
Πειραματικά στοιχεία

1. Αέρια μάζα

Οι κατασκευαστές πλαισίων αναγράφουν την ονομαστική 

ισχύ σε αέρια μάζα 1.5. Αυτό υποδηλώνει 

συγκεκριμένο ύψος του ήλιου που μπορεί να 

επιτευχθεί, στην καλύτερη περίπτωση, δύο φορές την 

ημέρα. Επομένως τις υπόλοιπες ώρες μιας τυπικής 

ημέρας η παραπάνω συνθήκη δεν ικανοποιείται. Η 

μείωση του ηλιακού φωτός σχετίζεται άμεσα με την  

αύξηση της αέριας μάζας. Η ελάχιστη τιμή της 

επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια του ηλιακού 

μεσημεριού. Επιπλέον το φάσμα του ήλιου δεν είναι 

σταθερό σε σχέση με το μήκος κύματος και 

προσομοιάζει, κατά βάση, το φάσμα ενός μέλανος 

σώματος. Με τη βοήθεια πειραματικών είναι δυνατόν 

να καθοριστεί η επίδραση της θέσης του ήλιου στην 

παραγωγή ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Το Σχήμα 1 δείχνει τις επιπτώσεις της αέριας μάζας σε 

ένα πλαίσιο αμόρφου πυριτίου (κόκκινα σημεία) και 

σε ένα πλαίσιο κρυσταλλικού πυριτίου. Τα πλαίσια 

αμόρφου πυριτίου εκμεταλλεύονται κυρίως μικρότερα 

μήκη κύματος από ότι τα πλαίσια κρυσταλλικού 

πυριτίου.   

2. Χαμηλές τιμές ακτινοβολίας

Η ηλεκτρική απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου 

μεταβάλλεται με την πυκνότητα ισχύος της ηλιακής 

ακτινοβολίας. Οι απαιτούμενες μετρήσεις δεν είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας γιατί δεν είναι εύκολος ο διαχωρισμός των 

επιπτώσεων της αέριας μάζας. Έτσι αναπτύχθηκε 

μηχανική κατασκευή που έχει τη δυνατότητα να φέρει 

ανοξείδωτα πλέγματα διαφορετικών διαπερατοτήτων. 

Τα πλέγματα αποκόπτουν συγκεκριμένα ποσοστά της 

ηλιακής ακτινοβολίας και έτσι είναι εφικτή η ρύθμιση 

της πυκνότητας ισχύος που προσπίπτει στο 

φωτοβολταϊκό πλαίσιο υπό μελέτη. Το Σχήμα 2 δείχνει 

τη μεταβολή της απόδοσης σε σχέση με την πυκνότητα 

ισχύος για ένα πλαίσιο πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Σχήμα 1

Σχήμα 2

3. Γωνία Πρόσπτωσης

Ένα τμήμα του φωτός που εισέρχεται σε ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο ανακλάται και ένα μικρότερο τμήμα 

απορροφάται από το προστατευτικό κρύσταλλο και από την αντι-ανακλαστική επίστρωση. Η αύξηση της 

γωνίας πρόσπτωσης του φωτός ενισχύει την ανάκλαση και κατά συνέπεια μειώνεται το φως που μπορεί 

να εισέλθει στην περιοχή του ημιαγωγικού υλικού (π.χ. πυρίτιο). Μετρήσεις με τη βοήθεια απλής 

μηχανικής κατασκευής επιτρέπουν τη μελέτη των επιπτώσεων που έχει η γωνία πρόσπτωσης στην 

εισερχόμενη πυκνότητα ισχύος. Προκύπτουν τυπικές καμπύλες όπως αυτή του σχήματος 3. 

Περίληψη

Η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από ένα φωτοβολταϊκό

σύστημα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η

δυνατότητα πρόβλεψης της παραγόμενης ισχύος από

ένα ΦΒ σύστημα είναι σημαντική γιατί επιτρέπει την

ανίχνευση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να

σχετίζονται με το φωτοβολταϊκό πλαίσιο, τον

αντιστροφέα τάσης, σκίαση, κ.α. Παρουσιάζονται

αποτελέσματα μετρήσεων που καθορίζουν τις

επιπτώσεις της αέριας μάζας στο ρεύμα

βραχυκύκλωσης και την ισχύ. Επίσης, παρουσιάζονται

αποτελέσματα από μετρήσεις που σκοπό έχουν τη

μελέτη της μεταβολής της απόδοσης με την

πυκνότητα ισχύος. Οι διάφορες συναρτήσεις

ενσωματώνονται σε ένα μοντέλο με στόχο τον

υπολογισμό της αναμενόμενης παραγωγής ισχύος για

δεδομένες μετεωρολογικές συνθήκες και δεδομένο

φωτοβολταϊκό σύστημα.
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Συμπεράσματα

Το μοντέλο υπολογίζει την ισχύ που παράγεται από 

ένα φωτοβολταϊκό σύστημα χρησιμοποιώντας τον 

ελάχιστο δυνατό αριθμό παραμέτρων.

Δεδομένα εισόδου

Ονομαστική Ισχύς Συστήματος

 Ρυθμός μεταβολής της ισχύος με τη θερμοκρασία 

κυψελίδας

Καμπύλη απόδοσης 

Καμπύλη αέριας μάζας

Καμπύλη γωνίας πρόσπτωσης

Καμπύλη αντιστροφέα τάσης

Σταθερός ή μεταβλητός όρος για άλλες απώλειες

Προσανατολισμός ΦΒ συστήματος

Δεδομένα εξόδου

Ισχύς ΦΒ συστήματος στο σημείο μεγίστης ισχύος

Η ακρίβεια το μοντέλου εξαρτάται και από 

την ακρίβεια των πειραματικών μετρήσεων 

με τις οποίες συγκρίνεται

Η τυπική ακρίβεια του μοντέλου είναι 5%

Ένα μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

αναλυτική μελέτη της απόδοσης ενός 

φωτοβολταϊκού συστήματος 

 Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

πρόγνωση της παραγόμενης ισχύος εφόσον η 

πρόγνωση, κυρίως, της πυκνότητας ισχύος 

είναι αρκετά ακριβής  

Σε μεσαίας και μεγάλης κλίμακας 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι απώλειες 

λόγω σκίασης εξαιτίας των διαδοχικών 

σειρών ΦΒ πλαισίων πρέπει να ληφθεί 

υπόψη. Βελτίωση του μοντέλου μπορεί να 

προκύψει από αξιόπιστες πειραματικές 

μετρήσεις του συγκεκριμένου τύπου του ΦΒ 

πλαισίου που πρόκειται να εγκατασταθεί σε 

ένα ΦΒ σύστημα.      

Σχήμα 3

Ευχαριστίες: Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια 
της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων 
στο ΤΕΙ Κρήτης», υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
“Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
το Ελληνικό Δημόσιο (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
2007-2013)

Αποτελέσματα

Σχήμα 9. Εδώ εμφανίζονται δεδομένα από το ίδιο σύστημα του 

Σχήματος 7 αλλά από διαφορετική χρονική περιοδο (04/2011-

08/2011) και περιέχονται 129503 πειραματικά σημεία. Προσαρμογή 

Γκαουσιανής δίνει σ 2.4% και FWHM 5.7%.

Σχήμα 5: Ιστόγραμμα συχνότητας της διαφοράς μεταξύ μοντέλου και 

πειραματικών δεδομένων της περιόδου 2004-2006 από την πόλη Klamath, 

Falls, Oregon, ΗΠΑ. Προσαρμογή με Γκαουσιανή δίνει σ 2.7% ή 

ισοδύναμα ένα FWHM 6.4%.

Σχήμα 4: Ιστόγραμμα συχνότητας της διαφοράς μεταξύ μοντέλου και 

πειραματικών δεδομένων των ετών 2012 and 2013 από την πόλη Bend, 

OR (68848 σημεία). Προσαρμογή με Γκαουσιανή δίνει σ 3.2% ή 

ισοδύναμα ένα FWHM 7.5%.

Σχήμα 6. Ποιοτικές μετρήσεις είναι απαραίτητες για την ανίχνευση 

πιθανών προβλημάτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός ΦΒ 

συστήματος. Ο κανονικοποιημένος λόγος επίδοσης (με διόρθωση για τη 

θερμοκρασία, μπλε καμπύλη) καταγράφεται μαζί με την καμπύλη της 

πυκνότητας ισχύος (καφέ καμπύλη). Είναι φανερό ότι οι παρατηρούμενες 

μειώσεις του λόγου επίδοσης δε σχετίζονται με μεταβολές της πυκνότητας 

ισχύος. Πιθανοί λόγοι μπορεί να σχετίζονται με προβλήματα του 

αντιστροφέα τάσης, σκίαση, κ.λπ.

Σχήμα 7. : Ιστόγραμμα συχνότητας της διαφοράς μεταξύ μοντέλου και 

πειραματικών δεδομένων. Το σύστημα είναι ένα διασυνδεδεμένο σύστημα 

ονομαστικής ισχύος 80 kW που βρίσκεται στην ανατολική Κρήτη. Τα μέχρι 

τώρα αποτελέσματα (67236 σημεία) δίνουν ένα σ 2.54% ή ένα FWHM 6.0%.

Το προτεινόμενο μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τους κυριότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ισχύος από ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο ή 

σύστημα.
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Pp Ονοματική ισχύς στις πρότυπες συνθήκες
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nt παράγοντες μείωσης της ηλεκτρικής ισχύος

Σχήμα 8. Διάγραμμα ένα προς ένα με την ισχύ ενός ΦΒ πλαισίου (Χ-

άξονας, πειραματική μέτρηση) σε σχέση με την υπολογισμένη ισχύ 

από το μοντέλο (y-άξονας).
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