Ο λόγος είναι ότι απαιτείται για 

κάθε κύκλο που πραγματοποιεί ο συσσωρευτής, να δώσουμε περισσότερη χωρητικότητα 

κατά τη φόρτιση και να λάβουμε περισσότερη χωρητικότητα και κατά την εκφόρτιση. 

Η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει, επίσης, τις τοπικές χημικές αντιδράσεις που 

οδηγούν σε αυτοεκφόρτιση. Ο ρυθμός αυτών των αντιδράσεων αναμένεται να 

διπλασιάζεται για κάθε αύξηση κατά 10°C της θερμοκρασίας λειτουργίας. Ένα μέτρο των 

τοπικών αυτών αντιδράσεων, άρα και της αυτοεκφόρτισης αποτελεί το ρεύμα σε μια 

καθορισμένη τάση συντήρησης (float voltage). Στο σχήμα 4.18 φαίνεται ότι σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες και σε φόρτιση συντήρησης, το ρεύμα συντήρησης αυξάνει και οδηγεί σε 
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πολύ μειωμένη διάρκεια ζωής.  

 

 
Σχήμα 4.18 Στον οριζόντιο άξονα μετράται το ποσοστό που έχει χαθεί από τη ζωή του συσσωρευτή και στον 

κατακόρυφο το σχετικό ρεύμα συντήρησης. Φαίνεται ότι όσο πιο μεγάλο είναι το ρεύμα συντήρησης, τόσο 

πιο λίγο θα ζήσει το κύτταρο.  

 

Οι απώλειες του κυττάρου σε κατάσταση αναμονής εξ αιτίας των τοπικών 

αντιδράσεων δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανησυχίας σε συσσωρευτές που 

πραγματοποιούν καθημερινούς κύκλους σε κανονικές θερμοκρασίες. Σε 80% βάθος 

εκφόρτισης σε καθημερινούς κύκλους, οι απώλειες αναμονής σε ένα υποσύστημα 

συσσωρευτών μολύβδου-αντιμονίου μπορεί να πλησιάσουν το 0.5% την ημέρα σε 

χωρητικότητα, το οποίο, ευτυχώς, αντισταθμίζεται από την καθημερινή επαναφόρτιση. 

Άρα, πράγματι, σε συσσωρευτές που πραγματοποιούν κύκλους καθημερινά, αυτές οι 

απώλειες δε μας προβληματίζουν.  

Το σχήμα 4.19 δείχνει τη συμπεριφορά σε κατάσταση αναμονής υπό φόρτιση ενός 

τύπου συσσωρευτών που λέγονται charge retaining. Αυτοί οι συσσωρευτές είναι 

κατασκευασμένοι ώστε να διατηρούν τη φόρτισή τους σε κατάσταση αναμονής. Στον 

οριζόντιο άξονα φαίνεται ο χρόνος αναμονής σε μήνες, ενώ στον κατακόρυφο άξονα 

απεικονίζεται το ποσοστό της χωρητικότητας που έχει διατηρηθεί μετά το πέρας αυτού του 

διαστήματος αναμονής. Είναι φανερό ότι με αύξηση της θερμοκρασίας χάνεται μεγαλύτερο 

ποσοστό της χωρητικότητας για τους ίδιους μήνες αναμονής, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

ρυθμός αυτοεκφόρτισης αυξάνεται.  
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Σχήμα 4.19 Η επίδραση της θερμοκρασίας του κυττάρου στις απώλειες χωρητικότητας κατά τη διάρκεια 

αναμονής υπό φόρτιση (για κύτταρα charge retaining από καθαρό μόλυβδο). 

 

Όταν οι απαιτήσεις του φορτίου σε ενέργεια είναι πολύ χαμηλές για διάστημα π.χ. 

30 ημερών ή περισσότερο χωρίς επαναφόρτιση των συσσωρευτών, οι τοπικές αντιδράσεις 

που ευθύνονται για την αυτοεκφόρτιση μπορεί να συνεισφέρουν σημαντικά στις απώλειες 

χωρητικότητας. Για αυτό το λόγο, ο συσσωρευτής πρέπει να είναι από την αρχή 

μεγαλύτερου μεγέθους ώστε να αντισταθμίζονται αυτές οι απώλειες. Το ποσό της επιπλέον 

χωρητικότητας που θα χρειαστεί, καθορίζεται από τον τύπο του συσσωρευτή. Για έναν 

συσσωρευτή μολύβδου υψηλής περιεκτικότητας σε αντιμόνιο, ενδέχεται να χρειαστεί 

χωρητικότητα 130-150 αμπερωρίων για να είναι ικανή να δώσει 100 Ah κατά τη διάρκεια 

μιας περιόδου 30 ημερών στο φορτίο, ενώ για συσσωρευτές μολύβδου-ασβεστίου ή 

καθαρού μολύβδου, θα χρειαστούν μόνο 102-104 Ah. Αυτή η διαδικασία του πάρε-δώσε 

είναι απαραίτητο να εξεταστεί.  

Η υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας απαιτεί να δίνεται μεγαλύτερη χωρητικότητα 

κατά τη φόρτιση. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να αναπληρώνεται η μεγαλύτερη πλέον 

χωρητικότητα εκφόρτισης και να αντισταθμίζονται οι αυξημένες απώλειες λόγω της 

αυτοεκφόρτισης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με αυξημένη θερμοκρασία, μεγαλύτερο ποσοστό φόρτισης 

που παρέχεται στο συσσωρευτή καταναλώνεται από την αντίδραση της ηλεκτρόλυσης. 

Αυτό οφείλεται στο ότι μειώνεται η τάση αεριοποίησης σε αυτές τις υψηλότερες 

θερμοκρασίες, άρα είναι πιο εύκολο να εμφανιστεί παραγωγή αερίων από ηλεκτρόλυση. Η 

εξάρτηση από τη θερμοκρασία φαίνεται ως εξής: Όταν απαιτείται υπερφόρτιση κατά 10% 

ανά κύκλο προκειμένου να διατηρηθεί η επιθυμητή στάθμη φόρτισης σε θερμοκρασία ίση 

με 25-35°C, στη θερμοκρασία των 60-70°C, μπορεί να χρειάζεται υπερφόρτιση κατά 35-

40% για να διατηρηθεί η ίδια στάθμη SOC.  

Σε μια προσπάθεια να συσχετιστεί η θερμοκρασία λειτουργίας των κυττάρων με τη 

διάρκεια ζωής σε κύκλους, έχει βρεθεί ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε έναν παράγοντα 
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μείωσης 0,7 που εφαρμόζεται στη διάρκεια ζωής των 25°C για κάθε άνοδο της 

θερμοκρασίας κατά 8.9°C.  

 

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι οι μεταβολές στη θερμοκρασία διαδραματίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των συσσωρευτών. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διατηρείται ονομαστική 

θερμοκρασία στο υποσύστημα συσσωρευτών. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση 

σκιάς από το άμεσο φως του ηλίου και την καλή κυκλοφορία του αέρα πάνω από τους 

συνδετικούς μηχανισμούς που συνδέουν τα κύτταρα. Φυσικά μέσα απαγωγής θερμότητας, 

όπως και η γη, πρέπει να χρησιμοποιούνται όποτε είναι δυνατόν για μακρινές 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, για την ελαχιστοποίηση των θερμοκρασιακών μεταβολών 

στους συσσωρευτές.  

 

Η συντήρηση των συσσωρευτών μολύβδου    

 

Τα συστήματα που συντηρούνται και βρίσκονται υπό επίβλεψη μπορεί να έχουν 

εκπαιδευμένο προσωπικό διαθέσιμο για να εκτελεί τη συντήρηση. Ένα βασικό βήμα για να 

επιτευχθεί μεγάλη διάρκεια ζωής είναι να εκπαιδευθεί κατάλληλα το προσωπικό, ώστε να 

λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης που παρέχουν οι 

κατασκευαστές του φωτοβολταϊκού συστήματος και των συσσωρευτών.  

Η συντήρηση περιλαμβάνει, συνήθως, εξισωτικές φορτίσεις, αναπλήρωση του 

χαμένου νερού στα κύτταρα των συσσωρευτών, ελέγχους στην τάση των μεμονωμένων 

κυττάρων και στο ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη και καθαρισμό των κορυφών των 

κυττάρων από σκόνη, ρύπους και από οξύ που έχει διαφύγει. 

Ανεξάρτητα από τα υποσυστήματα συσσωρευτών που επιβλέπονται από τεχνικούς, 

η καλύτερη συντήρηση για τον απλό χρήστη είναι να φορτίζει κανείς το συσσωρευτή κάθε 

φορά μετά τη χρήση (εκφόρτιση) και να τον αφήνει πάντα σε πλήρη φόρτιση. Εάν έχει 

υγρό ηλεκτρολύτη και είναι ανοικτού τύπου, πρέπει να συμπληρώνουμε τη στάθμη με 

απεσταγμένο (ή απιονισμένο) νερό. Αν δεν τον χρησιμοποιούμε καθόλου να τον 

φορτίζουμε δύο φορές τον χρόνο.  

 

Εξισωτική φόρτιση 
 

Η ανάγκη για εξισωτική φόρτιση εμφανίζεται όταν υπάρχει ανισορροπία μεταξύ 

των κυττάρων μιας αλυσίδας. Μπορεί να υπάρχουν κύτταρα με χαμηλότερη στάθμη 

φόρτισης από τα υπόλοιπα, πράγμα το οποίο επιδρά και στην τάση των ιδίων κυττάρων, 

που θα παρουσιάζει και αυτή ανομοιομορφίες.    

                Πρόβλημα υπάρχει και όταν κάποια κύτταρα λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας, 

διαφορετικού επιπέδου γήρανσης ή κατασκευαστικών ανοχών παρουσιάζουν μειωμένη 
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χωρητικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κατά τη διαδικασία της φόρτισης, θα 

αναγκαστούν να υπερφορτίζονται ώσπου τα άλλα να φορτιστούν πλήρως, γεγονός που 

μπορεί να τα οδηγήσει σε πρόωρη καταστροφή. Ταυτόχρονα, μπορεί και να εμποδίζουν τα 

άλλα κύτταρα να φορτίσουν πλήρως. Επειδή, μάλιστα, τα «αδύναμα» κύτταρα μπορεί να 

αναγκαστούν να υπερφορτίζονται, αυτή η καταπόνηση θα τα κάνει πιο «αδύναμα», με 

μικρότερη ακόμα χωρητικότητα και μικρότερες επιδόσεις, πράγμα που θα οξύνει το 

πρόβλημα της ανισορροπίας μεταξύ των κυττάρων της αλυσίδας και θα τα οδηγήσει πιο 

γρήγορα στην καταστροφή.   

              Στην εκφόρτιση, τα «αδύναμα» κύτταρα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο βάθος 

εκφόρτισης και αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής τους. Υπάρχει, ακόμα, η πιθανότητα να 

μειωθεί πολύ η τάση ενός τέτοιου κυττάρου κατά την εκφόρτιση και έπειτα, να 

αντιστραφεί, πράγμα που επίσης οδηγεί σε πρόωρη καταστροφή του. 

              Άλλος λόγος για τον οποίον χρειάζεται η εξισωτική φόρτιση είναι ο εξής: Όταν 

εκφορτίζεται ένας συσσωρευτής, το θειικό οξύ του ηλεκτρολύτη, όπως είναι γνωστό από 

την αντίδραση, αντιδρά με τις πλάκες μολύβδου και παράγονται ηλεκτρόνια και θειικός 

μόλυβδος. Όταν επαναφορτίζεται ο συσσωρευτής, μετά, το ηλεκτρικό ρεύμα ρέει ανάποδα 

προς το συσσωρευτή και προκαλεί την αντίστροφη χημική αντίδραση. Δηλαδή, ο θειικός 

μόλυβδος μετατρέπεται πάλι σε μόλυβδο, διοξείδιο του μολύβδου και θειικό οξύ.  

             Όμως, σε κάθε κύκλο του συσσωρευτή, παραμένει μια μικρή ποσότητα θειικού 

μολύβδου στις πλάκες. Ακόμα και εάν χρησιμοποιούμε ένα φορτιστή τριών σταδίων, 

πράγμα που ενδείκνυται στη φόρτιση των συσσωρευτών, αυτή η ποσότητα θα μειωθεί, 

αλλά και πάλι θα υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα συσσωρεύεται σε κάθε κύκλο που 

θα πραγματοποιεί ο συσσωρευτής. Η εξισωτική φόρτιση βοηθάει στην αντιμετώπιση αυτού 

του φαινομένου. 

Τέλος, η εξισωτική φόρτιση είναι ωφέλιμη και για τη μείωση του φαινομένου της 

στρωματοποίησης. Διότι, κατά τη διάρκειά της, υπάρχει έντονη έκλυση αερίων, η οποία 

αναδεύει τον ηλεκτρολύτη. 

Κατά τη διάρκεια της εξισωτικής φόρτισης, κάνουμε την τάση να αυξηθεί, 

επιτρέποντας, συγχρόνως, να υπάρχει ένα μικρό σταθερό ρεύμα προς το συσσωρευτή. Ο 

λόγος για τον οποίον αυξάνουμε την τάση παραπάνω από τη συνηθισμένη τιμή του τέλους 

φόρτισης είναι για να επιτρέπουμε στα κύτταρα με τη χαμηλότερη στάθμη να «τραβήξουν» 

περισσότερο ρεύμα, ώστε να φορτίσουν περισσότερο. Τα κύτταρα που έχουν μεγαλύτερη 

φόρτιση, δε θα επηρεαστούν δυσμενώς από την εξισωτική φόρτιση, αν το ρεύμα είναι 

λογικό και αν η περίοδος της υπερφόρτισης δεν είναι ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ συχνή. 

Αυτά τα κύτταρα που ήταν τα «δυνατότερα», δέχονται την υπερφόρτιση βράζοντας και 

απελευθερώνοντας αέρια πιο έντονα.  

Όταν τα πιο «αδύναμα» κύτταρα απορροφήσουν την εξισωτική φόρτιση, η 

διαδικασία τελειώνει. Πρέπει να έχει απλώς τόση διάρκεια, ώστε να μπορέσουν να έρθουν 

όλα τα κύτταρα στο ίδιο επίπεδο φόρτισης (στην πλήρη φόρτιση). Καθώς η κατάσταση 

είναι διαφορετική από κύτταρο σε κύτταρο, ο πιο αξιόπιστος τρόπος είναι να ελέγχουμε τη 

στάθμη φόρτισης (SOC) με ένα βολτόμετρο, μετρώντας τις τάσεις των μεμονωμένων 

κυττάρων.  

Τα πραγματικά εξεζητημένα συστήματα φόρτισης και παρακολούθησης μας 

απαλλάσσουν από την ανάγκη να πραγματοποιούμε εξισωτικές φορτίσεις. Έχουν τη 

δυνατότητα να φορτίζουν εντελώς το συσσωρευτή, συμπεριλαμβανομένων και των 

«αδύναμων» κυττάρων, χωρίς να υπερφορτίζουν τα «δυνατά». Σε αυτά τα συστήματα, σε 
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κάθε κύτταρο συνδέεται ένα ηλεκτρονικό στοιχείο που ελαττώνει σταδιακά το ποσό της 

παρεχόμενης φόρτισης, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της διαδικασίας φόρτισης. Αυτό 

σημαίνει ότι τα «αδύναμα» κύτταρα λαμβάνουν περισσότερο ρεύμα, προκειμένου να 

έρθουν στην κατάσταση πλήρους φόρτισης, ενώ τα πιο «δυνατά» εμποδίζονται από το να 

υπερφορτιστούν χωρίς λόγο.  

Το μειονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι το κόστος τους. Να επισημάνουμε ότι 

το κόστος ενός μόνο τέτοιου στοιχείου που προσαρμόζεται σε ένα κύτταρο ή σε έναν 

συσσωρευτή, είναι της τάξης του 1/5 της τιμής του ίδιου του συσσωρευτή.    

 

 

Η αναπλήρωση νερού στα κύτταρα 

 
Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, χάνεται νερό από έναν συσσωρευτή 

εξαιτίας της εξάτμισης και της ηλεκτρόλυσης σε υδρογόνο και οξυγόνο, τα οποία αέρια 

βρίσκουν διέξοδο προς την ατμόσφαιρα. Η εξάτμιση αποτελεί ένα σχετικά μικρό 

παράγοντα απώλειας εκτός και αν η εγκατάσταση γίνεται σε πολύ ζεστά, ξηρά κλίματα. Σε 

έναν πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή, η ηλεκτρόλυση καταναλώνει νερό με ρυθμό 0,336 

cc ανά αμπερώριο υπερφόρτισης. Ένα κύτταρο χωρητικότητας 500 Ah που υπερφορτίζεται 

κατά 10%, χάνει 16.8 cc ή περίπου το 0,3% του νερού του σε κάθε κύκλο λειτουργίας.  

Δεδομένου ότι η αναπλήρωση του νερού που χάνεται μπορεί να αποτελεί σημαντικό 

κόστος συντήρησης, η απώλεια ύδατος μπορεί να μειωθεί ελέγχοντας το ποσό 

υπερφόρτισης. Επίσης, ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση συσκευών επανασύνδεσης του 

υδρογόνου και του οξυγόνου (σε νερό) σε κάθε κύτταρο, εάν είναι δυνατόν.  

Η προσθήκη νερού πραγματοποιείται, καλύτερα, μετά την επαναφόρτιση και πριν 

από την εξισωτική φόρτιση. Προσθέτουμε νερό ώσπου να φθάσουμε τη γραμμή υψηλού 

επιπέδου οξέος στην πλήρη φόρτιση. Η αεριοποίηση κατά τη διάρκεια της φόρτισης θα 

αναδεύσει το νερό με το οξύ ομοιόμορφα. Δεν πρέπει να προστίθεται νερό όταν ο καιρός 

είναι πολύ κρύος, διότι μπορεί αυτό να παγώσει πριν καν αναμιχθεί με τον ηλεκτρολύτη. Το 

νερό που προσθέτουμε πρέπει να είναι απεσταγμένο νερό είτε νερό που του έχουν 

αφαιρεθεί τα μεταλλικά άλατα ή νερό της περιοχής που έχει εγκριθεί για χρήση στους 

συσσωρευτές. 

Οι αυτόματες συσκευές αναπλήρωσης νερού που βρίσκονται τώρα υπό ανάπτυξη 

μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες συντήρησης περαιτέρω. Το υπερβολικό γέμισμα πρέπει 

να αποφεύγεται, δεδομένου ότι η επακόλουθη υπερχείλιση του όξινου ηλεκτρολύτη θα 

προκαλέσει διαβρώσεις, αγώγιμους δρόμους στο έδαφος και απώλεια χωρητικότητας του 

κυττάρου. Πρέπει να πραγματοποιείται και ένας τελικός έλεγχος του ειδικού βάρους του 

ηλεκτρολύτη από τη στιγμή που προστίθεται το νερό για να εξασφαλίζεται η σωστή 

συγκέντρωση του οξέος στην πλήρη φόρτιση. Μια χρήσιμη προσέγγιση αποτελεί η 

εξίσωση:  

Ειδικό βάρος = Τάση ανοικτοκύκλωσης του κυττάρου - 0,845 
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Αυτή η εξίσωση επιτρέπει να πραγματοποιείται περιστασιακά ηλεκτρικός έλεγχος, δηλαδή 

έλεγχος με ηλεκτρικά μέσα του ειδικού βάρους (αφού μετράμε πλέον τάση και όχι ειδικό 

βάρος με πυκνόμετρο).  

 

 

Προφυλάξεις για ασφάλεια    
 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, σε τακτική βάση, για να αποτραπούν εκρήξεις από 

την ανάφλεξη του εύφλεκτου μίγματος αερίου υδρογόνου και οξυγόνου που σχηματίζεται 

κατά τη διάρκεια της υπερφόρτισης των κυττάρων μολύβδου. Ο μέγιστος ρυθμός 

σχηματισμού υδρογόνου είναι 0,418 λίτρα και οξυγόνου 0,209 λίτρα ανά Ah υπερφόρτισης 

σε συνθήκες τυποποιημένης θερμοκρασίας και πίεσης. Αυτό το μίγμα αερίων είναι 

εκρηκτικό, όταν το υδρογόνο υπερβαίνει στον αέρα το 4% σε όγκο. Η συνήθης πρακτική 

είναι να τίθενται οι συσκευές προειδοποίησης σε συναγερμό, όταν το μίγμα φτάσει στο 20-

25% του χαμηλότερου ορίου έκρηξης (Lower Explosive Limit LEL). Για αυτόν το λόγο, 

είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο ανιχνευτές υδρογόνου χαμηλού κόστους.  

Με καλή κυκλοφορία του αέρα γύρω από το συσσωρευτή, η συσσώρευση 

υδρογόνου δεν αποτελεί πρόβλημα. Εντούτοις, εάν σχετικά μεγάλοι συσσωρευτές είναι 

κλεισμένοι σε μικρά δωμάτια, τότε πρέπει να εγκατασταθούν στο δωμάτιο συστήματα 

εξαερισμού, ώστε να αερίζουν συνεχώς το χώρο ή να τίθενται αυτόματα σε λειτουργία όταν 

η συγκέντρωση υδρογόνου υπερβαίνει το 20 % του ορίου LEL.  

Τα κιβώτια συσσωρευτών πρέπει και αυτά να έχουν διεξόδους προς την 

ατμόσφαιρα. Με την παρουσία σπινθήρα ή φλόγας μπορούν να αναφλεγούν εάν η 

συγκέντρωση υδρογόνου είναι επάνω από το επίπεδο LEL. 

Τα κύτταρα των συσσωρευτών μπορούν, ομοίως, να εξοπλιστούν με ανασχετικά 

μέσα φλογών στις διεξόδους, ώστε να αποτρέπονται οι εξωτερικοί σπινθήρες, οι οποίοι 

μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη των εκρηκτικών αερίων μέσα στις θήκες που 

συσκευάζουν πολλά κύτταρα. Είναι σωστό, επίσης, να αποφεύγουμε το κάπνισμα, τη χρήση 

άμεσης φλόγας και τη δημιουργία σπινθήρων κοντά σε έναν συσσωρευτή.  

Κάποιοι τύποι συσσωρευτών απελευθερώνουν μικρές ποσότητες των τοξικών 

αερίων στιμπίνης (stibine SbH3) και αρσίνης (arsine H3As). Αυτοί οι συσσωρευτές έχουν 

θετικές πλάκες που περιέχουν στο κράμα του πλέγματος μικρές ποσότητες αντιμονίου και 

αρσενικού. Αυτό γίνεται προκειμένου να σκληραίνει το πλέγμα και να μειώνεται ο ρυθμός 

διάβρωσής του κατά τη διάρκεια των κύκλων. Αυτές οι ουσίες του κράματος, επίσης, 

αυξάνουν σημαντικά τη δυνατότητα της θετικής πλάκας να πραγματοποιεί κύκλους με 

καλή χρησιμοποίηση του ενεργού υλικού της κατά τη διάρκεια μιας ζωής 2000-3000 

βαθέων κύκλων. Ο φορέας του αμερικανικού υπουργείου εργασίας Osha (Occupational 

Safety and Health Administration), δηλαδή Διαχείριση Εργασιακής Ασφάλειας και Υγείας) 

έθεσε το 1978 τα όρια συγκέντρωσης των δύο αυτών αερίων στιμπίνης SbH3 και αρσίνης 

AsH3 στο 0,1 ppm (parts per million) και 0,05 ppm αντίστοιχα ως μέγιστη έκθεση που 
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επιτρέπεται κατά μέσο όρο για περίοδο 8 ωρών. Κατά τη διάρκεια συνεχιζόμενης 

υπερφόρτισης, απελευθερώνεται στιμπίνη (SbH3) με ένα μέσο ρυθμό των 0.05-0.l5mg ανά 

1000 αμπερώρια χωρητικότητας των 5 ωρών. Αυτή η ποσότητα στιμπίνης απελευθερώνεται 

για κάθε αμπερώριο υπερφόρτισης, ανάλογα με το ποσοστό υπερφόρτισης και τη σύνθεση 

των κραμάτων. Η ποσότητα αρσίνης (AsH3) που απελευθερώνεται θα είναι μικρότερη από 

το ένα δέκατο της ποσότητας στιμπίνης. Εάν αυτά τα αέρια μπορέσουν (τους επιτραπεί) να 

συσσωρευτούν στο δωμάτιο των συσσωρευτών, μπορούν να προκληθούν τοξικές συνθήκες. 

Ο εξαερισμός είναι, επομένως, διπλά σημαντικός.  

Όλες οι δοκιμές δείχνουν ότι ο εξαερισμός που είναι σχεδιασμένος ώστε να διατηρεί 

το υδρογόνο κάτω από το 20% του ορίου LEL είναι ικανός ώστε να διατηρήσει και τα 

επίπεδα στιμπίνης και αρσίνης αρκετά κάτω από τα τοξικά όριά τους. Ο σχεδιαστής 

συστημάτων πρέπει να συμβουλεύεται τον κατασκευαστή των συσσωρευτών για να 

καθοριστεί η σχεδίαση των κιβωτίων ή του δωματίου των συσσωρευτών, τον εξαερισμό 

του και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας.  

 

Κανόνες ασφαλείας για αποφυγή κινδύνων 
 

Σοβαρά εγκαύματα μπορούν να προκληθούν από το θειικό οξύ που περιλαμβάνεται 

στους συσσωρευτές μολύβδου.  

• Να αποφεύγεται η επαφή του οξέος με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. Σε περίπτωση 

επαφής, να πλένεται κανείς αμέσως και επιμελώς με καθαρό νερό για 20 λεπτά. Σε 

περίπτωση που πάει στα μάτια οφείλουμε να συμβουλευτούμε γιατρό, αφού πάλι τα 

πλύνουμε με άφθονο νερό για 20 λεπτά.    

• Πρέπει να φοράμε ασπίδα προσώπου, πλαστική ή λαστιχένια ποδιά, καθώς και γάντια 

κατά το χειρισμό οξέος. Να αποφεύγουμε και να χύνουμε το οξύ.  

• Το διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου (Bicarbonate of soda) εξουδετερώνει οποιοδήποτε 

οξύ χύθηκε τυχαία. Πρέπει να εφαρμόσουμε το διάλυμα μέχρι να σταματήσει το βράσιμο 

του οξέος και να ξεπλύνουμε, έπειτα, με καθαρό νερό.  

• Να διατηρούμε καθαρή και στεγνή την κορυφή του συσσωρευτή, ώστε να αποτρέπονται 

τα βραχυκυκλώματα  μέσω του εδάφους και η διάβρωση.  

• Να μην τοποθετούμε μεταλλικά αντικείμενα στο συσσωρευτή. Να μονώνουμε όλα τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία μας στο συσσωρευτή για να αποτραπεί 

οποιοδήποτε βραχυκύκλωμα. Επίσης,  να αφαιρούμε όλα τα κοσμήματα, πριν εργαστούμε 

στο συσσωρευτή.  

• Κατά την ανύψωση των συσσωρευτών, να χρησιμοποιούμε τελείως μονωμένα ανυψωτικά 

μηχανήματα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος μεταξύ των ακροδεκτών των 

κυττάρων λόγω των αλυσίδων ή των γάντζων. Να αποσυνδέουμε το συσσωρευτή κατά τη 
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μεταφορά και μέσα στο εργαστήριο.  

• Μόνο προσωπικό που έχει εκπαιδευθεί στην εγκατάσταση συσσωρευτών, στη φόρτιση          

και στη συντήρηση πρέπει να επιτρέπεται να εργαστεί στο υποσύστημα των συσσωρευτών. 

• Προτείνεται να συνδέσουμε στο κύκλωμα μια ασφάλεια ταχείας τήξης για προστασία από 

βραχυκυκλώματα.  

 

 

 
4.5 ΟΙ  ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ  ΣΤΑ  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Οι συσσωρευτές χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά για να συσσωρεύουν 

πλεονάζουσα ενέργεια από το Φ/Β σύστημα, η οποία προέρχεται από τον ήλιο. Αυτή η 

ενέργεια αποθηκεύεται, ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύκτας ή όταν δεν 

υπάρχει άλλη πηγή ενέργειας που να μπορεί να τροφοδοτήσει το φορτίο. Οι συσσωρευτές 

μπορούν να εκφορτίζονται ταχέως και να δίνουν μεγαλύτερο ρεύμα από αυτό που μπορεί 

να παράγει από μόνη της η πηγή που τους φορτίζει (δηλαδή το φωτοβολταϊκό σύστημα). 

Με αυτόν το μηχανισμό, μπορούν να τροφοδοτούνται κατά διαστήματα αντλίες ή 

κινητήρες. 

Η χωρητικότητα των συσσωρευτών δίνεται σε αμπερώρια σε μια δεδομένη τάση, 

όπως π.χ. 220 αμπερώρια στα 6 V. Οι συνηθισμένοι συσσωρευτές του εμπορίου με 

ονομαστικό ρυθμό 20ωρών μπορεί να δίνουν ρεύμα 11 Α για αυτή τη διάρκεια των 20 

ωρών. Αυτές οι προδιαγραφές έχουν σχεδιαστεί και γραφτεί μόνο για να 

πραγματοποιούνται συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών συσσωρευτών επί την ίδια βάση 

συγκρίσεως. Η απόδοσή τους εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως είναι το κλίμα, η 

περιοχή και ο τρόπος χρήσης τους. Ακόμα, οι συσσωρευτές είναι ευαίσθητοι στις 

φορτίσεις-εκφορτίσεις και στη γήρανση.  

 

 
Πόσο μεγάλο συσσωρευτή χρειαζόμαστε για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 

Ιδανικά, ένα σύστημα συσσωρευτών πρέπει να έχει τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορεί 

να αποθηκεύει ενέργεια για 5 ημέρες, ώστε να υπάρχει αυτονομία έναντι ημερών 

συννεφιάς. Αν το σύστημα συσσωρευτών είναι μικρότερο από τη χωρητικότητα που 

χρειάζεται για τροφοδότηση του φορτίου επί διάστημα πέντε ημερών, θα πραγματοποιεί 

αναγκαστικά βαθείς κύκλους συχνά και οι συσσωρευτές θα έχουν οπωσδήποτε μικρότερη 

διάρκεια ζωής. Το μέγεθος του Φ/Β συστήματος, οι ανάγκες των ανθρώπων και οι 

προσδοκίες και προδιαγραφές θα οδηγήσουν στην απόφαση για το καλύτερο μέγεθος 

συσσωρευτή.  
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Τύποι συσσωρευτών μολύβδου 

Συσσωρευτές Εκκίνησης  - Είναι συσσωρευτής ρηχών κύκλων και για αυτό το λόγο, δεν 

είναι κατάλληλος για τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Ναυτικοί Βαθέων Κύκλων "Marine Deep-Cycle" – Είναι συσσωρευτές των 12 V και 

συνήθως χωρητικότητας 80 και 160 αμπερωρίων. 

Συσσωρευτές Μολύβδου-Ασβεστίου – Μερικές φορές, αυτοί οι συσσωρευτές ρηχών 

κύκλων χρησιμοποιούνται σε απομακρυσμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Με 

εκφόρτιση περιορισμένη στα 15% έως 20%, οι συσσωρευτές Μολύβδου-Ασβεστίου δε 

συνιστώνται για χρήση σε φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 

Συσσωρευτές Κλειστού Τύπου – Αυτοί οι συσσωρευτές είναι υγροστεγείς και μπορούν να 

λειτουργήσουν σε οποιοδήποτε σημείο χωρίς να χύνεται καθόλου οξύ. Εξαιτίας της 

σφραγισμένης τους κατασκευής, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η κατάσταση του κυττάρου 

με πυκνόμετρο. Υπάρχουν διέξοδοι για να εκτονώνονται τα αέρια. Οι συγκεκριμένοι 

συσσωρευτές συνιστώνται όταν ο συσσωρευτής θα μετακινείται πάρα πολύ ή για να 

χωρέσει σε πολύ στενά μέρη. 

   

Συσσωρευτές πραγματικά βαθέων κύκλων - Αυτοί οι συσσωρευτές είναι ειδικά 

σχεδιασμένοι για την αποθήκευση ενέργειας και τη λειτουργία σε βαθείς κύκλους. Είναι 

ιδανικοί για χρήση σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μπορούν να αντέξουν 

έχοντας δώσει το μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητάς τους προτού φορτιστούν ξανά και 

να επιβιώσουν ύστερα από εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες κύκλους βάθους 80%. 

Συνιστάται να χρησιμοποιείται συνήθως το 50% της χωρητικότητας του συσσωρευτή και 

να αφήνουμε το υπόλοιπο (ώσπου να φτάσουμε στο βάθος εκφόρτισης 80%) για έκτακτες 

περιπτώσεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το τελευταίο 20% (από το 80% ως το 100% 

του συσσωρευτή), διότι οι υπερβολικά βαθιές εκφορτίσεις μειώνουν τη διάρκεια ζωής του. 

Οι συγκεκριμένοι συσσωρευτές είναι διαθέσιμοι σε πολλά μεγέθη και τύπους.  

 

Σχήμα 4.20 Τα στοιχεία που αποτελούν ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με βοηθητική πηγή ενέργειας. 

          Η ηλιοφάνεια που προσπίπτει στις Φ/Β συστοιχίες μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια 
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της ημέρας και το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. Επίσης, μπορεί στα κύτταρα της 

συστοιχίας να υπάρχουν φαινόμενα γήρανσης που επηρεάζουν τη λειτουργία της. 

Επομένως, η τάση εξόδου της συστοιχίας μεταβάλλεται και παρ’ όλο που είναι συνεχής 

τάση, δεν είναι σταθερή και είναι ακατάλληλη για τη φόρτιση των συσσωρευτών. Είναι, 

λοιπόν, απαραίτητο να σταθεροποιείται η τάση για την προστασία του συσσωρευτή και του 

φορτίου από ακραίες τιμές της. Τον έλεγχο της τάσεως επιτελεί ο ρυθμιστή τάσης.  
          Ο συσσωρευτής διαστασιολογείται έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται τη μέγιστη ισχύ 

εξόδου από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία, χωρίς να συμβαίνει ζημιά από υπερφόρτιση. 
          Η δυνατότητα για αποσύνδεση των συσσωρευτών από το φορτίο όταν η τάση τους 

είναι πολύ χαμηλή, είναι κάτι που επίσης συνιστάται προκειμένου να υπάρχει προστασία 

από βαθείες εκφορτίσεις. 
 

 

Σημαντικά στοιχεία για την επιλογή συσσωρευτή 
 

Η επιλογή του κατάλληλου συσσωρευτή για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα απαιτεί 

μια πλήρη ανάλυση των απαιτήσεων από την εκφόρτιση του συσσωρευτή. Οι κιλοβατώρες 

αποθηκευμένης ενέργειας στο συσσωρευτή θα εξαρτώνται από τις απαιτήσεις του φορτίου, 

τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες γινόταν αυτή η αποθήκευση, η ηλιοφάνεια στην 

περιοχή εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος και από την έξοδο της συστοιχίας. 

Παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαστασιολόγηση του συσσωρευτή είναι η 

θερμοκρασία λειτουργίας και οι μεταβολές της, τα όρια της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος και η καθημερινή ή εβδομαδιαία χρήση, ο σχεδιασμός του ρυθμιστή τάσης 

και ο βαθμός αποδόσεως του αντιστροφέα. Η ενέργεια που απαιτείται για να φορτιστεί ένας 

συσσωρευτής θα είναι το άθροισμα των ενεργειών των προηγούμενων εκφορτίσεων, αν το 

αυξήσουμε κατά το ποσό της ενέργειας που θα χαθεί ως θερμότητα κατά τη φόρτιση.    

Στους συσσωρευτές μολύβδου, η απόδοση (turn around efficiency) μπορεί να 

φτάνει το 85%. Αυτό σημαίνει ότι χάνεται περίπου το 15% της ενέργειας που δίνουμε σε 

κάθε κύκλο φόρτισης-εκφόρτισης. Όπως είναι γνωστό, βέβαια, μικρότεροι χρόνοι φόρτισης 

και υψηλότερα ρεύματα θα μειώσουν το βαθμό απόδοσης, αλλά και τη διάρκεια ζωής του 

συσσωρευτή. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν και να ληφθούν υπόψη ο χρόνος 

στον οποίον πραγματοποιείται η φόρτιση και η ενέργεια που είναι διαθέσιμη από τη 

συστοιχία, ώστε να γίνει σωστή επιλογή του είδους και του μεγέθους του συσσωρευτή.  

Η ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 

παρακάτω παραμέτρους λειτουργίας: 

• Τη μέγιστη και ελάχιστη τάση λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του 

συσσωρευτή και του φορτίου (παράθυρο τάσης). 

• Τον κύκλο λειτουργίας που θα πραγματοποιείται, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

ακολουθιών φόρτισης και εκφόρτισης που θα πραγματοποιούνται.  

• Το προφίλ της ισχύος εξόδου της Φ/Β συστοιχίας, όπως αυτό προβλέπεται με δεδομένη 

την περιοχή και τις αντίστοιχες συνθήκες ηλιοφάνειας. 
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• Τις μεταβολές του περιβάλλοντος, αλλά και τη διαδοχή των εποχών. 

• Τη διαθεσιμότητα και τη συχνότητα της συντήρησης. 

 

Ο συσσωρευτής απαιτεί τάσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος, που ονομάζεται  

παράθυρο τάσεων. Τέτοιες τάσεις φόρτισης μέχρι και τη μέγιστη (του πλήρως φορτισμένου 

συσσωρευτή) υπό δεδομένη θερμοκρασία, πάντα, λειτουργίας πρέπει να παρέχονται από το 

ρυθμιστή τάσεων για επαρκώς μεγάλες περιόδους ώστε να διατηρείται η επιθυμητή στάθμη 

φόρτισης του συσσωρευτή. Αν η τάση φόρτισης είναι υπερβολικά χαμηλή, ο χρόνος που θα 

χρειαστεί για να επαναφορτίσει ο συσσωρευτής θα είναι ιδιαίτερα παρατεταμένος ή, στη 

χειρότερη περίπτωση, η επαναφόρτιση δε θα τελειώσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε 

μερικούς συσσωρευτές κλειστού τύπου.  

Η ελάχιστη τάση στο παράθυρο τάσεων θα είναι η χαμηλότερη τάση που δίνει ο 

συσσωρευτής κατά την εκφόρτιση, και/ή η τάση στην οποία θα εισαχθεί βοηθητική πηγή 

ενέργειας στο σύστημα, ώστε να επαναφορτιστεί ο συσσωρευτής, ή η τάση στην οποία θα 

αποσυνδεθεί από το φορτίο (ώστε να μην εκφορτιστεί άλλο και καταστραφεί).   

Αυτό το παράθυρο τάσεων καθορίζει και τον αριθμό των ηλιακών κυττάρων που θα 

χρησιμοποιηθούν σε σειρά για τη Φ/Β συστοιχία, καθώς και τον αριθμό των κυττάρων του 

συσσωρευτή σε σειρά για το υποσύστημα συσσωρευτών. Στη βιομηχανία, προτιμώνται 

ονομαστικές τάσεις όπως 6, 12, 32, 36, 48, κτλ V. 

Χρειάζεται να πραγματοποιείται μελέτη σε ετήσια βάση των απαιτήσεων των 

φορτίων που θα εξυπηρετηθούν από το σύστημά μας, ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος της 

συστοιχίας και του συσσωρευτή, ώστε να ικανοποιείται η αξιοπιστία του συστήματος σε 

συνδυασμό με οποιοδήποτε βοηθητικό σύστημα χρησιμοποιείται.   

           Μια μελέτη της εξόδου της Φ/Β συστοιχίας πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον ένα 

χρόνο, έτσι ώστε να φαίνεται το μοτίβο της ισχύος εξόδου μακροπρόθεσμα. Μπορεί, 

πράγματι, να παρατηρούνται αλλαγές εποχιακές, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.21. 
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Σχήμα 4.21 Φαίνονται οι διαφοροποιήσεις στο φορτίο που θα τροφοδοτηθεί με την πάροδο των μηνών και 

στη ισχύ εξόδου της Φ/Β συστοιχίας.  

 

 

Αν παρατηρήσουμε το σχήμα 4.21, διαπιστώνουμε ότι η Φ/Β συστοιχία δίνει 

παραπάνω ισχύ στις περιόδους υψηλής ηλιοφάνεια, αλλά και ότι σε κάποιους μήνες, η 

ενέργεια που απαιτεί το φορτίο ξεπερνάει την παρεχόμενη από αυτή. Τέτοιες ανισορροπίες 

στις απαιτήσεις ισχύος πρέπει να διορθώνονται αυξάνοντας το μέγεθος της συστοιχίας ή με 

χρήση βοηθητικής πηγής ενέργειας. Από τις αναλύσεις, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: 

• Το μέγεθος της επιφάνειας της συστοιχίας που απαιτείται για να τροφοδοτείται το φορτίο 

με ενέργεια και για να επαναφορτίζεται το υποσύστημα των συσσωρευτών. 

• Ο χρόνος φόρτισης και η διαθέσιμη ισχύς. 

• Το απαιτούμενο μέγεθος του συσσωρευτή για αποθήκευση ενέργειας, δηλ. ο αριθμός των 

κυττάρων σε σειρά και παράλληλα, η χωρητικότητα του ενός κυττάρου, η ενέργεια που 

αποθηκεύεται στο σύστημα σε κιλοβαττώρες και η χωρητικότητα σε αμπερώρια. 

Το είδος του κυττάρου του συσσωρευτή και η σχεδίαση της πλάκας και του 

διαχωριστή πρέπει να επιλέγονται με τη συμβουλή του μηχανικού πωλήσεων που 

αντιπροσωπεύει τον προμηθευτή συσσωρευτών. Ο σχεδιασμός του κυττάρου πρέπει να 

συμβαδίζει με τον υψηλότερο ρυθμό φόρτισης και εκφόρτισης και με τις ακραίες τιμές της 

θερμοκρασίας όπου προβλέπεται να λειτουργεί ο συσσωρευτής. Ο προμηθευτής 

συσσωρευτών πρέπει να δίνει πληροφορίες για την τάση λειτουργίας, ώστε να είναι βέβαιος 

ο σχεδιαστής του συστήματος ότι οι απαιτούμενες χωρητικότητες θα αποδίδονται εντός του 
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δεδομένου παραθύρου της τάσεως και υπό το προβλεπόμενο εύρος των περιβαλλοντικών 

συνθηκών. Ο προμηθευτής συσσωρευτών μπορεί να διαλέξει από τη γραμμή παραγωγής 

κύτταρα με τον καλύτερο αριθμό πλακών, πάχος πλακών, πυκνότητα ενεργού υλικού, 

σχεδιασμό του πλέγματος των πλακών, ειδικό βάρος του ηλεκτρολύτη και σύστημα 

διαχωριστή, ώστε να αποδίδεται η επιθυμητή απόδοση από το κύτταρο και το συσσωρευτή.    

Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα και για τη συντήρηση των συσσωρευτών. Η 

μετακίνηση των ειδικών για τη συντήρηση του συστήματος ή των συσσωρευτών σε 

απομακρυσμένες περιοχές συνεπάγεται μεγάλο κόστος μετακίνησης και εργασίας. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις, είναι καλή λύση να χρησιμοποιούνται συσσωρευτές που απαιτούν λίγη 

(reduced maintenance batteries) ή και καθόλου συντήρηση (maintenance-free batteries). 

Βέβαια, αν ικανοποιούνται και τα κριτήρια της απόδοσης, τα επιθυμητά για την όλη 

εφαρμογή μας. Το κυριότερο έργο συντήρησης σε συσσωρευτές που δεν είναι κλειστού 

τύπου είναι η αναπλήρωση του χαμένου νερού λόγω ηλεκτρόλυσης (η οποία συμβαίνει 

κατά την υπερφόρτιση). Αυτό πρέπει να γίνεται τόσο στους συσσωρευτές μολύβδου όσο 

και στους νικελίου-καδμίου. Άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνονται είναι να διατηρούνται 

οι συνδέσεις μεταξύ των κυττάρων σταθερές και οι συσσωρευτές καθαροί και στεγνοί. Η 

συντήρηση μπορεί να προγραμματιστεί από σχετική γνώση ότι έγινε υπερφόρτιση στον 

κύκλο λειτουργίας και από τον αριθμό των κύκλων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.     

Η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή στο φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελεί συνάρτηση 

της θερμοκρασίας λειτουργίας, της κατάτμησης σε σχέση με το πόσο λειτουργεί και το 

πόσο ξεκουράζεται, του βάθους εκφόρτισης, του ελέγχου που εφαρμόζεται κατά τη 

φόρτιση και της σχεδίασης του κυττάρου. Σημαντικά αυξημένες θερμοκρασίες λειτουργίας 

μειώνουν τη διάρκεια ζωής και ο αριθμός των κύκλων που μπορούν να πραγματοποιηθούν 

μειώνεται όσο το βάθος εκφόρτισης μεγαλώνει.  

Γενικά, οι συσσωρευτές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχουν πιο μεγάλο αρχικό 

κόστος. Πρέπει να πραγματοποιούνται οικονομικές μελέτες, έτσι ώστε να φαίνεται το 

άθροισμα του αρχικού κόστους του συσσωρευτή, του κόστους εγκατάστασης, του κόστους 

λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και του κόστους αντικατάστασης. Το συνολικό κόστος 

ενός συσσωρευτή με μεγάλη διάρκεια ζωής μπορεί να είναι μικρότερο από το κόστος δύο 

συσσωρευτών μικρότερης διάρκειας ζωής όταν ληφθούν όλοι οι παράγοντες υπόψη. Ο 

κατασκευαστής συσσωρευτών ή ο προμηθευτής μπορεί να δώσει μια εκτίμηση της 

διάρκειας ζωής λειτουργίας κάθε είδους συσσωρευτή της αγοράς, δεδομένου του χρόνου, 

της θερμοκρασίας και της κατάτμησης κατά τη λειτουργία του (duty cycle).  
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4.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    
 

Τα Φ/Β συστήματα μπορούν να χρειαστούν συσσωρευτές με ένα ευρύ φάσμα 

ικανοτήτων και προδιαγραφών. Η ταξινόμηση των απαιτήσεων λειτουργίας για μια 

εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος τύπος συσσωρευτή για αυτή. Οι 

ακόλουθες ταξινομήσεις είναι χρήσιμες:  

Α.  Λειτουργία ρηχών κύκλων    

Οι περισσότεροι κύκλοι είναι βάθους λιγότερου του 20%, αλλά ένας μικρός αριθμός 

μπορεί να είναι βαθείς κύκλοι 50% της προδιαγεγραμμένης χωρητικότητας των πέντε ωρών 

και σε θερμοκρασία 25°C.  

 

Β.  Λειτουργία βαθέων κύκλων    

Οι περισσότεροι κύκλοι είναι βάθους 60-80%, αλλά, περιστασιακά, κάποιοι κύκλοι 

μπορεί να είναι στο 100% της χωρητικότητας προδιαγραφών για 5 ώρες και θερμοκρασία 

25°C.  

 

               Γ. Εφεδρική λειτουργία (Standby Service) και λειτουργία κύκλων     

(Cycle Service) 

Η εφεδρική λειτουργία περιλαμβάνει 2 έως 12 κύκλους ετησίως με τον υπόλοιπο 

χρόνο σε φόρτιση συντήρησης σε μια προκαθορισμένη τάση στη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος.  

Η λειτουργία βαθέων ή ρηχών κύκλων συμπεριλαμβάνει την πραγματοποίηση 

επαναλαμβανόμενων κύκλων με αρκετά προβλέψιμο τρόπο. Αναφερόμαστε σε τουλάχιστον 

200-500 κύκλους ετησίως και 1-2 κύκλους την ημέρα.  

Συνδυασμοί των ανωτέρω ταξινομήσεων είναι συχνοί στη λειτουργία των Φ/Β 

συστημάτων και μερικοί είναι οι εξής:  

Ι. Ρηχοί κύκλοι-εφεδρεία (λίγοι ρηχοί κύκλοι, κυρίως σε φόρτιση συντήρησης παραμένει ο 

συσσωρευτής).  

ΙΙ. Ρηχοί κύκλοι-βαθείς κύκλοι–φόρτιση συντήρησης-στάση εκφόρτισης (η φόρτιση 

συντήρησης εμφανίζεται μετά από κύκλους ρηχούς και υψηλή ηλιοφάνεια (δηλαδή όταν ο 

συσσωρευτής δε χρειάζεται πολλή φόρτιση ούτε και καλείται να εκφορτιστεί πάλι). Ενώ η 

στάση εκφόρτισης εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μακρών διακοπών του ρεύματος).  

ΙΙΙ. Βαθείς κύκλοι-εφεδρεία (λίγοι βαθείς κύκλοι, κυρίως φόρτιση συντήρησης)  
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IV. Βαθύς κύκλος - λίγη φόρτιση συντήρησης (κυρίως βαθείς κύκλοι)    

Οι συσσωρευτές καθαρού μολύβδου και μολύβδου-ασβεστίου, συνιστώνται, 

κανονικά για τους παραπάνω τύπους λειτουργίας Ι και ΙΙΙ. Η διάρκεια ζωής τους μπορεί να 

ποικίλλει από 2-3 έτη στην περίπτωση των λεπτών πλακών, 6-10 έτη με πλάκες μέσου 

πάχους και 17-22 έτη με πλάκες πάχους 0.25-0.35 ίντσες. Όταν προστίθεται ένα σύστημα 

ενεργού δοχείου στα κύτταρα καθαρού μολύβδου ή μολύβδου-ασβεστίου, τότε αυτά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργία βαθέων κύκλων - τύπος κατηγορίας IV - αν 

και η διάρκεια ζωής σε αυτήν τη λειτουργία θα είναι μέτρια έναντι της ζωής σε κύκλους 

ενός κυττάρου μολύβδου-αντιμονίου της ίδιας χωρητικότητας.  

Το είδος κυττάρων με κολλημένες πλάκες μολύβδου-αντιμονίου με μεγάλο πάχος 

(0,25- 0,35 ίντσες), ενεργούς μικροπορώδεις διαχωριστές και κατάλληλα δοχεία 

συγκράτησης του ενεργού υλικού δίνουν μεγάλη διάρκεια ζωής σε λειτουργία βαθέων 

κύκλων. Όταν απαιτείται υψηλότερο ρεύμα, ο αριθμός των πλακών αυξάνεται, το πάχος 

των πλακών μειώνεται και η διάρκεια καλής λειτουργίας του συσσωρευτή μειώνεται. Ο 

συσσωρευτής με σωληνοειδή θετική πλάκα δίνει, επίσης, άριστη διάρκεια ζωής σε 

λειτουργία βαθέων κύκλων εκφόρτισης. Επιπλέον, ο σωληνοειδής σχεδιασμός των θετικών 

πλακών αυξάνει την ενεργό περιοχή των πλακών και οδηγεί σε πολύ καλή απόδοση όταν 

υπάρχουν υψηλοί ρυθμοί ρεύματος. Η συντήρηση (προσθήκη νερού στα κύτταρα) θα είναι 

μεγαλύτερη στα κύτταρα μολύβδου-αντιμονίου από ό,τι στα κύτταρα μολύβδου-ασβεστίου 

εκτός αν το αποθηκευμένο οξύ σε κάθε κύτταρο είναι αυξημένο στο σχέδιο κυττάρων που 

χρησιμοποιούνται για ηλιακές εφαρμογές, όπου η χαμηλή συντήρηση είναι γνωστό ότι 

αποτελεί σημαντική απαίτηση.  

Η λειτουργία κατηγορίας ΙΙ απαιτεί συσσωρευτή μολύβδου-αντιμονίου λόγω της 

ποικιλίας των συνθηκών λειτουργίας και της πιθανότητας να χρειαστούν πολύ βαθείες 

εκφορτίσεις ακολουθούμενες και από παραμονή σε εκφορτισμένη κατάσταση.  

            Οι απαιτήσεις για χαμηλή συντήρηση μπορούν να καλυφτούν από έναν 

συσσωρευτή καθαρού μολύβδου υπό τον όρο ότι οι ρυθμοί φόρτισης-εκφόρτισης είναι 

πολύ χαμηλοί και μέσα στην περιοχή σχεδιασμού των κυττάρων καθαρού μολύβδου που 

διατηρούν το φορτίο τους και έχουν παχιές πλάκες. Αυτά τα κύτταρα μπορούν, 

περιστασιακά, να εκφορτίζονται βαθιά και να επανέλθουν, έπειτα, στην πλήρη 

χωρητικότητά τους με χαμηλού ρυθμού επαναφόρτιση (75 ωρών ελάχιστο).  

             Οι συσσωρευτές μολύβδου-ασβεστίου με συσκευές επανασύνδεσης οξυγόνου-

υδρογόνου στις διεξόδους τους είναι άριστες για εφαρμογές χαμηλής συντήρησης, αλλά η 

διάρκεια ζωής σε βαθείς κύκλους είναι πιο περιορισμένη σήμερα από ό,τι στα κύτταρα 

μολύβδου-αντιμονίου. Μια αξιόπιστη συσκευή αυτόματης συμπλήρωσης νερού που 

επιτρέπει σε έναν συσσωρευτή μολύβδου-αντιμονίου να καλύψει την απαίτηση για χαμηλή 

συντήρηση γίνεται μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για το σχεδιαστή φωτοβολταϊκών 

συστημάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

5.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουμε τη μεθοδολογία που ακολουθούμε για τη 

σχεδίαση αυτόνομων Φ/Β συστημάτων. Θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα φωτοβολταϊκό 

σύστημα το οποίο θα τροφοδοτεί ένα φορτίο. Στην είσοδο του Φ/Β αυτού συστήματος 

έχουμε τα μετεωρολογικά δεδομένα, δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία και τη θερμοκρασία, 

ενώ στην έξοδο συνδέεται το φορτίο. Θα υπολογίσουμε την επιφάνεια της συστοιχίας Α, τη 

γωνία κλίσης της συστοιχίας β και τη χωρητικότητα των συσσωρευτών C.  

 

 

 

Σχήμα 5.1 Η σχηματική αναπαράσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. 

 

Η μεθοδολογία στηρίζεται σε μέσες μηνιαίες τιμές  του φορτίου, της ακτινοβολίας και της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος aT . Εάν τα δεδομένα μας αναφέρονται σε ημερήσιες 

μέσες τιμές για τον κάθε μήνα της ακτινοβολίας σε οριζόντια επιφάνεια H  τότε θα τις 

μετατρέψουμε σε αντίστοιχες  που αφορούν κεκλιμένη επιφάνεια TH  και μετρώνται σε 

J/m
2
 ή σε KWh/m

2
. 

 

 

Αρχικά, θα πρέπει να καθορίσουμε το φορτίο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για το σκοπό 

αυτό πρέπει: 

Α. να καταγράψουμε όλες τις συσκευές που καταναλώνουν την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγει η Φ/Β συστοιχία. 
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Β. να εκτιμήσουμε την ονομαστική ισχύ κάθε συσκευής. 

Γ. να εκτιμήσουμε το πόσες ώρες λειτουργεί η κάθε συσκευή στη διάρκεια της ημέρας. 

Οπότε, για να υπολογίσουμε το συνολικό φορτίο σε KWh, πολλαπλασιάζουμε την 

ονομαστική ισχύ κάθε συσκευής επί τις αντίστοιχες ώρες λειτουργίας της και αθροίζουμε 

τα ποσά. 

Δ. Επειδή η συγκεκριμένη μεθοδολογία απαιτεί σταθερό φορτίο για όλο το εικοσιτετράωρο, 

παίρνουμε το μέσο όρο της ισχύος L  για τις 24 ώρες διαιρώντας το παραπάνω άθροισμα με 

τον αριθμό 24.   

 

Ένα παράδειγμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε μία ημέρα ενός μήνα 

φαίνεται στο σχήμα 5.2. Στον οριζόντιο άξονα, δίνονται οι ώρες της ημέρας, ενώ στον 

κατακόρυφο η ισχύς που καταναλώνεται από τις συσκευές. Αν πολλαπλασιάσουμε τις ώρες 

λειτουργίας επί την ισχύ που καταναλώνεται σε κάθε τμήμα της γραφικής και βρούμε 

τελικά το συνολικό εμβαδόν κάτω από τη γραφική, θα έχουμε υπολογίσει τη συνολική 

ενέργεια του φορτίου για τη συγκεκριμένη ημέρα. Ακολούθως, θεωρούμε ένα ισοδύναμο 

φορτίο σταθερό που θα απαιτεί όλη την ημέρα την ίδια μέση ισχύ όπως αυτή του 

κυμαινόμενου φορτίου του σχήματος 5.2. Το μέσο αυτό φορτίο L  υπολογίζεται αν τη 

συνολική ενέργεια του φορτίου για μία ημέρα τη διαιρέσουμε με τις 24 ώρες της. Αφού 

έχουμε πάρει το μέσο όρο για τις 24 ώρες της ημέρας, τα εμβαδά των σχημάτων 5.2 και 5.3 

είναι ίδια, δηλαδή μιλάμε για την ίδια ενέργεια σε kWh.     

 

 
Σχήμα 5.2 Η κατανάλωση ενέργειας μέσα σε μία ημέρα του μήνα. 
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Σχήμα 5.3 Το ισοδύναμο σταθερό φορτίο που δουλεύει όλο το εικοσιτετράωρο με την ίδια ισχύ. 

 

 

Το επόμενο βήμα της μεθοδολογίας αφορά τον καθορισμό της γωνίας κλίσης της 

συστοιχίας β. Η βέλτιστη κλίση της συστοιχίας εξαρτάται από το πώς ορίζουμε το 

“βέλτιστο” κάθε φορά. Αν ορίσουμε ως «βέλτιστο» τη μέγιστη δυνατή ακτινοβολία που 

προσπίπτει επάνω στη συστοιχία αθροιστικά κατά τη διάρκεια του έτους, τότε η  βέλτιστη 

γωνία κλίσης θα ισούται με το γεωγραφικό πλάτος φ (β = φ).  

Η βέλτιστη κλίση εξαρτάται, όμως, και από την χρήση του Φ/Β συστήματος π.χ. 

μόνο το χειμώνα ή μόνο το καλοκαίρι ή και τα δύο. Γενικά, για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 

που λειτουργεί το χειμώνα, η βέλτιστη γωνία κλίσης υπολογίζεται από το γεωγραφικό 

πλάτος προσαυξημένο κατά 15 έως 20 μοίρες, δηλαδή β= φ + (15° έως 20°), ενώ για ένα 

σύστημα που λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι είναι β = φ – (15° έως 20°). Όσον αφορά τον 

προσανατολισμό της συστοιχίας συνήθως βλέπει προς το Νότο.   

Για να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή ακτινοβολία για κάθε μήνα χωριστά, τότε 

η βέλτιστη τιμή για τη γωνία κλίσης β της συστοιχίας φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Μήνας Βέλτιστη κλίση β (μοίρες) 

Ιανουάριος φ+29 

Φεβρουάριος φ+18 

Μάρτιος φ+3 

Απρίλιος φ-10 

Μάιος φ-22 

Ιούνιος φ-25 

Ιούλιος φ-24 

Αύγουστος φ-10 

Σεπτέμβριος φ-2 

Οκτώβριος φ+10 

Νοέμβριος φ+23 

Δεκέμβριος φ+30 
Πίνακας 5.1 Δίνεται η βέλτιστη γωνία κλίσης για κάθε μήνα. 

 

Στη συνέχεια, εκλέγουμε τη χωρητικότητα των συσσωρευτών του φωτοβολταϊκού 

συστήματος ώστε να εξυπηρετεί δύο σκοπούς: τις εποχιακές μεταβολές του φορτίου και τις 
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έκτακτες περιπτώσεις.  

Όσον αφορά τον πρώτο, υπάρχει διαφορά μεταξύ της ακτινοβολίας και του φορτίου 

ανάλογα με την εποχή, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.4. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι η ισχύς 

από την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, άρα και η ισχύς εξόδου της συστοιχίας, είναι 

μεγαλύτερη από την ισχύ του φορτίου, με αποτέλεσμα να αποθηκεύεται ενέργεια στο 

συσσωρευτή και αυτός να φορτίζεται. Αντιθέτως, το χειμώνα, η ισχύς που απαιτείται από 

το φορτίο είναι μεγαλύτερη από αυτήν που παρέχεται από τη συστοιχία και την επιπλέον 

ενέργεια που χρειάζεται, τη δίνουν οι συσσωρευτές από την αποθηκευμένη κατά το 

καλοκαίρι ενέργεια (εκφόρτιση κατά τους χειμερινούς μήνες). Το μέρος αυτό της ενέργειας 

που αποθηκεύεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αποδίδεται το χειμώνα 

ονομάζεται LTBS (LONG TERM BATTERY STORAGE). Το LTBS έχει μεγάλη τιμή το 

καλοκαίρι, λόγω της φόρτισης των συσσωρευτών, ενώ έχει χαμηλή τιμή το χειμώνα 

εξαιτίας της εκφόρτισής τους. 

 

 

 
Σχήμα 5.4 Σύγκριση της ισχύος εξόδου της συστοιχίας και του μέσου φορτίου του συστήματος για όλους τους 

μήνες του έτους. 

 

 

Ο συσσωρευτής όμως θα πρέπει να ανταποκρίνεται και σε έκτακτες περιπτώσεις, 

όπως σε συνεχόμενες μέρες χωρίς ηλιοφάνεια, σε έλεγχο κάθε δεκαπενθήμερο αν το 

σύστημα είναι στο βουνό ή σε περίπτωση βλάβης του συστήματος. Το ποσό της 

χωρητικότητας που δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις  καλείται STBS (Short Term Battery 

Storage). 

Ο συσσωρευτής πρέπει να είναι ικανός, ώστε να μπορεί να αποδίδει αυτό το ποσό 

χωρητικότητας (STBS), ανά πάσα στιγμή ακόμα και όταν βρίσκεται υπό τις χειρότερες 

συνθήκες, δηλαδή τη χαμηλότερη στάθμη φόρτισης SOC. Όπως παρατηρούμε στο σχήμα 

5.4, αυτό συμβαίνει στα τέλη του Ιανουαρίου, διότι καθ‘ όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο 

συσσωρευτής εκφορτίζεται. Η χωρητικότητά του απεικονίζεται κατά τη διάρκεια του έτους 
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στο παρακάτω σχήμα 5.5 από το οποίο φαίνεται ότι: 

 

 

C [Ah] = LTBS + STBS             (5.1) 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5.5 Η χωρητικότητα και η στάθμη φόρτισης  του συσσωρευτή κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

 

 

 

Η εκφόρτιση του συσσωρευτή λόγω του LTBS συμβαίνει ακριβώς μια φορά κάθε 

χρόνο εξαιτίας της εναλλαγής των εποχών. Η εκφόρτιση λόγω του STBS αναφέρεται σε 

περιόδους συννεφιάς, άρα θα μπορούσε να συμβαίνει πολλές φορές το χρόνο. Η εκφόρτιση, 

όμως, κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος εκφόρτισης DODmax, που μπορεί να συμβεί 

λόγω συννεφιάς, επιτρέπεται για το συσσωρευτή συνολικά μέχρι 5 με 6 φορές. Επειδή 

αυτός έχει διάρκεια ζωής πέντε με έξι χρόνια, μπορούμε να τον εκφορτίζουμε σε τόσο 

μεγάλο βάθος μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως μία φορά το χρόνο.    

Το STBS υπολογίζεται με βάση τις συνεχόμενες μέρες που εκτιμούμε ότι μπορεί να 

εμφανιστεί συννεφιά στη συγκεκριμένη τοποθεσία και βρίσκεται εάν πολλαπλασιάσουμε 

τις ημέρες αυτές επί το μέσο φορτίο για τη μία ημέρα του μήνα. 

Στη συνέχεια, έχοντας εκτιμήσει το STBS μπορούμε να εκλέξουμε το μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάθος εκφόρτισης DODmax. Γνωρίζουμε ότι μεγάλη τιμή του DODmax μειώνει 

αισθητά τη διάρκεια ζωής του συσσωρευτή, ενώ μικρή τιμή του οδηγεί σε χρήση πολλών 

συσσωρευτών και αύξηση του μεγέθους της συστοιχίας. Τελικά, επιλέγουμε εκείνο το 

βάθος εκφόρτισης που ορίζει ο κατασκευαστής ώστε ο συσσωρευτής να έχει τη διάρκεια 

ζωής των προδιαγραφών.  

Γνωρίζουμε ότι ισχύει LTBS = DODmaxC, όπως βλέπουμε και στο σχήμα 5.5. Με 

αντικατάσταση στον τύπο (5.1)  υπολογίζουμε τη χωρητικότητα C του συσσωρευτή από 

την ακόλουθη σχέση: 

 

max

,
1

STBS
C Ah

DOD



     (5.2) 
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    Έχοντας βρει τη χωρητικότητα του συσσωρευτή, κατόπιν υπολογίζουμε την επιφάνεια Α 

της συστοιχίας, η οποία βρίσκεται μεταξύ μιας ελάχιστης τιμής Amin και μιας μέγιστης τιμής 

Amax. Η Amin είναι η ελάχιστη επιφάνεια, η οποία θα παράγει αθροιστικά όλο το χρόνο 

ενέργεια ίση με αυτή που χρειάζεται το φορτίο συμπεριλαμβανομένων των απωλειών λόγω 

της συστοιχίας, σκόνης, μονάδων μετατροπής ισχύος και του συσσωρευτή. 

 

 

 

12

1
12

1
min 12

1
12

1

i
i

i di
i

L

A


















              

(5.3) 

 

όπου: 

( )iL : ημερήσιο μέσο φορτίο συν τις απώλειες για το μήνα i 

( )T iH :  είναι η μέση ακτινοβολία της ημέρας για τον i μήνα που προσπίπτει στην 

κεκλιμένη επιφάνεια της συστοιχίας 

i : είναι ο μέσος βαθμός απόδοσης της συστοιχίας για το μήνα i. Αυτός ο βαθμός 

απόδοσης δεν είναι σταθερός, αλλά εξαρτάται από τη θερμοκρασία της συστοιχίας. Δίνεται 

από τον τύπο [1 0.004( )]
ii R c RT T    . 

ηR: ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης της συστοιχίας (προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία 

1000W/m
2
 και θερμοκρασία 25°C).  

icT : είναι η μέση θερμοκρασία λειτουργίας των κυττάρων της συστοιχίας για το μήνα i.  

RT : η θερμοκρασία αναφοράς των προδιαγραφών της συστοιχίας (25°C ή 28°C) 

 

Όπως φαίνεται από τον τύπο υπολογισμού του i , η ισχύς εξόδου της συστοιχίας 

μειώνεται κατά 0.4% ανά αύξηση της θερμοκρασίας των κυττάρων κατά 1 °C σε σχέση με 

τη θερμοκρασία αναφοράς των προδιαγραφών RT .  

Αν έχουμε δεδομένα για τη μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος για τον κάθε 

μήνα (
iaT ), τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέση θερμοκρασία λειτουργίας των 

κυττάρων 
icT , από τη σχέση 20

i ic aT T  °C. 

      ηd: βαθμός απόδοσης που έχει σχέση με τις απώλειες λόγω σκόνης στη γυάλινη 

επικάλυψη της συστοιχίας. 

 

Ο υπολογισμός του μέσου φορτίου για μία ημέρα του μήνα L  συν τις απώλειες 

γίνεται από την παρακάτω σχέση:  

(24 )
/ PCU

B

d L
L dL 



 
   

 
          (5.4) 

όπου 

         ηB:     ο βαθμός απόδοσης του συσσωρευτή 

         ηPCU: ο βαθμός απόδοσης των μονάδων μετατροπής ισχύος, μονάδων ελέγχου, 

μεταφοράς ενέργειας, κ.τ.λ. 

        L :     μέσο ημερήσιο φορτίο 
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        d: οι ώρες της ημέρας που το φορτίο τροφοδοτείται απ’ ευθείας από τη συστοιχία  

        

 

Στον τύπο υπολογισμού του L , αν το L είναι σε W τότε το d πρέπει να είναι σε h, 

για να προκύψει το Lσε Wh/ ημέρα. Αν το L είναι σε Wh τότε το d είναι αδιάστατο και 

εκφράζει ποσοστό των ωρών του εικοσιτετραώρου κατά το οποίο το φορτίο τροφοδοτείται 

απ’ ευθείας από τη συστοιχία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο τύπος διαμορφώνεται ως 

εξής: 

 

(1 )
/ PCU

B

d L
L dL 



 
   

 
      (5.5) 

 

Αυτός ο τύπος χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ο πρώτος όρος / PCUdL  αφορά την 

ενέργεια που απαιτεί το φορτίο όταν τροφοδοτείται για d ώρες της ημέρας απ’ ευθείας από 

τη φωτοβολταϊκή συστοιχία. Σε αυτόν τον όρο, έχουν ληφθεί υπόψη με τη χρήση του ηPCU 

και οι απώλειες που προκαλούν οι μονάδες μετατροπής ισχύος, κτλ. Άρα, τελικά, 

παίρνουμε την ενέργεια που απαιτεί το φορτίο στο τμήμα του συστήματος αμέσως μετά τη 

φωτοβολταϊκή συστοιχία. Ο δεύτερος όρος, είναι η ενέργεια του φορτίου που καλύπτεται 

από το συσσωρευτή για 24 d  ώρες. Με τη χρήση των βαθμών απόδοσης ηB και ηPCU, 

αναφερόμαστε στην ενέργεια που απαιτείται ακριβώς στην έξοδο της συστοιχίας. 

 

Στον τύπο υπολογισμού του Amin, υπολογίζεται η ενέργεια που χρειάζεται για όλη 

τη διάρκεια του έτους. Με αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε ότι η περίσσεια ενέργειας που 

προκύπτει κατά τους θερινούς μήνες χρησιμοποιείται για να εκπληρώσει τη ζήτηση κατά 

τους χειμερινούς. Άρα, υποθέτουμε ότι το καλοκαίρι αποθηκεύεται όσο το δυνατόν 

περισσότερη ενέργεια στο συσσωρευτή, η οποία χρησιμοποιείται το χειμώνα. Είναι φανερό 

ότι αναφερόμαστε σε μια περίπτωση όπου έχουμε άπειρο συσσωρευτή. Στην 

πραγματικότητα, ο τελευταίος δεν είναι δυνατόν να φορτίζεται επ’ άπειρον το καλοκαίρι 

γιατί φτάνει τη μέγιστη στάθμη φόρτισής του. Έτσι, η διαφορά που βλέπουμε κατά τους 

θερινούς μήνες ανάμεσα στην παραγόμενη ενέργεια και το φορτίο, στην πράξη, δεν 

αξιοποιείται από τους συσσωρευτές.  

  

 

Όσον αφορά την επιφάνεια Amax, είναι αυτή που μπορεί να καλύπτει το φορτίο και 

τις απώλειες ακόμα και το χειρότερο μήνα, δηλαδή όταν ο λόγος του φορτίου συν τις 

απώλειες προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία για το μήνα αυτό είναι μέγιστος. Ο 

τύπος για τον υπολογισμό της φαίνεται παρακάτω: 

 

max

( )
max{ }

( )

i

i
T i i d

L
A

H 


        (5.6) 

όπου i= 1,2,…,12 για τους μήνες του έτους. 

 

  

Αν βρεθεί ο χειρότερος μήνας (με δείκτη i
*
) τότε θα έχουμε μια σχέση της μορφής:  

 

*

* * *

* *

max max

( )
( ) ( )

( )

i
T di i i

T di i

L
A L A H

H
 

 


        (5.7) 
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Από την τελευταία σχέση, διαπιστώνουμε ότι το φορτίο μαζί με τις απώλειες *( )
i

L

κατά τη διάρκεια του μήνα i
*
 καλύπτεται πλήρως από την ενέργεια που δίνεται στην έξοδο 

της συστοιχίας. Το γινόμενο * *max ( )T di i
A H   είναι ικανό, λόγω της μεγάλης επιφάνειας 

Αmax, να καλύπτει το φορτίο συν τις απώλειες παρόλο που το *( )T i
H  είναι μικρό αφού 

αντιστοιχεί στο χειρότερο μήνα i
*
.  

Αφού το φορτίο ικανοποιείται ακόμα και το χειρότερο μήνα, δε χρειάζεται να 

αποθηκεύεται ενέργεια στο συσσωρευτή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και να 

μεταφέρεται στους χειμερινούς. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου οι 

συσσωρευτές είναι πλήρως φορτισμένοι, καθώς δεν εκφορτίζονται από τις εποχιακές 

μεταβολές (LTBS), αλλά χρησιμοποιούνται μόνο σε περιόδους συνεχόμενων ημερών χωρίς 

ηλιοφάνεια (STBS).  

Για την εκλογή της επιφάνειας της συστοιχίας, όμως, είναι λογικό να μην 

επιλέξουμε τη μέγιστη επιφάνεια Αmax, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν εκμεταλλευόμαστε 

καθόλου τους συσσωρευτές για τις εποχιακές μεταβολές, παρά μόνο για τις έκτακτες 

περιπτώσεις. Εξάλλου, αναζητούμε πάντοτε το ελάχιστο δυνατό κόστος κατασκευής (άρα 

τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια) ώστε το σύστημα να μας εξυπηρετεί. 

Η βέλτιστη τιμή Aopt της επιφάνειας της συστοιχίας βρίσκεται μεταξύ των δύο 

αυτών ακραίων τιμών Amin και Αmax και είναι η ελάχιστη επιφάνεια που θα μας εξασφαλίσει 

ότι η στάθμη φόρτισης του συσσωρευτή κατά τη διάρκεια του έτους δε θα πέσει κάτω από 

το max1 DOD της ονομαστικής του χωρητικότητας λόγω των εποχιακών μεταβολών 

(LTBS). 

Τη συστοιχία την αγοράζουμε με βάση την ονομαστική της ισχύ (ισχύ αιχμής Wp, 

δηλαδή τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να αποδώσει) όταν προσπίπτει σε αυτήν ηλιακή 

ακτινοβολία 1000W/m
2
 και θερμοκρασία 25°C ή 28°C και έχουμε ονομαστικό βαθμό 

απόδοσης ηR. 

 

[ ] 1000p opt RP W A        (5.8) 

 

 

Συνοψίζοντας τα βήματα που ακολουθούμε για να σχεδιάσουμε ένα αυτόνομο 

φωτοβολταϊκό σύστημα έχουμε: 

 

1. Υπολογίζουμε το μέσο φορτίο σε Ah/ημέρα και στη συνέχεια το STBS. 

2. Βρίσκουμε τη χωρητικότητα C των συσσωρευτών που εξαρτάται από τις 

κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (συνεχόμενες ημέρες συννεφιάς STBS) και 

το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος εκφόρτισης DODmax που θα εκλέξουμε. 

3. Υπολογίζουμε το μέσο φορτίο για τη μία ημέρα του κάθε μήνα, 

συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ( )iL . 

4. Εκλέγουμε τη γωνία κλίσης β της συστοιχίας. 

5. Τα δεδομένα μας, αρχικά, αφορούν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε 

οριζόντια επιφάνεια. Με βάση, όμως, την τιμή της γωνίας κλίσης της συστοιχίας β, 

υπολογίζουμε τις αντίστοιχες τιμές για κεκλιμένη επιφάνεια. Με δεδομένες τις 

τελευταίες τιμές και το μέσο μηνιαίο φορτίο με τις απώλειες, υπολογίζουμε την 

ελάχιστη επιφάνεια Αmin (αφορά μέσες ετήσιες τιμές) και τη μέγιστη επιφάνεια Amax 

(περίπτωση του χειρότερου μήνα). 

6. Υπολογίζουμε τη βέλτιστη επιφάνεια Aopt της συστοιχίας, η οποία βρίσκεται μεταξύ 
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των δύο ακραίων τιμών Αmin και Amax (Αmin < Aopt < Amax). Ο υπολογισμός αυτός 

γίνεται με μια επαναληπτική διαδικασία ελέγχοντας την ακόλουθη συνθήκη: για όλη 

τη διάρκεια του έτους, η στάθμη φόρτισης του συσσωρευτή να μην πέσει κάτω από 

το max1 DOD της ονομαστικής του χωρητικότητας. Τελικά, εκλέγουμε ως Aopt τη 

μικρότερη επιφάνεια για την οποία ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη. 

7. Βρίσκουμε την ισχύ αιχμής της συστοιχίας με βάση την Aopt. 

    

 

 

5.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

Παράδειγμα 1 
 

Έστω ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα σε μια 

τοποθεσία με γεωγραφικό πλάτος φ= 38° ικανό να τροφοδοτεί συνεχώς ένα φορτίο 100W 

στα 24V DC, όπου οι συνεχόμενες μέρες χωρίς ηλιοφάνεια είναι 15. Ζητείται να σχεδιαστεί 

το σύστημα, δηλαδή να υπολογιστούν: η γωνία κλίσης της συστοιχίας β, η επιφάνειά της Α 

και η χωρητικότητα των συσσωρευτών C. 

 

 

 

Εκλέγουμε: 

DODmax = 25% 

ηΒ= 0.83 

ηPCU= 0.89 

i = 10% (σταθερό και ανεξάρτητο της θερμοκρασίας) 

ηd = 90% 

 

 

Αρχίζουμε τους υπολογισμούς. 

 

β= φ + (15° έως 20°). Με δεδομένη την τιμή φ = 38°, βρίσκουμε β = 38° + 20°≈ 60°. 

 

Παίρνουμε την πλησιέστερη τιμή β = 60° στις τυποποιημένες που είναι διαθέσιμες στο 

εμπόριο.  

 

Έχουμε L = 100W (σταθερό για όλη τη διάρκεια της ημέρας) και V = 24V.   

Για να βρούμε το μέσο φορτίο για τη μία ημέρα του μήνα σε Ah/ημέρα, θα 

πολλαπλασιάσουμε το σταθερό φορτίο L  σε W επί τις 24h της ημέρας και θα διαιρέσουμε 

με τη DC τάση του συστήματος (σε V), δηλαδή  

 

100
24 / (24 / ) 100 /

24

L W
h έ h έ Ah έ

V V
          

 

Τώρα, θα υπολογίσουμε το STBS που αντιστοιχεί σε 15 συνεχόμενες ημέρες χωρίς 

ηλιοφάνεια:   
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15 100 / 1500STBS έ Ah έ Ah       

 

Η χωρητικότητα C των συσσωρευτών δίνεται από τον τύπο: 

 

max

1500
2000

1 1 0.25

STBS
C Ah

DOD
  

 
 

 

 

 

Υπολογισμός του μέσου φορτίου για τη μία ημέρα του μήνα συμπεριλαμβανομένων των 

απωλειών L : 

 

(24 ) (24 8) 100
[ ] / [8 100 ] / 0.89 3065 / 3.06 /

0.83
PCU

B

d L h W
L d L h W Wh έ kWh έ    



   
          

 

 

Το φορτίο L  είναι σταθερό για όλους τους μήνες του έτους, άρα ( )iL = L . 

Τα δεδομένα της μέση προσπίπτουσας ακτινοβολίας για τη μία μέρα του κάθε μήνα στην 

κεκλιμένη επιφάνεια της συστοιχίας υπό το δεδομένο β = 60° δίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

ΜΗΝΑΣ TH  

[kWh/m
2
] 

Ιούλιος 6.88 

Αύγουστος 6.48 

Σεπτέμβριος 6.09 

Οκτώβριος 5.75 

Νοέμβριος 4.63 

Δεκέμβριος 4.26 

Ιανουάριος 4.62 

Φεβρουάριος 5.20 

Μάρτιος 5.96 

Απρίλιος 6.73 

Μάιος 6.27 

Ιούνιος 7.01 

  

  

 

Υπολογισμός της Αmin: 

 
12

1
12 1

2121
min 12 1

1 12
12

1

( )
12 3.06

5.83
(6.88 6.48 6.09 5.75 4.63 4.26 4.62 5.20 5.96 6.73 6.27 7.01) 0.1 0.9

( )

i

i

T i i d

i

L

A m

H 






 

  
             





 

 

 

Υπολογισμός της Αmax: 

 

Το φορτίο ( )iL  είναι το ίδιο για όλους τους μήνες, όπως και το i  και για αυτό βγαίνουν 
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έξω από το max{}. Τελικά, βρίσκουμε το μήνα με τη μικρότερη ηλιοφάνεια και βλέπουμε 

ότι είναι ο Δεκέμβριος με 4.26kWh/m
2
. 

 

2

max

( ) ( ) 1 3.06 1
max{ } max{ } 7.98

( ) ( ) 0.1 0.9 4.26

i

i i
T i i d i d T i

L L
A m

H H 

 
     


 

 

 

Υπολογισμός της επιφάνειας Αopt: 

 

Η βέλτιστη επιφάνεια Αopt της συστοιχίας βρίσκεται μεταξύ των δύο ακραίων τιμών 

Αmin και Αmax που υπολογίσαμε και ικανοποιεί την εξής συνθήκη: Η στάθμη φόρτισης των 

συσσωρευτών δε θα πρέπει να πέσει κάτω από την τιμή: 

 

max1 1 0.25 0.75 75%DOD    
 

 

Εκτελούμε ένα βρόχο επανάληψης σαρώνοντας με βήμα 0.01 τις τιμές από Αmin έως 

Αmax μέχρις ότου βρούμε τη μικρότερη τιμή του Α που θα ικανοποιεί την παραπάνω 

συνθήκη. 

Για να βρούμε τις στάθμες του συσσωρευτή κατά τη διάρκεια του έτους, πρέπει να 

υπολογίσουμε τις στήλες του πίνακα με την παραγόμενη ενέργεια στη διάρκεια του κάθε 

μήνα, το φορτίο για τον κάθε μήνα και τη διαφορά μεταξύ τους.  

 

Ο υπολογισμός της στήλης του πίνακα με την παραγόμενη ενέργεια του κάθε μήνα σε 

αμπερώρια γίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 
2 2 1 2

3 3[ ] [ ] ( ) [ / ] ( ) [ ] 24[ ]T i i d PCUό έ Ah A m H Wh m έ ή V                    

 

Η τιμή που υπολογίζεται από την παραπάνω σχέση αντιπροσωπεύει την ενέργεια που 

προέρχεται από τον ήλιο (όρος ( )T iA H ) και διέρχεται από τη συστοιχία (όροι    i d  ) και 

από τους μετατροπείς ισχύος, ελέγχου, κτλ. (όρος ηCPU). Στη συνέχεια, κατά το ένα τρίτο 

πηγαίνει κατ’ ευθείαν στο φορτίο και κατά τα υπόλοιπα δύο τρίτα πηγαίνει στο φορτίο 

μέσω του συσσωρευτή, ο οποίος έχει και απώλειες (όρος 1 2
3 3 B ). Τέλος, 

πολλαπλασιάζοντας με τον όρο ( )έ ή    αναφερόμαστε σε Wh καθ’ όλη τη 

διάρκεια του μήνα και διαιρώντας δια 24V παίρνουμε τα Ah όλου του μήνα.  

 

Υπολογισμός των μηνιαίων φορτίων: 

 

Φορτίο = (Ημέρες του μήνα) x φορτίο σε Ah/ημέρα 

 

Διαφορά: 

 

Διαφορά (Ah) = Παραγόμενη ενέργεια για κάθε μήνα   Φορτίο  

 

Τελικά, θεωρώντας ότι στην αρχή του Ιουλίου ο συσσωρευτής είναι πλήρως 

φορτισμένος με τη χωρητικότητα C = 2000Ah, από τη διαφορά μεταξύ των παραγόμενων 

αμπερωρίων και του φορτίου για τον κάθε μήνα, βρίσκουμε πώς επηρεάζεται ο 

συσσωρευτής. Συγκεκριμένα, αν η διαφορά για κάποιο μήνα είναι θετική, τότε η περίσσεια 

ενέργειας θα φορτίσει το συσσωρευτή. Στο τέλος του μήνα, η χωρητικότητα του 
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συσσωρευτή θα είναι αυξημένη κατά το ποσό της διαφοράς αυτής. Αντιθέτως, αν η 

διαφορά είναι αρνητική, τότε στο τέλος του μήνα αυτού ο συσσωρευτής θα έχει 

εκφορτιστεί. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αν στην αρχή ενός μήνα ο συσσωρευτής είναι 

πλήρως φορτισμένος και στο μήνα αυτό η διαφορά είναι θετική, τότε αυτός δε θα φορτιστεί 

άλλο και η χωρητικότητά του θα παραμείνει ίση με C. Έτσι, χάνονται μεγάλα ποσά 

ενέργεια κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.  

Για να βρούμε τη στάθμη φόρτισης SOC στο τέλος του κάθε μήνα (τελευταία στήλη 

του πίνακα) διαιρούμε τη χωρητικότητα στο τέλος του κάθε μήνα με την πλήρη 

χωρητικότητα C = 2000Ah και πολλαπλασιάζουμε με το 100 για να βρούμε το επί τοις 

εκατό ποσοστό. Για παράδειγμα η στάθμη φόρτιση του συσσωρευτή στο τέλος του μήνα 

Ιανουαρίου βρέθηκε ως εξής:  1512
2000

100 76%  . Σε αυτή τη στήλη γίνεται ο έλεγχος για τη 

συνθήκη του βρόχου επανάληψης, όπου κοιτάμε να μην πέσει η στάθμη κάτω του 75%. Η 

πρώτη τιμή της επιφάνειας Α  ξεκινώντας από την Αmin έως την Αmax για την οποία οι τιμές 

της στήλης SOC ικανοποιούν τη συνθήκη, είναι η Aopt. 

 

ΜΗΝΑΣ 
TH  

[kWh/

m
2
] 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ [Ah] 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ [Ah] 

Παραγ 

Ενέργει

α 

Φορτίο 
Διαφο

ρά 

Αρχική 

Χωρητι

κότητα 

Τελική 

Χωρητι

κότητα 

Τελικό 

SOC 

ΙΟΥΛ 6.88 4486 3100 1386 2000 2000 100% 

ΑΥΓ 6.48 4225 3100 1125 2000 2000 100% 

ΣΕΠ 6.09 3843 3000 843 2000 2000 100% 

ΟΚΤ 5.75 3749 3100 649 2000 2000 100% 

ΝΟΕ 4.63 2922 3000 -78 2000 1922 96% 

ΔΕΚ 4.26 2778 3100 -322 1922 1599 80% 

ΙΑΝ 4.62 3012 3100 -88 1599 1512 76% 

ΦΕΒ 5.20 3063 2800 263 1512 1774 89% 

ΜΑΡ 5.96 3886 3100 786 1774 2000 100% 

ΑΠΡ 6.73 4247 3000 1247 2000 2000 100% 

ΜΑΪ 6.27 4088 3100 988 2000 2000 100% 

ΙΟΥΝ 7.01 4423 3000 1423 2000 2000 100% 

 

Για το παράδειγμα αυτό βρήκαμε ότι Αopt = 7.11 m
2
. Η επιλογή της συστοιχίας θα γίνει με 

την ισχύ αιχμής της, η οποία είναι: 

 

[ ] 1000 7.11 1000 0.1 711p opt R pP W A W      
 

 

Παράδειγμα 2 
 

          Έστω ότι τώρα θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα στην 

Πάτρα με γεωγραφικό πλάτος φ= 38° και γωνία κλίσης της συστοιχίας στη μία περίπτωση β 

= 40° και στην άλλη β = 60°. Το Φ/Β σύστημα είναι ικανό να τροφοδοτεί επί 

εικοσιτετραώρου βάσεως ένα φορτίο των 100W στα 48V DC και ένα άλλο των 200 W στην 

ίδια τάση. Οι συνεχόμενες μέρες χωρίς ηλιοφάνεια είναι τρεις. Εκλέγουμε ως μέγιστο 

βάθος εκφόρτισης των συσσωρευτών DODmax = 60%. Δίνονται επίσης τα:  

ονομαστικός βαθμός απόδοσης της συστοιχίας 14%R  , 

βαθμός απόδοσης του συσσωρευτή 85%B  , 
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βαθμός απόδοσης λόγω σκόνης 95%d   και 

βαθμός απόδοσης των μονάδων μετατροπής ισχύος, ελέγχου, κλπ. 95%PCU  . 

Έχουμε ως δεδομένα, ακόμα, τον ακόλουθο πίνακα με τις τιμές της μέσης προσπίπτουσας 

ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντια επιφάνεια για τη μία ημέρα του κάθε μήνα H σε 

kWh/m
2
, καθώς και οι μέσες τιμές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος της μίας ημέρας 

του κάθε μήνα: 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ T  [°C] H  
[kWh/m

2
] 

Ιούλιος 26.7 7.03 

Αύγουστος 27.1 6.48 

Σεπτέμβριος 23.8 5.53 

Οκτώβριος 19.2 3.52 

Νοέμβριος 15.1 2.33 

Δεκέμβριος 11.9 1.65 

Ιανουάριος 10.3 1.74 

Φεβρουάριος 10.7 2.46 

Μάρτιος 12.2 3.71 

Απρίλιος 15.5 5.03 

Μάιος 19.9 6.26 

Ιούνιος 24.1 6.70 

 

 

 

Ζητείται ο σχεδιασμός του Φ/Β συστήματος, δηλαδή ο υπολογισμός των παραμέτρων β, A, 

C. 

 

Λύση 
 

Υπολογισμός του 
i : 

Αρχικά, από τις τιμές της μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 
iaT θα 

υπολογίσουμε το μέσο βαθμό απόδοσης της συστοιχίας για τον κάθε μήνα 
i με βάση τον 

εξής τύπο: 

 

[1 0.004 ( )]
ii R c RT T         (5.9) 

 

όπου  

R είναι ο ονομαστικός βαθμό απόδοσης της συστοιχίας ίσος με 14% 

icT είναι η μέση θερμοκρασία λειτουργίας των κυττάρων της συστοιχίας του κάθε 

μήνα και υπολογίζεται από τη σχέση 20
i ic aT T  . 

RT είναι η θερμοκρασία αναφοράς ίση με 25 °C 

 

 

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των 
i  είναι τα εξής: 
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ΜΗΝΑΣ i  

Ιούλιος 0.128 

Αύγουστος 0.128 

Σεπτέμβριος 0.129 

Οκτώβριος 0.132 

Νοέμβριος 0.134 

Δεκέμβριος 0.136 

Ιανουάριος 0.137 

Φεβρουάριος 0.137 

Μάρτιος 0.136 

Απρίλιος 0.134 

Μάιος 0.132 

Ιούνιος 0.129 

 

Υπολογισμός της ακτινοβολίας TH : 

 

Επειδή οι τύποι που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας σε κεκλιμένη επιφάνεια TH  χρησιμοποιούν τιμές της ακτινοβολίας σε J/m
2
, 

θα μετατρέψουμε τις τιμές της H σε MJ/m
2 

σύμφωνα
 
με τη σχέση  1kWh = 3.6 MJ. Άρα 

παίρνουμε: 

 

ΜΗΝΑΣ H  
[MJ/m

2
] 

Ιούλιος 25.31 

Αύγουστος 23.33 

Σεπτέμβριος 19.90 

Οκτώβριος 12.67 

Νοέμβριος 8.39 

Δεκέμβριος 5.94 

Ιανουάριος 6.26 

Φεβρουάριος 8.86 

Μάρτιος 13.36 

Απρίλιος 18.11 

Μάιος 22.54 

Ιούνιος 24.12 

 

Με βάση τις παραπάνω τιμές της H  θα υπολογίσουμε τη μέση ημερήσια ακτινοβολία ενός 

μήνα σε κεκλιμένη επιφάνεια TH  από τον εξής τύπο: 

 

1 cos 1 cos
(1 )

2 2

d
T b d

H
H H R H H

H

 


 
                    (5.10) 

 

 

όπου 
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dH :  είναι η μέση διάχυτη ακτινοβολία για μία ημέρα του μήνα  

ρ   :  είναι ο συντελεστής ανάκλασης του εδάφους με τιμή 0.2 για έδαφος χωρίς χιόνι και 

0.7 με χιόνι. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιήσαμε ρ  = 0.2. 

bR : είναι ένας μέσος μηνιαίος συντελεστής που αφορά την άμεση ακτινοβολία. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι το πηλίκο της μέσης ημερήσιας άμεσης ακτινοβολίας σε κεκλιμένη 

επιφάνεια προς την άμεση ακτινοβολία σε οριζόντια επιφάνεια.  

 

 

Ο πρώτος όρος της σχέσης (5.10) (1 )d
b

H
H R

H
 = ( )d b b bH H R H R     αφορά την άμεση 

ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια. Ο δεύτερος όρος 
1 cos

2
dH


 είναι η διάχυτη 

ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια, ενώ ο τελευταίος  
1 cos

2
H





  αφορά την 

ανακλώμενη ακτινοβολία από το έδαφος. 

 

  

Για επιφάνειες με κλίση προς το νότο ο bR υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

cos( )cos sin ( /180) sin( )sin

cos cos sin ( /180) sin sin

S S
b

S S

R
        

      

   



        (5.11) 

   

όπου  

φ    είναι το γεωγραφικό πλάτος της τοποθεσίας  

δ    είναι η γωνιακή απόσταση του ηλίου από τον Ισημερινό (απόκλιση) -23.45° ≤ δ ≤ 

23.45°. Υπολογίζεται από τη σχέση 
284

23.45sin(360 )
365

n



  . Το n είναι ένας αριθμός 

που αντιπροσωπεύει την κατάταξη της μέσης ημέρας του κάθε μήνα μέσα στη διάρκεια του 

έτους. Μιλώντας για μέση ημέρα του κάθε μήνα, αναφερόμαστε σε εκείνη την ημέρα κατά 

την οποία παρατηρείται ηλιακή ακτινοβολία ίση περίπου με την μέση ακτινοβολία που 

αφορά τον ίδιο μήνα. Οι αριθμοί n και δ για τον κάθε μήνα δίνονται από τον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

ΜΗΝΑΣ n δ 

Ιανουάριος 17 21.2 

Φεβρουάριος 47 13.5 

Μάρτιος 75 2.2 

Απρίλιος 105 -9.6 

Μάιος 135 -18.9 

Ιούνιος 162 -23 

Ιούλιος 198 -20.9 

Αύγουστος 228 -13 

Σεπτέμβριος 258 -2.4 

Οκτώβριος 288 9.4 

Νοέμβριος 318 18.8 

Δεκέμβριος 344 23.1 
Πίνακας 5.2 Οι αριθμοί n και δ για τον κάθε μήνα του έτους. 
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Το
S  είναι η ωριαία γωνία δύσης για την κεκλιμένη επιφάνεια για τη μέση ημέρα του 

μήνα και δίνεται από την ακόλουθη σχέση σε μοίρες: 

 
1 1min{cos ( tan tan ),cos ( tan( ) tan )}S                    (5.12) 

 

 

Υπολογισμός της dH : 

 

 

Θα υπολογίσουμε την dH σύμφωνα με τη σχέση: 

 

     0.775 0.00653 90 0.505 0.00455 90 cos 115 103d S S TH H K                  

(5.13) 

 

όπου 
1cos ( tan tan )S     η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου σε μοίρες          

  και TK  είναι ο μέσος μηνιαίος δείκτης αιθριότητας που ορίζεται ως το πηλίκο της 

ημερήσιας μέσης ακτινοβολίας σε οριζόντια επιφάνεια προς την ημερήσια μέση 

ακτινοβολία στο όριο της ατμόσφαιρας 0H . Άρα, 
0

T

H
K

H
 . 

Για να υπολογίσουμε την 0H  παίρνουμε την παρακάτω εξίσωση με n αυτό της μέσης 

ημέρας του μήνα (Πίνακας 5.2): 

 

2

0

24 3600 2360
[ / ] [1 0.033cos( )] [cos cos sin sin sin ]

365 360

SC S
S

G n
H J m


    




    

  
(5.14) 

 

όπου το 
SCG είναι η ηλιακή σταθερά και

 
ισούται με 1353W/m

2
. Η μετατροπή σε J/m

2 

γίνεται στον παραπάνω τύπο με τον πολλαπλασιασμό με 3600.   

  

Ανάλογα με τη γωνία κλίσης της συστοιχίας και το φορτίο που τροφοδοτείται διακρίνουμε 

τις εξής περιπτώσεις: 

 

Α) β= 40° και φορτίο L= 100W επί 24-ώρου βάσεως στα 48V DC, οπότε λαμβάνουμε τα 

εξής αποτελέσματα: 

 

100
24 / (24 / ) 50 /

48

L W
h έ h έ Ah έ

V V
          

 
3 50 / 150STBS έ Ah έ Ah       

 

max

150
375

1 1 0.6

STBS
C Ah

DOD
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ΜΗΝΑΣ 
TH  

[kWh

/m
2
] 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ [Ah] 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ [Ah] 

Παραγ 

Ενέργεια 
Φορτίο 

Διαφο

ρά 

Αρχική 

Χωρητι

κότητα 

Τελική 

Χωρητι

κότητα 

Τελικό 

SOC 

ΙΟΥΛ 6.08 3107 1550 1557 375 375 100% 

ΑΥΓ 6.17 3151 1550 1601 375 375 100% 

ΣΕΠ 6.21 3069 1500 1569 375 375 100% 

ΟΚΤ 4.75 2424 1550 874 375 375 100% 

ΝΟΕ 3.75 1852 1500 352 375 375 100% 

ΔΕΚ 2.83 1448 1550 -102 375 273 73% 

ΙΑΝ 2.80 1429 1550 -121 273 152 41% 

ΦΕΒ 3.37 1553 1400 153 152 305 81% 

ΜΑΡ 4.33 2209 1550 659 305 375 100% 

ΑΠΡ 5.00 2472 1500 972 375 375 100% 

ΜΑΪ 5.58 2850 1550 1300 375 375 100% 

ΙΟΥΝ 5.69 2813 1500 1313 375 375 100% 

 

 

 

 

Για την περίπτωση αυτή βρήκαμε ότι Αopt = 9.74 m
2
. Η επιλογή της συστοιχίας θα γίνει με 

την ισχύ αιχμής της, η οποία είναι: 

 

[ ] 1000 9.74 1000 0.14 1364p opt R pP W A W             

 

 

 

 

 

 

 

Β) β= 40° και φορτίο L= 200W επί 24-ώρου βάσεως στα 48V DC, τα αποτελέσματα είναι 

τα ακόλουθα: 

 

 

 

200
24 / (24 / ) 100 /

48

L W
h έ h έ Ah έ

V V
          

 

 
3 100 / 300STBS έ Ah έ Ah       

 

 

max

300
750

1 1 0.6

STBS
C Ah

DOD
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ΜΗΝΑΣ 
TH  

[kWh

/m
2
] 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ [Ah] 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ [Ah] 

Παραγ 

Ενέργεια 
Φορτίο 

Διαφο

ρά 

Αρχική 

Χωρητι

κότητα 

Τελική 

Χωρητι

κότητα 

Τελικό 

SOC 

ΙΟΥΛ 6.08 6211 3100 3111 750 750 100% 

ΑΥΓ 6.17 6299 3100 3199 750 750 100% 

ΣΕΠ 6.21 6134 3000 3134 750 750 100% 

ΟΚΤ 4.75 4845 3100 1745 750 750 100% 

ΝΟΕ 3.75 3702 3000 702 750 750 100% 

ΔΕΚ 2.83 2894 3100 -206 750 544 73% 

ΙΑΝ 2.80 2857 3100 -243 544 301 40% 

ΦΕΒ 3.37 3105 2800 305 301 606 81% 

ΜΑΡ 4.33 4416 3100 1316 606 750 100% 

ΑΠΡ 5.00 4942 3000 1942 750 750 100% 

ΜΑΪ 5.58 5696 3100 2596 750 750 100% 

ΙΟΥΝ 5.69 5623 3000 2623 750 750 100% 

 

 

 

 

Για την περίπτωση αυτή βρήκαμε ότι Αopt = 19.46m
2
. Η επιλογή της συστοιχίας θα γίνει με 

την ισχύ αιχμής της, η οποία είναι: 

 

 

[ ] 1000 19.46 1000 0.14 2724p opt R pP W A W        

 

 

 

 

Γ) β= 60° και φορτίο L= 100W επί 24-ώρου βάσεως στα 48V DC, λαμβάνουμε τον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 

100
24 / (24 / ) 50 /

48

L W
h έ h έ Ah έ

V V
          

 
3 50 / 150STBS έ Ah έ Ah       

 

max

150
375

1 1 0.6

STBS
C Ah

DOD
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ΜΗΝΑΣ 
TH  

[kWh

/m
2
] 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ [Ah] 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ [Ah] 

Παραγ 

Ενέργεια 
Φορτίο 

Διαφο

ρά 

Αρχική 

Χωρητι

κότητα 

Τελική 

Χωρητι

κότητα 

Τελικό 

SOC 

ΙΟΥΛ 4.95 2379 1550 829 375 375 100% 

ΑΥΓ 5.25 2524 1550 974 375 375 100% 

ΣΕΠ 5.70 2651 1500 1151 375 375 100% 

ΟΚΤ 4.71 2263 1550 713 375 375 100% 

ΝΟΕ 3.93 1831 1500 331 375 375 100% 

ΔΕΚ 3.04 1460 1550 -90 375 285 76% 

ΙΑΝ 2.95 1418 1550 -132 285 153 41% 

ΦΕΒ 3.37 1466 1400 66 153 219 58% 

ΜΑΡ 4.07 1957 1550 407 219 375 100% 

ΑΠΡ 4.37 2035 1500 535 375 375 100% 

ΜΑΪ 4.62 2221 1550 671 375 375 100% 

ΙΟΥΝ 4.60 2142 1500 642 375 375 100% 

 

 

 

 

Για την περίπτωση αυτή, υπολογίστηκε Αopt = 9.17m
2
. Η επιλογή της συστοιχίας θα γίνει με 

την ισχύ αιχμής της, η οποία είναι: 

 

 

[ ] 1000 9.17 1000 0.14 1284p opt R pP W A W        

 

 

 

 

 

Δ) β= 60° και φορτίο L= 200W επί 24-ώρου βάσεως στα 48V DC, έχουμε τον ακόλουθο 

πίνακα τιμών: 

 

 

200
24 / (24 / ) 100 /

48

L W
h έ h έ Ah έ

V V
          

 
3 100 / 300STBS έ Ah έ Ah       

 

max

300
750

1 1 0.6

STBS
C Ah

DOD
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ΜΗΝΑΣ 
TH  

[kWh

/m
2
] 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ [Ah] 
ΣΤΑΘΜΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ [Ah] 

Παραγ 

Ενέργεια 
Φορτίο 

Διαφο

ρά 

Αρχική 

Χωρητι

κότητα 

Τελική 

Χωρητι

κότητα 

Τελικό 

SOC 

ΙΟΥΛ 4.95 4755 3100 1655 750 750 100% 

ΑΥΓ 5.25 5046 3100 1946 750 750 100% 

ΣΕΠ 5.70 5300 3000 2300 750 750 100% 

ΟΚΤ 4.71 4524 3100 1424 750 750 100% 

ΝΟΕ 3.93 3660 3000 660 750 750 100% 

ΔΕΚ 3.04 2919 3100 -181 750 569 76% 

ΙΑΝ 2.95 2834 3100 -266 569 303 40% 

ΦΕΒ 3.37 2930 2800 130 303 433 58% 

ΜΑΡ 4.07 3913 3100 813 433 750 100% 

ΑΠΡ 4.37 4067 3000 1067 750 750 100% 

ΜΑΪ 4.62 4439 3100 1339 750 750 100% 

ΙΟΥΝ 4.60 4282 3000 1282 750 750 100% 

 

 

 

Στην περίπτωση αυτή, υπολογίστηκε Αopt = 18.33m
2
. Η επιλογή της συστοιχίας θα γίνει με 

την ισχύ αιχμής της, η οποία είναι: 

 

[ ] 1000 18.33 1000 0.14 2566p opt R pP W A W        

 

 

 

 

Είναι εμφανές ότι για την ίδια γωνία κλίσης της συστοιχίας (π.χ. β=60°) (εννοείται και για 

το ίδιο γεωγραφικό πλάτος), αλλά για διαφορετικό φορτίο, πάντα η προσπίπτουσα ηλιακή 

ακτινοβολία είναι σταθερή, δηλαδή η δεύτερη στήλη του πίνακα, TH .  

 

Παρατηρούμε, επίσης, ότι τα φορτία διαφέρουν αλλά η κλίση της συστοιχίας παραμένει 

σταθερή, τότε το μεγαλύτερο φορτίο θα απαιτεί και μεγαλύτερη επιφάνεια συστοιχίας, 

αφού η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία δεν αλλάζει και θέλουμε μεγάλη παραγόμενη 

ενέργεια από τον ήλιο. Έται μόνο θα μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε το φορτίο 

διατηρώντας συγχρόνως τη στάθμη του συσσωρευτή καθόλη τη διάρκεια του έτους σε 

επιτρεπτά επίπεδα. 

 

Στην περίπτωση που το φορτίο είναι ίδιο, αλλά οι γωνίες κλίσης της συστοιχίας διαφέρουν, 

ισχύουν τα εξής: Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία διαφέρει από το ένα σύστημα στο 

άλλο, διότι διαφορετικά βλέπει το καθένα τον ήλιο. Το χειμώνα που ο ήλιος είναι χαμηλά 

στον ορίζοντα, μεγαλύτερο TH
 
θα έχουμε όταν η συστοιχία έχει μεγαλύτερη κλίση. Το 

αντίθετο ισχύει για τους καλοκαιρινούς μήνες. 
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