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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα μικροδίκτυα αποτελούν  δ ίκτυο  ηλεκτρικής  
ενέργειας  τα οποία λειτουργούν στην Χαμηλή Τάση σε  συνδυασμό με 
διάφορες  διεσπαρμένες   πηγές  ενέργειας  όπως μικρο -τουρμπίνες ,
κυψέλες  καυσίμου (fuel cel ls) , Φωτοβολταϊκά στοιχεία ,  κ .α.   αλλά 
και  διάφορες   συσκευές  αποθήκευσης όπως Ενεργειακοί  Σφόνδυλοι  
(Flywheels Energy Storage) , Πυκνωτές  (Energy Capaci tors) ,
Συσσωρευτές  αλλά και  ελεγχόμενα φορτία , προσφέροντας  έτσι  
σημαντικές  ικανότητες  ελέγχου πάνω στην λειτουργία  του δικτύου 
αυτού . Επιπροσθέτως τα μικροδίκτυα αυτά ε ίναι  δ ιασυνδεδεμένα με
το κεντρικό Δίκτυο  Διανομής αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και 
αυτόνομα σε περίπτωση σφάλματος  του κεντρικού  Δικτύου . Στα
πλαίσια της  παρούσας διπλωματικής  πραγματοποιήθηκε  η μελέτη
μοντελοποίηση καθώς και  μ ια  σειρά από   προσομοιώσεις   μέσω του 
ε ιδικού λογισμικού EMTP – ATP (Electromagnet ic Transients
Program –Alternat ive Transients Program) του πειραματικού  
μικροδικτύου που ε ίναι  εγκατεστημένο στο Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας  (Κ.Α.Π.Ε.) .  Το μικροδίκτυο αυτό,  δύναται  να  
τροφοδοτηθεί  ταυτοχρόνως από:  Δυο Φωτοβολταϊκές  Διατάξεις ,  μ ια 
Γεννήτρια Ντίζελ καθώς και  Δύο συστοιχίες  Συσσωρευτών μέσω 
Αντιστροφέων Ισχύος  ενώ πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από
πειραματικές  δοκιμές για την σύγκριση και  επαλήθευση των 
αποτελεσμάτων εξομοίωσης στο συγκεκριμένο μικροδίκτυο .

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται  μ ια γενική περιγραφή των 
μικροδικτύων και  παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και   τα
μειονεκτήματα  από τη χρήση τους . Ακόμα περιγράφεται   η 
κατάσταση που επικρατεί  σήμερα στην  Ελλάδα σχετικά με την χρήση 
των ΑΠΕ ως ενεργειακή λύση   αλλά και  ποίες  δυνατότητες  
υπάρχουν για αξιοποίηση τους   στο μέλλον.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο,  επεξηγείται  το φωτοβολταϊκό 
φαινόμενο  ,  παρουσιάζονται  τα φωτοβολταϊκά ως πηγή  ηλεκτρικής 
ενέργειας  και   αναλύονται  οι  χαρακτηριστικές  λειτουργίας  τους  .  
Τέλος   αναφέρονται  οι  παράγοντες  που επηρεάζουν την απόδοση 
τους  αλλά και   πώς μπορούμε να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση
τους .

Στο τρίτο κεφάλαιο,  περιγράφεται  η δομή ,  η αρχή λειτουργίας  
αλλά και  οι   δ ιάφοροι  τύποι  των  ηλεκτρικών συσσωρευτών .  Ακόμα
ορίζονται  τα χαρακτηριστικά μεγέθη τους  και  αναλύονται  οι  
παράγοντες  που επηρεάζουν την χωρητικότητα τους .

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται  οι  μετατροπείς  
Σ.Τ. /Σ.Τ. & Σ.Τ /E.Τ. Επίσης αναλύεται  η λειτουργία του 
αντιστροφέα,  των συσσωρευτών (Sunny Island ) αλλά και  του 
αντιστροφέα των φωτοβολταϊκών ,  όσο αφορά την  δομή  και  τ ις   
δυνατότητες  που αυτοί έχουν.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται  τα μαθηματικά μοντέλα που 
χρησιμοποιήθηκαν . Πιο συγκεκριμένα,  εξηγείται  το μοντέλο της  
παρεμβολής για τα φωτοβολταϊκά ,  το κινητικό μοντέλο των 
συσσωρευτών και  το  μοντέλο για την ημερήσια ακτινοβολία 
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Στο  Έκτο κεφάλαιο ,  γ ίνεται  μ ια σύντομη περιγραφή του 
υπολογιστικού προγράμματος   ATPdraw   σχετικά με τ ις  δυνατότητες  
που προσφέρει  και  παρουσιάζεται  το μοντέλο του μικροδικτύου .

Τέλος στο Έβδομο κεφάλαιο  ,  περιγράφεται  το εγκατεστημένο 
μικροδίκτυο στο ΚΑΠΕ και  παρατίθενται αποτελέσματα
προσομοιώσεων που έγιναν στον υπολογιστή μαζί  με τ ις  αντίστοιχες
μετρήσεις  που πραγματοποιήθηκαν στο μικροδίκτυο για επαλήθευση 
των αποτελεσμάτων.

Λέξεις Κλειδιά : Μικροδίκτυα, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Φωτοβολταϊκές
γεννήτριες, Μέγιστο σημείο λειτουργίας, Συσσωρευτές, Κύκλος ζωής, 
Χωρητικότητα, Αντιστροφείς, Απομονωμένη Λειτουργία,  Διασυνδεδεμένη 
Λειτουργία, Μεταβλητής κλίσης λειτουργία, Μαθηματικά μοντέλα, Προσομοίωση.
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ABSTRACT

Microgrids are an electric power grid which operates in the low voltage in
conjunction with other distributed sources of energy such as microturbines, fuel
cells, flywheels energy storage, energy capacitors, photovoltaic cells, and controlled
electric loads. This combination offers us a significant benefit over the control of
these grids. In Addition microgrids can be either connected or islanded in case of a
fault on the main grid.

In my Thesis a series of simulations were conducted on the microgrid which
we created in the EMTP-ATP ( Electromagnetic Transients Program – Alternative
Transients Program ) environment together with a series of measurements taken on
the experimental microgrid located in the Centre of Renewable Energy Sources , so
as to compare and verify the proper function of the first one .

In particular, the first chapter deals with an introduction of the Renewable
sources of energy, the advantages and disadvantages of their usage and how much
widespread they are nowadays in Greece.

In the second one, we analyze the photovoltaic phenomenon and remark how
the photovoltaic cells work as an electric source of energy in terms of I-V
characteristics , factors of influence ( temperature, solar irradiance e.t.c. ) and
tracking of the maximum power point (MPPT) .

In the third Chapter, we describe the structure, the main theory and the basic
principles of storage batteries. Besides, we present their standard features such as
Capacity, SOC (state of charge), Cycle of life, e.t.c. and explain how the rate of
charge/discharge, the temperature and the end–voltage influence one batteries
Capacity. In the last paragraph we give an example of choosing the right type of
battery.

In the forth Chapter, we analyze the DC/DC and DC/AC inverters and show
their abilities in terms of maximum power in KVA, proper ways of battery charging,
suitable operation mode of microgrid at any time, etc.

In the fifth one, there is a short presentation of the software program ATPdraw
and the capabilities that offer to the user in which we create the model of our
microgrid.

In the sixth one we analyze all the mathematic models we used in order to
create our microgrid. In particular we used the model of interpolation for the
photovoltaics the Kinetic model for the batteries and a solar irradiance model.

Finally, in the last chapter, we report the results of all the simulations we run,
along with the measurements we took from the installed microgrid in order to
compare and verify them respectively.

Keywords: Microgrids, Renewable sources of energy, Photovoltaic cells,
Maximum power point tracker, Storage batteries, Cycle of life, Capacity, Inverter,
Grid-tied mode, Grid-Forming μode, Droop mode,
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 – Μικροδίκτυα 

1.1 Εισαγωγή 

Προσπαθώντας να καλύψουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποδοτική 
λειτουργία γεννητριών συμβατικών καυσίμων, την χρησιμοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, την μείωση των απωλειών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής 
ενέργειας σε συνδυασμό με την αύξηση της αξιοπιστίας, τα μικροδίκτυα αποτελούν 
ένα μοντέλο έρευνας που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην εξέλιξη των 
ενεργειακών συστημάτων. 

Ένα τυπικό μικροδίκτυο αποτελείται από διάφορες μονάδες παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος μέχρι λίγα MW. Ο σχεδιασμός του 
μικροδικτύου είναι ανεξάρτητος από το κεντρικό δίκτυο, ωστόσο μπορεί να υπάρχει 
διασύνδεση με αυτό, για ανταλλαγή ενέργειας. Τυπικές πηγές ενός μικροδικτύου 
είναι οι γεννήτριες ντίζελ ή φυσικού αερίου, συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 
ζεστού νερού (γεννήτριες, μικροστρόβιλοι), οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, οι 
κυψέλες καυσίμου, οι γεωθερμικοί και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί, τα μικρά 
υδροηλεκτρικά, οι μονάδες που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη βιομάζα, βιοντίζελ ή 
οποιαδήποτε άλλη πηγή ενέργειας. Ένα μικροδίκτυο μπορεί να εγκατασταθεί εκεί 
όπου υπάρχει διαθέσιμη μια από τις παραπάνω φυσικές πηγές ενέργειας και να 
καλύπτει τις καταναλώσεις της περιοχής που εγκαθίσταται. Η κλίμακα του 
μικροδικτύου ποικίλει, από μια οικία που χρησιμοποιεί ένα υβριδικό σύστημα 
φωτοβολταϊκών και γεννήτριας ντίζελ ή βιοκαυσίμων, ένα νοσοκομείο που 
χρησιμοποιεί κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού 
νερού, μέχρι και μια πόλη που τροφοδοτείται από σταθμούς βιομάζας, γεννήτριες 
ντίζελ και αιολικά πάρκα. 

Μια συνδυασμένη χρήση των νέων τεχνολογιών συμπαραγωγής και ανανεώσιμων 
πηγών, θα μπορούσε ίσως να κάνει την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο 
μικροδίκτυο ανταγωνιστική αυτής των κεντρικών δικτύων. Η αξιόπιστη λειτουργία 
ενός μικροδικτύου, συνεπάγεται εκτός από την κάλυψη των απαιτήσεων ενεργού και 
αέργου ισχύος, και τη συνεχή ρύθμιση της τάσης και της συχνότητας αυτού. 
Παράλληλα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις προστασίας από σφάλματα, 
βραχυκυκλώματα ή διαρροές. 
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Σχήμα 1.1 -Τυπικό παράδειγμα μικροδικτύου, με φωτοβολταϊκά, γεννήτρια συμπαραγωγής ηλεκτρι-
σμού – θερμότητας, κινητήρα επαγωγής και σφόνδυλο υψηλής αδράνειας για την αποθήκευση της 
ενέργειας, όλα ελεγχόμενα με ηλεκτρονικούς αντιστροφείς ισχύος. Το μικροδίκτυο συνδέεται με το κε-
ντρικό δίκτυο μέσω μετασχηματιστή. 

Ένα μικροδίκτυο μπορεί να έχει δυνατότητα διασύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο ηλε-
κτρικής ενέργειας. Σε μια τέτοια παραλληλισμένη λειτουργία είναι δυνατή η 
ανταλλαγή ενέργειας. Παροχή πλεονάζουσας ενέργειας σ’ αυτό, ή απορρόφηση 
ενέργειας όταν οι μονάδες του μικροδικτύου δεν επαρκούν να καλύψουν τη ζήτηση. 
Ακόμη σε περίπτωση μόνιμα διασυνδεδεμένης λειτουργίας είναι δυνατή η αξιόπιστη 
τροφοδότηση του μικροδικτύου από τις δικές του μονάδες σε περίπτωση 
κατάρρευσης του κεντρικού δικτύου. 
Δεδομένης της μικρής ισχύος των περισσότερων μονάδων ενός μικροδικτύου, η πα-
ραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι προτιμότερο να γίνεται στην 
χαμηλή τάση καθώς δεν απαιτείται η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες 
αποστάσεις. Το μέγεθος δηλαδή των μονάδων παραγωγής είναι ουσιαστικά αυτό που 
καθορίζει την στάθμη λειτουργίας. Το μέγεθός του συνολικότερα, μονάδων 
παραγωγής και φορτίων, καθορίζει εξάλλου και τον τρόπο διασύνδεσής του με άλλα 
μικροδίκτυα ή με το κεντρικό δίκτυο, στην μέση ή στην χαμηλή τάση. Προφανώς 
μεγάλη ισχύς απαιτεί διασύνδεση στη μέση τάση. 
Πρέπει να τονιστεί ότι σε περιπτώσεις παραλληλισμένης λειτουργίας με το κεντρικό 
δίκτυο, αυτό που πρωτίστως επιδιώκεται είναι να μην προκαλεί το μικροδίκτυο 
προβλήματα. Η ποιότητα της τάσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του 
δικτύου, η απορροφούμενη ενέργεια να μην ξεπερνά τις απαιτήσεις ενός τυπικού 
καταναλωτή. 
Σε ένα δεύτερο στάδιο, ένα μικροδίκτυο μπορεί να συμπεριφερθεί σαν ένας «καλός 
γείτονας» του κεντρικού δικτύου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβαίνει αν το 
μικροδίκτυο ρυθμιζόταν ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το κεντρικό δίκτυο, π.χ. να 
παρέχει ή να απορροφά ενεργό ή άεργο ισχύ όταν απαιτείται, ακόμη και σε μικρά 
χρονικά διαστήματα. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση απαιτείται προφανώς και μια 
μορφή επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων ελέγχου μικροδικτύου και κεντρικού 
δικτύου. 
Και πάλι νέες τεχνολογίες υπόσχονται πολλά στην διαχείριση των μεταβατικών φαι-
νομένων. Για την κάλυψη υψηλών αιχμών ζήτησης (π.χ. εκκίνηση μεγάλων 
κινητήρων, ψυγείων) και την αποθήκευση περισσευούμενης ενέργειας, ένα 
μικροδίκτυο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε απομονωμένη λειτουργία, μπορεί να 
χρησιμοποιεί ενέργεια που αποθηκεύεται σε υπέρπυκνωτές, μηχανές υψηλής 
στρεφόμενης αδράνειας (flywheels), συσσωρευτές, ή με τη μορφή δυναμικής 
ενέργειας μέσω συμπιεστών αέρα ή αντλησιοταμιευτικών συστημάτων. Η τελευταία 
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δε τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές όπου αιολικά ή ηλιακά πάρκα 
βρίσκονται κοντά σε θάλασσα ή λίμνη, οπότε και αποθηκεύουν την περισσευούμενη 
ενέργεια που παράγουν, αντλώντας νερό σε ταμιευτήρες υψηλότερης στάθμης. Στη 
συνέχεια όταν χρειάζεται ενέργεια οι αντλητικοί κινητήρες χρησιμοποιούνται ως 
γεννήτριες, παρέχοντας ισχύ στο μικροδίκτυο. 
Πρέπει να τονιστεί ότι ένας πολύπλοκος έλεγχος ενός τέτοιου συστήματος με την 
παρούσα διαθέσιμη τεχνολογία απαιτεί την χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών 
μετατροπέων ισχύος, για τη διασύνδεση των περισσότερων πηγών ενέργειας του 
μικροδικτύου με τους ζυγούς. Είτε η παραγόμενη ισχύς είναι διαρκώς μεταβαλλόμενη 
όπως στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, είτε ελεγχόμενη 
όπως των υδροηλεκτρικών σταθμών και των ντιζελογεννητριών, η διοχέτευση αυτής 
μέσω ηλεκτρονικών μετατροπέων κάνει εφικτό τον έλεγχο των πιο σημαντικών 
μεγεθών αυτής, δηλαδή της τάσης και της συχνότητας, μέσω της ροής ενεργού και 
αέργου ισχύος. Το βασικότερο στοιχείο ενός μικροδικτύου είναι συνήθως ένας 
ηλεκτρονικός αντιστροφέας ισχύος, ο οποίος ελέγχει και το ισοζύγιο ισχύος στο 
μικροδίκτυο. Αυτό μπορεί να γίνεται είτε με την οδήγηση μιας ελεγχόμενης γεν-
νήτριας, είτε με την διαχείριση συσσωρευτών ή μικροστροβίλων, είτε με τον έλεγχο 
των ηλεκτρονικών ισχύος των άλλων μικρομονάδων παραγωγής ενέργειας. 

1.2 Η ελληνική πραγματικότητα 

Οι υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από τη δέσμευσή της στα πλαίσια της 
συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, όπως αυτά διασαφηνίστηκαν στο πρωτόκολλο του Κιότο 
προβλέπουν συγκράτηση του ρυθμού αύξησης κατά το έτος του 2010 του διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 25% σε σχέση με το έτος βάση 1990. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση 
κινείται και η οδηγία 2001/77 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προαγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας» η οποία προβλέπει ενδεικτικό στόχο κάλυψης από 
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές ίσο με 20,1% της ακαθάριστης κατανάλωσης 
ενέργειας κατά το έτος 2010 για την Ελλάδα. Δεδομένου ότι κατά το έτος 2001 η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κυμαινόταν σε ποσοστό 8,4% της 
συνολικής κατανάλωσης (6,8% από μεγάλα υδροηλεκτρικά και 1,6% από μικρά 
υδροηλεκτρικά, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και βιομάζα), είναι εμφανής η 
ανάγκη για περαιτέρω διείσδυση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται τοσο για το 
ηπειρωτικό σύστημα οσο και για τα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα με ενιαίο  
ποσοστό αύξησης 3,6 για όλη τη χώρα. Αυτό συνεπάγεται συνεχή επέκταση των 
εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που αντιτίθεται στις 
δεσμεύσεις της Ελλάδας για συγκράτηση των αεριών του θερμοκηπίου. 
Να σημειωθεί ότι ήδη η Ελλάδα κινείται εκτός των προβλεπόμενων ορίων, πράγμα
που σημαίνει ότι πρέπει να αναζητηθούν στρατηγικές συγκράτησης των αερίων του 
θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1990 καταγράφεται μια αύξηση των 
ρύπων των αερίων του θερμοκηπίου 23,4%, και σύμφωνα με τους ρυθμούς αύξησης 
αυτών, η Ελλάδα το 2010 θα έχει αυξήσει τους ρύπους της κατά 35,8%. Το ποσοστό 
αυτό ξεπερνά τα όρια που έχουν θεσπισθεί από το πρωτόκολλο του Κιότο κατά 
10,8%. Να σημειωθεί ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα –του βασικότερου των 
αερίων του θερμοκηπίου-προκαλούνται στην Ελλάδα κατά 77,9% από την καύση του 
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λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τα παραπάνω στοιχεία είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν την σταδιακή εγκατάλει-
ψη νέων σχεδίων κατασκευής μεγάλων μονάδων παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη 
και να σημάνουν την τροφή προς την διανεμημένη παραγωγή. Η κατασκευή σταθμών 
ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-
θερμότητας καθώς και η κατασκευή μικρών φραγμάτων και αιολικών πάρκων είναι 
από τα μέτρα που κινούνται προς την κατεύθυνση μείωσης των αερίων του 
θερμοκηπίου, ταυτόχρονα με την προσπάθεια κάλυψης της συνεχώς αυξημένης 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Μια σειρά παραγόντων καθιστούν ευνοϊκότερη τη δημιουργία διεσπαρμένων μονά-
δων και μικροδικτύων στον ελληνικό χώρο. Πολλοί από αυτούς έχουν να κάνουν με 
τη μορφολογία της Ελλάδας. 
Με δεδομένο ότι το 60% της ενέργειας που δαπανάται για οικιακή χρήση -καθώς και 
το 50% της ενέργειας για εμπορική χρήση-καταναλώνεται για την θέρμανση των 
κτιρίων, είναι εμφανής η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που θα προέκυπτε με 
την εγκατάσταση περισσότερων μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας κοντά σε αστικά κέντρα ή επαρχιακές πόλεις. Σήμερα, σε λίγες μόνο 
πόλεις που βρίσκονται κοντά σε θερμικούς σταθμούς στη βόρεια Ελλάδα έχουν 
εγκατασταθεί δίκτυα τηλεθέρμανσης, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των 
σταθμών που απάγουν την θερμότητα σε θάλασσες ή ποτάμια, επηρεάζοντας 
αρνητικά τα τοπικά οικοσυστήματα (ευτροφισμός). 
Για το ηπειρωτικό σύστημα μια στροφή στη διανεμημένη παραγωγή θα εξομάλυνε 
περισσότερο την ανισορροπία μεταξύ του τόπου παραγωγής και κατανάλωσης. Ενώ 
δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται στη βόρεια 
Ελλάδα, το ένα τρίτο της κατανάλωσης γίνεται στην Αττική πράγμα που συμβάλλει 
στις μεγάλες απώλειες κατά την μεταφορά της ενέργειας μέσω γραμμών υψηλής 
τάσης. Για το ελληνικό σύστημα οι απώλειες αυτές ανέρχονται στο 12% της 
παραγόμενης ενέργειας, σημαντικό μέρος των οποίων θα μπορούσε να αποφευχθεί αν 
μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας παράγονταν πιο κοντά στους τόπους 
κατανάλωσης. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον τόπο κατανάλωσής της, 
θα μπορούσε επιπρόσθετα να συμβάλει στο μείζον θέμα της εξοικονόμησης 
ενέργειας, καθώς θα ευαισθητοποιούσε περισσότερο τους καταναλωτές. 
Ο δεύτερος βασικός λόγος έχει να κάνει με το νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας, ο 
οποίος και καθιστά αναπόφευκτη την ύπαρξη πολλών μικρών αυτόνομων νησιωτικών 
συστημάτων, μη διασυνδεδεμένων φυσικά με το ηπειρωτικό δίκτυο. Η παραγωγή 
ενέργειας στα νησιά γίνεται ως επί το πλείστο από ντίζελ (και σε ελάχιστα και από 
μαζούτ). Η παραγωγή αυτή αντιστοιχεί στο 7,1% της εγχώριας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τόσο το ντίζελ όσο και το αργό πετρέλαιο που 
χρησιμοποιούνται εισάγονται. Δεδομένου του μεγάλου ρυθμού αύξησης της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας 5,5% για το μη διασυνδεδεμένο σύστημα, είναι αυτονόητη η
ωφέλεια που θαπροέκυπτε για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ελλάδας από τη 
συμβολή των ανανεώσιμων πηγών στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα, στο βαθμό που 
αυτό είναι τεχνικά επιτρεπτό. 
Δεδομένη είναι εξάλλου η μειωμένη αξιοπιστία των μικρών συστημάτων που αποτε-
λούνται μόνο από ντιζελογεννήτριες, με συνεχείς βυθίσεις της τάσης, μεταβολή της 
συχνότητας και διακοπές. Η δημιουργία μικροδικτύων με διεσπαρμένες μονάδες 
ανανεώσιμων πηγών σε συνδυασμό με μικροστροβίλους ή σφονδύλους υψηλής 
αδράνειας μπορεί να αποδειχθεί πιο οικονομική λύση απ’ ότι με τη διασύνδεση μιας 
περιοχής με το υπάρχον δίκτυο. 
Ωστόσο, πολλά είναι τα προβλήματα που συνδέονται με την διείσδυση των ΑΠΕ και 
άλλων μικρομονάδων στο εγχώριο σύστημα παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής 
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ενέργειας. Βασικός παράγοντας είναι η διαφορετική φιλοσοφία πάνω στην οποία 
χτίστηκε το ελληνικό σύστημα. Ένα σύστημα που μέχρι σήμερα βασίζεται πάνω στην 
συγκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεγάλους θερμοηλεκτρικούς 
σταθμούς και ακτινωτή μεταφορά προς τις καταναλώσεις με μονόδρομη ροή ισχύος, 
συναντά μια σειρά εμποδίων που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, την ευστάθεια, τις 
προστασίες και την αξιοπιστία στην μετατροπή του σε ένα δίκτυο διανεμημένης 
παραγωγής. Επιπλέον απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις στο δίκτυο διανομής και 
ελέγχου, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την διανεμημένη παραγωγή τόσο από τις 
μονάδες ανανεώσιμων πηγών όσο και από τις άλλες μικρές μονάδες. Εκτεταμένη 
μελέτη για παράδειγμα θα απαιτούσε και η συμβολή των μικροδικτύων που 
διασυνδέονται με το κεντρικό δίκτυο μέσης ή χαμηλής τάσης στη στάθμη 
βραχυκύκλωσης αυτού, καθώς και η συμπεριφορά τους σε σφάλματα ή γενικές 
διακοπές. 

1.3 Διεσπαρμένη παραγωγή και ηλιακή ενέργεια 

Όλοι οι προαναφερθέντες λόγοι, όπως και παράγοντες που έχουν να κάνουν με την 
προσπάθεια των κρατών για ενεργειακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο οδήγησαν 
πολλές κυβερνήσεις όχι μόνο να προωθήσουν αλλά και να ενισχύσουν οικονομικά 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πρωτοπόρα σ’ αυτή 
την προσπάθεια ενίσχυσης των ΑΠΕ, και ιδιαίτερα της ηλιακής ενέργειας, ήταν και 
είναι κράτη τεχνολογικά προηγμένα με σημαντική βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. 
Για παράδειγμα τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία, οι 
Η.Π.Α. κατέχουν μέχρι σήμερα τα υψηλότερα ποσοστά παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από πυρηνικά εργοστάσια. Η έντονη πίεση των πολιτών τους για 
απεξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια και η δεδομένη ανάγκη όλων των οικονομιών 
για οικονομική απεξάρτηση από το πετρέλαιο τα οδήγησε σήμερα να κατέχουν και 
ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά τόσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, όσο και το μεγαλύτερο μερίδιο από την βιομηχανική παραγωγή 
φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και ηλεκτρονικών ισχύος που τασυνοδεύουν. 
Μέχρι τη δεκαετία του ’90, τα φωτοβολταϊκά έβρισκαν εφαρμογή κυρίως σε περι-
πτώσεις όπου απαιτούνταν ηλεκτρική ενέργεια αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα 
τροφοδότησης από το βασικό ηλεκτρικό δίκτυο κάθε περιοχής. Τυπικές περιπτώσεις 
ήταν και εξακολουθούν να είναι μέχρι σήμερα η τροφοδότηση φάρων και κεραιών 
τηλεφωνίας και ραδιοσταθμών, απομονωμένα σπίτια και οικισμοί, αντλίες σε 
γεωργικές καλλιέργειες και διάφορα άλλα μικροσυστήματα. Τη προηγούμενη 
δεκαετία ωστόσο, μαζί μετο ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που 
ανατροφοδοτήθηκε από την παγκόσμια ανησυχία για την μόλυνση του περιβάλλοντος 
και τις κλιματικές αλλαγές, άρχισαν να εξελίσσονται τεχνολογίες για μια πιο ευρεία 
εφαρμογή των φωτοβολταϊκών πέρα από τις καθιερωμένες χρήσεις τους. 
Μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένων των περισσοτέρων ευρωπαϊκών, θέσπι-
σαν γενναία κίνητρα ώστε να ενισχυθεί η διανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, είτε από ιδιώτες 
είτε από μεγάλους παραγωγούς. Τα σημαντικότερα από αυτά περιλαμβάνουν είτε 
επιδότηση για την αγορά του εξοπλισμού της φωτοβολταϊκής γεννήτριας, είτε 
επιδότηση της ηλιακής κιλοβατώρας, δηλαδή μια υποχρέωση των διαχειριστών του 
κεντρικού ηλεκτρικού δικτύου να αγοράζουν την ενέργεια που παράγεται από 
φωτοβολταϊκά από τους ιδιώτες, σε τιμή πολλή μεγαλύτερη από αυτή που 
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κοστολογούν την προς πώληση ηλεκτρική ενέργεια. 
Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν το πρόγραμμα των 100.000 ηλιακών στε-
γών που εκπονήθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση, το πρόγραμμα 75.000 στέγες της 
ιαπωνικής κυβέρνησης, το πρόγραμμα City of the Sun από την ολλανδική κυβέρνηση 
και άλλα παρόμοια, τα οποία εκτόξευσαν την εγκατάσταση των διασυνδεδεμένων με 
το δίκτυο φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσα σε λίγα χρόνια. 
Στον ευρωπαϊκό χώρο, η Γερμανία ήταν από τις πρώτες χώρες που όχι μόνο είδε θετι-
κά την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό της σύστημα αλλά και 
βοήθησε ποικιλοτρόπως την προαγωγή της τεχνολογίας και της εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών. Αυτό βέβαια δεν προέκυψε μόνο λόγω της τεχνογνωσίας που 
διαθέτει η γερμανική βιομηχανία, αλλά και ως απόρροια της πίεσης των πολιτών για 
στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ας μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία ήταν από 
τα λίγα κράτη που παρήγαγαν και παράγουν ακόμη (με τάση να μειώνεται) ηλεκτρική 
ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια, πράγμα που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις 
στο εσωτερικό της για το κλείσιμό τους. 
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν το 1991 να θεσπιστεί ένα πρωτοποριακό πρό-
γραμμα 1.000 ηλιακών στεγών το οποίο επιδοτούσε την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων από ιδιώτες στις κατοικίες τους, συνδέοντας το 
σύστημα με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Μέχρι το 1995 εγκαταστάθηκαν 2250 
συστήματα με μια μέση ισχύ 2,6 KW το καθένα. Αντίστοιχα προγράμματα 
εκπονήθηκαν από 40 πόλεις της Γερμανίας από το 1995 έως και το 1999. Το 1990 
θεσπίστηκε ένα ακόμη πιο θαρραλέο πρόγραμμα για την εγκατάσταση 100.000 
ηλιακών στεγών, ο οποίος βελτιώθηκε το 2000 λόγω των κριτικών που δέχθηκε για 
έλλειψη επαρκών κινήτρων. Έτσι ο γερμανικός νόμος EEG του 2000, αποτελεί μέχρι 
σήμερα υπόδειγμα ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών, επιδοτώντας γενναία τον η-
λεκτρισμό που παράγεται από αυτές, όπου για τα φωτοβολταϊκά συστήματα 
ανέρχεται σε 0,506 €/ΚWh. Και όλα αυτά με το δεδομένο ότι η Γερμανία έχει σχετικά 
μικρό ηλιακό δυναμικό, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. 
Η εκτεταμένη αυτή εφαρμογή των διασυνδεδεμένων συστημάτων οδήγησε σε μια ώ-
ριμη βιομηχανία φωτοβολταϊκών, αλλά κυρίως ηλεκτρονικών ισχύος που τα 
συνοδεύουν. Και αυτό γιατί χρησιμοποιήθηκε η εμπειρία της σημαντικής αυτής 
διείσδυσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο, η οποία βέβαια 
συνοδεύεται πάντοτε από προσεκτική παρακολούθηση των αρμόδιων φορέων. Η 
γερμανική εταιρία SMA αναφέρει ότι έχουν εγκατασταθεί πάνω από 300 MW 
αντιστροφέων sunny boy για την διασύνδεση φ/β με το δίκτυο παγκόσμια. 
Όχι όμως μόνο για τις αναπτυγμένες, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες χώρες η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών με τη δημιουργία μικροδικτύων μπορεί να 
αποδειχθεί πολύτιμη σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα ή 
αν υπάρχει γίνεται με πολύ μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Για 
απομονωμένες ορεινές περιοχές, μικρούς παράκτιους οικισμούς, χωριά μέσα σε δάση 
και δύσβατους τόπους, και άλλες περιπτώσεις όπου δεν υφίστανται καθόλου 
ηλεκτρικά δίκτυα, η αποκεντρωμένη παραγωγή από ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε να 
αποδειχθεί η πιο συμφέρουσα και φιλική προς το περιβάλλον λύση. 
Οι στρατηγικές που υλοποιούνται, παράλληλα με τα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα 
των φωτοβολταϊκών γεννητριών – της εύκολης εγκατάστασης, της ελάχιστης 
συντήρησης και της αθόρυβης λειτουργίας-τις καθιστούν ως βασική πηγή ενέργειας 
κάθε μελλοντικού μικροδικτύου. Αν και λόγω του μη ελεγχόμενου ρυθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι φωτοβολταϊκές γεννήτριες δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ρυθμιστές της ισχύος, η μεγάλη προσφορά τους σε ένα 
αποκεντρωμένο μικροδίκτυο είναι να μειώνουν την συνολική ισχύ που κυκλοφορεί, 
παρέχοντας μέρος της ενέργειας εκεί όπου ακριβώς ζητείται σε κατοικίες και άλλα 
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κτίρια, ιδιαιτέρως τις ημερήσιες ώρες αιχμής. Η πρακτική αυτή αποκτά ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία στα δίκτυα χαμηλής τάσης, με τα οποία εκ των πραγμάτων θα 
δομείται ένα μικροδίκτυο. Μεταφορά μεγάλης ισχύος σε δίκτυα χαμηλής τάσης, 
συνεπάγεται και αυξημένες ωμικές απώλειες στις γραμμές, πέρα από το γεγονός ότι η 
ικανότητα μεταφοράς ισχύος είναι περιορισμένη σ’ αυτά. 

1.4  Η παραγωγή ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα 

Σε αναντιστοιχία με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όπως προαναφέρ-
θηκε καταβάλλουν μια μεγάλη προσπάθεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά, στην Ελλάδα αυτή παραμένει περιθωριακή. Μέχρι σήμερα η 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αφορά ως επί το πλείστον σε περιπτώσεις 
στις οποίες είναι αδύνατη η τροφοδότηση από το κεντρικό δίκτυο. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι οι πολλές περιπτώσεις αυθαιρέτων 
κτισμάτων που δεν δικαιούνται ρεύμα από το κεντρικό δίκτυο, η τροφοδότηση 
φάρων, κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ραδιοσταθμών, και οικισμοί οι οποίοι είναι 
απομονωμένοι από το κεντρικό δίκτυο όπως μικρά νησιά. 
Προκαλεί μεγάλη αντίφαση το γεγονός ότι ενώ το ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας 
είναι σχεδόν διπλάσιο από των περισσοτέρων βόρειων ευρωπαϊκών χωρών, η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, είναι η μικρότερη από κάθε άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γερμανία στην οποία το 

μέσο ηλιακό δυναμικό είναι 2,8 ΚWh/m
2

/ημέρα είχε μεχρι το 2004  εγκατεστημένα 

277,3 ΜW ηλιακών συστοιχιών. Στην Ελλάδα με μέσο δυναμικό 5 KWh/m
2

/ημέρα, η 
εγκατεστημένη ισχύς το ίδιο έτος ήταν  μόλις 2,3 MW.  Απ’ την άλλη βέβαια η 
Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ηλιακών συλλεκτών για τη θέρμανση του 
ζεστού νερού, καλύπτοντας το 22% των αναγκών της σε θέρμανση του νερού, και
μάλιστα είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα σε συλλέκτες παγκοσμίως. Ένα σενάριο 
αξιοσημείωτης διείσδυσης της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στα μικρά 
νησιωτικά δίκτυα, θα συνέβαλε αφενός στη μεγαλύτερη σταθερότητα του δικτύου, 
δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια δεν 
παρουσιάζει αξιοσημείωτες διακυμάνσεις, ιδιαίτερα όταν υπάρχει συνεχής 
ηλιοφάνεια, αφετέρου στην μείωση της ακριβής κάλυψης των αιχμών ζήτησης που 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και τις μεσημεριανές ώρες λόγω της 
χρήσης των κλιματιστικών καιτης αυξημένης τουριστικής κίνησης. 
Αν και οι φ/β γεννήτριες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστούν ως 
σταθμοί βάσης από την ηλεκτρική εταιρία, έστω και για συγκεκριμένο διάστημα της 
ημέρας, σίγουρα μειώνουν κατά ορισμένο ποσοστό το συνολικό φορτίο ζήτησης στο 
δίκτυο διανομής. Η παραπάνω παρατήρηση αποκτά μεγάλη σημασία σε περιοχές 
μεγάλης τουριστικής κίνησης όπως για παράδειγμα την Κρήτη, οι οποίες 
παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά στη μέση κατανάλωση τους θερινούς μήνες απ’ ότι 
τους χειμερινούς (πενταπλάσια στο συγκεκριμένο παράδειγμα). Είναι προφανές ότι η 
μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που συναντάται τους θερινούς μήνες 
συνεχούς ηλιοφάνειας, θα μπορούσε να ανακουφίσει το δίκτυο από τις αιχμές, καθώς 
και τα σχέδια του διαχειριστή του δικτύου για τις μελλοντικές επεκτάσεις στον τομέα 
της παραγωγής και της διανομής, καθώς θα απαιτούνται πολύ λιγότερες εφεδρείες. 
Ίσως έχει πρακτική αξία η σύγκριση του αυξημένου κόστους που θα συνεπαγόταν η
εγκατάσταση χιλιάδων για παράδειγμα μικρών αυτόνομων συστημάτων με γεννήτριες 
ΑΠΕ σε κατοικίες ή οικισμούς, με το κόστος αθροιστικά της παραγωγής των αιχμών 
από το ντίζελ, της μακροπρόθεσμης εγκατάστασης νέων μεγάλων μονάδων 



17

παραγωγής από συμβατικές πηγές και της επέκτασης του εξοπλισμού μεταφοράς και 
διανομής για την κάλυψη της επιπλέον φόρτισης. Παράλληλα θα μειωνόταν το 
ποσοστό των βλαβών στα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης που προκύπτουν από την 
υπερφόρτιση τους σε περιόδους μεγάλων αιχμών. 
Η διασύνδεση τέτοιων διατάξεων παραγωγής με το κεντρικό δίκτυο μέσω μικροδι-
κτύων θα είχε ως αποτέλεσμα την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε περίπτωση 
διακοπής στο κεντρικό δίκτυο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου απαιτείται 
αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί ένα 
νοσοκομείο, στο οποίο μεγάλο μέρος των φορτίων του είναι επείγοντα. Ένα 
μικροδίκτυο σε νοσοκομείο θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια μονάδα 
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, έχοντας σαν καύσιμο το ντήζελ, το 
φυσικό αέριο ή κυψέλες καυσίμου. Η διασύνδεση του μικροδικτύου με το κεντρικό 
δίκτυο, θα εξασφάλιζε την παροχή μέρους της ενέργειας για την κάλυψη της κατα-
νάλωσης από το τελευταίο. Σε περίπτωση δε σφάλματος ή διακοπής στο κεντρικό 

δίκτυο, η αυτόματη απόζευξη από αυτό, θα εξασφάλιζε την διατήρηση της τάσης στο 
κτίριο. 
Ενώ θα ήταν λογικό λοιπόν μια χώρα σαν την Ελλάδα, με τα προαναφερθέντα πλεο-
νεκτήματα να πρωτοστατεί στην προώθηση του ηλιακού ηλεκτρισμού, δυστυχώς οι 
στατιστικές την κατατάσσουν απ’ τις τελευταίες στην εγκατεστημένη ισχύ 
φωτοβολταϊκής ισχύος ανά κάτοικο. Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με αυτό το –εν 
πρώτοις-παράδοξο είναι πολλοί. Βασικότερος όμως είναι το γεγονός του φτηνού 
ηλεκτρισμού στην Ελλάδα που προέρχεται από τα μεγάλα λιγνιτικά πεδία, αλλά και 
τα υδροηλεκτρικά φράγματα. Παραπέρα, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες 
χώρες όσον αφορά τα κίνητρα που παρέχονται από την πολιτεία για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών από ιδιώτες. 
Αυτό προκύπτει τόσο από τη μη ύπαρξη επιδότησης και φοροελαφρύνσεων για την 
αγορά του ακριβού εξοπλισμού της ηλιακής γεννήτριας και των ηλεκτρονικών 
ισχύος, όσο και από τη μη επιδότηση της ηλιακής κιλοβατώρας, από τη στιγμή που ο 
παροχέας του δικτύου αγοράζει τον ηλεκτρισμό που προέρχεται από φωτοβολταϊκά 
στην τιμή πώλησης. 
Παρά ταύτα το εθνικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή προβλέπει την εγκα-
τάσταση συνολικά 15 MW φωτοβολταϊκών μέχρι το 2010. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου προς το παρόν κίνητρα δίνονται μόνο για εμπορικούς σκοπούς, τη 
δημιουργία δηλαδή μεγάλων ηλιακών πάρκων. Αναφορές υπάρχουν στο 
συγκεκριμένο σχέδιο για ένα μέτρο παρόμοιο με αυτό που έχουν θεσπίσει άλλα 
ευρωπαϊκά κράτη, για την εγκατάσταση 10.000 ηλιακών συστημάτων σε στέγες 
σπιτιών. Η συμβολή πάντως της ηλιακής ενέργειας για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου στην Ελλάδα, εμφανίζεται στις αναφορές των αρμόδιων 
φορέων πολύ υποτιμημένη. 
Η μελέτη αυτή ενός πρότυπου μικροδικτύου, τόσο σε απομονωμένη λειτουργία όσο 
και σε παράλληλη λειτουργία μετο κεντρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, ελπίζουμε να 
συμβάλει στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφενός και αφετέρου 
στην ανάπτυξη μεθόδων αξιόπιστης, αποδοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και σε απομονωμένες περιοχές. Οι στόχοι 
αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των διεθνών 
δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, την προστασία 
του περιβάλλοντος και την ενεργειακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο. 
Από την πλευρά του ηλεκτρολόγου μηχανικού, αποκτά μεγάλη σημασία η μελέτη της 
ηλεκτρικής συμπεριφοράς ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αν και μικρό 
στην παραγωγική ικανότητα, λειτουργεί με τις βασικές αρχές των μεγάλων 



18

ηλεκτρικών δικτύων, και εκμεταλλεύεται την πιο άφθονη και καθαρή ενεργειακή 
πηγή του πλανήτη, τον ήλιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚA

2.1 Εισαγωγή-Ιστορικά

Η παρατήρηση του φωτοβολταϊκού φαινομένου ανάγεται στο έτος 1839. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 1839. Ο Γάλλος φυσικός Edmund Becquerel παρατήρησε για πρώτη φορά το 
φωτοβολταϊκό φαινόμενο στο μεταλλικό στοιχείο σελήνιο (Se).

 Δεκαετία του 1880. Κατασκευάσθηκαν οι πρώτες φωτοβολταϊκά στοιχεία από 
σελήνιο, το οποίο μετέτρεπαν το ορατό φάσμα του φωτός σε ηλεκτρικό ρεύμα με 
απόδοση που κυμαινόταν μεταξύ 1% και 2%. Οι φωτοευαίσθητοι αισθητήρες των 
φωτογραφικών μηχανών κατασκευάζονται ακόμα και σήμερα από σελήνιο.

 1912. Ο Πολωνός φυσικός Jan Czochralski ανέπτυξε αξιόπιστη μέθοδο 
παραγωγής μονοκρυσταλλικού πυριτίου. 

 Αρχές 1950. Αναπτύχθηκε ο μετρητής Czochralski για την μαζική παραγωγή 
κρυσταλλικού πυριτίου υψηλής καθαρότητας, απαραίτητου για την κατασκευή.
Φωτοβολταϊκών στοιχείων υψηλής απόδοσης .

 1954. Η εταιρεία Bell Telephone Laboratories κατασκεύασε φωτοβολταϊκό 
στοιχείο πυριτίου με απόδοση 4%. Αργότερα η απόδοση ανέβηκε στο 11%.

 1958, 1959, 1960. Κατασκευή φωτοβολταϊκού στοιχείου με αποδόσεις 9, 10 και 
14% από την εταιρεία Hoffman Electronics.
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 1962. Τίθεται σε τροχιά από την εταιρεία Bell Telephone Laboratories ο πρώτος 
τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος (Telstar) με φωτοβολταϊκά στοιχεία ισχύος 14 W.

 1963. Μαζική παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων πυριτίου από την Ιαπωνική 
εταιρεία Sharp Corporation.

 1963. Εγκαθίσταται στην Ιαπωνία η μεγαλύτερη φωτοβολταϊκή διάταξη στον 
κόσμο ισχύος 242 W για την ηλεκτροδότηση ενός φάρου.

 1972. Γάλλοι επιστήμονες εγκαθιστούν σε χωριό του Νίγηρα φωτοβολταϊκό 
σύστημα Θειούχου Καδμίου (CdS) για την τροφοδοσία εκπαιδευτικής 
τηλεόρασης ενός σχολείου. Στο μέλλον, τα στοιχεία CdS υπόσχονται πολλά στη 
μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση των αποδόσεων.

 1973-74. Η πρώτη ενεργειακή κρίση ώθησε το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α. 
στην ίδρυση του Ομοσπονδιακού Προγράμματος για την Εκμετάλλευση του 
Φωτοβολταϊκού φαινομένου (Federal Photovoltaic Utilization Program). Πολλά 
από τα 3.100 συστήματα, το οποία εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού, εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να λειτουργούν.

 1976. Τα πρώτα φωτοβολταϊκά στοιχεία  άμορφου πυριτίου κατασκευάζονται από 
τον David Carlson και τον Christopher Wronski των RCA Laboratories. Τα 
στοιχεία άμορφου πυριτίου επέτρεψαν την ανάπτυξη των τεχνολογιών λεπτής 
μεμβράνης.

 1970-90. Λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος εκ μέρους των Η.Π.Α. για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο, πολλές εταιρείες των Η.Π.Α. 
εξαγοράσθηκαν από Γερμανικά και Ιαπωνικά συμφέροντα.

 1990. Ο Α’ πόλεμος του Κόλπου πυροδότησε εκ νέου το ενδιαφέρον των Η.Π.Α. 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 Μέσον της δεκαετίας 1990. Αρχή ραγδαίας ανάπτυξης της αγοράς των 
φωτοβολταϊκών συστημάτων.

2.2 -  Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο

Τα ηλιακά στοιχεία είναι δίοδοι ημιαγωγού με τη μορφή ενός δίσκου που δέχεται 
ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε φωτόνιο της ακτινοβολίας με ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη 



20

από το ενεργειακό διάκενο του ημιαγωγού, έχει τη δυνατότητα να απορροφηθεί σε 
ένα χημικό δεσμό και να ελευθερώσει ένα ηλεκτρόνιο , παράγοντας έτσι  ζεύγη 
φορέων (ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές). Ένα μέρος από του φορείς αυτούς 
διαχωρίζεται με την επίδραση του ενσωματωμένου πεδίου της διόδου και εκτρέπεται 
προς τα εμπρός (τα ελεύθερα e-) ή προς τα πίσω (οι οπές h+), Οι υπόλοιποι φορείς 
επανασυνδέονται και εξαφανίζονται. Επίσης ένα μέρος της ακτινοβολίας ανακλάται 
στην επιφάνεια του στοιχείου, ενώ ένα άλλο μέρος της διέρχεται από το στοιχείο 
χωρίς να απορροφηθεί, μέχρι να συναντήσει το πίσω ηλεκτρόδιο. Δημιουργείται έτσι. 
Όσο διαρκεί η ακτινοβόληση, μια περίσσεια από ζεύγη φορέων (ελεύθερα 
ηλεκτρόνια και οπές) πέρα από τις συγκεντρώσεις που αντιστοιχούν στις 
συγκεντρώσεις ισορροπίας. 

Σχήμα 2.1  Ο μηχανισμός της εκδήλωσης του φωτοβολταϊκού φαινομένου σε ένα ηλιακό στοιχείο.

Έτσι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια εκτρέπονται προς το τμήμα τύπου n και οι οπές 
εκτρέπονται προς το τμήμα τύπου p, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία διαφορά 
δυναμικού ανάμεσα στους ακροδέκτες των δύο τμημάτων της διόδου. Δηλαδή, η 
διάταξη αποτελεί μία πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, που διατηρείται όσο διαρκεί η 
πρόσπτωση του ηλιακού φωτός πάνω στην επιφάνεια του στοιχείου.
Η εκδήλωση της διαφοράς δυναμικού ανάμεσα στις δύο όψεις του φωτιζόμενου 
δίσκου, η οποία αντιστοιχεί σε ορθή πόλωση της διόδου, ονομάζεται φωτοβολταϊκό 
φαινόμενο. Η αποδοτική λειτουργία των ηλιακών φωτοβολταϊκών στοιχείων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται στην πρακτική εκμετάλλευση του 
παραπάνω φαινομένου. Εκτός από τις προσμίξεις των τμημάτων p και n μίας 
ομοένωσης, δηλαδή υλικού από το ίδιο βασικά ημιαγωγό, το ενσωματωμένο 
ηλεκτροστατικό πεδίο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση 
ενός ηλιακού στοιχείου, αλλά και κάθε φωτοβολταϊκής διάταξης, μπορεί να 
προέρχεται επίσης και από διόδους άλλων ειδών. Όπως για παράδειγμα από διόδους 
ετεροενώσεων p-n διαφορετικών στοιχείων ή από διόδους Schottky.

2.3 - Το Ισοδύναμο Κύκλωμα.

Το ισοδύναμο κύκλωμα για ένα μη ιδανικό στοιχείο είναι αυτό του σχήματος 2.2  που 
περιλαμβάνει τις αντιστάσεις Rs (series resistance) που παρεμβάλλεται στην κίνηση 
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των φορέων μέσα στον ημιαγωγό (κυρίως στο εμπρός επιφανειακό στρώμα του) και 
στις επαφές με τα ηλεκτρόδια. Ακόμα επειδή η αντίσταση διαμέσου της διόδου δεν 
έχει άπειρη τιμή, αφού λόγω επίσης αναπόφευκτων κατασκευαστικών ελαττωμάτων 
γίνονται διαρροές ρεύματος, το ισοδύναμο κύκλωμα περιέχει και την παράλληλη 
αντίσταση Rsh η οποία ισούται με το αντίστροφο της αγωγιμότητας Gs (Shunt
resistance- Shunt conductance). Οι επιπτώσεις των αντιστάσεων αυτών στη I-V
χαρακτηριστική παρουσιάζονται στο σχήμα 2.2 που ακολουθεί.

Σχήμα 2.2 Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου που περιλαμβάνει τις 
αντιστάσεις σειράς Rs, καθώς και τις παράλληλες αγωγιμότητες Gs.

Σχήμα 2.3 Χαρακτηριστικές Ι-V που δείχνουν την επίδραση της αγωγιμότητας Gs, και της αντίστασης 
Rs, σε σχέση με το ιδανικό στοιχείο. 

Για τη μαθηματική περιγραφή του  φωτοβολταϊκού μπορούμε να πούμε ότι σε
συνθήκες ανοιχτού κυκλώματος,  αποκαταθίσταται  ισορροπία όταν η τάση, που  
αναπτύσσεται  ανάμεσα στις δύο όψεις του στοιχείου,  προκαλεί αντίθετο ρεύμα που 
αντισταθμίζει το φωτόρρευμα. 

Δηλαδή θα πρέπει να ισχύει η σχέση:

0 exp 1
eV

I I
nkT



  
   

   (2.1)

Έτσι η τάση ανοιχτού κυκλώματος θα ισούται με:

0

ln 1oc

InkT
V

e I


 
  

  (2.2)

n: συντελεστής ποιότητας της διόδου (μεταξύ 1 και 2)
Κ: σταθερά Boltzmann
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T: η απόλυτή θερμοκρασία

Φαινομενικά το Voc αυξάνεται με την αύξηση του n, όμως ουσιαστικά το I0,
αυξάνεται τόσο γρήγορα σε σχέση με το n, όπου η μέγιστη τιμή για το Voc δίνεται για 
εκείνη την τιμή του ΙΦ όπου n=1.
Σε συνθήκες βραχυκύκλωσης ανάμεσα στις δύο όψεις του στοιχείου το ρεύμα Ιsc, που 
ονομάζεται ρεύμα βραχυκύκλωσης (ή μηδενικής αντίστασης), θα ισούται με το 
παραγώμενο φωτόρρευμα ΙΦ. Αν το κύκλωμα του στοιχείου κλείσει με μέσω μίας 
αντίστασης R, τότε το ρεύμα θα ισούται με:

0 exp 1
IR

I I I e
nkT



  
    

   (2.3)
Η βέλτιστη τιμή της αντίστασης Rs είναι η τιμή για την οποία η ισχύς γίνεται μέγιστη 
και υπολογίζεται από την εξίσωση:

0

1 1 expm meV eVI

I nkT nkT
    
     

    (2.4)

Η Rm εξαρτάται από το ΙΦ, Ι0, και το n συνεπώς είναι συνάρτηση της πυκνότητας της 
ηλιακής ακτινοβολίας όπως και των ιδιοτήτων της ένωσης. Ο λόγος της μέγιστης 
ισχύος  ΙmVm, δια το γινόμενο της τάσης ανοιχτοκύκλωσης, Voc και του Ιsc, ρεύματος 
βραχυκύκλωσης ονομάζεται συντελεστής πλήρωσης (fill factor). 

m m

sc oc

I V
FF

I V


(2.5)

Αντιπροσωπεύει το λόγο του εμβαδού του μέγιστου ορθογωνίου που μπορεί να 
εγγραφεί στη χαρακτηριστική καμπύλη I-V του στοιχείου υπό συνθήκες 
ακτινοβόλησης, προς το εμβαδό που ορίζεται από τις τιμές Isc, και Voc (Σχήμα 2.4).

Σχήμα 2.4 Ο συντελεστής πλήρωσης ορίζεται ως ο λόγος του εμβαδού της σκούρας περιοχής δια το 
εμβαδό της μεγαλύτερης.

Αυτές οι τρεις παράμετροι, Ιsc, Voc, και FF είναι οι πλέον απαραίτητες  
χαρακτηριστικές  παράμετροι για την απόδοση του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Η 
απόδοση δίνεται από τη σχέση:
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(2.6)

Όπου Η είναι η ένταση (πυκνότητα της ισχύος) της ακτινοβολίας που δέχεται η 
επιφάνεια του φωτοβολταϊκού στοιχείου εμβαδού A. 

2.4 - Καμπύλη V- I Του Φωτοβολταϊκού

Ως πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το φωτοβολταϊκό στοιχείο έχει μια αρκετά 
ασυνήθιστη συμπεριφορά. Δηλαδή σε αντίθεση με τις περισσότερες κοινές 
ηλεκτρικές πηγές (συσσωρευτές, ξηρά στοιχεία, ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, μεγάλα 
δίκτυα διανομής), οι οποίες διατηρούν περίπου σταθερή τάση στην περιοχή της 
κανονικής τους λειτουργίας, η τάση των φωτοβολταϊκών στοιχείων μεταβάλλεται 
ριζικά (και μη γραμμικά) σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος που δίνουν στο 
κύκλωμα, έστω και αν η ακτινοβολία που δέχονται παραμένει σταθερή.
Στην κατάσταση βραχυκυκλώματος , η ένταση του ρεύματος παίρνει τη μέγιστη τιμή 
Ιsc, ενώ η τάση θα μηδενιστεί. Αντίθετα, όταν η τιμή της αντίστασης τείνει στο 
άπειρο, δηλαδή στην κατάσταση ανοιχτοκυκλώματος, μηδενίζεται η ένταση του 
ρεύματος αλλά η τάση παίρνει την τιμή Voc. Επομένως, στη βραχυκυκλωμένη και 
στην ανοιχτοκυκλωμένη κατάσταση η ηλεκτρική ισχύς που παράγει το στοιχείο 
(P=IV) είναι μηδενική, αφού αντίστοιχα είναι μηδενική η τάση, στην πρώτη 
περίπτωση, και η ένταση του ρεύματος στη δεύτερη περίπτωση.
Για σταθερές συνθήκες ακτινοβολίας αλλά μεταβαλλόμενες τιμές της αντίστασης του 
κυκλώματος, ανάμεσα στις παραπάνω ακραίες καταστάσεις, η τάση και η ένταση του 
ρεύματος παίρνουν ενδιάμεσες τιμές, από μηδέν (όπου V=0) μέχρι άπειρη (όπου I=0).
όπως φαίνεται στο σχήμα 2.5 . Παράλληλα μεταβάλλεται ομαλά και η ισχύς που 
παράγει το στοιχείο, με μέγιστη Pm σε ένα ορισμένο ζεύγος τιμών τάσης Vm και 
έντασης Im. Το ζεύγος αυτό καθορίζει, σε σχέση με το ζεύγος των τιμών Voc, Isc, τον 
συντελεστή απόδοσης του στοιχείου. Επομένως είναι πολύ σημαντικό η αντίσταση
του κυκλώματος που τροφοδοτείται από ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο να έχει 
κατάλληλη τιμή, ώστε στις συγκεκριμένες συνθήκες ακτινοβολίας να παράγεται από 
το στοιχείο η μεγαλύτερη δυνατή ηλεκτρική ισχύς.

 FF IV
N

H A
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Σχήμα 2.5 Παράδειγμα μεταβολής της τάσης (V) σε συνάρτηση με την ένταση του ρεύματος (I)  και 
αντίστοιχη μεταβολή της ηλεκτρικής ισχύος που παράγει το φωτοβολταϊκό στοιχείο 

Στο διάγραμμα 2.6 φαίνονται οι μεταβολές των χαρακτηριστικών I-V σε περίπτωση 
αυξημένης πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας, αυξημένης θερμοκρασίας του 
στοιχείου, αυξημένου συντελεστή ποιότητας, αυξημένης αντίστασης σειράς Rs, και 
μειωμένης παράλληλης αντίστασης Rsh. Η συνεχής καμπύλη είναι πριν τη μεταβολή 
ενώ η διακεκομμένη μετά την μεταβολή 

Σχήμα 2.6 Αλλαγή της χαρακτηριστικής Ι-V σε σχέση με (a) αυξημένη πρόσπτωση ηλιακής 
ακτινοβολίας, (b) αυξημένη θερμοκρασία στοιχείου, (c) αυξημένος συντελεστής ποιότητας, (d) 

αυξημένα αντίσταση σειράς Rs, (e) μειωμένη παράλληλη αντίσταση Rsh.

2.5 Παράγοντες Απόδοσης των Φωτοβολταϊκών

Δεδομένης της μικρής απόδοσης του φωτοβολταϊκού πλαισίου έχει μεγάλη σημασία 
να γίνει πλήρης εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας στο μέρος που θα 
τοποθετηθεί. Γι’ αυτόν τον σκοπό ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα τα οποία 
εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση του ηλίου και την 
βέλτιστη λειτουργία του φωτοβολταϊκού. 
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-Ηλιακή ακτινοβολία: Ο ήλιος διαγράφει συγκεκριμένη τροχιά γύρω από τη γη, και 
ανάλογα με το που βρίσκεται το σημείο που θα τοποθετηθεί το Φ/Β, προσδιορίζεται 
κατάλληλα ο προσανατολισμός του.  Η γωνία που σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο 
επίπεδο ανάμεσα στην προβολή της κατακόρυφου του ηλιακού συλλέκτη και στον 
τοπικό μεσημβρινό βορρά-νότου ορίζεται ως  ή αζιμούθια γωνία Για να έχουμε 
μέγιστη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας η γωνία πρόσπτωσης πρέπει να είναι 
κάθετη στο συλλέκτη όπότε και η αζιμούθια γωνία μηδέν. Για το βόρειο ημισφαίριο 
όπου και βρίσκεται η Ελλάδα, η αζιμούθια γωνία είναι μηδέν, οπότε και ο προσανα-
τολισμός του συλλέκτη πρέπει να είναι προς το νότο. Επίσης η βέλτιστη κλίση του 
συλλέκτη, δηλαδή η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στο επίπεδο του συλλέκτη και 
στον ορίζοντα, είναι ίση με τον γεωγραφικό παράλληλο της περιοχής που βρίσκεται 
αυτός. Για την Αθήνα π.χ. είναι ίση με 38ο  μοίρες. Για μεγαλύτερη απόδοση των φω-
τοβολταϊκών στοιχείων είναι καλύτερο η κλίση των συλλεκτών να μην μένει σταθερή 
όλο το χρόνο, αλλά να αλλάζει συνεχώς το χρόνο. Για την Αθήνα για παράδειγμα, μια 
καλή λύση είναι να τοποθετούνται οι συλλέκτες υπό κλίση 60 μοιρών τους 
χειμερινούς μήνες και 30 μοιρών τους θερινούς. 

-Θερμοκρασία.  Ένας ακόμα παράγοντας που επιδρά αρνητικά στην απόδοση των 
φωτοβολταϊκών είναι η θερμοκρασία. Με την αύξηση της θερμοκρασίας προκαλείται 
αντίστοιχη αύξηση της ενδογενούς συγκέντρωσης των φορέων του ημιαγωγού, με 
αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται περισσότερες επανασυνδέσεις φορέων. Έτσι 
εκδηλώνεται ισχυρότερο ρεύμα διαρροής διαμέσου της διόδου, που συνεπάγεται 
μείωση της Voc και του FF. Αν ο συντελεστής απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού 
στοιχείου με μια συμβατική θερμοκρασία είναι n, η τιμή του σε διαφορετική 
θερμοκρασία θ θα είναι:

n n   (2.7)

Όπου σθ, είναι ένας αδιάστατος συντελεστής της θερμοκρασιακής διόρθωσης της 
απόδοσης. Στη συμβατική θερμοκρασία, ο σθ είναι ίσος με τη μονάδα, και μειώνεται 
κατά περίπου 0,005 ανά βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας, για τα συνηθισμένα 
φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου του εμπορίου. Στο σχήμα 2.7 παρουσιάζεται η 
σχέση απόδοσης-θερμοκρασίας.
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Σχήμα 2.7 Τυπική απόκλιση της μεταβολής της απόδοσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων πυριτίου σε 
συνάρτηση με τη θερμοκρασία τους. Η κλίμακα του άξονα των ψ δίνει το ποσοστό της απόδοσης του 
στοιχείου σε σχέση με την απόδοση του στη συμβατική θερμοκρασία 20οC. Η κλίμακα της 

θερμοκρασίας στον άξονα των τετμημένων είναι λογαριθμική.

Σχήμα 2.8 - Διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών καμπυλών Ι-V του Φωτοβολταικού όταν έχουμε 
αλλαγή της ηλιακής ακτινοβολίας και της Θερμοκρασίας

-Ηλιακοί ιχνηλάτες (trackers): Μια πιο εξεζητημένη λύση που εφαρμόζεται είναι η 
τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνω σε «ηλιακούς ιχνηλάτες» (solar trackers). Οι 
ηλιακοί ιχνηλάτες, είναι κινούμενες πλατφόρμες πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα
φωτοβολταϊκά . Οι πλατφόρμες αυτές είναι συνδεδεμένες με κύκλωμα το οποίο 
ελέγχει κάθε στιγμή την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ένας κινητήρας στη βάση 
τους επιτρέπει την κίνηση της πλατφόρμας από την ανατολή μέχρι τη δύση. Επίσης 
συναντώνται εφαρμογές που επιτρέπουν την κίνηση και στο κατακόρυφο επίπεδο, δη-
λαδή μεταβάλλουν και την κλίση των συλλεκτών. Το κύκλωμα ελέγχου, έχει φωτο-
αισθητήρες τοποθετημένους πάνω στην πλατφόρμα με ίδια κλίση με τους ηλιακούς 
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συλλέκτες. Μια μικρή διαταραχή στον προσανατολισμό της πλατφόρμας θα 
προκαλέσει αύξηση ή μείωση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Εάν υπάρξει 
αύξηση τότε το κύκλωμα ελέγχου θα περιστρέψει την πλατφόρμα προς την 
κατεύθυνση που προκάλεσε την αύξηση. Αντίθετα μια μείωση της προσπίπτουσας 
ηλιακής ακτινοβολίας θα την περιστρέψει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μετρήσεις 
δείχνουν ότι η χρήση μιας τέτοιας τεχνολογίας μπορεί να αυξήσει την απόδοση των 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών από 10% τους χειμερινούς μήνες μέχρι 40% τους 
θερινούς, εν συγκρίσει με την περίπτωση σταθερά τοποθετημένων συλλεκτών. Ω-
στόσο, το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η εγκατάσταση πολλών τέτοιων μηχανι-
σμών, ιδιαίτερα αν πρόκειται για πολλές συστοιχίες συλλεκτών, αλλά και η μικρό-
τερη μηχανική αντοχή στους ανέμους, δεν έχουν διαδώσει ευρέως αυτή την τεχνο-
λογία.

Σχήμα 2.9 – Παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρισμού ανά m
2

από φωτοβολταϊκό πλαίσιο, για διάφορες τε-
χνικές τοποθέτησης. Από την υψηλότερη καμπύλη: σύστημα παρακολούθησης ηλίου σε δύο άξονες, 

σύστημα παρακολούθησης με ένα άξονα, τοποθετημένο με κλίση 39ο , τοποθετημένο οριζόντια.

-Ενίσχυση της ηλιακής ακτινοβολίας με κάτοπτρα και πύργους : Μια άλλη 
πρακτική που εφαρμόζεται για την αύξηση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας 
στους συλλέκτες είναι η τοποθέτηση ηλιακών κατόπτρων στις γύρω πλευρές του 
συλλέκτη η μεγάλων ηλιακών πύργων στο κέντρο της εγκατάστασης ώστε να 
αντανακλάται η γύρω προσπίπτουσα ακτινοβολία πάνω στον συλλέκτη. Πιο συγκε-
κριμένα χρησιμοποιούνται καθρέπτες ή άλλες αντανακλαστικές επιφάνειες στην κάτω 
και στις πλαϊνές πλευρές του φωτοβολταϊκού ώστε η ακτινοβολία που πέφτει στα 
σημεία αυτά να αντανακλάται πάνω στον φωτοβολταϊκό συλλέκτη. Η τοποθέτησή 
αυτών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζει την πρόσπτωση τόσο της άμε-
σης ακτινοβολίας όσο και του διάχυτου φωτισμού απ’ το να πέφτει πάνω στον συλ-
λέκτη. Ακόμη πιο εξεζητημένη είναι η τοποθέτηση παραβολικών κατόπτρων ώστε να 
κατευθύνουν συγκεντρωμένα την ηλιακή ακτινοβολία πάνω στους συλλέκτες. 
Ωστόσο οι αυξημένες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στην περίπτωση αυτή πάνω
στον συλλέκτη απαιτούν ψύξη αυτού. 
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Σχήμα 2.10 – Αυτός ο ηλιακός πύργος που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της ακτινοβολίας 
βρίσκεται στην πόλη Barstow στην  California, και είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. [7]

-Καθαριότητα: Είναι προφανές ότι για να έχουμε μέγιστη απορρόφηση της ηλιακής 
ακτινοβολίας, είναι απαραίτητο η επιφάνεια των συλλεκτών να είναι καθαρή από 
σκόνη και άλλες επικαθίσεις. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, όπως αυτά που χρησιμο-
ποιούνται στο μικροδίκτυο, επικαλύπτονται από ειδικά αντι-ανακλαστικά υλικά για 
να αποφεύγεται η αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Παρομοίως το προστα-
τευτικό τζάμι που καλύπτει τα στοιχεία, είναι φτιαγμένο για να επιτρέπει καλύτερη 
μετάδοση του φωτός. 

Όταν δεν υπάρχει καθόλου αντίσταση, συναντάται η μέγιστη τάση εξόδου, ή τάσης 
ανοιχτοκύκλωσης Voc. Τυπική τιμή για συλλέκτες 12V τάσης εξόδου είναι τα 21 
Volt. Αντίθετά όταν βραχυκυκλωθούν τα άκρα της γεννήτριας, η τάση μηδενίζεται 
αλλά έχουμε μέγιστη ροή ρεύματος, ή ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc. Ωστόσο, η ισχύς 
που παράγεται για κάθε ζεύγος τιμών τάσης έντασης δεν είναι πάντα σταθερή αλλά 
μηδενίζεται όπως φαίνεται εύκολα στις ακραίες συνθήκες ανοιχτοκύκλωσης-
βραχυκύκλωσης και παρουσιάζει ένα μέγιστο για συγκεκριμένη τιμή τάσης-έντασης. 
Επιθυμητό είναι λοιπόν σε κάθε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών οι συστοιχίες να 
λειτουργούν παράγοντας τις τιμές αυτές τάσηςέντασης που δίνουν κάθε στιγμή τη 
μέγιστη ένταση. Όταν η φωτοβολταϊκή γεννήτρια τροφοδοτεί απευθείας ένα 
συγκεκριμένο φορτίο κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματοποιήσιμο καθώς η τιμή του 
φορτίου έχει συγκεκριμένη αντίσταση. Όταν όμως μεταξύ γεννητριών και 
κατανάλωσης παρεμβάλλονται ηλεκτρονικά για τον έλεγχο της ισχύος, για την 
ρύθμιση φόρτισης συσσωρευτών, για την ανύψωση ή και την αλλαγή μορφής της 
παραγόμενης τάσης, τότε υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργούν αυτές σε ένα μέγιστο 
σημείο. Αυτό το αναλαμβάνουν ειδικοί ανιχνευτές της μέγιστης ισχύος ή maximum 
power point trackers (MPPT).

2.5.1 Σημείο μέγιστης λειτουργίας (Maximum Power Point Tracking )

Η τεχνολογία της ανίχνευσης της μέγιστης ισχύος άρχισε να χρησιμοποιείται σχετικά 
πρόσφατα στις εφαρμογές των φωτοβολταϊκών και αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό 
κάθε καλού αντιστροφέα για σύνδεση με το δίκτυο ή φορτιστή συσσωρευτών. Η 
λογική πίσω από τη λειτουργία τους είναι η εξής: Παρακολουθώντας συνεχώς τις 
τιμές τάσης και έντασης εξόδου των φωτοβολταϊκών γεννητριών, προκαλούν ανά 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Solar_two.jpg
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τακτά χρονιά διαστήματα μια διαταραχή της τάσης εξόδου. Αν διαπιστωθεί ότι με την 
ανύψωση της τάσης, αυξάνεται η ισχύς που παρέχει η γεννήτρια τότε αυξάνουν την 
τάση προς τα πάνω ώσπου να έρθει μια ισορροπία. Αυτό είναι και το σημείο μέγιστης 
λειτουργίας. 
Όπως προαναφέρθηκε στην εξέταση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, η ένταση που 
παράγεται από ένα φ/β στοιχείο, δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται αντίστροφα 
απ’ ότι μεταβάλλεται η τάση. Για κάποιο συγκεκριμένο ζεύγος τάσης – έντασης, το 
στοιχείο δίνει τη μέγιστη ισχύ του. Ωστόσο επειδή κάθε στιγμή η ηλιακή ακτινοβολία 
που προσπίπτει στο στοιχείο δεν είναι σταθερή, ομοίως δεν είναι σταθερή και η τάση 
εξόδου του. Είναι λοιπόν επιθυμητό για κάθε στιγμή το φωτοβολταϊκό στοιχείο να 
μην παράγει την τάση και την ένταση όπως αυτά καθορίζονται από την αντίσταση 
του κυκλώματος που υπάρχει στα άκρα του, αλλά να δίνει στην έξοδο αυτό το ζεύγος 
τάσης – έντασης που μεγιστοποιεί την ισχύ του. 

Αυτό επιτυγχάνεται με ένα κύκλωμα DC/DC μετατροπέα ανύψωσης-υποβιβασμού 
τάσης, στα άκρα της ηλεκτρονικής συσκευής στην οποία εισέρχεται η ισχύς του 
φωτοβολταϊκού. Ένα απλοποιημένο σχεδιάγραμμα Ε.Τ./Σ.Τ. μετατροπέα που 
χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της μέγιστης ισχύς εξόδου της φ/β γεννήτριας 
φαίνεται παρακάτω.

Σχήμα 2.11 - κύκλωμα DC/AC μετατροπέα με λογικό κύκλωμα έλεγχου MPPT

Η παραγόμενη ισχύς από ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι      . Όταν η 
λειτουργία του στοιχείου μετατοπιστεί σε διαφορετικό σημείο της καμπύλης V-I
λόγω μεταβολής στην εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία ή μεταβολή του φορτίου, 
τότε η τάση μεταβάλλεται κατά dV και η ένταση κατά dΙ. 

Τότε η ισχύς είναι:

   P dp VI V dV I dI     (2.8)

Αγνοώντας τους όρους δεύτερης τάξης έχουμε :  

dP dV I dI V    (2.9)

P VI
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Όπως είναι φανερό απ’ την καμπύλη ισχύος του φωτοβολταϊκού, ο όρος dΡ (η κλίση 
δηλαδή της καμπύλης ισχύος) είναι μηδέν στο σημείο μέγιστης ισχύος. Στο σημείο 
αυτό (maximum power point) λοιπόν η άνωθεν εξίσωση γίνεται: 

0 dV I dI V

dV V

dI I

   

  (2.10)

Στην εξίσωση αυτή, ο πρώτος όρος εκφράζει την δυναμική αντίσταση της πηγής (Ζd) 
ενώ ο δεύτερος την στατική αντίσταση (Zs). Με βάση αυτή την εξίσωση υπάρχουν 
τρεις διαφορετικοί τρόποι για την εύρεση του σημείου μέγιστης ισχύος: 

Α) Μία διαταραχή ρεύματος εισάγεται περιοδικά στην φωτοβολταϊκή πηγή ενώ με-
τρούνται η δυναμική αντίσταση αυτής Zd και η στατική αντίσταση Zs . Η τάση 
λειτουργίας αυξάνεται ή μειώνεται μέχρι να ικανοποιηθεί η εξίσωση του σημείου 
μέγιστης ισχύος, δηλαδή Zd = - Zs .

B) Μια δεύτερη μέθοδος ελέγχου είναι να αυξάνεται η τάση όσο ισχύει η συνθήκη 

0
dP

dV


(2.11)

δηλαδή η ισχύς αυξάνεται με αύξηση της τάσης. Σε αντίθετη περίπτωση η τάση 
μειώνεται. Η τάση σταθεροποιείται όταν μηδενίζεται σχεδόν αυτός ο ρυθμός 
μεταβολής. 

Γ) Μια τρίτη κάνει χρήση του γεγονότος ότι στα περισσότερα φωτοβολταϊκά στοιχεία 
ο λόγος τάσης στη μέγιστη ισχύ προς τάση ανοιχτοκύκλωσης είναι σταθερός, δηλ. 

mpp

oc

V
K

V
 

(2.12)

(περίπου 0,72 για τα στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου). 

Ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο το οποίο παραμένει ανοιχτοκυκλωμένο τοποθετείται 
δίπλα από τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες για να μετράται συνεχώς η τάση 
ανοιχτοκύκλωσης αυτού. Η τάση τότε των παραγωγικών φ/β στοιχείων ρυθμίζεται 

κάθε στιγμή στο σημείο Voc  , που εξασφαλίζει τη μέγιστη ισχύ. 
To λογικό κύκλωμα ελέγχου μετρά την τάση και την ένταση εξόδου των 
φωτοβολταϊκών  γεννητριών, η οποία βέβαια εξαρτάται κάθε στιγμή από την 
ακτινοβολία που προσπίπτει, τη θερμοκρασία της γεννήτριας και φυσικά από την 
αντίσταση που συναντά η γεννήτρια στα άκρα της. Εφαρμόζοντας μία από τις 
παραπάνω μεθόδους, στέλνει σήμα στον DC/DC μετατροπέα να ανυψώσει ή να 
μειώσει την τάση μέχρι να εντοπιστεί το σημείο μέγιστης ισχύος. Ανάλογα με την 
περίπτωση λοιπόν το συγκεκριμένο κύκλωμα λειτουργεί είτε ως μετατροπέας 
ανύψωσης είτε ως μετατροπέας υποβιβασμού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ηλεκτρικοί Συσσωρευτές (μπαταρίες)

Η στατιστική κατανομή της έντασης ηλιακής ακτινοβολίας ενός τόπου και η 
δυνατότητα μετατροπής μέρους αυτής σε καθαρή για το περιβάλλον ηλεκτρική 
ενέργεια, δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, 
καθιστά όλο και πιο συχνά επιτακτική τη χρήση των ηλιακών κυττάρων ως γεννήτρια 
ηλεκτρικού ρεύματος. Τα στατιστικά δεδομένα της ηλιοφάνειας ενός τόπου 
αντιπαρατιθέμενα στην ίδια τη φύση του φαινομένου, που χαρακτηρίζεται από τις 
έντονες και συχνά γρήγορες μεταβολές, τόσο κατά τη διάρκεια του έτους όσο και 
κατά τη διάρκεια της μέρας, θα περιόριζαν τρομερά το εύρος των δυνατών 
εφαρμογών χωρίς τη δυνατότητα της αποταμίευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Τη 
λύση του προβλήματος της συχνής ασυμφωνίας ζήτησης και παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, μέσω της δυνατότητας της αποταμίευσης της, την παρέχουν οι ηλεκτρικοί 
συσσωρευτές (μπαταρίες). Μετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια, ο συσσωρευτής, 
την αποθηκεύει σε χημική μορφή, για να την αποδώσει στην αρχική της μορφή όταν 
υπάρξει ζήτηση. Στο κεφάλαιο αυτό, εκτός από τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας 
των συσσωρευτών θα εξεταστούν και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους, τα 
οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά 
συστήματα. 

3.1 Αρχή λειτουργίας και είδη συσσωρευτών

3.1.1. Σχεδιαστική δομή και αρχή λειτουργίας συσσωρευτών

Η κατασκευή των δευτερογενών συσσωρευτών είναι μία βαριά βιομηχανική 
διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση επικίνδυνων και τοξικών ουσιών. Η 
διαδικασία αυτή είναι συνήθως μαζική και συνδυάζει πλήθος σειριακών και 
παραλλήλων επεξεργασιών. Αν και η διαδικασία κατασκευής ποικίλει από 
κατασκευαστή σε κατασκευαστή, ωστόσο ορισμένα χαρακτηριστικά είναι κοινά σε 
όλες σχεδόν τις μπαταρίες.
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Σχήμα 3.1 -Στοιχείο συσσωρευτή [10]

Δομική μονάδα του συσσωρευτή είναι το στοιχείο (cell) και μία εποπτική 
παρουσίαση της μονάδας αυτής δίνεται στο σχήμα 3.1.
Η στοιχείο είναι η βασική ηλεκτροχημική μονάδα της μπαταρίας, συνίσταται από μία 
θετική και μία αρνητική πλάκα που είναι βυθισμένες σε ένα διάλυμα ηλεκτρολύτη και 
περικλείονται σε ένα δοχείο. Με τη βοήθεια του παραπάνω σχήματος θα γίνει μία 
περιγραφή των συστατικών μερών του στοιχείου ώστε να γίνεται στη συνέχεια, πιο 
εύκολα και κατανοητά η αναφορά σε σχετικά θέματα.

Ενεργό Υλικό (Active Material): To ενεργό υλικό από τη θετική και την αρνητική 
πλάκα είναι ένας συνδυασμός υλικών τα οποία, είναι οι βασικοί συντελεστές της 
ηλεκτροχημικής αντίδρασης μέσα στην κυψελίδα. Η ποσότητα του ενεργού υλικού σε 
μία μπαταρία είναι ανάλογη της χωρητικότητας της. Σε μία τυπική μπαταρία 
μολύβδου, όπως είναι και η περίπτωση της μπαταρίας που χρησιμοποιούμε, το ενεργό 
υλικό είναι συνδυασμός διοξειδίου του μολύβδου (PbO2) στη θετική πλάκα με 
μεταλλικό πορώδη μόλυβδο (Pb) στην αρνητική, που αντιδρούν σε διάλυμα θειικού 
οξέος (H2SO4) κατά τη λειτουργία της μπαταρίας.
Ηλεκτρολύτης: Ο ηλεκτρολύτης είναι το αγώγιμο μέσο που επιτρέπει τη ροή 
ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της ιοντικής ανταλλαγής ή της ανταλλαγής ηλεκτρονίων, 
επάνω στις πλάκες της κυψελίδας. Στις μπαταρίες μολύβδου είναι διάλυμα θειικού 
οξέος (H2SO4) σε υγρή μορφή ή σε μορφή gel, ενώ στις μπαταρίες νικελίου (Ni) είναι 
διάλυμα υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ). Σε περιπτώσεις σαν τη δική μας, που ο 
ηλεκτρολύτης είναι υγρό διάλυμα, συχνά, απαιτείται η αναπλήρωση νερού λόγω του 
φαινομένου της εξαέρωσης. 
Πλέγμα (Grid): Σε μία μπαταρία μολύβδου, το πλέγμα συνήθως είναι ένα πλαίσιο 
από κράμα μολύβδου το οποίο υποστηρίζει το ενεργό υλικό επάνω στις πλάκες και 
είναι αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος. Υλικά κράματος όπως το αντιμόνιο (Sb) ή το 
ασβέστιο (Ca) συχνά χρησιμοποιούνται για να αυξήσουνε τη μηχανική αντοχή των 
πλακών και έχουν χαρακτηριστική επίδραση στις επιδόσεις της μπαταρίας. Οι 
συσσωρευτές του συστήματος έχουν μικρή πρόσμιξη αντιμονίου (Sb < 3%) στα
θετικά ηλεκτρόδια, με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργούν διατηρούμενοι σε 
άριστη κατάσταση συνεχώς για 3 χρόνια σε λειτουργία ετοιμότητας όταν τις 
διαπερνάει ρεύμα 2,23 V/cell και βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 οC.
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Πλάκες (Plates): Οι πλάκες, που συνίστανται από το πλέγμα και από το ενεργό 
υλικό, είναι το βασικό στοιχείο της μπαταρίας και συνήθως αναφέρονται ως 
ηλεκτρόδια. Γενικά, υπάρχει ένα πλήθος αρνητικών και θετικών πλακών, 
συνδεδεμένων παράλληλα, μέσα σε μία κυψελίδα. Το πάχος τους και η σχέσεις των 
επιφανειών μεταξύ των αρνητικών και των θετικών πλακών, έχουν καθοριστική 
επίδραση στα χαρακτηριστικά της μπαταρίας.
Διαχωριστής (Separator): Ο διαχωριστής είναι ένα πορώδες απομονωτικό μέσο 
μεταξύ των πλακών της μπαταρίας που εμποδίζει την αγώγιμη επαφή μεταξύ θετικού 
και αρνητικού ηλεκτροδίου. Σε πολλές περιπτώσεις ο διαχωριστής εφαρμόζεται σαν 
φάκελος και περικλείει ολόκληρο το ηλεκτρόδιο, εμποδίζοντας τη δημιουργία 
βραχυκυκλώματος, λόγω των διαχεόμενων υλικών στο κάτω μέρος των πλακών.
Πόλοι ή Τερματικοί Πόλοι (Terminal Poles): Οι πόλοι είναι οι εξωτερικές θετικές 
ή αρνητικές, ηλεκτρικές συνδέσεις της μπαταρίας. Ένα φορτίο ή ένα φωτοβολταϊκό 
σύστημα συνδέεται με τη μπαταρία μέσω των πόλων.
Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές είναι ουσιαστικά μετατροπείς χημικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική και, συνήθως, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν αυτή τη μετατροπή και 
προς την αντίθετη κατεύθυνση παρέχοντας με άμεσο τρόπο τη δυνατότητα 
συσσώρευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ετσι κατα την ηλεκτροχημικη αυτη διαδικασια 
ηλεκτρονια αφαιρούνται από το ενεργό υλικό του ενός ηλεκτροδίου μια αντίδραση
που ονομάζεται οξείδωση ( oxidation) και ηλεκτρονια προστιθονται στο ενεργο υλικο 
του αλλου ηλεκτροδιου η διεργασια αυτη ονομαζεται και αναγωγή (reduction ). Η 
δυνατότητα να αποταμιεύουν ενέργεια ανά πάσα στιγμή ή όχι είναι αυτή που χωρίζει 
τους συσσωρευτές στις δύο κυριότερες κατηγορίες. Στην κατηγορία των πρωτογενών
(primary) συσσωρευτών ανήκουν αυτοί που έχουν αποθηκευμένη χημική ενέργεια 
την οποία και μπορούν να την αποδώσουν ως ηλεκτρική, δεν μπορούν όμως να 
επαναφορτιστούν. Οι τυπικές μπαταρίες λιθίου που χρησιμοποιούνται σε 
ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και 
επειδή δεν μπορούν να επαναφορτιστούν δεν είναι λειτουργικές στα φωτοβολταϊκά 
συστήματα. Αυτές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τέτοια συστήματα ανήκουν 
στην κατηγορία των δευτερευόντων (secondary) συσσωρευτών. Η δυνατότητα τους 
να επαναφορτίζονται είναι αυτή που τους κάνει κατάλληλους για φωτοβολταϊκά 
συστήματα και ο πιο συνηθισμένος τύπος τους είναι οι μπαταρίες μολύβδου-οξέως.

3.1.2. Τύποι συσσωρευτών

Οι βασικοί τύποι επαναφορτιζόμενων μπαταριών είναι οι εξής  : 

 Μολύβδου – οξέος
 Νικελίου – καδμίου
 Νικελίου – σιδήρου
 Επαναφορτιζόμενες λιθίου διαφόρων τύπων.
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Από αυτές στα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται μόνο οι Μολύβδου και 
σε μερικές περιπτώσεις  οι νικελίου καδμίου με τις πρώτες να αποτελούν την πιο 
συνηθισμένη λύση .Οι κυψελίδες των συσσωρευτών Pb αποτελούνται από ζεύγη 
μονωμένων πλακών βυθισμένων στο ίδιο διάλυμα θειικού οξέος (H2SO4). Οι πλάκες 
του αφόρτιστου συσσωρευτή καλύπτονται από θειικό μόλυβδο PbSO4 (ή 
ακριβέστερα Pb2+SO4

2-). Κατά το στάδιο της φόρτισης, διασπάται ο θειικός μόλυβδος 
και σχηματίζεται οξείδιο του  μολύβδου  PbO2 (ή ακριβέστερα Pb4+O2

2-)στις πλάκες 
των θετικών ηλεκτροδίων και μεταλλικός Pb στις πλάκες των αρνητικών. 

Αντίστροφα, κατά την εκφόρτιση του συσσωρευτή και κατά την τροφοδότηση των 
ηλεκτρικών καταναλώσεων, ο Pb οξειδώνεται στις πλάκες των αρνητικών 
ηλεκτροδίων προς ιόντα Pb2+ και δίνει ηλεκτρόνια στο εξωτερικό κύκλωμα

ενώ στις θετικές πλάκες ο 
4Pb  ανάγεται προς 

2Pb , παίρνοντας ηλεκτρόνια από το 
εξωτερικό κύκλωμα :

Τα προϊόντα των δύο αντιδράσεων, δηλαδή τα ιόντα 
2Pb  ενώνονται με θειικά ιόντα 

(SO4
2

) από το διάλυμα και επανασχηματίζουν θειικό μόλυβδο πάνω στις πλάκες. 
Έτσι, καταναλώνεται θειικό οξύ και αραιώνεται το διάλυμα στο στοιχείο. Με τη 
διαδικασία της φόρτισης, τα θειικά ιόντα επιστρέφουν στο διάλυμα και η 
περιεκτικότητα του αποκαθίσταται στην κανονική τιμή.
Ένας συσσωρευτής αποτελείται από μία συνάθροιση στοιχείων  και η ονομαστική 
του τάση είναι το άθροισμα των ονομαστικών τάσεων των στοιχείων του. Έτσι, ο 
συσσωρευτής που χρησιμοποιούμε, με ονομαστική τιμή 60Volt αποτελείται από 30
στοιχεία ονομαστικής τιμής 2Volt η καθεμία.

Γενικά μπορούμε να ταξινομήσουμε της μπαταρίες Μολύβδου σε δύο τύπους :

 Ανοιχτές
  Με βαλβίδα εξαέρωσης ( Sealed)

Η κύρια διαφορά μεταξύ των ανοιχτών και αυτών με βαλβιδα είναι οτι στις μεν 
πρώτες η υπερφόρτιση έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία αερίων υδρογόνου και 
οξυγόνου τα οποία ΄χανονται στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα να χρειαζεται να 
προστεθεί νερό κατα καιρους για αναπλήρωση. Στις δε δεύτερες κατα την 
υπερφόρτιση αέριο οξυγόνου δημιουργείται απο την θετική πλάκα και 
ξαναμετρατέπεται σε νερό οταν αυτο φτάσει την αρνητικη πλακα παντα ομως με ένα 
μέγιστο δυνατο ρυθμό . Το προβλημα δημιουργείται οταν ο ρυθμος φόρτισης  γίνει 
μεγαλυτερος απο τον επιτρεπτό με αποτέλεσμα ολο και περισσοτερο αέριο να μενει 
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στην μπαταρία ανεβαζοντας έτσι την πίεσή της . Οταν αυτή φτάσει σε ένα ορισμένο 
επίπεδο οι βαλβίδες ανοίγουν και το αέριο εκτονώνεται Το πρόβλημα όμως είναι οτι 
η απώλεια νερού εδώ είναι μόνιμη.

Μπαταρίες με βαλβίδες εξαέρωσης είναι δύο τυπων , οι πρώτες σαν ηλεκρολύτη αντι 
διαλύμα περιέχουν ενα μιγμα απο θειικο οξυ και καλα χωρισμένο πυρίτιο 
δημιουργόντας έτσι ενα ειδικό GEL οπότε είναι τύπου Gel  ενώ ο δεύτερος τύπος
χρησιμοποιεί απορροφητικό γυαλι ματ το οποιο περικλειει όλο το οξύ οπότε
ονομάζεται και τύπου AGM. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ειναι οτι οι  τυπου
AGM εμπεριέχουν λιγότερο οξύ από ότι η  τύπου GEL, άρα θα είναι λιγότερο 
επιρρεπής στην απώλεια νερού άρα θα λειτουργούν καλύτερα στις  υψηλές
θερμοκρασίες . Ακόμα  η AGM  τύπου έχουν καλύτερες αποδόσεις οταν έχουμε 
υψηλά ρεύματα δηλαδή γρήγορους χρόνους εκφόρτισης . 

Τέλος θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τις μπαταρίες μολύβδου ανάλογα με τις 
ουσίες που υπάρχουν στο κράμα του πλέγματος . Γενικα ο μόλυβδος είναι αρκετά 
αδύναμος να παίξει και το ρόλο του πλέγματος μαζί με το  ενεργό υλικό  γι’αυτό
προσθέτουμε διάφορες ουσίες . Οι πιο συνηθισμένες είναι το αντιμόνιο και το 
ασβέστιο , οποτε αναλογα με το ποσοστό αυτων των ουσιών στο πλέγμα μπορόυμε να 
ξεχωρίσουμε τις μπαταρίες μολύβδου σε :

Υψιλό κράμα αντιμονίου ( 5- 11 %) , οι οποίες δίνουν υψιλη κατανάλωση νερόυ αλλα 
καλό κλυκλο ζωής 

Χαμηλό κράμα αντιμονίου (1-3%) χρησιμοποιούνται για ανοιχτόυ τύπου επειδή 
παράγουν αέρια υδρογόνου.

Κράμα ασβεστίου ( 0.06 – 0.9 %) χρησιμοποιούνται για τυπου με βαλβίδα εξαέρωσης 
αλλά έχουν μικρό κύκλο ζωής 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι για εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
όπου οι ανάγκες κατανάλωσης πολύ σπάνια συμβαδίζουν με τις ώρες παραγωγής και 
την παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, περισσότερο κατάλληλοι είναι οι 
συσσωρευτές που έχουν τη δυνατότητα να υποστούν βαθιά εκφόρτιση χωρίς να 
αλλοιώνεται η χωρητικότητα τους και να μειώνεται η διάρκεια ζωής. Αναλόγως του 
φορτίου, άλλοτε είναι απαραίτητη η δυνατότητα παροχής εντόνου ρεύματος για μικρά 
χρονικά διαστήματα και άλλοτε η παροχή μίας κανονικής τιμής ρεύματος για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Συχνά οι απαιτήσεις του φορτίου σε κατανάλωση δεν είναι τόσο 
μεγάλες όσο η ανάγκη η ενέργεια να παρέχεται με αξιοπιστία και για μεγάλες 
χρονικές περιόδους και άλλες φορές ο τόπος της εγκατάστασης είναι τόσο 
δυσπρόσιτος που προτιμώνται συσσωρευτές με μικρές ανάγκες συντήρησης και 
επίβλεψης.
Ιδιαίτερα για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου δεν υπάρχει εναλλακτική 
λύση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και όπου οι μεταβολές της ηλιοφάνειας μπορούν 
να είναι έντονες και μακρόχρονες, απαραίτητοι είναι οι συσσωρευτές που έχουν 
μεγάλη χωρητικότητα, μπορούν να υποστούν βαθιά εκφόρτιση και συχνά απαιτείται 
μία καλή σχέση κόστους και διάρκειας ζωής. Για ένα τέτοιο σύστημα, καλή επιλογή 
θα αποτελούσε ένας συσσωρευτής μολύβδου-αντιμονίου (Pb-Sb). Αυτοί είναι 
συσσωρευτές με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, όσο αφορά τις δυνατότητες βαθιάς 
εκφόρτισης και υψηλού ρυθμού εκφόρτισης. Έχουν, επίσης, μεγάλη διάρκεια ζωής 
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και υφίστανται μικρή διάχυση των ενεργών υλικών τους. Μειονέκτημα τους είναι ο 
μεγάλος βαθμός αυτοεκφόρτισης που υφίστανται και που οδηγεί στην ανάγκη να 
υπερφορτίζονται με αποτέλεσμα τη μεγάλη απώλεια υγρών που εξαρτάται και από τις 
θερμοκρασίες λειτουργίας. Είναι συνήθως συσσωρευτές υγρού ηλεκτρολύτη, με 
ανοικτή βαλβίδα εξαερισμού και για τον λόγο αυτό απαιτείται συχνή αναπλήρωση 
των υγρών. Η κατάσταση τους μπορεί εύκολα να ελεγχθεί μετρώντας την ειδική 
πυκνότητα του ηλεκτρολύτη.
Πολύ δημοφιλής επιλογή για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι οι 
συσσωρευτές μολύβδου δεσμευμένου ηλεκτρολύτη (Captive Electrolyte Lead-Acid
Batteries), λόγω της στεγανότητας τους και της ευκολίας μετακίνησης που 
παρουσιάζουν. Όταν όμως υπερφόρτιση ο συγκεκριμένος τύπος  μπαταρίας τότε  
δημιουργούνται  στο εσωτερικό του  αέρια οξυγόνου με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι 
αυτά που μετατρέπονται σε νερό ξανά με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο 
εσωτερικό του . Όταν η πίεση αυτή φτάσει σε μια ορισμένη τιμή , για να 
απελευθερωθούν τα αέρια που δημιουργήθηκαν ανοίγει η βαλβίδα εξαέρωσης .Το 
μειονέκτημα σε αυτή την διεργασία είναι ότι κάθε φορά που ανοίγει η βαλβίδα 
χάνεται και ποσότητα ηλεκτρολύτη . Εκτός από το πρόβλημα της υπερφόρτισης, η 
απώλεια ηλεκτρολύτη μπορεί να επιταχυνθεί λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και 
καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα της αναπλήρωσης του, ειδικά μέτρα πρέπει να 
ληφθούν. Είναι δυνατόν να γίνει θερμοκρασιακή αντιστάθμιση και ρύθμιση ακριβείας 
ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτιση και η υπερβολική εκφόρτιση και μέσω του 
περιορισμού του φορτίου να αποφευχθεί ο μεγάλος ρυθμός εκφόρτισης. Έτσι 
μειώνεται σημαντικά η απώλεια ηλεκτρολύτη και αυξάνεται αντιστοίχως η διάρκεια 
ζωής. Μέσω του αλγορίθμου φόρτισης αντιμετωπίζεται η ευαισθησία που 
παρουσιάζουν οι συσσωρευτές αυτοί στη διαδικασία φόρτισης. Οι συσσωρευτές 
μολύβδου δεσμευμένου ηλεκτρολύτη δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο πρόβλημα 
μείωσης χωρητικότητας σε ψυχρότερο περιβάλλον όσο αυτοί του υγρού 
ηλεκτρολύτη. Το γεγονός ότι δεν έχουν απαιτήσεις συντήρησης, σε συνδυασμό με 
την ευκολία στη μετακίνηση, τις καθιστά ιδανικές για συστήματα σε απομακρυσμένα 
ή δυσπρόσιτα μέρη.
Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι εκτός από τα υλικά του κράματος στο πλέγμα 
των ηλεκτροδίων, άλλα χαρακτηριστικά των συσσωρευτών, όπως ο τρόπος 
κατασκευής τους ή οι σχετικές διαστάσεις, ο αριθμός και η γεωμετρία των πλακών 
τους, μπορούν να τους κατατάξουν σε ειδικότερες κατηγορίες. Για παράδειγμα, 
συσσωρευτές μολύβδου με θετικές πλάκες μεγαλύτερης επιφάνειας από αυτή των 
αρνητικών, αναφέρονται με το συνοδευτικό σύμβολο GroEH, ενώ για οπλισμένα 
θετικά ηλεκτρόδια χρησιμοποιείται το συνοδευτικό OpzS, Έτσι, το συνοδευτικό 
5OpzS, υποδεικνύει κυψελίδα με 5 θετικές πλάκες, τύπου OpzS.

3.2 Χαρακτηριστικά μεγέθη συσσωρευτών 

H μπαταρία χαρακτηρίζεται από κάποια μεγέθη και ιδιότητες κατά την λειτουργία 
της.

3.2.1 Ορισμοί
Το ποσό της ηλεκτρικής ενέργειας που αποθηκεύεται σε ένα συσσωρευτή μετριέται 
σε Watt-hours (Wh) ή kilowatt-hours (κWh) ενώ το ποσό της χωρητικότητας σε 
Αmpere-hours (Ah). Ακόμα η ενεργειακή απόδοση μιας μπαταρίας  ορίζεται ως το 
παρακάτω πηλίκο :
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Ενερ. Αποδοση = ενεργεια που προσδιδεται κατα την εκφόρτιση / ενέργεια που 
απαιτείται για μια πλήρη φόρτιση

Και η  οποία κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 70% και 80% . Ενώ ως Απόδοση φόρτισης  
ορίζεται :

Απόδοση φόρτισης = αμπεροώρες εκφόρτισης / αμπεροώρες για πλήρη φόρτιση

Και η οποία κυμαίνεται στο 95 % για μπαταρίες μολύβδου και λίγο πιο κάτω για 
μπαταρίες νικελίου-καδμίου . Ο λόγος που η ενεργειακή απόδοση είναι χαμηλότερη 
της απόδοσης φόρτισης ειναι γιατί οι συσσωρευτές αποφορτίζονται σε χαμηλότερη 
τάση από ότι όταν φορτίζονται.

Ακομα έχουμε τους ρυθμούς φόρτισης και εκφόρτισης οι οποίοι ορίζονται :

Ρυθμός = χωρητικότητα (Ah ) / Χρόνο φόρτισης ή εκφόρτισης (h)

Έτσι για παράδειγμα οταν δούμε την επιγραφή  C/10 = Χ εννοούμε το ρέυμα που 
αντιστοιχεί στην C  χωρητικότητα η οποία εκφορτίστηκε μέσα σε 10 ώρες , ανάλογα 
υπάρχει και το C/100

DOD (depth of decharge) είναι το ποσοστό της χωρητικότητας που έχει αφαιρεθεί 
από μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία ενώ αντίθετα SOC (state of charge) είναι το 
ποσοστό της χωρητικότητας που έχει απομείνει.

Έτσι δοσμένου του DOD, το  SOC  θα δίνεται απο τον τύπο

SOC = 100-DOD (3.1)

Cycle of Life, είναι ενα μέτρο που δείχνει ποσους κύκλους μπορεί μια μπαταρία να 
αποδώσει κατα την δειάρκεια ζωής της με την έννοια κύκλο ενοούμε μια αποφόρτιση 
μέχρι το DOD και μια πλήρης φόρτιση ακολούθως.

3.2.2  Παράγοντες Που επηρεάζουν την Χωρητικότητα

Η χωρητικότητα μιας μπαταρίας δεν είναι σταθερή .Η ονομαστική χωρητικότητα 
ορίζεται ως ο αριθμός των   μεγιστων  αμπεροώρων που μπορεί μια πλήρως 
φορτισμένη μπαταρία να αποδώσει κάτω απο ορισμένες συνθήκες . 

Οι συνθήκες αυτές είναι : 
Α) Το ρεύμα η αντίστοιχα ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιείται η εκφόρτιση 
Β) Η θερμοκρασία της μπαταρίας 
Γ)  Η τελική τάση στην οποία η μπαταρία εκφορτίζεται ( End Voltage )

Πιο αναλυτικά ,  έχουμε πρώτα για το ρυθμό αποφόρτισης οτι όσο πιο μεγάλος είναι 
αυτός τόσο μικρότερη είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας σε σχέση με την 
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ονομασική της και αυτο συμβαίνει γιατί  το οξύ που δημιουργείται δεν μπορεί να 
διαχυθεί αρκετά γρήγορα στις πλάκες και έτσι δεν θα υπάρχει ικανοποιητικη 
ποσότητα οξέος για της χημικες αντιδράσεις  της αποφόρτισης το οποίο σημαίνει 
λιγότερη δειάρκεια και το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται μικρότερη 
χωρητικότητα.  
Όσον αφορά την θερμοκρασία , οσο πιο μικρή αυτή είναι τόσο μικρότερη  είναι και η 
χωρητικότητα κατι που εξηγείται απο ενα συνδυασμό παραγόντων οπως η αυξημένη 
αντίσταση και ο μειωμενος ρυθμός διάχυσης του ηλεκτρολύτη. Γενικά η ονομαστικές 

χωρητικότητες αναφέρονται σε θερμοκρασία των 20 oC, έτσι θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψιν μια μεγαλύτερη χωρητικότητα από την προβλεπόμενη για μέρη με αρκετά 
μικρότερες θερμοκρασίες ενώ για μέρη με μεγαλύτερες θερμοκρασίες το φαινόμενο 
δεν επιδρά σημαντικά στην αύξηση της χωρητικότητας.
 Τέλος για την Τελική Τάση , όσο πιο μικρή είναι αυτή τόσο πιο μεγάλη θα είναι η 
χωρητικότητα συνήθως για μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκα 
συστήματα αυτη κυμαίνεται μεταξύ 1.75 και 1.85 volt  ανα κυψέλη.

Στα παρακάτω διαγράμματα  φαίνεται χαρακτηριστηκά πώς οι παραγοντες του 
ρυθμού της αποφόρτισης και της θερμοκρασίας αλλάζουν την χωρητικότητα 
διαφόρων ειδών  μπαταριών.   

Σχήμα 3.2 – Επίδραση του ρυθμού εκφόρτισης στην χωρητικότητα [ ]
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Σχήμα 3.3 – Επίδραση της θερμοκρασίας στην χωρητικότητα [ ]

Σχήμα 3.4 – Επίδραση της Τελικής Τάσης  στην χωρητικότητα [ ]

3.3 Βασικό Παράδειγμα επιλογής Κατάλληλου Συσσωρευτή

Έστω ότι έχουμε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που παράγει μέγιστο ρεύμα 
φόρτισης 9Α  υπό 1 κW/m2 , λειτουργεί στα 24 volt , και θέλουμε οι συσσωρευτές να 
έχουν μια αυτονομία 4 ημερών .Το φορτίο που πρέπει να εξυπηρετείται είναι για 
φωτισμό και καταναλώνει 40 Αh την ημέρα στα 24 v τάση. Η μέση ετήσια 
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θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί κελσίου και έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο 
τύπους μπαταριών :

Τύπος Α ,  12V , 100 Ah ονομαστική ,  200 κύκλοι ( στο 80% ) , μέγιστο προσδόκιμο 

ζωής  5 χρόνια στους 20 oC

Τύπος Β , 12 V , 50 ή 100 ή 150 ή 200 Ah ονομαστική 1200 κύκλοι ( στο 60%) ,

μέγιστο προσδόκιμο ζωής  12 χρόνια στους 20 oC

Ο τύπος Β είναι 3 φορές πιο ακριβώς απο τον τύπο Α ανα Ah

Καταρχήν θα υπολογίσουμε τις συνολικές αμπεροώρες που χρειαζονται 

4 μερες Χ 40 Ah /μερα = 160 Ah

Εάν υποθέσουμε ότι ποτέ δεν πρέπει να πέφτει η χωρητικότητα κατω απο το 20% , 
τότε χρειαζόμαστε συνολικά 160 /(100- 20 )% =200 Ah  πραγματική χωρητικότητα 
που χρειαζόμαστε. Αυτή η χωρητικότητα όμως θα χρησιμοποιείθει  με ενα πολυ αργό 
ρυμό εκφόρτισης και όχι με το C/10 δηλαδη μεσα σε 10 ωρες Ετσι η αντιστοιχη 
χωρητικοτητα C/10 δίνεται απο το φυλλο δεδομένων οτι θα ειναι 1.1 φορες 
μικροτερη γα την Α και 1.4 φορές για την Β . Δηλαδη 200/1.1= 182 αμπεροώρες για 
την Α και 200/1.4= 143 αμπεροώρες για την Β . Κοιτάμε ότι η θερμοκρασία 

λειτουργίας είναι στους 20 oC  οπότε δεν χρειάζεται να αναπροσαρμόσουμε επιπλέον
την χωρητικότητα  . Επειδή όμως μας δίνουν συγκεκριμένους τύπους θα επιλέξουμε 
αυτούς που πλησιάζουν περισσότερο. Έτσι επιλέγουμε είτε δυο μπαταρίες τύπου Α 
παράλληλα συνδεδεμένες για χωρητικότητα 200 Ah ( το πιο κοντινό στα 186 ) ή μια 
μπαταρία τύπου Β των 150 Ah ( το πιο κοντινό στα 143) 

Θα υπολογίσουμε  τώρα την πραγματική δειάρκεια ζωής της κάθε μπαταρίας 

Βρίσκουμε πρώτα  τον ημερήσιο κύκλο  :

 Α : 40 Ah/ 200Ah = 20 %
B : 40Ah/150 Ah = 26.7 %

Για την Α έχουμε ότι διαρκεί 200 κύκλους στο 80%  δηλαδή μπορεί να δώσει  
200Χ0.8 = 160 φορές την ονομαστική της χωρητικότητα άρα αν σε μια μέρα δίνει το 
20 % της ονομαστική της χωρητικότητας η συνολική διάρκεια ζωής είναι:

160 /0,2 = 800 μέρες η 800/365= 2.2 χρόνια

Και εντελώς όμοια για την μπαταρία Β έχω 

1200Χ 0,6 = 720 φορές την ονομαστική, άρα 720 /0,267= 2700 μέρες η 7,4 χρόνια.

Στα δεδομένα είχαμε ότι η διάρκεια Ζωής Της Α είναι 5 χρόνια και της Β  12 . Αυτές 
όμως αναφέρονται για την πιο ευνοϊκή χρήση τους και η οποία είναι όταν αυτές 
χρησιμοποιούνται σαν μπαταρίες σε ετοιμότητα (stand by), όταν δηλαδή 
χρησιμοποιούνται σε έκτακτες  καταστάσεις αν έχουμε διακοπή της μόνιμης παροχής 
ρεύματος, οπότε αποφορτίζονται και επαναφορτίζονται σε μικρά ποσοστά της 
ονομαστικής τους χωρητικότητας. Οταν τώρα χρησιμοποιηθούν για φωτοβολταϊκα 
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συστήματα τότε θα εχουν μικροτερη δειάρκια ζωής σε ενα ποσοστό της τάξεως του 
80 % . Αρα τα 5 χρόννια σημαίνουν 5Χ0,8 = 4 χρονια και τα 12 χρονια 12 Χ0,8 = 9,6 
Χρονια. Εμείς υπολογίσαμε όμως μόνο 2,2 χρόνια για την Α και 7,4 για την Β αν 
θέλουμε να φτάσουμε τα 4 και τα 10 χρόνια θα πρέπει να αυξήσουμε την 
χωρητικότητα  ωστε να καταναλώνεται κάθε μέρα το  160/( 4,2Χ365) = 0,105 = 10,5 
%  δηλαδη η νέα  ονομαστική χωρητικότητα θα είναι 40 Ah/  0,105 = 385 Αh  για την 
Α και εντελως με ιδια λογική  η νέα χωρητικότητα για την Β θα είναι 200 Ah

Συνοψίζοντας  καταλήξαμε πως χρειάζονται  μπαταρίες με 200 Ah χωρητικότητα  
για Α τύπου και  150 Αh για  Β τυπου . Το φορτιο ειναι των 24volt  οπότε οι επιλογές 
μας είναι 4 

1) 2  παράλληλοι κλάδοι ο καθένας των 2 μπαταριών    , Τυπου Α  , 200 Ah
τάση 24 volt  , χρονος ζωής 2,2 χρόνια   , κοστος  Χ 

2)  4  παράλληλοι κλάδοι ο καθένας των 2 μπαταριών  , Τυπου Α  , 400 Ah
τάση 24 volt  χρονος ζωής περίπου 4 χρόνια   , κοστος  2Χ 

3) 2 μπαταρίες σε σειρα τυπου Β 150 , 150 Ah , τάση 24 volt  χρονος ζωής 
περίπου 7,2 χρόνια ,    , κοστος  2,25 Χ   (     ( 200/150) Χ 3)  )

4) 2  παράλληλοι κλάδοι ο καθένας των 2 μπαταριών    , Τυπου Β100  , 200
Ah  τάση 24 volt  , χρονος ζωής περίπου 10 χρόνια   , κοστος  3 Χ 

Οποτε αναλόγως πιος παράγοντας είναι πιο σημαντικός επιλέγουμε και τον 
κατάλληλο συνδυασμό .

Κεφάλαιο 4  - Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος

Οι μετατροπείς ισχύος επιτελούν τον έλεγχο στο μικροδίκτυο όπως και σε όλες 
σχεδόν τις διατάξεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέσω αυτών η παραγόμενη 
τάση από ΑΠΕ, μετατρέπεται είτε σε συνεχή άλλης στάθμης είτε σε εναλλασσόμενη 
ελεγχόμενου πλάτους και συχνότητας. Μια διαφορετική μέθοδος θα ήταν η 
τροφοδότηση με τη συνεχή τάση κινητήρων συνεχούς ρεύματος οι οποίοι με τη σειρά 
τους κινούν γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος. Η διάταξη αυτή δεν 
χρησιμοποιείται τόσο λόγω των μεγάλων απωλειών όσο και λόγω κόστους. Γεγονός 
είναι ότι χωρίς τα ηλεκτρονικά ισχύος θα ήταν πολύ δύσκολος ο έλεγχος όλων των 
ηλεκτρικής πηγών ενέργειας.

Οι μετατροπείς ισχύος χωρίζονται στις εξής βασικές κατηγορίες:

- Μετατροπείς AC/DC (ανορθωτές)

- Διακοπτικοί μετατροπείς DC/DC

- Αντιστροφείς DC/AC

Μιλώντας γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι διατάξεις ΑΠΕ χρησιμοποιούν
τις ίδιες βασικές διατάξεις και αρχές λειτουργίας. Οι βασικοί τύποι μετατροπέων που 
εξετάζουμε είναι ο μετατροπέας DC/DC, και ο αντιστροφέας DC/AC. Πυρήνας των 
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διατάξεων αυτών είναι τα τρανζίστορ ισχύος, τα οποία μέσω των διακοπτικών τους 
ιδιοτήτων αναλαμβάνουν την μετατροπή της τάσης.
Tα τρανζίστορ χρησιμοποιούνται για την μετατροπή της τάσης εισόδου από τις πηγές, 
είτε σε συνεχή άλλης στάθμης (DC/DC) είτε σε εναλλασσόμενη (DC/AC). Διάφοροι 
τύποι τρανζίστορς χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών.
Οι σύγχρονες διατάξεις χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον τρανζίστορς τύπου IGBT.
Τα IGBT αποτελούν ένα συνδυασμό των ΜΟSFET ισχύος και των διπολικών 
τρανζίστορ επαφής (BJT), συνδυάζουν δηλαδή τις ταχείες μεταβάσεις από την 
κατάσταση αποκοπής σε κατάσταση αγωγιμότητας των πρώτων και τις μικρές 
απώλειες κατά την αποκοπή μεγάλων τάσεων των δεύτερων. Τυπικοί χρόνοι 
μετάβασης από κατάσταση αποκοπής σε κατάστασης αγωγιμότητας είναι της τάξεως 
του 1μsec, ενώ για την μετάβαση αυτή δεν απαιτείται παρά μόνο μια μικρή τάση της 
τάξεως των 2-3 Volt στην πύλη. 
Τα IGBT μπορούν να διαχειριστούν μεγάλες τάσεις και ρεύματα που σήμερα 
φτάνουν τα 1700volt και τα 1200Α. Στο IGBT ο έλεγχος της ροής ρεύματος μεταξύ 
πηγής (source) και απαγωγού (drain) γίνεται από την πύλη (gate). Ο ακροδέκτης της 
πηγής είναι κοινός μεταξύ της εισόδου και της εξόδου. Για την μετατροπή της 
συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη τα IGBT χρησιμοποιούνται ως διακόπτες, 
παράγοντας παλμούς τάσης μεταβλητής διάρκειας ώστε να σχηματιστεί στην έξοδο 
της γέφυρας η ημιτονοειδής κυματομορφή. Στο σχήμα 4.1 φαίνονται οι 
χαρακτηριστικές ρεύματος τάσης καθώς και το κυκλωματικό σύμβολο του IGBT.

Σχήμα  4.1 - Χαρακτηριστικές λειτουργίας IGBT. α) Χαρακτηριστική λειτουργίας I-V για IGBT τύπου 
–n, β) χαρακτηριστική μεταφοράς ρεύματος απαγωγού – τάσης πύλης (Id - Vgs), γ), δ) κυκλωματικά 
σύμβολα ΙGBT καναλιού –n. [ ]

4.1 Επισκόπηση μετατροπέων DC/DC και DC/AC
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Οι μετατροπείς DC/DC χρησιμοποιούνται για την μετατροπή μιας μη 
σταθεροποιημένης συνεχούς τάσης σε μια ελεγχόμενη συνεχή τάση εξόδου. 

Ανάλογα με την σχέση των δύο αυτών τάσεων χωρίζονται σε:

- Μετατροπείς ανύψωσης τάσης
- Μετατροπείς υποβιβασμού τάσης
- Μικτοί μετατροπείς (υποβιβασμού – ανύψωσης τάσης)
- Μετατροπείς CUK
- Μετατροπείς πλήρους γέφυρας

Από τους τύπους αυτούς βασικοί είναι οι μετατροπείς ανύψωσης και υποβιβασμού
τάσης, ενώ οι υπόλοιποι αποτελούν συνδυασμό των δύο διατάξεων. Στον 
αντιστροφέα Ε.Τ/Σ.Τ,  που χρησιμοποιείται για την σύνδεση των συσσωρευτών με το 
μικροδίκτυο,  χρησιμοποιείται ο μετατροπέας  CUK μαζί με έναν ανορθωτή πλήρους 
γέφυρας με  διακοπτικά στοιχεία τρανζίστορ IGBT  και διόδους , η λειτουργία 
καθενός εξηγείται ακολούθως.

Έτσι ο μετατροπέας CUK DC-DC που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2.(α.) μπορεί να 
παράγει συνεχή τάση εξόδου μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τάση εισόδου, ενώ 
αντιστρέφει την πολικότητά της. Η πραγματοποίηση αυτού, με χρήση τρανζίστορ και 
διόδου φαίνεται στο σχήμα 4.7.(β).

Σχήμα 4.2.(α):μετατροπέας Cuk με ιδανικό διακόπτη (β):πραγματοποίηση αυτού με 
δίοδο και MOSFET.

Ο μετατροπέας λειτουργεί με μεταφορά επαγωγικής ενέργειας. Όταν ο διακόπτης 
είναι ανοιχτός τα ρεύματα των αυτεπαγωγών iL1 και iL2 ρέουν μέσω της διόδου. Ο 
πυκνωτής C1 φορτίζεται δια μέσου της διόδου με ενέργεια προερχόμενη τόσο από την 
είσοδο όσο και από το πηνίο L1. Το ρεύμα iL1 μειώνεται καθώς η VC1 είναι μεγαλύτερη 
από την Vd. Η ενέργεια που αποθηκεύθηκε στο πηνίο L2 τροφοδοτεί το φορτίο 
εξόδου. Άρα μειώνεται ταυτόχρονα και το ρεύμα i L2. Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, 
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η VC1 πολώνει ανάστροφα τη δίοδο. Τα ρεύματα των αυτεπαγωγών iL1 και i L2 ρέουν 
μέσω του διακόπτη. Καθώς όμως η τάση του πυκνωτή είναι μεγαλύτερη από την τάση 
εξόδου, ο πυκνωτής θα αρχίσει να εκφορτίζεται μέσω του διακόπτη, παρέχοντας 
ενέργεια στην έξοδο αλλά και στο πηνίο L2, με συνέπεια το ρεύμα i L2 να αυξάνεται. 
Ταυτόχρονα όμως από την είσοδο παρέχεται ενέργεια στο πηνίο L1, προκαλώντας 
αύξηση στο ρεύμα i L1.

Σχήμα 4.3 - Καταστάσεις λειτουργίας του μετατροπέα Cuk

Τα ρεύματα πηνίων καθώς και οι τάσεις των πυκνωτών είναι με αυθαίρετες 
πολικότητες. 

Στη κατάσταση (α), όταν ο διακόπτης είναι στη θέση 1, έχουμε:

VL1 = Vg (4.1)

VL2 = -V1-V2 (4.2)

iC1=i2 (4.3)

iC2=i2-V2/R (4.4)

Στη κατάσταση (β), με το διακόπτη στη θέση 2, θα έχουμε:

VL1 = Vg –V1 (4.5)

VL2 = -V2 (4.6)

iC1=i1 (4.7)

iC2=i2-V2/R (4.8)

Το επόμενο βήμα θα είναι ο υπολογισμός των τιμών V1, V2, i1, i2 εξισώνοντας τη 
μέση τιμή της dc συνιστώσας από τις κυματομορφές των μεγεθών τάσεων των πηνίων 
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και ρευμάτων των πυκνωτών του μετατροπέα Cuk με το μηδέν, όπως αυτά φαίνονται 
στα παρακάτω σχήματα:

Τάση πηνίου VL1(t)

Τάση πηνίου VL2(t)

Ρεύμα πυκνωτή iC1(t)

Ρεύμα πυκνωτή iC2(t)

Τα αποτελέσματα θα είναι:

 V L1 = D Vg + D (Vg –V1) (4.9)

 V L2 = D (-V1-V2) + D (–V2) (4.10)
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 iC1 = DI2 + D I1 (4.11)

 iC2 = I2 - V2/R (4.12)

Όμως ξέρουμε ότι 

0

1
* ( ) (0) *

Ts

L
L L L L

di
V L i Ts i V dt

dt L
     (4.13)

Και επειδή αρχική και τελική τιμή ρεύματος του πηνίου στην μόνιμη κατάσταση
πρέπει να είναι ίδιες έχουμε ότι 

0

( ) (0) 0 =0 < 0
Ts

L L L Li Ts i V dt V      (4.14)

και  για τα δύο πηνία

Παρομοίως για τους πυκνωτές θα έχουμε 

0

C

0

1
* ( ) (0) *

( ) (0) 0 0 < I 0
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C
c C C c
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C C c

dV
C V Ts V I dt

dt C

V Ts V I dt

     

      





(4.15)

Άρα έχουμε τις εξής σχέσεις 

D Vg + D (Vg –V1) = 0 (4.16)

D (-V1-V2) + D (–V2) = 0 (4.17)

DI2 + D I1 = 0 (4.18)

I2 - V2/R = 0 (4.19)

όπου

D ο λόγος κατάτμησης του διακόπτη = ton/T

D=1-D

ton = χρόνος κατά τον οποίο ο διακόπτης άγει

Λύση του παραπάνω συστήματος δίνει:

V1 = Vg/ D (4.20)

V2 = (- D/ D ) Vg (4.21)

i1 = (- D/ D ) i2 = (D/ D) ² (Vg/R) (4.22)

i2 = V2/R = (- D/ D ) (Vg/R) (4.23)
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Σχήμα 4.4 - M(D)= V2/Vg = -D/1-D, από όπου φαίνεται ότι η τιμή της τάσης που παίρνουμε στην 
έξοδο του αντιστροφέα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τάση εισόδου, και εξαρτάται μόνο από 
το χρόνο κατά τον οποίο ο διακόπτης άγει, πάντα όμως αντίθετης πολικότητας (D  1).

Όσο αφορά τώρα τους μετατροπείς DC/AC  αυτοί μπορεί να είναι είτε μονοφασικοί 
είτε τριφασικοί. Όταν η είσοδος είναι μια πηγή τάσης, αυτοί ονομάζονται 
αντιστροφείς πηγής τάσης (VSI) ενώ όταν ως είσοδος λαμβάνεται μια πηγή έντασης 
ονομάζονται αντιστροφείς πηγής έντασης (CSI). Διάφορες τεχνικές ελέγχου, 
υλοποιούν διαφορετικές κυματομορφές εξόδου της εναλλασσόμενης τάσης, στην 
εργασία όμως αυτή θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον στους μονοφασικούς αντιστροφείς 
με έλεγχο διαμόρφωσης πλάτους παλμών (pulse width modulation, PWM). Με την 
τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η παραγωγή μιας ημιτονοειδούς κυματορφής εξόδου η 
οποία μπορεί να ελεγχθεί τόσο κατά πλάτος όσο και κατά συχνότητα, και είναι η 
μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο στα συστήματα σύνδεσης πηγών ΑΠΕ και 
δικτύου χαμηλής τάσης.
Για την παραγωγή της ημιτονοειδούς τάσης εξόδου με την μέθοδο της διαμόρφωσης
εύρους παλμών χρησιμοποιείται η εξής τεχνική:

Μια τριγωνική κυματομορφή πλάτους Vtri συγκρίνεται με μια ημιτονοειδή κυματο -
μορφή, η οποία είναι και η κυματομορφή ελέγχου Vcontrol. Η συχνότητα fs της 
τριγωνικής κυματομορφής ονομάζεται φέρουσα συχνότητα (ή συχνότητα 
μετάβασης), και είναι αυτή που καθορίζει την συχνότητα με την οποία αλλάζουν 
κατάσταση οι διακόπτες του αντιστροφέα. Το σήμα ελέγχου Vcontrol χρησιμοποιείται 
για τη διαμόρφωση της σχετικής διάρκειας αγωγής των διακοπτών και έχει 
συχνότητα f1. Αυτή ονομάζεται συχνότητα διαμόρφωσης και είναι η επιθυμητή 
θεμελιώδης συχνότητα της τάσης εξόδου του αντιστροφέα. Η παραγόμενη αυτή τάση, 
δεν είναι τέλειo ημίτονο, αλλά περιέχει και αρμονικές συνιστώσες της συχνότητας 
διαμόρφωσης f1.
Από τον λόγο της φέρουσας συχνότητας προς τη συχνότητα διαμόρφωσης προκύπτει
ο συντελεστής διαμόρφωσης συχνότητας mf :

1

s
f

f
m

f
 (4.24)

Ομοίως ορίζεται και ο συντελεστής διαμόρφωσης πλάτους ως ο λόγος του πλάτους
του σήματος ελέγχου προς το πλάτος της τριγωνικής κυματομορφής:
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control
a

tri

V
m

V
 (4.25)

Στην διαμόρφωση PWM για τους μονοφασικούς αντιστροφείς η μετατροπή της DC
τάσης μπορεί να γίνεται είτε από μισή γέφυρα (2 ζεύγη διακοπτών – διόδων ) είτε από 
πλήρη γέφυρα (4 ζεύγη διακοπτών – διόδων), που είναι και η συνηθέστερη 
περίπτωση για αντιστροφείς ισχύος. Η διαμόρφωση μπορεί να γίνεται είτε με
διπολική είτε με μονοπολική τάση εξόδου.

Σχήμα 4.5 – Αντιστροφέας DC/AC με πλήρη γέφυρα. Κατά τη διαμόρφωση PWM με διπολική τάση 

εξόδου οι διακόπτες TA+,TB- και ΤΑ-,ΤΒ+ λειτουργούν ως ζεύγη.

Διαμόρφωση με διπολική τάση εξόδου: Τα ζεύγη διακοπτών ΤΑ+,ΤΒ- και ΤΑ-,ΤΒ+ 

αλλάζουν κατάσταση ως ζεύγη διακοπτών 1 και 2 αντίστοιχα. Τα δύο ζεύγη 
διακοπτών αυτά ελέγχονται με βάση τη σύγκριση των κυματομορφών Vcontrol και 
Vtri, και ανεξάρτητα από τη φορά του ρεύματος εξόδου i0, προκύπτει τάση εξόδου:

o dV V    , όταν control triV V (4.26)

o dV V   , όταν  control triV V (4.27)
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Σχήμα 4.6 - Διαμόρφωση εύρους παλμών με διπολική τάση εξόδου στον αντιστροφέα 
DC/AC ημιτονοειδούς εξόδου. Το σήμα ελέγχου Vcontrol συγκρίνεται με μία τριγωνική 
κυματομορφή. Η έξοδος προκύπτει +Vd για Vcontrol >Vtri, και –Vd για Vcontrol < Vtri. Η 
τριγωνική κυματομορφή καθορίζει την φέρουσα συχνότητα, ενώ η κυματομορφή ελέγχου την 
συχνότητα διαμόρφωσης (συχνότητα εξόδου).

Έτσι, η μέση τάση εξόδου V0 στο διάστημα μιας περιόδου μετάβασης αγωγής –  απο-
κοπής (Ts=1/fs) για τάση εισόδου Vd, και για κυματομορφή ελέγχου Vcontrol < Vd , θα 
είναι:

control
o d a d

tri

V
V V m V

V
    (4.28)

Διαμόρφωση με μονοπολική τάση εξόδου: Κατά τη μέθοδο αυτή οι διακόπτες στα 
δύο σκέλη του αντιστροφέα πλήρους γέφυρας δεν αλλάζουν κατάσταση ταυτόχρονα. 
Το σκέλος Α ελέγχεται με σύγκριση της τάσης Vtri με την Vcontrol, ενώ οι διακόπτες 
του σκέλους Β ελέγχονται με τη σύγκριση των κυματομορφών Vtri και -Vcontrol.
Έτσι για το σκέλος Α, θα έχουμε:

control triV V : AT  on και ANV = dV (4.29)

control triV V : AT  on και ANV = 0 (4.30)

Για το σκέλος Β : 

control triV V  : BT  on και BNV = dV (4.31)

control triV V  : BT  on και BNV = 0 (4.32)

Τέσσερις δυνατοί συνδυασμοί κλειστών διακόπτων υπάρχουν δίνοντας τα εξής επίπε-
δα τάσης εξόδου:
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(4.33)

Σχήμα 4.7 - Διαμόρφωση PWM με μονοπολική τάση εξόδου

4.2 Αντιστροφέας Συσσωρευτών ( Sunny Island)

Η πιο σύνθετη συσκευή του συγκεκριμένου μικροδικτύου, είναι ο 
αντιστροφέας Sunny island 4500. Ο συγκεκριμένος αντιστροφέας χρησιμοποιείται για 
τη σύνδεση των συσσωρευτών μολύβδου – οξέος με το δίκτυο χαμηλής τάσης. Η 
διάταξη προορίζεται βασικά για χρήση σε αυτόνομα μικρά δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ακόμη 
όμως και αν το μικροδίκτυο είναι διασυνδεδεμένο με το κεντρικό δίκτυο χαμηλής 
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τάσης, ο αντιστροφέας sunny island μπορεί να λειτουργήσει σαν μονάδα αδιάλειπτης 
παροχής ισχύος (UPS), εντοπίζοντας μια τυχόν διακοπή της τάσης του κεντρικού 
δικτύου, και τροφοδοτώντας τότε αμέσως τα φορτία του μικροδικτύου.

Α) Αυτόνομα δίκτυα.

Σε αυτόνομα μικροδίκτυα χαμηλής τάσης, μονοφασικής εάν πρόκειται για ένα μόνο
sunny island, ή τριφασικής εάν πρόκειται για τρία, βασικός σκοπός του αντιστροφέα 
είναι να ρυθμίζει την τάση και τη συχνότητα του δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται με το 
να συμπληρώνει τη λειτουργία των ηλιακών συλλεκτών, δηλαδή την ισχύ που 
παρέχουν οι αντιστροφείς Σ.Τ/Ε.Τ που συνδέουν τα φωτοβολταϊκά με το υπόλοιπο 
μικροδίκτυο όπως ο sunny boy στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε τα 
φωτοβολταϊκά παρέχουν ενέργεια στο δίκτυο, σε περίπτωση που η παρεχόμενη 
ενέργεια είναι περισσότερη από την καταναλισκόμενη φορτίζουν τους συσσωρευτές, 
Αντίθετα όταν η παρεχόμενη ενέργεια είναι λιγότερη από αυτή που ζητείται τότε 
παρέχουν ενέργεια στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αντιστροφέας sunny 
island παρέχει ισχύ στο δίκτυο. Να σημειωθεί ότι βασική λειτουργία του αντιστροφέα 
είναι όχι μόνο να κρατάει σταθερές την τάση και τη συχνότητα του αυτόνομου 
δικτύου με το να ελέγχει την φόρτιση – εκφόρτιση των συσσωρευτών σύμφωνα με το 
ενεργειακό ισοζύγιο του μικροδικτύου, αλλά και να ελέγχει άλλες συσκευές
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως γεννήτριες ντίζελ και ανεμογεννήτριες σε 
περίπτωση που η αποθηκευμένη ενέργεια των συσσωρευτών δεν επαρκεί για να 
καλύψει τη ζήτηση. Αντίθετα όταν οι συσσωρευτές είναι πλήρως φορτισμένοι και η 
παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά είναι μεγαλύτερη από αυτή που 
καταναλίσκεται ο αντιστροφέας μπορεί να θέσει σε λειτουργία ένα φορτίο για να 
απορροφήσει την περίσσεια  (π.χ. ηλεκτρικές αντιστάσεις, αντλίες), είτε να διακόψει 
τη λειτουργία των φ/β συλλεκτών.

Β) Δίκτυα διασυνδεδεμένα με το κεντρικό δίκτυο.

Σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία του sunny island δεν είναι τόσο καθοριστικής
σημασίας. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργεί ως συσκευή αδιάλειπτης 
παροχής ισχύος (UPS), παρέχοντας ισχύ στο δίκτυο του κτιρίου που είναι 
εγκατεστημένο, όταν το δίκτυο αυτό αποκοπεί από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. 
Στην περίπτωση αυτή, είτε συμβεί ημέρα όπου τα φωτοβολταϊκά παράγουν ενέργεια 
είτε νύχτα που δεν παράγουν, ο αντιστροφέας sunny island μπορεί να τροφοδοτήσει 
αυτόματα ένα περιορισμένο δίκτυο το οποίο βέβαια θα έχει απομονωθεί από το 
κεντρικό, με χρόνο μεταγωγής της τάξεως των millisecond

Στο σχήμα 4.8  δίνεται ένα απλοποιημένο σχεδιάγραμμα του αντιστροφέα.
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Σχήμα 4.8 - Κυκλωματικό σχεδιάγραμμα του αντιστροφέα sunny island. Περιλαμβάνει φίλτρα 
πυκνωτών και πηνίων, αμφίδρομο μετατροπέα CUK (DC-DC) με ενδιάμεσο μετασχηματιστή υψηλής 
συχνότητας και πλήρη γέφυρα τεσσάρων IGBT και διόδων ισχύος DC-AC αμφίδρομης ροής ισχύος. 
Τελευταίο το πηνίο σύνδεσης (coupling inductor). [14]

Τάση εισόδου του αντιστροφέα είναι η συνεχής τάση των συσσωρευτών τους οποίους
και ελέγχει. Η συνεχής αυτή τάση μέσω πηνίου, εισέρχεται στον αμφίδρομο 
μετατροπέα CUK (DC/DC) που περιλαμβάνει μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας. 
O μετατροπέας αυτός στην βασική του μορφή επιτρέπει ροή της ισχύος μόνο κατά 
μια κατεύθυνση, ωστόσο στη συγκεκριμένη διάταξη πρόκειται για μια 
τροποποιημένη του μορφή ώστε να επιτρέπει ροή ισχύος και προς τις δύο 
κατευθύνσεις. Ο μετατροπέας περιλαμβάνει στο ενδιάμεσο του στάδιο και 
μετασχηματιστή υψηλής συχνότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η γαλβανική 
απομόνωση της εισόδου από την έξοδο. Η συχνότητα των παλμών της τάσης στον 
μετασχηματιστή είναι 16,6KHz. Ο μετατροπέας CUK ελέγχεται από ένα κεντρικό 
ελεγκτή του αντιστροφέα (ελεγκτή που χρησιμοποιεί υπερτιθέμενο PI ελεγκτή) 
ελέγχει την τάση του ενδιάμεσου κυκλώματος. Ο ελεγκτής αυτός λειτουργεί με τη 
μισή συχνότητα από αυτήν των παλμών της τάσης (8,3KHz). Η χρήση αμφίδρομου 
μετατροπέα DC/DC είναι απαραίτητη ώστε η ισχύς να ρέει και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, είτε για την φόρτιση των συσσωρευτών είτε για την εκφόρτιση. Η 
έξοδος του αντιστροφέα διακοπτικού τύπου DC/DC είναι μια ελεγχόμενη τάση 380V. 
Η συνεχής αυτή τάση, πάλι μέσω φίλτρων επαγωγέων και πυκνωτών εισέρχεται σε 
μια πλήρη γέφυρα των IGBT’s όπου με τη μέθοδο της διαμόρφωσης εύρους παλμών 
(PWM) μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη 230V/50Hz. Και εδώ η χρήση αντιστροφέα 
πλήρους γέφυρας, επιτρέπει τη λειτουργία του και στα τέσσερα τεταρτημόρια του 
διαγράμματος τάσης – έντασης. Έτσι ο αντιστροφέας μπορεί να απορροφά ενεργό 
ισχύ απ’ το δίκτυο εναλλασσόμενης τάσης ώστε να φορτίζει τους συσσωρευτές αλλά 
και να απορροφά ισχύ από τους συσσωρευτές για να την παρέχει στο φορτίο ή το 
δίκτυο. Ομοίως μπορεί να ανταλλάσσει την απαιτούμενη άεργο ισχύ με τα φορτία ή 
το δίκτυο.

Όπως είπαμε και πιο πάνω κύριος ρόλος του αντιστροφέα είναι και να ελέγχει 
την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών και να τις φορτίζει με συγκεκριμένο τρόπο 
κάθε φορά έτσι έχουμε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους φόρτισης και ανάλογα με 
την κατάσταση των συσσωρευτών ο αντιστροφέας επιλέγει αυτόματα την 
επιθυμητή.

 Κανονική φόρτιση (όσο συχνότερα γίνεται). Η κανονική φόρτιση γίνεται όταν το 
SOC (state Of Charge) έχει πέσει κάτω από 70 % και γίνεται συνήθως με παράλληλη 
λειτουργία μιας ακόμα ενεργειακής πηγής (π.χ. το δίκτυο της Δ.Ε.Η.).

 Πλήρης φόρτιση (τουλάχιστον μια φορά το μήνα). Η πλήρης φόρτιση 
πραγματοποιείται κάθε δύο εβδομάδες. Οι μπαταρία φορτίζεται στο 100 % ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της. Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε χαμηλό 
βαθμό φόρτισης και μείωση της διάρκειας ζωής της.

 Εξισωτική (κάθε 2 ή 3 μήνες). Η φόρτιση εξισορρόπησης ξεκινάει κάθε 180 
ημέρες. Σκοπός της είναι να εξασφαλίζει ότι το κάθε κύτταρο της μπαταρίας έχει τον 
ίδιο βαθμό φόρτισης με τα άλλα και συνεπώς να συντηρείται ενιαία η μπαταρία.
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 Κινητή φόρτιση (αφού έχει ολοκληρωθεί μια από τις προηγούμενες φορτίσεις).

Οι τρόποι φόρτισης φαίνονται και στο παρακάτω σχήμα 

Σχήμα  4.9 - Φάσεις φόρτισης και τρόποι μετάβασης . Οι παράμετροι του σχήματος είναι 
καθορισμένες  για τη μπαταρία μολύβδου [17]

Ενώ για την κατάσταση των συσσωρευτών αναλόγως του ποσού φόρτισης ή 
εκφόρτισης τους ο sunny island  εκτέλει συγκεκριμένες ενέργειες  που φαίνονται στο 
σχήμα 4.10 :
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Σχήμα 4.10 – Καταστάσεις φόρτισης των συσσωρευτών και αντίστοιχες ενέργειες του Sunny
Island.[17]

Δηλαδή ανάλογα  με την κατάσταση της μπαταρίας, το Sunny Island μπορεί να 
αποσυνδέει μερικούς καταναλωτές (κατάσταση L1), να αποσυνδέει πλήρως το 
φορτίο (κατάσταση L2), να αποσυνδέει το sunny island (κατάσταση L3), να 
ενεργοποιεί επιπλέον φορτίο (κατάσταση Ο1), να απενεργοποιεί τυχόν 
ενεργειακές πηγές, όπως ανεμογεννήτρια, γεννήτρια Diesel κ.α. (κατάσταση Ο2) ή 
να φορτίζει κανονικά τη μπαταρία (κατάσταση Ν1,Ν2,Ν3,Ν4).

Τέλος ο αντιστροφέας των συσσωρευτών επιτελεί και τον τρόπο με τον οποίο θα 
λειτουργεί το μικροδίκτυο  , πιο συγκεκριμένα έχουμε 

 Λειτουργία σχηματισμού δικτύου (Grid-Forming Operation):

Το Sunny Island διατηρεί τη συχνότητα και την τάση σταθερή και ανεξάρτητη 
από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτό. Η τάση είναι πάντα ημιτονοειδής, 
ενώ οι τιμές που επιδιώκουμε καθορίζονται από τον χρήστη μέσω των επιλογών που 
του παρέχει το Sunny Island. Στη grid-forming λειτουργία δε μπορούμε να έχουμε 
παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο ή με άλλη πηγή, η οποία να παράγει σταθερή 
τάση. Στην περίπτωση που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά περισσότερη ενέργεια 
από αυτή που χρειάζονται τα φορτία στο δίκτυο , ο αντιστροφέας φορτίζει τις 
μπαταρίες ενώ σε περίπτωση που παράγεται λιγότερη τότε ο αντιστροφέας παίρνει 
από τις μπαταρίες ενέργεια. Μπορούμε λοιπόν να ελέγχουμε εύκολα τη φόρτιση, γιατί 
μόνο μια συσκευή τροφοδοτεί ή τροφοδοτείται από τις μπαταρίες. Έτσι, μπορούμε να 
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έχουμε πολύ καλής ποιότητας πλήρη φόρτιση, που μπορεί να διαρκέσει αρκετές 
μέρες, και όπως έχει ειπωθεί, εξασφαλίζει τη μακρά λειτουργία των μπαταριών.

Grid-Forming Operation (RUN_U)

Σχήμα: 4.11 - Το φωτοβολταϊκό δουλεύει χωρίς το δημόσιο δίκτυο [17]

 Διασυνδεδεμένη λειτουργία (Grid-Tied Operation)

Στη διασυνδεδεμένη  λειτουργία η τάση και η συχνότητά του Sunny Island και της 
εξωτερικής πηγής ενέργειας θα πρέπει να είναι οι αυτές. Η πηγή μπορεί να είναι μια 
ανεξάρτητη σύγχρονη γεννήτρια(γεννήτρια ντίζελ, ανεμογεννήτρια κ.α.) ή το δίκτυο 
της Δ.Ε.Η. Το Sunny Island ελέγχει μόνο το ρεύμα εξόδου και συγχρονίζει την τάση 
και τη συχνότητα, ακολουθώντας την πηγή. Ανάλογα με τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών και της πηγής, αν δηλαδή χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή αν η 
παραγόμενη από την παράλληλη λειτουργία επαρκεί, ο αντιστροφέας μπορεί να
εκφορτίζει ή να φορτίζει τις μπαταρίες.
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Σχήμα 4.12 - Παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο [17]

 Λειτουργία μεταβλητής  Τάσης & Συχνότητας  ( Droop-mode Operation)

Σε αυτήν την λειτουργία η τάση και η συχνότητα μεταβάλλονται ανάλογα την ενεργό 
και άεργο ισχύ στο μικροδίκτυο. Ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν αυτές είναι 
παρόμοιος  με αυτόν όταν έχουμε παραλληλισμό γεννητριών. Ένα δίκτυο που 
περιλαμβάνει περισσότερες από μια γεννήτριες μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιες από 
αυτές για την παραγωγή μιας σταθερής ισχύος (γεννήτριες βάσης) ενώ κάποιες άλλες 
για τη ρύθμιση των f, V (ρυθμίζουσες γεννήτριες). Η ρυθμίζουσα γεννήτρια, 
μεταβάλλοντας την άεργο ισχύ μπορεί να ελέγχει την τάση του δικτύου. Με μία 
αρνητική κλίση τάσεως – αέργου ισχύος, αύξηση της αέργου ισχύος θα προκαλέσει 
μείωση της τάσεως εξόδου, αντίθετα μείωση της άεργου ισχύος αυξάνει την τάση 
εξόδου. Ενώ η κλίση του στατισμού της συχνότητας είναι πάντα αρνητική για την 
σύγχρονη γεννήτρια, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την κλίση του στατισμού της 
τάσης. Ανάλογα με το κύκλωμα ελέγχου που υλοποιείται, μπορεί να λειτουργεί είτε 
με θετική είτε με αρνητική κλίση τάσεως – αέργου ισχύος. Ένα τέτοιο κύκλωμα 
μεταβάλλει την διέγερση της σύγχρονης γεννήτριας, δηλαδή το συνεχές ρεύμα που 
παράγει το μαγνητικό πεδίο. Όταν η γεννήτρια λειτουργεί με υπερδιέγερση, παράγει 
άεργο ισχύ, ενώ όταν λειτουργεί με υποδιέγερση απορροφά άεργο ισχύ από το 
δίκτυο. Για την διευκόλυνση της ανάλυσης θεωρούμε ένα απλοποιημένο ισοδύναμο 
κύκλωμα δύο γεννητριών σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο.
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Σχήμα 4.13 - Ισοδύναμο κύκλωμα δύο γεννητριών που συνδέονται μέσω επαγωγών L1, L2. Η 
διαφορά φάσης μεταξύ των διανυσμάτων των τάσεων δ, προκαλεί ροή ενεργού ισχύος, ενώ η διαφορά 
στα πλάτη, ροή αέργου ισχύος

Εάν οι γεννήτριες συνδέονται μέσω των επαγωγών L1,L2 και η διαφορά φάσης μετα -
ξύ των δύο τάσεων είναι δ, τότε η ενεργός ισχύς που ρέει στο δίκτυο είναι
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Από την εξίσωση της ενεργού ισχύος είναι εμφανές ότι αυτό που προκαλεί ροή ενερ-
γού ισχύος μεταξύ των δύο γεννητριών είναι η ύπαρξη διαφοράς φάσης δ. Απ’ την 
άλλη, ροή αέργου ισχύος υπάρχει όταν υπάρχει διαφορά στο μέτρο των τάσεων των 
δύο γεννητριών. Από τις δύο αυτές γεννήτριες η μία μπορεί να λειτουργεί ως βασική 
ενώ η άλλη ως ρυθμίζουσα. Για τη ρυθμίζουσα ο στατισμός είναι μηδενικός, οπότε η 
ενεργός και η άεργος ισχύς από αυτή δεν μεταβάλλονται με τις αλλαγές στην τάση 
και στην συχνότητα του δικτύου.

Σχήμα 4.14 - Επίπεδος έλεγχος συχνότητας μεταξύ δύο γεννητριών. Η γεννήτρια 1 (ρυθμίζουσα
μονάδα) με μηδενικό στατισμό απορροφά όλες τις διακυμάνσεις του φορτίου, φροντίζοντας για την 
σταθερότητα της συχνότητας στη τιμή fN, ενώ η γεννήτρια 2, που έχει στατισμό, παράγει σταθερή 
ενεργό ισχύ.
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Οι δύο γεννήτριες τροφοδοτούν το κοινό δίκτυο με ισχύ στην ονομαστική πάντα συ-
χνότητα fN. Καθώς η συχνότητα μένει σταθερή, η γεννήτρια 2 που έχει στατισμό, 
αναγκάζεται να δίνει πάντα σταθερή ισχύ P2, όπως προκύπτει από το σημείο τομής 
των δύο ευθειών. Συνεπώς όλες τις διακυμάνσεις στο φορτίο τις απορροφά η 
γεννήτρια με τον μηδενικό στατισμό, κρατώντας τη συχνότητα συνεχώς στην 
ονομαστική της τιμή.

Έτσι με παρόμοιο τρόπο εξετάζοντας  την περίπτωση σύνδεσης μικρών 
αντιστροφέων ισχύος με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, θα λέγαμε ότι στην πράξη, το 
τελευταίο φαίνεται στον αντιστροφέα σαν μια γεννήτρια σταθερής τάσης και 
συχνότητας, ικανή να δίνει η να απορροφά όση ισχύ επιτρέπουν οι ασφάλειες της 
γραμμής χαμηλής τάσης. Είναι προφανές ότι το δίκτυο είναι αυτό που επιβάλλει τα 
δύο αυτά μεγέθη στην διασυνδεδεμένη λειτουργία με τον αντιστροφέα. Η ροή 
ενεργού ισχύος, καθορίζεται κάθε στιγμή από τη διαφορά φάσης μεταξύ των τάσεων 
των δύο πηγών, ενώ ροή άεργου ισχύος προκαλείται από τη διαφορά στο πλάτος της 
τάσης.

Συνεπώς ένας αντιστροφέας ελέγχει την ενεργό και άεργο ισχύ που ανταλλάσσει 
με το δίκτυο, είτε ρυθμίζοντας την συχνότητα (διαφορά φάσης δ με το δίκτυο) 
και το πλάτος της τάσης εξόδου του αντίστοιχα, είτε, δευτερευόντως, αλλάζοντας 
την κλίση των χαρακτηριστικών καμπύλων στατισμού αυτού.

Την περίπτωση όμως δύο ρυθμίζουσων γεννητριών μπορεί να έχουμε όταν διασυνδέ-
ονται δύο αντιστροφείς σε ένα απομονωμένο δίκτυο (island grid). Και εδώ, η ροή 
ισχύος μεταξύ των δύο αντιστροφέων προκαλείται από τη διαφορά φάσης στα 
διανύσματα της τάσης (συχνότητα) καθώς και του μέτρου αυτών. Μια τυπική 
μέθοδος συνεργασίας μεταξύ των δύο μονάδων είναι να ρυθμιστεί η μία ως βασική 
(ρυθμίζουσα) και η άλλη ως δευτερεύουσα. Αυτό μπορεί να γίνει με καλώδια 
επικοινωνιών ελέγχου μεταξύ των δύο αντιστροφέων. Ωστόσο, ο έλεγχος των δύο 
αντιστροφέων θα μπορούσε να γίνει κατευθείαν μέσω των μεγεθών της διαφοράς 
φάσης και συχνότητας, χωρίς να απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος τρόπος επικοινωνίας 
των μικροεπεξεργαστών τους. Η περίπτωση αυτή είναι δυνατή, αν οι δύο 
αντιστροφείς συμπεριφέρονται όπως οι σύγχρονες γεννήτριες. Είναι  προφανές  ότι 
ένας αντιστροφέας δεν διαθέτει στατισμό, αυτός είναι χαρακτηριστικό μιας 
σύγχρονης γεννήτριας που προέρχεται από τη δομή της ηλεκτρικής της λειτουργίας, 
ωστόσο προσομοίωση του στατισμού μπορεί να γίνει μέσω μικροεπεξεργαστή. Η 
ονομαστική τάση VΝ και συχνότητα λειτουργίας fN είναι μέγεθος που ρυθμίζεται από 
το χειριστή του συστήματος, καθώς και οι κλίσεις των καμπύλων στατισμού droopP-f,
droopQ-V. Με βάση αυτές τις τιμές, ο κάθε αντιστροφέας μετρά ξεχωριστά την τάση V 
και τη συχνότητα f του κοινού δικτύου στους ακροδέκτες του, και ρυθμίζει την ροή 
της ενεργού και αέργου ισχύος του με βάση τη διαφορά fN-f και VΝ-V αντίστοιχα.

 Για την κλίση του στατισμού συχνότητας θα έχουμε:

( )N Nf f Pf
droopf

p P

 
 
 (4.36)

όπου ΔΡ η ενεργός ισχύς του αντιστροφέα ως κλάσμα επί της ονομαστικής του PΝ
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και αντίστοιχα για την κλίση του στατισμού της τάσεως:

( )N NV V QV
droopV

Q Q

 
 


(4.37)

όπου ΔQ η άεργος ισχύς, ως κλάσμα επί της ονομαστικής του QΝ

Λύνοντας τις εξισώσεις αυτές ως προς P και Q, έχουμε για την ισχύ του κάθε αντι-
στροφέα:

( )

( )

N N

N N

f f P
P

droopf

V V Q
Q

droopV

 


 


(4.38)

Όπως φαίνεται στο σχήμα, η τομή των δύο κλίσεων με την ευθεία της συχνότητας 
λειτουργίας f, καθορίζει το ποσοστό της ισχύος που θα δίνει κάθε αντιστροφέας στο 
κοινό δίκτυο. Για συνολική απορροφούμενη ισχύ από τα φορτία του απομονωμένου 
δικτύου P=P1+P2, η κοινή συχνότητα λειτουργίας f βρίσκεται λύνοντας ως προς την 
μεταβλητή αυτή, την εξίσωση της ισχύος, δηλ.

1 1 2 2

1 2

( ) ( )N N N Nf f P f f P
P

droopf droopf

   
  (4.39)

4.3  Αντιστροφέας Φωτοβολταϊκών ( Sunny Boy)

 Ο αντιστροφέας Sunny Boy λειτουργεί με μεγάλη αξιοπιστία γιατί βασίζει τη 
λειτουργία του σε μια γέφυρα IGBT, η οποία μετατρέπει το ρεύμα που λαμβάνεται 
από τα φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο. Η τάση μεταφέρεται στο δίκτυο αφού 
πρώτα περάσει από το μετασχηματιστή. 
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Σχήμα 4.15 -  Διάγραμμα κυκλώματος Sunny Boy [14 ]

Η τάση στην είσοδο του Sunny Boy 1100E είναι σχεδιασμένη για μέχρι 16 
φωτοβολταϊκά πλαίσια, αποτελούμενα από 36 έως 40 στοιχεία το καθένα.

Το ρεύμα που τροφοδοτούμε στο δίκτυο είναι ημιτονοειδές, με πολύ μικρή αρμονική 
παραμόρφωση. Το σύστημα ελέγχου φροντίζει για την πλήρως αυτοματοποιημένη 
λειτουργία και για το MPPΤ (MPP = Maximum Power Point Τracking, μέγιστο 
σημείο ισχύος, αυτοματοποιημένη μέθοδος εντοπισμού του σημείου όπου 
παρουσιάζεται η μέγιστη ισχύς εξόδου του κάθε φωτοβολταϊκού ). Επίσης, 
ελαχιστοποιεί κάποιες απώλειες που παρουσιάζονται στη standby λειτουργία και στην 
τροφοδοσία του δικτύου. 

Όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, η θερμοκρασία μπορεί να επιδράσει αρνητικά 
στην απόδοση των Φωτοβολταϊκών στοιχείων. Συγκεκριμένα, με την αύξηση της 
θερμοκρασίας προκαλείται αντίστοιχη αύξηση της ενδογενούς συγκέντρωσης των 
φορέων του ημιαγωγού, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται περισσότερες 
επανασυνδέσεις φορέων. Έτσι, εκδηλώνεται ισχυρότερο ρεύμα διαρροής διαμέσου 
της διόδου, που συνεπάγεται μείωση της Voc και αντίστοιχη μείωση της απόδοσης του 
στοιχείου. Ο Sunny Boy  είναι εφοδιασμένο με σύστημα βύθισης της θερμοκρασίας, 
ώστε να αποφεύγονται τέτοιες ανεπιθύμητες καταστάσεις. Επίσης αν γίνει μεγάλη 
βύθιση θερμοκρασίας, μειώνει την ισχύ του συστήματος, χωρίς να τη διακόπτει 
πλήρως. Το κουτί της συσκευής είναι φτιαγμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε ο 
αντιστροφέας να προστατεύεται από σκόνη και υγρασία, ενώ μπορεί να λειτουργεί σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25°C μέχρι +60°C.

Λειτουργία και ενδείξεις του Sunny Boy

Ο αντιστροφέας λειτουργεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται επίβλεψη και έλεγχο από 
το χρηστή., ενώ απενεργοποιείται  αυτόματα όταν δε μπορεί να παράγει ενέργεια, π.χ. 
τη νύχτα και επαναλειτουργεί την επόμενη μέρα όταν η ηλιακή ενέργεια είναι αρκετή 
για να το βάλει σε λειτουργία. Ο αντιστροφέας μπαίνει σε λειτουργία αναμονής όταν 
η ακτινοβολία είναι σε χαμηλά επίπεδα και έτσι είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει.
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Κάθε φορά που ο Sunny Boy ξεκινά τη λειτουργία του, κάνει μια σειρά από τεστ 
προστασίας. 

 Το πράσινο λαμπάκι  “Operation“ δίνη την τρέχουσα λειτουργία.

 Το κόκκινο λαμπάκι “Earth Fault“ προειδοποιεί το χρηστή ότι έχει προκύψει 
σφάλμα στα φωτοβολταϊκά κύτταρα.

 Το κίτρινο λαμπάκι “Failure“ εντοπίζει ένα εσωτερικό ή εξωτερικό σφάλμα 
που αποκόπτει τον αντιστροφέα από το δίκτυο.

Σχήμα 4.16 - Εσωτερικό του Sunny Boy [14 ]

Σχήμα 4.17 -  Πρόσοψη του Sunny Boy [14]
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Είναι αναγκαίο να ελέγξουμε αν η τάση στα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι μέσα στα 
όρια που έχουμε καθορίσει. Έτσι τα Όρια για την τάση  στα φωτοβολταϊκά πλαίσια. 
είναι : 

Διακύμανση τάσης εισόδου : UPV 139 V έως 400 V DC

Μέγιστο ρεύμα εισόδου : IPV max 10 A

Ενώ για την απόδοση του αντιστροφέα έχουμε το παρακάτω διάγραμμα , γενικά η 
απόδοση  εξαρτάται από την τάση εισόδου από τα φωτοβολταϊκά και όσο πιο μικρή 
είναι αυτή τόσο πιο μεγάλη είναι η απόδοση, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα 

Σχήμα 4.18 – Απόδοση αντιστροφέα [14]

Αποσύνδεση από το δίκτυο (MSD)

Η παράγραφος καλύπτει την αποσύνδεση του αντιστροφεα από το δημόσιο 
δίκτυο και το κλείσιμο του, σε περίπτωση που χρειαστεί, π.χ. για επισκευή τυχών 
προβλημάτων. Το Sunny Boy είναι σχεδιασμένο για πραγματική λειτουργία από τον 
κάθε χρηστή (νοικοκυριά, εταιρίες κλπ) και όχι μόνο για πειραματικούς σκοπούς, γι’ 
αυτό και έχει δοθεί έμφαση στην ασφαλή αποσύνδεση από το δίκτυο. 

Λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την αποσύνδεση του Sunny Boy από το δίκτυο:

 Αντίσταση δικτύου

− Το Sunny Boy δεν ξεκινά την τροφοδοσία του δικτύου αν η αντίσταση δικτύου 
ΖAC υπερβαίνει τα 1.25 Ω.
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−Το Sunny Boy αποσυνδέεται από το δίκτυο μέσα σε 5 δευτερόλεπτα αν η 
αντίσταση αυτού αυξηθεί απότομα σε μικρό χρονικό διάστημα (∆ZAC ≥0.5 Ω) ή αν 
γίνει πολύ μεγάλη (ZAC ≥1.75 Ω).

 Τάση δικτύου

Η τάση δικτύου μπορεί να κυμαίνεται από -15 % μέχρι +10 % της ονομαστικής τάσης 
UN. Όταν υπερβεί τα παραπάνω όρια, το Sunny Boy αποσυνδέεται μέσα σε 0.2 
δευτερόλεπτα.

 Συχνότητα δικτύου

Η συχνότητα του δικτύου μπορεί να κυμαίνεται σε +- 0.2 Hz της ονομαστικής 
συχνότητας fnom=50 Hz. Όταν υπερβεί τα παραπάνω όρια, το Sunny Boy
αποσυνδέεται μέσα σε 0.2 δευτερόλεπτα.
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Κεφάλαιο 5 - Μαθηματικά μοντέλα 

Στο μικροδίκτυο που δημιουργήσαμε στο ειδικό λογισμικό χρησιμοποιήσαμε 
διάφορα μαθηματικά μοντέλα ούτως ώστε να γίνει όσο πιο ρεαλιστική η 
προσομοίωση των πειραμάτων. Έτσι χρησιμοποιήσαμε  τρία μοντέλα  για τα 
φωτοβολταϊκά,  για τους συσσωρευτές και για την ημερήσια ακτινοβολία τα οποία θα 
αναλύσουμε ακολούθως.

5.1 Μοντέλο Φωτοβολταϊκών 

Στην εργασία μας για να προσομοιώσουμε όσο πιο ρεαλιστικά την λειτουργία των 
Φωτοβολταϊκών χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της παρεμβολής . Το πλεονέκτημα της 
μεθόδου είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι θεωρητικές παράμετροι δεν είναι 
διαθέσιμες και να προσεγγίζει με ακρίβεια την πραγματική καμπύλη . Σε αυτή την 
περίπτωση απαιτούνται τρία σημεία της καμπύλης για τον προσδιορισμό της, το 
σημείο μέγιστης ισχύος Imp, Vmp, το σημείο ανοικτού κυκλώματος Voc και το 
σημείο βραχυκυκλώματος  Ιsc. Οι ακριβείς τιμές αυτών των σημείων προέρχονται 
από τον κατασκευαστή του πλαισίου.

Έτσι όσο αφορά το μαθηματικό μέρος από τα τρία αυτά σημεία παίρνουμε τις 
παρακάτω δύο σταθερές:

1

2*

(1 ) * ex p ( )
m p m p

sc o c

I V
C

I C V


  (5.1)

και

2

I
( 1) / ln (1 )

m p m p

o c s c

V
C

V I
   (5.2)

Δυο επιπλέον παράμετροι εισάγουν την επιρροή της θερμοκρασίας και της 
ακτινοβολίας στα χαρακτηριστικά εξόδου του εξομοιωτή.

1 ( ) ( 1 )R E f s cD a I          (5.3)

Και

1( )R R E f sV V R D        (5.4)

Όπου Φ η ακτινοβολία Tref  η θερμοκρασία αναφοράς και Τ η θερμοκρασία
λειτουργίας 
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Από όλες  τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτουν οι εξισώσεις προσδιορισμού της 
Τάσης και του ρεύματος Εξόδου :

1 1

2

(1 ( e x p ( ) 1 ) )R
s c

o c

V
I I C D

C V
    


(5.5)

Και 

1
2 1

1

(1 ( ) )
ln( 1) ( )sc

oc REf s

I D I
V C V R D

C


  
         (5.6)

5.2 Μοντέλο Συσσωρευτών

Το μοντέλο των μπαταριών που χρησιμοποιήσαμε είναι μια επεκταμένη μορφή του 
κινητικού μοντέλου συσσωρευτών . Η εκδοχή που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνει 
καλύτερα την  συμπεριφορά της τάσης από ότι το αρχικό μοντέλο . Όπως φαίνεται 
παρακάτω η μπαταρία θεωρείται ως μια πηγή τάσης σε σειρά με μια αντίσταση R

Σχήμα 5.1 – Μοντέλο μπαταρίας 

Η εσωτερική αντίσταση R θεωρείται σταθερή και η εσωτερική τάση μεταβάλλεται 
ανάλογα με το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας.  Η τελική τάση V δίνεται από τον 
τύπο : 

V E I R   (5.7)

Αυτό το μοντέλο έχει 2 βασικά  μέρη  

 Το μοντέλο χωρητικότητας 
 Το μοντέλο της Τάσης 
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Όσον αφορά το μοντέλο της χωρητικότητας  είτε στην φόρτιση είτε στην αποφόρτιση 
η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με αυξημένους ρυθμούς φόρτισης ή 
αποφόρτισης. Αυτή η συμπεριφορά μοντελοποιείται αν υποθέσουμε ότι μέρος του 
φορτίου είναι άμεσα διαθέσιμο και ένα άλλο μέρος του φορτίου είναι δεσμευμένο. Η 
συνολική  φόρτιση σε οποιαδήποτε χρονική  στιγμή είναι το άθροισμα της διαθέσιμης 
Q1 και της δεσμευμένης Q2

1 2Q Q Q  (5.8)

Οι ποσότητες Q1 Q2 βρίσκονται αν λύσουμε το παρακάτω σύστημα διαφορικών 
εξισώσεων :

1
2

2
1 2

(1 ) 1

(1 )

dQ
I K C Q KCQ

dt

dQ
K C Q KCQ

dt

    

   
(5.9)

Όπου  C  είναι το ποσοστό της χωρητικότητας  που αναλογεί στο κλάσμα  της 
συνολικής φόρτισης που είναι άμεσα διαθέσιμη  ενώ Κ  είναι η σταθερά που δείχνει 
τον ρυθμό που το χημικά δεσμευμένο φορτίο γίνεται διαθέσιμο  και Ι το ρεύμα 
φόρτισης ή αποφόρτισης.

Επιπλέον  μπορούμε να βρούμε τη μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας ως
συνάρτηση του ρεύματος από τον παρακάτω τύπο  :

m a x
m a x ( )

1 ( 1 )K T K T

Q K C T
Q I

e C K T e 


   
(5.10)

ενώ m a x ( )Q I
T

I
 (5.11)

και maxQ η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα μιας μπαταρίας σε Ah

Το μοντέλο της Τάσης που χρησιμοποιείται  μεταβάλλει την τελική τάση από
τους παράγοντες που την επηρεάζουν και αυτοί είναι : 1) η κατάσταση της μπαταρίας 
δηλαδή φόρτιση ή αποφόρτιση, 2) η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 3) η 
εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας (στην περίπτωση μας είναι σταθερή) και 4) η 
ένταση του ρεύματος φόρτισης ή αποφόρτισης. Παρακάτω βλέπουμε πώς 
μεταβάλλεται η τάση αποφόρτισης σε σχέση με τις Ah  που έχουν αφαιρεθεί και σε 
σχέση με την ένταση του ρεύματος αποφόρτισης (το βέλος δείχνει το μεγαλύτερο 
ρεύμα)
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Σχήμα 5.2 - Μεταβολή της τάσης αποφόρτισης [ ]

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η τάση ακροδεκτών δίνεται : 

V E I R   (5.12)

ενώ για την εσωτερική τάση Ε έχουμε :

/( )oE E AX CX D X    (5.13)

Όπου 

Εο =  εσωτερική τάση πλήρως φορτισμένης/αποφόρτισμενης  μπαταρίας 
Α   =  παράμετρος που σχετίζεται με την αρχική γραμμική μεταβολή της εσωτερικής 
τάσης σε σχέση με την κατάσταση φόρτισης . 

C, D = Παράμετροι που ανακλούν την μείωση/αύξηση της τάσης όταν η μπαταρία 
αποφορτίζεται/φορτίζετται. Η C είναι θετική στην φόρτιση και αρνητική στην 
αποφόρτιση ενώ η D είναι πάντα θετική 

Στην φόρτιση          m ax/ ( )X Q Q I (5.14)

Ενώ 

Στην αποφόρτιση   max max( ) / ( )X Q Q Q I  (5.15)

5.3 Μοντέλο ηλιακής ακτινοβολίας 

Η ακτινοβολία που προέρχεται από τον ήλιο μόλις εισέλθει στην ατμόσφαιρα 
χωρίζεται στην άμεση ακτινοβολία και στη διάχυτη ενώ ένα κομμάτι δεν μπαίνει ποτέ
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στην ατμόσφαιρα και ανακλάται πάλι πίσω. Συνήθως η άμεση ακτινοβολία είναι 
1000w/m2  και είναι αυτή που παίζει τον κύριο ρόλο στην παραγωγή ενέργειας στα 
φωτοβολταϊκά πάνελ . Στο μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε θεωρήσαμε την άμεση 
ακτινοβολία ως την μόνη πηγή από τον ήλιο αμελώντας την διάχυτη Το ποσό της
άμεσης ακτινοβολίας σε μία επιφάνεια με κλίση Τ μοίρες και περιστρεμμένη γ 
μοίρες από τον άξονα Βοράς – Νότος υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας  την άμεση
ακτινοβολία με το συνημίτονο της γωνίας θ το οποίο ισούται με  :

cos () = sin () sin () cos (T)
- sin () cos () sin (T) cos ()
+ Cos () cos () cos (T) cos () (5.16)
+ cos()sin()sin(T)cos()cos()
+ Cos () sin (T) sin () sin ()

Όπου 

n - Είναι η ημερολογιακή μέρα αριθμημένη από το 1 έως 365

Τ -  είναι η κλίση σε μοίρες που έχουν τα φωτοβολταϊκά με το επίπεδο 

γ -  είναι  η γωνία που σχηματίζουν τα φωτοβολταϊκά σε σχέση με τον άξονα 
Βορράς  - Νότος

δ - είναι η απόκλιση από τον ήλιο και ισούται με :

 = 23.45 / 180 * sin(2 * (284 + n) / 365) (5.17)

Ενώ ω είναι η ηλιακή ώρα  και ισούται με :

 =  * (12 - Tsolar) / 12 (5.18)

Με

Tsolar=Tlocal+Eqt/60+ (Longsm - Longlocal) / 15 (5.19)

Όπου 

Eqt=-14.2 sin ((n+7)/111)
για μέρα του χρόνου μεταξύ 1 και 106
Eqt=4.0 sin ((n-106)/59)
για μέρα του χρόνου μεταξύ 107 και 166
Eqt = -6.5 sin ( (n - 166) / 80) (5.20)
για μέρα του χρόνου μεταξύ 167 και 246
Eqt = 16.4 sin ( (n - 247) / 113)
για μέρα του χρόνου μεταξύ 247 και 365

Longsm είναι το γεωγραφικό μήκος του μεσημβρινού της χρονικής ζώνης του 
παρατηρητή

Longlocal είναι το γεωγραφικό μήκος του παρατηρητή  



69

Κεφάλαιο 6 - Λογισμικό Προσομοίωσης 

6.1 ATPdraw

Το λογισμικό ATP ( alternative transients program ) θεωρείται ως ένα από τα πιο 
διαδεδομένα προγράμματα για ψηφιακή προσομοίωση ηλεκτρομαγνητικών και 
ηλεκτρομηχανικών φαινομένων  για συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόγραμμα 
αυτό αναπτύσσεται διεθνώς τα τελευταία 20 χρόνια από ομάδες σε όλο τον κόσμο.
Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζει τις μεταβλητές που θέλουμε, σε ένα σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας  στην περίπτωση μας το μικροδίκτυο που δημιουργήσαμε ,ως 
συνάρτηση του χρόνου. Επίσης διαθέτει αρκετά μοντέλα όπως ηλεκτρικές μηχανές 
μετασχηματιστές γραμμές μεταφοράς διακόπτες  κ.α. καθώς επίσης και  μεγάλη 
ποικιλία από ελεγχόμενες ή μη πηγές ρεύματος τάσης  σύνθετα φορτία  μονοφασικά 
τριφασικά και εξίσου σημαντικά διαθέτει μια ομάδα από λογικές συσκευές ( Tacs )
ώστε τα σήματα που παράγουν αυτές να   οδηγούν τα ηλεκτρικά κυκλώματα με τον 
επιθυμητό τρόπο. Παρακάτω βλέπουμε το περιβάλλον εργασίας του ATPdraw  το 
οποίο αποτελεί το πρόγραμμα σχεδιασμού του ηλεκτρικού κυκλώματος . 

Σχήμα 6.1 - Περιβάλλον εργασίας του λογισμικού  ATPdraw

Όπου φαίνονται : το κυρίως μενού, από κάτω η μπάρα με τα πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα εργαλεία, στο κέντρο φαίνονται δύο παράθυρα με δύο ηλεκτρικά 
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κυκλώματα  και τέλος το μενού επιλογών από τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή 
μας  για την σύνθεση του ηλεκτρικού κυκλώματος 

Επίσης στο επόμενο σχήμα φαίνονται συνολικά όλα αυτά τα στοιχεία που 
αναφερόμαστε :

Σχήμα 6.2 -  Όλα τα στοιχεία του   ATPdraw συγκεντρωτικά.

Ενώ κάθε στοιχείο έχει το δικό του μενού ώστε να μπορούμε να του δώσουμε τις 
επιθυμητές τιμές όπως φαίνεται επίσης στο παρακάτω σχήμα όπου βλέπουμε τις 
επιλογές που μας δίνονται σε μια μονοφασική πηγή τάσης (μέγιστο πλάτος,
συχνότητα λειτουργίας, αρχική  φάση, χρόνο έναρξης και παύσης) 
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Σχήμα 6.3 -  Μενού επιλογών μιας μονοφασικής πηγής τάσης στο   ATPdraw

Τέλος σημαντικό είναι να ορίσουμε από το αρχικό μενού το χρόνο της προσομοίωσης 
καθώς επίσης και τη συνολική διάρκεια αυτής, το παράθυρο που αυτά ορίζονται 
φαίνεται στη συνέχεια 

Σχήμα 6.4 – Παράθυρο ρύθμισης του χρόνου και  του βήματος της προσομοίωσης 
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Στα  σχήματα 6.5-6.6-6.7 βλέπουμε τα μαθηματικά μοντέλα των συσσωρευτών αλλα 
και των φωτοβολταϊκών καθώς επίσης και συνολικά το μικροδίκτυο υλοποιημένα στο 
περιβάλλον του ATPdraw.

Σχήμα 6.5 – Το Μοντέλο του συσσωρευτή στο ATPdraw

Σχήμα 6.6 – Το Μοντέλο του φωτοβολταϊκού  στο ATPdraw
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Σχήμα 6.5 – Το Μικροδίκτυο στο ATPdraw. Τα φωτοβολταϊκά οι συσσωρευτές οι 
αντιστροφείς κ.τ.λ. έχουν ομαδοποιηθεί για καλύτερη εμφάνιση αλλα και πιο εύκολη χρήση. 

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά την δημιουργία του μικροδικτύου στο 
ATPdraw συναντήσαμε προβλήματα που είχαν να κάνουν με το μέγεθος τον πινάκων 
που το πρόγραμμα ορίζει για τις μεταβλητές που χρησιμοποιούμε σε όλα τα λογικά 
κυκλώματα. Τα προβλήματα αυτά επιλύθηκαν με αύξηση του μεγέθους αυτών των 
πινάκων με τρόπο που αναφερόταν στο βιβλίο κανόνων (Rulebook)  του 
προγράμματος αλλά και αρκετές δοκιμές .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΔΒΟΜΟ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΞΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΟΚΙΜΩΝ

7.1 Εισαγωγή
Στο Κεφάλαιο αυτό  παρουσιάζονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στο εγκατεστημένο μικροδίκτυο του ΚΑΠΕ  με σκοπό να συγκριθούν  ταυτόχρονα με 
τα αποτελέσματα των εξομοιώσεων στον Υπολογιστή. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν  
τρείς κατηγορίες μετρήσεων , ανάλογα με την λειτουργία του μικροδικτύου κάθε
φορά , σε τρείς διαφορετικές μέρες  .

Έτσι έχουμε  :     1) Λειτουργία μεταβλητής  Τάσης & Συχνότητας ( 1η μέρα )
2) Λειτουργία σχηματισμού δικτύου ( 2η μέρα)

     3) Διασυνδεδεμένη λειτουργία ( 3η μέρα)
7.2 Εγκατεστημένο μικροδίκτυο 

Όσον αφορά το εγκατεστημένο μικροδίκτυο αυτό αποτελείται από δυο ομάδες 
Φωτοβολταϊκών κάθε  μια με τον δικό της  αντιστροφέα φωτοβολταϊκών , μια ομάδα 
από Συσσωρευτές μολύβδου-οξέως μαζί με τον αντιστροφέα μπαταριών και μια 
ομάδα  από ηλεκτρικά φορτία . 

Φωτοβολταϊκά
Συνολικά στο μικροδίκτυο είναι εγκατεστημένες δύο ομάδες φωτοβολταϊκών , η 
πρώτη  αποτελείται από 22 πάνελ συνολικής ισχύος 1100 VΑ , ενώ η δεύτερη
αποτελείται από 88 πάνελ ( Δεν λειτουργούσαν όλα ) συνολικής ονομαστικής ισχύος 
4400 VΑ .  Όλα τα πλαίσια είναι από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο , ιαπωνικής 
κατασκευής  της εταιρίας KYOCERA ονομαστικής ισχύος 50 Watt  . Πιο αναλυτικά 
αναφέρουμε όλα τα χαρακτηριστικά τους  στον παρακάτω πίνακα 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις (mm) 985Χ445Χ36
Έτος κατασκευής 1991.12
Αριθμός κυψελών εν σειρά /παραλλήλω 20/40
Eίδος Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σε συνθήκες 1000 watt/m2 , 25 C , AM

1,5
Μέγιστη ισχύς 50 watt
Ρεύμα βραχυκύκλωσης 3,2 A
Τάση ανοιχτοκύκλωσης 21,2 V
Ένταση στην μέγιστη ισχύ 3,02 A
Τάση στην μέγιστη ισχύ 16,9 V
Συντελεστής της Τάσης  β -0.0821
Συντελεστής του ρεύματος α 0.00133

Πίνακας 5.1 – Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκών του μικροδικτύου

Στη συνέχεια δίνουμε τα χαρακτηριστικά διαγράμματα  I-V  για διαφορετική 
θερμοκρασία και διαφορετική ακτινοβολία 
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Σχήμα 7.2.1 – Εξάρτηση της χαρακτηριστικής του πλαισίου από την ηλιακή 
ακτινοβολία [5]

Σχήμα 7.2.2 – Εξάρτηση της χαρακτηριστικής του πλαισίου από την θερμοκρασία [5]
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Αντιστροφείς

Ο Sunny boy 1100 grid-tie inverter, είναι ένας αντιστροφέας για τη 
διασύνδεση φωτοβολταϊκών γεννητριών με ένα δίκτυο εναλλασσόμενης τάσης. Στην 
ίδια σειρά υπάρχουν αντιστροφείς ισχύος 700 έως 2500 watt. Το συγκεκριμένο 
μοντέλο που έχει εγκατασταθεί στο μικροδίκτυο του ΚΑΠΕ έχει τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τεχνολογία αντιστροφέα πραγματικού ημιτόνου, πηγής ρεύματος, υψηλής
συχνότητας διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM)

Εύρος  AC τάσης  εξόδου Vac 180-265 volt ac (standard 240)

Εύρος  συχνότητας  εξόδου fac 45,5 – 54,5 Ηz

Τάση για μέγιστη ισχύς εξόδου (ΜPPT) 139 - 400 Volt DC
Μέγιστη ισχύς εισόδου (dc τάσης) 1210 watt
Μέγιστη ισχύς εξόδου (240 volt ac) Pmax 1100 watt

Ονομαστική ισχύς εξόδου Pnom 1000 watt
Ονομαστική ισχύς εξόδου Αρμονική 
παραμόρφωση ρεύματος THD

Μικρότερη από 4%

Συντελεστής ισχύος 1

Μέγιστη απόδοση αντιστροφέα 93%

Μέγιστο ρεύμα εξόδου AC 4,4 Ampere

Μέγιστο ρεύμα εισόδου DC 10 Ampere

Κατανάλωση λειτουργίας < 4 W

Πίνακας53.2 – Τεχνικά χαρακτηριστικά αντιστροφέα φωτοβολταϊκών του μικροδικτύου

Ο Sunny boy είναι ένας αντιστροφέας ισχύος DC/AC πηγής έντασης , είναι ένας 
σύγχρονος αντιστροφέας DC/AC που χρησιμοποιεί για την μετατροπή της τάσης 
τρανζίστορς IGBT. Ο αντιστροφέας αυτός επιτρέπει την μονόδρομη ροή ισχύος, 
δηλαδή μόνο από την είσοδο (πλευρά φ/β συστοιχίας) προς την έξοδο (δίκτυο), με 
τιμή αναφοράς για το συντελεστή ισχύος  ίσο με τη μονάδα (η θεμελιώδης συνιστώσα 
του ρεύματος εξόδου, ελέγχεται ώστε να είναι συνεχώς σε φάση με την τάση). Στην 
είσοδό του συνδέεται η φωτοβολταϊκή γεννήτρια, μια συστοιχία φωτοβολταϊκών της 
οποίας η τάση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των 139 και 400 Volt. Για να επιτευχθεί 
αυτό το επίπεδο τάσης απαιτείται φυσικά η εν σειρά σύνδεση αρκετών φ/β πλαισίων 
ώστε να δώσουν την απαιτούμενη τάση. Από την πλευρά της εξόδου ο αντιστροφέας 
είναι μόνιμα συνδεδεμένος σε ένα εν λειτουργία δίκτυο χαμηλής τάσης, είτε αυτό 
είναι το μικροδίκτυο του ΚΑΠΕ, είτε το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο. Ο αντιστροφέας 
παρακολουθεί συνεχώς την τάση εισόδου του και την τάση εξόδου του. Όταν στην 
μεν τάση εξόδου μετρήσει την ονομαστική τάση που του έχει οριστεί και την 
συχνότητα στα επιθυμητά όρια, είναι ανά πάση στιγμή έτοιμος να λειτουργήσει 
μετατρέποντας την τάση εισόδου των φ/β σε  εναλλασσόμενη 
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Ο sunny island 4500 είναι ένας αντιστροφέας πηγής τάσης τεσσάρων 
τεταρτημορίων και ονομαστικής ισχύος 3300 VA. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια 
διάταξη μετατροπέα DC/DC με μετασχηματιστή απομόνωσης υψηλής συχνότητας, 
και αντιστροφέα διακοπτικού τύπου DC/AC που χρησιμοποιεί πλήρη γέφυρα 
τρανζίστορς IGBT. Η χρήση αμφίδρομου μετατροπέα DC/DC είναι απαραίτητη ώστε 
η ισχύς να ρέει και προς τις δύο κατευθύνσεις, είτε για την φόρτιση των 
συσσωρευτών είτε για την εκφόρτιση. Η έξοδος του αντιστροφέα διακοπτικού τύπου 
DC/DC είναι μια ελεγχόμενη τάση 380V. Η συνεχής αυτή τάση, πάλι μέσω φίλτρων 
επαγωγέων και πυκνωτών εισέρχεται σε μια πλήρη γέφυρα των IGBT’s όπου με τη 
μέθοδο της διαμόρφωσης εύρους παλμών (PWM) μετατρέπεται σε εναλλασσόμενη 
230V/50Hz . Και εδώ η χρήση αντιστροφέα πλήρους γέφυρας, επιτρέπει τη 
λειτουργία του και στα τέσσερα τεταρτημόρια του διαγράμματος τάσης – έντασης. 
Έτσι ο αντιστροφέας μπορεί να απορροφά ενεργό ισχύ απ’ το δίκτυο 
εναλλασσόμενης τάσης ώστε να φορτίζει τους συσσωρευτές αλλά και να απορροφά 
ισχύ από τους συσσωρευτές για να την παρέχει στο φορτίο ή το δίκτυο. Ομοίως 
μπορεί να ανταλλάσσει την απαιτούμενη άεργο ισχύ με τα φορτία ή το δίκτυο.

Μετά την αναβάθμιση του αντιστροφέα για λειτουργία με κλίσεις στατισμού, 
το σήμα Vcontrol, προέρχεται από τον υπολογισμό της αέργου ισχύος εξόδου του 
αντιστροφέα. 

Παρακάτω δίνονται τα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του sunny island.

Μέγιστη ισχύς εξόδου 4,3 KVA (για χρόνο μέχρι 30 λε-
πτά, σε θερμοκρασία 20 C)

Ονομαστική ισχύς εξόδου 3,3 KVA

Απόδοση >= 90%

Ονομαστική τάση συστοιχίας συσσωρευτών 60 Volt

Τάση λειτουργίας συστοιχίας συσσωρευτών 41 – 81 Volt

Ονομαστικό ρεύμα συσσωρευτών 60 Α

Μέγιστο ρεύμα συσσωρευτών 125 Α

Ονομαστική τάση εξόδου 230 Volt

Εύρος τάσης εξόδου 200 – 260 Volt

Αρμονική παραμόρφωση εξόδου 
(μετρημένη με αρμονική παραμόρ-
φωση δικτύου <2% και απόδοση του 
αντιστροφέα P>0,5 Pac nom

<3%

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 16 Α

Ονομαστική συχνότητα εξόδου 50 Hz ή 60 Hz

Εύρος συχνότητας εξόδου 48 – 62 Hz
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  Συσσωρευτές 

 Οι συσσωρευτές που χρησιμοποιήθηκαν είναι τύπου Μολύβδου-οξέως
περιέχουν δηλαδή σαν ηλεκτρολύτη διάλυμα θειικού οξέος. Από όσες κατηγορίες 
συσσωρευτών αναφέρθηκαν είναι οι πιο κατάλληλες για χρήση σε φωτοβολταϊκά 
συστήματα, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους και της ικανότητας τους να 
εκφορτίζονται βαθιά. Στο μικροδίκτυο του ΚΑΠΕ  είναι εν σειρά εγκατεστημένοι 30 
συσσωρευτές ΒΑΕ 6 ΟPzS των 2 volt, (ULE = 2,23V) και ονομαστικής 
χωρητικότητας C10=670Αh ή C110=930Ah, δίνοντας συνολικά μια τάση εξόδου 60 
volt. Οι τιμές αυτές αναφέρουν την μέγιστη χωρητικότητα του κάθε στοιχείου των 2 
Volt, για χρόνο εκφόρτισης 10 και 110 ωρών αντίστοιχα. Στην πρώτη δηλαδή 
περίπτωση, εννοείται ότι το στοιχείο μπορεί να δίνει 67Α για 10 ώρες, ενώ στη 
δεύτερη ότι το στοιχείο μπορεί να δίνει ρεύμα 8,45 Α για 110 ώρες. Είναι προφανές 
ότι η χωρητικότητα των στοιχείων μειώνεται συναρτήσει του ρεύματος εξόδου. Έτσι 
η συνολική ενέργεια που μπορούν να αποθηκεύσουν είναι 60*670=40200 Wh =
40,2κWh για ρεύματα εκφόρτισης 67Α, ή 60*930=55,8ΚWh για ρεύματα εκφόρτισης 
8,45Α
Παρακάτω βλέπουμε τα τεχνικά χαρακτηρίστηκα αυτού του τύπου συσσωρευτών

Μοντέλο συσσωρευτή BAE 6 OPzS 600

Χωρητικότητα C10/C110 670/930 Ah

Μέγιστο Ρεύμα Ιmax Χωρίς όριο

 Αρχική χωρητικότητα 100%

Βάθος εκφόρτισης ( DOD) 80%

Χρόνος Ζωής 20 έτη ( 20 oc) / 10 έτη ( 30 oc)/ 5 έτη ( 40 oc)

Κύκλοι ζωής 1500

Αυτοεκφόρτιση 3% ανά μήνα στους 20 oc
Θετική πλάκα Σωληνοειδούς τύπου με μάλινες θήκες και κράμα 

μολύβδου - σεληνίου
Αρνητική πλάκα Πλάκα με πλέγμα 
Ηλεκτρολύτης Θειικό οξύ 
Πυκνότητα ηλεκτρολύτη 1,21 kg/lt
Διαστάσεις ( ΥΧΜΧΠ) 710Χ147Χ208 mm
Βάρος 31,9 kg

7.3 Λειτουργία μεταβλητής Τασης - Συχνότητας ( Droop _Mode )

Κατά την λειτουργία αυτή το μικροδίκτυο είναι απομονωμένο από το δίκτυο 
της ΔΕΗ και ο αντιστροφέας των μπαταριών είναι αυτός που ορίζει την Τάση και την 
συχνότητα και τις μεταβάλλει ανάλογα με την ενεργό και άεργο ισχύ που 
διαχειρίζεται .Η πραγματική μέτρηση έγινε από τις 9:15 μέχρι τις 14:40 με 
δειγματοληψία μια μέτρηση ανά δευτερόλεπτο, ενώ η προσομοίωση έγινε με 
δειγματοληψία μια μέτρηση ανά  0.01 δευτερόλεπτα.
Έτσι έχουμε τα παρακάτω σχεδιαγράμματα :
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Σχήμα 7.3.1 Ισχύς φωτοβολταϊκών στο μικροδίκτυο

Σχήμα 7.3.2 Ισχύς φωτοβολταϊκών στην προσομοίωση

Εάν συγκρίνουμε τα δύο σχήματα θα παρατηρήσουμε πρώτα ότι η ισχύς του κάθε 
φωτοβολταϊκού στην προσομοίωση  είναι αυξημένη σε σχέση με την πραγματική ,
κάτι φυσιολογικό καθότι στην εξομοίωση δεν λαμβάνεται υπόψιν η παλαιότητα των 
φωτοβολταϊκών όπως επίσης  και οι διάφορες επικαθίσεις σκόνης και άλλων ουσιών
στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με την 
ισχύ του μεγάλου φωτοβολταϊκού τις πρώτες πρωινές ώρες . Πιο συγκεκριμένα 
παρατηρείται μια αλματώδης αύξηση κατά τις 9:40. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο
της σκίασης το οποίο δεν αποκόπτει μονό τα σκευαζόμενα φωτοβολταϊκά αλλά και 
όλα αυτά που είναι συνδεδεμένα σε σειρά μαζί του  μέχρι εκείνη την ώρα όπου το 
ύψους του ηλίου ήταν χαμηλό στον ορίζοντα .
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Στα σχήματα 7.3.3-7.3.8  βλέπουμε την καμπύλη ισχύος στις τρείς φάσεις του 
μικροδικτύου . Τα φορτία τα χειριστήκαμε κατ’ επιλογή μας  με κοινό γνώμονα να 
υπάρχει μια αιχμή κατά τις 12 με 1 το μεσημέρι ώστε να γίνει πιο ρεαλιστική η 
προσομοίωση.  Είναι κυρίως ωμικά πλην μιας μικρής χρονικής στιγμής που έγινε 
εισαγωγή  και ένα χωρητικό ώστε να δούμε μια  αλλαγή στην τάση .

Έτσι έχουμε :

Σχήμα 7.3.3 Ισχύς φορτίου 1ής φάσης στο πείραμα

Σχήμα 7.3.4 Ισχύς φορτίου 1ής φάσης στην προσομοίωση
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Σχήμα 7.3.5 Ισχύς φορτίου 2ής φάσης στο πείραμα

Σχήμα 7.3.6 Ισχύς φορτίου 2ής φάσης στην προσομοίωση



82

Σχήμα 7.3.7 Ισχύς φορτίου 3ής φάσης στο πείραμα

Σχήμα 7.3.8 Ισχύς φορτίου 3ής φάσης στην προσομοίωση.

Στο σχήμα 7.3.9 βλέπουμε την άεργο ισχύ για τη μια φάση. Πιο συγκεκριμένα 
παρατηρούμε ότι καθόλα τη διάρκεια υπάρχει μια προσφορά αέργου ισχύος με μέση 
τιμή -100 ναr περίπου και η οποία δεν οφείλεται στη χωρητικότητα των καλωδίων
αλλά στην  λειτουργία των αντιστροφέων οπού το   cosφ είναι διάφορο από τη 
μονάδα. Αντιθέτως κατά τις 10:12 οπού εισάγαμε πυκνωτές ως χωρητικό φορτίο 
παρατηρείται μια  σημαντική αύξηση της ισχύος . 
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Σχήμα 7.3.9 Άεργος Ισχύς για κάθε φάση χωρητικού φορτίου  στο πείραμα.

Στην προσομοίωση χρησιμοποιήσαμε έναν πυκνωτή  για τα –100 ναr σε όλη την 
διάρκεια του πειράματος και έναν πυκνωτή παράλληλα με αυτόν μονό για την στιγμή
που έχουμε το χωρητικό φορτίο στο δίκτυο, η χωρητικότητα των οποίων 
υπολογίστηκε ως έξης :
Για τον C1 :

2 2 2

2

* * * 2 * * /( * 2 * )

1 0 0 /( 2 3 0 * 2 * 5 0 ) 0 .0 0 0 0 0 3

3 /

Q V C V f C C Q V f

C F

C F ά

  



   

     

 



Για τον C2 :
2 2 2

2

* * * 2 * * /( * 2 * )

7 0 0 /( 2 3 0 * 2 * 5 0 ) 0 .0 0 0 0 2 1 0 7

2 1 .0 7 /

Q V C V f C C Q V f

C F

C F ά

  



  

     

 



Σχήμα 7.3.10 Άεργος Ισχύς για κάθε φάση χωρητικού φορτίου  στην προσομοίωση.
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Στην συνέχεια στα σχήματα 7.3.11-7.3.22 φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της 
χωρητικότητας του ρεύματος και της τάσης της μπαταριάς  και της συχνότητας και 
της τάσης του δικτύου.

Έτσι έχουμε :
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Σχήμα 7.3.11 Χωρητικότητα Συσσωρευτών  στο πείραμα

Σχήμα 7.3.12 Χωρητικότητα Συσσωρευτών  στην προσομοίωση

Παρατηρούμε ότι η γραφική της χωρητικότητας  στην προσομοίωση δεν πέφτει κάτω 
από τις 500 αμπεροώρες κάτι που όμως γίνεται   στην πραγματική μέτρηση .Αυτό 
συμβαίνει επειδή η μεν προσομοίωση προσθέτει τις αμπεροώρες που φορτίζονται οι 
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συσσωρευτές (Ah-in) και αφαιρεί τις αμπεροώρες που αποφορτίζεται ( Ah-out) η δε 
πειραματική διαδικασία καταγράφει μόνο τις αμπεροώρες που αποφορτίζονται οι 
συσσωρευτές (γι’αυτό δεν βλέπουμε και καμία αύξηση στην χωρητικότητα). Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα οι συσσωρευτές στην προσομοίωση να δίνουν συνολικά 
λιγότερη συνολική ισχύ από αυτήν στην πραγματική μέτρηση καθότι το φορτίο είναι 
ίδιο και στην προσομοίωση και στην πραγματική μέτρηση και για αυτό λοιπόν 
συμβαίνει να μένουν περισσότερες αμπεροώρες στην προσομοίωση από ότι στην 
πραγματική μέτρηση. Όσο αφορά τις γραφικές παραστάσεις της τάσης και του 
ρεύματος των συσσωρευτών που φαίνονται παρακάτω παρατηρούμαι ότι μοιάζουν 
αρκετά οι πραγματικές με αυτές τις προσομοίωσης, με μόνη διαφορά ότι στην μεν  
τάση  αυτή της προσομοίωσης είναι ανυψωμένη περίπου 1-2 volt  ενώ το δε ρεύμα 
είναι μειωμένο 5-7 ampere  και ο λόγος είναι ο ίδιος με παραπάνω ότι εξαρχής 
έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ισχύος στην προσομοίωση από ότι στο κανονικό Αυτή 
η διαφορά περνάει σε όλες τις μετέπειτα μετρήσεις  .

Σχήμα 7.3.13 Τάση Συσσωρευτών  στο μικροδίκτυο

Σχήμα 7.3.14 Τάση Συσσωρευτών  στην προσομοίωση
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Σχήμα 7.3.15 Ρεύμα  Συσσωρευτών  στο πείραμα

Σχήμα 7.3.16 Ρεύμα Συσσωρευτών  στην προσομοίωση
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Σχήμα 7.3.17 Ενεργός Ισχύς που ρέει από τον αντιστροφέα της 1ης φάσης στο 
πείραμα.

Σχήμα 7.3.18 Ενεργός Ισχύς που ρέει από τον αντιστροφέα της 1ης φάσης στην 
προσομοίωση.

Όσο αφορά την ισχύ που διέρχεται από τον αντιστροφέα της πρώτης φάσης βλέπουμε
ότι το αποτέλεσμα της προσομοίωσης είναι ίδιο με αυτό του πειραματικού , υπάρχει 
μια γενική μετατόπιση όμως προς τα κάτω περίπου 100 - 200 Watt το οποίο οφείλεται
πάλι στην διαφορά της ισχύος που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά μεταξύ
πειραματικού και προσομοίωσης. 
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Σχήμα 7.3.19   Συχνότητα στο πείραμα.

Σχήμα 7.3.20   Συχνότητα στην προσομοίωση .

Για την συχνότητα παρατηρούμε ομοιότητα μεταξύ μετρήσεων και προσομοίωσης  . 
Η Μεταβολή της συχνότητας εξαρτάται από το ισοζύγιο ισχύος μονό από τον 
αντιστρέφει της πρώτης φάσης και όχι από το άθροισμα και των τριών .Όσον αφορά
τη συνάρτηση υπολογισμού της συχνότητας έχουμε :

1 2 1

1

1 1 2 1

5 0 (5 0 * 2 % ) * ( )

5 0 1 * ( )

p v p v L
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in v p v p v L
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Ενώ τέλος για την τάση επειδή αυτή εξαρτάται από την άεργο ισχύει που ρέει στον 
αντιστροφέα και όπως είδαμε παραπάνω δεν υπάρχει κάποια προφανή αιτία πλην του 
χωρητικού φορτίου αυτή να υπάρχει για αυτό και στην προσομοίωση έχουμε κάνει τις
ίδιες παραδοχές με την γραφική της αέργου ισχύος. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει 
διαφορά μεταξύ τάσεως που πήραμε από τις μετρήσεις και τάσεως που πήραμε από
την προσομοίωση.

Σχήμα 7.3.21   Τάση στο πείραμα

Σχήμα 7.3.22  Τάση στην προσομοίωση

7.4 Απομονωμένη Λειτουργία (V _Mode )

Κατά την λειτουργία αυτή το μικροδίκτυο είναι απομονωμένο από το δίκτυο της ΔΕΗ 
και ο αντιστροφέας των μπαταριών είναι αυτός που ορίζει την Τάση και την 
συχνότητα και τις κρατάει σταθερές σε τιμή που επιλέγει ο χρήστης. .Η  μέτρηση στο 
μικροδίκτυο έγινε από τις 9:40 μέχρι τις 15:54 με δειγματοληψία μια μέτρηση ανά
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δευτερόλεπτο , ενώ η προσομοίωση έγινε με δειγματοληψία μια μέτρηση ανά 0.01
δευτερόλεπτα για την ίδια χρονική διάρκεια.

Έτσι έχουμε τα παρακάτω σχεδιαγράμματα :

Σχήμα 7.4.1 Ακτινοβολία στο πείραμα.

Σχήμα 7.4.2 Ακτινοβολία στην προσομοίωση.
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Σχήμα 7.4.3 Ισχύς φορτίων στο πείραμα.

Σχήμα 7.4.4 Ισχύς φορτίων στην προσομοίωση
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Σχήμα 7.4.5 Ισχύς φωτοβολταϊκών στο πείραμα.

Στα δυο αυτά διαγράμματα βλέπουμε την παραγωγή ισχύος στο μικροδίκτυο και στην 
προσομοίωση. Όσο αφορά τις διακοπές ισχύος που παρατηρούνται αυτές που 
οφείλονται στον χρήστη είναι μόνο στο μεγάλο φωτοβολταϊκό από την δεύτερη και 
μετά, όλες οι υπόλοιπες οφείλονται στον αντιστροφέα τους. Σε γενικές γραμμές οι 
καμπύλες είναι όμοιες με αυτές της προσομοίωσης να είναι 100-300 watt πιο μεγάλες 
αφού όπως και στην προηγούμενη σειρά μετρήσεων θεωρούν ιδανική λειτουργία  σε 
σχέση με αυτές του μικροδικτύου.

Σχήμα 7.4.6 Ισχύς φωτοβολταϊκών στην προσομοίωση
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Σχήμα 7.4.7 Ισχύς φωτοβολταϊκών και συνολικού φορτίου στο πείραμα.

Ο Λόγος για τον οποίο έχουμε διακοπές ισχύος στα φωτοβολταϊκά είναι οι 
αρμονικές που εισάγει στο μικροδίκτυο ο αντιστροφέας του μεγάλου φωτοβολταϊκού.
Με ένα φορητό μετρητικό όργανο μετρήσαμε αυτές τις αρμονικές και είδαμε ότι είναι 
της τάξης του 20 %  κάτι που δεν θα έπρεπε να ισχύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του συγκεκριμένου αντιστροφέα οπότε οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι είναι 
κάποιο λάθος στην λειτουργία του . Αυτό το μεγάλο ποσοστό των αρμονικών στο 
ρεύμα έχει ως αποτέλεσμα ο αντιστροφέας των μπαταριών να μην δίνει την 
συχνότητα πλέον αυτή που έχει οριστεί . Οι τιμές της συχνότητας μπορεί να 
ξεφεύγουν από τα επιτρεπτά όρια ενεργοποιώντας έτσι τις προστασίες των 
αντιστροφέων των φωτοβολταϊκών και άρα και την αποκοπή τους από το 
μικροδίκτυο. Παραπάνω έχουμε προσθέσει και το διάγραμμα του συνολικού φορτίου 
στο μικροδίκτυο για να δείξουμε πως αυτό επηρεάζει την λειτουργία ή μη των 
φωτοβολταϊκών. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι όσο πιο μεγάλο φορτίο τόσο πιο μικρή
επίδραση έχουν οι αρμονικές στην μεταβολή της συχνότητας στο μικροδίκτυο και 
κατ' επέκταση στην αδιάλειπτη λειτουργία των φωτοβολταϊκών . Παραδείγματος 
χάριν παρατηρούμε ότι στις 11:35 όπου ήδη λειτουργεί το μικρό φωτοβολταϊκό με
στιγμιαίο φορτίο στα 3000 watt είναι επιτρεπτή η είσοδος και του μεγάλου 
φωτοβολταϊκού ταυτόχρονα με το μικρό , όταν όμως λίγο μετά το φορτίο πέσει στα 
2000 watt σταματάει αυτή η « θετική » επίδραση και το μικρό φωτοβολταϊκό βγαίνει 
εκτός . Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει κατά τις 12:13 όπου το φορτίο μεγαλώνει και 
έτσι μπαίνει και το δεύτερο φωτοβολταϊκό σε λειτουργία. 
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Tέλος  όσο αφορά τα διαγράμματα του ρευματος , της τάσης και της χωρητικότητας , 
που φαινονται αντίστοιχα στα παρακάτω σχήματα παρατηρείται πλήρης ταύτιση 
μετρήσεων και προσομοίωσης . 

I_battery

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1

1
1

2
4

2
2

4
7

3
3

7
0

4
4

9
3

5
6

1
6

6
7

3
9

7
8

6
2

8
9

8
5

1
0

1
0

8

1
1

2
3

1

1
2

3
5

4

1
3

4
7

7

1
4

6
0

0

1
5

7
2

3

1
6

8
4

6

1
7

9
6

9

1
9

0
9

2

2
0

2
1

5

2
1

3
3

8

T ime(s ec )

I(
A

m
p

e
re

)

Σχήμα 7.4.8 Ρεύμα συσσωρευτών  στο μικροδίκτυο

Σχήμα 7.4.9 Ρεύμα συσσωρευτών  στην προσομοίωσ
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Σχήμα 7.4.10 Τάση συσσωρευτών  στο μικροδίκτυο

Σχήμα 7.4.11 Τάση συσσωρευτών  στην προσομοίωση.
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Σχήμα 7.4.12 Χωρητικότητα συσσωρευτών  στο μικροδίκτυο

Σχήμα 7.4.13 Χωρητικότητα συσσωρευτών  στην προσομοίωση.
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7.5 Διασυνδεδεμένη Λειτουργία  (Ι _Mode )

Κατά την λειτουργία αυτή το μικροδίκτυο είναι Διασυνδεδεμένο με το δίκτυο της 
ΔΕΗ και ο αντιστροφέας των μπαταριών ακολουθεί την  Τάση και την συχνότητα του 
κεντρικού δικτύου . Η  μέτρηση στο μικροδίκτυο έγινε από τις 8:50 μέχρι τις 13:58 με
δειγματοληψία μια μέτρηση ανά δευτερόλεπτο , ενώ η προσομοίωση έγινε με 
δειγματοληψία μια μέτρηση ανά  0.01 δευτερόλεπτα για την ίδια χρονική διάρκεια.
(θεωρώντας ως αρχή του χρόνου 0 sec  τις 8:50 )

Έτσι έχουμε τα παρακάτω διαγράμματα : 
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 Σχήμα 7.5.1 Ισχύς φωτοβολταϊκων στο μικροδίκτυο.

 Σχήμα 7.5.2 Ισχύς φωτοβολταϊκων στην Προσομοίωση.
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Ppv - Pbat - Pgrid
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Σχήμα 7.5.3 Ισχύς φωτοβολταϊκων (κίτρινο), αντιστροφέα (κόκκινο) και δικτύου 
(γαλάζιο) στην 1η φάση στο μικροδίκτυο.

Σχήμα 7.5.4 Ισχύς φωτοβολταϊκων (κίτρινο), αντιστροφέα (κόκκινο) και δικτύου 
(γαλάζιο) στην 1η φάση στην προσομοίωση

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε μια παραδοχή που κάναμε, ενώ στο μικροδίκτυο οι 
συσσωρευτές ξεκινάνε να φορτίζονται με 3000 watt και από ένα και σημείο και μετά 
επενεργεί ο αντισταθμιστής κάθε αντιστροφέα μειώνοντας τη σχεδόν στο μηδέν στην 
προσομοίωση ο αντισταθμιστης του αντιστροφέα , ο οποίος είναι υπεύθυνος να 
φορτίζει στην κατάλληλη τάση για κάθε στιγμή τους συσσωρευτές δεν αποκρινότανε 
επιθυμητά παρά μόνο όταν ξεκινάγαμε σταδιακά την φόρτιση των συσσωρευτών . 
Έτσι στην προσομοίωση η φόρτιση των συσσωρευτών διαφέρει στην αρχή από αυτή 
του μικροδικτύου στην συνέχεια όμως ταυτίζονται. Αυτή η διαφορά φυσικά κάνει και 
την παροχή ισχύος από το κεντρικό δίκτυο να διαφέρει  αντίστοιχα .  
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Σχήμα 7.5.5 Χωρητικότητα Συσσωρευτών στο Μικροδίκτυο.

Σχήμα 7.5.6 Χωρητικότητα Συσσωρευτών στην  Προσομοίωση.

Για την χωρητικότητα υποθέτουμε ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στις μετρήσεις διότι 
δεν γίνεται η χωρητικότητα των συσσωρευτών να παραμένει σταθερή ίση με 630 Ah
στο αρχικό διάστημα της φόρτισης όταν μάλιστα αυτές φορτίζονται με 3000 watt
από κάθε αντιστροφέα , έτσι κάναμε μια δεύτερη παραδοχή στην προσομοίωση η 
αρχική χωρητικότητα να ξεκινάει από πιο χαμηλά κάτω από τις 500Ah τιμή που 
φαίνεται πιο λογική τιμή σε σχέση με αυτή της μετρήσεις.
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 Σχήμα 7.5.7 Ρεύμα Συσσωρευτών στο Μικροδίκτυο

Σχήμα 7.5.8 Ρεύμα Συσσωρευτών στην προσομοίωση.

Λόγω της 1ης παραδοχής που κάναμε παραπάνω ότι δηλαδή η ισχύς της  φόρτισης 
αρχίζει σταδιακά να αυξάνεται παρόμοια συμπεριφέρεται και το ρεύμα των 
συσσωρευτών. Αρχίζει να αυξάνεται σταδιακά φτάνοντας ένα μέγιστο σημείο και 
μετά  ελαττώνεται από την επίδραση του αντισταθμιστή .   
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Σχήμα 7.5.9 Τάση Συσσωρευτών στο Μικροδίκτυο

Σχήμα 7.5.10 Τάση Συσσωρευτών στην προσομοίωση.

Τέλος, για την τάση υπάρχει ομοιότητα μετρήσεων και προσομοίωσης πλην της 
αρχής για τον ίδιο λόγω με τα προηγούμενα . Πιο συγκεκριμένα στο μικροδίκτυο 
ξεκινάει με περισσότερα volt ενώ στην προσομοίωση αυξάνει σταδιακά μέχρι 
συγκεκριμένο σημείο. Στην συνέχεια τα δύο διαγράμματα κινούνται παρόμοια.
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7.6 Συμπεράσματα

Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας αναφερθήκαμε στην τεχνολογία των 
φωτοβολταϊκών αναλύοντας το φαινόμενο φυσικά και μαθηματικά . Εξηγήσαμε από 
ποιους παράγοντες επηρεάζεται η απόδοση τους  και πως πετυχαίνουμε το μέγιστο 
σημείο λειτουργίας . Έπειτα μιλήσαμε για τους συσσωρευτές αναλύοντας τα δομικά 
και λειτουργικά τους στοιχεία και δώσαμε ένα παράδειγμα επιλογής των κατάλληλων 
συσσωρευτών . Ακόμα μιλήσαμε για την τεχνολογία των μετατροπέων ισχύος και 
εξηγήσαμε με ποιόν τρόπο πετυχαίνετε αυτή η μετατροπή. 
Τέλος επιδιώξαμε να μοντελοποιήσουμε το πειραματικό μικροδίκτυο του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε υπολογιστικό περιβάλλον με την βοήθεια του 
λογισμικού  ATPdraw .
Κατόπιν για να επικυρώσουμε την σωστή λειτουργία του μοντέλου που 
δημιουργήσαμε πήραμε τρεις σειρές μετρήσεων από το πραγματικό μικροδίκτυο και 
τις αντιπαραβάλλαμε με τα αποτελέσματα των  προσομοιώσεων που τρέξαμε στο 
μοντέλο αυτό. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, ταυτίζονταν μεταξύ τους 
σχεδόν σε όλες τις μετρήσεις πλην δυο παραδοχών που κάναμε στην τελευταία σειρά 
μετρήσεων όπου υπήρχε ενδεχόμενο το καταγραφικό των πραγματικών μετρήσεων 
να είχε κάποιο σφάλμα όσο αφορά την χωρητικότητα των συσσωρευτών . 
Αναφέρουμε ότι από πλευράς λογισμικού συναντήσαμε πρόβλημα σχετικά με το 
μέγεθος των πινάκων που ορίζει το ίδιο το πρόγραμμα (T.A.C.S. Tables ) πριν από 
κάθε προσομοίωση για όλα τα στοιχεία και τις μεταβλητές που χρειάζεται. Υστέρα
από έρευνα στο βιβλίο των κανόνων (Rulebook)  μπορέσαμε να αυξήσουμε το 
μέγεθος αυτών των πινάκων και να συνεχίσουμε την εργασία χρησιμοποιώντας όλες 
τις μεταβλητές που θέλαμε.
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Για την συγγραφή της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν και πολλές πληροφορίες
από το διαδίκτυο. Συνοψίζονται ορισμένοι δικτυακοί τόποι απ’ τους οποίους 
αντλήθηκαν πληροφορίες καθώς και άλλοι σχετικοί με το θέμα της εργασίας.

1. microgrids.power.ece.ntua.gr

2. www.sma.de

3. www.cres.gr

4. www.solardat.uoregon.edu

5. www.global.kyocera.com/prdct/solar

6. www.conergy.com.cy

7. www.en.wikipedia.org/wiki/Image:Solar_two.jpg


