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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ηλιακή Γεωμετρία και Ακτινοβολία
  
Αυτό το  κεφάλαιο   αναφέρεται  συνοπτικά  στις  ανανεώσιμες  πηγές
ενέργειας και την ηλιακή ενέργεια και θα επικεντρωθεί περισσότερο
στην ανάλυση της ηλιακής γεωμετρίας. Η ηλιακή γεωμετρία έχει στόχο
την έκφραση της θέσης του ήλιου στον ορίζοντα  και τον υπολογισμό
της γωνίας πρόσπτωσης των ηλιακών ακτίνων σε μία επιφάνεια.

1.1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η ενέργεια είναι η ικανότητα ενός σώματος ή συστήματος, να παράξει
έργο. Η ενέργεια δεν δημιουργείται, ούτε καταστρέφεται, παρά μόνο
μετατρέπεται από μία μορφή ενέργειας σε άλλη. Συνεπώς όταν μιλάμε
για  παραγόμενη  ενέργεια,  π.χ  κατά  την  καύση  ενός  καυσίμου,
εννοούμε την μετατροπή της χημικής ενέργειας σε άλλη μορφή, κυρίως
θερμική. Μάλιστα οι καύσιμες ύλες ήταν και εξακολουθούν να είναι
οι κυρίαρχες πηγές ενέργειας για τον άνθρωπο, όμως η χρήση τους
αυξήθηκε δραματικά κατά την έντονη βιομηχανική δραστηριότητα του
20ου αιώνα και μέχρι και σήμερα. Συνεπώς η αύξηση των ενεργειακών
αναγκών και η αναπόφευκτη εξαφάνιση καύσιμων υλών στο μέλλον, έχει
οδηγήσει την ανθρωπότητα να αναζητήσει άλλες , ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
  Ανανεώσιμες  πηγές  ή  ΑΠΕ  αποκαλούνται πηγές  ενέργειας,  που
‘θεωρητικά’ παραμένουν ανεξάντλητες. Με αυτό εννοούμε πως οι πηγές
αυτές  μπορεί  κάλλιστα,  να  είναι  εκμεταλλεύσιμες  πολύ  μετά  την
πιθανή  εξαφάνιση  του  ανθρώπινου  είδους,  τουλάχιστον  από  τον
πλανήτη γη. Τέτοιες πηγές είναι γεωθερμικές,ο άνεμος και ο ήλιος.
Από τις γεωθερμικές πηγές εκμεταλλευόμαστε την θερμική ενέργεια
του  φλοιού  της  γης,  για  θέρμανση  όσο  και  για  ατμοπαραγωγή.  Ο
άνεμος  μπορεί  να  εκμεταλλευτεί  με  την  χρήση  πτερωτών  ,  που
χρησιμοποιούν την κινητική ενέργεια του κινούμενου αέρα , ενώ η
ηλιακή τεχνολογία έχει εφαρμογή τόσο στην μετατροπή της ηλιακής
ακτινοβολίας  σε  θερμότητα  όσο  και  σε  ηλεκτρικό  ρεύμα  μέσο  του
φωτοβολταϊκού φαινομένου.
  Όμως,  οι  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας   εξακολουθούν,  να
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εφαρμογή τους, καθώς οι κοινές πηγές
ενέργειας  (υδρογονάνθρακες)  προσφέρουν  περισσότερη  ισχύ  για
λιγότερο  κόστος  και  για  αυτό  προτιμούνται  σε  εγκαταστάσεις
ηλεκτροπαραγωγής,  που  απαιτούν  μεγάλη  ατμοπαραγωγή.  Ακόμη  ,  η
χρήση  τους  στις  μεταφορές  είναι  δύσκολα  εφαρμόσιμες,  παρά  μόνο
κάποιων πειραματικών οχημάτων με φωτοβολταϊκά. Παρ’ όλα αυτά οι
ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  έχουν  αρκετά  πλεονεκτήματα  που  να
δικαιολογούν την χρήση τους, όπως:

● Μείωση  των  οικιακών  καταναλώσεων  από  την  αγορά  πετρελαίου
θέρμανσης και των οικιακών εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα.
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● Αποκέντρωση των πηγών ενέργειας. Κάθε συνοικισμός μπορεί να έχει
την δική του εγκατάσταση ΑΠΕ , μειώνοντας την ανάγκη για μεγάλες
κεντρικές  εγκαταστάσεις  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Συνεπώς
έχουμε μείωση των εξόδων που προκύπτουν από την κατασκευή μεγάλων
δικτύων μεταφοράς ενέργειας αλλά και της συντήρησής τους.

● Μείωση  ρύπων  από  τις  εγκαταστάσεις  ατμοπαραγωγής  των  σταθμών
παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Καθώς  οι  φωτοβολταϊκές  και
αιολικές  εγκαταστάσεις  μπορεί  να  συνδεθούν  στο  δίκτυο
ηλεκτροδότησης, μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου στους
σταθμούς  άρα και τους ρύπους.

● Ανεξαρτητοποίηση   από  εισαγόμενες  πηγές  ενέργειας,  όπως  το
πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλα.

● Δημιουργία  νέων  θέσεων  απασχόλησης  και  ενίσχυσης  της  τοπικής
οικονομίας.

1.2. Ηλιακή ενέργεια

Ηλιακή ενέργεια είναι το ποσό της ενέργειας που εκπέμπει ο ήλιος
μέσω  της  ακτινοβολίας.  Η  ενέργεια  εκπέμπεται  σε  πακέτα
διαφορετικής ενέργειας και συχνότητας  , που ονομάζονται φωτόνια
δημιουργώντας  το  ηλιακό  φάσμα.  Το  σύνολο  της  ενέργειας  του
φάσματος λέγεται ένταση της ακτινοβολίας και έχει μονάδες ισχύς
ανά τετραγωνικό μέτρο(W/m2) και  σύμβολο το γράμμα G. Στα όρια της
ατμόσφαιρας η ενέργεια ανά χρόνο ανά επιφάνεια υπολογίζεται στα
1370 (W/m2).  Όταν  το  φάσμα  της  ακτινοβολίας  προσπίπτει  στην
επιφάνεια  του  πλανήτη  γη   επιδέχεται  αλλαγές  εντός  της
ατμόσφαιρας. Πιο συγκεκριμένα, η ακτινοβολία εντός της ατμόσφαιρας
επιδέχεται:

α) Σκέδαση , μια διαδικασία όπου μέρος του φάσματος απορροφάται
από τα μόρια της ατμόσφαιρας , δίνοντας πίσω φωτόνια άλλης ισχύς.
Η ακτινοβολία αυξάνει την ενέργεια των ηλεκτρονίων της εξωτερικής
τους  στοιβάδας(ηλεκτρόνια  σθένους),  με  συνέπεια  αυτά  να
μετακινηθούν καταβάλλοντας νέες στοιβάδες υψηλότερης ενέργειας.
Για να αποκατασταθεί η ενεργειακή ισορροπία τα ηλεκτρόνια τείνουν
να επιστρέψουν σε στοιβάδες χαμηλότερης ενέργειας με αποτέλεσμα
την εκπομπή ακτινοβολίας διαφορετικού φάσματος από το αρχικό.

β)  Διάχυση,που  οφείλεται  στη  ανάκλαση  της  ακτινοβολίας  σε
επιφάνειες εντός της ατμόσφαιρας. Η ακτινοβολία προσπίπτει πάνω σε
ακανόνιστες  επιφάνειες  που  δημιουργούνται  από  τα  μόρια  της
ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα την άτακτη ανάκλαση της.

Η ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γη είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την ζωή, καθώς εκτός από την φωτοσύνθεση συμβάλλει
στην  θέρμανση  της  επιφάνειας  της  γης  μέσω  του  φαινομένου  του
θερμοκηπίου.  Το  συνολικό  ποσό  ενέργειας  που  απορροφάται  έχει
υπολογισθεί περίπου στα 3,85×108 Joules,  μεγάλο μέρος του οποίου
από τους ωκεανούς.

2



1.3. Ηλιακή Γεωμετρία

Η  ένταση  της  ηλιακής  ακτινοβολίας  δεν  είναι  σταθερή  αλλά
επηρεάζεται  από  διάφορους  παράγοντες,  προβλέψιμους  όπως  η
περιστροφή της γης και μη προβλέψιμους
που έχουν να κάνουν με τις εσωτερικές διεργασίες του ήλιου. Για να
προβλέψουμε  με  ακρίβεια  την  ένταση  της  ηλιακής  ακτινοβολίας  G
χρησιμοποιούμε παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την θέση του
ήλιου στον ορίζοντα (σχετική θέση με την γη). Τέτοιοι παράγοντες
είναι :

● Το γεωγραφικό πλάτος (φ).Η γη δεν είναι επίπεδη, αλλά σφαιρική
και συνεπώς οι ακτίνες του ήλιου δεν προσπίπτουν κάθετα σε κάθε
θέση  πάνω  στη  γη.  Οι  ακτίνες  είναι  πιο  κάθετες  κοντά  στον
ισημερινό και το αντίθετο στους πόλους. Αυτό επηρεάζει σημαντικά
την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη,
γιατί η ακτινοβολία πρέπει να διασχίσει μεγαλύτερη απόσταση εντός
της  ατμόσφαιρας  και  τα  φαινόμενα  σκέδασης  και  διάχυσης  είναι
εντονότερα. Όμως,το φαινόμενο αυτό δεν είναι απόλυτο καθώς η γωνία
του άξονα περιστροφής της γης μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του
έτους.  Για  παράδειγμα  το  καλοκαίρι  ο  βόρειος  πόλος  είναι
στραμμένος προς τον ήλιο με αποτέλεσμα να δέχεται σχεδόν κάθετα
την ηλιακή ακτινοβολία. Για να προβλέψουμε αυτό το φαινόμενο είναι
απαραίτητη η χρήση του επόμενου παράγοντα.

           

           Σχήμα 1.1 κλίση του άξονα περιστροφής της γης

● Το ισημερινό επίπεδο (δ). Ο άξονας περιστροφής της γης δεν είναι
κάθετος της ηλιακής ακτινοβολίας. Μάλιστα κατά την διάρκεια του
έτους  η  κλίση  του  άξονα  αλλάζει  μεταβάλλοντας  το  ισημερινό
επίπεδο. Οι τιμές του δ κυμαίνονται από -23,45ο

(χειμερινό ηλιοστάσιο) μέχρι 23,45ο (θερινό ηλιοστάσιο).

 Για το ισημερινό επίπεδο δίνεται η σχέση :
 δ = 23,45sin[360×(284+n)/365]  (1.1)                            3



 με n την ημέρα του χρόνου. Το ισημερινό επίπεδο επηρεάζει έντονα
την  γωνία  πρόσπτωσης  της  ακτινοβολίας  και  συνεπώς  αποτελεί  από
τους κύριους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

● Η απόσταση της γης από τον ήλιο. Η γη διασχίζει μια ελλειπτική
τροχιά γύρω από τον ήλιο, με αποτέλεσμα την μείωση ή αύξηση της
απόστασης  κατά  την  διάρκεια  του  έτους.  Η  ένταση  G  συνεπώς
κυμαίνεται από 1310-1399 W/m2 στα όρια της ατμόσφαιρας .
Για  τον  υπολογισμό  της  έντασης  είναι  προτιμότερη  η  χρήση
κατάλληλων πινάκων, στους οποίους καταγράφονται οι τιμές έντασης
της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την διάρκεια του έτους.

● Το ύψος του ήλιου στον ορίζοντα (α) και ωριαία γωνία (ω) .
Το  ύψος  του  ήλιου  διαφέρει  εποχιακά,για  παράδειγμα  στο  βόρειο
ημισφαίριο ο ήλιος βρίσκεται ψηλότερα στον ουρανό το καλοκαίρι από
ότι  τον  χειμώνα.  Επίσης  το  ύψος  του  ήλιου  στον   ορίζοντα
μεταβάλλεται κατά την διάρκεια της ημέρας αποκτώντας μέγιστη τιμή
το ηλιακό μεσημέρι .  

              

              Σχήμα 1.2 Ύψος του ήλιου στον ορίζοντα 

Οι παραπάνω παράμετροι είναι απαραίτητοι για την εύρεση της θέσης
του  ήλιου  σε  σχέση  με  τη  γη,  όμως  σε  μία  εγκατάσταση  ηλιακών
συλλεκτών είναι απαραίτητο να ληφθούν και άλλοι παράγοντες, όπως
θα δούμε παρακάτω.

1.4 ΣΧΕΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗ-ΗΛΙΟΥ
Σε μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση πρέπει να γνωρίζουμε, εκτός από
την θέση του ήλιου στον ορίζοντα και την γωνία που σχηματίζουν οι
ακτίνες με τον συλλέκτη (παρατηρητή).Συνεπώς πρέπει να γνωρίζω την
κλίση του παρατηρητή με το οριζόντιο επίπεδο επίπεδο β (0≤β≤90).
Ακόμη σημαντικό παράγοντας είναι η Αζιμούθια γωνία γ (-90≤γ≤90).
Η Αζιμούθια γωνία σχηματίζεται από την κάθετη ευθεία στην βάση του
συλλέκτη με την διεύθυνση του Νότου (Μεσημβρινός). 
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Η γωνία είναι θετική όταν ο συλλέκτης κοιτά δυτικά και αρνητική
όταν είναι στραμμένος ανατολικά. Επίσης υπάρχει η ζενίθια γωνία Θz
για την οποία ισχύει Θz = 90 – αs  (1.2)
όπου αs το ύψος του ήλιου όπως προαναφέραμε. Η ζενίθια γωνία παίζει
σημαντικό  ρόλο  στους  υπολογισμούς  προσανατολισμού  των  πλαισίων.
Ακόμη  η  ωριαία  γωνία  ω, την  οποία  αναφέραμε  στην  προηγούμενη
ενότητα,  υπολογίζεται ως:
ω = (ΑΗΧ – 12) × 15ο (1.3)
με ΑΗΧ = Αληθής Ηλιακός Χρόνος (ΑΗΧ). Για τον ΑΗΧ ισχύει:
ΑΗΧ= ΤΩΧ-4(Lst-Lloc) + E  (1.4)

 όπου ΤΩΧ η τωρινή ώρα σε λεπτά , Lst και Lloc τα γεωγραφικά μήκη
της ατράκτου του μεσημβρινού και ο τοπικός μεσημβρινός αντίστοιχα.
Κάθε άτρακτος ανατολικά του μεσημβρινού Λονδίνου προσθέτει + 15ο

στο γεωγραφικό μήκος (Lst=0,15,30,…).
E είναι ένας διορθωτικός παράγοντας και υπολογίζεται ως εξής:
Ε =0,0172 + 0.3278cosB -7.3456sinB -3.3468cos2B -9,3544sin2B (1.5)
και
Β = 360×(n-1)/365 (1.6)
n: αριθμός ημέρας του χρόνου.

Σχήμα 1.3 Γωνία πρόσπτωσης ηλιακών ακτινών σε κεκλιμένη επιφάνεια

Τα χαρακτηριστικά της γεωμετρίας συλλέκτη-θέσης ήλιου , δηλαδή το
σύνολο  των  δεδομένων  της  ενότητας  αυτής  θα  μας  βοηθήσουν  στον
υπολογισμό της γωνίας πρόπτωσης θ της ακτινοβολίας στο πλαίσιο του
συλλέκτη.
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1.5 Χρήσιμες Τριγωνομετρικές Σχέσεις

Η γενική σχέση της γωνίας πρόσπτωσης θ είναι η εξής

cosθ= sinδ Χ sinφ Χ cosβ
     -sinδ × cosφ × sinβ × cosγ
     +cosδ × cosφ × cosβ × cosω
     +cosδ × sinφ × sinβ × cosγ × cosω
     +cosδ × sinβ × sinγ × sinω          ( 1.7)

Αν γ = 0, τότε :

cosθ= sinδ × sinφ × cosβ
-sinδ × cosφ × sinβ
+cosδ × cosφ × cosβ × cosω
+cosδ × sinφ × sinβ × cosω       (1.8 )  
                

Αν β= 0 και γ= 0, τότε:
θ = θz

cosθz = cosδ × cosφ × cosω + sinδ × sinφ  (1.9 )

ωριαία γωνία δύσης ως για οριζόντιο επίπεδο (β = 0) :

ως = arcos(-tanφ×tanδ)                    (1.10)

η ωριαία γωνία δύσης ενός συλλέκτη  θα είναι η ελάχιστη τιμή της ως
για γωνία β.

ως,β = min{ωως , ως = arcos[-tan(φ-β)×tanδ]}  (1.11)

Η αζιμούθια γωνία του ήλιου για μέρα n, απόκλισης δ(n) και
χρονική στιγμή ω δίνεται από την σχέση:

sinγ = (cosδ×cosω) / sinθz        (1.12)

Έχοντας  πλέον  τα  απαραίτητα  εργαλεία  μπορεί  κάποιος,  να  βρει
εύκολα την ηλιακή γεωμετρία. Στο παρακάτω παράδειγμα θα
αξιοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες που συλλέξαμε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

Να υπολογιστεί η γωνία πρόσπτωσης της άμεσης ακτινοβολίας για ένα
συλλέκτη τοποθετημένο στην Αθήνα με κλίση 45ο και αζιμούθια γωνία
15ο προς ανατολής.Ο υπολογισμός να γίνει για 17 Μαρτίου και ηλιακή
ώρα 11:00.
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Δεδομένα
Για Αθήνα φ = 37.970

Κλίση συλλέκτη β = 45ο

Αζιμούθια γωνία γ =-15ο

Η ημέρα του έτους είναι n = 76
ΑΗΧ = 11:00

Βήμα 1ο

Η ωριαία γωνία ω θα υπολογιστεί βάση της σχέσης 1.4
ω = (ΑΗΧ-12)×15ο = -15ο

Βήμα 20

Ισημερινό επίπεδο ή απόκλιση
σχέση 1.1, δ = 23.45ο ×[360×(284+n)/365]= 23.45ο[360×(284+76)/365]
= -2.02

Βήμα 30

Υπολογισμός της γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας με την
σχέση 1.7

cosθ = sin(-2.02o) × sin(37.97o) × cos(45o)
– sin(-2.02o) × cos(37.97o) × sin(45o) × cos(-15o)
+cos(-2.02o) × cos(37.97o) × cos(45o) × cos(-15o)
+cos(-2.02o) × sin(37.97o) × sin(45o) × cos(-15o) × cos(-15o)
+cos(-2.02o) × sin(37.97o) × sin(-15o) × sin(-15o)

cosθ = 0.97  , θ = 14.07ο

1.6 Ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο

Σημαντικός παράγοντας στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ηλιακών
συλλεκτών  αποτελεί  ο  λόγος  άμεσης  της  άμεσης  ακτινοβολίας  σε
συλλέκτη  με  κλίση  β  ,  με  την  άμεση  ακτινοβολία  σε  οριζόντιο
επίπεδο.  Αυτό  τον  λόγο  τον  συμβολίζουμε  ως  Rb.  Ο  λόγος  Rb
υπολογίζεται από την σχέση:

Rb=
Ib n
Ib

=
Ib d×c o sθ

Ib d×c o sθz

=
c o sθ
c o sθz

         (1.13)

Ιbn : άμεση ακτινοβολία σε επίπεδο κλίσης β (W/m2)
Ib :  άμεση ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο (W/m2)
Ιbd : άμεση ακτινοβολία (W/m2)
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Η σχέση 1.13 για προσανατολισμό του συλλέκτη προς τον νότο (γ=0)
μπορεί να υπολογιστεί άμεσα, χωρίς τον υπολογισμό θ και θz με την
σχέση:

Rb=
c o s (φ−β )c o sδ c o sω+s in(φ−β)s i nδ
c o s φ c o sδ c o sω+ s in δ s i nω

   (1.14)

Η  ακτινοβολία  στα όρια  της  ατμόσφαιρας,  όπως  αναφέραμε  στην
ενότητα  1.2.1,  κυμαίνεται  από  1310  εώς  1399  W/m2. Η  τιμή  της
αλλάζει περιοδικά κατά την διάρκεια του έτους σύμφωνα με

Ιo n= I sc [1+0.033 c o s(360
n
365

)]       (1.15)

Ion: ακτινοβολία στα όρια της ατμόσφαιρας (W/m2)
Ιsc: ηλιακή σταθερά , 1353 W/m2

n: ημέρα του έτους

Για ένα οριζόντιο επίπεδο εκτός των ορίων της ατμόσφαιρας η σχέση
1.15 παίρνει την μορφή.

Ιο=Ι s c [1+0.033c o s (360
n
365

)]c o sθz
    (1.16)

ή

Io=I s c [1+0.033c o s (360
n
365

)](s in φ s in δ+c o sφ c o s δ c o sω)  (1.17)

*Ιο σε W/m2

Κατά  την  διάρκεια  της  ημέρας,  μια  επιφάνεια  στο  όριο  της
ατμόσφαιρας  δέχεται  συνολική  ακτινοβολία  (J/m2)  ίση  με  το
αποτέλεσμα της παρακάτω σχέσης.

Ho=
(24×3600×I s c)

π
[1+0.033c o s (360

n
365

)](
2 π ως

360
s i nφ s inδ+c o s φ c o sδ c o sως )

(1.18)

Οι παραπάνω σχέσεις εκφράζουν τις τιμές της ακτινοβολίας στα όρια
της ατμόσφαιρας. Όπως εξηγήσαμε στην ενότητα 1.1.2 η ακτινοβολία
σκεδάζεται  και  διαχέεται  εντός  της  ατμόσφαιρας,μεταβάλλοντας  το
ποσό της ακτινοβολίας που θα δεχτεί ο συλλέκτης. Kαθώς  ενδιαφέρον
έχει  η  ποσότητα  της  ακτινοβολίας  ενός  της  ατμόσφαιρας,
χρησιμοποιείται  ο συντελεστής   αιθριότητας  Κ, που  εκφράζει  την
καθαρότητα (π.χ. συννεφιά ,ρύπανση κ.α) της ατμόσφαιρας και τον
λόγο R ακτινοβολίας  που  αναφέραμε  παραπάνω  (σχέση  1.13).  Πιο
αναλυτικά για τον λόγο R:
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R=
I b
I

Rb+
I d
I

Rd
  (1.19)    με R τον ολικό λόγο ακτινοβολίας και Rb ,

Rd οι λόγοι άμεσης και διάχυτης ακτινοβολίας.

 Οι Liu και Jordan μας έχουν δώσει μία πιο ακριβή σχέση, η οποία
συμπεριλαμβάνει και την ανακλώμενη ακτινοβολία. Προτείνεται δηλαδή
η σχέση:

R=
I b
I

Rb+
I d
I

(
1+c o s β
2

)+
1−c o s β
2

×r     (1.20)

r  είναι ο συντελεστής ανακλαστικότητας του γειτονικού χώρου του
συλλέκτη.

Επίσης ο λόγος R μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει τον λόγω
των ολικών ποσών ενέργειας πού προσπίπτουν μέσω ακτινοβολίας

R=
HT

H
                 (1.21)

HT:  ολική  μηνιαία  ενέργεια  που  προσπίπτει  σε  επίπεδο  συλλέκτη
κλίσης β ( J/m2)
H : ολική μηνιαία ενέργεια που προσπίπτει σε οριζόντιο επίπεδο  (
J/m2)

Η σχέση 1.20 μπορεί να γραφεί πιο αναλυτικά ως

R=(1−
Hd

H
)×Rb+(

Hd

H
)×(
1+c o s β
2

)+r×(
1−c o s β
2

)  (1.22)

και από τις δύο παραπάνω σχέσεις προκύπτει η

ΗΤ=Η (1−
Ηd

H
)×Rb+Hd×(

1+c o s β
2

)+r×H×(
1−c o s β
2

)  (1.23)

O  λόγος  της  ημερήσιας  διάχυτης  ακτινοβολίας  προς  την  ολική

ακτινοβολία, σε οριζόντιο επίπεδο ( Hd

H
) απαιτεί την αξιοποίηση του

συντελεστή αιθριότητας Κ.

KT  ορίζεται  ως  τον  λόγο  της  μηνιαίας  ακτινοβολίας  σε  οριζόντιο
επίπεδο προς την μηνιαία ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο εκτός
της ατμόσφαιρας.

KT=
μη ν ια ί α α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς σ ε ο ρ ι ζ ό ν τ ι ο ε π ί π ε δ ο
μη ν ια ί α ς α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ς σ ε ο ρ ι ζ ό ν τ ιο ε κ τ ό ς ο ρ ί ων τ ης α τ μ ό σ φα ι ρα ς

 (1.24)

Ο λόγος Ηd

H
 μπορεί να υπολογιστεί ως εξής.
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Ηd

H
=1.39−4.03×KT+5.53×KT

2
−3.11×KT

3    (1.25)

Όλες οι εξισώσεις του κεφαλαίου 1 είναι απαραίτητες για τον
υπολογισμό  της  ηλιακής  γεωμετρίας  και  προ-υπόθεση  για  τον
σχεδιασμό και την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων. Για αυτό ο
μηχανικός  που  θα  τοποθετήσει  μία  συστοιχία  φωτοβολταϊκών  είτε
θερμικών  πλαισίων  ,  θα  πρέπει  να  έχει  υπόψη  του  και  να
συμβουλεύεται  τις  σχέσεις  αυτές  ή  να  χρησιμοποιεί  κατάλληλο
υπολογιστικό  πρόγραμμα  το  οποίο  εκτελεί  αυτόματα  τους
υπολογισμούς.

1.6  Σημασία  της  ηλιακής  γεωμετρίας  για  τα  ηλιακά
συστήματα

Ό,τι αναλύθηκε σε αυτό το κεφάλαιο αποτελεί σημαντική γνώση για
την  εφαρμογή  των  ηλιακών  τεχνολογιών.  Οι  τεχνολογίες,  που  θα
αναλύθούν  στα  επόμενα  κεφάλαια  ,  βασίζονται  στην  ηλιακή
ακτινοβολία , την οποία αξιοποιούν μετατρέποντάς την σε θερμότητα
ή  ηλεκτρική  ενέργεια.  Επειδή  ,  η  μετατροπή  της  ακτινοβολίας
γίνεται σε ειδικές επιφάνειες, στην οποία αυτή προσπίπτει, είναι
απαραίτητο να εξασφαλιστεί, πως η πρόσπτωση είναι όσο το δυνατό
πιο  κάθετη  στην  επιφάνεια  για  την  καλύτερη  εκμετάλλευση  της
ακτινοβολίας.  Πιο  συγκεκριμένα  ,  κακός  προσανατολισμός  των
επιφανειών θα συνιστούσε λιγότερη απορροφούμενη ακτινοβολία, καθώς
μεγάλο  μέρος  της  θα  ανακλούσε  από  την  επιφάνεια.  Επειδή  οι
επιφάνειες αυτές είναι σχεδόν αποκλειστικά σταθερές (δεν αλλάζουν
προσανατολισμό)  ,  είναι  σημαντικό  να  κριθεί  ποιος  είναι  ο
βέλτιστος προσανατολισμός για όλο το έτος, γιατί όπως εξηγήσαμε η
τροχιά του ήλιου στο ορίζοντα αλλάζει κατά την διάρκεια του έτους
και της ημέρας. Τα επόμενα κεφάλαια θα επικεντρωθούν λιγότερο στον
υπολογισμό της γεωμετρίας των επιφανειών και θα δώθεί έμφαση στην
αρχή και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ηλιακών τεχνολογιών.
Αυτό  το  κεφάλαιο  αποτελεί,  λοιπόν,  σημείο  αναφοράς   για  τον
μηχανικό για την τοποθέτηση των συστημάτων αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

2.1 Εισαγωγή

Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομάζονται διατάξεις ηλιακών συλλεκτών και
άλλων εξαρτημάτων μπαταριών ,  inverter  κ.τ.λ που σκοπό έχουν την
παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας  μετατρέποντας  την  ενέργεια  της
ηλιακής  ακτινοβολίας  σε  ηλεκτρική  μέσω  του  φωτοβολταϊκού
φαινομένου.
  Το  φωτοβολταϊκό  ή  φωτοηλεκτρικό  φαινόμενο  παρατηρήθηκε  πρώτη
φορά  στα  μέσα  του  19ου  αιώνα  από  ένα  Γάλλο  φυσικό  Edmond
Becquerel. Αυτό θα οδηγούσε και άλλους φυσικούς και μηχανικούς
να μελετήσουν το φαινόμενο και να βρουν τρόπους εκμετάλλευσής του.
Πράγματι η πρώτη αποδοτική διάταξη φωτοβολταϊκών κατασκευάστηκε
στα μέσα του 20ου αιώνα. Από τότε τα φωτοβολταϊκά συστήματα  έχουν
συνεχίσει να βελτιώνονται.
  Την σήμερον ημέρα τα φωτοβολταϊκά έχουν ευρεία χρήση στο οικιακό
τομέα αλλά και και στην βιομηχανία. Χώρες ανά τον κόσμο επενδύουν
μεγάλα  ποσά  και  εφαρμόζουν  προγράμματα  για  την  ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών  συστημάτων.  Αυτό  είναι  φυσικό  αν  μελετήσουμε  τα
παρακάτω πλεονεκτήματα.
  
  Πλεονεκτήματα:

● Μείωση ρύπων από την χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας. Η ανάγκη
για καθαρότερη ατμόσφαιρα παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς συμβάλλει
σε  ένα  υγιή  πληθυσμό.  Όσο  αφορά  την  βιομηχανία  ,  μπορούν  να
μειώσουν το κόστος από τον φόρο ρύπανσης.

● Αποκέντρωση του δικτύου ηλεκτρική ενέργειας μίας χώρας. Αφαιρεί
την  ανάγκη  για  μεγάλες  κεντρικές  μονάδες  κεντρικές  μονάδες,  το
κόστος συντήρησης του δικτύου και δίνει ευκαιρίες στον υπαίθριο
πληθυσμό.

● Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

● Μεγάλη μείωση ενεργειακού κόστους κυρίως στον οικιακό τομέα.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν την αξία των φωτοβολταϊκών συστημάτων και
πως αυτά βελτιώνουν την ζωή μας.
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2.2 Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο
 Φωτοβολταϊκό  φαινόμενο  ονομάζεται την  παραγωγή  ηλεκτρικού
ρεύματος  εντός  ενός  σώματος,  όταν  αυτό  εκτίθεται  σε  κάποια
ακτινοβολία. Το φαινόμενο στηρίζεται πάνω στην θεωρία των πακέτων
ενέργειας  (κβαντών)  του  Max  Planck  και  του  Albert  Ainstein.
Σύμφωνα με τον πρώτο η ακτινοβολία εκπέμπεται σε διακριτά πακέτα
ενέργειας  και  συχνότητας  Ε  =  hf, με  E  την  ενέργεια  της
ακτινοβολίας,  f  την συχνότητά της και  h  την σταθερά  Planck. O
δεύτερος  εξήγησε  πως  τα  ηλεκτρόνια  της  εξωτερικής  στοιβάδας
(ηλεκτρόνια σθένους) του ατόμου ενός σώματος μπορούν να ξεφύγουν
από το άτομο με την κατάλληλη απορρόφηση δέσμη ακτινοβολίας. Το
φαινόμενο  ομοιάζει  το  φωτοηλεκτρικό  ,  όμως  αντί  για  εκπομπή
ηλεκτρονίων από το σώμα προς το περιβάλλον του, υπάρχει ελεύθερη
μετακίνηση ηλεκτρονίων εντός του σώματος. Πάνω σε αυτό θα βασιστεί
όλη η ηλιακή-ηλεκτρική τεχνολογία.

2.3 Ιστορική αναδρομή

Η  πρώτη  παρατήρηση  του  φωτοβολταϊκού  φαινομένου  έγινε  από  τον
Γάλλο Φυσικό Edmond Becquerel (1820-1891) , όταν τυχαία σε ένα από
τα πειράματά του δημιούργησε το πρώτο φωτοβολταϊκό κελί (στοιχείο)
με την επικαλύπτοντας ένα ηλεκτρόδιο με θειούχο ή βρωμιούχο άργυρο
(AgCl  ή  AgBr).  O  νεαρός  σε  ηλικία  φυσικός  (μόλις  19  ετών)
φωτίζοντας το ηλεκτρόδιο, παρατήρησε την εμφάνιση ηλεκτρικής τάσης
και ρεύματος. Αυτό θα είναι και το πρώτο από τα πολλά βήματα , που
θα ακολουθήσουν μέχρι να καταλήξουμε στην παραγωγή των σύγχρονων
φωτοβολταϊκών στοιχείων.

        (Edmond Becquerel 1820-1891)
 12



 H έρευνα στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο συνεχίστηκε από τον Αμερικάνο
εφευρέτη Charles Fritts (1850-1903)  με την κατασκευή του πρώτου
φωτοβολταϊκού  στοιχείου  με  χρήση  ημιαγωγών.  Το  υλικό  που
χρησιμοποίησε  ήταν  σελήνιο  (Se) επικαλυμμένο  με  λεπτή  στρώση
χρυσού  (Au). Το φωτοβολταϊκό στοιχείο  αποδείχτηκε να έχει πολύ
μικρή απόδοση, περίπου 1 %. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο μελετήθηκε
και από τον Γερμανό φυσικό Heinrich Rudolf Hertz (1857- 1894). O
φυσικός  είχε πειραματιστεί εκτεταμένα με ηλεκτρομαγνητικά κύματα
και σε ένα από τα πειράματά του με υπεριώδεις ακτίνες (UV rays)
παρατήρησε  πως  ένα  φορτισμένο  σώμα  απορρίπτει  πιο  γρήγορα  το
φορτίο του όταν φωτιζόταν από την ακτινοβολία. Οι ανακαλύψεις του
Hertz θα οδηγούσαν ένα πλήθος επιστημόνων να κάνουν τις δικές τους
έρευνες πάνω στο φαινόμενο.

        
              (Heinrich Rudolf Hertz 1857- 1894)

  Κατά τις αρχές του 20ού αιώνα, οι επιστήμονες που διακρίθηκαν
για την συνδρομή τους στην θεμελίωση του φωτοβολταϊκού φαινομένου
ήταν ο Max Planck (1858-1947) και ο Albert Ainstein (1879-1955).
Ο πρώτος θεμελίωσε πως η εκπεμπόμενη ακτινοβολία, έχει διακριτή
τιμή ανάλογα με την συχνότητα της ακτινοβολίας, δηλαδή πως το φώς
εκπέμπεται σε συγκεκριμένα πακέτα ενέργειας τα κβαντά. Ο Ainstein
συνεχίζοντας  την  θεωρία  περί  των  κβαντών-πακέτων  ενέργειας
υποστήριξε πως, αν η απορροφούμενη                              13



από σώμα ακτινοβολία έχει συχνότητα άρα και ενέργεια τότε, είναι
ικανή να σπάσει τους δεσμούς πυρήνα ηλεκτρονίου και ελευθερώσει
ένα ηλεκτρόνιο.

      (Albert Ainstein 1879-1955)

  Όπως αναφέραμε στη προηγούμενος Ο Charles Fritts κατασκεύασε το
πρώτο στοιχείο με χρήση ημιαγωγών σεληνίου. Η απόδοσή του όμως
ήταν απογοητευτική. Θα περνούσαν χρόνια και η προσπάθεια και άλλων
επιστημόνων  και  μηχανικών,  ώσπου  να  καταλήξουμε  στο  σύγχρονο
φωτοβολταϊκό  στοιχείο.  Το  πρώτο  σύγχρονο  φωτοβολταϊκό  στοιχείο
μπορεί να αποδοθεί στον Αμερικανό μηχανικό Russell ohl (1898-1987)
, o οποίος ανακάλυψε και εξήγησε την λειτουργία της διόδου p-n σε
ένα ημιαγωγό, την δεκαετία του 40. Ωστόσο φωτοβολταϊκό στοιχείο με
αξιόλογη απόδοση δεν θα κατασκευαστεί μέχρι την δεκαετία του 50
όπου στα εργαστήρια της Bell ανακαλύφθηκαν τεχνικές καθαρισμού των
κρυστάλλων του ημιαγωγού από ανεπιθύμητες προσμίξεις. Αυτό έδωσε
την  δυνατότητα  να  κατασκευαστούν  κρύσταλλοι  πυρίτιου  με  την
απαραίτητη  δομή  και  προσμίξεις,  ώστε  να  παραχθούν  φωτοβολταϊκά
πάνελ με ικανοποιητική απόδοση. Στην κατασκευή του εργάστηκαν οι
Gerald  L.  Pearson ,  Daryl  Muscott  Chapin και  Calvin  Souther
Fuller.
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    Calvin Fuller(1902-1994)  Daryl Chapin (1906-1995) Gerald Pearson(1905-1987)

Αργότερα έγιναν προσπάθειες αύξησης της αντοχής των φωτοβολταϊκών
στοιχείων  σε  διάβρωση.  Σημαντική  σε  αυτό  ήταν  η  δουλεία  του
Αιγύπτιου μηχανικού  Mohamed M. Atalla  και η ανάπτυξη της μεθόδου
της  παθητικοποίησης-αδρανοποίησης  της  κρυσταλλικής  δομής  του
ημιαγωγού  με  την  εφαρμογή  μιας  λεπτής  επικάλυψης  μεταλλικού
οξειδίου κυρίως με θερμική επιφανειακή οξείδωση της επιφάνειας του
πυριτίου του ημιαγωγού.

           Mohamed M. Atalla (1924-2009)

Η ανάπτυξη των ημιαγωγών τα επόμενα χρόνια
θα δει την χρήση και άλλων κρυσταλλικών δομών εκτός του πυριτίου,
όπως καδμίου-τελουρίου (CdTe) γαλλίου-αρσενικού (GaAs) και άλλων.
Ωστόσο  το  πυρίτιο  εξακολουθεί  να  είναι  το  επικρατέστερο  υλικό
κατασκευής ηλιακών στοιχείων.                                  15



2.4 Φωτοβολταϊκη Διάταξη

2.4.1 Ημιαγωγοί

Όπως  προηγουμένως  αναφέρθηκε,  τα  φωτοβολταϊκά  συστήματα
χρησιμοποιούν  το  φωτοηλεκτρικό  φαινόμενο  για  την  παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο δεν είναι όλα τα υλικά ικανά, για να
χρησιμοποιηθούν  για  φωτοβολταϊκή  χρήση.  Τα  φωτοβολταϊκά
χρησιμοποιούν  ορισμένα  στοιχεία  του  περιοδικού  πίνακα  με
ημιαγωγικές ιδιότητες.
  Για να εξηγηθεί τι είναι ημιαγωγός, θα πρέπει να κοιτάξουμε
την ηλεκτρονιακή συμπεριφορά των ατόμων του περιοδικού πίνακα.
Τα ηλεκτρόνια τα οποία μπορεί ένα άτομο της ύλης, να ανταλλάξει με
το περιβάλλον του, αποτελούν ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας
και ηλεκτρόνια σθένους. Τα άτομα που τείνουν να απορρίπτουν εύκολα
ηλεκτρόνια  τα  ονομάζουμε  αγωγούς  ,  ενώ  αυτά  που  τείνουν  να
συγκρατούν  ή  και  να  πάρουν  ηλεκτρόνια  μονωτές.  Οι  ημιαγωγοί
βρίσκονται σε μία ενδιάμεση κατάσταση, στην οποία συγκρατούν τα
ηλεκτρόνιά τους,ώσπου να δεχτούν το απαραίτητο ποσό ενέργειας ώστε
να ελευθερωθούν τα ηλεκτρόνια τους από την έλξη του πυρήνα του
ατόμου.  

2.4.2 Ζεύξη P-N
  Παραπάνω αναφέρθηκε, πως τα υλικά των φωτοβολταϊκών στοιχείων
κατασκευάζονται  από  ημιαγωγούς.  Ωστόσο  τα  ημιαγώγιμα  υλικά  δεν
είναι ικανά από μόνα τους, να έχουν τις απαραίτητες φωτοβολταϊκές
ιδιότητες τουλάχιστον για της αποδόσεις που απαιτούμε. Για αυτό
προσθέτονται  ορισμένες  προσμίξεις  (doping),  ώστε  να  έχουν  τα
επιθυμητά  αποτελέσματα.  Παρακάτω  θα  δώθεί ένα  παράδειγμα
περιγράφοντας την κρυσταλλική δομή του πυριτίου (Si).
  Το πυρίτιο είναι στην ζώνη των ημιαγώγων στον περιοδικό πίνακα
και τα ηλεκτρόνια που αποτελούν την εξωτερική στοιβάδα ηλεκτρονίων
είναι  τέσσερα.  Σε  ένα  κρύσταλλο  πυριτίου  τα  γειτονικά  άτομα
μοιράζουν  τα  ηλεκτρόνιά  τους,  με  αποτέλεσμα  κάθε  άτομο  να
συμπληρώνει την εξωτερική στοιβάδα (8 ηλεκτρόνια) και να βρίσκεται
σε  αδρανή  κατάσταση  (συμπεριφορά  ιδανικού  αερίου).  Προσθέτοντας
ένα άτομο σαν το φώσφορο (P)  με σύνολο ηλεκτρονίων σθένους 5 η
κρυσταλλική  δομή  του  πυριτίου  θα  έχει  ένα  επιπλέον  ηλεκτρόνιο
ελεύθερο να κινηθεί μεταξύ των ατόμων υπό τις κατάλληλες συνθήκες.
Αυτή η κρυσταλλική δομή έχει αρνητικό φορτίο και χαρακτηρίζεται ως
ημιαγωγός τύπου Ν. Αντίθετα πρόσμιξη ατόμου γαλλίου (Ga) ή βορίου
(Β) θα οδηγούσε σε κρύσταλλο πυριτίου με ένα λιγότερο ηλεκτρόνιο
και με θετικό φορτίο. Αυτό ονομάζουμε ημιαγωγό τύπου P.
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             Σχήμα 2.1   Ημιαγωγός τύπου P
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/knowledge/e-
learning/discrete/chap1/chap1-4.html

              Σχήμα 2.2 Ημιαγωγός τύπου Ν
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/knowledge/e-
learning/discrete/chap1/chap1-3.html

  Γνωρίζοντας πλέον τους δύο τύπους ημιαγωγών ,  P  και Ν μπορεί
πλέον να εξηγηθεί η ζεύξη P-N και την λειτουργία του φωτοβολταϊκού
στοιχείου. 
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Τοποθετώντας τον ένα ημιαγωγό πάνω στον άλλο ελεύθερα ηλεκτρόνια
του στοιχείου τύπου Ν τείνουν να καταλάβουν θέσεις του τύπου P ,
όπου υπάρχει έλλειψη ηλεκτρονίων.
Δημιουργείται, λοιπόν, μία ζώνη ουδέτερα φορτισμένη που αποτελεί
φραγμό στην διείσδυση περαιτέρω ηλεκτρονίων, λόγω του ενεργειακού
χάσματος  που  δημιουργείται.  Αυτή  την  ζώνη  ονομάζεται ζώνη
απογύμνωσης  και  τον  ημιαγωγό  P-N  δίοδο.  Η  ηλιακή  ακτινοβολία
επιδρά ώστε τα ηλεκτρόνια να αποκτήσουν την απαραίτητη ενέργεια
για να ξεπεράσουν το ενεργειακό χάσμα και να κινηθούν ως προς την
δίοδο και ημιαγωγό τύπου P. Αυτή είναι και η αρχή λειτουργίας που
στηρίζονται όλα τα φωτοβολταϊκά και μπορεί σε πολλά από αυτά να
υπάρχουν πολλαπλά σημεία ζεύξη ανά φωτοβολταϊκό πλαίσιο.

     Σχήμα 2.3 P-N JUNCTION
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/knowledge/e-learning/
discrete/chap1/chap1-6.html 
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2.4.3 Πόλωση ημιαγωγού P-N
  Σε μία δίοδο φωτοβολταϊκού πλαισίου σχηματίζεται στον ημιαγωγό
μία  ζώνη  ουδέτερα  φορτισμένη,  η  ζώνη  απογύμνωσης.  Σε  ουδέτερη
κατάσταση  η  ζώνη  αυτή  αντιστέκεται  στην  κίνηση  των
φορέων( ηλεκτρόνια ή θετικά φορτισμένα κενά) των ημιαγωγών P και
Ν. Υπάρχει συνεπώς ένα ενεργειακό χάσμα που πρέπει να περαστεί
ώστε  να  έχουμε  ελεύθερη  ροή  φορέων  μέσω  της  διόδου.  Παρακάτω
φαίνεται το χάσμα αυτό.
 

       Σχήμα 2.4    Ενεργειακό χάσμα ζεύξης P-N.

 Το  ενεργειακό  χάσμα  της  διόδου  μπορεί  να  υπερνικηθεί  με  την
τοποθέτηση της απαραίτητης τάσης στα άκρα της διόδου. Σε μία δίοδο
P-N υπάρχει σωστή (ορθή) και λανθασμένη (ανάστροφη) πόλωση. Η φύση
της  διόδου  του  ημιαγωγού  P-N  είναι  έτσι,  ώστε  η  διέλευση  του
ρεύματος  να  αντιμετωπίζει  διαφορετική  αντίσταση  ανάλογα  με  την
πολικότητα στα άκρα της. Κατά την σύνδεση μίας πηγής ενέργειας
(μπαταρίας) με την δίοδο με ορθή πολικότητα ο θετικός πόλος της
πηγής συνδέεται με τον ημιαγωγό  P  και η συμπεριφορά της διόδου
είναι όπως φαίνεται στο σχήμα.
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  Σχήμα 2.5 ορθή πόλωση διόδου ημιαγωγού

Στο σχήμα φαίνεται πως η τάση V που ασκείται στα άκρα της διόδου
ωθεί  τους  φορείς  των  φορτίων  ,  ηλεκτρόνια  για  ημιαγωγό  N  και
θετικά κενά στο ημιαγωγό  P,  προς την ζώνη απογύμνωσης μειώνοντας
το πλάτος της. Όταν το πλάτος της ζώνης είναι αρκετά μικρό ώστε να
υπερπηδηθεί τον ενεργειακό χάσμα μεταξύ τον αγωγών η αντίσταση της
διόδου πέφτει επιτρέποντας την διέλευση ρεύματος (σενάριο β).
  Αντίθετα σε ανάστροφη πόλωση της διόδου η πηγή έλκει τους φορείς
της  διόδου.  Τα  θετικά  κενά  του  ημιαγωγού  P  έλκονται  από  τον
αρνητικό πόλο της πηγής και τα ηλεκτρόνια του Ν από τον θετικό
πόλο.  Αυτό  έχει  ως  συνέπια  το  πλάτος  της  ουδέτερης  ζώνης  να
αυξηθεί αυξάνοντας το ενεργειακό χάσμα της ζώνης απογύμνωσης και

     Σχήμα 2.6 Ανάστροφη πόλωση διόδου ημιαγωγού.

την αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης της διόδου.
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 Όταν η τάση στα άκρα της διόδου ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο  η
ζώνη απογύμνωσης καταρρέει επιτρέποντας την διέλευση ρεύματος όπως
φαίνεται  παραπάνω.  Αξίζει  να  αναφέρουμε  πως  το  φαινόμενο  αυτό
είναι  αντιστρέψιμο  παρά  μόνο  της  θερμικής  καταστροφής  του
ημιαγωγού.

     Σχήμα 2.7 Τάση πόλωσης σε ορθή και ανάστροφη πόλωση διόδου
      https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_3.html 

2.5 Ηλεκτρικό Κύκλωμα Συλλέκτη

Το  ισοδύναμο  ηλεκτρικό  κύκλωμα  ενός  ΦΒ  συλλέκτη  συνήθως
απεικονίζεται ως εξής:

     Σχήμα  2.8  Τυπική  απεικόνιση  του  κυκλώματος  μίας  απλής
φωτοβολταϊκής διάταξης.
https://myelectrical.com/notes/entryid/225/photovoltaic-pv-electrical-
calculations 
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Στο παραπάνω σχήμα : η ένταση  Ιpv αντιπροσωπεύει την δέσμη της
ηλιακής ακτινοβολίας, η  Ιd την ένταση ρεύματος μέσω της διόδου του
φωτοβολταϊκού,  Ιsh και  Ι  τα ρεύματα των αντιστάσεων παραμερισμού
και το ρεύμα φόρτισης των μπαταριών. Οι αντιστάσεις  Rsh και  Rs
είναι οι αντιστάσεις παραμερισμού (shunts)  και κυκλώματος του ΦΒ
συστήματος αντίστοιχα. Οι τάσεις που αξίζουν ενδιαφέρον είναι η
τάση κυκλώματος U η τάση στα άκρα των shunts Ush.
   Οι τιμές των εντάσης και τάσης δίνονται από τις σχέσεις:

Ι=Ι p v−I d−I sh   (2.1)        

 U sh=U+ I R s  (2.2)     

I sh=
U sh

Rsh
 (2.3)               

Id= Io [e
(
U s h

nV T
)

−1 ]
 (2.4)    (εξίσωση Shockley)

V T=
k T
q

 (2.5)        

Στις παραπάνω εξισώσεις (2.4 , 2.5) :

VT = θερμική τάση   
k = σταθερά Boltzmann
n = δείκτης γραμμικότητας (n=1 για ιδανική δίοδο)
Io = ρεύμα κορεσμού (saturation current)

  Μία μικρή υποσημείωση: το ρεύμα κορεσμού (Ιο) είναι το ποσό
ρεύματος που απαιτείται ώστε οι φορείς (carriers) να μετακινηθούν
προς την ζώνη εξάντλησης σε μία δίοδο P-N.
   

από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ρεύμα φόρτισης:

  I=I p v−I o [e
(
U +I Rs
nV T

)

−1 ]−
U +I Rs
R sh

 (2.6)

και αν έχουμε δεδομένο ανοικτό κύκλωμα τότε:

0=I pv−I o[ e
(
U ο c

nV T
)

−1 ]−
U o c

R sh
 (2.7)
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Η τάση ανοικτού κυκλώματος,  δεδομένου ότι R_sh έχει αρκετά μεγάλη
τιμή, θα είναι:

Uo c=nV T ln [
I ph
I o

+1 ]  (2.8)

Αντίθετα για κλειστό κύκλωμα έχουμε ένταση I=Isc

I sc= I p v− Io [
I sc Rs
enV T

−1 ]−
I sc Rs
Rs h

 (2.9)

Io πολύ μικρό και Rsh πολύ μεγάλο συνεπώς Ιsc και Ιpv είναι σχεδόν
ισόποσα.

2.6 Είδη Φωτοβολταϊκών Συλλεκτών-Πλαισίων
  Τα είδη των φωτοβολταϊκών που διατίθενται στην αγορά ποικίλουν
σε  υλικά  και  τεχνικές  κατασκευής.  Παρακάτω  καταγράφονται  οι
συλλέκτες ανάλογα με την μορφή τους.

1)   K  ρυσταλλικοί συλλέκτες   Si  
   Χρησιμοποιούν ως κύριο υλικό της κρυσταλλικής τους δομής το
πυρίτιο με ορίσμένες προσμίξεις, ώστε να αποκτήσει η κρυσταλλική
δομή  ιδιότητες  φωτοβολταϊκές.  Χωρίζονται   ανάλογα  με  την  μορφή
τους σε:
● Μονοκρυσταλλικούς οι  οποίοι  έχουν  ενιαία  κρυσταλλική  δομή  ,
μεγάλη  απόδοση  αλλά  σχετικά  μεγάλη  τιμή  σε  σχέση  με  άλλους
συλλέκτες πυριτίου.
● Πολυκρυσταλλικοι οι οποίοι είναι φθηνότεροι των προηγούμενων και
έχουν αρκετά καλή απόδοση
● Συλλέκτες  ΜLM (mono-like-material)  είναι  από  τις  τελευταίες
τεχνολογίες  φωτοβολταϊκών.  Από  ο,τι  γνωρίζουμε  αποτελούνται  από
στρώσεις μονοκρυσταλλικής δομής πυριτίου , η μία πάνω στην άλλη.

2)   Λεπτοί εύκαμπτοι συλλέκτες (  thin film)  
  Πρόκειται για συλλέκτες που αποτελούνται από λεπτές στρώσεις
φωτοβολταϊκων υλικών το μικρό τους βάρος και η ευκαμψία τους είναι
το  κύριο  χαρακτηριστικό  με  το  οποίο  προωθούνται  στην  αγορά.
Χωρίζονται σε:
● Συλλέκτες  GaAs  χρησιμοποιούν  στρώσεις  ημιαγώγιμου  γαλλίου-
αρσενίου
● Συλλεκτες  CdTe χρησιμοποιούν στρώσεις καδμίου-τελλουρίου.
● Άμορφοι Si που παρουσιάζουν την ελάχιστη απόδοση σε σχέση με
άλλους συλλέκτες Si αλλά με μικρότερο κόστος.
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    Σχήμα 2.9 Αποδόσεις πλαισίων ανάλογα με το είδος τους & την
χρονολογία τους
https://www.nrel.gov/pv/device-performance.html 
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2.7 Απόδοση ΦΒ συστήματος
  Για να βρεθεί η απόδοση ενός πλαισίου/συστήματος πρέπει να είναι
γνωστό, πως ένα ΦΒ πλαίσιο συμπεριφέρεται . Θα μελετηθεί λοιπόν
ένα ένα  χαρακτηριστικό λειτουργίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων
ξεκινώντας με τα παρακάτω.

2.7.1 Φάσμα εκμεταλλεύσιμης ακτινοβολίας σε ΦΒ
  Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο χρησιμοποιεί ένα σύνολων ΦΒ στοιχείων
για την μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια,
μέσω  του  φωτοβολταϊκού  φαινομένου.  Ωστόσο  όπως  αναφέρθηκε στη
ενότητα  του  φωτοβολταϊκού  φαινομένου,  απαιτούνται  δέσμες
ακτινοβολίας  συγκεκριμένης  συχνότητας,  για  να  επιτύχουμε
φωτοηλεκτρικό  φαινόμενο,  πράγμα  που  οφείλεται  και  στην  ίδια
κρυσταλλική δομή του αγωγού που δεν είναι ικανός να απορροφήσει
ακτινοβολία  σε  όλα  τα  μήκη  κύματος.  Παρακάτω  δίνεται  το  φάσμα
απορρόφησης των ΦΒ.

         

                Σχήμα 2.10 Φάσμα Απορρόφησης 
              https://www.solarquotes.com.au/blog/uv-solar-panels/ 

2.7.2 Διάγραμμα Ρεύματος & Τάσης ΦΒ πλαισίου
  Σε ένα κοινό φωτοβολταϊκό πλαίσιο της αγοράς αναγράφονται τα
χαρακτηριστικά του από τον κατασκευαστή. Χαρακτηριστικά όπως οι
διαστάσεις του πλαισίου,  ένταση ρεύματος σημείου μέγιστης ισχύς
(Ιmpp) , ένταση ανοιχτού κυκλώματος , τάση σημείου μέγιστης ισχύς
(Vmpp) ,  τάση ανοικτού κυκλώματος , απόδοση πλαισίου και βαθμό
πλήρωσης πλαισίου. Αυτά θα τα αναλύσουμε λεπτομερώς παρακάτω.
  Αρχικά, αξίζει να αναφέρθεί, πως οι χαρακτηριστικές τιμές του
πλαισίου  είναι  εργαστηριακά  δεδομένα  που  έχουν  προκύψει  από
μελέτες  σε  συγκεκριμένες  συνθήκες.  Αυτό  σημαίνει  ένταση
ακτινοβολίας G= 1000 W/m2 και θερμοκρασία πλαισίου Τ = 25 οC . Για
διαφορετικές συνθήκες οι τιμές διαφέρουν και το ίδιο η καμπύλη
λειτουργίας πλαισίου όπως φαίνεται παρακάτω.                    25
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    Σχήμα  2.11  Διάγραμμα  τάσης-έντασης  πλαισίου-ηλεκτρική
συμπεριφορά για διαφορετικές τιμές έντασης ακτινοβολίας
https://www.researchgate.net/figure/Voltage-Current-characteristic-curves-of-a-
PV-module_fig2_263243375 

  Σχήμα  2.12  Διάγραμμα  τάσης-έντασης  πλαισίου-ηλεκτρική
συμπεριφορά για διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας
https://www.researchgate.net/figure/Effect-of-temperature-on-the-current-
voltage-characteristics-of-a-solar-cell_fig1_231007995 
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2.7.3 Δείκτης πλήρωσης FF (Fill Factor) & απόδοση ΦΒ
πλαισίου
  Ο δείκτης πλήρωσης ισούται με το γινόμενο της τάσης και έντασης
του σημείου μέγιστης απόδοσης προς το γινόμενο της τάσης ανοικτού
κυκλώματος με την ένταση βραχυκύκλωσης .Δηλαδή:

F F=
Im p pV m pp
I s cV oc

  (2.10)

ο δείκτης πλήρωσης είναι πάντα μικρότερος της μονάδας (FF < 1) και
εκφράζει  το  αξιοποιήσιμο  ποσοστό  του  ΦΒ  πλαισίου.  Για  αυτό
αποτελεί χρήσιμο μέγεθος κατά την διαστασιολόγιση ΦΒ συστοιχιών.
  Η απόδοση του πλαισίου συνήθως δίνεται από τον κατασκευαστή.
Αυτή όμως είναι μία ονομαστική τιμή υπό εργαστηριακές συνθήκες
(  G = 1000 W/m2 και Τ = 25  οC).  Στην πραγματικότητα η απόδοση
διαφέρει και μάλιστα είναι μειωμένη για G < 1000 W/m2 και Τ >25 οC.
Γενικά ισχύει:

n=
Im ppV m p p
G A

 , ακόμη ισχύει η σχέση F F=
nG A
I s cV oc

  (2.12)

G= ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας , Α= επιφάνεια πλαισίου

Η μεταβολή της απόδοσης για τις διάφορες συνθήκες λειτουργίας του
ΦΒ πλαισίου, διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
κατασκευής  του  πλαισίου.  Συνεπώς  θα  ήταν  συνετό  να  ζητηθούν
περαιτέρω πληροφορίες από τον κατασκευαστή.

2.7.4 Απώλειες φωτοβολταϊκών συστημάτων
 Τα  ΦΒ  συστήματα  έχουν  διάφορες  απώλειες  ενέργειας  κατά  την
λειτουργίας τους. Αυτές καταγράφονται παρακάτω.
  1) απώλειες λόγω γήρανσης πλαισίων (nΓ): η απόδοση των πλαισίων
μειώνεται  με  τα  χρόνια  οδηγώντας  σε  περισσότερες  απώλειες
ενέργειας.
 2) απώλειες καθαρότητας πλαισίων ( nK ): όσο ποιο καθαρή είναι η
επιφάνεια  των  πλαισίων  τόσο  ποιο  αποτελεσματικά  απορροφά  την
ηλιακή  ακτινοβολία.  Για  αυτό  είναι  πάντα  απαραίτητος  ο  συχνός
καθαρισμός των πλαισίων.
 3)  απώλειες  ηλεκτρικές  αντίστασης  (nE) : το  ΦΒ  πλαίσιο
χρησιμοποιεί  αγωγούς  για  τη  μεταφορά  της  ηλεκτρικής  ενέργειας.
Ποσό της ηλεκτρική ενέργειας όμως χάνεται  σε αυτούς.
4) απώλειες λόγω θερμοκρασίας (nθ): οι απώλειες που οφείλονται σε
αυξημένες θερμοκρασίες πλαισίου στα οποία δεν έχουμε βέλτιστες
επιδόσεις.                                                      27



 5) απώλειες σκίασης (nΣ) : η σκίαση μειώνει σημαντικά τη απόδοση
των  πλαισίων.  Η  λειτουργία  του  πλαισίου  υπό  σκίαση  μπορεί  να
περιγραφεί αν τοποθετήσουμε παράλληλες σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα
πηγές ενέργειας διαφορετικής τάσης. Η πηγές με υψηλότερη τάση θα
τείνουν  να  φορτίσουν  αυτές  με  χαμηλή  τάση  αντί  να  μεταφέρουν
ενέργεια εκεί που θέλουμε.

   Η παραπάνω απώλειες πρέπει να συμπεριληφθούν στο υπολογισμό της
απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος με ολική απόδοση να είναι:

nο λ=n×nΓ×nΚ×nΕ×nθ×nΣ

Η τιμή όμως δεν συμπεριλαμβάνει αν έχουμε συστοιχία ΦΒ πλαισίων
(nA) και απώλειες του inverter και τον άλλων βοηθητικών συστημάτων.

2.8  Σημασία  της  Θερμοκρασίας  Τ  του  πλαισίου  στην
απόδοση
Όπως αναλύθηκε εκτενώς στην προηγούμενη ενότητα , ο πιο σημαντικός
παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση των φωτοβολταϊκών πλαισίων
είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του πλαισίου. Αυτό γίνεται εμφανές
στο  διάγραμμα  2.12  ,  όπου  μεταβάλλεται  σημαντικά  το  σημείο
μέγιστης ισχύς του πλαισίου με την θερμοκρασία. Αυτό συνιστά πτώση
στην ολική ηλεκτρική παραγωγή και πτώση της απόδοσης. Τα πλαίσια
των  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  θα  πρέπει  να  διατηρούνται  όσο  το
δυνατό γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ των 40 & 50  ΟC.  Παρακάτω
βλέπουμε  την  σχέση  της  πτώσης  της  απόδοσης  με  την  αύξηση  της
θερμοκρασίας , όπως δίνεται από τον κατασκευαστή. Εδώ τονίζουμε
πως  η  συμπεριφορά  της  απόδοσης  διαφέρει  από  το  είδος  του
φωτοβολταϊκού πλαισίου.

nel (T ) = nnom⋅(1−c)
(T−T nom)

nel(T): ηλεκτρική απόδοση πλαισίου για θερμοκρασία Τ
nnom :ονομαστική απόδοση πλαισίου υπολογισμένη για θερμοκρασία 25 οC
και ένταση ακτινοβολίας G = 1000 W/m2

c  :  πτώση απόδοσης  (0< c <1)  ανά βαθμό θερμοκρασίας μεγαλύτερο
του Τnom

Tnom: θερμοκρασία αναφοράς  ( 25 οC)
(* Αν θέλουμε μία πιο αναλυτική περιγραφή της συμπεριφοράς της απόδοσης
θα  πρέπει  να  ανατρέξουμε  στους  τύπους  2.1  ως  2.9  ,  στους  οποίους
υπολογίζεται η ένταση του ρεύματος με μεταβλητή την θερμοκρασία).

 Για  να  επιτευχθούν  τα  επιθυμητά  επίπεδα  θερμοκρασίας  είναι
απαραίτητο  να  μελετηθούν  οι  τεχνολογίες  των  θερμικών  ηλιακών
συστημάτων και η μετάδοση θερμότητας σε αυτά. Συνεπώς στο επόμενο
κεφάλαιο θα επικεντρωθεί στα θερμικά ηλιακά συστήματα.         28



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

3.1 Εισαγωγή 
  Η εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός δεν είναι πρόσφατη ιδέα αλλά
υπήρχε από την αρχαιότητα. Υπήρχαν εφαρμογές όπου γίνεται χρήση
του ηλιακού φωτός στην αρχαία Ελλάδα όπου ο προσανατολισμός των
κτιρίων ήταν προς τον νότο , τεχνική που χρησιμοποιείται και στην
σύγχρονη  εποχή.  Στις  μέρες  μας  ηλιακά  θερμικά  συστήματα  έχουν
ευρεία χρήση στον οικιακό τομέα για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης
και χώρων , ενώ παράλληλα εφαρμόζονται και στην βιομηχανία. Στο
κεφάλαιο αυτό θα μιλήσουμε για τα ηλιακά θερμικά  συστήματα και τα
χαρακτηριστικά τους.

3.2 Είδη ηλιακών θερμικών συστημάτων

Τα  ηλιακά  θερμικά  συστήματα  είναι  από  τα  συνηθέστερα  ηλιακά
συστήματα που συναντούμε για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιούνται τόσο
στην θέρμανση όσο και σε ΖΝΧ. Ανάλογα με την λειτουργία χωρίζονται
σε  κατηγορίες: α)ενεργητικά και β) παθητικά θερμικά συστήματα. Τα
παθητικά συστήματα εκμεταλλεύονται την φυσική γεωμετρία του χώρου
και  εύρος  διάφορων  υλικών  ,  για  να  επιτύχουν  παθητική-φυσική
θέρμανση των χώρων. Π.χ οι τζαμαρίες στις προσόψεις των κτιρίων
αποτελούν ένα από αυτά.
Σε αυτό το κεφάλαιο, ωστόσο, θα μελετήσουμε μόνο τα ενεργητικά
συστήματα και τις υποκατηγορίες τους. Αυτά χωρίζονται ανάλογα με
την συλλεκτική τους επιφάνεια σε  
α)  επίπεδους συλλέκτες β) με σωλήνες κενού και γ) συγκεντρωτικούς
συλλέκτες. 

3.3 Φαινόμενο του θερμοκηπίου
 Πολλά  ηλιακά  συστήματα  που  χρησιμοποιούν  διάφανα  καλύμματα
αξιοποιούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο περιγράφεται
ως εξής: Δέσμη ακτινοβολίας διαπερνά εν μέρη την διάφανη επιφάνεια
προσπίπτει σε κατάλληλη απορροφητική επιφάνεια και ένα μέρος της
ακτινοβολίας απορροφάται από αυτή , ενώ άλλο εκπέμπεται πίσω. Η
εκπεμπόμενη ακτινοβολία εν μέρη διαπερνά το διαφανές κάλυμμα και
εν μέρη ανακλάται πίσω από αυτό και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.
Αυτό, λοιπόν, αποτελεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ανάλογα με το
φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας έχουμε έντονη απορρόφηση από την
επιφάνεια του συλλέκτη είτε πιο έντονο φαινόμενο ανάκλασης στην
εσωτερική  επιφάνεια  του  καλύμματος,  για  αυτό  συνηθίζεται  να
χρησιμοποιούνται συλλέκτες με ειδικά καλύμματα που επιτρέπουν την
διείσδυση ορισμένου μέρους του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας.
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   Σχήμα 3.1 Φαινόμενο του θερμοκηπίου
   https://www.britannica.com/science/greenhouse-effect 

3.4 Παθητικά θερμικά συστήματα

 Παθητικά ηλιακά συστήματα πρόκειται για τεχνικές που εφαρμόζονται
σε κτήρια για την καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, που
δέχεται κατά την διάρκεια της ημέρας το κτίριο.
Είτε πρόκειται για δομικά υλικά μεγάλης θερμικής αδράνειας που την
ημέρα απορροφούν ακτινοβολία και το βράδυ την εκπέμπουν εντός του
κτιρίου, είτε για την αξιοποίηση του φαινόμενου του θερμοκηπίου με
την  τοποθέτηση  τζαμαριών  και  καλού  προσανατολισμού  του  κτιρίου
κατά την διάρκεια της μέρας.

       Σχήμα 3.2 Παθητικά θερμικά συστήματα
https://sustainability.williams.edu/green-building-basics/passive-
solar-design
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3.5 Κατηγορίες συλλεκτών

 1) Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες
Οι  επίπεδοι  ηλιακοί  συλλέκτες  είναι  οι  απλούστεροι  και  πιο
διαδεδομένοι στην αγορά. Η χρήση τους καταλαμβάνει μεγάλο  μέρος
του οικιακού τομέα και πλέον η εγκατάσταση του κρίνεται απαραίτητη
κατά  το  σχεδιασμό  σύγχρονων  κατοικιών  χαμηλής  ενεργειακής
κατανάλωσης.  Η  λειτουργία  τους  είναι  απλή.  H  λειτουργία  τους
εκμεταλλεύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου για την καλύτερη και
αποτελεσματική απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η απορροφητική
επιφάνεια  του  πλαισίου  βρίσκεται  σε  επαφή  με  σωλήνες  μεταφοράς
ζεστού  ρευστού  μέσου,  το  οποίο  συνήθως  θερμαίνει  μία  αποθήκη
ενέργειας  για  έπειτα  χρήση  (θερμοσιφωνικά  συστήματα)  .  Κυρίως
χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις όπου επιθυμούμε θερμοκρασίες 35-
50 0C .

         Σχήμα 3.3 Διατομή επίπεδου ηλιακού συλλέκτης
https://www.onosisolar.com/solar-collectors/flat-plate-solar-
%20thermal-collector 

 2) Συλλέκτης με σωλήνες κενού

Οι  συλλέκτες  αυτοί  λειτουργούν  σε  πιέσεις  χαμηλότερες  των  10-7

Τοrr. Αποτελείται από ένα γυάλινο σωλήνα κλειστό σωλήνα, υπό κενό
και μια απορροφητική επιφάνεια μονωμένη στα άκρα στήριξης με τον
σωλήνα.  Ακόμη  περιέχει  ένα  κυλινδρικό  αγωγό  συνδεδεμένο  με  την
απορροφητική επιφάνεια , ο οποίος περιέχει υγρό φρέον . Το φρέον
όταν θερμαίνεται εξατμίζεται και κινείται προς το άκρο του σωλήνα
όπου  εναλλάσσει  θερμότητα  και  παράγει  νερό  υψηλής  θερμοκρασίας
πολύ γρήγορα.                                                   31
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           Σχήμα 3.4 Συλλέκτης σωλήνων κενού
https://www.solarbayer.com/Vacuum-tube-collector-CPC.html 

3) Συγκεντρωτικοί συλλέκτες

Χρησιμοποιούν  κάτοπτρα  για  την  συγκέντρωση  της  ηλιακής
ακτινοβολίας σε μικρή επιφάνεια σωλήνα-αυλού. Με αυτά μπορεί να
παραχθεί  ζεστό νερό υψηλής θερμοκρασίας.

         Σχήμα 3.5 Συγκεντρωτικός συλλέκτης
http://helioscsp.com/concentrated-solar-power-skyfuel-completes-
efficiency-testing-of-the-skytrough-dsp-collector
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3.6 Αποδόσεις Ηλιακών Συλλεκτών

Στο διάγραμμα φαίνονται οι αποδόσεις των ηλιακών συλλεκτών 
για  διάφορα  εύρη  θερμοκρασίας.  Στο  μπεζ  φαίνεται το  εύρος
θερμοκρασίας λειτουργίας μίας πισίνας κολύμβησης, το κίτρινο είναι
θερμοκρασίες για οικιακή χρήση (ΖΝΧ , θέρμανση χώρου) και στην
κόκκινη εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών (κυρίως εργοστασιακή χρήση).
Ο  κάθε  συλλέκτης  συμπεριφέρεται  διαφορετικά  για  κάθε  εύρος
θερμοκρασιών.

     Σχήμα 3.6 Διάγραμμα αποδόσεων των τριών ειδών συλλεκτών
http://solarthermalpitsugoko.blogspot.com/2017/01/solar-thermal-
collector-efficiency.html 

  Σύμφωνα με τα παραπάνω, η χρήση των ηλιακών συλλεκτών  και ποιος
τύπος θα πρέπει να επιλεχθεί,  πρέπει να βασίζεται στο είδος και
τις απαιτήσεις της εφαρμογής .
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3.7 Είδη ηλιακών  θερμικών συστημάτων με συλλέκτες

Σε  ένα  θερμικό  ηλιακό  σύστημα  δεν  αρκεί  μόνο   μία  συλλεκτική
επιφάνεια. Το σύστημα κυκλοφορίας παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο
καθώς  και  η  αποθήκη  θερμικής  ενέργειας  του  συστήματος.  Στις
ηλιακές  εφαρμογές  συναντούμε  δύο  τύπους  συστήματος  τα  α)
θερμοσιφωνικά και β) εξαναγκασμένης ροής.Παρακάτω  αναφέρονται τα
χαρακτηριστικά των δύο αυτών συστημάτων.
  
 3.7.1 Θερμοσιφωνικά Συστήματα 

  Το  θερμοσίφωνο  είναι  ένα  δοχείο,  το  οποίο  περιέχει  ρευστό
μεγάλης θερμικής αδράνειας όπως το νερό. Αυτό χρησιμοποιείται για
την  αποθήκευση  της  θερμικής  ενέργειας  για  χρήση  σε  ώρες,  στις
οποίες  δεν  υπάρχει  ηλιοφάνεια.  Σε  τέτοια  εγκατάσταση  το
θερμοσίφωνο  τοποθετείται  υψηλότερα  από  τους  συλλέκτες  και  η
κυκλοφορία του νερού δεν γίνεται από αντλία, αλλά από την διαφορά
πίεσης του ρευστού εντός του συλλέκτη. Το αραιότερο ζεστό νερό
δηλαδή  ρέει  προς  τα  πάνω  ,  ως  προς  το  θερμοσίφωνο  και
αντικαθιστάται από κρύο νερό από το κάτω μέρος του συλλέκτη.
Τα  συστήματα  αυτά  κατηγοριοποιούνται  σε  ανοιχτά  και  κλειστά
συστήματα  ανάλογα  αν  το  ο  συλλέκτης  εναλλάσσει  θερμότητα  με
κατευθείαν  έγχυση  ρευστού  στο  θερμοσίφωνο  ήτε  χρησιμοποιώντας
εναλλάκτη  για  την  θέρμανση  του  υπάρχοντος  ρευστού  εντός  του
θερμοσιφώνου .

Σχήμα 3.7 Ανοικτό θερμοσιφωνικό σύστημα
https://maredu.gunet.gr/modules/document/file.php/AENKP214/2008/SKOPEUSI
%20ANTIKIMENOU%20IPO%20GONIA%20ME%20ILIAKI%20AKTINOVOLIA_NAKOS_IOANNIS
%282008%29.pdf 

Στο  παραπάνω  σχήμα  βλέπουμε  μία  τυπική  διάταξη  ανοιχτού
θερμοσιφωνικού συστήματος.                                     34
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Το κρύο ρευστό εισέρχεται στο κάτω μέρος του συλλέκτη, θερμαίνεται
και  λόγω  διαφοράς  πίεσης  θερμού  με  κρύου  νερού  ανέρχεται  στην
κορυφή του πλαισίου και χύνεται στο θερμοσίφωνο. Το ρευστό του
συλλέκτη  μπορεί  να  είναι  είτε  νερό  είτε  ένα  άλλο  αντιπηκτικό
ρευστό (κλειστό σύστημα). Παρακάτω φαίνεται ένα κλειστό σύστημα με
αντιπηκτικό μέσο. Σε ένα τέτοιο σύστημα η κυκλοφορία του ρευστού
εξαρτάται λόγω της διαφοράς πίεσης τόσο του ρευστού όσο και του
νερού  της  δεξαμενής.  Μάλιστα  θα  πρέπει  η  πτώση  πίεσης  του
αντιπηκτικού να είναι μικρότερη από την διαφορά πίεσης μεταξύ του
ρευστού  και  του  νερού  εντός  της  δεξαμενής.  Η  διαφορά  πίεσης
δίνεται:

ΔPP=∫
0

L

gρρ(x)dx−ρδεξ gρL  

 με  ρ(x)) την  πυκνότητα  του  ρευστού  στην  διαδρομή  και  ρδεξ την
πυκνότητα του ρευστού εντός της δεξαμενής

   Σχήμα 3.8 Κλειστό θερμοσιφωνικό σύστημα

Τα μέλη που αποτελούν ένα θερμοσιφωνικό σύστημα  είναι τα εξής:

1)  Συλλέκτης  ηλιακής  ακτινοβολίας:  Μετατρέπει  την  ηλιακή
ακτινοβολία  σε  θερμική  ενέργεια,  εξασφαλίζοντας  τις  λιγότερο
δυνατές απώλειες ενέργειας.
2)  Θερμοσίφωνο:  αποθήκη  θερμικής  ενέργειας.  Διαστατολογείται
ανάλογα με της ανάγκες του καταναλωτή
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3) Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας: εναλλάσσει θερμότητα μεταξύ των
κύριων σωλήνων του πλαισίου και του θερμοσιφώνου
4) Δευτερεύων εναλλάκτης θερμότητας:  εναλλάσσει θερμότητα μεταξύ
της δευτερεύουσα πηγής ενέργειας  και του θερμοσιφώνου
5) Σωλήνες μεταφοράς ρευστού στο θερμοσίφωνο: σωλήνες κυκλοφορίας
ρευστού μπορούν να απορρέουν κατευθείας στο θερμοσίφωνο (ανοιχτά
συστήματα) ή απλώς να εναλλάσσουν θερμότητα με ξεχωριστό ρευστό
μέσα στο θερμοσίφωνο.
6) Σωλήνες μεταφοράς δικτύου: μεταφέρουν κρύο νερό από το οικιακό
δίκτυο  στο  θερμοσίφωνο  και  ζεστό  νερό  από  το  θερμοσίφωνο  στο
δίκτυο
7)  Βαλβίδες  αντεπιστροφής  και  βαλβίδα  εξαέρωσης: εμποδίζουν  οι
πρώτες την μεταφορά ζεστού νερού από το θερμοσίφωνο στο συλλέκτη
(νυχτερινή λειτουργία) και η δεύτερη απομακρύνει τον υδρατμό που
παγιδεύεται στο συλλέκτη. 
8)  Δευτερεύουσα  πηγή  ενέργειας:boiler  ή  θερμική  αντίσταση.
Χρησιμοποιείται  όταν  τα  θερμικά  φορτία  που  παρέχει  ο  συλλέκτης
είναι ανεπαρκή.

3.7.2 Σύστημα με κυκλοφορητή 
 Τα  συστήματα  αυτά  είναι  σχεδιασμένα  για  μεγάλες  κατοικίες με
μεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια, καθώς ένα απλό θερμοσίφωνο μπορεί
να έχει περιορισμούς ως προς το μέγεθος εγκατάστασης στην οροφή
του  κτιρίου  .  Ακόμη  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  απλούς
αισθητικούς λόγους , για την αποφυγή του θερμοσιφώνου.

       Σχήμα 3.9 Σύστημα θερμικού συλλέκτη με κυκλοφορητή ρευστού
h  ttp://spiros.dpem.tuc.gr/images/pdf/diploma/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE  
%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82%20Thesis.pdf  

Σε αντίθεση με το τα θερμοσιφωνικά που είδαμε πριν τα βεβιασμένης
ροής έχουν κάποιες διαφορές:
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● θέση  συλλέκτη-δοχείου  αδράνειας  : Ο  συλλέκτης  τοποθετείται
υψηλότερα από το δοχείο αδράνειας σε αντίθεση με το θερμοσιφωνικό,
στο  οποίο  απαιτείται  το  δοχείο  να  βρίσκεται  ψηλότερα  για  να
επιτευχθεί φυσική κυκλοφορία. Το δοχείο αδράνειας βρίσκεται εντός
του κτιρίου συνήθως στο δωμάτιο του βραστήρα (boiler).

● κυκλοφορητής (αντλία) : Το ρευστό δεν κυκλοφορεί με φυσικό τρόπο
αλλά απαιτείται η χρήση αντλίας. Καθώς δαπανάται ενέργεια για την
λειτουργία της αντλίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η ενέργεια
που  καταναλώνει,  θα  πρέπει  να  είναι  αμελητέα  σε  σχέση  με  τα
θερμικά φορτία που μεταφέρει μέσω του ρευστού.

● ρυθμιστής ροής (controller):  Για να βεβαιωθούμε πως το ρευστό
του  συλλέκτη  έχει  φτάσει  μία  ορισμένη  θερμοκρασία,  προ  του  να
μεταφερθεί  στον  εναλλάκτη  θερμότητας  στο  δοχείο  αδράνειας
χρησιμοποιούμε τον ρυθμιστή ροής για να ελέγξουμε την λειτουργία
της αντλίας και συνεπώς να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα.
Σε  ένα  σύστημα  βεβιασμένης  ροής  έχουμε  βέλτιστες  αποδόσεις  για
παροχές αντλίας περίπου 0,015 lt/s ή 50 lt/h .

3.8 Θερμική ανάλυση

  Για την καλύτερη κατανόηση και βελτίωση των ηλιακών θερμικών
συστημάτων είναι αναγκαία η θερμική ανάλυσή τους. Αυτό σημαίνει
την περιγραφή των φαινομένων μετάδοσης θερμότητας του συστήματος,
είτε  πρόκειται  για  τον  ηλιακό  συλλέκτη  είτε  για  το  δοχείο
αδράνειας.  Με  μία  εισαγωγή  στις  βασικές  έννοιες  της  μετάδοσης
θερμότητας,  θα  ξεκινήσουμε  την  ανάλυση   του  ηλιακού  συλλέκτη
μελετώντας την μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμική και
την μετάδοση της από την απορροφητική  την επιφάνεια στο ρευστό
μέσο. 

3.8.1  Βασικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας
  Η  θερμότητα  πάντα  μεταδίδεται  από  το  σώμα  με  υψηλότερη
θερμοκρασία  σε  αυτό  με  χαμηλότερη.  Όσο  υπάρχει  διαφορά
θερμοκρασίας τότε έχουμε μετάδοση θερμότητας και όσο μεγαλύτερη η
διαφορά  τόσο  εντονότερη  είναι  αυτή.  Παρακάτω  αναγράφονται  οι
τρόποι μετάδοσης της θερμότητας. 
  Όσο αφορά την θερμότητα είναι σημαντικό, να εξηγηθούν οι τρόποι
μετάδοσης της. Είναι γνωστό πως η θερμότητα μεταδίδεται με τρεις
τρόπους: μέσω α) αγωγής , β) συναγωγής και γ) ακτινοβολίας.

● αγωγή θερμότητας : μετάδοση θερμότητας μεταξύ στερεών σωμάτων
που  βρίσκονται  σε  επαφή  ή  εντός  ενός  σώματος  με  διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ των μορίων του. Θερμότητα μεταδίδεται από το
σημείο υψηλής θερμοκρασίας προς αυτά με χαμηλότερη με τρόπο που θα
περιγράφαμε  ως  διάχυση.  Ωστόσο  για  μετάδοση  σε  επιφάνειες  με
μεγάλο  εμβαδόν  και  μικρό  μήκος  ,  μπορεί  να  θεωρηθεί  γραμμική
μεταφορά θερμότητας. Η σχέση που περιγράφει την γραμμική μετάδοση
θερμότητας εντός ενός σώματος με μεταβλητή θερμοκρασία εντός της
διατομής του  είναι:                                            37



Q̇=− k A
dT
dx

 (3.1)

Q : μεταδιδόμενη θερμότητα (W))
A : εμβαδόν της επιφάνειας του σώματος (m2)
k : γραμμική θερμική αγωγιμότητα υλικού (W)/mK ή  W)/moC)
dT: διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θέσεων x) και x)+dx) (Κ ή οC)
dx): διάστημα  επιφάνειας στον άξονα x) (m)

             Σχήμα 3.10 Αγωγή θερμότητας 
https://www.slideshare.net/pcetnmiet/unit-i-heat-transfer-te-mech 

● Συναγωγή θερμότητας : Η μετάδοση θερμότητας λόγω ροής ρευστού
πάνω  σε  σώμα.  Τα  συνολικά  σωματίδια  που  απαρτίζουν  το  ρευστό
μεταφέρουν μαζί τους μάζα και θερμότητα από ή προς το σώμα.
Το  φαινόμενο  χωρίζεται  σε  αυτό  της  φυσικής  συναγωγής  όπου  το
ρευστό ρέει πάνω στο σώμα λόγω της επίδρασης της θερμοκρασιακής
διαφορά.  Π.χ.  επαφή  ρευστού  με  θερμό  σώμα  θα  δημιουργήσει
θερμοκρασιακές διαφορές στο περιβάλλοντα ρευστό καθώς και διαφορές
στην  πυκνότητα  αναγκάζοντας  την  ανοδική  ή  καθοδική  κίνηση  του
ρευστού. Εναλλακτικά υπάρχει και η εξαναγκασμένη συναγωγή , στην
οποία  το  ρευστό  έχει  μία  προυπάρχουσα  ταχύτητα.  Σε  αυτό  το
φαινόμενο της συναγωγής είναι πιο έντονο.

Η σχέση που περιγράφει την μετάδοση είναι:

Q̇=− h A dT , (W )  (3.2)

h : συντελεστής συναγωγής (W)/m2Κ ή W)/0Cm2)
A : εμβαδόν επιφάνειας σώματος (m2)
dT: διαφορά επιφάνειας σώματος-ρευστού (Κ ή οC)

Υποσημείωση:O  συντελεστής  συναγωγής  εξαρτάται  σημαντικά  από  τα
χαρακτηριστικά  της  ροής  (αν  είναι  στρωτή  ή  τυρβώδης),  από  το
ρευστό και από την θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται αυτό.       38
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            Σχήμα 3.11   Συναγωγή θερμότητας 
http://www.mhhe.com/engcs/mech/cengel/notes/
ConvectionHeatTransfer.html 

● μεταφορά  θερμότητας  με  ακτινοβολία  :  Κάθε  είδος  ακτινοβολίας
μεταφέρει ενέργεια ορισμένης συχνότητας φάσματος ακτινοβολίας.
Ανάλογα  από  το  μήκος  κύματος  της  και  από  τα  υλικά  στα  οποία
προσπίπτει έχουμε διαφορετικές αποδόσεις όσο αφορά την απορροφησή
της.  Στη  παρακάτω   σχέση  υπολογίζεται  η  θερμική  ισχύ  της
εκπεμπόμενης  ακτινοβολίας  ενός  μελανός  σώματος,  δηλαδή  ενός
σώματος που μπορεί να απορροφήσει ακτινοβολία από όλο το εύρος του
φάσματος.

Q̇sol ,BB=σ Α Τ 4  (3.3)

 σ : σταθερά Steffan-Boltzman (W)/m2K4)
 A : επιφάνεια ακτινοβολούντος σώματος (m2)
 T : θερμοκρασία επιφάνειας σώματος (Κ)

Σε  πραγματικά  σώματα  όμως  η  εκπεμπόμενη  ακτινοβολία  εξαρτάται
σημαντικά από το φάσμα ακτινοβολίας που εκπέμπει το σώμα. Για αυτό
η εκπεμπότητα ε χρησιμοποιείται για τους υπολογισμούς (ε = ε(f) ,
f= συχνότητα ακτινοβολίας).

 Q̇=ε σ Α Τ 4 (3.4)

σε  μετάδοση  θερμότητας  με  ακτινοβολία  μεταξύ  δύο  σωμάτων
θερμοκρασιών Τ και Το αντίστοιχα η μεταδιδόμενη θερμότητα είναι:

Q̇sol=ε σ Α Τ 4
−α σ Α Τ ο

4 (3.5α) την απορροφητικότητα 
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αν  ε είναι περίπου ίσο με α τότε:

Q̇sol=ε σ Α (Τ 4
−Τ ο

4
)  (3.5β)

3.8.2 θερμοχωρητικότητα C

 Η  Θερμοχωρητικότητα  ενός  σώματος  υπό  σταθερή  πίεση  (CP)  και
σταθερό όγκο (CV) είναι θερμοκρασιακά εξαρτημένα μεγέθη ( C=C(T))
που εκφράζουν το ποσό θερμότητας που πρέπει να απορροφήσει μία
ποσότητα μάζας, ώστε να υπάρξει μεταβολή θερμοκρασίας 1 Κ ή 1 ΟC.
Επειδή αναφερόμαστε σε υγρά και στερεά σώματα, η πίεση και ο όγκος
δεν  επηρεάζουν  ιδιαίτερα  τις  τιμές  της  θερμοχωρητικότητας.
Παρακάτω χρησιμοποιείται η θερμοχωρητικότητα, για να υπολογιστεί η
θερμική ενέργεια, που απαιτείται για να μεταβληθεί η θερμοκρασία
ενός στερεού σώματος ή μάζας ρευστού κατά dT.

Q=m C
dT
dt

ή Q=ρV C
dT
dt

,(W )  (3.6α) και αυτές μπορούν να γραφούν

 Q=ṁ C dT ή Q=ρ V̇ C dT ,(W ) (3.6β) για μόνιμες συνθήκες

m : μάζα (kg)
ρ : πυκνότητα (kg/m3)

3.8.3 Θερμική Αντίσταση-Θερμοπερατότητα

Αυτή  είναι  καλή  ευκαιρία  να  μιλήσουμε  για  τον  όρο  θερμική
αντίσταση  Rθ. Η θερμική αντίσταση είναι μέγεθος που εκφράζει την
δυσκολία  μετάδοσης  θερμότητας  και  συνήθως,  όπως  και  η  θερμική
αγωγιμότητα, αντιστοιχεί σε μία διάσταση του τρισδιάστατου χώρου.
Δηλαδή έχουμε  Rx) Ry Rz ανάλογα με την διεύθυνση της μεταδιδόμενης
θερμότητας. Το κεφάλαιο θα επικεντρωθεί κυρίως με μετάδοση σε μία
διάσταση του χώρου.

● θερμική αντίσταση σε αγωγή:

Rcond=
ΔPx
Α k

,(
Κ
W

)    (3.7α)

και    Rcond ' '=
ΔPx
k

,(m
2Κ

W
)  (3.7β)  η  θερμική  αντίσταση  ροής

θερμότητας.

επίσης αξίζει να αναφερθεί πως σε μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο
σωμάτων υπάρχει αυτό που λέγεται επιφανειακή αντίσταση θερμότητας.
Οπότε  στους  υπολογισμούς  ,  εκτός  από  την  αντίσταση  θερμότητας
εντός  των  σωμάτων  θα  πρέπει  να  συμπεριληφθεί και  αυτή.
Παραδείγματος χάρη:                                            
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Έστω σώμα 1 με L1 μήκος επιφάνειας και k1  θερμική αγωγιμότητα
κατά χ άξονα και σώμα 2 με  L2 μήκος επιφάνειας και k2  θερμική
αγωγιμότητα.  Υπάρχει  και  επιφανειακή  αντίσταση Rs . Η  ολική
αντίσταση αγωγής θα είναι:

Rολ=
L1

k 1

+Rs+
L2

k2

 (3.8)

● θερμική αντίσταση συναγωγής: η τιμή της εξαρτάται από το είδος
του  ρευστού  και  άλλους  παράγοντες  όπως  την  ροή  και  την
θερμοκρασίας  επιφάνειας  συναγωγής.  Υπολογίζεται  σύμφωνα  με  τα
παρακάτω:
 
 

Rconv=
1
Α h

,(
Κ
W

)  (3.9α)

και 

Rc ' '=
1
h

,(m
2Κ

W
)  (3.9β) η αντίσταση ροής

● ολική θερμική αντίσταση:
οι θερμικές αντιστάσεις μπορούν να αθροιστούν ανάλογα με την τρόπο
που τα σώματα αλληλεπιδρούν σε ένα σύστημα. Δηλαδή, αν  υπάρχουν
δύο θερμικές αντιστάσεις σε σειρά:

Rολ=R1+R2  

οι  R1 και  R2 είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο είδος αντίστασης,
για  παράδειγμα  μπορούν να  προστεθούν αντιστάσεις  αγωγής  και
συναγωγής.

Rολ=Rcond+Rconv =
L
Ak

+
1
A h

ενώ για παράλληλες αντιστάσεις (συνήθως εκφράζουν την ταυτόχρονη
μετάδοση θερμότητας με παραπάνω από δύο τρόπους ή την διέλευση
μέσω σωμάτων διαφορετικών ιδιοτήτων) η ολική αντίσταση είναι:

1
Rολ

=
1
Rcond

+
1
Rconv

=
A k
L

+ A h

● θερμοπερατότητα :
ονομάζεται  η  ευκολία  με  την  οποία  ένα  σώμα  ή  σύστημα  σωμάτων
επιτρέπει την μετάδοση θερμότητας. Είναι το αντίστροφο μέγεθος της
θερμικής αντίστασης ροής όπως φαίνεται παρακάτω.

U=
1
R ' '

 (3.10),   R ' '=R A                                     41



οπότε το ποσό θερμότητας που μεταδίδεται  είναι:

Q̇=U A ΔPΤ =
ΔPΤ
R

,(W )  (3.11)

3.9 Οπτική Ανάλυση Συλλέκτη
Όπως  αναφέρθηκε  ο  κύριος  ρόλος  ενός  συλλέκτη  σε  ένα  θερμικό
σύστημα είναι η μέγιστη δυνατή απορρόφηση της ακτινοβολίας για την
εκμετάλλευσή  της  σε  θερμική  μορφή  ενέργειας.  Όλα  ξεκινούν  την
στιγμή  που  η  ακτινοβολία  θα  προσπέσει  πάνω  στο  συλλέκτη,  όπως
παρακάτω.

Σχήμα 3.12 Οπτική ανάλυση συλλέκτη

Πίνακας 3.1: Περιγραφή ποσοστού απορρόφησης

1 ΙΤ Προσπίπτουσα ακτινοβολία

2 ΙΤ∙τ Πρώτης τάξης διερχόμενη ακτινοβολία από το
γυάλινο κάλυμμα

2α ΙΤ∙τ∙α Θερμικά απορροφούμενο ποσοστό ΙΤ από την
δέσμη ακτινοβολίας 1ης τάξης.

3 ΙΤ∙τ∙(1-α) Το  ποσοστό  της  δέσμης  1ης  τάξης  που
ανακλάται πάνω στην απορ. επιφάνεια

4 ΙΤ∙τ∙(1-α)∙ρ Ποσοστό της ακτινοβολίας που ανακλάται 



4α ΙΤ∙τ∙(1-α)∙ρ∙α Ποσοστό  δέσμης  4  (2ης  τάξης)  που
απορροφάται από την επιφάνεια.

5 ΙΤ∙τ∙(1-α)2∙ρ Διαφορά δέσμεων 4 και 4α δηλαδή αυτή που
ανακλάται πάνω στην απορ. επιφάνεια.

6 ΙΤ∙τ∙(1-α)2∙ρ2 Η  δέμη  3ης  τάξης  που  προκίπτει  από
ανάκλαση εντός καλύμματος

6α ΙΤ∙τ∙(1-α)2∙ρ2∙α Ποσοστό της τρίτης δέσμης που απορροφάται
από την απορ. Επιφάνεια.

Όπως  φαίνεται  στο  σχήμα,  μέρος  της  ακτινοβολίας  διαπερνά  το
γυάλινο κάλυμμα (ΙΤ∙τ) και προσπίπτει στην απορροφητική επιφάνεια ,
όπου εν μέρη απορροφάται (ΙΤ∙τ∙α)  και εν μέρη ανακλάται ( ΙΤ∙τ∙(1-
α)  ).  Η  διαδικασία  επαναλαμβάνεται  ,  ώσπου  καταλήγουμε  στους
παρακάτω υπολογισμούς:

η απορροφούμενη ακτινοβολία θα είναι 

ΙΤ (τα)=Ι Τ⋅τ⋅α Σ [(1−α )ρ ]n =
I T⋅τ⋅α

1−(1−a) ρ
 , n από 0 ως ∞

και  (τα )=
τ⋅α

1−(1−α) ρ

3.10  Υπολογισμός  Απόδοσης  &  Θερμικών  απωλειών
συλλέκτη

 Έχοντας  συλλέξει  τις  απαραίτητες  γνώσεις  για  την  μετάδοση
θερμότητας, σειρά έχει ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών
μιας μονάδας ηλιακού συλλέκτη και της τελικής απόδοσής του.
Το πρώτο βήμα   βρίσκεται στην παρακάτω ενότητα.

3.10.1 Θεωρητικός υπολογισμός των θερμικών απωλειών

   

Σχήμα 3.13 Διατομή τυπικού συλλέκτη
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Στο  παραπάνω  σχήμα  απεικονίζεται  η  διατομή  ενός  συλλέκτη.  Με
ανοικτό γκρι χρώμα απεικονίζεται το διάφανο κάλυμμα του συλλέκτη
με θερμοκρασία Τg ,  με σκούρο γκρι η απορροφητική επιφάνεια με
θερμοκρασία Τc και με πορτοκαλί χρώμα η μόνωση . Το πίσω μέρος του
πλαισίου  έχει  θερμοκρασία  Τb ενώ  ο  περιβάλλοντας  αέρας  έχει
θερμοκρασία  Τα .  Για  να  υπολογιστούν οι απώλειες  σε  αυτό  το
πλαίσιο,  θα  πρέπει  να  σχεδιαστεί το  θερμικό  ανάλογο  ενός
ηλεκτρικού  κυκλώματος,  όμως   με  θερμικές  αντιστάσεις  αντί  για
θερμικές. Παρακάτω απεικονίζεται το κύκλωμα αυτό.

              Σχήμα 3.14 θερμικό κύκλωμα

Πίνακας 3.2: Στοιχεία θερμικού κυκλώματος

Στοιχείο Πειγραφή

Τα Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Τg Θερμοκρασία καλύμματος 

Tc Θερμοκρασία απορροφητή

Tb Θερμοκρασία πίσω μέρους πλαισίου

R1 Θερμική αντίσταση μεταξύ απορροφητή και οπίσθιου μέρους συλλέκτη

R2 Θερμική αντίσταση μεταξύ οπίσθιου μέρους συλλέκτη και περιβάλλοντος

R3 Θερμική αντίσταση μεταξύ απορροφητή και καλύμματος

R4 Θερμική αντίσταση μεταξύ καλύμματος και περιβάλλοντος

IΤ(τα) Ποσό της απορροφούμενης ακτινοβολίας

Qu Ωφέλιμη  από το πλαίσιο θερμότητα

Σύμφωνα με τις γνώσεις της προηγούμενης ενότητας είναι γνωστό:

● θερμική αντίσταση  R3 :θα  δώσει τις απώλειες μεταξύ απορροφητή
και καλύμματος. Υπάρχει μετάδοση ροής θερμότητας μέσω συναγωγής ,
η οποία υπολογίζεται ως :
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q̇c−gρ ,conv=hc ,c−gρ⋅(T c−T gρ)

και  η  ανταλλασσόμενη,  μέσω  ακτινοβολίας,  θερμότητα  ανά  μονάδα
επιφάνειας μεταξύ των επιφανειών,  δίνεται από το νόμο των Stefan
και Boltzman ως:

q̇c−gρ ,rad=
σ (Τ c

4
−T gρ

4
)

1
εc

+
1
ε gρ

−1
  

 εc και  εg οι  συντελεστές  εκπομπής  του  απορροφητή  και  του
καλύμματος αντίστοιχα. Η παραπάνω σχέση γράφεται και ως εξής:

q̇c−gρ ,rad=
σ (Τ c

2
+T gρ

2
)(Τ c+T gρ)(T c−T gρ)

1
εc

+
1
εgρ

−1
 

και μπορεί να  εισάχθει στην σχέση των συντελεστή απωλειών λόγω
ακτινοβολίας hr,c-g.

hr ,c−gρ=
σ (Τ c

2
+T gρ

2
)(Τ c+T gρ)

1
εc

+
1
εgρ

−1
 (3.12)

η ολική θερμική μετάδοση μεταξύ απορροφητή και καλύμματος (c-g)
είναι  : qc−gρ=(hc ,c−gρ+hr ,c−gρ)⋅(T c−T gρ)  και η θερμική αντίσταση  R3 συνεπώς
θα υπολογισθεί:

R3=
1

hc , c−gρ+hr ,c−gρ

●  θερμική αντίσταση  R4 :  μέγεθος που θα χρησιμοποιηθεί για τον
υπολογισμό  των  θερμικών  απωλειών  μεταξύ  καλύμματος  και
περιβάλλοντος.  Όπως  και  την  προηγούμενη  περίπτωση  με  την  R3

υπάρχουν απώλειες λόγο συναγωγής και ακτινοβολίας, άρα:

q̇gρ−a,=(hc , gρ−a−hr , gρ−a)⋅(T c−T gρ)  και R4=
1

hc , gρ−a+hr , gρ−a

●  θερμικές  αντιστάσεις  R1 και  R2 :  δεν  θα  μελετηθούν  καθώς
αναφέρονται στο οπίσθιο μέρος του πλαισίου , το οποίο έχει και την
μεγαλύτερη  μονωτική  ιδιότητα.  Συνεπώς  θεωρούνται  αμελητέες
απώλειες, ωστόσο το ίδιο δεν ισχύει για την περιμετρική επιφάνεια
του πλαισίου , που φαίνεται παρακάτω.

●  θερμική αντίσταση περιμέτρου πλαισίου  Rπ : έστω S  η περίμετρος
του συλλέκτη , d πάχος του συλλέκτη , Ls το πάχος της περιμετρικής
μόνωσης και k ο συντελεστής πλευρικής αγωγιμότητας της. Τότε:
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Rs=
LS

(S d )k
 η απόλυτη θερμική αντίσταση και η αντίσταση ανά μονάδα

επιφάνειας πλαισίου είναι Rπ=
LS Ac

(S d)k

● θερμοπερατότητα  και  ολική  απώλεια :  από  τα  παραπάνω  υπάρχει
ολική αντίσταση επιφάνειας πλαισίου και θερμοπερατότητα σύμφωνα με
τα παρακάτω.

R= R3+R4   , U=
1
R

= [
1

hc ,c−gρ+hr , c−gρ
+

1
hc ,gρ−a+hr , gρ−a

]
−1

και για την περίμετρο ισχύει

U π=
1
R π

=
(κ /LS)S⋅d

Ac

ολική θερμοπερατότητα και απώλειες θα είναι
U L=U +U π  ,  q loss=U L(T c−T a)

ενώ η ωφέλιμη θερμότητα ροής θα υπολογισθεί ως
qu= I T (τα )−q loss = ( IT (τα )−U L(T c−T a))

3.10.2 Ωφέλιμη  θερμότητα  ,συντελεστής  απολαβής  &
απόδοση.

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα η ωφέλιμη ενέργεια  ροής
θερμότητας μπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση :
 qu= (I T (τα )−U L(T c−T a))

Το ποσό της ισχύς θερμότητας θα είναι
 Qu= Ac qu= Ac( IT (τα)−U L(T c−T a))

  Αξίζει όμως να αναφέρουμε πως η πραγματική τιμή είναι αρκετά
διαφορετική. Σε πραγματικές συνθήκες χρησιμοποιείται ο συντελεστής
απολαβής FR για τον υπολογισμό τόσο της πραγματικής απορροφημένης
από  την  απορροφητική  επιφάνεια  θερμότητας  (  FR(τα)  ) και  των
θερμικών απωλειών (FRUL). Ο συντελεστής απολαβής  FR εξαρτάται από
την κατασκευή του πλαισίου και την παροχή του ρευστού μέσου σε
αυτό.  Για  παράδειγμα  παρακάτω  δίνονται  ορισμένες  τιμές  των
παραγόντων απορρόφησης (  FR(τα)n ) και απωλειών (FRUL)  ανά είδος
συλλέκτη.
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Πίνακας 3.3: Χαρακτηριστικές τιμές FR(τα)n και  FRUL για διάφορους
τύπους συλλεκτών

Τύπος Συλλέκτης FR(τα)n FRUL (W)/m2K)

1 Μαύρο χρώμα 1 υαλοπίνακας 0.82 7.5

2 Μαύρο  χρώμα  2  υαλοπίνακες  ή  επιλεκτική
επιφάνεια με 1 υαλοπίνακα

0.75 5

3 Σωλήνες κενού 0.45 1.25

4 Πλαστικός χωρίς υαλοπίνακα ή μόνωση 0.86 21.5

Η πραγματική ωφέλιμη θερμική ισχύ θα υπολογισθεί 
Q̇u= FR A c( IT ( τα)−U L(T f , i−T a))  (3.13)

FR(τα) : παράγοντας απορρόφησης
FRUL   : παράγοντας απωλειών
Tf,i   : θερμοκρασία ρευστού μέσου κατά την είσοδο στο συλλέκτη
Τα    : θερμοκρασία περιβάλλοντος
Αc    : επιφάνεια συλλέκτη

  Γνωρίζοντας  τα  παραπάνω  μπορεί  να  βρεθεί   η  απόδοση  του
συλλέκτη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς  η απόδοση θα είναι:

n=
Q̇u

Ac I T
=
FR Ac (I T (τα )−U L(T f , i−T a))

A c IT
 (3.14α)

n = FR(τα )−FRU L

(T f , i−T a)

IT
 (3.14β)

       Σχήμα 3.15 Διάγραμμα απόδοσης συλλέκτη          *GT = IT
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3.11 Παροχή ρευστού μέσου  και θερμοκρασίες εισόδου &
εξόδου

  Ο υπολογισμός της παροχής και των θερμοκρασιών του στη είσοδο
και έξοδο από τον συλλέκτη είναι απλός , εφόσον έχει  υπολογίστει
η απόδοση του συλλέκτη. Παρακάτω αναλύουμε την διαδικασία.

Η απόδοση δίνεται n=
Q̇u

IT
= FR(τα )−FRU L

(T f , i−T a)

IT

για ροή ρευστού ξέρουμε από τη σχέση 3.6β,  ότι:

Q̇u=ṁ C p (T f ,o−T f , i)  άρα η παροχή υπολογίζεται 

ṁ=
Qu

C p (T f , o−T f ,i)
=

n I T
C p (T f , o−T f , i ¿)

 => ṁ=
FR I T (τα )−FRU L (T f , i−T a)

C p (T f ,o−T f , i)
 (3.15)

οι μόνοι άγνωστοι είναι οι θερμοκρασίες και η παροχή. Γνωρίζοντας
την θερμοκρασία του νερού του δικτύου (Tf,i) , λοιπόν, και θέτοντας
μια  επιθυμητή  θερμοκρασία  εξόδου (Tf,o)  υπολογίζεται  η  τιμή  της
παροχής και αντίστροφα.

3.12  Θερμικές Απώλειες Νυχτός του θερμοδοχείου 

  Η θερμότητα που απορροφά ένας συλλέκτης κατά την διάρκεια της
ημέρας, αποθηκεύεται στο δοχείο θερμικής αδράνειας (θερμοσίφωνο).
Την νύχτα το δοχείο αυτό χάνει σταδιακά θερμότητα στο περιβάλλον
ανεξάρτητα με το πόσο καλή είναι η μόνωσή του. Όσο περισσότερη
μάζα και λιγότερο όγκο καταλαμβάνει το δοχείο τόσο μικρότερες θα
είναι η θερμικές  απώλειες του . Για τον υπολογισμό των απωλειών
χρησιμοποιείται  ο  γραμμικός  συντελεστής  απωλειών  Us, ο  οποίος
υπολογίζεται:

U s =
MCP

ΔPt
⋅ln(

Tw ,i−T a ,m

Tw , o−T a, m

)   (W)/mK)    (3.16)

M : μάζα ρευστού του δοχείου
Cp : θερμοχωρητικότητα ρευστού (4,18 kJ/kgK για νερό)
Δt : διάρκεια μη λειτουργίας πλαισίου /νυχτός (σε s)
Tw,i : θερμοκρασία ρευστού στο τέλος της ημέρας (oC)
Tw,o : θερμοκρασία ρευστού στο τέλος της νύχτας (οC)
Ta,m : μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος την ημέρα
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3.13  Διαστασιολόγιση  ηλιακών  συλλεκτών:  Μέθοδος  f-
chart
 
  Για να εγκατασταθεί ένας ηλιακός συλλέκτης θα πρέπει να τεθούν
τα εξής ερωτήματα: Πόσο μεγάλη επιφάνεια συλλέκτη θα εγκαταστήσω
και πόσο μεγάλο θερμοδοχείο;Ποιά είναι τα φορτία θερμότητας που
απαιτούνται για το κτίριο; Σε ποιο ποσοστό θέλω να τα ικανοποιήσω.
Αυτό  έρχεται  να  ικανοποιήσει  η  μέθοδος  f-chart,  όμως  για  να
εξηγηθεί η μέθοδος αυτή θα πρέπει να αναφερθούν ορισμένες σχέσεις
και έννοιες.

● Ωφέλιμη θερμική ισχύς:

α) πλαισίου, Q̇u= FR A c( IT ( τα)−U L(T f , i−T a))  (3.12)

β) θερμοδοχείου Q̇u=(ṁ C p )s⋅(T s ,f−T s ,i ¿)  (3.17a)

ή Q̇u=(ṁ C p )min⋅ε⋅(T f ,o−T s ,i)  (3.17b)

ε:  συντελεστής  εκμετάλλευσης  ,  εκφράζει  τον  λόγο  της
ανταλλασσόμενης θερμότητας μεταξύ συλλέκτη και θερμοδοχείου προς
την μέγιστη δυνατή θερμότητα ανταλλαγής.

(ṁ C p )min :  η μικρότερη  θερμοχωρητικότητα μεταξύ των ρευστών του
συλλέκτη και εναλλάκτη.

ε =
Q
Qmax

=
(ṁ Cp )c⋅(T f , o−T f , i ¿)

(ṁ Cp )s⋅(T f ,o−T s , i ¿)
=

1−eNTU (1−C)

1−C⋅eNTU (1−C)
 (3.18)

*υποσημείωση: όπου  υπάρχει  δείκτης  f  αναφέρεται  στο
συλλέκτη και s στο θερμοδοχείο.

C=
(ṁCP)min

(ṁCP)max
   και  ΝΤU=

(U A A)εν

(ṁCP)min

Για θερμική ισχύ πλαισίου Q̇u=(ṁ C p )f⋅(T f ,o−T f , i ¿)  ισχύει

Τ f ,ο=T f , i +
Q̇u

(ṁCP)f
 αντικαθιστώντας το Τf,i στη 3.12 η σχέση γράφεται

Q̇u= FR A c [ I T (τα )−U L(T f ,o−T a) ] / [1 −
AC FR U L

(ṁCP)min
]  (3.19)

Η 3.16β λύνεται ως προς Τf,o και το αποτέλεσμα είναι:
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Τ f ,ο=T s ,i +
Q̇u

(ṁCP)min⋅ε
 (3.20)

από τις δύο παραπάνω σχέσεις απορρέει:

Q̇u= FR A c

[ I T (τα )−U L⋅(T s ,i +
Q̇u

(ṁCP)min⋅ε
−T a) ]

1−
AC FR U L

(ṁCP)min

 (3.21)

έχοντας συλλέξει τις παραπάνω σχέσεις ορίζεται η παράμετρος F’R :

Q̇u= F 'R Ac [ IT (τα)−U L⋅(T s ,i−T a) ] =
F 'R
FR

×FR A c [ IT ( τα)−U L(T s ,i−T a) ] (3.21)

o  λόγος  F 'R /FR  (~ 0.95  ) είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιείται
για  να  δούμε  την  αποδοτική  λειτουργία  του  πλαισίου  και  το
χρησιμοποιείται στην μέθοδο f-chart.

f=1.029Y − 0.065 X − 0.245Y 2
+ 0.0018 X 2

+ 0.0215Y 3
 (3.22)

Για τους παραμέτρους Χ , Υ είναι γνωστό:

Χ  :  είναι  το  πηλίκο  του  ποσού  των  θερμικών  απωλειών  προς  το
συνολικό θερμικό φορτίο του μήνα 
και 
Υ : το πηλίκο της ενέργειας που μπορεί να αξιοποιήσει ο συλλέκτης
προς το συνολικό φορτίο του μήνα.

0 < Χ < 18 και 0 < Υ < 3

X=FRU L⋅(F ' R /FR)⋅(θref−θ̄α)⋅ΔPt⋅(AC /L)⋅K2⋅K3  (3.23)

θref : θερμοκρασία αναφοράς (100 οC)
θα  : μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος
Δt : μέρες λειτουργίας σε δεπτερόλεπτα
L   :  μέσο  μηνιαίο  θερμικό  φορτίο  του  μήνα  που  απαιτείται  για
θέρμανση
κ2  : διορθωτικός συντελεστής χωρητικότητας
Κ3  :  διορθωτικός συντελεστής ζεστού νερού

L=N⋅V w⋅ρ⋅Cw⋅(θο−θi)  (3.24)

Cw       : θερμοχωρητικότητα νερού
Vw       : παροχή νερού (lt/μέρα)
N        : αριθμός μερών
θο και θi : θερμοκρασία νερού χρήσης και δικτύου αντίστοιχα

Κ2=(75/Μ )
0.25 , όπου Μ ο ανηγμένος όγκος της δεξαμενής αποθήκευσης

ανά τετραγωνικό μέτρο συλλεκτικής επιφάνειας (lt/m2)             50



K3=
11.6 − 1.18θο + 3.86θi − 2.32θα

100−θα
, όπου θ περιγράφονται πάνω.        

Υ=FR( τα)n⋅(F ' R /FR)⋅( τ '⋅a)/(τ⋅a )⋅Η̄ Τ⋅(AC / L)⋅K 4 (3.25)

           HT  : μέση μηνιαία ακτινοβολία (J/(m2mo))
( τ'∙α )/(τ∙α) : λαμβάνει υπόψη την κλίση του συλλέκτη-δοχείου
           Κ4   : διορθωτικός συντελεστής του εναλλάκτη θερμότητας

Κ4=0.39+0.65⋅exp[
−0.139

εL⋅Cmin /(U L⋅Ac)
]

εL  : βαθμός εκμετάλλευσης του εναλλάκτη
Cmin : η ελάχιστη θερμοχ/τα από τα ρευστά του συλλέκτη και δεξαμενής
ULAc : γινόμενο  θερμοπερατότητας  και  περιβάλλουσας  επιφάνειας
συλλέκτη 

Υπολογίζοντας τις τιμές των Χ και Υ μπορούμε να βρούμε την τιμή
της f και να σχεδιάσουμε το παρακάτω διάγραμμα:

 

    Σχήμα 3.16 Διάγραμμα f-chart

 Όπως φαίνεται, είναι ένα διάγραμμα των Χ,Υ όπου σχεδιάζονται οι
χαρακτηριστικές καμπύλες f για διάφορους συλλέκτες, των οποίων οι
τιμές  δηλώνουν  το  ποσοστό  κάλυψης  των  απαιτούμενων  φορτίων.
Συνήθως απαιτούμε κάλυψη 60 % ή τουλάχιστον 50% στα συνήθη θερμικά
συστήματα.  Παραπάνω  ποσοστό  κάλυψης  θα  οδηγούσε  μεν  σε  ποιο
αποδοτικό σύστημα δε σε ποιο κοστοβόρα εγκατάσταση. 
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3.14 Τελικά  συμπεράσματα  για  την  τεχνολογία  των
θερμικών συστημάτων & την χρήση τους σε φωτοβολταϊκά
συστήματα

● Χρήση υλικών :
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα θερμικά συστήματα περιλαμβάνουν
μονωτικές επιφάνειες για την καλύτερη συγκράτηση της θερμότητας
εντός  του  πλαισίου.  Ακόμη  η  χρήση  διάφανων  καλυμμάτων  μειώνουν
δραματικά τις απώλειες λόγω συναγωγής με τον περιβάλλοντα αέρα και
εκμεταλλεύονται καλύτερα την προσπίπτουσα ακτινοβολία , λόγω των
διαδοχικών  ανακλάσεων μεταξύ του συλλέκτη και του καλύμματος. Όσο
αφορά τα ΦΒ συστήματα , αυτά χρησιμοποιούν ένα μικρό μέρος της
ηλιακή ακτινοβολίας (10-20 %) για ηλεκτροπαραγωγή με το μεγαλύτερο
μέρος  να  ανακλάται  πίσω  στην  ατμόσφαιρα  ή  να  απορροφάται  ως
θερμότητα. Καθώς η θέρμανση των ΦΒ στοιχείων είναι ανεπιθύμητη ,
δίνεται λιγότερη σημασία στην μόνωση και περισσότερο στην καλύτερη
αγωγή θερμότητας από τα ΦΒ στοιχεία στα άλλα μέρη του πλαισίου. Τα
καλύμματα έχουν κυρίως προστατευτικό χαρακτήρα στα ΦΒ συστήματα
και τα προστατεύουν από φθορές . Η ανακλώμενη ακτινοβολία μεταξύ
ΦΒ  στοιχείων  και  υάλωσης  είναι  ανεπιθύμητη  ,  καθώς  πρόκειται
κυρίως για υπέρυθρη ακτινοβολία, που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από
τα  ΦΒ  στοιχεία  για  ηλεκτροπαραγωγή  ενώ  παράλληλα  αυξάνουν  την
θερμοκρασία τους. Για αυτό επιθυμείται η λιγότερο δυνατή κάλυψη
των πλαισίων και με καλύμματα με επιλεκτικές επιφάνειες , δηλαδή
που  να  επιτρέπουν  την  διέλευση  του  επιθυμητού  φάσματος
ακτινοβολίας.  Προς  το  παρόν  η  τεχνολογία  των  θερμικών  πλαισίων
φαίνεται να αντιτίθεται με αυτή των  των φωτοβολταϊκών. Όμως  αυτό
δεν  αφορά  την  απορροφητική  επιφάνεια.  Η  θερμική  πλάκα
χαρακτηρίζεται  από   μεγάλη  θερμική  αγωγή  και  είναι  ακριβώς  τι
χρειάζεται η ΦΒ επιφάνεια για να απάγει θερμότητα. Άρα , στον
συνδυασμό των δύο τεχνολογιών , επιθυμείται μία ισορροπία μεταξύ
της  μέγιστης  ηλεκτρικής  και  θερμικής  απόδοσης  ,  που  αυτό
μεταφράζεται στην ποσότητα του καλύμματος του πλαισίου και στην
ποσότητα της μόνωσης .

● Συνθήκες λειτουργίας
 Στα θερμικά συστήματα επιθυμείται η μέγιστη ηλιακή απορρόφηση για
την θέρμανση ρευστού μέσου σε θερμοκρασίες άνω τον 60 ΟC . Αντίθετα
στις ΦΒ τεχνολογίες επιθυμείται μόνο το ποσοστό της ακτινοβολία
που μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια . Ακόμη, για την
βέλτιστη λειτουργία των φωτοβολταϊκών  συνθήκες λειτουργίας από 40
ως 50 οC είναι θεμιτές , δηλαδή θερμοκρασίες μικρότερες  από αυτά
στα θερμικά πλαίσια . Αυτό θα έχει επιπτώσεις στην παροχή ρευστού
για τη απαγωγή θερμότητας.
● Συμπεράσματα
Στο επόμενο κεφάλαιο ,που θα αναφέρεται στα υβριδικά ΦΒ πλαίσια,
θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες των θερμικών πλαισίων για
να απάχθεί η ανεπιθύμητη θερμότητα από τα ΦΒ στοιχεία. 
Θα πρέπει να ισορροπηθούν  οι ανάγκες  για ηλεκτροπαραγωγή και
θέρμανση  και  να  αξιοποιηθούν  όσο  το  δυνατό  καλύτερα  οι  δύο
τεχνολογίες για να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή ενεργειακή αποδοχή
( ηλεκτρική & θερμική ενέργεια).                              52



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4. Υβριδικά Φωτοβολταϊκά/Θερμικά (ΦΒ/Θ)
Συστήματα

4.1 Εισαγωγή

Κατά  την  λειτουργία  των  φωτοβολταϊκών  στοιχείων  το  μεγαλύτερο
μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια
και όχι σε ηλεκτρική. Η Αύξηση της θερμοκρασίας των πλαισίων έχει
ως αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσής τους και συνεπώς είναι μη
επιθυμητή.  Αντί  όμως  το  σχεδιασμό  για  καλύτερη  απόρριψη της
θερμοκρασίας, θα  μπορούσε να  αξιοποιηθεί για θέρμανση χώρων και
ζεστού  νερού  χρήσης  (ΖΝΧ).  Αυτό  προσπαθούν  να  επιτύχουν  τα
υβριδικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, που είναι ένας συνδυασμός μεταξύ
απλών φωτοβολταϊκών  και ηλιακών θερμικών συλλεκτών .
  Τα πλαίσια αποτελούνται από διάφορα τμήματα, με κύρια το γυάλινο
κάλυμμα  τα  φωτοβολταϊκά  στοιχεία  ,  αυλοί  ή  διάκενο  τροφοδοσίας
ρευστού μέσου για εναλλαγή θερμότητας και η θερμική απορροφητική
επιφάνεια  καλυμμένη  στο  πίσω  μέρος  του  συλλέκτη  από  θερμικό
μονωτικό υλικό. Παρακάτω καταγράφονται αυτά λεπτομερώς.

4.2 Δομή Υβριδικού Πλαισίου
  Ένα τυπικό υβριδικό (ΦΒ/Θ) πλαίσιο αποτελείται από μία επιφάνεια
καλύμματος (γυαλί), τα φωτοβολταϊκά κελιά ή στοιχεία , από ένα
αγωγό ροής (flow duct) ) για την απαγωγή θερμότητας και την μόνωση
που  τοποθετείται  στο  πίσω  μέρος  του  πλαισίου.  Παρακάτω  θα
φαίνονται αναλυτικότερα.

    Σχήμα 4.1: Διατομή (ΦΒ/Θ) πλαισίου
ht) t) ps://www.123rf.com/phot) o_128723764_st) ock-illust) rat) ion-cross-sect) ion-view-
shows-t) he-layers-of-different) -mat) erials-t) hat) -make-up-a-hybrid-solar-panel-wit) h-
wa.ht) ml                                                          53
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● Γυάλινο κάλυμμα:

 Ο  ρόλος  του  γυάλινου  καλύμματος  είναι  η  προστασία  των
φωτοβολταϊκών στοιχείων από φθορά , όπως για παράδειγμα από έκθεση
στον αέρα , σε σκόνη , στην βροχή και άλλα. Παράλληλα λειτουργεί
ως  μονωτής  θερμότητας  για  το  θερμικό  μέρος  του  πλαισίου,
μειώνοντας την θερμότητα που θα έχανε το πλαίσιο λόγο συναγωγής
από τον περιβάλλοντα αέρα. Η κατασκευή του πρέπει να είναι τέτοια
ώστε να έχει την μέγιστη διαπερατότητα, στην εξωτερική επιφάνειά
του, της επιθυμητής ακτινοβολίας και να εγκλωβίζει την ανακλώμενη
από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία ακτινοβολία.

● Φωτοβολταϊκά στοιχεία :
  
  Χρησιμοποιούν  το  φωτοηλεκτρικό  φαινόμενο  για  την  παραγωγή
ηλεκτρικού  ρεύματος.  Αποτελούνται  από  ημιαγωγούς  (συνήθως
πυριτίου)  ,  που  με  την  κατάλληλη  επεξεργασία  και  προσμίξεις
λειτουργούν  ως  ηλεκτρική  δίοδος  (για  περισσότερες  πληροφορίες
ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2 και την ενότητα 2.4). 
  Η  κατασκευή  τους  ποικίλει  ,  έτσι  έχουμε  κρυσταλλικούς  όπως
πυριτίου (Si) και γερμανίου (Ge) και άμορφους και λεπτής διατομής/
εύκαμπτους  συλλέκτες.  Οι  συλλέκτες  με  φωτοβολταϊκά  στοιχεία
πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι οι πιο διαδεδομένοι στην αγορά.
 Η λειτουργίας των στοιχείων  είναι σε φάσματα ακτινοβολίας των
300-1100 nm και το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας τους από -40 ως
85  οC  . Η  απόδοσή  τους  είναι  ιδιαίτερα  ικανοποιητική  υπό
εργαστηριακές συνθήκες (30 %) αλλά στην σε πραγματικές συνθήκες θα
πρέπει να περιμένουμε να λειτουργήσουν σε χαμηλότερες αποδόσεις
(<20%). 
  Η επιφάνεια των ΦΒ στοιχείων πυριτίου είναι ευάλωτη σε φθορά και
απαιτεί  ειδική  κατεργασία  και  επιφάνειες  προστασίας  για  την
συντήρησή τους. H επιφάνειες των κελιών πυριτίου “ψήνονται” για να
εξασφαλιστεί  η  χημική  σταθερότητά  της  κρυσταλλικής  δομή  τους.
Στρώσεις διάφανου συνθετικού υλικού χρησιμοποιείται τα τελευταία
χρόνια  για  να  προστατέψουν  τα  φωτοβολταϊκά  κελιά.  Παράδειγμα
αποτελεί το tedlar, ένα είδος συνθετικής ταινίας με αντίσταση στη
φθορά.  Ακόμη  χρησιμοποιούνται  ένα  ή  περισσότερα  καλύμματα
γυαλιού  ,  που  λειτουργούν  ως  εμπόδιο  στην  φθορά  από  τον
περιβάλλοντα αέρα και τις καιρικές συνθήκες. Το γυαλί   , εκτός
από προστατευτικό μέτρο,
δρα και μειονεκτικά  ως προς την απόδοση του ΦΒ πλαισίου , καθώς
εμποδίζει μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας από το να φτάσει πάνω στα
φωτοβολταϊκά στοιχεία. Ωστόσο , όπως αναφέραμε παραπάνω, το γυαλί
έχει  πλεονεκτική  ιδιότητα  όσο  αφορά  την  θερμική  απόδοση  του
πλαισίου.  Συνεπώς,  πρέπει  να  έχουμε  την  απαραίτητη  ισορροπία
μεταξύ  προστασίας  ,  φωτοβολταϊκής  και  θερμικής  απόδοσης.  Έχει
διαπιστωθεί, πως η χρήση από ένα ως τρία καλύμματα είναι αποδεκτή,
με βέλτιστες ενεργειακές απολαβές για πλαίσια με διπλό κάλυμμα.
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● Αγωγός ροής (flow duct) : απάγει θερμότητα από το (ΦΒ/Θ) πλαίσιο
μέσω  εναλλάκτη  θερμότητας,  με  ροή  ρευστού.  Οι  κατηγορίες  των
φωτοβολταϊκών θερμικών πλαισίων χωρίζονται κατά κύριο λόγο από το
είδος  του  ρευστού  που  χρησιμοποιείται.  Παρακάτω  θα   αναλύθουν
αυτές τις  κατηγορίες.

4.3  Αγωγοί ροής των (ΦΒ/Θ) πλαισίων & τα ενεργειακά
χαρακτηριστικά τους

  Οι αγωγοί ροής κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την μορφολογία του
συστήματος κυκλοφορίας του ρευστού και από το είδος του ρευστού.
Οι συλλέκτες που διατίθενται στην αγορά χρησιμοποιούν αέρα , υγρό
νερό ή υδρατμό ή συνδυασμό των δύο για την απαγωγή θερμότητας με
συναγωγή από το πλαίσιο. Τα  (ΦΒ/Θ) πλαίσια με ρευστό μέσο νερό
χωρίζονται  με  βάση  το  κυκλοφορικό  σύστημα  σε  :  α)  επίπεδους
συλλέκτες με σύστημα σωλήνων , β) με κανάλια , γ) ελεύθερης ροής
και σε  δ)  συλλέκτες διπλής απορρόφησης.  

4.3.1 Αγωγή ροής με μέσο το νερό

● Σωλήνες ροής ρευστού 
  
  Ο  απλούστερος  σχεδιασμός  των  (ΦΒ/θ)  πλαισίων  είναι  με  την
τοποθέτηση σωλήνων στο πίσω μέρος των φωτοβολταϊκών στοιχείων για
την απαγωγή θερμότητας.

Σχήμα 4.2 Διάταξη επίπεδου (ΦΒ/Θ) Συλλέκτη
(Διπλωματική Εργασία ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ των Σταθόπουλου
Ιωάννη και Σταθόπουλου Κωνσταντίνου σελ. 59).
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Στο  παραπάνω  σχήμα (4.2)  παρουσιάζεται  ένας  τυπικός  (ΦΒ/Θ)
συλλέκτης με σωλήνες. Η σωλήνες προσκολλούνται στο πίσω μέρος των
φωτοβολταϊκών στοιχείων με ειδική επένδυση που να επιτρέπει την
μέγιστη επιφάνεια επαφής των σωλήνων με τα στοιχεία και με την
ελάχιστη θερμική αντίσταση (λόγω κενών αέρα).

● Κανάλια ροής ρευστού μέσου 

  Το ρευστό, σε αυτό τον εναλλάκτη θερμότητας, δεν απορροφά έμμεσα
θερμότητα  από  την  επιφάνεια  απορρόφησης  ,  π.χ.  μέσω  συστήματος
σωλήνων , αλλά ρέει ακριβώς πάνω στην απορροφητική επιφάνεια.

Σχήμα 4.3 Διάταξη (ΦΒ/Θ) με κανάλια νερού. ( A review on recent) 
development)  for t) he design and packaging of hybrid phot) ovolt) aic/t) hermal
(PV/T) solar syst) ems ,   Ahmed S. Abdelrazik, FA Al-Sulaiman, R. Saidur,

R. Ben-Mansour)

  Όπως  απεικονίζεται παραπάνω, νερό ρέει εντός του καναλιού του
δεύτερου καλύμματος απάγοντας θερμότητα μέσω συναγωγής. Ιδιαίτερη
προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  στην  διαστολή  του  ρευστού  εντός  του
καναλιού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές, για το πλαίσιο ,
πιέσεις  ρευστού  και  σε  διαρροές  ειδικά  σε  πλαίσια  με  μεγάλη
επιφάνεια  καλύμματος.  Αυτό  αποφεύγεται  από  το  κατάλληλο  πάχος
καλύμματος  και  την  σωστή  στεγάνωση   τον  άκρων  του.  Όμως  αυτό
αυξάνει το βάρος και το κόστος της εγκατάστασης. Μια λύση είναι η
τοποθέτηση  του  καναλιού  στο  πίσω  μέρος  των  φωτοβολταϊκών
στοιχείων.
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● Αγωγοί ανοικτής ροής

  Σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν τόσο μεγάλη ανησυχία για διαρροή
όσο σε κανάλια καθώς δεν αναπτύσσονται υψηλές πιέσεις. Ωστόσο, η
θερμότητα που μπορεί να απάγει το σύστημα αυτό είναι περιορισμένη
καθώς μέρος της θερμικής ενέργειας δαπανάται κατά την αλλαγή φάσης
του νερού από υγρή σε αέρια φάση. Ακόμη η χρήσιμη ακτινοβολία που
μπορούν να λάβουν τα  ΦΒ στοιχεία , μπορεί να μειωθεί δραστικά αν
έχουμε υπερβολική εξάτμιση λόγω “θόλωσης”.

 Σχήμα 4.4: Διάταξη (ΦΒ/θ) συλλέκτη ανοικτής ροής νερού-υδρατμού
( A review on recent)  development)  for t) he design and packaging of hybrid
phot) ovolt) aic/t) hermal (PV/T) solar syst) ems ,   Ahmed S. Abdelrazik, FA Al-
Sulaiman, R. Saidur, R. Ben-Mansour)

● αγωγοί διπλής ροής

     Σχήμα 4.5 Διάταξη (ΦΒ/θ) συλλέκτη διπλής ροής ( A review on
recent)  development)  for t) he design and packaging of                    57



hybrid phot) ovolt) aic/t) hermal (PV/T) solar syst) ems ,   Ahmed S. Abdelrazik,
FA Al-Sulaiman, R. Saidur, R. Ben-Mansour)

Στο σχήμα φαίνεται ξεκάθαρα πως έχουμε δύο κανάλια ροής για δυο
ξεχωριστές επιφάνειες απορρόφησης. Το κύριο κανάλι περνά πάνω από
διαφανή  φωτοβολταϊκά στοιχεία, ενώ το άλλο κάτω από μια δεύτερη
απορροφητική-θερμική  επιφάνεια.  Μέρος  του  φάσματος  της  ηλιακής
ακτινοβολίας   απορροφάται  από  τα  δομικά  στοιχεία  (π.χ.  γυάλινο
κάλυμμα)του πλαισίου και τα ΦΒ στοιχεία και μέρος καταφθάνει στη
θερμική απορροφητική πλάκα,όπου απορροφάται και από αυτή. 
 

Ενεργειακά χαρακτηριστικά:
  Από τις πειραματικές μετρήσεις ενεργειακής απόδοσης στα παραπάνω
πλαίσια  ,  έχουν ληφθεί ξεχωριστά  ενεργειακά  χαρακτηριστικά  για
κάθε  πλαίσιο.  Τα  πλαίσια  με  κανάλια  διπλής  ροής  και  με  δύο
απορροφητικές επιφάνειες αποδείχθηκαν να έχουν την μέγιστη θερμική
απολαβή και ελάχιστη ηλεκτροπαραγωγή . Αντίθετα οι συλλέκτες με
την  ελάχιστη  επικάλυψη  και  με  απλό  σύστημα  σωλήνων  είχαν  την
μέγιστη ηλεκτροπαραγωγή και την ελάχιστη θερμική απόδοση.

Σχήμα 4.6 Διάγραμμα θερμικής απόδοσης και παροχής νερού για
συλλέκτες με και χωρίς  κάλυμμα

( A review on recent)  development)  for t) he design and packaging of hybrid
phot) ovolt) aic/t) hermal (PV/T) solar syst) ems ,   Ahmed S. Abdelrazik, FA Al-
Sulaiman, R. Saidur, R. Ben-Mansour)
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    Σχήμα 4.7 Διάγραμμα ηλεκτρικής απόδοσης και παροχής νερού για
συλλέκτες με και χωρίς  κάλυμμα
( A review on recent)  development)  for t) he design and packaging of hybrid
phot) ovolt) aic/t) hermal (PV/T) solar syst) ems ,   Ahmed S. Abdelrazik, FA Al-
Sulaiman, R. Saidur, R. Ben-Mansour)

4.3.2 Aγωγοί ροής αέρα

    Σχήμα 4.8 (ΦΒ/Θ) συλλέκτης με ενσωματωμένο αγωγό ροής αέρα

 Η συναγωγή θερμότητας με ροή αέρα διαφέρει ως προς την ροή νερού
σε αρκετές πτυχές. Για παράδειγμα τα συστήματα αέρα προτείνονται
για  θερμοκρασίες  περιβάλλοντος  μικρότερη  των  20  οC  ,  καθώς  η
απαγωγή θερμότητας από το πλαίσιο γίνεται λιγότερο αποδοτική και
απαιτεί  μεγαλύτερες  παροχές  αέρα.  Συνιστάται  λοιπόν  να
χρησιμοποιούνται σε περιοχές μεγάλο γεωγραφικό πλάτος , μακριά από
τον ισημερινό. 
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Παρά αυτά, τα συστήματα με ροή αέρα έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα
σε σχέση με τα την ροή νερού. Παρακάτω καταγράφονται μερικά.

● Πλεονεκτήματα: 
- Λιγότερα προβλήματα με διαρροή νερού.
- Λιγότερες απώλειες ακτινοβολίας λόγω απορρόφησης από τα κανάλια
νερό.
- Απλούστερα στην κατασκευή.

● Μειονεκτήματα : 
-  Λιγότερο  αποδοτικό  μέσο  για  απαγωγή  θερμότητας  (  Απαιτεί
μεγαλύτερες παροχές ρευστού).
-Οι ενεργειακές απολαβές πέφτουν δραματικά σε περίπτωση διαρροής
ρευστού.
-  Δεν  συνιστάται  η  χρήση  για  περιβάλλοντα  αέρα  με  θερμοκρασία
μεγαλύτερη των 20 οC .

  H αγωγοί  ροής  αέρα  χρησιμοποιούν  πτερύγια  ή  κατάλληλα
διαμορφωμένα  κανάλια  για  την  αύξηση  της  επιφάνειας  εναλλαγής
θερμότητας.  Ο  αέρας  ρέει  μέσω  αυτών  απάγοντας  θερμότητα.  Η
διαμόρφωση των καναλιών αυτών μπορεί να διαφέρει , όπως και η
θερμική συμπεριφορά τους. Παρακάτω βλέπουμε ορισμένες από αυτές
τις διαμορφώσεις.

Σχήμα 4.9 Μορφή της διατομής αγωγού ροής αέρα
( A review on recent)  development)  for t) he design and packaging of hybrid
phot) ovolt) aic/t) hermal (PV/T) solar syst) ems ,   Ahmed S. Abdelrazik, FA Al-
Sulaiman, R. Saidur, R. Ben-Mansour)

 Από πειράματα που έγιναν σε τρία διαφορετικά είδη  καναλιών ,
κατασκευασμένα  από  αλουμίνιο  ,  υπολογίστηκαν  διαφορετικές  τιμές
απόδοσης  για  το  καθένα.  Η  βέλτιστη  θερμική  θερμική  συμπεριφορά
βρέθηκε σε αγωγού ροής με την μορφή κερήθρας.

4.3.3 Αγωγοί μεικτής ροής

  Οι αγωγοί μεικτής ροής συνδυάζουν τους δύο τύπους ρευστών για
την μέγιστη θερμική απόδοση. Το ρευστό μπορεί να είναι νερό ή
κάποιο  άλλο  υγρό  όπως  η  αμμωνία  ,  το  οποίο  διοχετεύεται  μέσω
σωλήνων  χαλκού  ή  αλουμινίου  αντίστοιχα  ,  στο  πίσω  μέρος  της
απορροφητικής επιφάνειας και  εντός του αγωγού ροής αέρα.
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To  πλεονέκτημα  των  αγωγών  μεικτής  ροής  είναι  η  λειτουργία  με
οποιοδήποτε  από  τα  δύο  ρευστά  και  όποτε  θέλουμε.  Είναι  δυνατό
δηλαδή να έχουμε λειτουργία με νερό ή άλλο ψυκτικό υγρό και αν η
θερμοκρασία  του  περιβάλλοντος  το  επιτρέπει  ,  να  αλλάξουμε  σε
λειτουργία με αέρα  και σε περίπτωση μεγάλων απαιτήσεων για  ψύξη
των  πλαισίων  να  έχουμε  παράλληλη  λειτουργία  αέρα-υγρού.  Τα
χαρακτηριστικά  της  λειτουργίας  των  πλαισίων  εξαρτώνται  από  την
θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών στοιχείων και την θερμοκρασία εξόδου
των ρευστών. Με αέρα έχουμε την μικρότερη θερμική και ηλεκτρική
απόδοση καθώς η απαγωγή θερμότητας δεν είναι αρκετή για να μειώσει
την θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών στοιχείων αρκετά, ενώ παράλληλα
η θερμότητα που μπορεί να απορροφήσει ο αέρας είναι περιορισμένη
λόγω  μικρής  θερμοχωρητότητας.  Το  νερό  έχει  καλύτερες  αποδόσεις
αλλά μικρότερες από την λειτουργία μεικτής ροής.

4.4  Χαρακτηριστικά  λειτουργίας  υβριδικών  ΦΒ/Θ
πλαισίων

Αυτή  την  ενότητα  θα  επικεντρωθεί  στις  συνθήκες  λειτουργίας  των
υβριδικών  φωτοβολταϊκών  πλαισίων.  Όπως  αναφέρθηκε  στις  παραπάνω
ενότητες , θερμότητα απάγεται από τα πλαίσια μέσο του αγωγού ροής.
Στον αγωγό ροής γίνεται χρήση ρευστού μέσου , νερού ή αέρα, για
την απαγωγή θερμότητας. Η αρχή λειτουργίας είναι ίδια με αυτή των
θερμικών πλαισίων , δηλαδή την χρήση εναλλάκτη για την μετάδοση
θερμότητας σε ένα ρευστό μέσο. Όμως οι συνθήκες θερμοκρασίας είναι
διαφορετικές. Αν θέλουμε να έχουμε την βέλτιστη αξιοποίηση των ΦΒ
στοιχείων του πλαισίου , η θερμοκρασία εξόδου του ρευστού πρέπει
να είναι μικρότερη των 40  ΟC .  Αυτό διαφέρει σημαντικά από την
θερμοκρασία εξόδου στα θερμικά πλαίσια και συνεπώς ένα υβριδικό
πλαίσιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ίδιες εφαρμογές με τα
θερμικά πλαίσια.
  Ο κύριος ρόλος του αγωγού ροής είναι να απάγει θερμότητα από το
πλαίσιο για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ΦΒ στοιχείων.
Παραπάνω αναφέραμε πως οι συνθήκες λειτουργίας δεν επιτρέπουν σε
ένα υβριδικό πλαίσιο να χρησιμοποιείται στις ίδιες εφαρμογές    61



με τα θερμικά πλαίσια , λόγω τις χαμηλής θερμοκρασίας εξόδου του
ρευστού μέσου. Ωστόσο η απαγμένη  θερμότητα μπορεί να αξιοποιηθεί
ως βοηθητική πηγή ενέργειας σε άλλα συστήματα ή σε εφαρμογές όπου
δεν  απαιτούνται  υψηλές  θερμοκρασίες.  Παρακάτω  δίνουμε  ορισμένα
παραδείγματα.
  
 ● Βοηθητικός ρόλος : 
  Η  απαγμένη  θερμότητα  των  υβριδικών  ΦΒ  πλαισίων  μπορεί  να
χρησιμοποιηθεί  για  την  προθέρμανση  ζεστού  νερού  χρήσης  και  την
μείωση του κόστους από την κατανάλωση ρεύματος και πετρελαίου. Η
χρήση για θέρμανση χώρων είναι και αυτή βοηθητικού χαρακτήρα. Τα
υβριδικά  φωτοβολταϊκά  πλαίσια  μπορούν  να  άγουν  ζεστό  αέρα
κατευθείαν στο σύστημα εξαερισμού , έτσι ο αγωγός ροής δουλεύει
παράλληλα για τον αερισμό εσωτερικών χώρων.

● Χρήση σε εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας:
  Τέτοιες εφαρμογές είναι: α) η θέρμανση αντιδραστήρων βιολογικών
μονάδων. Η θερμοκρασία  σε αυτές τις μονάδες πρέπει να διατηρείται
κοντά στους 30 , ώστε τα τα βακτήρια και άλλοι μικροοργανισμοί να
μπορέσουν  να ευδοκιμήσουν και να διασπάσουν τα οργανικά λύματα
μέσω της διαδικασίας της χώνευσης.
 β) Χρήση σε θερμοκήπια. Τα φυτά δεν απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες
για  να  ευδοκιμήσουν  ,  ωστόσο  πρέπει  να  παραμείνουν  σε  ήπιες
θερμοκρασίες.

4.5 Απόδοση (ΦΒ/Θ) πλαισίων

   Από  συνδυασμό  των  γνώσεων  μας  των  προηγούμενων  κεφαλαίων
μπορούμε  να  υπολογίσουμε  την  θερμική  και  ηλεκτρική  απόδοση  των
(ΦΒ/Θ)  πλαισίων.  Για  την  θερμική  απόδοση  γνωρίζουμε  από  το
κεφάλαιο 4 και την σχέση 3.14α , πως δίνεται από την σχέση:

 n=
Q̇u

Ac G
=

ωφέλιμηθερμική ενέργεια /ισχύ
ενέργεια /ισχύ ηλιακής ακτινοβολίας

ενώ η ωφέλιμη θερμική ισχύ ,μπορεί να υπολογισθεί από τον τύπο 
(3.6β)

Q=ṁ C (T o−T i)  

m : παροχή ρευστού αγωγού ροής (kg/s)
C : θερμοχωρητικότητα ρευστού (J/kgK))
Τo : θερμοκρασία εξόδου του ρευστού (oC)
Τi : θερμοκρασία εισόδου του ρευστού (oC)

Από τους υπολογισμούς σε (ΦΒ/Θ) διαφόρων τύπων ρευστού ροής και με
δύο  τύπους  φωτοβολταϊκών  στοιχείων  ,  κρυσταλλικού  και  άμορφου
πυριτίου , καταστρώθηκε το παρακάτω διάγραμμα. Οι ευθείες απόδοσης
είναι τυπικές για όλα τα θερμικά πλαίσια , ξεκινώντας με μέγιστη
απόδοση για χαμηλές διαφορές θερμοκρασίες ρευστού στην είσοδο και
έξοδο  και μειώνεται για σε υψηλές διαφορές θερμοκρασίας.       62



Αυτό  που  αξίζει  να  παρατηρηθεί  είναι,  πως  υπάρχουν  πάντα
υψηλότερες  αποδόσεις  για  υγρό  νερό  από  ότι  για  αέρα  τόσο  σε
κρυσταλλικά  ,  όσο  και  σε  άμορφα  πλαίσια.  Αυτό  οφείλεται  σε
παράγοντες,  οι  οποίοι  έχουν  αναφερθεί  προηγουμένως  ,  όπως  την
μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα του νερού και την χαμηλή θερμοκρασία
του νερού του δικτύου σε σχέση με τον αέρα , που τροφοδοτείται
στους  αγωγούς  ροής  με  συνέπεια  την  αποδοτικότερη  απαγωγή
θερμότητας από το νερό. 

Σχήμα 4.10: Διάγραμμα θερμικής απόδοσης πλαισίων κρυσταλλικού και
άμορφου  πυριτίου  για  αγωγούς  ροής  αέρα  και  νερού  (Παραμετρική
Ανάλυση  Ν-πλήθους  υβριδικών  φωτοβολταϊκών/θερμικών  συλλεκτών  νερού
συνδεδεμένους σε σειρά, Παπαδόπουλος Ηλίας). 

όσο αφορά την ηλεκτρική απόδοση , ο υπολογισμός γίνεται από την
σχέση:

n=
V mpp Impp
Ac G

=
μέγιστηισχύφωτοβολταϊκών στοιχείων

ισχύηλιακής ακτινοβολίας

ή οποία σχέση μπορεί να εκφραστεί και από τον τύπο

n= FF
I sc V oc

G A c

μπορεί  να  υπολογισθούν  οι  τιμές  τάσης  και  έντασης  του
φωτοβολταϊκού πλαισίου σύμφωνα με τις σχέσεις του κεφαλαίου 2.

I pv = I o[e
(
U οc

nVT
)

−1]−
U oc

Rsh

 (2.7)  και Uoc=nV T ln[
I ph
I o

+1]  (2.8)

V T=
kT
q
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*Υποσημείωση:  η ένταση κλειστού κυκλώματος Ιsc είναι περίπου ίση
με την ένταση φωτοβολταϊκού Ipv .

Ιpv : ένταση ανοικτού κυκλώματος φωτοβολταϊκού στοιχείου
Uoc : τάση ανοικτού κυκλώματος
VT :θερμική τάση   
k : σταθερά Bolt) zmann
n : δείκτης γραμμικότητας (n=1 για ιδανική δίοδο)
Io : ρεύμα κορεσμού (sat) urat) ion current) )
Iph : ένταση ακτινοβολίας.

Στο τέλος των υπολογισμών μας για πλαίσια κρυσταλλικού και άμορφου
πυριτίου με ρευστό μέσο αέρα και νερό , καταστρώνεται το παρακάτω
διάγραμμα  απόδοσης  και  διαφοράς  θερμοκρασίας  πλαισίου-
περιβάλλοντος.

Σχήμα  4.11:  Διάγραμμα  ηλεκτρικής  απόδοσης  πλαισίων  κρυσταλλικού
και άμορφου πυριτίου για αγωγούς ροής αέρα και νερού  (Παραμετρική
Ανάλυση  Ν-πλήθους  υβριδικών  φωτοβολταϊκών/θερμικών  συλλεκτών  νερού
συνδεδεμένους σε σειρά, Παπαδόπουλος Ηλίας).

Η ηλεκτρική απόδοση είναι σαφώς υψηλότερη στα πλαίσια κρυσταλλικού
πυριτίου, ενώ παράλληλα  φαίνεται πως το πλαίσιο με  ρευστό μέσο
το νερό  έχει καλύτερες αποδόσεις .

Συνεπώς συμπερένεται πως η επιλογή του ρευστού των αγωγών
ροής  θα  πρέπει  να  βασίζεται  κυρίως  στις  θερμικές
απαιτήσεις. Έχοντας ένα σύστημα που μπορεί αποδοτικά να
απάγει  θερμότητα  δεν  εξασφαλίζει  μόνο  υψηλές  θερμικές
απολαβές αλλά και χαμηλή θερμοκρασία πλαισίου, η οποία
είναι κρίσιμη στην ηλεκτρική απόδοση των φωτοβολταϊκών
στοιχείων.                                         64



4.6 Ανάλυση θερμικών απωλειών / ροής θερμότητας
Η θερμική ανάλυση ενός (ΦΒ/Θ) πλαισίου απαιτεί την κατάστρωση του
θερμικού κυκλώματος του πλαισίου. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3
και ενότητα 10, γίνεται αναπαράσταση του θερμικού συστήματος με
ένα κύκλωμα θερμικών αντιστάσεων και ροής θερμότητας,
αντίστοιχο   με  ηλεκτρικό   κύκλωμα  αντιστάσεων  και  έντασης
ρεύματος. Τα κύρια μέρη που θα αναπαραστήσουν το σύστημα είναι οι
θερμικές αντιστάσεις των στοιχείων που αποτελούν το πλαίσιο και οι
θερμοκρασίες που αντιστοιχούν σε αυτά.

4.6.1 Ανάλυση  πλαισίου μεικτής ροής ρευστού στο πίσω
μέρος  του  και  με  βάση  εκτεθειμένη  σε  περιβάλλοντα
αέρα
 

 Έστω  (ΦΒ/Θ)  πλαίσιο  με  μονό  κάλυμμα  και  συλλεκτική
επιφάνεια  φωτοβολταϊκών  στοιχείων  με  προστατευτική  ταινία
συνθετικού υλικού (t) edlar). Στο πίσω μέρος της προστατευτικής
επιφάνειας  βρίσκεται  θερμική  πλάκα  απορρόφησης  θερμότητας
επικαλυμμένη με μονωτικό υλικό.
Κάτω από την μόνωση βρίσκεται  σύστημα αγωγού μεικτής ροής
νερού και αέρα. Για αυτό το πλαίσιο απορρέουμε τα
εξής:

Σχήμα 4.12 Διατομή (ΦΒ/Θ) πλαισίου με αγωγό μεικτής ροής

1) γυάλινο  κάλυμμα  έχει  θερμοκρασία  επιφάνειας  Τg , το  οποίο
δέχεται απώλειες θερμότητας από την εξωτερική επιφάνειά του λόγω
συναγωγής  με  τον  περιβάλλοντα  αέρα  (θερμοκρασίας  Τα) και  λόγω
εκπομπών ακτινοβολίας. Έτσι έχουμε δύο παράλληλες αντιστάσεις σε
συναγωγή  Rg,c  και ακτινοβολία Rg,r .  Ακόμη υπάρχει ροή θερμότητας
εντός του γυαλιού με θερμική αντίσταση  Rg .
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2)  φωτοβολταϊκά στοιχεία:  τοποθετημένα κάτω του καλύμματος έχουν
θερμοκρασία Τc στην επιφάνεια επαφής τους. Μέρος της ακτινοβολίας
μετατρέπεται  σε  ηλεκτρική  ενώ  το  θερμικό  ποσό  αντιμετωπίζει
αντίσταση αγωγής Rc. H βάση των φωτοβολταϊκών κελιών έχουν την ίδια
θερμοκρασία  με  την  επιφάνεια  επαφής  με  την  προστατευτική
ταινία ,Τb. Σε αυτά  μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται σε
ηλεκτρική ενέργεια.
3) Η προστατευτική ταινία : έχει στην επιφάνεια επαφής της με τα
ΦΒ στοιχεία θερμοκρασία Τb . H θερμική αντίσταση αγωγή συμβολίζεται
ως  Rt . Στη βάση της βρίσκεται σε επαφή με την θερμική πλάκα με
επιφάνεια θερμοκρασίας Τp .
4) Θερμική απορροφητική πλάκα : είναι το θερμαπορροφητικό στοιχείο
του  πλαισίου  ,  άρα  έχει  την  μεγαλύτερη  θερμική  αγωγιμότητα.  Η
αντίστασή του συμβολίζεται ως Rp . 
5)  Μονωτικό υλικό :  καλύπτει την θερμική πλάκα στη βάση της με
θερμοκρασία Τins . Θερμική αντίσταση είναι η Rins . 
6)  Αγωγός ροής : βρίσκεται εκατέρωθεν της μόνωσης. Το περιβάλλον
του αγωγού ροής έχει θερμοκρασία Τd .

Σχήμα  4.13:  Θερμικό  κύκλωμα  του  (ΦΒ/Θ)  συλλέκτη  αγωγού  μεικτής
ροής

Οι τιμές των θερμικών αντιστάσεων δίνονται από τις σχέσεις του
κεφαλαίου 3 , όπου 3.7β είναι η σχέση γραμμική αντίσταση αγωγής , 
3.9β  η  σχέση  αντίστασης  συναγωγής  και  3.12  η  σχέση  για  την
αντίστοιχη αντίσταση ακτινοβολίας. Συνεπώς έχουμε:

Rg ,c =
1
hg,c

και Rg ,r =
1
hg ,r

 ,  οι  αντιστάσεις  συναγωγής  και

ακτινοβολίας της επιφάνειας γυαλιού και η αντίσταση σε αγωγή εντός
του γυάλινου καλύμματος είναι
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Rg=
Lg

k g
 

Ακόμη  πριν γίνει αναφορά στα φωτοβολταϊκά στοιχεία,  αξίζει  να
αναφέρθει πως η θερμική επίδραση του στρώματος αέρα μεταξύ του
γυαλιού και των φωτοβολταϊκών στοιχείων είναι αμελητέα. Αγνοώντας
αυτό υπολογίζεται η θερμική αντίσταση των φωτοβολταϊκών στοιχείων
μήκους Lc , γραμμικής αγωγιμότητας kc και θερμοκρασίας επιφάνειας Τc

και βάσης Τb.

Rc=
Lc

kc

Επίσης στα φωτοβολταϊκά απορροφάτε μέρος της ακτινοβολίας  , η
οποία υπολογίζεται :
Pel

Ac

= p τ g n pv I T  (4.1) ηλεκτρική ισχύ ανά επιφάνεια συλλέκτη και

q̇c = p τ g a I T  , (4.2) η  απορροφούμενη θερμότητα ανά επιφάνεια στα
ΦΒ στοιχεία

p : ποσοστό κάλυψης επιφάνειας από φωτοβολταϊκά κελιά.
Τg : διαπερατότητα γυαλιού
npv : ηλεκτρική απόδοση φωτοβολταϊκού
α  : συντελεστής θερμικής απορρόφησης
ΙΤ : ισχύς ακτινοβολίας ανά εμβαδόν επιφάνειας (W/m2)

  H προστατευτική ταινία έχει λεπτή διατομή μήκους Lt)  και γραμμική
αγωγιμότητα kt)  και δίνει την παρακάτω αντίσταση.

Rt=
Lt
k t

H θερμική πλάκα  έχει μήκος διατομής Lp και είναι επιφάνεια υψηλής
θερμικής αγωγιμότητας kp . Η αντίσταση υπολογίζεται ως 

Rp=
Lp

k p

 

 με παράλληλη απορρόφηση θερμότητας ανά επιφάνεια ίση με 

q̇ p=a p⋅τ
2
⋅(1− p)⋅IT  (4.3)

H παράμετρος τ2(1-p) δηλώνει το ποσοστό της ενέργειας που διαπερνά
το  γυαλί  του  καλύμματος  και  των  ΦΒ  στοιχείων  (τ2)  μέσω  της
επιφάνειας που δεν καλύπτεται από κελιά (1-β) .       
   Η μόνωση  καλύπτει την απορροφητική πλάκα. Έχει μήκος Lins και
γραμμική αγωγιμότητα Κins και την παρακάτω αντίσταση.            67



Rins=
Lins

k ins

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, μπορούν να προστεθούν οι γραμμικές
αντιστάσεις  σε  σειρά  έτσι  θέτεται  η  θερμική  αντίσταση
φωτοβολταϊκών  στοιχείων  και  προστατευτικής  επιφάνειας Rct)  και
αντίσταση πλάκας και μονωτικού υλικού Rpi , σύμφωνα με τα παρακάτω.

Rct= Rc + Rt + R sur1  και Rpi= Rp + Rins + Rsur 2

όπου  Rsur το σύνολο των επιφανειακών αντιστάσεων των στοιχείων σε
σειρά. Συνεχίζουμε με τον αγωγό ροής , στον οποίο έχουμε παράλληλη
συναγωγή  λόγω  ροής  νερού  και  αέρα  με  τις  παρακάτω  αντίστοιχες
αντιστάσεις .

Rd ,w =
1
hd ,w

και Rd ,a =
1
hd ,a

 

ακόμη  μπορεί  να  προστεθούν  οι  παράλληλες  αντιστάσεις  του
κυκλώματος , δίνοντας  τα εξής:

Rg ,r+c = [
1
Rg ,c

+
1
R g, r

]
−1

 ,  η  ολική  αντίσταση  θερμικής  ροής  από  την

επιφάνεια  του  γυαλιού  και  προσθέτεται  με  την  θερμική  αντίσταση
αγωγής εντός του γυαλιού για να δώσει την τιμή:

Rg ,total = Rg + R g, r+c

Η  ολική αντίσταση του αγωγού ροής  όμοια υπολογίζεται ως 

 Rd ,w+a = [
1
Rd ,w

+
1
Rd ,a

]
−1

Το σύνολο των αντιστάσεων από το απορροφητική πλάκα ως των αγωγό
ροής είναι:
Rs = R pi + Rd , w+a

To κύκλωμα αποκτά πιο απλή  μορφή όπως παρακάτω.
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    Σχήμα 4.14: απλοποιημένο θερμικό κύκλωμα αγωγού μεικτής ροής

Από το παραπάνω κύκλωμα απορρέουμε τις εξής εξισώσεις:

q̇c=q̇1 + q̇2 + Pel  (I) και q̇3=q̇2 + q̇ p  (II) 

q̇=
ΔTT
R

 (III)

(I και III) :   q̇c=
˙(Τ c−T a)

R g,total

+
(T c−T p)

Rct

+ Pel

και από  (II, III) :

q̇3=
(T c−T p)

Rct

+ q̇ p   και   q̇3=
(T p−T a)

R s
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4.6.2  Ανάλυση (ΦΒ/Θ) συλλέκτη μεικτής ροής στο πίσω
μέρος του πλαισίου με  επαφή σε τοίχο 
  Ξεκινά η  κατάστρωση του θερμικού κυκλώματος. Όπως φαίνεται, η
διαφορά  είναι  στη  βάση  του  πλαισίου  όπου  τοποθετείται  η
θερμοκρασία επιφάνειας του τοίχου και την θερμική αντίσταση του
τοίχου.

Σχήμα 4.15:  Συλλέκτη μεικτής ροής με βάση σε επαφή με τοίχο

Σχήμα 4.16: Κύκλωμα σε (ΦΒ/Θ) συλλέκτη μεικτής ροής με επαφή σε
τοίχο
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Rw η  θερμική  αντίσταση  σε  αγωγή  του  τοίχου  και  Τw και  Τr οι
θερμοκρασίες επιφάνειας τοίχου και δωματίου αντίστοιχα. Ο τοίχος
αποτελείται από διάφορα υλικά με ξεχωριστή αγωγιμότητα και μήκος
διατομής το καθένα. Συνεπώς θα πρέπει να αναλυθεί η διατομή του
τοίχου και να βρεθούν οι επιμέρους θερμικές αντιστάσεις για να
υπολογίσουμε την Rw.

Σχήμα 4.17: Διατομή τοίχου

Οι επιμέρους αντιστάσεις είναι :

Rb=
Lb

kb
και Ra =

La

k a
 

άρα η θερμική αντίσταση του τοίχου είναι
Rw= Rb + Ra + Rsur  , με Rsur την αντίσταση των επιφανειών.

Τα παραπάνω καταλήγουν στην εξίσωση:

q̇3=
ΔTΤ p→r

R s+Rw

=
(T p−T r)

Rs+Rw
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4.7 Παροχή  και  θερμότητες  ρευστών  μέσων  σε  (ΦΒ/Θ)
συλλέκτη μεικτής ροής (με ρευστά μέσα αέρα και νερό) 

Γνωρίζονται είδη τις τιμές των αντιστάσεων και των  Pel qc και qp

από τις σχέσεις 4.1 , 4.2 και 4.3 αντίστοιχα ,   άρα μπορούν να
βροεθούν οι ενδιάμεσες θερμοκρασίες του θερμικού κυκλώματος.  όμως
μας ενδιαφέρει η ροή θερμότητας προς και από τον αγωγό ροής , q3. Η
ροή θερμότητας στον αγωγό ροής είναι απαραίτητη για να υπολογιστεί
η παροχή/θερμοκρασία εξόδου των ρευστών. Για παράδειγμα.

Ac q̇ flow duct = A c q̇3 = ṁw⋅Cw⋅(Tw ,o−T w ,i) + ṁa⋅Ca⋅(T a ,o−T a ,i)  (4.4)

      Ac : επιφάνεια συλλέκτη (m2)
mw και ma : παροχή μάζας νερού και αέρα αντίστοιχα (kg/s)
Cw και Ca : θερμοχωρητικότητα νερού και αέρα αντίστοιχα (J/kgK))
Tα,i και Τα,ο: αντίστοιχες θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου αέρα (οC)
Tw,i και Τw,o :αντίστοιχες θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου νερού (οC)

●  διαδικασία υπολογισμού παροχών :έχοντας οργανώσει ένα σύστημα
τιμών  σε  ένα  ,  χρησιμοποιείται  επαναληπτική  μέθοδος  για  τον
προσδιορισμό των τιμών  mw και  ma σε σχέση με τα επιμέρους φορτία
θερμότητας που φέρει το κάθε ρευστό.  Τονίζεται πως οι παρακάτω
πίνακες (4.1 & 4.2) μελετούν τα σενάρια , όπου έυπάρχει μεταβλητή
παροχή στο ένα ρευστό και σταθερή στο άλλο , για να μελετηθεί η
επίδραση,  που  έχει  το  κάθε  ρευστό  στα  ποσά  της  απαγμένης
θερμότητας. 
 
Πίνακας 4.1 Τιμές φορτίων θερμότητας συστήματος αγωγού ροής για
διάφορες τιμές παροχής νερού (σταθερή παροχή αέρα)

Tw,i ( C ) Tw,o (C) Ta,i (C) Ta,o (C) Mw (kg/s) Ma (kg/s) Qw (W) Qa (W) Qtotal (W)
15 40 10 40 0,0025 0,01 261,25 300 561,25
15 40 10 40 0,005 0,01 522,5 300 822,5
15 40 10 40 0,0075 0,01 783,75 300 1083,75
15 40 10 40 0,01 0,01 1045 300 1345
15 40 10 40 0,0125 0,01 1306,25 300 1606,25
15 40 10 40 0,015 0,01 1567,5 300 1867,5
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Πίνακας 4.2 Τιμές φορτίων θερμότητας συστήματος αγωγού ροής
για διάφορες τιμές παροχής αέρα (σταθερή παροχή νερού)

Tw,i ( C ) Tw,o (C) Ta,i (C) Ta,o (C) Mw (kg/s) Ma (kg/s) Qw (W) Qa (W) Qtotal (W)
15 40 10 40 0,0025 0,01 261,25 300 561,25
15 40 10 40 0,0025 0,015 261,25 450 711,25
15 40 10 40 0,0025 0,02 261,25 600 861,25
15 40 10 40 0,0025 0,025 261,25 750 1011,25
15 40 10 40 0,0025 0,03 261,25 900 1161,25
15 40 10 40 0,0025 0,035 261,25 1050 1311,25

Διευκρινίζεται πως τα φορτία Qw , Qa και Qt) ot) al αντιστοιχούν στην
θερμότητα που απάγει το ρευστό νερό , αέρας και το σύνολό τους
αντίστοιχα. Η τιμή της θερμότητας  Qt) ot) al  ισούται με το γινόμενο
Αc×q3. Είναι εμφανές από τα αποτελέσματα πως το ποσό της θερμότητας
που  απάγεται  από  το  νερό  μέσο  είναι  μεγαλύτερο.  Οπότε  στα
συστήματα μεικτής ροής κύριο ρόλο θα έχει το σύστημα κυκλοφορίας
του  νερού  και  βοηθητικό  θα  είναι  το  σύστημα  κυκλοφορία  αέρα
(εξαίρεση  αποτελεί  η  χρήση  του  θερμού  αέρα  σε  συστήματα
εξαερισμού). Επειδή ιδιαίτερη ανησυχία  είναι η στεγανότητα του
πλαισίου, καθώς τυχόν διαρροή του νερού μπορεί να προκαλέσει ζημιά
αν  πέσει  πάνω  στις  ηλεκτρικές  επαφές  ,  θα  πρέπει  να  είμαστε
προσεκτικοί με τις τιμές της παροχής του ρευστού , ώστε να μην
καταπονείται  το  σύστημα  από  μεγάλες  πιέσεις.  Για  απαιτητικά
συστήματα γίνεται αναγκαία η χρήση δευτερεύοντος μέσου αέρα , άρα
και των συστημάτων μεικτής ροής. Γενικά για συστήματα ροής αέρα
μπορούμε να περιμένουμε ροές μεταξύ 0,02 kg/s και 0,14 kg/s , ενώ
με αγωγό ροής με μέσο νερό έχουμε τιμές παροχών 0,0075 – 0,015 kg/
s.  Σε ένα σύστημα μεικτής ροής συμπεραίνουμε πως οι τιμές των
παροχών θα κυμαίνονται στα όρια αυτά.
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4.8 Συμπεράσματα

● Τα υβριδικά ΦΒ συστήματα έχουν διάφορες διατάξεις πλαισίων, με
κύρια και χαρακτηριστική διαφορά να αποτελεί ο αγωγός ροής ρευστού
μέσου. Έτσι υπάρχει απλή διάταξη με αγωγό ροής στο πίσω μέρος του
πλαισίου , αλλά και πιο σύνθετες με κανάλια ροής ρευστού εμπρός ή
πίσω των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

● Οι  παροχές  διαφέρουν  από  ένα  κοινό  θερμικό  ηλιακό  σύστημα.
Απαιτούνται μεγαλύτερες παροχές ώστε η θερμοκρασία του πλαισίου να
διατηρείται  σε  θερμοκρασίες  που  δεν  επιδρούν  αρνητικά  στην
λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

● Τα κανάλια ροής μπορεί να επιδράσουν αρνητικά , εμποδίζοντας την
απαραίτητη ακτινοβολία να φτάσει στην φωτοβολταϊκή επιφάνεια. Τα
κανάλια μεν απορροφούν κυρίως το φάσμα της ακτινοβολίας, που δεν
μπορεί  να  μετατραπεί  σε  ηλεκτρική  ενέργεια  και  θερμαίνει  τα
πλαίσια, δε απορροφούν και ένα μέρος της ωφέλιμης ακτινοβολίας.

● Ανάλογα με την διάταξη του πλαισίου θα πρέπει να καταστρώσουμε
ένα  νέο  σχέδιο  υπολογισμού  της  θερμικής  συμπεριφοράς  του.  Οι
θερμικές αντιστάσεις, άρα και η ροή θερμότητας θα διαφέρει ανάλογα
με το τύπο του πλαισίου, που θα επιλέξουμε. Για αυτό θα πρέπει:

1) Να αναλυθούν τα πλαίσια σχεδιάζοντας το θερμικό κύκλωμά τους.

2)  Να  καταστρωθούν  τα  κατάλληλα  μαθηματικά  πρότυπα  ,  που  να
αναλύουν την θερμική συμπεριφορά της κάθε διάταξης.

Το επόμενο κεφάλαιο θα επικεντρώνεται στην ανάλυση των μαθηματικών
προτύπων της θερμικής συμπεριφοράς , για κάθε διαφορετικής διάταξη
και θα επιλέξουμε ένα από αυτά για την εφαρμογή μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5. Μαθηματικά Πρότυπα (ΦΒ/Θ) Πλαισίων

  Ττο προηγούμενο κεφάλαιο  έδειξε συνοπτικά την θερμική ανάλυση
ενός (ΦΒ/Θ) πλαισίου με αγωγό μεικτής ροής στο πίσω μέρος του. Σε
αυτό αναλύθηκαν οι εξισώσεις που περιγράφουν την θερμική ισορροπία
του  συστήματος  υπό  μόνιμες  συνθήκες.  Ωστόσο,  στο  ίδιο  κεφάλαιο
αναφέρθηκαν πως υπάρχουν διάφορες διατάξεις (ΦΒ/Θ) πλαισίων και
είναι  λογικό,  η  θερμική  ισορροπία  του  συστήματος  να  διαφέρει,
ανάλογα με το πως είναι διαμορφωμένο το πλαίσιο και εν συνέπεια
και  οι  εξισώσεις  που  το  περιγράφουν.  Άρα  ,   αυτό  το  κεφάλαιο
καλείται να καταγράψει τα μαθηματικά πρότυπα πίσω από κάθε διάταξη
ΦΒ/Θ πλαισίου.

5.1 Παραδοχές 

Η μετάδοση θερμότητας μπορεί να είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα να
επιλύσουμε  ,  του  οποίου  η  περιγραφή μπορεί  να  οφείλεται  σε
ποικίλους  παραμέτρους.  Αυτοί  μπορούν   να  συνδέονται με  τις
ιδιότητες των υλικών , την γεωμετρία τους , το είδος της ροής σε
μία επιφάνεια , στην σταθερότητα των συνθηκών και άλλα. Για αυτό
πριν   περιγράφεί κάθε πρότυπο , θα ήταν συνετό γίνει αναφορά σε
ορισμένους  περιορισμούς-παραδοχές  ,  οι  οποίες  θέτονται στο
πρόβλημα. Αυτές οι παραδοχές είναι οι εξής:

1)Μόνιμες  και  σταθερές  συνθήκες.  Οποιαδήποτε  διεργασία  δεν
εκτελείται σε σταθερές συνθήκες στον πραγματικό κόσμο. Μάλιστα το
σύστημά   δέχεται  αλλαγές  όσο  και  να   περιοριστεί.  Ωστόσο
θεωρείται,  πως  για  απειροελάχιστες  μεταβολές,  οι  ιδιότητες  του
συστήματος μας είναι σταθερές και η ροή θερμότητας είναι μόνιμη. 

2)  Θεωρείται μονοδιάστατη  ροή.  Η  Μετάδοση  της  θερμότητας  στο
φυσικό κόσμο δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά η θερμότητα μεταδίδεται
τρισδιάστατα σε ένα σώμα. Έτσι αν θεωρήσουμε πως η επιφάνεια του
συλλέκτη σε σχέση με την διατομή του είναι ‘άπειρα’ μεγαλύτερη,
τότε  μπορούμε  να  δεχτούμε  πως  η  ροή  στο  συλλέκτη  είναι
μονοδιάστατη .

3) Οι θερμοχωρητικότητες των στοιχείων που αποτελούν τον συλλέκτη
δεν επιδρούν στην μετάδοση της θερμότητας.

4) Η θερμοκρασία μεταβάλλεται μόνο κατά την διεύθυνση της κίνησης
του ρευστού.

5)  Η  θερμοκρασία  κάθε  επιφάνειας  στοιχείου  του  συλλέκτη  είναι
ομοιόμορφη .
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αμελητέα  αντίσταση  επιφάνειας.  Η  θερμοκρασία  των  στοιχείων  σε
επαφή είναι ισότιμη.

  5.2 Καταγραφή μαθηματικών προτύπων

  Παρακάτω καταγράφονται πέντε (5)  μαθηματικά πρότυπα.  Σε κάθε
πρότυπο θα  καταγραφούν οι τυπικές εξισώσεις, που περιγράφουν την
θερμική  ισορροπία  στο  καθένα  ξεκινώντας  από  το  κάλυμμα  και
τελειώνοντας με το πίσω μέρος του συλλέκτη. Σημαντικό είναι να
είναι γνωστό,  αντιμετωπίζεται ο υπολογισμός της ροής θερμότητας
για κάθε χαρακτηριστικό στοιχείο του συλλέκτη: 
1) γυάλινο κάλυμμα, 2) απορροφητική πλάκα, 3) ρέον ρευστό και 4)
βάση του πλαισίου , για τα οποία γράφονται τα ισοζύγια ενέργειας
άρα οι σχέσεις  θα ακολουθούν τον κανόνα  :

q̇ i−q̇o = d q̇s =Ο  , από παραδοχές (μόνιμες σταθερές συνθήκες)

και  q̇ i : ροή εντός στοιχείου συλλέκτη

     q̇o : ροή εκτός στοιχείου συλλέκτη

και τελικά στο qi : συμπεριλαμβάνεται η απορροφούμενη ακτινοβολία S

● ΠΡΟΤΥΠΟ  Ι :  Ροή  ρευστού  μεταξύ  καλύμματος  και  απορροφητικής
πλάκας

( A review of mathematical models for performance analysis of hybridsolar
photovoltaic - thermal (PV/T) air heating systems
Baskar P.1, a, Edison G.2)

1) Γυάλινο κάλυμμα:

Η  ροή  θερμότητας  μέσω  του  γυάλινου  οφείλεται  στην  ισορροπία
διάφορων μηχανισμών της μετάδοσης θερμότητας. Πρώτον , οφείλεται
στην  μερική  διείσδυση  της  ηλιακής  ακτινοβολίας  μέσω  του
καλύμματος.  Ακόμη,  οφείλεται  στην  απώλεια  θερμότητας  λόγο
συναγωγής και ακτινοβολίας στην εξωτερική επιφάνεια του καλύμματος
και στο εσωτερικό του καλύμματος λόγω συναγωγής με το ρέον ρευστό
και ακτινοβολίας μεταξύ καλύμματος και απορροφητικής πλάκας. Αυτή
η ισορροπία μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση.
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S g=ag t g S  , q̇g→a=(hw+hrgs)(T g−T a)  , q̇g→ fluid=hg (T fm−T g)

q̇rpg=hrpg(T p−T g) , qin = qout

----------------------------------------------------------------

αg⋅τ g⋅S=(hw+hrgs)⋅(T g−T a)− hg⋅(T fm−T g)−hrpg⋅(T p−T g)  (5.1)

2) Απορροφητική πλάκα: 

Η θερμική ισορροπία στην απορροφητική πλάκα είναι συνδυασμός της
απορροφούμενης  από  την  πλάκα  ηλιακής  ακτινοβολίας  –
συμπεριλαμβάνει την απορροφούμενη από τα ΦΒ κελιά αλλά και από την
θερμική πλάκα στο πίσω μέρος των κελιών- και την αποβαλλόμενη λόγω
συναγωγής στην επιφάνεια της πλάκας με το ρέον ρευστό αλλά και
μέσω ακτινοβολίας  από την πλάκα στο κάλυμμα. Τέλος δεν πρέπει να
ξεχάσουμε την ροή θερμότητας από την απορ/κή πλάκα στο πίσω μέρος
συλλέκτη.
------------------------------------------------------------------

S p=τ g τ po S [ a p(1−F)+ac F (1−nc) ] , q̇ p→ fluid=hp (T p−T fm)

q̇rpg=hrpg(T p−T g)  , q̇ p→a=U b(T p−T a) ,  qin = qout

------------------------------------------------------------------

τ gτ po S [ ap (1−F)+ac F (1−nc) ] = h p(T p−T fm)− hrpg(T p−T g) + U b(T p−T a)  (5.2)

nc=nref [ 1−β ref (T c−T ref ) ]  (5.3)

3) Ρέον ρευστό μεταξύ καλύμματος και απορροφητικής πλάκας:

Το ισοζύγιο ενέργειας του ρευστού μπορεί να υπολογιστεί από την
σχέση 3.6α ή 3.6β για μόνιμες συνθήκες και σταθερές θερμοκρασίες
σύμφωνα με τις οδηγίες της ενότητας 5.1.

Q̇=ṁC ΔΤ  (a), Q̇=hp (T p−T fm)−hg (T fm−T g)  (b) και

q̇=Q̇ /(
W
2

⋅dx)  (c)

a,b,c : hp (T p−T fm)W dx = hg(T fm−T g)W dx + 2ṁ C (T fm−T i)  (5.4α)

ακόμη το ισοζύγιο ενέργειας μπορεί να γραφεί ως:

hp (T p−T fm)= hg (T fm−T g) + 2G⋅C (T fm−T i)(
L
dx

)  (5.4β) , όπου

G=
ṁ
WL

και Τ ο= 2Τ fm−Τ i  (5.4c)
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● ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΙ : Ροή ρευστού μεταξύ  απορροφητικής πλάκας και βάσης
πλαισίου.

( A review of mathematical models for performance analysis of hybrid
solar photovoltaic - thermal (PV/T) air heating systems
Baskar P.1, a, Edison G.2)

Στο πρότυπο ΙΙ ακολουθείται η ίδια λογική επίλυσης  του πρότυπου Ι
και γίνεται προσπάθεια να γραφούν οι χαρακτηριστικές εξισώσεις για
τα ισοζύγια ενέργειας στον συλλέκτη. 

1) Γυάλινο κάλυμμα: 

Στο κάλυμμα η ανταλλαγή θερμότητας  μεταξύ πλάκας και καλύμματος
είναι αποτέλεσμα της εκπεμπόμενης τους ακτινοβολίας μεταξύ τους
και  της  θερμότητας  που  μεταδίδεται  μεταξύ  το  δύο  μέσω  λεπτού
στρώματος αέρα με συναγωγή. Ακόμη, συμπεριλαμβάνεται η ακτινοβολία
και συναγωγή  στην εξωτερική επιφάνεια του . Το ισοζύγιο θα είναι:
------------------------------------------------------------------

S g=αg S F s Fd , q̇g→ p=(hpg−hrpg)(T p−T g) , q̇g→a=(hw+hrps)(T g−T a)  ,  qin = qout

------------------------------------------------------------------

αg S F s F d + (hpg−hrpg)(T p−T g) = (hw+hrgs)(T g−T a)  (5.5)

hpg είναι  συντελεστής  μετάδοσης  θερμότητας  από  την  πλάκα  στο
κάλυμμα  με  συναγωγή.  Ο  υπολογισμός  του  υπολογίζεται  με  το
συσχετισμό Ηοlland, όπως φαίνεται παρακάτω:

Νu = 1 − 1.44 [1−R ] '⋅[ 1−R(sin 1.8 β )
1.6

] + 0.6642 R1 /3
−1  (5.6α)

hpg = N u
k
d

 (5.6β)   ,  d είναι το βάθος του διακένου αέρα.
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[1-R]’ = 0 για αρνητικές τιμές του 1-R , όπου :

R =
1708
Ra cosβ

 , Rα αριθμός Rayleigh του διάκενου αέρα και β η κλίση

του συλλέκτη. Ακόμη τονίζουμε πως η σχέση ισχύει για :
0 < Ra < 106 και  β < 60ο. Επίσης d είναι το πάχος του διακένου.

2) Απορροφητική πλάκα:

Η απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία παραμένει ίδια, το ίδιο και η
μετάδοση θερμότητας με συναγωγή προς το ρέον ρευστό. Αλλάζει το
ότι υπάρχει μετάδοση με συναγωγή από πλάκα στη βάση του συλλέκτη
μέσω  του  ρέοντος  ρευστού  μεταξύ  τους,  αλλά  και  στην  ανταλλαγή
ακτινοβολίας από πλάκα στην βάση του συλλέκτη και αντίστροφα.

------------------------------------------------------------------
S p=τ g τ po S [ap (1−F)+ac F(1−nc)] , q̇ p→ fluid=hp (T p−T fm)

q̇ p→g=(hpg+hrpg)(T p−T g)  , q̇ p→b=hrpb(T p−T b) ,  qin = qout

------------------------------------------------------------------

 τ gτ po S [ ap (1−F)+ac F (1−nc) ] = h p(T p−T fm) + (hrpg+hpg)(T p−T g) + hrpb(T p−T b) (5.7)

3) Ρευστό μεταξύ της απορ/κής πλάκας και της βάσης του συλλέκτη:

Ακολουθεί  την  ίδια  λογική  με  το  ρευστό  μεταξύ  καλύμματος  και
πλάκας στο πρότυπο Ι . Το ισοζύγιο γράφεται:

 hp (T p−T fm)= hb(T fm−T b) + 2G⋅C (T fm−T i)(
L
dx

)  (5.8) 

G από τον τύπο 5.4c

4) Βάση συλλέκτη:
------------------------------------------------------------------

q̇b→a=U b(T b−T a)  , q̇ fluid→b=hb (T fm−T b) , q̇rpb=hrpb(T p−T b)  

 qin = qout

------------------------------------------------------------------

hrpb(T p−T b)+hb(T fm−T b)=U b(T b−T a)  (5.9)
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● ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΙΙ : Ροή ρευστού άνω και κάτω της απορρ/κης πλάκας

( A review of mathematical models for performance analysis of hybrid
solar photovoltaic - thermal (PV/T) air heating systems
Baskar P.1, a, Edison G.2)

Θεωρούμε  ίση  κατανομή  της  ροής  στα  δύο  κανάλια.  Το  πάχος  των
καναλιών είναι ίσο και υπολογίζεται από την σχέση:

Di

Le

= 2.5×10−3  (5.10)    , D1 = D2 και G1 = G2

1) Γυάλινο κάλυμμα:

------------------------------------------------------------------
S g=αg S F s Fd  , q̇g→a=(hw+hrgs)(T g−T a)  , q̇ p→g=q̇rpg= hrpg(T p−T g) ,

q̇ fluid→g= hg(T fm1−T g)   qin = qout

------------------------------------------------------------------

αg S F s F d + hrpg (T p−T g) + hg (T fml−T g) = (hw+hrgs)(T g−T a)  (5.11)

2) απορροφητική πλάκα:
------------------------------------------------------------------

S p=τ g τ po S [ a p(1−F)+ac F (1−nc) ] , q̇ p→g=q̇rpg=hrpg(T p−T g)

q̇ p→ fluid = q̇ p→f ,upper + q̇ p→f ,below = h p1(T p−T fm1) + h p2(T p−T fm 2)

q̇ p→b=q̇rpb=hrpb(T p−T b) , qin = qout

---------------------------------------------------------------

τ gτ po S [ ap (1−F)+ac F (1−nc) ] = h p1(T p−T fm 1) + h p2 (T p−T fm 2) + hrpg(T p−T g) + hrpb(T p−T b)

(5.12)

3) Ρέον ρευστό μεταξύ καλύμματος και πλάκας:
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------------------------------------------------------------------
q̇ p→ f ,upper = hp 1(T p−T fm1)  , q̇ fluid→g= hg(T fm1−T g) , qin = qout

------------------------------------------------------------------

 hp 1(T p−T fm1)−hg(T fm1−T g) = 2G1⋅C(T fm1−T i 1)(
L
dx

)  (5.13)

 4) Ρέον ρευστό μεταξύ πλάκας και βάσης συλλέκτη:
------------------------------------------------------------------

q̇ p→ f ,below = h p2 (T p−T fm 2) , q̇ fluid→b = hb (T fm2−T b) , qin = qout

------------------------------------------------------------------

hp 2(T p−T fm2)−hb (T fm 2−T b)= 2G2⋅C (T fm2−T i 2)(
L
dx

)  (5.14)

5) Βάση συλλέκτη:
------------------------------------------------------------------

q̇ fluid→b = hb(T fm2−T b)  , q̇ p→b = q̇rpg=hrpb(T p−T b)

------------------------------------------------------------------

hb (T fm2−T b) + hrpb(T p−T b)= U b(T b−T a)  (5.14α)

Ub [
t i

k i

+
1
hw

] = [1 + 2(
t g+D1+tc+D2+t ¿

W
)]  (5.14β)

● ΠΡΟΤΥΠΟ  Ι  V   :  Ροή  ρευστού  άνω  της  απορ/κής  πλάκας   και  εν
συνεχεία κάτω της

( A review of mathematical models for performance analysis of hybrid
solar photovoltaic - thermal (PV/T) air heating systems
Baskar P.1, a, Edison G.2)

Το πρότυπο αυτό ακολουθεί τις εξισώσεις 5.11 ως 5.14β , αλλά θα
πρέπει να γίνουν οι εξής αλλαγές:
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Το πάχος D του άνω ή κάτω καναλιού είναι διπλάσιο σε σχέση με άλλα
πρότυπα.  Ακόμη  η  ειδικός  παράγοντας  παροχής G πρέπει  να
αντικαταστήσει τα G1 και G2 .
 

● ΠΡΟΤΥΠΟ   V   : Ροή ρευστού μεταξύ απορροφητικής πλάκας και διπλού
καλύμματος

A review of mathematical models for performance analysis of hybrid
solar photovoltaic - thermal (PV/T) air heating systems
Baskar P.1, a, Edison G.2)

1) Γυάλινο κάλυμμα 1:
------------------------------------------------------------------

S g1=α g1 S F s Fd , q̇g 1→a = hw (T g 1−T a)

q̇g1→g2
=q̇g 1 g2 , conv + q̇rg1 g2 =(hg1 g2 + hrg1 g2)(T g 1−T g 2)  , qin = qout

------------------------------------------------------------------

αg 1 S F s F d =(hg1 g2 + hrg1 g2)(T g 1−T g 2) + hw(T g1−T a)  (5.15)

2) Γυάλινο κάλυμμα 2:
------------------------------------------------------------------

S g2=α g2 S Fs F d  , q̇rg2 p = hrg 2 p(T g 2−T p)  , q̇g 2→ fluid = hg 2 f (T g 2−T fm)

q̇g 2→g 1 =(hg 1g 2 + hrg 1g 2)(T g 1−T g 2) , qin = qout

------------------------------------------------------------------

αg 2 S F s Fd = hg2 f (T g 2−T fm) + hrg 2 p (T g 2−T p) + (hg1 g2 + hrg 1 g2)(T g1−T g2) (5.16)

3) Απορροφητική πλάκα:
------------------------------------------------------------------

S p=α p τg1 τg 2S , q̇ p→ fluid = hp(T p−T fm) , q̇ p→a = U b(T p−T a)



q̇ p→g2 = hrpg2 (T p−T g2)

------------------------------------------------------------------

α p τ g 1τ g2 S = h p(T p−T fm) + hrpg2 (T p−T g2) + Ub (T p−T a)  (5.17)

4) Ρέον ρευστό :
------------------------------------------------------------------

q̇ p→ fluid = hp(T p−T fm) , q̇g 2→ fluid = hg 2(T g 2−T fm) , qin = qout

------------------------------------------------------------------

ṁC(Τ ο−Τ i) = hp (T p−T fm)W dx + hg2(T g2−T fm)W dx ( 5.18α)

ή 

 2GC (Τ fm−Τ i) = h p(T p−T fm) + hg2(T g2−T fm)  (5.18β) 

Έχουμε συλλέξει αρκετές πληροφορίες για την θερμική συμπεριφορά
των ξεχωριστών τύπων πλαισίων , ώστε να υπολογίσουμε το ενεργειακό
κέρδος  μιας  φωτοβολταϊκής/θερμικής  διάταξης  σε  ένα  έτος.  Στην
επόμενη ενότητα θα κάνουμε ακριβώς αυτό.

5.3 Υπολογισμός  Θεωρητικών  ενεργειακών  απολαβών  σε
ένα υβριδικό ΦΒ/Θ πλαίσιο αγωγού ροής αέρα πίσω από
τον συλλέκτη

Σε αυτή την ενότητα θα πραγματοποιηθεί η ενεργειακή μελέτη ενός
Υβριδικού ΦΒ/Θ πλαισίου με αγωγό ροής αέρα στο πίσω μέρος της
συλλεκτικής επιφάνειας (Πρότυπο ΙΙ). Θα υπολογιστούν οι απολαβές
της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για την περιοχή της Κοζάνης.
Οι παραδοχές μας παραμένουν οι ίδιες:

1) Μονοδιάστατη , σταθερή ροή θερμότητας.

2) Ομοιόμορφη θερμοκρασία συστατικών στοιχείων πλαισίου.

3) Η θερμοκρασία μεταβάλλεται μόνο κατά την διεύθυνση της ροής
θερμότητας.

4) Η θερμοκρασία του ρευστού στον αγωγό ροής μεταβάλλεται κατά την
διεύθυνση της ροής του.

5) Οι θερμοχωρητικότητες των στοιχείων του πλαισίου δεν επηρεάζουν
την ροή θερμότητας.
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Για την διάταξη του υβριδικού ΦΒ/Θ πλαισίου ισχύουν:

● Υβριδικό  ΦΒ/Θ  πλαίσιο διαστάσεων  1x1  m2  με  ΦΒ  συλλέκτη
πολυκρυσταλλικού πυριτίου και αγωγό ροής αέρα.

●  Απόδοση  πλαισίου  n=15%   και  μείωση  απόδοσης  1,5%/  οC  για
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 25 οC

● αγωγός  ροής  αέρα  στο  πίσω  μέρος  της  συλλεκτικής  επιφάνειας
(Πρότυπο ΙΙ) με μέση παροχή 0,015 kg/s .

● Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: κλίση πλαισίου β=300 , προσανατολισμός
στον νότο γ=0 και για περιοχή της Κοζάνης έχουμε φ=40ο και L=210.

● Η μέση ταχύτητα του περιβάλλοντα αέρα είναι 1 m/s.

● για τα υλικά του πλαισίου δίνονται τα εξής:
i)  γυαλί  καλύμματος  έχει  θερμική  απορροφητικότητα  αg=0,1  και
εκπεμπότητα εg=0,9 , μέση διαπερατότητα τg=0,77

ii) φωτοβολταϊκη επιφάνεια με θερμική απορροφητικότητα αp=0,1  και
εκπεμπότητα  εp=0,9  ,  μέση  διαπερατότητα  τp =  0,3  και  πλήρωση
συλλεκτικής επιφάνειας F= 0,9

iii)  θερμική  πλάκα από  κράμα  αλουμινίου-χαλκού με  θερμική
απορροφητικότητα αc = 0,9 και εκπεμπότητα εc = 0,1  και τις εξής
ιδιότητες:

k (W/mK) α (m2/s) Cp (J/kgK)

177 73 × 10-6 875

iv) βάση συλλέκτη με θερμοπερατότητα  Ub = 0,1 W/mK και εκπεμπότητα
ε_β= 0,1

● δίνεται διάκενο μεταξύ απορροφητικής πλάκας και καλύμματος ίσο
με d=0,005 m και πλάτος αγωγού ροής w = 0,04 m.
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Γίνεται πρώτα η μελέτη των κλιματικών δεδομένων της περιοχής της
Κοζάνης.

              Πίνακας 5.1 κλιματικά δεδομένα Κοζάνης

ΜΗΝΑΣ Ta (C) G (W/m^2) Gd (W/m^2)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3,4 206,5 80,6
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 5 254,6 106,1
ΜΑΡΤΙΟΣ 8,3 326,1 141,1
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 13 391,9 178,6
ΜΑΪΟΣ 18,3 430,8 202,7
ΙΟΥΝΙΟΣ 23 480,5 206,2
ΙΟΥΛΙΟΣ 25,7 511,9 213,4
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 25,3 498,7 196,8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 21 419,7 162,7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 15,1 312,9 120,6
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 9,4 222,2 87,0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 5,1 192,3 77,0

Τa: θερμοκρασία περιβάλλοντα αέρα
G : ένταση απευθείας ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο
Gd : ένταση διαχυτής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο

Για αυτές τις τιμές τις θερμοκρασίας υπολογίζονται οι θερμοφυσικές
ιδιότητες  του  αέρα.  Ακόμη  πρέπει  να  τεθούν  ιδιότητες  αέρα  για
θερμοκρασία  οριακού  στρώματος  στην  επιφάνεια  της  απορροφητικής
πλάκας και της βάσης του πλαισίου. Οι ιδιότητες αυτές είναι για
θερμοκρασίες 320 Κ και 300 Κ αντίστοιχα.

Πίνακας 5.2 θερμοφυσικές ιδιότητες αέρα

T ( K) ρ (kg/m3) Cp 
(kJ/kgK)

μ (Νs/m2) ν (m2/s) κ (W/mK) α (m2/s) Pr

290 1,218 1,007 178,6×10-7 14,8 ×10-6 25 × 10-3 20,9 ×10-6 0,71

300 1,161 1,007 184,6×10-7 15,89×10-6 26,3×10-3 22,5×10-6 0,707

320 1,095 1.008 194 × 10-7 17,9 × 10-6 27,8 ×10-6 25,5×10-6 0,704

H  ένταση  της  ακτινοβολίας  που  προσπίπτει  στο  πλαίσιο  ,S,  θα
υπολογιστεί από την σχέση 1.20 σελ.9:

S =(G−Gd )×Rb + 0,5Gd⋅(1+cosβ) + 0,5 r⋅(1−cosβ)  (1.20)

*Στην σχέση 1.20 υπολογίζονται τα  φορτία ενέργειας ακτινοβολίας
σε ένα πλαίσιο υπό κλίση, ωστόσο η σχέση μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εξίσου και για την ένταση της ακτινοβολίας.

Για την παραπάνω σχέση δίνεται ανακλαστικότητα r=0,2 
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Όπως είναι εμφανές δεν μπορούν να προχωρίσουν οι υπολογισμοί  αν
δεν υπολογίστεί ο λόγος ακτινοβολίας σε κεκλιμένο  επίπεδο με το
οριζόντιο , Rb . Σύμφωνα με τον τύπο 1.13 σελ.7 :

Rb=
c o sθ
c o sθz

  

 δηλαδή θα πρέπει να υπολογίσθούν τα συνημίτονα cosθ,cosθζ , όπως
περιγράφεται στην σελίδα 6 με τους τύπους 1.7 ως 1.11. Καταλήγουν
στους παρακάτω υπολογισμούς.

Πίνακας 5.3 Υπολογισμός γεωμετρικών χαρακτηριστικών πλαισίου

ΜΗΝΑΣ ΜΕΡΑ δ ως cos(θζ)) cos(θ) Rb
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 17 -20,94 1,88 0,49 0,86 1,76
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 46 -13,34 1,40 0,60 0,92 1,54
ΜΑΡΤΙΟΣ 74 -2,89 1,62 0,73 0,97 1,33
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 105 9,34 1,56 0,86 1,00 1,16
ΜΑΪΟΣ 135 18,74 1,55 0,93 0,99 1,06
ΙΟΥΝΙΟΣ 162 23,07 1,91 0,96 0,97 1,02
ΙΟΥΛΙΟΣ 198 21,23 1,40 0,95 0,98 1,04
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 228 13,54 1,83 0,89 1,00 1,11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 259 1,93 1,07 0,79 0,99 1,26
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 289 -9,86 1,49 0,64 0,94 1,46
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 319 -19,08 1,53 0,51 0,87 1,70
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 345 -23,10 1,21 0,45 0,84 1,85

*  Οι  παραπάνω  τιμές  υπολογίστηκαν  σύμφωνα  με  τα  γεωμετρικά
χαρακτηριστικά  ,  που  αναφέρονται  στην  σελίδα  83  και  το  δ
υπολογίζεται από τον τύπο 1.1 στη σελίδα 3.

Οι τιμές της έντασης ακτινοβολίας στο πλαίσιο θα είναι:

Πίνακας 5.4 Τιμές έντασης  απευθείας (G), διαχυτής (Gd) και 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας S

ΜΗΝΑΣ G (W/m^2) Gd (W/m^2) S (W/m^2)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 206,5 80,6 297,5
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 254,6 106,1 327,5
ΜΑΡΤΙΟΣ 326,1 141,1 377,9
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 391,9 178,6 414,8
ΜΑΪΟΣ 430,8 202,7 431,2
ΙΟΥΝΙΟΣ 480,5 206,2 471,8
ΙΟΥΛΙΟΣ 511,9 213,4 508,5
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 498,7 196,8 520,3
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 419,7 162,7 475,1
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 312,9 120,6 393,1
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 222,2 87,0 311,2
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 192,3 77,0 285,4
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Σχήμα 5.6 Τιμές έντασης ακτινοβολίας

Από  τις  μαθηματικές  σχέσεις  του  προτύπου  ΙΙ  σελίδα  78  και  τα
δεδομένα των πινάκων 5.1 ως 5.4 θα αναλύθούν τα θερμικά ισοζύγια
των  στοιχείων  του  πλαισίου  ,  όπως  υποδείχθηκε  στην  προηγούμενη
ενότητα.

1) Γυάλινο κάλυμμα: 

Το ισοζύγιο ροής θερμότητας στο κάλυμμα δίνεται από τον τύπο 5.5
όπως φαίνεται παρακάτω.

αg S F s F d + (hpg−hrpg)(T p−T g) = (hw+hrgs)(T g−T a)  (5.5)

*Για  τις  ανάγκες  των  υπολογισμών   θέτεται  το  γινόμενο  των
συντελεστών πλήρωσης  Fs∙Fd=1

ακόμη  από  την  σχέση  3.12  υπολογίζονται  θερμικοί  συντελεστές
ακτινοβολίας.

Η ακτινοβολία από το κάλυμμα στο περιβάλλον είναι:

hrgs= ε g σ (Τ a
2
+T g

2
)(Τ a+T g) = 5 ,1×10−8

⋅(T a
2
+T g

2
)(T a+T g)  (1)

ενώ για ακτινοβολία μεταξύ πλάκας και καλύμματος ισχύει
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hrpg=
σ (Τ p

2
+T g

2
)(Τ p+T g)

1
ε p

+
1
εg

−1
= 4 ,64×10−8

(T p
2
+T g

2
)(T p+T g)  (2)

Όσο αφορά τους συντελεστές συναγωγής :

hpg = N u
k
d

 (α) για φυσική συναγωγή στο διάκενο απορροφητικής πλάκας

και υάλωσης  & hw = Nu
k
L

 (β) με συναγωγή  στην στην έξω πλευρά της

υάλωσης.

Για (α) έχουμε

Νu = 1 − 1.44 [1−R ] '⋅[ 1−R(sin 1.8 β )
1.6

] + 0.6642 R1 /3
−1

R =
1708
Ra cosβ

 και Ra =
gb

ν2
(Τ s−T inf )D3

⋅Pr  

Για τον υπολογισμό θα θεωρήσουμε πως η η επιφάνεια του καλύμματος
διατηρεί διαφορά 1 βαθμών θερμοκρασίας με τον  αέρα του διακένου,
ο  συντελεστής  διαστολής  β  =  1/Τ  είναι  σταθερός  και  ίσος  με
β=0,033. Η επιτάχυνση της βαρύτητας  g= 9.81. 

Τελικά Ra = 13,2

R= 149,4  και Νu = 1 + 0.6642 R1/3 = 1,33 (3)

hpg =
N u⋅k

d
=

1 ,33⋅0 ,025
0,005

= 6,55 W /m2 K  (4)

Για (β) έχουμε :

Για την συναγωγή στην επιφάνεια του καλύμματος με τον περιβάλλοντα
αέρα , είναι γνωστό πως υπάρχει εξαναγκασμένη συναγωγή πάνω σε
επιφάνεια  με  αέρα  ταχύτητας  1  m/s.  Σύμφωνα  με  τους  παρακάτω
υπολογισμούς:

Re =
ρ⋅u⋅L

μ
=

1.218⋅1⋅1

178,6×10−7
= 68197.1  ,  η  ροή  είναι  στρωτή  συνεπώς  ο

συντελεστής  συναγωγής  υπολογίζεται  με  τον  παρακάτω  αριθμό
Νusselt.

Μέσος  αριθμός  Nusselt  για  στρωτή,  εξωτερική  ροή  ρευστού   σε
επίπεδη επιφάνεια.

Nu = 0 ,664 Re
1 /2

⋅Pr1 /3  (5.19)                                        88



 Νu= 154,69   → hw =
154,69⋅0 ,025

0 ,005
= 773 ,45W /m2 K  (5)

To ισοζύγιο θερμότητας υπολογίζεται ως ο συνδυασμός των σχέσεων 1-
4 με τον τύπο 5.5

 0,1⋅S + 6 ,55(T p−T g)−4 ,64×10−8
⋅(T p

4
−T g

4
)= 773,45⋅(T g−T a)+5 ,1×10−8

(T g
4
−T a

4
) (A)

2)   Απορροφητική πλάκα:  

S p=[0,754−0,102(0 ,985)
(T c−25)

]S (6)

πρέπει να υπολογισθούν οι συντελεστές συναγωγής hp για ροή ρευστού
μεταξύ πλάκας και βάσης συλλέκτη. Ακόμη πρέπει να υπολογισθεί ο
συντελεστής  ακτινοβολιών  hrpb μεταξύ  απορρ/κης  πλάκας  και  βάσης
συλλέκτη.

Για το   h  p: 

Έχουμε  εξαναγκασμένη  ροή  σε  αγωγό  μη  κυκλικής  διατομής  οπότε
ισχύουν:

Για στρωτή ροή σε αγωγό παραλληλεπίπεδης μορφής και με μήκος πολύ
μεγαλύτερου του πλάτους ισχύει
 

Nu = f⋅Re = 96  (7α)  

hp =
k
Dh

Nu   (7β)           με  Dh = 4
A
P

 

A: εμβαδόν διατομής
Ρ: περίμετρος διατομής

Για τους υπολογισμούς  πρέπει να είναι γνωστές οι θερμοφυσικές
ιδιότητες του αέρα για την μέση τιμή θερμοκρασίας Τm.

Tm =
T p +T fm

2

Για  την  απορροφητική  πλάκα  υπάρχει  απαίτηση    μέγιστης
θερμοκρασίας  Tp=50  οC.  Η Τfm κυμαίνεται μεταξύ 10-30  οC.  Τελικά θα
υπολογισθούν τις θερμοφυσικές ιδιότητες του αέρα για Τ=320Κ (κοίτα
πίνακα 5.2).

Re =
ρuDh

μ
=

1.095⋅0.323⋅0.077

194×10−7
=1403,8  υφίσταται στρωτή ροή

hp =
k
Dh

Nu =
27.8×10−3

0,077
⋅96 = 34 ,66 (W /m2 K )  (7β)                       89



Για τον συντελεστή ακτινοβολίας   h  rpb:

hrpb=
σ (Τ p

2
+T b

2
)(Τ p+T b)

1
ε p

+
1
εb

−1
= 0 ,3×10−8

(T p
2
+T g

2
)(T p+T g)  (8)

Οι  σχέσεις  6  ως  8  και  ο  τύπο  5.7  καταλήγουν  στο  ισοζύγιο
θερμότητας της απορροφητικής πλάκας.

 [0,754−0,102⋅(0,985)
(T p−25)

]= 34 ,66(T p−T fm) + 6 ,55(T p−T g) +4 ,64×10−8
(T p

4
−T g

4
)

+ 0 ,3×10−8
(T p

4
−T b

4
)

 (B)

3)   Ρευστό μεταξύ της απορ/κής πλάκας και της βάσης του συλλέκτη:  

 hp(T p−T fm)= hb(T fm−T b) + 2G⋅C (T fm−T i)(
L
dx

)  (5.8)

G=
ṁ
WL

=
0.015
1×1

kg / s

m2
  , L/dx = 1

O  συντελεστής  hb θα υπολογιστεί όπως τον  hp (κοίτα σχέσεις 7α ,
7β), για θερμοφυσικές ιδιότητες αέρα σε θερμοκρασία 300 Κ

Re =
ρuDh

μ
=

1.161⋅0.323⋅0.077

184 ,6×10−7
=1564 ,2  στρωτή ροή

hb =
k
Dh

Nu =
26.3×10−3

0,077
⋅96 = 32,8 (W /m2 K )

34 ,66(T p−T fm)= 32,8(T fm−T b) + 30,2(T fm−T i)  (C)

4)   Βάση συλλέκτη:  

Το ισοζύγιο θερμότητας στην βάση του συλλέκτη δίνεται από τον τύπο
5.9. Όλοι η συντελεστές έχουν υπολογιστεί παραπάνω και  δίνει την
παρακάτω σχέση.

0,3×10−8
⋅(T p

4
−T b

4
)+32,8⋅(T fm−T b)=0,1 (T b−T a)   (D)
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To σύστημά  έχει 4 εξισώσεις Α,Β,C,D που πρέπει να λύθούν για να
βρεθούν οι θερμοκρασίες του πλαισίου.

0,1⋅S + 6 ,55(T p−T g)−4 ,64×10−8
⋅(T p

4
−T g

4
)= 773,45⋅(T g−T a)+5 ,1×10−8

(T g
4
−T a

4
) (A)

[0,754−0,102⋅(0,985)
(T p−25)

]S= 34 ,66(T p−T fm) + 6,55(T p−T g) +4 ,64×10−8
(T p

4
−T g

4
)

+ 0 ,3×10−8
(T p

4
−T b

4
)

 (B)

34 ,66(T p−T fm)= 32,8(T fm−T b) + 30,2(T fm−T ai) (C)

0,3×10−8
⋅(T p

4
−T b

4
)+32,8⋅(T fm−T b)=0,1 (T b−T a) (D)

Οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να απλοποιηθούν αν αγνοηθεί η θερμική 
ακτινοβολία. Τα φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία 
είναι  λιγότερο έντονα από αυτά της αγωγής και συναγωγής. Αυτό 
γίνεται προφανές με μία απλή σύγκριση:

έστω έχουμε θερμοκρασία καλύμματος Τg = 50 oC και περιβάλλοντα αέρα
Τα = 10 οC. Στην εξίσωση Α ισχύουν:

To ποσό της θερμικής ακτινοβολίας θα είναι q’’ = 5,1×10-8(Tg
4-Tα

4) 
q’’ = 0,318 W/m2 . Συγκρίνοντάς με μόνο 1 βαθμό διαφοράς 
θερμοκρασίας στην συναγωγή έχουμε :

 q’’ = 6,55 × 1 = 6,55 W/m2 

Άρα το να αγνοήθεί η θερμική ακτινοβολία δεν θα επηρεάσει 
ιδιαίτερα τα αποτελέσματά .

0,1⋅S + 6 ,55(T p−T g) = 773,45⋅(T g−T a) (A)

[0,754−0,102⋅(0,985)
(T p−25)

]S= 34 ,66(T p−T fm) + 6,55(T p−T g)  (B)

34 ,66(T p−T fm)= 32,8(T fm−T b) + 30,2(T fm−T a) (C)

32,8⋅(T fm−T b)=0 ,1(T b−T a) (D)

ΛΥΣΗ:
--------------------------------------------------------------

Α: [
0,1⋅S + 6 ,55T p+773 ,45Τ α

780
] = T g   

D:  [
32,8T fm + 0,1T a

32,9
] = T b

C,D:  34 ,66(T p−T fm)= 32,8T fm−32,7T fm − 0,0997 T a + 30 ,2 (T fm−T a)  =>
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   34 ,66T p = 64,96 T fm − 30 ,2997T a => [
34 ,66T p +30 ,2997T a

64 ,96
] = T fm  (C’)

B,A:
 
[0,754−0,102⋅(0,985)

(T p−25)
]S= 34 ,66(T p−T fm) + 6,55 T p − 0 ,00084 S − 0 ,0055T p − 6,495T a

=> [0,754−0,102⋅(0,985)
(T p−25)

]S= 41,2045 T p − 34 ,66T fm− 0,00084 S − 6 ,495T a  (B’)

(B’,C’):

 [0,754−0,102⋅(0,985)
(T p−25)

]S= 41,2045 T p − 18,493 T p − 16 ,17T a− 0 ,00084 S − 6,495T a

=> [0,75484−0,102⋅(0,985)
(T p−25)

]S= 22,711T p − 22 ,665T a  (B’’)

Μέσω επαναληπτικής διαδικασίας τα αποτελέσματά  είναι τα εξής:

Πίνακας 5.5α Αποτελέσματα θερμοκρασιών ΦΒ/Θ πλαισίου

ΜΗΝΑΣ S (W/m^2) Τα (C) Ta_fit (C) Tp (C) Tg (C) Tfm (C) Tb (C)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 297,5 3,4 3,4 12,0 3,5 8,0 8,0
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 327,5 5,0 5,0 14,4 5,1 10,0 10,0
ΜΑΡΤΙΟΣ 377,9 8,3 8,3 19,2 8,4 14,1 14,1
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 414,8 13,0 13,1 25,0 13,2 19,4 19,4
ΜΑΪΟΣ 431,2 18,3 18,4 30,9 18,5 25,0 25,0
ΙΟΥΝΙΟΣ 471,8 23,0 23,1 37,0 23,2 30,5 30,4
ΙΟΥΛΙΟΣ 508,5 25,7 25,7 40,8 25,9 33,8 33,7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 520,3 25,3 25,2 40,6 25,5 33,5 33,4
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 475,1 21,0 21,1 35,0 21,2 28,5 28,4
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 393,1 15,1 15,2 26,5 15,2 21,2 21,2
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 311,2 9,4 9,4 18,3 9,5 14,1 14,1
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 285,4 5,1 5,1 13,3 5,2 9,5 9,5

Καλό  θα  ήταν  αν  συγκριθούν  τα  αποτελέσματα  αν  δεν  είχαμε  ροή
ρευστού στο πλαίσιο και η πλάκα , δηλαδή συγκρίνοντας με ένα κοινό
φωτοβολταϊκό πλαίσιο.

Σε αυτή την περίπτωση θέτεται κοινή θερμοπερατότητα απορροφητικής
πλάκας   και  βάσης  πλαισίου  Upb =  Ub .Καθώς  η  μεγάλη  θερμική
αγωγιμότητα της απορροφητικής πλάκας δεν αλλάζει ιδιαίτερα την την
θερμοπερατότητα  ,  παίρνουμε  ίδια  θερμοπερατότητα  με  αυτή  της
βάσης:

U pb =
1
R ' '

=[1 /U b+
Lp

k p

]

−1

=Ub + μ  , όπου μ είναι πολύ μικρό.

0,1⋅S + 6 ,55(T p−T g) = 773,45⋅(T g−T a) => [
0,1⋅S + 6 ,55T p+773 ,45Τ α

780
] = T g  (Ι)

[0,754−0,102⋅(0,985)
(T p−25)

]S= 0,1(T p−T b) + 6 ,55(T p−T g)  (ΙΙ)

[0,75484−0,102⋅(0,985)
(T p−25)

]S= 6,595T p − 6 ,595T a  (ΙΙΙ)                92



5.5β Αποτελέσματα θερμοκρασιών κοινού φωτοβολταϊκού πλαισίου

ΜΗΝΑΣ S (W/m^2) Τα (C) Ta_fit (C) Tpb_ (C)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 297,5 3,4 3,4 33,4
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 327,5 5,0 4,9 38,2
ΜΑΡΤΙΟΣ 377,9 8,3 8,4 47,5
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 414,8 13,0 13,0 56,5
ΜΑΪΟΣ 431,2 18,3 18,3 64,0
ΙΟΥΝΙΟΣ 471,8 23,0 23,0 73,5
ΙΟΥΛΙΟΣ 508,5 25,7 25,5 80,3
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 520,3 25,3 25,4 81,5
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 475,1 21,0 21,2 72,0
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 393,1 15,1 15,2 56,4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 311,2 9,4 9,2 41,0
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 285,4 5,1 5,2 34,0

Όπως φαίνεται  στο παρακάτω σχήμα (5.7) υπάρχει μεγάλη απόκλιση
θερμοκρασιών μεταξύ κοινού ΦΒ και υβριδικού πλαισίου με ροή αέρα
πίσω από την απορροφητική πλάκα .

Σχήμα 5.7 Θερμοκρασίες υβριδικού ΦΒ/Θ πλαισίου με ροή αέρα στο
πίσω μέρος της απ/κης πλάκας και κοινού πλαισίου

Γνωρίζοντας την  κατανομή τις θερμοκρασίας στο υβριδικό και στο 
κοινό πλαίσιο ,  συγκρίνονται οι θεωρητικές ενεργειακές απολαβές 
ηλεκτρικής ενέργειας των πλαισίων (Σχήμα 5.9). Όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα , οι αποδόσεις και τα ενεργειακά φορτία κατά την 
διάρκεια του έτους διαφέρουν αρκετά:
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H ηλεκτρική ενέργεια υπολογίστηκε από την σχέση:

Εηλ = nel⋅S⋅Δt   (5.19)

Δt: χρόνος σε ώρες του μήνα. Οι ώρες κυμαίνονται από 8 
(Δεκεμβριος) ως 12 ώρες (Ιούλιος)

Πίνακας 5.6 Σύγκριση των ηλεκτρικών φορτίων ενέργειας για υβριδικό
και κοινό πλαίσιο ανα μήνα

ΜΗΝΑΣ S (W/m^2) Τp/PVT (C) Tp/PV (C) n/PVT (%) n/PV  (%) Eel/PVT (kWh/m^2) Eel/PV (kWh/m^2) Eel Increase (%)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 297,5 12,0 33,4 15,0 13,2 11,1 9,7 11,9
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 327,5 14,4 38,2 15,0 12,3 12,4 10,1 18,1
ΜΑΡΤΙΟΣ 377,9 19,2 47,5 15,0 10,7 17,6 12,5 28,8
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 414,8 25,0 56,5 15,0 9,3 20,5 12,8 37,9
ΜΑΪΟΣ 431,2 30,9 64,0 13,7 8,3 22,0 13,3 39,4
ΙΟΥΝΙΟΣ 471,8 37,0 73,5 12,5 7,2 23,0 13,3 42,4
ΙΟΥΛΙΟΣ 508,5 40,8 80,3 11,8 6,5 24,2 13,3 45,0
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 520,3 40,6 81,5 11,8 6,4 22,9 12,4 46,1
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 475,1 35,0 72,0 12,9 7,4 20,2 11,6 42,8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 393,1 26,5 56,4 14,7 9,3 17,9 11,4 36,4
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 311,2 18,3 41,0 15,0 11,8 12,6 9,9 21,5
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 285,4 13,3 34,0 15,0 13,1 10,6 9,3 12,7

Η απεικόνιση της απόδοσης και των απολαβών ηλεκτρικής ενέργειας 
(Σχήμα 5.8 και 5.9) δίνουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για την 
συμπεριφορά των δύο πλαισίων.

Σχήμα 5.8 Ηλεκτρικές αποδόσεις υβριδικού ΦΒ/Θ πλαισίου με ροή αέρα
στο πίσω μέρος της απορ/κής πλάκας και κοινού πλαισίου.
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Σχήμα 5.9  Απολαβές ηλεκτρικής ενέργειας ανά επιφάνεια συλλέκτη σε
υβριδικό (PVT) με ροή αέρα πίσω από την απορροφητική πλάκα και 
κοινό πλαίσιο.

Φαίνεται πως οι τιμές απόδοσης και ηλεκτρικής ενέργειας ανά m2 
διαφέρουν αρκετά τους θερινούς μήνες και λιγότερο τους 
χειμερινούς. Αυτό είναι φυσικό, καθώς οι διαφορές θερμοκρασίας 
μεταξύ του υβριδικού και του κοινού πλαισίου είναι μικρότερες τους
χειμερινούς μήνες . 

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το υβριδικό πλαίσιο έχει και 
θερμικές απολαβές που υπολογίζονται:

Q̇th =
ṁ Cp ΔΤ

Ac
Δt   , ( ṁ =0 ,015 kg / s , C p = 1.008 kJ /kgK , Ac = 1 m2 )

και ΔΤ = Τ fm − Τ α ,i   . Τα αποτελέσματα  βρίσκονται στον πίνακα 5.7.

Πίνακας 5.7 Θερμικές ενεργειακές απολαβές ΦΒ/Θ πλαισίου

ΜΗΝΑΣ Tfm Ta,i Qth (kwh/m^2)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8,0 3,4 0,6
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 10,0 5,0 0,7
ΜΑΡΤΙΟΣ 14,1 8,3 0,9
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 19,4 13,0 1,1
ΜΑΪΟΣ 25,0 18,3 1,2
ΙΟΥΝΙΟΣ 30,5 23,0 1,5
ΙΟΥΛΙΟΣ 33,8 25,7 1,6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 33,5 25,3 1,5
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 28,5 21,0 1,2
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 21,2 15,1 0,9
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 14,1 9,4 0,6
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9,5 5,1 0,5
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Η παρακάτω γραφική παράσταση δείχνει τις παραγμένες τιμές θερμικής
, ηλεκτρικής και ολικής ενέργειας ανά m2 συλλέκτη του υβριδικού 
πλαισίου με ροή αέρα στο πίσω μέρος της απορρ/κης πλάκας 

Σχήμα 5.9 Συνολικές ενεργειακές απολαβές υβριδικού ΦΒ/Θ πλαισίου

Συμπεράσματα:

● Η απόδοση των υβριδικών φωτοβολταϊκών πλαισίων αύξησε σημαντικά 
την παραγμένη ηλεκτρική και την συνολική ενέργεια της 
φωτοβολταϊκής διάταξης σε σχέση με το κοινό πλαίσιο όπως φαίνεται 
παρακάτω.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0
Eel Increase (%)

Etotαl increase (%)

Σχήμα  5.9  αύξηση  (%)  της  παραγμένης  ηλεκτρικής  ενέργειας  και
συνολικής ενέργειας                                           96



● Τα θερμικά φορτία δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ενός 
συστήματος θέρμανσης. Όπως φαίνεται παρακάτω, η παραγμένη θερμική 
ενέργεια ανά επιφάνεια συλλέκτη δεν είναι μεγαλύτερη της 1 κWh/m2

τον χειμώνα και των 2 kWh/m2 το καλοκαίρι.

Σχήμα 5.10 Ωφέλιμη θερμική ενέργεια ανά επιφάνεια συλλέκτη
υβριδικού ΦΒ/Θ πλαισίου με ροή αέρα στο πίσω μέρος της

απορροφητικής πλάκας

Συγκρίνοντας με την κατανάλωση ενός μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα,
που απαιτούν 14000 kWh ετησίως με το 70% να καλύπτουν τις 
θερμαντικές ανάγκες , είναι φυσικό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
πως τα παραγμένα θερμικά φορτία του υβριδικού πλαισίου δεν μπορούν
να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές. Ωστόσο η παραγμένη ενέργεια 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

α) Ως βοηθητική πηγή ενέργειας και αερισμού σε συστήματα 
εξαερισμού.

β) Ως βοηθητική πηγή ενέργειας για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης

Εν τέλει τα υβριδικά ΦΒ/Θ συστήματα είναι πιο αποδοτικά των κοινών
φωτοβολταϊκών. Τα υβριδικά ΦΒ/Θ συστήματα είναι μια πρόσφατη και 
συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία και οι δυνατότητές τους 
δικαιολογούν την αντικατάσταση των παλαιών και συμβατικών πλαισίων
από αυτά.

● Η λειτουργία  του αγωγού ροής έκανε εξαιρετική δουλειά , στο να
διατηρήσει την θερμοκρασία του πλαισίου χαμηλή. Ωστόσο το κανάλι
ροής του ρευστού θα μπορούσε να δεχτεί αλλαγές , που θα βελτιώσουν
την  απαγωγή  θερμότητας  και  συνεπώς  θα  αυξήσουν  τις  ενεργειακές
απολαβές ηλεκτρικής ενέργειας και ωφέλιμης θερμότητας. Οι αλλαγές
είναι:
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α) αλλαγή ρευστού μέσου από αέρα σε νερό. Το νερό του δικτύου έχει
χαμηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου και μεγάλη
θερμοχωρητικότητα,  καθιστώντας  πιο  κατάλληλο  για  απαγωγή
θερμότητας

β) Κατασκευή πλέγματος πτερυγίων εντός του αγωγού ροής. Αύξηση της
επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας θα βελτίωνε σημαντικά την θερμική
συμπεριφορά του πλαισίου.

● Τα υβριδικά φωτοβολταϊκά πλαίσια δεν θα πρέπει να επιλέγονται
για  τις  θερμικές  τους  απολαβές  .  Ο  ρόλος  τους  είναι  κυρίως  η
παραγωγή  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Η  ωφέλιμη  θερμότητα  είναι
παραπροϊόν  της  ψύξης  των  ΦΒ  στοιχείων.  Οι  θερμικές  απολαβές
μπορούν  να  βελτιωθούν  τοποθετώντας  επιπλέον  κάλυμμα,  όμως  αυτό
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην φωτοβολταϊκή λειτουργία του πλαισίου,
μειώνοντας την συνολική ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς τα υβριδικά
πλαίσια πρέπει να εγκαθιστώνται σε θερμαντικές διατάξεις μόνο ως
βοηθητική  πηγή  ενέργειας  και  να  επιλέγονται  κυρίως  για  τις
ηλεκτρικές του απολαβές.

●  Άλλο  πλεονέκτημα  των  υβριδικών  ΦΒ/Θ  στοιχείων  είναι  πως,  Ο
χρόνος  ζωής  των  φωτοβολταϊκών  μπορεί  να  αυξηθεί  καθώς  τα
φωτοβολταϊκά  στοιχεία  δεν  καταπονούνται  από  υψηλές  θερμοκρασίες
και συνεχείς θερμάνσεις και αποθερμάνσεις. Όμως αυτό είναι κάτι
που θα πρέπει να μελετηθεί σε άλλη εργασία.

● Το  αντίκτυπο  στο  περιβάλλον  από  την  κατασκευή  του  πλαισίου
μειώνεται ανά μονάδα ενέργειας, που αυτό παράγει.

● Το κόστος ενός υβριδικού πλαισίου είναι 10% μεγαλύτερο από ένα
κοινό φωτοβολταϊκό και μπορεί να παράγει ως και 50% περισσότερη
ηλεκτρική ενέργεια (σχήμα 5.9). 
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ΣΥΜΒΟΛΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ:

Α: επιφάνεια                (m2)  
C : θερμοχωρητικότητα     (J/kgK)
D: πάχος διακένου           (m)
Dh: αντίστοιχη διάμετρος     (m)
f: συντελεστής τριβής
F: λόγος πλήρωσης επιφάνειας ΦΒ 
G: ειδική παροχή μάζας    (kg/m2s)
h: συντελεστής συναγωγής   (W/m2K)
L: μήκος συλλέκτη            (m)
q: ροή θερμότητας          (W/m2)
Ra: αριθμός Rayleigh
Re: αριθμός Reynolds
r : ανακλατικότητα
S: ένταση ακτινοβολία στο επίπεδο του πλαισίου (W/m2)
U: θερμοπερατότητα  (W/m2)
v: ταχύτητα ρευστού (m/s)
W: πλάτος συλλέκτη (m)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

α: απορροφητικότητα
β: κλίση συλλέκτη (deg)
δ: γωνία απόκλισης ισημερινού επίπεδου (deg)
ε: εκπεμπότητα
μ: ιξώδες  (kg/ms)
σ: σταθερά Stefan boltzman  (W/m2K4)
ρ: πυκνότητα ρευστού      (kg/m3)
τ: διαπερατότητα

ΔΕΙΚΤΕΣ:

α: περιβάλλον/αέρας
b: βάση συλλέκτη
c: συναγωγής
f: ρευστό
g: γυάλινο κάλυμμα
i: είσοδος
m: μέσο
ο: έξοδος
p: απορροφητική πλάκα
r: ακτινοβολίας
w: άνεμος
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