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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 
 Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων που δίνει η ηλιακή ενέργεια όταν χρησιμοποιείται για να 

αντικαταστήσει ενεργοβόρες τεχνικές που είναι απαραίτητες στη γεωργία. 

 

 Πιο συγκεκριμένα, έγινε διερεύνηση στη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ και 

ηλιακής αντλίας για την άντληση νερού από γεώτρηση σε αγρό ενός στρέμματος 

καθώς και στη χρήση τεχνικών θέρμανσης ενός μικρών διαστάσεων θερμοκηπίου. 

 

 Η ηλιακή αντλία είναι πολύ χρήσιμη σε περιπτώσεις αγρών που είναι μακριά 

από οικισμούς και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Με μία αρχική πάγια επένδυση στο 

κόστος της αντλίας, των πάνελ και μίας δεξαμενής έχουμε μηδενική κατανάλωση 

ενέργειας και γλιτώνουμε το κόστος της εγκατάστασης ξύλινων στύλων της ΔΕΗ από 

μια μακρινή απόσταση. Η χρήση δεξαμενής κρίνεται απαραίτητη γιατί η αντλία 

λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το πότισμα είναι καλό να γίνεται τις 

βραδινές ώρες.  

 

 Η χρήση θερμοκηπίων είναι απαραίτητη αν θέλουμε να αυξήσουμε την 

παραγωγή μας σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω των κλιματικών συνθηκών που 

επικρατούν. τα θερμοκήπια η θερμοκρασία διατηρείται σε ικανοποιητικές τιμές 

όταν υπάρχει ηλιοφάνεια. Σο πρόβλημα εμφανίζεται τις ημέρες με συννεφιά και 

κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θέρμανση στα θερμοκήπια επιτυγχάνεται με 

ενεργητικά και παθητικά συστήματα. Σα ενεργητικά απαιτούν μεγάλη κατανάλωση 

ενέργειας που προέρχεται συνήθως από ορυκτά καύσιμα και το κόστος τόσο της 

λειτουργίας τους όσο και της εγκατάστασής τους είναι απαγορευτικό για τα μικρής 

κλίμακας θερμοκήπια. τα παθητικά συστήματα γίνεται μια προσπάθεια 

αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας του ηλίου κατά τη διάρκεια της ημέρας και 

απόδοσής της στο εσωτερικό του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πέραν 

του αρχικού κόστους εγκατάστασης και μίας συντήρησης κατά περιόδους, δεν 

απαιτούνται άλλες δαπάνες για τα παθητικά συστήματα. 

 

 ε μια περίοδο που η κοινή γνώμη έχει ευαισθητοποιηθεί αρκετά σε θέματα 

υπέρ εξάντλησης των φυσικών πόρων, η παρούσα διπλωματική δίνει νέες προοπτικές 

για τους αγρότες εναρμονισμένες με τη θέληση όλων για ένα καλύτερο αύριο. 
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ABSTRACT  

 
 
 
 The subject of this thesis is to explore the possibilities given by solar energy 

when used to replace energy-intensive - but necessary - techniques in agriculture.  

 

 More specifically, we investigated the use of photovoltaic panels and solar 

pump for pumping water from a borehole in one acre field and on the use of heating 

a small greenhouse.  

 

 The solar pump is very useful in fields that are far from settlements and utility 

networks. With an initial investment in the fixed cost of pump, panels and a tank we 

have a zero energy consumption and can save the cost of installing wooden poles 

from a far distance in order to connect with Public Power Corporation.  Use tank 

is needed because the pump runs during the day, while watering is advised to arrive 

in the evening.  

 

 The use greenhouse is necessary if we want to increase our production in 

many parts of the country due to the climatic conditions. In greenhouses, the 

temperature is maintained at satisfactory prices when there is sunshine. The problem 

occurs on cloudy days and during the night. The heating in greenhouses is achieved 

with active and passive systems. Active systems require high energy consumption 

usually derived from fossil fuels and the cost of both their function and their location 

is prohibitive for small-scale greenhouses. In passive systems an attempt is made to 

storage thermal energy of the sun during the day and returns inside the greenhouse 

during the night. Apart from the initial cost of installation and a maintenance of the 

system, no other costs is needed.  

 

 At a time when the public has been sensitized enough on to depletion of 

natural resources, this thesis opens up new prospects for farmers in harmony with 

the will of all for a better tomorrow. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 Η διπλωματική αυτή εκπονήθηκε στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και 

περιλαμβάνει πέντε κεφάλαια. 

 το πρώτο αναλύονται η φυσική των φωτοβολταϊκών και της ηλιακής 

ακτινοβολίας. Εξηγείται η αρχή λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού κυττάρου το 

φωτοβολταϊκό φαινόμενο, τα είδη των κυττάρων που χρησιμοποιούνται καθώς και η 

απόδοσή τους. 

 το δεύτερο εξετάζονται οικονομικά στοιχεία, όπως οι δυνατότητες 

χρηματοδότησης των έργων αυτών. 

 Σο τρίτο κεφάλαιο περιέχει την μελέτη της εγκατάστασης της ηλιακής αντλίας, 

τους τρόπους άρδευσης καθώς και μία κοστολόγηση ενός συστήματος άντλησης και 

αποθήκευσης του νερού για την άρδευση ενός αγρού επιφάνειας ενός στρέμματος. 

Γίνεται επίσης μια σύγκριση μεταξύ δύο μεθόδων άρδευσης, αυτών με σταγόνες και 

της υπόγειας στάγδην άρδευσης. 

 Σο τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με τη θέρμανση θερμοκηπίων με ενεργητικές 

και παθητικές μεθόδους θέρμανσης. 

 Σέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο συζητούνται σχόλια και συμπεράσματα που 

προέκυψαν. 
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1 Υωτοβολταϊκά συστήματα 
 

1.1  Ιστορική αναδροµή 

 

Ο όρος “φωτο” προέρχεται από το φως, το δε “βολτ” οφείλεται στον 

Alessandro Volta (1745-1827), έναν πρωτοπόρο στη μελέτη του ηλεκτρισμού. 

 

Η αρχή για την σύγχρονη τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων 

γίνεται στις αρχές της δεκαετίας του „40, όταν ο αμερικανός φυσικός Russell Ohl 

εξετάζοντας πόσο ρεύμα έρεε μέσα από τη μία πλευρά από ένα κομμάτι σπασμένου 

κρυστάλλου πυριτίου, μέσω μιας ρωγμής του κρυστάλλου, παρατήρησε κάτι 

περίεργο. Σο ποσό του ρεύματος άλλαζε, όταν ο κρύσταλλος κρατήθηκε αντίστοιχα 

πάνω από ένα μπολ με νερό, ένα πυρακτωμένο κολλητήρι, μια λάμπα πυρακτώσεως 

(Papadopoulou, E., «Photovoltaic industrial systems: an environmental 

approach»,SPRINGER-VERLANG, Heidelberg)  

 

Σότε, ο Ohl συνειδητοποίησε ότι ήταν στην πραγματικότητα το φως που 

λάμπει στον κρύσταλλο που προκάλεσε αυτό το μικρό ρεύμα για να ξεκινήσει να 

διαρρέει μέσα από αυτό (Papadopoulou, E.). Η συνέχεια έχει ως εξής: 

 

1954. τα Bell Laboratories (όπου εργαζόταν ο Οhl)  ανακαλύπτουν ότι το 

πυρίτιο μαζί με συγκεκριμένες ρυπαρότητες είναι πολύ ευαίσθητο στο φως. Σο 

αποτέλεσμα είναι τα πρώτα πρακτικά φωτοβολταϊκά στοιχεία με απόδοση 6%. 

1958. Κατασκευάζεται φωτοβολταϊκό στοιχείο με απόδοση 9%. τις 17 

Μαρτίου εκτοξεύεται το Vanguard I, ο πρώτος δορυφόρος τροφοδοτούμενος από 

φωτοβολταϊκά, που θα δουλέψει συνεχόμενα για 8 χρόνια. Δύο ακόμη δορυφόροι ο 

Explorer III & ο Vanguard II εκτοξεύονται από τους Αμερικάνους και ο Sputnik III 

από τους οβιετικούς. την Georgia κατασκευάζεται ο πρώτος τροφοδοτούμενος από 

φωτοβολταϊκά στοιχεία τηλεφωνικός αναμεταδότης. 

1959. Παράγονται φωτοβολταϊκά με 10% απόδοση. Η Αμερική εκτοξεύει τους 

δορυφόρους Explorer VI & VII με 9.600 φωτοβολταϊκά στοιχεία. 

1960. Παράγονται φωτοβολταϊκά με 14% απόδοση. 

1963. Η Ιαπωνία εγκαθιστά φωτοβολταϊκά σε φάρους - η μεγαλύτερη 

φωτοβολταϊκή διάταξη της εποχής. 

1972. Οι Γάλλοι εγκαθιστούν άμορφα CdS φωτοβολταϊκά σε ένα σχολείο στην 

επαρχία Niger. 
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1976. Ξεκινούν οι πρώτες εφαρμογές φωτοβολταϊκών για την τροφοδότηση 

ψυγείων, τηλεπικοινωνιακού & ιατρικού εξοπλισμού, άντλησης νερού και φωτισμού. 

 

1977. Η συνολική παραγωγή φωτοβολταϊκών ξεπερνά τα 500 kW. 

την Αυστραλία στο Pentax World Solar Challenge νικά ένα κινούμενο από 

φωτοβολταϊκά αυτοκίνητο της General Motors με μέση ταχύτητα 71 km/h. 

1983. Η παγκόσμια παραγωγή φωτοβολταϊκών ξεπερνά τα 21,3 MW. 

1984. Κυκλοφορούν τα άμορφα φωτοβολταϊκά. 

1999. Η συνολική παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ σε φωτοβολταϊκά φτάνει τα 

1000. MW. 

2002. Η συνολική παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ σε φωτοβολταϊκά φτάνει τα 

2000MW. 

ήμερα, μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές φωτοβολταϊκών είναι η 

συμπληρωματική παραγωγή ενέργειας. την Βόρεια Αμερική πολλές εταιρείες 

παραγωγής ενέργειας (αντίστοιχες ΔΕΗ) υποστηρίζουν τα φορτία του κλιματισμού 

τους θερινούς μήνες με φωτοβολταϊκά συστήματα 

(exikonomisi.blogspot.com/2007/11/blog-post_14.html). 

 

Ο αυριανός στόχος ως το 2020 το 20% της συνολικής παραγωγής ενέργειας να 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. 

 

 

 

1.2  Υυσική των φωτοβολταϊκών συστημάτων - Ηλιακή 

ακτινοβολία 

 

 

Ο Ήλιος αποτελείται από 80% υδρογόνο (Η2), 19% ίλιο (He) και το υπόλοιπο 

1% είναι μείγμα περισσοτέρων από 100 χημικών στοιχείων. Η θερμοκρασία στο 

εσωτερικό του εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 107 βαθμών Kelvin. Η 

ακτινοβολούμενη ενέργεια από την επιφάνειά του προέρχεται από θερμοπυρηνικές 

αντιδράσεις που είναι εξώθερμες και γίνονται στο εσωτερικό του. τις αντιδράσεις 

αυτές γίνεται μετατροπή του υδρογόνου σε ίλιο και παραγωγή ενέργειας με ρυθμό 4 

εκατομμύρια τόνους το δευτερόλεπτο. 
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1.2.1 Απόσταση ήλιου – γης και ένταση ηλιακής ακτινοβολίας 

 

Η ηλιακή ενέργεια στα όρια της ατμόσφαιρας έχει μέση ένταση ΙΟAVE = 1373 

W/m2 επιφάνειας προσανατολισμένης κάθετα στις ακτίνες του ήλιου και εξαρτάται 

από την απόσταση ήλιου – γης. Η γη κινείται σε ελλειπτική τροχιά με αποτέλεσμα η 

απόσταση ήλιου – γης να μεταβάλλεται. Ο ήλιος βρίσκεται πάνω στο μεγάλο 

ημιάξονα της ελλειπτικής τροχιάς, στο σημείο Η και όχι στο κέντρο της. Σα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τροχιάς αυτής είναι (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά 

κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις): 

 

ΗΑ = περιήλιο = 147×106 km    HΓ = αφήλιο = 152×106 km 

OH = (HΓ – ΗΑ)/2 = 2,5 ×106 km   Εκκεντρότητα e = OH/OA = 0.0167 

OA = α = (ΗΑ + ΗΓ)/2 = 149,5×106 km  ΟΒ = β = α (1 – e2)1/2 = 149,5×106 km 

 

χήμα 1.1. Η τροχιά της γης γύρο από τον ήλιο.1  

 

Λόγω της πολύ μικρής εκκεντρότητας (e = 0,0167) o μεγάλος ημιάξονας, έχει 

μικρή διαφορά από τον μικρό ημιάξονα (α – β = 20848,5 km) και η ελλειπτική τροχιά 

                                                 
1 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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πλησιάζει τη μορφή κύκλου. Αν r είναι η μέση απόσταση ήλιου – γης, η απόσταση 

ήλιου – γης την ημέρα ν του έτους rν, είναι: 

 

  

 
 

    

       (   )  (
   
   

)
 

 

(ν = 1 για την 1η Ιανουαρίου). Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, έξω από τα όρια 

της γήινης ατμόσφαιρας, εξαρτάται από την απόσταση αυτή και υπολογίζεται από τη 

σχέση: 

  

          (
 

  
)
 

 

 

όπου ΙΟAVE = 1373W/m2 η μέση ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας έξω από τα όρια 

της ατμόσφαιρας, η οποία ονομάζεται και ηλιακή σταθερά. Από τον συνδυασμό των 

χέσεων 1 και 2, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας την ν-οστή ημέρα του χρόνου, 

υπολογίζεται και από την σχέση: 

 

Ιον = ΙOAVE (1 + 0,0333 x συν (360v/365)) 

  

Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου 

προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%. 

 

1.2.2 Η κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο και οι συνέπειες της 

 

Η γη κάνει μία περιφορά γύρω από τον ήλιο σε 365 ημέρες. ε κάθε νέα θέση, 

κατά την περιφορά, ο άξονας της γης παραμένει παράλληλος με την προηγούμενη. 

Όμως δεν είναι κάθετος στο επίπεδο της ελλειπτικής τροχιάς περιστροφής της γης. 

Αποκλίνει από την κάθετο αυτή κατά Δ = 23,45ο. Σο γεγονός αυτό είναι υπεύθυνο: 

 

 για την αλλαγή των εποχών κατά τη διάρκεια του έτους αλλά και  

 για τη μεταβολή της διάρκειας της ημέρας και της νύχτας κατά τη μεταβολή 

των εποχών  

 

και αυτό γιατί, όταν η γη βρίσκεται είτε στο ένα είτε στο άλλο άκρο της κύριας 

διαμέτρου (θέσεις Α και Γ, στο χήμα 1.1), ο άξονας αποκλίνει κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να εκθέτει το ένα από τα δύο ημισφαίρια περισσότερο προς τον ήλιο και το 

άλλο λιγότερο (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 
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Αντίθετα, όταν βρίσκεται στα άκρα του μικρού άξονα (θέσεις Β και Δ, στο 

χήμα 1.1) και τα δύο ημισφαίρια εκτίθενται το ίδιο στην ηλιακή ακτινοβολία (παρά 

το γεγονός ότι ο ισημερινός συνεχίζει να αποκλίνει κατά 23,45ο από το επίπεδο της 

τροχιάς – ή αντίστοιχα ο άξονας περιστροφής συνεχίζει να αποκλίνει κατά 23,45ο 

από την κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς). 

 

τις θέσεις Α και Γ (22 Ιουνίου και 22 Δεκεμβρίου), το βόρειο και το νότιο 

ημισφαίριο αντίστοιχα, είναι περισσότερο στραμμένο προς τον ήλιο (χήμα 1.2) και 

η περιστροφική διαδρομή (με σταθερή γωνιακή ταχύτητα) που διατρέχει ένα 

οποιοδήποτε σημείο του βορείου ημισφαιρίου βρίσκεται ως επί τω πλείστον στην 

περιοχή της ημέρας. Έτσι, η μέρα είναι  μεγαλύτερη από τη νύχτα στο βόρειο 

ημισφαίριο όταν η γη βρίσκεται στη Θέση Α του χήματος 1.1 (Μαρνέλλος Γ. 

«Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις).  

 

Αντίθετα, στις θέσεις Β και Δ και παρά το γεγονός ότι η γη συνεχίζει να είναι 

“στραμμένη” κατά 23,45ο, η διαδρομή κάθε σημείου του κάθε ημισφαιρίου στη μέρα 

και στη νύχτα είναι μεταξύ τους ίσες. Η γωνία Δ = 23,45ο ορίζει: 

 

 το μέγιστο γεωγραφικό πλάτος (θετικό από τον ισημερινό και προς το βορά ή 

αρνητικό από τον ισημερινό προς το νότο) στο οποίο ο ήλιος μπορεί να 

φωτίσει κατακόρυφα (υπό γωνία 90ο) – το μέγιστο αυτό βόρειο πλάτος +23,45ο  

ορίζει τον τροπικό του καρκίνου, ο οποίος φωτίζεται κατακόρυφα στις 12 το 

μεσημέρι (ηλιακή ώρα) στις 22/6 και το μέγιστο νότιο πλάτος -23,45ο  ορίζει 

τον τροπικό του αιγόκερου, ο οποίος φωτίζεται κατακόρυφα στις 12 το 

μεσημέρι (ηλιακή ώρα) στις 22/12 – ο θερμικός ισημερινός της γης εκτείνεται 

στη ζώνη αυτή από 23,45ο  βόρεια μέχρι -23,45ο νότια του γεωγραφικού 

ισημερινού 

 

 τη γωνιακή θέση του ήλιου κατά το ηλιακό μεσημέρι κάθε ημέρας του έτους, σε 

σχέση με το επίπεδο του ισημερινού (η γωνία αυτή ονομάζεται δν και 

λαμβάνει τιμές στο διάστημα  –Δ < δν <Δ)  

 

Η τιμή της γωνίας δ κυμαίνεται από -23,45ο μέχρι 23,45ο, είναι διαφορετική για 

κάθε ημέρα του χρόνου και υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

           (   
     

   
)  
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όπου ν είναι ο χαρακτηριστικός αριθμός της συγκεκριμένης ημέρας του χρόνου (ν = 

1 για την 1η Ιανουαρίου). Κατά την περιφορά της γης η γωνία δ (απόκλιση) παίρνει 

τις παρακάτω τιμές, όπως μπορεί να υπολογιστεί και από την παραπάνω σχέση: 

 

• για ν = 81 (22 Μαρτίου), δ = 0ο (εαρινή ισημερία) 

• για ν = 172,25 (6 ώρες μετά τις 22 Ιουνίου), δ = 23,45ο (θερινό ηλιοστάσιο) 

• για ν = 263,5 (12 ώρες μετά τις 20 επτεμβρίου), δ = 0ο (φθινοπωρινή ισημερία) 

• για ν = 354,75 (18 ώρες μετά τις 20 Δεκεμβρίου), δ = -23,45ο (χειμερινό ηλιοστάστιο) 

 

 
χήμα 1.2. Θέσεις της γης κατά τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια2  

 

 

Δηλαδή, 22 Μαρτίου, κατά τη θερινή ισημερία, και 22 επτεμβρίου, κατά τη 

χειμερινή ισημερία, τη 12η ηλιακή ώρα (παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις από τη 12η 

πρωινή) ο ήλιος βρίσκεται 90ο (στο Ζενίθ) πάνω από τον ισημερινό της γης και η 

απόκλιση δ έχει την τιμή 0ο. Από 22 Μαρτίου και μέχρι 22 Ιουνίου η απόκλιση δ 

αυξάνει συνεχώς και την 22α Ιουνίου λαμβάνει τη μέγιστη τιμή δ = 23,45ο οπότε 

                                                 
2 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. τις 22 Ιουνίου, ο ήλιος βρίσκεται στο Ζενίθ του 

τροπικού του καρκίνου (βόρειο ημισφαίριο με γεωγραφικό πλάτος φ = 23,45ο) 

(Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 

 

Από 22 επτεμβρίου και μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου η απόκλιση δ μειώνεται 

συνεχώς και γίνεται δ = - 23,45ο οπότε έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. τις 21 

Δεκεμβρίου, ο ήλιος βρίσκεται στο Ζενίθ του τροπικού του αιγόκερου (νότιο 

ημισφαίριο με γεωγραφικό πλάτος φ= - 23,45ο). 

 

Γεωγραφικό πλάτος του τόπου (φ) είναι η απόσταση σε μοίρες ενός τόπου από 

τον ισημερινό της γης. Η γωνία φ κυμαίνεται από 0ο (ισημερινός) μέχρι 90ο (βόρειος 

πόλος) και από 0ο μέχρι -90ο (νότιος πόλος). Επομένως το γεωγραφικό πλάτος έχει 

θετικές τιμές για το βόρειο ημισφαίριο και αρνητικές για τον νότιο. 

 

 
χήμα 1.3. Γεωγραφικό πλάτος φ3. 

 

 

Για το βόρειο ημισφαίριο, όσο μεγαλύτερο είναι το γεωγραφικό πλάτος του 

τόπου, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια της ημέρας. Ένας τόπος με γεωγραφικό 

πλάτος μεγαλύτερο από 66,55ο, στις 22 Ιουνίου έχει όλο το 24ωρο ημέρα. Ο 

                                                 
3 Δρόσος Π. – χοινάς . «Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού» 
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παράλληλος προς τον ισημερινό της γης με γεωγραφικό πλάτος 66,55ο, ονομάζεται 

αρκτικός κύκλος. Σο αντίστοιχο συμβαίνει στις 22 Δεκεμβρίου σε γεωγραφικά πλάτη 

– 66,55ο, ορίζοντας τον ανταρκτικό κύκλο (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια 

παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 

 

Οι τόποι που βρίσκονται πάνω στον ισημερινό της γης έχουν ίση διάρκεια 

ημέρας και νύχτας, όλο το έτος, όμως μόνο στις 22 Μαρτίου και στις 22 επτεμβρίου, 

στο ηλιακό μεσημέρι ο ήλιος βρίσκεται στο ζενίθ του ισημερινού. 

 

Όπως αναφέρθηκε, το ηλιακό μεσημέρι στις 22 Ιουνίου ο ήλιος βρίσκεται στο 

ζενίθ του τροπικού του καρκίνου, ενώ το ηλιακό μεσημέρι στις 22 Δεκεμβρίου 

βρίσκεται στο ζενίθ του τροπικού του αιγόκερου. Σο ίδιο συμβαίνει, για μία 

τουλάχιστον ημέρα του χρόνου, σε όλους τους τόπους που βρίσκονται σε ζώνη με 

γεωγραφικό πλάτος 23,45ο βόρεια και -23,45ο νότια (ζώνη θερμικού ισημερινού, 

μεταξύ των τροπικών του καρκίνου και του αιγόκερου). 

 

Ο φωτισμός που δέχεται ένας τόπος (διάρκεια και ένταση) εξαρτάται από το 

γεωγραφικό πλάτος του και από την ημέρα του χρόνου (απόσταση από τον ήλιο και 

γωνία πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός). 

 

1.2.3 Υαινόμενη κίνηση του ηλίου 

 

Ο ήλιος κατά την ημερήσια φαινόμενη κίνησή του και ανάλογα με την εποχή 

και το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, εμφανίζεται από την πλευρά της Ανατολής και 

αφού διαγράψει την ουράνια σφαίρα και φθάσει στο μέγιστο ημερήσιο ύψος του h1, 

χάνεται από την πλευρά της Δύσης. Σα μέγιστο αυτό ημερήσιο ύψος μετριέται σε 

μοίρες και μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα. Για οποιοδήποτε τόπο στη γη το μέγιστο 

ημερήσιο ύψος μεταβάλλεται κατά 46,90ο  (από 23,45ο έως -23,45ο) στη διάρκεια ενός 

έτους και στο βόρειο ημισφαίριο λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του στις 22/6 και 

αντίστοιχα την ελάχιστη τιμή του στις 22/12. 

 

τις 22 Μαρτίου το μέγιστο ημερήσιο ύψος είναι 90ο στις 12:00 ηλιακή ώρα 

στον ισημερινό. τις 22 Ιουνίου το μέγιστο ημερήσιο ύψος είναι 90ο στις 12:00 ηλιακή 

ώρα στον τροπικό του καρκίνου, ο οποίος βρίσκεται 23,45ο βόρειο πλάτος και την 

ίδια στιγμή το μέγιστο ημερήσιο ύψος στον ισημερινό είναι 90 – 23,45 = 66,55ο . τις 

22 Δεκεμβρίου το μέγιστο ημερήσιο ύψος είναι 90ο  στις 12:00 ηλιακή ώρα στον 

τροπικό του αιγόκερου, ο οποίος βρίσκεται - 23,45ο νότιο πλάτος και την ίδια στιγμή 

το μέγιστο ημερήσιο ύψος στον ισημερινό είναι 90 – 23,45 = 66,55ο , ενώ στον τροπικό 
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του καρκίνου είναι 90 – 23,45 – 23,45 = 43,10ο (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια 

παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 

 

Αντίστοιχα, στην Κοζάνη με γεωγραφικό πλάτος 40,33ο  το μέγιστο ημερήσιο 

ύψος του ήλιου, είναι: 

 

στις 22 Μαρτίου   90 – 40,33   = 49,67ο  

στις 22 Ιουνίου   90 – 40,33 +23,45  = 73,12ο  

στις 22 επτεμβρίου  90 – 40,33   = 49,67ο  

στις 22 Δεκεμβρίου   90 – 40,33 – 23,45 = 23,22ο 

 

ε κάθε περίπτωση, το μέγιστο ημερήσιο ύψος του ήλιου σε έναν τόπο μία 

οποιαδήποτε μέρα ν του έτους είναι: 

 

ηmax = 90 – φ + δν  

 

όπου φ το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και δν η γωνία δ τη ν-οστή μέρα του έτους. 

 

τις 22 Μαρτίου ο ήλιος βρίσκεται στον ουρανό για το ίδιο χρονικό διάστημα 

σε όλους τους τόπους της γης. Σο χρονικό διάστημα είναι 12 ώρες και η διαδρομή του 

στον ουρανό 180ο (180ο/15ο/ώρα = 12 ώρες) και έχουμε σε όλη τη γη ισημερία (ίση 

διάρκεια ημέρας και νύχτας). Σην ίδια ημέρα το ύψος του ήλιου είναι μεγαλύτερο 

στον ισημερινό (h1 =90ο ) και όσο αυξάνει το γεωγραφικό πλάτος, μικραίνει. τους 

πόλους της γης έχουμε h1= 0ο . 

 

Μετά τις 22 Μαρτίου και μέχρι τις 22 Ιουνίου για τους τόπους που βρίσκονται 

από τον ισημερινό και μέχρι τον Σροπικό του Καρκίνου, ο ήλιος βρίσκεται για μία 

ημέρα στο Ζενίθ (h1 =90ο ). 

 

τις 22 Ιουνίου το ύψος του ήλιου είναι μεγαλύτερο στον Σροπικό του 

Καρκίνου και όσο αυξάνει το γεωγραφικό πλάτος μικραίνει. το βόρειο πόλο το 

ύψος του ήλιου είναι 23,45ο . Όσο μεγαλύτερο είναι το γεωγραφικό πλάτος του 

τόπου, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαδρομή του ήλιου και τόσο μεγαλύτερη είναι η 

διάρκεια της ημέρας. το βόρειο πόλο όπου το γεωγραφικό πλάτος έχει την 

μεγαλύτερη τιμή, έχουμε συνεχώς ημέρα και ο ήλιος βρίσκεται σε ύψος h2= 23,45ο 

πάνω από τον ορίζοντα. 

 

Μετά τις 22 Ιουνίου και μέχρι τις 22 επτεμβρίου η διαδρομή του ήλιου 

καθημερινά μικραίνει και μικραίνει και η διάρκεια της ημέρας. Για τους τόπους που 
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βρίσκονται από τον τροπικό του καρκίνου και μέχρι τον Ισημερινό, ο ήλιος 

βρίσκεται για μία ημέρα στο Ζενίθ, ενώ το ύψος του ήλιου στο βόρειο πόλο μικραίνει 

καθημερινά (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 

 

τις 22 επτεμβρίου ο ήλιος βρίσκεται στην ουράνια σφαίρα για το ίδιο 

χρονικό διάστημα σε όλους τους τόπους της γης. Σο χρονικό διάστημα είναι 12 ώρες, 

η διαδρομή 180ο (180/15-12) και έχουμε σε όλους τους τόπους της γης ισημερία. Σο 

ύψος του ήλιου είναι μεγαλύτερο στον ισημερινό (h1= 90ο ) και όσο αυξάνει το 

γεωγραφικό πλάτος, μικραίνει. 

 

Μετά τις 22 επτεμβρίου και μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου η διαδρομή του ήλιου 

καθημερινά μικραίνει και μικραίνει και η διάρκεια της ημέρας. Όσο αυξάνει το 

γεωγραφικό πλάτος του τόπου, τόσο μικρότερη είναι η διαδρομή του ήλιου στην 

ουράνια σφαίρα και τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια της ημέρας. το βόρειο πόλο 

όπου το γεωγραφικό πλάτος έχει την μεγαλύτερη τιμή, ο ήλιος βρίσκεται κάτω από 

τον ορίζοντα και έχουμε συνεχώς νύχτα. 

 

τις 22 Δεκεμβρίου το ύψος του ήλιου έχει την μικρότερη τιμή, η διαδρομή 

του ήλιου στην ουράνια σφαίρα γίνεται μικρότερη και η διάρκεια της ημέρας έχει 

την μικρότερη τιμή. Μετά τις 22 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 22 Μαρτίου η διαδρομή 

του ήλιου καθημερινά αυξάνει και μεγαλώνει η διάρκεια της ημέρας, ενώ έχουμε σε 

όλους τους τόπους της γης (πλην των πόλων) ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας 

(ισημερία). το νότιο ημισφαίριο συμβαίνουν τα αντίθετα. 

 

 

1.2.4 Προσδιορισμός της διάρκειας μίας ημέρας 

 

Η ωριαία γωνία ω είναι η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στο μεσημβρινό 

επίπεδο (το επίπεδο που είναι κάθετο στην επιφάνεια της γης και με κατεύθυνση από 

το βόρειο προς τον νότιο πόλο) της θέσης Α και της θέσης του ήλιου (γωνιακή 

μετατόπιση του ήλιου ανατολικά ή δυτικά της ηλιακής μεσημβρίας) και οφείλεται 

στην περιστροφή της γης γύρω από τον άξονά της με γωνιακή ταχύτητα 15ο ανά ώρα. 

Η γωνία ω παίρνει αρνητικές τιμές από την ανατολή μέχρι το ηλιακό μεσημέρι και 

θετικές από το ηλιακό μεσημέρι μέχρι τη δύση του ηλίου, ενώ το ηλιακό μεσημέρι 

έχουμε ω = 0. Η ωριαία γωνία, υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

    (
    

  
)  
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όπου t ο χρόνος από την έναρξη της ημέρας (σε ώρες), που μετριέται από τα 

μεσάνυχτα (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 

 

Η Ζενίθια γωνία θz είναι η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην κάθετο στο 

οριζόντιο επίπεδο της θέσης Α και στην διεύθυνση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας 

και υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

συνθz = ημφ.ημδν + συνφ.συνδν.συνω 

 

Όταν ανατέλλει ή δύει ο ήλιος ισχύει: 

 

συνθz = 0 και θz = ± 90ο  

 

Έτσι, αν θεωρήσουμε ότι Α = ημφ ∙ ημδν και Β = συνφ ∙ συνδν, θα έχουμε: 

 

συνθz = ημφ ∙ ημδν + συνφ ∙ συνδν ∙ συνω ⇒ συνθz =Α +Βσυνω 

 

και κατά την ανατολή ή τη δύση του ήλιου όπου συνθz = 0 έχουμε Α + ΒσυνωΔ = 0 

οπότε: 

 

       
 

 
    ⇒   συνωΔ = - εφφ ∙ εφδν και ωΔ = τοξσυν (-εφφ ∙ εφδν) 

 

όπου ωΔ η ωριαία γωνία δύσης (και - ωΔ ωριαία γωνία ανατολής) του ήλιου ισχύει 

για γεωγραφικό πλάτος φ ¹ ≠ ± 90ο (δεν ισχύει στους πόλους). Για την ηλιακή 

μεσημβρία και για κάθε τόπο, έχουμε ω = 0ο και συνω = 1, οπότε αποδεικνύεται ότι: 

 

συνθz = ημφ ∙ ημδν + συνφ ∙ συνδν ⇒ συνθz = συν(φ – δν) ⇒  θz = φ – δν1 

 

Η διάρκεια της ημέρας είναι ίση με τον χρόνο που ο ήλιος είναι πάνω από τον 

ορίζοντα και υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

  
 

  
      (         )   

   

  
 

 

σε ώρες (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 
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1.2.5 Ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της 

ημέρας και του έτους 

 

τις μελέτες και στις εφαρμογές των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι 

απαραίτητο να  γνωρίζουμε την ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ένα κεκλιμένο 

επίπεδο. Για τον υπολογισμό της ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιμένο επίπεδο, θα 

πρέπει να γνωρίζουμε (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» 

σημειώσεις): 

 

• την κλίση του συλλέκτη (γωνία β) 

• την ημέρα και το μήνα του έτους (γωνία δν) 

• τη θέση του τόπου (γεωγραφικό πλάτος φ) 

• τη θέση και τη διαδρομή του ήλιου στον ορίζοντα (ωριαία γωνία ω) 

• την ποσότητα της ηλιακής ενέργειας έξω από τα όρια της ατμόσφαιρας 

• το μήκος της διαδρομής των ακτινών μέσα από την ατμόσφαιρα καθώς και 

• την κατάσταση της ατμόσφαιρας. 

 

Αν τοποθετήσουμε ένα συλλέκτη σε οριζόντιο επίπεδο ή με κλίση β (από 0ο 

μέχρι 90ο) ως προς το οριζόντιο επίπεδο στην επιφάνεια της γης, ορίζονται οι 

παρακάτω γωνίες:  

 

• η κλίση β της επιφάνειας συλλέκτη ως προς το οριζόντιο επίπεδο, είναι η 

γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην επιφάνεια του συλλέκτη και το 

οριζόντιο επίπεδο 

 

• η ζενιθιακή γωνία θz, που σχηματίζεται ανάμεσα στην κάθετο στο οριζόντιο 

επίπεδο και στην διεύθυνση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας 

 

• η γωνία πρόσπτωσης θ, που σχηματίζεται ανάμεσα στην κάθετο σε ένα 

σημείο του συλλέκτη και στη διεύθυνση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στο 

σημείο (όταν β = 0 τότε θz = θ) 

 
 Με βάση την τριγωνομετρική ταυτότητα: συν(χ – ψ) = συνχσυνψ + ημχημψ .  
 

• η Αζιμουθιακή γωνία γ επιφάνειας του συλλέκτη, που όταν ο συλλέκτης 

είναι προσανατολισμένος ακριβώς στο νότο η γωνία γ είναι ίση με μηδέν. Η 

γωνία γ ανατολικά είναι αρνητική με τιμές από 0 μέχρι -180ο και δυτικά 

θετική από 0 μέχρι 180ο. 
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• η ωραία γωνία ω, που είναι η γωνία ανάμεσα στον μεσημβρινό του τόπου 

και της θέσης του ήλιου (γωνιακή μετατόπιση του ήλιου ανατολικά ή δυτικά 

του μεσημβρινού). 

 

 
χήμα 1.4. Γωνίες και κλίση Υ/Β στοιχειών. 4 

 

ύμφωνα με τους ορισμούς των γωνιών αυτών, η γωνία θ που σχηματίζεται 

ανάμεσα στη διεύθυνση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας σε ένα επίπεδο και την 

κάθετη στο επίπεδο αυτό, υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

 

συνθ = ημδν.ημφ.συνβ – ημδ.συνφ.ημβ.συνγ + 

+ συνδν.συνφ.συνβ.συνω + 

+ συνδν.ημφ.ημβ.συνγ.συνω + 

+ συνδ.ημβ.ημγ.ημω . 

 

Αν ο συλλέκτης είναι προσανατολισμένος στο νότο (γ = 0) και τοποθετημένος 

σε οριζόντια θέση (β = 0), τότε θ = θz και η παραπάνω σχέση γίνεται (Μαρνέλλος Γ. 

«Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις): 

 

συνθ = συνθz = ημφ.ημδν + συνδν.συνφ.συνω . 

 

Αν ο συλλέκτης είναι προσανατολισμένος στο νότο (γ = 0) και έχει κλίση β ως 

προς το οριζόντιο επίπεδο, θα έχουμε: 

 

συνθ = ημ(φ – β)×ημδν + συν(φ – β)×συνδν×συνω  

 

                                                 
4Δ. Μπούρης „Ηλιακή Σεχνική/Υωτοβολταϊκά υστήματα‟ 
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Για ω = 0 (ηλιακή μεσημβρία) και συνω = 1, έχουμε: 

 

συνθ = συν[(φ – β) – δν] και θ = (φ – β) – δν 

 

Για να έχουμε κάθετη πρόσπτωση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, κατά την 

ηλιακή μεσημβρία, θα πρέπει θ = 0 και γωνία κλίσης του συλλέκτη να είναι β = φ – δ. 

Μπορούμε με βάση τη σχέση β = φ – δ να τοποθετήσουμε έναν Υ/Β συλλέκτη για 

κάθετη πρόσπτωση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας κατά την ηλιακή μεσημβρία. 

 

Η ένταση ακτινοβολίας (W/m2) που προσπίπτει πάνω σε κεκλιμένη επιφάνεια 

είναι ανάλογη του συνημίτονου της γωνίας θ που σχηματίζεται ανάμεσα στη 

διεύθυνση των ακτινών του ηλιακού φωτός και στην κάθετη στο κέντρο της 

επιφάνειας. Επομένως η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε 

κεκλιμένη επιφάνεια δίνεται από το νόμο του συνημίτονου (νόμος του Lambert): 

 

Ι = Ιο × συνθ [W/ m2] . 

 

όπου: Ιο η ένταση ακτινοβολίας, που ορίζεται ως η ισχύς που ακτινοβολείται σε 

ορισμένη διεύθυνση ανά μονάδα επιφανείας κάθετη στη διεύθυνση αυτή, σε W/m2 

 

Ο υπολογισμός της εκτός γήινης ατμόσφαιρας ηλιακής ακτινοβολίας Ι σε 

οριζόντιο επίπεδο, σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό πλάτος φ, θα πρέπει να γίνει 

για κάθε χαρακτηριστική ημέρα ν του έτους και για κάθε ώρα πριν και μετά την 

ηλιακή μεσημβρία. Ο υπολογισμός της έντασης της εκτός γήινης ατμόσφαιρας 

ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται από τη σχέση: 

 

Ιo = Ιον . συν θz [W/ m2] . 

 

όπου: Ιo η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας για την συγκεκριμένη ώρα, ημέρα (ν) 

και γεωγραφικό πλάτος (φ), εκτός της γήινης ατμόσφαιρας Ιον η ένταση της ηλιακής 

ακτινοβολίας, εκτός της γήινης ατμόσφαιρας, την συγκεκριμένη ημέρα (ν): 

 

          (     
    

   
)   [W/m2] 

 

ΙOAVE = 1373 W/m2 (μέση ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας ή ηλιακή 

σταθερά), 
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θz η γωνία που σχηματίζεται για τη συγκεκριμένη ώρα, ανάμεσα στη 

διεύθυνση των ηλιακών ακτινών και την κάθετη στο οριζόντιο επίπεδο 

(υπολογίζεται από τη σχέση: συνθz = ημφ. ημδ +συνφ. συνδ. συνω) 

 

Η ηλιακή ενέργεια που δέχεται το οριζόντιο πλαίσιο, στα όρια της γήινης 

ατμόσφαιρας, σε μία ημέρα, υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

Ηoν = Ιoν × t [W.h/ m2] . 

 

όπου t η διάρκεια ημέρας σε ώρες. Έτσι, η συνολική ηλιακή ενέργεια που 

δέχεται το οριζόντιο πλαίσιο κατά τη διάρκεια της ημέρας (από την ανατολή μέχρι 

τη δύση του ήλιου), υπολογίζεται από το ολοκλήρωμα: 

 

 

[W.h/m2] 

 

 

όπου : k1 = ημφ×ημδν και k2 = συνφ×συνδν. Λύνοντας το ολοκλήρωμα προκύπτει η 

σχέση: 

 

 

[W.h/m2] 

 

 

ή 

 

 

[W.h/m2] 

 

                       

 

 

όπου tΔ η ηλιακή ώρα δύσης του ήλιου και -tΔ η ηλιακή ώρα ανατολής του ήλιου. 

 

Για να υπολογιστεί η συνολική ηλιακή ενέργεια που δέχεται ένα οριζόντιο 

πλαίσιο ή συλλέκτης εκτός γήινης ατμόσφαιρας, στη διάρκεια ενός μήνα, 

υπολογίζεται η συνολική ηλιακή ενέργεια για τη 15η ημέρα του μήνα και το 

αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό ημερών του μήνα (Μ) (Μαρνέλλος Γ. 

«Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις): 



   
 

 22 

 

 

 

 
όπου: HΟΜ η μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο πλαίσιο από την 

εκτός γήινης ατμόσφαιρας ηλιακή ακτινοβολία σε Wh/m2 τον μήνα, 

Μ ο αριθμός ημερών του μήνα, 

Ιο η μέση ένταση φωτισμού της εκτός γήινης ατμόσφαιρας ηλιακής 

ακτινοβολίας ίση με 1.373 W/m2 (μέση τιμή της ηλιακής σταθεράς), 

ν ο χαρακτηριστικός αριθμός της 15ης ημέρας του μήνα, 

φ το γεωγραφικό πλάτος του σημείου στο οποίο βρίσκεται το πλαίσιο ή 

συλλέκτης, 

δν η γωνία απόκλισης τη χαρακτηριστική ημέρα ν, 

ωΔ η ωριαία γωνία δύσης, τη συγκεκριμένη ημέρα ν, στο γεωγραφικό πλάτος 

φ 

 

 

 

1.2.6 Προσπίπτουσα ακτινοβολία σε ηλιακό συλλέκτη 

 

Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας, κατά τη διαδρομή της μέσα από την 

ατμόσφαιρα, ελαττώνεται λόγω απορρόφησης. Η απορρόφηση της ηλιακής 

ακτινοβολίας εξαρτάται από τη μάζα αέρα που συναντά κατά την διαδρομή της προς 

την επιφάνεια της γης. υμβατικά, το μήκος της διαδρομής της ηλιακής 

ακτινοβολίας μέσα στη γήινη ατμόσφαιρα και μέχρι τη στάθμη της θάλασσας, 

χαρακτηρίζεται από μία κλίμακα μάζας αέρα ΑΜ βαθμονομημένης ως προς τη 

ζενίθια γωνία θz, δηλαδή τη γωνία ανάμεσα στην κάθε στιγμή θέση του ήλιου και 

στην κατακόρυφο (Ζενίθ) (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» 

σημειώσεις): 
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Για ΑΜ = 0 η ηλιακή ακτινοβολία διέρχεται από μηδενική μάζα αέρα και η 

ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας αντιστοιχεί στην εκτός γήινης ατμόσφαιρας 
ηλιακή ακτινοβολία, σε θέση που να απέχει όση είναι η μέση απόσταση της γης από 
τον ήλιο και έχει μέση ισχύ 1373 W/m2 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής 
ενέργειας» σημειώσεις). 
 

Για ΑΜ = 1 (1/συνθz = 1 ⇒  συνθz = 1 ⇒  θz = 0ο) η ηλιακή ακτινοβολία 
διέρχεται από την ελάχιστη δυνατή μάζα ατμόσφαιρας και αυτό συμβαίνει όταν ο 
ήλιος βρίσκεται κατακόρυφα (θz = 90ο) πάνω από το οριζόντιο επίπεδο. την 
περίπτωση αυτή η ένταση της ακτινοβολίας που φθάνει σε οριζόντιο επίπεδο στην 
επιφάνεια της θάλασσας είναι 1060 W/m2. 

 
Για ΑΜ = 1,5 (1/συνθz = 1,5 ⇒  συνθz = 0,666 ⇒ θz = 48,1ο) η θέση του ήλιου 

έχει αποκλίνει κατά 48,1ο από την κατακόρυφο πάνω από το επίπεδο στην επιφάνεια 
της θάλασσας και η ένταση της ακτινοβολίας που φθάνει σε αυτό ελαττώνεται σε 935 
W/m2, εξαιτίας της μεγαλύτερης διαδρομής των ακτινών μέσα στην ατμόσφαιρα. 

 
Αντίστοιχα, για ΑΜ = 2 (1/συνθz = 2 ⇒  συνθz = 0,5 ⇒  θz = 60ο) η θέση του 

ήλιου έχει αποκλίνει κατά 60ο από την κατακόρυφο και η ένταση της ακτινοβολίας 
που φθάνει σε αυτό ελαττώνεται σε 880 W/m2, ενώ για ΑΜ = 3 (1/συνθz = 3 ⇒  
συνθz = 0,333 ⇒  θz = 70,5ο) η θέση του ήλιου έχει αποκλίνει κατά 70,5ο από την 
κατακόρυφο και η ένταση της ακτινοβολίας που φθάνει σε αυτό ελαττώνεται σε 750 
W/m2. 

 
ε κάθε περίπτωση, ο λόγος της ακτινοβολίας Ι που φθάνει στο επίπεδο της 

θάλασσας, αφού έχει διανύσει μία απόσταση μέσα στη γήινη ατμόσφαιρα προς την 
ακτινοβολία Ιο έξω από τα όρια της ατμόσφαιρας τη δεδομένη ημέρα ν του έτους, 
υπολογίζεται από την εμπειρική συσχέτιση: 

 
 

  
                        

 
η οποία για την ολική ημερήσια και μηνιαία ηλιακή ενέργεια παίρνει τις μορφές: 
 

  

   
                              

 

  

   
                              

 

 

Η κλίμακα της μάζας αέρα ΑΜ δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η 
διαδρομή της ηλιακής ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, σε σύγκριση με την 
κατακόρυφη διαδρομή της. Η ηλιακή ακτινοβολία ΑΜ=1,5 που έχει πυκνότητα 
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ισχύος 935 W/m2 αποτελεί χονδρικά μια αρκετά αντιπροσωπευτική προσέγγιση της 
μέσης μέγιστης ισχύος που δέχεται επιφάνεια κάθετη στη διεύθυνση της ηλιακής 
ακτινοβολίας, στις ευνοϊκότερες δυνατές συνθήκες αιχμής (καλοκαίρι, μεσημέρι, 
καθαρός ουρανός) σε μεγάλο μέρος από τις περισσότερο κατοικημένες περιοχές της 
γης. Η παραπάνω πυκνότητα στρογγυλεύεται στα 1000 W/ m2, ονομάζεται 
συμβατικά ακτινοβολία ενός ήλιου και παίρνεται συχνά σαν βάση σύγκρισης της 
ακτινοβολίας που δέχονται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. 

 
Η κλίμακα μάζας αέρα μεταβάλλεται (ως συνάρτηση της θz) με την ημέρα του 

έτους (απόκλιση δν) και την ώρα της ημέρας (ωριαία γωνία ω) για κάθε γεωγραφικό 
πλάτος φ. 

  
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας αυξάνεται με το υψόμετρο της τοποθεσίας 

της γης, που δέχεται την ακτινοβολία κατά περίπου 7W/m2 για κάθε 100m ύψος της 
τοποθεσίας, λόγω μείωσης του πάχους στρώματος της ατμόσφαιρας που διασχίζουν 
οι ηλιακές ακτίνες. Από τη συνολική ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στην επιφάνεια 
της γης το 60% περίπου είναι άμεση, ενώ το υπόλοιπο 40% περίπου, είναι διάχυτη. 
Πέρα από τη γεωγραφική θέση και το υψόμετρο, η τελική μορφή και η ενέργεια της 
ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης, διαφέρει σημαντικά 
ανάλογα με τις εκάστοτε μετεωρολογικές συνθήκες και κυρίως με τη θέση του ήλιου 
στον ουρανό και την περιεκτικότητα της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. 
 
 

1.2.7 Μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο στην 

επιφάνεια της γης 

 
 

την πράξη, η τοποθέτηση των Υ/Β συλλεκτών γίνεται με προσανατολισμό το 
Νότο και με κλίση β από 0ο (οριζόντιος συλλέκτης) και μέχρι 90ο (κάθετος συλλέκτης) 
ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Η ολική ηλιακή ακτινοβολία, που δέχεται ένας 
συλλέκτης τοποθετημένος με κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο, αποτελείται από 
τρεις συνιστώσες (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» 
σημειώσεις): 
 

α) Σην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, που προέρχεται απ‟ ευθείας από τον ήλιο 
και εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών 
ακτινών (γωνία θ). 
 
β) Ση διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, που προέρχεται από τον ουράνιο θόλο 
που βλέπει ο συλλέκτης και προέρχεται από το μέρος εκείνο της εισερχόμενης 
ηλιακής ακτινοβολίας, το οποίο διαχέεται από μικρά σωματίδια και μόρια 
αέρα σε τυχαίες διευθύνσεις. 
 
γ) Σην ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία, που προέρχεται από το έδαφος της 
γύρω περιοχής, έχει σχέση με τη μορφή και το είδος του και χαρακτηρίζεται 
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από τον συντελεστή ανάκλασης ρ (για κανονικό έδαφος, στους υπολογισμούς, 
παίρνουμε την τιμή ρ = 0,20). 

 
Οι τιμές του συντελεστή ρ κυμαίνονται από 0,05 για τις περιοχές με άσφαλτο 

και μέχρι 0,95 για τις περιοχές που είναι σκεπασμένες με καθαρό (φρέσκο) χιόνι. 
 

Όταν ο συλλέκτης είναι τοποθετημένος με μηδενική κλίση (οριζόντιος 
συλλέκτης) η ολική ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται, προέρχεται από την άμεση 
ακτινοβολία και από τη διάχυτη, που στην περίπτωση αυτή, γίνεται μέγιστη, επειδή 
βλέπει ολόκληρο τον ουράνιο θόλο. Η ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία, για 
ανέφελο ουρανό, όταν η γύρω περιοχή είναι επίπεδη, είναι σχεδόν μηδενική. Αν 
ορίσουμε ως: 
 

• ΗΑ και ΗΑκ την άμεση ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στον οριζόντιο 
 συλλέκτη και στο συλλέκτη με κλίση, αντίστοιχα 
 

• ΗΔ και ΗΔκ τη διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στον οριζόντιο 
 συλλέκτη και στο συλλέκτη με κλίση, αντίστοιχα 
 

• Ηακ την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο συλλέκτη με 
κλίση  
 
• ΗΗ και ΗΗκ την ολική ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στον οριζόντιο 
συλλέκτη και στο συλλέκτη με κλίση, αντίστοιχα 

 
η ημερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στον οριζόντιο συλλέκτη 
είναι: 
 

ΗΗ = ΗΑ + ΗΔ    [W.h/ m2] 
 
ενώ η ημερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο συλλέκτη με κλίση, 
είναι: 
 

ΗΗκ = ΗΑκ + ΗΔκ+ Ηακ   [W.h/ m2] 
 

Θεωρώντας ότι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ένας συλλέκτης με 
κλίση, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας είναι ίση με την άμεση ηλιακή ακτινοβολία που 
δέχεται ο ίδιος συλλέκτης σε οριζόντια θέση, επί έναν διορθωτικό συντελεστή RΑ και 
ότι η ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ο συλλέκτης είναι ίση με το 
συντελεστή ανάκλασης ρ επί την ολική ημερήσια ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο 
ΗΗ, επί ένα αντίστοιχο συντελεστή διόρθωσης Rα, θα έχουμε: 
 

ΗΗκ = ΗΑ × RΑ + ΗΔ× RΔ +ΗΗ × ρ × Rα   [W.h/ m2] 
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Η άμεση ακτινοβολία που δέχεται ο συλλέκτης εξαρτάται από τη γωνία που 
σχηματίζεται ανάμεσα στη διεύθυνση των ηλιακών ακτινών και την κάθετη στο 
συλλέκτη (γωνία πρόσπτωσης). Όταν ο συλλέκτης είναι τοποθετημένος σε οριζόντια 
θέση, με προσανατολισμό το νότο, έχουμε: 
 

συνθz = συνφ×συνδν×συνω + ημφ×ημδν 
 

Όταν το πλαίσιο ή συλλέκτης είναι τοποθετημένα με κλίση β ως προς το 
οριζόντιο επίπεδο και προσανατολισμό το νότο, έχουμε: 
 

συνθ = συν(φ – β)×συνδν×συνω + ημ(φ – δ)×ημδν 
 

Με βάση το σκεπτικό αυτό, θα έχουμε: 
 
 
 
 
 
 

Ο συντελεστής RΑ εξαρτάται και από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου (φ) και 
από την ημέρα του έτους (δ) και από την ώρα της ημέρας (ω). Ο υπολογισμός του 
συντελεστή RΑ μπορεί να γίνει από την παραπάνω σχέση ολοκληρώνοντας τον 
αριθμητή από την ωριαία γωνία ανατολής μέχρι την ωριαία γωνία δύσης για το 
επίπεδο με κλίση (γωνία ωΑκ και γωνία ωΔκ) και τον παρανομαστή από την ωριαία 
γωνία, ανατολής μέχρι την ωριαία γωνία δύσης για οριζόντιο, επίπεδο (γωνία ωΑ 
και γωνία ωΔ): 

 

 
 

Η ωριαία γωνία ανατολής ή δύσης του ηλίου (ωΑ = - ωΔ ή ωΔ) όταν το 
πλαίσιο είναι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση, υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

 
 

Η ωριαία γωνία ανατολής και δύσης του ηλίου (ωΑκ = - ωΔκ και γωνία ωΔκ) 
όταν το πλαίσιο είναι τοποθετημένο με κλίση β ως προς το οριζόντιο επίπεδο, 
υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

 
 

H διάχυτη ακτινοβολία που δέχεται το πλαίσιο εξαρτάται από το ποσοστό του 
ουράνιου θόλου που βλέπει και το ποσοστό αυτό εξαρτάται από την κλίση β. Όταν β 
= 0, ο συλλέκτης βλέπει ολόκληρη τη ημισφαιρική επιφάνεια του ουράνιου θόλου και 
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η διάχυτη ακτινοβολία που δέχεται, γίνεται μέγιστη. Όταν β = 90ο, ο συλλέκτης 
βλέπει τη μισή ημισφαιρική επιφάνεια του ουράνιου θόλου και η διάχυτη 
ακτινοβολία που δέχεται είναι το μισό της μέγιστης. Έτσι: 

 

 
 
την Ελλάδα, ο λόγος της διάχυτης ημερήσιας ηλιακής ενέργειας προς την 

ολική ημερήσια ηλιακή ενέργεια δίνεται με ικανοποιητική προσέγγιση από το 
πολυώνυμο:5 
 

 
 
με μικρές όμως όχι ασήμαντες αποκλίσεις ως προς τα αποτελέσματα. 
 

όπου Κ ο ημερήσιος δείκτης αιθριότητας που υπολογίζεται από το λόγο της 
ημερήσιας ολικής ακτινοβολίας προς την ημερήσια ολική ηλιακή ακτινοβολία στα 
όρια της ατμόσφαιρας: 
 

  
  

   
 

 
Η κατά προσέγγιση διακύμανση του ημερήσιου δείκτη αιθριότητας Κ, στην 

Ελλάδα (με γεωγραφικό πλάτος στην περιοχή: 34 < φ < 42), δίνεται στο χήμα 1.5, 
ενώ μία κατά προσέγγιση εκτίμηση του Κ, ως προς το γεωγραφικό πλάτος και την 
ημέρα του έτους δίνεται κατά προσέγγιση από τη συσχέτιση: 

 
K = (0,895 – 0,014φ) + 0,0001ν + 2 10-5 ν2 -1,03 10-7ν3 + 1,5 10-10 ν4 - 5,5 10-14 ν5 

 

 

 

 

 

                                                 
5 . Για τον υπολογισμό του λόγου της μέσης διάχυτης ενέργειας προς τη μέση ολική ενέργεια 
που δέχεται το οριζόντιο πλαίσιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες συσχετίσεις, 
όπως για παράδειγμα αυτή των Lin και Jordan: 
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χήμα 1.5. Διακύμανση της ημερήσιας αιθριότητας στην Ελλάδα. (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά 

κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 

 

Η ανακλώμενη ακτινοβολία που δέχεται το πλαίσιο εξαρτάται από το έδαφος 
της γύρω περιοχής που βλέπει και το έδαφος αυτό εξαρτάται από την γωνία κλίσης β. 
Όταν η γωνία κλίσης β, γίνει ίση με μηδέν μοίρες, το πλαίσιο δεν βλέπει το έδαφος 
της γύρω περιοχής και επομένως η ακτινοβολία από ανάκλαση είναι μηδενική. Όταν 
η γωνία κλίσης β, γίνει ίση με ενενήντα μοίρες, το πλαίσιο βλέπει το μισό από το 
έδαφος της γύρω περιοχής και η ακτινοβολία από ανάκλαση γίνεται μέγιστη. Με 
βάση το σκεπτικό αυτό (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» 
σημειώσεις): 
 
 

   
      

 
 

 

Οπότε η ολική ακτινοβολία που δέχεται ο οριζόντιος συλλέκτης γίνεται: 
 

ΗΗ = ΗΑ + ΗΔ  ⇒  ΗΑ = ΗΗ – ΗΔ 
 

Κάνοντας αντικατάσταση των παραπάνω σχέσεων έχουμε: 
 

ΗΗκ = ΗΑ×RΑ + ΗΔ ×RΔ + ΗΗ ×ρ ×Rα  ⇒ 

ΗΗκ = (ΗΗ – ΗΔ) RΑ + ΗΔ ×RΔ + ΗΗ ×ρ ×Rα 
 

 

Διαιρούμε και τα δύο μέλη τη εξίσωσης με ΗΗ: 
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Μετά τον υπολογισμό του δείκτη διόρθωσης RΗ, η ολική ακτινοβολία στο 
πλαίσιο με κλίση υπολογίζεται από τη σχέση: 
 

ΗΗκ = RΗ × ΗΗ   [W.h/ m2] 

 

Η παραπάνω σχέση δίνει τη μέση ολική ενέργεια που δέχεται το πλαίσιο ή 
συλλέκτης που είναι τοποθετημένα με κλίση και προσανατολισμό νότιο στη διάρκεια 
μίας ημέρας ν του έτους. Αντίστοιχα, η σχέση: 
 

        [  
  

  
]     [W.h/ m2] 

 

δίνει τη μέση άμεση ενέργεια που δέχεται το πλαίσιο με κλίση, στη διάρκεια 
μίας ημέρας, η σχέση: 
 

   
   [W.h/ m2] 

 
 

δίνει τη μέση διάχυτη μηνιαία ενέργεια που δέχεται το πλαίσιο με κλίση, στη 
διάρκεια μίας ημέρας και η σχέση: 
 
 

[W.h/ m2] 
 

 
δίνει τη μέση ανακλώμενη μηνιαία ενέργεια που δέχεται το πλαίσιο με κλίση. 

 



   
 

 30 

 

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι η ηλιακή ενέργεια που δέχεται ένα 
οριζόντιο πλαίσιο, τοποθετημένο στην επιφάνεια της γης, εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες και επηρεάζεται από την αλλαγή των μετεωρολογικών φαινομένων. 
την πράξη χρησιμοποιούνται πίνακες μέσης μηνιαίας ολικής ακτινοβολίας σε 
οριζόντιο επίπεδο στην επιφάνεια της γης, οι οποίοι βασίζονται σε μετρήσεις των 
μετεωρολογικών σταθμών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
 

 

1.3  Σο φωτοβολταϊκό φαινόμενο 

 
Σο φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι ουσιαστικά ένας ημιαγωγός πάνω στον οποίο 

προσκρούουν τα φωτόνια από το ηλιακό φως. Όσα από τα φωτόνια απορροφώνται 
από το φωτοβολταϊκό στοιχείο, αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του να μετακινηθούν σε 
διαφορετική θέση (κίνηση ηλεκτρονίων) παράγοντας ηλεκτρισμό. Οι ημιαγωγοί 
είναι σώματα με ηλεκτρική αγωγιμότητα ανάμεσα στους αγωγούς και τους μονωτές. 
Συπικοί ημιαγωγοί είναι τα Πυρίτιο Si, Γερμάνιο Ge, Γάλλιο Ga, Αρσενικό As, 
Θειούχο Κάδμιο CdS,  με τετραεδρική κρυσταλλική δομή: 

 

 
χήμα 1.6 χηματική αναπαράσταση του χάσματος ζώνης Eg ημιαγωγών 6  

 
 

ε πολύ χαμηλή ενεργειακή κατάσταση (Σ = 0 Κ), κάθε άτομο Si συνδέεται με 
άλλα 4 μέσω των 4 ηλεκτρονίων σθένους. Με την απορρόφηση ενέργειας κάποια 
ηλεκτρόνια (1 από τα 2 ηλεκτρόνια που σχηματίζουν τον δεσμό) μεταπίπτουν από τη 
ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας και το υλικό αποκτά αγωγιμότητα. 
 

Σα ηλεκτρόνια που μπορούν να λάβουν μέρος στο σχηματισμό δεσμών 
βρίσκονται στην ζώνη σθένους. Αν στα ηλεκτρόνια σθένους προσφερθεί ενέργεια π.χ. 
φωτόνια με ενεργειακό κβάντο hν ίσο ή μεγαλύτερο από το ενεργειακό διάκενο, τα 
ηλεκτρόνια διεγείρονται και μεταπηδούν στη ζώνη αγωγιμότητας (h-σταθερά του 
Plank, ν-συχνότητα ακτινοβολίας). Η περίσσεια ενέργειας: 
 

ΕΠ = hν – Εg 
 

                                                 
6 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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γίνεται αντιληπτή ως θερμότητα και οδηγεί στην αύξηση της θερμοκρασίας του 
ημιαγωγού. Σο μέγεθος της ενεργειακής διαφοράς ή του χάσματος ζώνης, διαφέρει 
από υλικό σε υλικό και μετράται σε electron-volt (ev) (Si: 1.1 eV, GaAs: 1.43 eV). 
 

 
 

χήμα 1.7 Ηλιακή ακτινοβολία παράγει ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών, το φράγμα δυναμικού διαχωρίζει 
τους φορείς στις δύο απέναντι πλευρές του κυττάρου, δημιουργώντας μια τάση που κυκλοφορεί ρεύμα 

σε ένα εξωτερικό κύκλωμα7 

 
Σα ελεύθερα ηλεκτρόνια λέγονται ηλεκτρόνια αγωγιμότητας και τα κενά που 

αφήνουν πίσω τους ονομάζονται οπές και αντιστοιχούν σε θετικά ηλεκτρικά φορτία. 
υγχρόνως με την διέγερση ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη 
αγωγιμότητας συμβαίνουν και επανασυνδέσεις ηλεκτρονίων με τις οπές και σε 
συγκεκριμένη θερμοκρασία, ανάλογα με το είδος του ημιαγωγού, είναι δεδομένη η 
συγκέντρωση ελεύθερων ηλεκτρονίων (και οπών) μέσα στο υλικό (Μαρνέλλος Γ. 
«Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 

 
 

1.4  Ένωση p-n 

 

Η αγωγιμότητα ενός ημιαγωγού εξαρτάται από τον αριθμό των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων ή οπών στην κρυσταλλική του δομή (το καθαρό πυρίτιο έχει χαμηλή 
τιμή αγωγιμότητας). Για τον έλεγχο της αγωγιμότητας αυτής εισάγονται προσμίξεις 
στους καθαρούς ημιαγωγούς προσδίδοντας έτσι θετική ή αρνητική ηλεκτρική 
αγωγιμότητα:  
 
• Ημιαγωγοί προσμίξεων n 

 
ε τήγμα Πυριτίου (Si) προστίθεται μικρή ποσότητα πεντασθενούς Αρσενικού 

(As) ή Υώσφορου (P) ώστε στην προκύπτουσα κρυσταλλική δομή το περίσσιο 

                                                 
7 Δώδα . «Εξομοίωση Υωτοβολταϊκού υστήματος Διασυνδεδεμένου στο Δίκτυο Φαμηλής Σάσης» 



   
 

 32 

 

ηλεκτρόνιο να συγκρατείται χαλαρά από τον πυρήνα του As ή του Ρ. Σο As ή ο P 
συμπεριφέρεται ως δότης ηλεκτρονίων (D, donor) αφήνοντας ακίνητα θετικά φορτία 
στα σημεία του κρυσταλλικού πλέγματος όπου υπάρχουν άτομα As ή P. Η 
απαιτούμενη ενέργεια για απελευθέρωση ηλεκτρονίου As είναι μόλις ΕD=0.049 eV 
έναντι 1.11 eV στο καθαρό Si, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Υορείς του ηλεκτρικού 
ρεύματος, στην περίπτωση αυτή είναι τα ηλεκτρόνια, τα οποία αποτελούν τους 
φορείς πλειονότητας. Οι ημιαγωγοί με τις προσμίξεις αυτές ονομάζονται τύπου n 
(negative) (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις). 
 
• Ημιαγωγοί προσμίξεων p 
 

ε τήγμα πυριτίου (Si) προστίθεται μικρή ποσότητα Βορίου (Β), Γαλλίου (Ga), 
Ινδίου (In), Αργιλίου (Al) (τρισθενή) ώστε στην προκύπτουσα κρυσταλλική δομή 
υπάρχει έλλειμμα ηλεκτρονίου γύρω από το άτομο Β. Σο Β συμπεριφέρεται ως 
αποδέκτης ηλεκτρονίων (Α, acceptor) από γειτονικά άτομα Si όπου μένει θετικό 
φορτίο που θα καλυφθεί με τη σειρά του από γειτονικό ηλεκτρόνιο κ.ο.κ. Η 
απαιτούμενη ενέργεια για σχηματισμό οπής είναι μόλις Εg = 0.045 eV έναντι 1.11 eV 
στο καθαρό Si, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σο φαινόμενο ισοδυναμεί με κίνηση 
θετικών φορτίων (οπών), οι οποίες στην περίπτωση αυτή αποτελούν τους φορείς 
πλειονότητας. Οι ημιαγωγοί με τις προσμίξεις αυτές ονομάζονται τύπου p (positive). 

 
Ο συνδυασμός δύο ημιαγωγών p και n σε μια επαφή p–n, έχει ως αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού πεδίου κοντά στη διεπιφάνεια επαφής τους. Ένα 
μέρος των οπών του τμήματος p διαχέεται προς το τμήμα n, όπου οι οπές είναι 
λιγότερες, αφήνοντας πίσω τους αρνητικά φορτισμένα ιόντα, ενώ το αντίθετο 
συμβαίνει με τα ηλεκτρόνια του άλλου τμήματος. Αντίθετα με τους φορείς, τα ιόντα 
των προσμίξεων παραμένουν ακίνητα εκατέρωθεν της διεπιφάνειας επαφής p-n 
αναπτύσσοντας ηλεκτροστατική διαφορά δυναμικού (built in voltage, Vbi = 0,3 – 0,5 
V) η οποία εμποδίζει την παραπέρα διάχυση φορέων. Η περιοχή γύρω από την 
επαφή p–n ονομάζεται ζώνη εξάντλησης των φορέων.  

 
χήμα 1.8 Ένωση p-n 8  

                                                 
8 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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Αυτό συμβαίνει ακόμη και όταν η σύζευξη των δύο ημιαγωγών δεν φωτίζεται. 

την περίπτωση αυτή, αν οι ελεύθερες επιφάνειες των δύο ημιαγωγών συνδεθούν 
μεταξύ τους με ένα εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα, κανένα ηλεκτρικό ρεύμα δεν 
αναπτύσσεται, γιατί το θετικό δυναμικό του ημιαγωγού n δεν επιτρέπει στα ελεύθερα 
ηλεκτρόνια του να απομακρυνθούν από αυτόν, προκειμένου να διατηρηθεί η 
ηλεκτρική του ουδετερότητα (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής 
ενέργειας» σημειώσεις). 
 

 
 

χήμα 1.9 Παραγωγή ρεύματος9  

 
Όταν προσπέσουν φωτόνια, νέες οπές και ηλεκτρόνια δημιουργούνται και 

στους δύο ημιαγωγούς p και n οπότε: 
 
• τα e που δημιουργούνται στον ημιαγωγό p απωθούνται από το αρνητικό δυναμικό 
προς τον ημιαγωγό n και 
 
• οι οπές που δημιουργούνται στον ημιαγωγό n απωθούνται από το θετικό δυναμικό 
προς τον ημιαγωγό p 
 

Έτσι, παρουσία φωτός και προκειμένου να διατηρηθεί η ηλεκτρική 
ουδετερότητα των δύο ημιαγωγών, τα πλεονάζοντα ηλεκτρόνια που φθάνουν στον 
ημιαγωγό n μέσω του εξωτερικού κυκλώματος κατευθύνονται προς τον ημιαγωγό p 
για να καταλάβουν τις πλεονάζουσες οπές. Με τον τρόπο αυτό στο εξωτερικό 
κύκλωμα μεταξύ των ελεύθερων επιφανειών των ημιαγωγών p και n αναπτύσσεται 
ηλεκτρικό ρεύμα Σο φαινόμενο συνεχίζεται όσο νέα φωτόνια φθάνουν στους δύο 
ημιαγωγούς και η σύζευξη των δύο ημιαγωγών λειτουργεί ως πηγή ρεύματος. 
 
 

  

                                                 
9(Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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1.5  Πόλωση της διόδου 

 
Η διάταξη ημιαγωγών από μια ένωση p-n και μια ηλεκτρική σύνδεση στην 

κάθε πλευρά ονομάζεται δίοδος. Λόγω του ηλεκτροστατικού πεδίου Vbi (built in 
voltage), η δίοδος εμφανίζει διαφορετική συμπεριφορά στη ροή ηλεκτρικού 
ρεύματος, ανάλογα με την φορά του. Έτσι, όταν τα ηλεκτρόνια επιχειρούν να 
διέλθουν από τη δίοδο με φορά από τον ημιαγωγό p προς τον ημιαγωγό n, 
συναντούν τεράστια αντίσταση (το φαινόμενο ονομάζεται ανάστροφη πόλωση της 
διόδου), ενώ κατά την αντίθετη κατεύθυνση  συναντούν πολύ μικρή αντίσταση (ορθή 
πόλωση της διόδου). Για την ίδια απόλυτη τιμή δυναμικού στα άκρα της διόδου, το 
ηλεκτρικό ρεύμα στις δύο διευθύνσεις μεταβάλλεται κατά 7 τάξεις μεγέθους 
(Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις).  
 
 

 
 

χήμα 1.8. Διοδική συμπεριφορά Υ/Β στοιχείου 10 
 
 

Σα Υ/Β λειτουργούν σε συνθήκες ορθής πόλωσης και το ισοδύναμο κύκλωμα 
που περιγράφει τη διάταξη αποτελείται από μία πηγή και μία δίοδο, συνδεδεμένες 
παράλληλα. 
 
 

 
 

χήμα 1.9. Ισοδύναμο κύκλωμα Υ/Β στοιχείου 11  

                                                 
10 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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1.6  Σεχνολογίες Υ/Β κυττάρων 
 

Οι εμπορικές τεχνολογίες, σήμερα, των Υ/Β στοιχειών είναι αυτές του: 
 
• μονοκρυσταλλικού πυριτίου (c-Si) με μέγιστες αποδόσεις εμπορικών 
εφαρμογών της τάξης   του 14 – 18 % 
 
• πολυκρυσταλλικού πυριτίου (p-Si) με μέγιστες αποδόσεις εμπορικών 
εφαρμογών της τάξης του 10 – 14 % 
 
• στοιχεία ταινίας πυριτίου (Ribbon Silicon) με μέγιστες αποδόσεις εμπορικών 
εφαρμογών της τάξης του 12 – 13 % 
 

 
1.6.1 Μονοκρυσταλλικό Πυρίτιο  

 
Σο μονοκρυσταλλικό πυρίτιο έχει μια ομοιόμορφη μοριακή δομή. 

υγκρινόμενο με υλικά που δεν είναι σε μορφή κρυστάλλου, η υψηλή του 
ομοιομορφία έχει ως αποτέλεσμα τον υψηλότερο u946 βαθμό απόδοσης (δηλαδή την 
αναλογία της ηλεκτρικής ισχύος που παράγεται από το ηλιακό στοιχείο προς την 
διαθέσιμη από την ηλιακή ακτινοβολία ισχύ). Η απόδοση των μονοκρυσταλλικών 
στοιχείων του εμπορίου κυμαίνεται από 14-18%.  

 
 
υνήθη μεγέθη: 10cm x 10cm, 12.5cm x 12.5cm,  

15cm x 15cm.  
 

 Πάχος: 0,2mm έως 0,3 mm.  
 

 Εμφάνιση: ομοιογενής.  
 

 Φρώμα: σκούρο μπλε με μαύρο (με αντι-
ανακλαστικό στρώμα), γκρι (χωρίς αντι-
ανακλαστικό    στρώμα).  

 
 

χήμα 1.10 Κύτταρο μονοκρυσταλλικού 
πυριτίου 

 
 

  

                                                                                                                                                         
11 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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 Παραγωγική Διαδικασία  
 
Σο διοξείδιο του πυριτίου κατά την διαδικασία εξευμενισμού του (αφαίρεση 

των προσμίξεων) θερμαίνεται στους 1800 οC παρουσία άνθρακα. Σο μεταλλουργικό 
πυρίτιο που προκύπτει από αυτή την διαδικασία έχει μια καθαρότητα της τάξης του 
98% και μπορεί μεν να χρησιμοποιηθεί στην μεταλλουργική βιομηχανία, είναι δε 
τελείως ακατάλληλο ως ημιαγωγός. Απαιτείται επομένως περαιτέρω επεξεργασία.  

 
ε πρώτη φάση γίνεται ανάτηξη και στη συνέχεια αντίδραση με υδροχλώριο 

(HCl), μετατρέποντας το μεταλλουργικό πυρίτιο σε τριχλωροσιλάνιο (SiHCl3) που 
είναι ένα πτητικό υγρό. Εν συνεχεία αποχωρίζεται από διάφορες προσμίξεις μέσω 
κλασματικής απόσταξης (μέθοδος Siemens). Σέλος ανάγεται με υδρογόνο και 
συμπυκνώνεται. Πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω διαδικασίες είναι εξαιρετικά 
ενεργοβόρες και συντελούν στο υψηλό κόστος κατασκευής των φ/β στοιχείων. Σο 
τελικό προϊόν είναι ένα υψηλής καθαρότητας πυρίτιο (με συγκέντρωση προσμίξεων 
μικρότερη από 1 άτομο ανά 1012 άτομα Si), που δεν έχει όμως την επιθυμητή δομή. 

 
Ακολουθεί η κρυσταλλική ανάπτυξη του πυριτίου συνήθως με την μέθοδο 

Czochranski, κατά την οποία αρχικά τήκεται αυτό μέσα σε ένα κυλινδρικό δοχείο 
και σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 1400 οC. Έπειτα ένα πολύ μικρό κομμάτι 
κρυσταλλικού πυριτίου τοποθετείται σε επαφή με την επιφάνεια του λιωμένου 
πυριτίου, ενώ το κυλινδρικό δοχείο βρίσκεται σε περιστροφική κίνηση. Σο κομμάτι 
πυριτίου δρα σαν πυρήνας κρυστάλλωσης και έτσι το πυρίτιο επικάθεται σε αυτό με 
αποτέλεσμα να μεγαλώσει και να σχηματιστεί σταδιακά ένας νέος μεγάλος 
κρύσταλλος πυριτίου με την συνεχή ανύψωση από το λιωμένο πυρίτιο. Αποτέλεσμα 
της μεθόδου είναι το πυρίτιο να αποκτήσει μια κυλινδρική μορφή με διάμετρο 
περίπου 10cm και μήκους 1m.  

 
Εν συνεχεία ο κύλινδρος αυτός πρέπει να κοπεί σε πολύ λεπτούς δίσκους 

(κυλινδρικές πλάκες), πάχους που κυμαίνεται από 150μm μέχρι 500μm για τις 
ηλιακές εφαρμογές. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά δαπανηρή, καθώς το πυρίτιο είναι 
πολύ σκληρό υλικό και επιπλέον ένα ποσοστό χάνεται κατά την κοπή, που φτάνει 
μέχρι και το 50%. Μια μέθοδος κοπής που περιορίζει κάπως τις παραπάνω απώλειες 
στηρίζεται στη κοπή με πολύ λεπτή διαμαντένια ίνα. Οι δίσκοι έπειτα λειαίνονται 
για την απομάκρυνση των ελαττωμάτων της κοπής και διαμορφώνονται σε διόδους 
τύπου-p ή τύπου-n με επίταξη, διάχυση ή εμφύτευση προσμίξεων. 

  
Σο τελικό στάδιο είναι η συγκόλληση των ηλεκτροδίων στην εμπρός και πίσω 

όψη του δίσκου, η αλληλοσύνδεση των έτοιμων πια στοιχείων, η κάλυψη της εμπρός 
επιφανείας τους με ένα αντιανακλαστικό επίστρωμα για την μείωση της ανάκλασης 
του φωτός και η στεγανή συσκευασία σε πλαίσια. 
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1.6.2 Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο 
 
Σο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο αποτελείται από περιοχές μονοκρυσταλλικού 

πυριτίου, αλλά δεν έχει την ομοιόμορφη κρυσταλλική δομή του μονοκρυσταλλικού 
πυριτίου. Σα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν χαμηλότερο βαθμό 
απόδοσης από τα στοιχεία που αποτελούνται από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο. Ο 
βαθμός απόδοσης για μια βαθμίδα εμπορίου κυμαίνεται μεταξύ 10 και 14 %.  

 
 

 
Μορφή: Σετραγωνική.  
 

 υνήθη μεγέθη: 10cm x10cm, 12.5cm x 12.5cm,  
15cm x15cm, 15.6cm x 15.6cm, 21cm x 21cm .  

 

 Πάχος: 0,24mm έως 0,3 mm.  
 

 Εμφάνιση: έντονη ανομοιογένεια με 
ευδιάκριτους μεμονωμένους κρυστάλλους.  

 

 Φρώμα: μπλε (με αντι-ανακλαστικό στρώμα), 
ασημί-γκρι (χωρίς αντι-ανακλαστικό στρώμα).  

 
 

χήμα 1.11 Κύτταρο πολυκρυσταλλικού 
πυριτίου 

 
 

 Παραγωγική Διαδικασία  
 
Η παραγωγή του πολυκρυσταλλικού πυριτίου διαφοροποιείται από την 

παραπάνω διαδικασία στο γεγονός ότι αντί της μεθόδου Czochranski για την 
επίτευξη «τέλειας» κρυσταλλικής δομής, το υψηλής καθαρότητας πυρίτιο, απλά 
τήκεται και τοποθετείται σε ένα δοχείο με τετραγωνική βάση, όπου και αφήνεται να 
στερεοποιηθεί (μέθοδος Bridgman). Εναλλακτικά χρησιμοποιείται η μέθοδος block 
casting, όπου το πυρίτιο τήκεται σε ένα δοχείο και έπειτα μεταφέρεται σε ένα δεύτερο 
όπου και στερεοποιείται. Σο στερεό πυρίτιο που δημιουργείται έχει πολυκρυσταλλική 
δομή. Ακλουθεί η κοπή με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω και η διαδικασία 
ολοκληρώνεται με τον ίδιο τρόπο με το μονοκρυσταλλικό πυρίτιο. 

 
Η διαδικασία παραγωγής πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι φθηνότερη από 

αυτή του μονοκρυσταλλικού. Επιπλέον οι τετραγωνικές πλάκες που προκύπτουν από 
την κοπή πλεονεκτούν στο γεγονός ότι μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή τετραγωνικών φ/β στοιχείων σε αντίθεση με τους δίσκους που είναι 
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κυκλικοί. Αυτό έχει σαν συνέπεια τον μεγαλύτερο δείκτη κάλυψης του φ/β πλαισίου. 
Από την άλλη εμφανίζουν μικρότερη απόδοση, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. 

 
 

1.6.3 Υωτοβολταϊκά στοιχεία ταινίας πυριτίου (Ribbon Silicon) 
 

Πρόκειται για μια σχετικά νέα τεχνολογία. Προσφέρει έως και 50% μείωση 
στην χρήση του πυριτίου σε σχέση με τις "παραδοσιακές τεχνικές" κατασκευής 
μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών στοιχείων πυριτίου. Η 
απόδοση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία του έχει φτάσει πλέον γύρω στο 12-13% ενώ 
το πάχος του είναι περίπου 0,3 χιλιοστά. το εργαστήριο έχουν επιτευχθεί αποδόσεις 
της τάξης του 18%. Υωτοβολταϊκά υλικά λεπτών επιστρώσεων (thin film) 
Δισεληνοϊνδιούχος χαλκός (CuInSe2 ή CIS, με προσθήκη γάλλιου CIGS) 

 
 
Μορφή: Σετραγωνική.  
 

 Μέγεθος: 12.5cm x12.5cm.  
 

 Πάχος: 0,24mm κατά μέσο όρο.  
 

 Εμφάνιση: χαμηλή ανομοιογένεια με 
δυσδιάκριτους μεμονωμένους κρυστάλλους.  

 

 Φρώμα: σκούρο μπλε (με αντι-ανακλαστικό στρώμα). 
 

χήμα 1.12 Κύτταρο ταινίας πυριτίου 

 
Ο Δισεληνοϊνδιούχος Φαλκός έχει εξαιρετική απορροφητικότητα στο 

προσπίπτων φως αλλά παρόλα αυτά η απόδοση του με τις σύγχρονες τεχνικές 
κυμαίνεται στο 11% (πλαίσιο). Εργαστηριακά έγινε εφικτή απόδοση στο επίπεδο του 
18,8%, που είναι και η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί μεταξύ των φωτοβολταϊκών 
τεχνολογιών λεπτής επιστρώσεως. Με την πρόσμιξη γάλλιου CIGS η απόδοση του 
μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Σο πρόβλημα είναι ότι το ίνδιο υπάρχει σε 
περιορισμένες ποσότητες στην φύση. ήμερα το κόστος του είναι αρκετά 
χαμηλότερο.  
 

 Λεπτά Υιλμ άμορφου πυριτίου (Amorphous ή Thin film Silicon, a-Si) 
 

Σα φωτοβολταϊκά στοιχεία αυτά, έχουν αισθητά χαμηλότερες αποδόσεις σε 
σχέση με τις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Πρόκειται για ταινίες λεπτών 
επιστρώσεων οι οποίες παράγονται με την εναπόθεση ημιαγωγού υλικού (πυρίτιο 
στην περίπτωση μας) πάνω σε υπόστρωμα υποστήριξης χαμηλού κόστους, όπως 
γυαλί ή αλουμίνιο. Λόγω της μικρότερης ποσότητας πυριτίου που χρησιμοποιείται η 
τιμή τους είναι γενικότερα αρκετά χαμηλότερη. Ο χαρακτηρισμός άμορφο 
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φωτοβολταϊκό προέρχεται από τον τυχαίο τρόπο με τον οποίο είναι διατεταγμένα τα 
άτομα του πυριτίου και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κρυσταλλική συμμετρία σε 
μικροεπίπεδο. Οι επιδόσεις που επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά 
thin films πυριτίου, κυμαίνονται για το πλαίσιο από 6 έως 8%, ενώ στο εργαστήριο 
έχουν επιτευχθεί αποδόσεις ακόμα και 14%.  

 
Σο σημαντικότερο πλεονέκτημα για το φωτοβολταϊκό στοιχείο a-Si είναι ότι 

δεν επηρεάζεται πολύ από υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, πλεονεκτεί στην 
αξιοποίηση της απόδοσης του σε σχέση με τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά, όταν 
υπάρχει διάχυτη ακτινοβολία (συννεφιά). 
 

Σο μειονέκτημα των άμορφων πλαισίων είναι η χαμηλή τους ενεργειακή 
πυκνότητα, κάτι που σημαίνει ότι για να παράγουμε την ίδια ενέργεια χρειαζόμαστε 
σχεδόν διπλάσια επιφάνεια σε σχέση με τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία, 
καθώς και η υποβάθμιση των ιδιοτήτων τους αμέσως μετά την έκθεσή τους σε ηλιακή 
ακτινοβολία. Επίσης υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την διάρκεια ζωής των 
άμορφων πλαισίων, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία από παλιές εγκαταστάσεις γιατί η 
τεχνολογία είναι σχετικά καινούρια. Παρόλα αυτά οι κατασκευαστές πλέον δίνουν 
εγγυήσεις απόδοσης 20 ετών. Σο πάχος του πυριτίου είναι περίπου 0,0001 χιλιοστά 
ενώ το υπόστρωμα μπορεί να είναι από 1 έως 3 χιλιοστά. 
 

 Σελουριούχο Kάδμιο (CdTe) 
 

Σο Σελουριούχο Κάδμιο έχει ενεργειακό διάκενο γύρω στο 1eV, το οποίο του 
δίνει σοβαρά πλεονεκτήματα, όπως την δυνατότητα να απορροφά το 99% της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Οι σύγχρονες τεχνικές όμως προσφέρουν αποδόσεις 
πλαισίου γύρω στο 6-8%. το εργαστήριο η απόδοση στα φωτοβολταϊκά στοιχεία έχει 
φθάσει το 16%. Μελλοντικά αναμένεται το κόστος του να πέσει αρκετά. Σροχοπέδη 
για την χρήση του αποτελεί το γεγονός ότι το κάδμιο, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, 
είναι καρκινογόνο, με αποτέλεσμα να προβληματίζει το ενδεχόμενο της εκτεταμένης 
χρήσης του. Ήδη η Greenpeace έχει εναντιωθεί στην χρήση του. Επίσης 
προβληματίζει ή έλλειψη του Σελλουρίου. ημαντικότερη χρήση του είναι ή 
ενθυλάκωση του στο γυαλί ως δομικό υλικό στα φωτοβολταϊκά πλαίσια που 
ενσωματώνονται στα κτίρια (BIPV Building Integrated Photovoltaic). 
 
 
 

1.7 τοιχεία εγκαταστάσεων 
 

1.7.2 Σο σύστημα 
 

Όπως είδαμε και παραπάνω, το βασικό δομικό στοιχείο ενός φωτοβολταϊκού 
συστήματος είναι το ηλιακό κύτταρο (solar cell). Ένα κύτταρο παράγει μικρή 
ποσότητα ισχύος που είναι ίση με 1 έως 2W. Για να αυξηθεί η ισχύς στην έξοδο των 
κυττάρων, τοποθετούμε πολλά κύτταρα μαζί (ενώνοντας την θετική επαφή του ενός 
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με την αρνητική του επόμενου, δηλαδή εν σειρά, αυξάνουμε την τάση, ενώ 
ενώνοντας τις θετικές μεταξύ τους και τις αρνητικές μεταξύ τους, δηλαδή παράλληλα, 
αυξάνουμε το ρεύμα) και έτσι δημιουργούνται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Με την 
συνένωση πολλών πλαισίων μαζί δημιουργούνται μονάδες μεγαλύτερης ισχύος που 
λέγονται συστοιχίες. υνεχίζοντας αυτήν την διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί 
οποιαδήποτε ηλεκτρική ισχύς μας χρειάζεται όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι. Σο 
βασικό στοιχείο στο εμπόριο είναι το φωτοβολταϊκό (φ/β) πλαίσιο (module). Σο 
μέγεθος ενός φ/β πλαισίου χαρακτηρίζεται από την ισχύ που μπορεί να παράγει και 
συγκεκριμένα με βάση την ισχύ που δίνει υπό καθορισμένες συνθήκες θερμοκρασίας 
φ/β κυττάρου (25 οC) και ακτινοβολίας (1000W/m2) και είναι γνωστή ως «ισχύς 
αιχμής» (peak Watt, Wp). Για παράδειγμα, όταν μια φωτοβολταϊκή γεννήτρια 
δύναται να παράγει 10 Wp αυτό σημαίνει ότι παράγει 10W για ηλιακή ακτινοβολία 
1000W/m2 και θερμοκρασία κυττάρου 25 οC. Σα φωτοβολταϊκά πλαίσια αποτελούν 
ένα μέρος του φωτοβολταϊκού συστήματος, το οποίο είναι κάθε φορά σχεδιασμένο 
για συγκεκριμένες λειτουργίες.  

 

 
 

χήμα 1.13 Κλιμάκωση Υ/Β συστήματος12 

 
 
Οι άλλες συσκευές που προστίθενται στο πλαίσιο μπορούν να ταξινομηθούν 

σε τέσσερις κατηγορίες: 
 

 υσσωρευτές, που χρησιμεύουν στην αποθήκευση ενέργειας και στην απόδοσή 

της όταν αυτό απαιτείται (το βράδυ ή τις βροχερές μέρες). 
 

 Αντιστροφείς, που απαιτούνται για την αντιστροφή του συνεχούς ρεύματος 

(DC) που παράγεται στο φωτοβολταϊκό σε εναλλασσόμενο (AC). 
 

 Ρυθμιστές, που διαχειρίζονται την αποθηκευμένη ενέργεια στον συσσωρευτή 

και διοχετεύουν ενέργεια στο φορτίο. 
 

                                                 
12 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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 Μηχανικές Κατασκευές, που απαιτούνται για την εγκατάσταση των 

φωτοβολταϊκών και των λοιπών συσκευών. 

 
 
Πρακτικά δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλες οι παραπάνω συσκευές σε 

όλα τα συστήματα. Για παράδειγμα, σε συστήματα συνεχούς ρεύματος δεν χρειάζεται 
αντιστροφέας. Για συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο δεν είναι απαραίτητος ο 
συσσωρευτής διότι το δίκτυο χρησιμεύει και για αποθήκευση. Δηλαδή, όταν υπάρχει 
περίσσεια ενέργειας στο σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων-φορτίου, τότε αυτή 
διοχετεύεται στο δίκτυο, ενώ σε περίπτωση έλλειψης ενέργειας, η επιπλέον ενέργεια 
που απαιτείται λαμβάνεται από το δίκτυο. Κάποια συστήματα απαιτούν συσκευές 
που δεν σχετίζονται άμεσα με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Όπως για παράδειγμα είναι 
μερικά απομονωμένα συστήματα που έχουν ντιζελογεννήτρια για την παροχή 
ρεύματος όταν εξαντληθεί η ενέργεια των συσσωρευτών. 
 

 
 

χήμα 1.14 Αυτόνομος και διασυνδεδεμένος Υ/Β σταθμός13 

 
 

1.7.3 υσσωρευτές 
 

ε συστήματα απομονωμένα από το δίκτυο, το φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει 
να παρέχει κάθε φορά την ενέργεια που απαιτείται ανεξάρτητα από τις καιρικές 
συνθήκες (συννεφιά ή ηλιοφάνεια) . Γι‟ αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται συσσωρευτές 
που αποθηκεύουν την περίσσεια ενέργειας (σχήμα 1.14 αριστερά). Οι πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενοι τύποι μπαταριών είναι οι μολύβδου-ασβεστίου και μολύβδου-
αντιμονίου. Για περιπτώσεις όπου ο συσσωρευτής είναι εκτεθειμένος σε μεγάλο εύρος 
θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται οι νικελίου-καδμίου. Εξαιτίας της συνεχώς 
μεταβαλλόμενης τιμής της ηλιακής ακτινοβολίας και του φορτίου, οι συσσωρευτές 
πρέπει να περνούν από πολλούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης χωρίς να χάνουν 
τις ιδιότητές τους γρήγορα. Σο ποσοστό της χωρητικότητας του συσσωρευτή που 
μπορεί να εκφορτιστεί χωρίς να καταστραφεί ονομάζεται βάθος εκφόρτισης και 
εξαρτάται από τον τύπο του. Οι μολύβδου-ασβεστίου είναι μικρού βάθους 

                                                 
13 (Μαρνέλλος Γ. «Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας» σημειώσεις) 
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εκφόρτισης και αντέχουν 20% εκφόρτιση σε κάθε κύκλο. Οι νικελίου-καδμίου είναι 
μεγάλου βάθους εκφόρτισης και αντέχουν 80% εκφόρτιση σε κάθε κύκλο. Οι 
συσσωρευτές χρειάζονται αλλαγή κάθε 5 με 10 χρόνια ανάλογα με τον αριθμό των 
κύκλων φόρτισης και εκφόρτισης που κάνουν. 

 
Οι συσσωρευτές παρέχουν αυτονομία στο σύστημα από μερικές μέρες μέχρι 

δύο βδομάδες. Η χρονική διάρκεια εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε 
συστήματος, δηλαδή από την τοποθεσία του και την ύπαρξη ή όχι γεννήτριας. Οι 
συσσωρευτές χαρακτηρίζονται από την τάση τους, η οποία συνήθως είναι 
πολλαπλάσιο των 12 V, και από την χωρητικότητά τους, που μετριέται σε αμπερώρια 
(Ah). Για παράδειγμα συσσωρευτής 50Ah, 48V θα αποθηκεύσει υπό ονομαστικές 
συνθήκες 2400Wh. 

 
Οι συσσωρευτές, πέραν της μείωσης της απόδοσης που προκαλούν, 

χρειάζονται περιοδική συντήρηση (έλεγχο υγρών) και έναν μεγάλο χώρο για να 
αποθηκευτούν. Ο σωστός υπολογισμός του μεγέθους του συσσωρευτή του 
συστήματος είναι καθοριστικός για την επίτευξη μεγάλης διάρκειας ζωής του, για την 
ιδανική απόδοση και για την επίτευξη ονομαστικού κόστους κύκλου ζωής του 
συστήματος (LCC). 

 
1.7.4 υστήματα Ρύθμισης Ισχύος 

 
Τπάρχουν αρκετά ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμεύουν στον έλεγχο και 

στην ρύθμιση της ηλεκτρικής ισχύος που παράγει η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Πιο 
συγκεκριμένα είναι: 

 

 Οι ρυθμιστές φόρτισης μπαταριών για την ρύθμιση των κύκλων φόρτισης και 
εκφόρτισης της συσσωρευτή. Όταν ο συσσωρευτής είναι τελείως φορτισμένος, 
ο ρυθμιστής δεν αφήνει άλλο ρεύμα να εισρεύσει από το φωτοβολταϊκό 
στοιχείο στον συσσωρευτή. Ομοίως, όταν ο συσσωρευτής έχει αδειάσει σε ένα 
προαποφασισμένο επίπεδο, το οποίο ελέγχεται με μέτρηση της τάσης του 
συσσωρευτή, ο ελεγκτής δεν επιτρέπει να δώσουν άλλο ρεύμα οι συσσωρευτές 
προτού επαναφορτιστούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση του 
χρόνου ζωής του συσσωρευτή. 

 

 Ο ανιχνευτής σημείου μέγιστης ισχύος (ΜΡΡΣ), η οποία είναι μια συσκευή που 
επεξεργάζεται κατάλληλα το ρεύμα και την τάση εξόδου της φωτοβολταϊκής 
γεννήτριας, ώστε σε κάθε χρονική στιγμή το σύστημα, να απορροφά τη 
μέγιστη δυνατή ισχύ από την φωτοβολταϊκή γεννήτρια. 

 

 Οι αντιστροφείς, η δεύτερη σημαντικότερη μονάδα του συστήματος μετά τους 
συλλέκτες. Δουλειά τους είναι να μετατρέπουν την συνεχή τάση που 
παράγεται στους συλλέκτες σε εναλλασσόμενη τάση συχνότητας 50Hz.  
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1.7.5 Είδη φωτοβολταϊκών συστημάτων 
 

Σα φωτοβολταϊκά συστήματα βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλες περιπτώσεις. Οι 
κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται είναι δύο: 

 
i. υστήματα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο. 

ii. υστήματα που είναι απομονωμένα από το δίκτυο. 

 
i. υστήματα υνδεδεμένα στο Δίκτυο 

 
τα συνδεδεμένα συστήματα η φωτοβολταϊκή συστοιχία τροφοδοτεί 

απευθείας με ηλεκτρική ενέργεια το δίκτυο (σχήμα 1.14 δεξιά), οπότε δεν είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη συσσωρευτή. Σα συστήματα αυτά μπορούν να χωριστούν σε 
δύο κατηγορίες: 

 
• τα συστήματα με κατανεμημένες φωτοβολταϊκές συστοιχίες όπου οι 
συστοιχίες είναι τοποθετημένες στις σκεπές σπιτιών και εμπορικών κέντρων. 
 
• τις κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας όπου οι φωτοβολταϊκές 
συστοιχίες συνδέονται με υποσταθμούς και μετά με το δίκτυο. 
 
την πρώτη περίπτωση ο καταναλωτής-ιδιοκτήτης που έχει τη συστοιχία, 

μπορεί να αγοράζει και να πουλάει ενέργεια κάθε χρονική στιγμή. Είναι σε θέση να 
παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται από τη συστοιχία και να χρησιμοποιεί το δίκτυο 
μόνο όταν είναι απαραίτητο (κατά την διάρκεια της νύχτας ή σε πολύ 
συννεφιασμένες μέρες). Αυτό γίνεται εφικτό με την χρήση κατάλληλου μετρητή που 
έχει την ιδιότητα να είναι αμφίδρομος (διπλό ρολόι). Όταν η συστοιχία τροφοδοτεί 
το φορτίο του κτιρίου και της περισσεύει ενέργεια, την δίνει στο δίκτυο. Όταν το 
φορτίο είναι μεγαλύτερο από την παραγωγή της συστοιχίας τότε η ζήτηση 
ικανοποιείται με εισαγωγή ενέργειας από το δίκτυο. Έτσι, το δίκτυο δρα σαν μονάδα 
αποθήκευσης για το φωτοβολταϊκό σύστημα. Συπικές τιμές για οικιακά 
φωτοβολταϊκά συστήματα είναι 2 με 4 kWp ενώ για μεγάλα δημόσια κτίρια είναι 
100kWp ή και περισσότερο.  

τη δεύτερη περίπτωση έχουμε ολόκληρες μονάδες παραγωγής που 
αποτελούνται από φωτοβολταϊκές συστοιχίες. Οι μονάδες αυτές εγκαθίστανται και 
συνδέονται εύκολα με το δίκτυο, οπότε κατασκευάζονται πολύ πιο γρήγορα από τις 
συμβατικές. Ακόμα, μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στα σημεία του δικτύου όπου 
υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και μπορεί να αυξηθεί το μέγεθός τους προσθέτοντας 
συστοιχίες όταν αυξηθεί η ζήτηση. Σέλος, έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν 
καταναλώνουν καύσιμα, δεν παράγουν καυσαέρια ή απόβλητα και επιπλέον είναι 
αθόρυβες.  

 
Σα πλεονεκτήματα των παραπάνω συστημάτων είναι η προβλεπόμενη μείωση 

του κόστους παραγωγής ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος. Με την 
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παραγωγή ενέργειας κοντά στο σημείο ζήτησης μειώνεται η απόσταση που πρέπει να 
διανύσει το ρεύμα και επιτυγχάνεται μείωση των ενεργειακών απωλειών και των 
απωλειών ισχύος στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αποφευχθεί ή να 
αργήσει σημαντικά η ανάγκη για αναβάθμιση το δικτύου μεταφοράς αφού σε πολλές 
περιπτώσεις οι ώρες αυξημένης ζήτησης ταυτίζονται με τις ώρες του μεσημεριού για 
παράδειγμα που η φωτοβολταϊκή συστοιχία δύναται να παράγει μεγάλη ισχύ. 
Επίσης, γίνεται προσπάθεια μείωσης του κόστους δομικών υλικών κτιρίων όπως είναι 
κεραμίδια με προσαρμογή πάνω τους φύλλων φωτοβολταϊκών πλαισίων, ώστε να 
γίνουν ανταγωνιστικά των συμβατικών δομικών υλικών και να χρησιμοποιηθούν 
ευρέως. 
 

ii. υστήματα Απομονωμένα από το Δίκτυο 
 
τα απομονωμένα συστήματα το φωτοβολταϊκό δεν συνδέεται με το δίκτυο. 

Σέτοιου είδους φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις 
όπου δεν υπάρχει AC δίκτυο, είτε επειδή έχει μεγάλο κόστος να εγκατασταθεί 
γραμμή σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος μεταξύ της περιοχής και του AC 
δικτύου είτε τέλος η σύνδεση δεν είναι εφικτή λόγω μεγάλης απόστασης από τις 
μονάδες παραγωγής. Σα συστήματα αυτά είναι μικρής ισχύος, συνήθως λιγότερο από 
10 kWp. Μπορεί να αποτελούνται μόνο από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία ή να έχουν 
και συσσωρευτή ή αντλία νερού ή ακόμα και γεννήτρια. Σα συστήματα που 
αποτελούνται μόνο από μία φωτοβολταϊκή συστοιχία είναι συστήματα που δεν 
χρειάζονται μονίμως ενέργεια. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι ηλιόλουστες μέρες 
που κάνουν το σύστημα να έχει μεγάλη παραγωγή ισχύος παράλληλα προκαλούν 
αυξημένες ανάγκες για ψύξη και εξαερισμό χώρων. Έτσι, συνδέοντας τη συστοιχία με 
ανεμιστήρες εξαερισμού βελτιώνονται οι συνθήκες του χώρου. Ακόμα, η μεγάλη 
ηλιοφάνεια αυξάνει τις ανάγκες σε νερό για ύδρευση και άρδευση οπότε η συστοιχία 
συνδέεται με αντλία νερού για την άντληση νερού από κάποιο χαμηλότερο σημείο 
και την μεταφορά του είτε εκεί που υπάρχει ανάγκη, είτε για αποθήκευση σε κάποιο 
ψηλότερο σημείο (δεξαμενή). τη περίπτωση αυτή η δεξαμενή αποτελεί την αποθήκη 
ενέργειας. τη περίπτωση ύπαρξης συσσωρευτή το φωτοβολταϊκό σύστημα παρέχει 
την ενέργεια κάθε φορά που απαιτείται ανεξαρτήτως αν έχει ήλιο ή όχι διότι οι 
συσσωρευτές αποθηκεύουν την περίσσεια ενέργειας όταν αυτή υπάρχει και την 
επιστρέφουν όταν χρειάζεται. Σο πόση ενέργεια θα επιστρέψει εξαρτάται από το 
μέγεθος και το είδος του συσσωρευτή. Φρησιμοποιούνται για φωτισμό ή και για 
άλλες συσκευές, κυρίως σε τροχόσπιτα και ιστιοφόρα. Όταν υπάρχει άλλου είδους 
γεννήτρια τότε το σύστημα είναι υβριδικό. Η γεννήτρια μπορεί να είναι πετρελαίου 
ή φυσικού αερίου. τα συστήματα αυτά η γεννήτρια και η φωτοβολταϊκή συστοιχία 
αλληλοσυμπληρώνονται.  

 
Σο πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι για να έχουμε επάρκεια σε 

χρονικές περιόδους μικρής ηλιοφάνειας αντί να βάλουμε φωτοβολταϊκή συστοιχία 
μεγαλύτερης επιφάνειας και συσσωρευτή μεγαλύτερης χωρητικότητας, παίρνουμε 
την ισχύ από την γεννήτρια. Επίσης, η κατανάλωση της γεννήτριας και το κόστος 
συντήρησής της είναι μικρότερο σε σχέση με ένα ίδιας ισχύος συστήματος 
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παραγωγής με μια μόνο γεννήτρια. το σχήμα που ακολουθεί δίνεται μια 
φωτογραφία του αυτόνομου υβριδικού συστήματος παραγωγής της Κύθνου. Με τη 
βοήθεια ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών και τεράστιων μπαταριών το σύστημα 
παράγει 600kW ισχύ, βελτιώνοντας σημαντικά τη ποιότητα του δικτύου τροφοδοσίας 
του νησιού. 

 

 
 

χήμα 1.15 Σο αυτόνομο υβριδικό σύστημα της Κύθνου14. 

 
  

                                                 
14 Δώδα . «Εξομοίωση Υωτοβολταϊκού υστήματος Διασυνδεδεμένου στο Δίκτυο Φαμηλής Σάσης» 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

 

 

 
  



   
 

 47 

 

2. Οικονομική ανάλυση 
 

2.1  Γενική ανάλυση 
 

Η οικονομική βιωσιμότητα ενός ενεργειακού επενδυτικού σχεδίου αποτελεί 
σημαντικότατο παράγοντα για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος. 
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει το ρίσκο που συνεπάγεται μια επένδυση. Η 
διαδικασία επιλογής ενός σχεδίου επένδυσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 
• Σον προσδιορισμό των εφικτών εναλλακτικών παραλλαγών του σχεδίου 

επένδυσης. Είναι σχέδια επενδύσεων τεχνικά ασυμβίβαστα, δηλαδή η 

πραγματοποίηση του ενός αποκλείει την πραγματοποίηση των άλλων. 

 
• Η εκτίμηση της ροής των εσόδων και δαπανών που συνοδεύουν το έργο. 
 
• Η αξιολόγηση των εναλλακτικών σχεδίων και η επιλογή αυτού που θα 

κατασκευασθεί. 

 
• Η παρακολούθηση και η καταγραφή των αποκλίσεων ως προς τις 

προβλέψεις, μετά την πραγματοποίησή του, για βελτιώσεις στο μέλλον. 

 
Σο πρώτο είναι ίσως το πιο σημαντικό στάδιο, γιατί περιλαμβάνει την 

καταγραφή των εναλλακτικών σχεδίων και γενικότερα τις νέες ιδέες, για επενδύσεις 
σε όλους τους τομείς. Για να γίνει η αξιολόγηση όλων των επενδυτικών σχεδίων 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι δείκτες, με τους οποίους μπορούμε να 
εξάγουμε ποσοτικά αλλά και ποιοτικά συμπεράσματα για την επενδυτική αξία του 
κάθε σχεδίου. 

 
την παρούσα εργασία έγινε η μελέτη ενός καθαρά αυτόνομου συστήματος, 

το οποίο αφορά στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για την τροφοδοσία μιας 
απομονωμένης αγροτικής μονάδας ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σε 
ρεύμα για την άντληση νερού και άρδευση της κατά βάση την άνοιξη και το 
καλοκαίρι. Αυτό το σύστημα θα είναι εκτός του δικτύου της ΔΕΗ και δε θα είναι 
δυνατή η πώληση ρεύματος, όταν αυτό πλεονάζει ή κατά τους μήνες που δεν 
καλλιεργείται η έκταση. την οικονομική μας μελέτη, θα δώσουμε προσοχή στη 
δημιουργία εγκατάστασης που να καλύπτει τις ανάγκες μας με το ελάχιστο κόστος15. 

 
 

 
 

                                                 
15 Παπδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΟ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΓΙΑ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» 
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2.2  Δυνατότητες χρηματοδότησης 
 
 

Ένα από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο επενδυτής ενός 
ενεργειακού έργου, είναι η εύρεση του κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του. τους 
ανασταλτικούς παράγοντες συγκαταλέγονται το μεγάλο αρχικό κόστος, η μακρά 
περίοδος απόσβεσης της επένδυσης, το μεγάλο τεχνολογικό και λειτουργικό ρίσκο, 
καθώς και η περιορισμένη γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών. Μορφές 
χρηματοδότησης είναι: 

 
• Η αυτοχρηματοδότηση, δηλαδή χρήση ίδιων κεφαλαίων για τη 
χρηματοδότηση του έργου. 
 
• Ο δανεισμός. Σο μειονέκτημα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι 
εμφανίζονται τα κέρδη μειωμένα. 
 
• Οι κρατικές ενισχύσεις, μέσω κυρίως των κοινοτικών πλαισίων στήριξης της 
Ε.Ε.. 
 
• Η Φρηματοδότηση Μέσω Σρίτων – ΦΑΣ (Third Party Financing - TPF) 
ενεργειακών έργων, συγκαταλέγεται στους σύγχρονους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς. Η συμμετοχή δύο μερών είναι βάση για την εφαρμογή της ΦΑΣ. 
Σο ένα είναι η Εταιρία Παροχής Ενεργειακών Τπηρεσιών (ΕΠΕΤ ή ESCO), η 
οποία δρα ως ανάδοχος για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία του 
έργου και αναλαμβάνει όλους τους εγγενείς τεχνικούς και οικονομικούς 
κινδύνους. Σο δεύτερο είναι ο καταναλωτής ενέργειας (χρήστης ΦΑΣ), ο 
οποίος είναι ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων στις οποίες εκτελείται η 
επένδυση. 
 
• Φρηματοδοτικός μηχανισμός είναι και ο ΒΟΣ (Build Operate Transfer). Ο 
ΒΟΣ προβλέπει  για κοινοπραξία διαφορετικών εταιριών, οι οποίες 
αναλαμβάνουν από κοινού τη διεκπεραίωση ενός έργου που τους ανέθεσε το 
κράτος. Ο οργανισμός αυτός είναι υπεύθυνος  για την κατασκευή, τη 
χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για μια 
καθορισμένη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το έργο 
το εκμεταλλεύεται ο οργανισμός, ενώ μετά το τέλος της περιόδου, το έργο 
παραδίδεται στο κράτος. 

 
Όπως κατανοούμε οι δύο τελευταίοι τρόποι χρηματοδότησης δεν έχουν καμία 

εφαρμογή στην εγκατάσταση της εργασίας αυτής16. 
 

                                                 
16 Παπδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΟ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΓΙΑ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» 
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2.3  Μέθοδοι εξόφλησης δανείων 
 
 

Οι επενδυτές για την κάλυψη των συνολικών αναγκών τους σε κεφάλαια 
πραγματοποιούν δάνεια, εφόσον τα έσοδά τους δεν αρκούν. Σα δάνεια χωρίζονται 
ανάλογα με τη διάρκειά τους σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σα 
βραχυπρόθεσμα ιδιωτικά δάνεια γίνονται με γραμμάτια και συναλλαγματικές, ενώ 
τα κρατικά βραχυπρόθεσμα με έντοκα γραμμάτια. Ένα μακροπρόθεσμο δάνειο είναι 
μια σύμβαση μεταξύ δανειστή και δανειζομένου. Όταν υπάρχει ένας δανειστής και 
ένας οφειλέτης, το δάνειο ονομάζεται ενιαίο, ενώ όταν οι δανειστές είναι πολλοί και 
ένας ο οφειλέτης, ονομάζεται ομολογιακό.  

 
Τπάρχουν πολλοί τρόποι εξόφλησης δανείων. Παρακάτω εξετάζονται τέσσερις 

συνηθισμένοι. Φαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών είναι ότι προβλέπουν, είτε εφάπαξ 
εξόφληση του δανείου σε  συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, είτε βαθμιαία εξόφληση 
εντός ορισμένου χρόνου. Σα ποσά της  βαθμιαίας εξόφλησης λέγονται χρεολύσια και 
μαζί με τους εκάστοτε πληρωτέους τόκους σχηματίζουν τα τοκοχρεολύσια, που 
αποτελούν τις δόσεις εξόφλησης του δανείου. 

 
Εφάπαξ εξόφληση δανείου με απλό τόκο 
 
το τέλος κάθε χρόνου καταβάλλεται ο τόκος. Με τη λήξη της περιόδου του 

δανείου εξοφλείται το δάνειο. Δίνονται διευκρινίσεις: 
 
• Οι οφειλόμενοι τόκοι υπολογίζονται κάθε φορά από τον τόκο του 
ανεξόφλητου δανείου στο τέλος του προηγούμενου έτους, το υπόλοιπο της 
οφειλής τόκων του προηγούμενου έτους και από τον τόκο τους. 
 
• Ψς πληρωμή τόκων, ορίζεται κάθε φορά οι τόκοι που πληρώνονται στον 
δανειστή. 
 
• Φρεολύσιο ορίζεται το ποσό που πληρώνεται στον δανειστή για την 
εξόφληση του δανείου. 
 
• Σο ανεξόφλητο δάνειο υπολογίζεται μετά την αφαίρεση των μέχρι τότε 
χρεολυσίων από το συνολικό δάνειο. 
 
• Ψς τοκοχρεολύσιο ορίζεται το άθροισμα χρεολυσίου και πληρωτέων τόκων. 
 
• Η τελική αξία των τοκοχρεολυσίων στο τέλος της περιόδου δανεισμού 
υπολογίζεται με ανατοκισμό προς το επιτόκιο και για την αντίστοιχη κάθε 
φορά χρονική περίοδο. 
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• Η παρούσα αξία των τοκοχρεολυσίων στην αρχή του πρώτου έτους 
υπολογίζεται με επιτόκιο. 
 
Εφάπαξ εξόφληση δανείου με ανατοκισμό 
 
το τέλος κάθε χρόνου δεν καταβάλλεται κανένα ποσό έναντι των οφειλό-

μενων τόκων και με την λήξη της περιόδου του δανείου εξοφλείται δάνειο και τόκοι 
μαζί.  

 
Βαθμιαία εξόφληση με ισόποσα χρεολύσια. 
 
 το τέλος κάθε χρόνου για την εξόφληση του δανείου καταβάλλεται ένα ποσό 

(χρεολύσιο) που είναι ίσο με το μέρος του δανείου που θα αντιστοιχούσε σε κάθε 
χρόνο χωρίς το επιτόκιο, καθώς επίσης ο τόκος, ο οποίος υπολογίζεται επί του ποσού 
που είχε στα χέρια του ο δανειζόμενος στην αρχή κάθε χρόνου. 

 
Βαθμιαία εξόφληση με ίσα τοκοχρεολύσια. 
 
το τέλος κάθε χρόνου καταβάλλονται ισόποσα τοκοχρεολύσια. Ο τόκος από 

χρόνο σε χρόνο μειώνεται, ενώ το χρεολύσιο αυξάνει17. 
  

                                                 
17 Παπδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΟ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΓΙΑ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο   

 

ΜΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
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3 Μελέτη εγκατάστασης 
 

3.1  Εισαγωγή  
 

τόχος μας είναι η τεχνοοικονομική μελέτη μιας εγκατάστασης που θα 
καλύπτει γεωργικές εφαρμογές. Πριν ξεκινήσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι για να 
επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα πρώτα πρέπει να κάνουμε κάποιες παραδοχές 
σχετικά με αυτές τις ανάγκες. Τποθέτουμε ότι η γεωργική καλλιέργεια είναι 
απομονωμένη από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και δεν καλλιεργείται 
μόνιμα, αλλά ορισμένους μήνες το χρόνο. Για αυτό το λόγο θα περιγράψουμε μια 
αυτόνομη εγκατάσταση. Θεωρούμε ότι οι καταναλώσεις ενέργειας αφορούν την 
άντληση νερού για την άρδευση της έκτασης τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Αύγουστο, 
για διάφορους τύπους καλλιεργειών που μπορεί να διενεργηθούν. Μάλιστα για 
αυτούς τους μήνες θεωρούμε ότι θα έχουμε σταθερές ανάγκες σε νερό, παρότι 
συνήθως, αλλά όχι πάντα, αυτές είναι αυξημένες τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό 
που πρέπει να έχουμε άρα ως αρχή είναι η εγκατάσταση να έχει το μικρότερο δυνατό 
κόστος. Επειδή το φορτίο αυτής της εγκατάστασης συνίσταται στο πότισμα, θα 
αναλύσουμε τη μέθοδο ποτίσματος. 

 
 

3.2  Μέθοδοι ποτίσματος 
 

3.2.6 Γενικά 
 

Οι ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό, με φυσικό τρόπο μπορούν να 
καλυφθούν από τη βροχή και το νερό που είναι αποθηκευμένο στο έδαφος. την 
περίπτωση που οι παραπάνω πηγές είναι ανεπαρκείς, είναι αναγκαίο για την 
κανονική ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών να δοθεί πρόσθετο νερό με 
άρδευση. Επομένως, σκοπός της άρδευσης είναι ο εφοδιασμός των καλλιεργειών με 
το απαραίτητο νερό για την ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της αποδόσεώς τους, σε 
συνδυασμό με υψηλή ποιότητα προϊόντων. Η εφαρμογή νερού στις καλλιέργειες 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους, όπως η επιφανειακή άρδευση, η 
άρδευση με καταιονισμό και οι τοπικές μέθοδοι άρδευσης (μικροεκτοξευτήρες, 
μικροσωλήνες, άρδευση με σταγόνες και η υποεπιφανειακή άρδευση).  

 
3.2.7 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μας 

 

 Σο κλίμα 
 
Όπως είναι γνωστό, το κλίμα προσδιορίζει κατά βάση την ποσότητα του 

νερού που εξατμίζεται από την επιφάνεια του εδάφους και την ποσότητα που 
καταλήγει στην ατμόσφαιρα με το μηχανισμό της διαπνοής των φυτών. Από τους 
παράγοντες του κλίματος ιδιαίτερη σημασία έχουν οι άνεμοι και η θερμοκρασία.  
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Έτσι, αν στην περιοχή φυσούν συχνά άνεμοι με ταχύτητα μεγαλύτερη από 4-5 
m/sec τότε απαγορεύεται η εφαρμογή του συστήματος καταιονισμού, γιατί είναι 
αδύνατη η εξασφάλιση ομοιόμορφης άρδευσης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση στο 
έδαφος κηλίδων με περίσσεια νερού και κηλίδων με ανεπάρκεια νερού.  

 
Επίσης, η επικράτηση γενικά υψηλών θερμοκρασιών κάνει προβληματική την 

εφαρμογή του καταιονισμού, γιατί μεγάλες ποσότητες νερού χάνονται λόγω της 
έντονης εξάτμισης του νερού. Για το λόγο αυτό, ακόμη και όταν για μια περιοχή η 
θερμοκρασία εγκατάστασης του συστήματος καταιονισμού δεν είναι απαγορευτική, 
δε συνιστάται η λειτουργία του δικτύου τις μεσημβρινές ώρες.  

 
τις παραπάνω περιπτώσεις ενδείκνυνται οι τοπικές μέθοδοι άρδευσης. την 

περίπτωση σοβαρών ελλείψεων νερού, θα πρέπει να προτείνονται καλλιέργειες 
ανθεκτικές στην ξηρασία. Αν η περιοχή πλήττεται από παγετούς, ο καταιονισμός 
αποτελεί ένα μέσο αντιπαγετικής προστασίας. 
 

 Σο έδαφος 
 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση μας στην επιλογή 
μεθόδου ποτίσματος είναι το έδαφος. Εάν η προς άρδευση περιοχή είναι ανώμαλη 
και παρουσιάζει μεγάλες κλίσεις, τότε αποκλείεται η επιφανειακή άρδευση. Επίσης η 
επιφανειακή άρδευση αποκλείεται στην περίπτωση εδαφών με μεγάλη διηθητικότητα 
(π.χ. αμμώδη εδάφη με διηθητικότητα μεγαλύτερη από 20 cm/h) γιατί τα μήκη των 
αυλακιών πρέπει να είναι μικρά και η πυκνότητα τους μεγάλη. Αυτό κάνει 
ασύμφορη την εφαρμογή της μεθόδου γιατί η έκταση που καταλαμβάνει το δίκτυο 
είναι μεγάλη, τα έξοδα συντήρησης αυξημένα και η κυκλοφορία των μηχανημάτων 
προβληματική. Επίσης, αν η υπόγεια στάθμη του νερού βρίσκεται σε μικρό βάθος 
από την επιφάνεια του εδάφους, πάλι η επιφανειακή άρδευση δεν ενδείκνυται, γιατί 
στην πράξη δεν είναι εύκολος ο έλεγχος των ποσοτήτων του εφαρμοζόμενου νερού 
και ο κίνδυνος ανύψωσης της υπόγειας στάθμης στο βάθος του κυρίου 
ριζοστρώματος των φυτών είναι μεγάλος. Υαίνεται τελικά ότι η επιφανειακή 
άρδευση έχει αρκετά μειονεκτήματα και για αυτό το λόγο έχει αντικατασταθεί στο 
μεγαλύτερο μέρος της Φώρας μας.  
 

ε όλες αυτές τις περιπτώσεις τη λύση προσφέρει το σύστημα άρδευσης με 
σταγόνες, ή με παραλλαγές του καταιονισμού (μικροεκτοξευτήρες κ.λπ.). 

 

 Σο είδος των φυτών και ο τρόπος καλλιέργειας  
 

Μια χαρακτηριστική περίπτωση που το είδος της καλλιέργειας επιβάλλει με 
τρόπο σαφή το σύστημα άρδευσης, είναι η καλλιέργεια του ρυζιού, το οποίο 
υποχρεωτικά αρδεύεται με επιφανειακή άρδευση και μάλιστα με κατάκλυση.  

 
Σα οπωροφόρα μπορούν να αρδεύονται με όλα τα συστήματα άρδευσης εκτός 

εάν άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες επιβάλλουν το ένα ή το άλλο σύστημα.  
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Η άρδευση με σταγόνες είναι δυνατή σε όλα τα οπορωφόρα, αρκεί μόνο το 
νερό να είναι καλής ποιότητας, γιατί αν περιέχει άλατα και δεν προβλεφθεί 
ικανοποιητική απόπλυση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αλάτωσης των εδαφών.  

 

ε καλλιέργειες με θερμοκήπια μπορούν να εφαρμοσθούν επίσης όλα τα 
συστήματα, αλλά τελευταία φαίνεται να κερδίζει έδαφος η αυτοματοποιημένη 
άρδευση με σταγόνες. 

 

 Η διαθέσιμη ποσότητα και η ποιότητα νερού 
 

Όταν η διαθέσιμη ποσότητα νερού είναι πολύ μικρή, τότε ενδείκνυται η 
άρδευση με σταγόνες. Η επιφανειακή άρδευση λόγω των αυξημένων απωλειών νερού 
από βαθιά διήθηση απαιτεί μεγαλύτερες παροχές και από αυτή την άποψη, δε 
διαθέτει την προσαρμοστικότητα των άλλων συστημάτων άρδευσης. Εκτός από τη 
διαθέσιμη ποσότητα, σημαντικό ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος 
άρδευσης παίζει και η ποιότητα του.  

 
Όταν το νερό είναι κρύο και οι καλλιέργειες παρουσιάζουν σχετική ευπάθεια 

σε αυτό ή όταν το νερό περιέχει άλατα και προκαλεί εγκαύματα στο φύλλωμα των 
καλλιεργειών, τότε πρέπει να αποφεύγεται το σύστημα καταιονισμού. Ψς προς την 
επιλογή του συστήματος άρδευσης με αλατούχο νερό, η άρδευση με σταγόνες πρέπει 
να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, γιατί, συνήθως με το σύστημα αυτό, επειδή 
κατά κανόνα δεν γίνεται συστηματική απόπλυση, όταν οι βροχοπτώσεις στην 
περιοχή του έργου δεν είναι αρκετές για την απομάκρυνση των αλάτων, υπάρχει 
κίνδυνος σοβαρής αλάτωσης του εδάφους. Η εξυγίανση του απαιτεί την προσαγωγή 
μεγάλων ποσοτήτων νερού, που σημαίνει στην ουσία νέο αρδευτικό δίκτυο.  

 
Πάντως, γενικός κανόνας στη χρήση αλατούχων νερών είναι η ενδεδειγμένη 

σε κάθε περίπτωση απόπλυση των εδαφών για την αποφυγή αλάτωσης τους.  
 
Επίσης τα αλατούχα νερά, προκαλούν σοβαρά προβλήματα εμφράξεων στους 

σταλακτήρες του συστήματος άρδευσης με σταγόνες λόγω καθίζησης των διαλυμένων 
αλάτων στην έξοδο του νερού. 

 
Σα τελευταία έτη τείνουν να επικρατήσουν οι τοπικές μέθοδοι άρδευσης 

ιδιαίτερα σε περιοχές με ημίξηρο κλίμα όπως η χώρα μας. την παρούσα εργασία θα 
συγκρίνουμε δύο τοπικές μεθόδους, την άρδευση με σταγόνες και την υπόγεια 
άρδευση. 

 
3.2.8 Άρδευση με σταγόνες 

 
Η άρδευση με σταγόνες ή στάγδην άρδευση είναι ένας τρόπος αρδεύσεως 

κατά τον οποίο το νερό εφαρμόζεται στο έδαφος σε μικρές ποσότητες με τη μορφή 
σταγόνων, έτσι που κάθε φυτό χωριστά να εφοδιάζεται με την απαραίτητη για την 
κανονική του ανάπτυξη και απόδοση υγρασία. Η μέθοδος αναπτύχθηκε τα τελευταία 
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χρόνια, είναι πολύ αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται σωστά και προσφέρεται 
κατεξοχήν για αυτοματισμούς και προσφέρει οικονομία σε εργατικά χέρια. 
Ιδιαίτερα, η μέθοδος προσφέρεται για περιπτώσεις που η διαθέσιμη παροχή 
αρδεύσεως είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμοστούν οι 
άλλες μέθοδοι αρδεύσεως. Σο μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι, πέρα από το γεγονός 
ότι αξιοποιεί μικρές παροχές νερού, μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές με εξαιρετικά 
ανώμαλη τοπογραφία χωρίς την ανάγκη ισοπεδώσεων.  

 
Η άρδευση με σταγόνες αποτελεί μια τεχνική που προορίζεται να θέσει το 

νερό και τα λιπάσματα κατευθείαν στη διάθεση των ριζών με διανεμητές ειδικά 
σχεδιασμένους και υπολογισμένους για πολύ μικρές παροχές, έτσι ώστε η κίνηση του 
νερού στην επιφάνεια του εδάφους να είναι αρκετά περιορισμένη και να μην 
δημιουργείται «λίμνασμα νερού». 

 

 
χήμα 3.1 Άρδευση με σταγόνες  
 

Δεξιά: Εικόνα 3.2 Άρδευση με σταγόνες 
 

 
 
 
 
 
 
Αριστερά: Εικόνα 3.3 
Άρδευση με 
σταγόνες18 

                                                 
18 Παπδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΟ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΓΙΑ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» 
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Όπως και με κάθε μέθοδο, η άρδευση πρέπει να καλύπτει τις σε νερό ανάγκες 
της καλλιέργειας, όπως αυτές εκφράζονται με την εξατμισοδιαπνοή (ΕΣ). Πολλές 
καλλιέργειες, ιδιαίτερα οπωρώνες με νεαρά δένδρα, δεν καλύπτουν ολόκληρη την 
επιφάνεια του εδάφους με το φύλλωμα τους. Αν με την άρδευση υγραίνεται 
ολόκληρη η επιφάνεια, σημαντικό μέρος του νερού χάνεται σαν εξάτμιση από το 
ακάλυπτο έδαφος και σαν διαπνοή από ζιζάνια που αναπτύσσονται ανάμεσα στα 
δένδρα. την άρδευση με σταγόνες οι απώλειες αυτές περιορίζονται κατά πολύ γιατί, 
όπως αναφέρθηκε, μέρος μόνο της επιφάνειας του εδάφους υγραίνεται (30% συνήθως 
στους οπωρώνες) και δεν ευνοείται η ανάπτυξη των ζιζανίων γιατί μεγάλο μέρος του 
χωραφιού παραμένει ξερό. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της ΕΣ καλύπτεται από τη 
διαπνοή της καλλιέργειας. 

  
Σο νερό εφαρμόζεται σε σημεία με μικρή επιφάνεια διαβροχής του 

επιφανειακού εδάφους, εκμηδενίζεται η επιφανειακή κίνησή του και διάβρωση, 
εισέρχεται στο έδαφος και κινείται εν μέρει οριζόντια και ανάλογα τη σύσταση και το 
βάθος του εδάφους, περισσότερο ή λιγότερο βαθιά στο ριζόστρωμα (σχεδιάγραμμα 
παρακάτω). 

 
 

 
χήμα 3.4 Διαβροχή του εδάφους από το σταλακτήρα ανάλογα με τη σύστασή του19. 

 
 

 Πλεονεκτήματα της Άρδευσης με ταγόνες  
 

ε γενικές γραμμές είναι τα ακόλουθα:  
 
α. Αύξηση των αποδόσεων  

                                                                                                                                                         
 
19 Λιβανίου Ι. «Διαχείριση Νερού για Γεωργική Φρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα 
Βελτιστοποίησης» 
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Η εύκολη απορρόφηση των υδατικών διαλυμάτων και ο συνεχής εφοδιασμός 

του ριζοστρώματος των φυτών με θρεπτικά στοιχεία ιδίως όταν στο αρδευτικό νερό 
διαλύονται λιπάσματα, αποτελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση των αποδόσεων 
με τη μέθοδο αυτή. Πειράματα και εφαρμογές σε πολλές χώρες του κόσμου απέδειξαν 
ότι με την άρδευση με σταγόνες η αύξηση των αποδόσεων κυμαίνεται συνήθως από 
25-50% για δενδρώδεις καλλιέργειες και 30-70% για τις κηπευτικές. ε πολλές δε 
περιπτώσεις παρατηρήθηκε εκτός από τις υψηλές αποδόσεις, καλύτερη ανάπτυξη των 
φυτών, καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη πρωιμότητα.  

 
β. Ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και απόδοσης των φυτών.  
 
Η συχνή και με βραδύ ρυθμό χορήγηση του νερού με μικρές παροχές δεν 

εκτοπίζει τον αέρα μέσα από το έδαφος και έτσι δημιουργούνται ευνοϊκότερες 
συνθήκες για το ριζικό σύστημα των φυτών. Σα φυτά δεν παθαίνουν το λεγόμενο 
στην εποχή μας stress από απότομες μεταβολές της εδαφικής υγρασίας κάτω από τις 
οποίες αναγκάζονται να περιορίσουν τη διαπνοή τους και κατ‟αυτόν τον τρόπο να 
δημιουργήσουν προϊόντα χονδρόφλουδα κατώτερης ποιότητας.  

 
Γενικά, όσο μικρότερη είναι η συχνότητα των αρδεύσεων, δηλαδή μεσολαβεί 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ αυτών, τόσο υψηλότερη είναι και η τάση, που 
εκφράζει τη δύναμη της συγκράτησης του νερού από τους κόκκους του εδάφους. 

 
 

γ. Οικονομία αρδευτικού νερού.  
 
Επειδή με τη μέθοδο αυτή ποτίζεται μία μικρή έκταση εδάφους γύρω από το 

φυτό, υπάρχουν πολύ ελαττωμένες απώλειες από την εξάτμιση. Σο νερό πηγαίνει 
κατευθείαν στο ριζόστρωμα και δεν παρασύρεται από τον αέρα ώστε να εξατμίζεται 
πριν πέσει στο έδαφος όπως γίνεται στην περίπτωση της τεχνητής βροχής.  

 
Γενικά υπολογίζεται ότι η οικονομία νερού σε σχέση με την άρδευση με 

καταιονισμό ανέρχεται σε 20-25%, σε σχέση δε με την επιφανειακή άρδευση, σε 50% 
περίπου.  

 
Έκτος αυτών με τη μέθοδο αυτή δεν ποτίζονται υποχρεωτικά και οι εκτάσεις 

που βρίσκονται έξω από τα όρια του χωραφιού όπως συμβαίνει στην τεχνητή βροχή.  
 
δ. Φαμηλό κόστος αντλητικού συγκροτήματος και δικτύου.  
 
Αφού η ποσότητα νερού ανά μονάδα επιφάνειας στη μονάδα του χρόνου 

(παροχή) είναι μικρή, η απαιτούμενη ισχύς των συγκροτημάτων είναι μικρότερη από 
τις άλλες μεθόδους.  

 
ε. Αξιοποίηση μικρών παροχών και χρησιμοποίηση χαμηλών πιέσεων.  
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Σο πλεονέκτημα αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε περιοχές που το νερό είναι λίγο 

και δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί με καμιά άλλη μέθοδο. Με ορισμένη παροχή, 
είναι δυνατό κατά την άρδευση με σταγόνες, να αρδευτεί μεγαλύτερη έκταση από ότι 
με τα συμβατικά συστήματα άρδευσης.  

 
στ. Δυνατότητα αξιοποίησης αλατούχων νερών.  
 
Σα συστήματα άρδευσης με σταγόνες δίνουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν, για την άρδευση των καλλιεργειών, αλατούχα νερά γιατί:  
 

 Με την απευθείας χορήγηση νερού στο έδαφος χωρίς να βρέχεται το φύλλωμα 
των φυτών, αποφεύγονται ζημιές στα φύλλα από την αυξημένη οσμωτική 
πίεση που δημιουργείται με την αύξηση της συγκέντρωσης αλάτων καθώς το 
νερό εξατμίζεται από βρεχόμενο φύλλωμα.  
 

 Με τη μεγάλη συχνότητα των αρδεύσεων η περιεκτικότητα σε νερό του 
εδάφους βρίσκεται σε συνεχώς υψηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η συγκέντρωση 
των αλάτων στο εδαφικό διάλυμα και στη συνέχεια η οσμωτική τάση στο 
έδαφος να διατηρείται συνεχώς σε χαμηλά επίπεδα, το δε ριζόστρωμα να 
βρίσκεται σε ανεκτές συνθήκες τάσης. Αυτό εξασφαλίζεται περισσότερο με τη 
συχνότητα των ποτισμάτων.  
 
ζ. Ανεξαρτητοποίηση της άρδευσης από τον άνεμο.  
 

Η χορήγηση του νερού πάνω ή πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, 
ανεξαρτητοποιεί την εφαρμογή από τον άνεμο και δεν υπόκειται στη δυσμενή 
επίδραση αυτού, όπως συμβαίνει με την τεχνητή βροχή.  

 
η. Άρδευση επικλινών και ανώμαλων εδαφών.  
 
Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε επικλινή και ανώμαλα εδάφη, τα 

οποία θα ήταν αδύνατο, ή πολύ δαπανηρό, να ποτιστούν με άλλες μεθόδους.  
 
θ. Οικονομία εργατικών.  
 
Σα δίκτυα άρδευσης με σταγόνες, ως μόνιμα δίκτυα, δεν χρειάζονται 

ημερομίσθια για την λειτουργία τους.  
 
ι. Μείωση των ζιζανίων.  
 
Όπως έχει αναφερθεί, το έδαφος βρέχεται κατά τμήματα, που αποτελούν 

μέρος της όλης έκτασης, την οποία καταλαμβάνει η καλλιέργεια. Κατά συνέπεια τα 
ζιζάνια αναπτύσσονται στα τμήματα αυτά του εδάφους και εύκολα μπορούν να 
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ελεγχθούν με οικονομικά ζιζανιοκτόνα και πολλές φορές, εφόσον υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις, η καταπολέμηση γίνεται μέσου του ίδιου δικτύου.  

 
ια. Ευκολία λίπανσης.  
 
Τπάρχει δυνατότητα να χορηγηθούν αρκετά λιπάσματα διαλυμένα μέσα στο 

αρδευτικό νερό με κατάλληλους υδρολιπαντήρες. Έτσι, το λίπασμα χορηγείται 
κατευθείαν στο ριζόστρωμα.  

 
ιβ. Εύκολη κυκλοφορία μέσα στο χωράφι.  
 
Η διατήρηση σε ξερή κατάσταση της λωρίδας μεταξύ των φυτών επιτρέπει την 

κυκλοφορία για την εκτέλεση διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών κατά την περίοδο 
της άρδευσης, όπως συγκομιδή καρπών, διάφορες μεταφορές, κ.λπ.  

 
ιγ. Έλεγχος ασθενειών και εντόμων.  
 
Με τον τρόπο που χορηγείται το νερό στα φυτά χωρίς αυτά να βραχούν στο 

φύλλωμα, δεν δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη των 
μυκητολογικών και εντομολογικών προσβολών. 

 

 Μειονεκτήματα της Άρδευσης με ταγόνες  
 

Η γρήγορη διάδοση της μεθόδου τα τελευταία χρόνια, αναμφίβολα οφείλεται 
στα σοβαρά αγρονομικά πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν. Όμως κατά την 
εφαρμογή της αντιμετωπίζονται σε μικρό η μεγάλο βαθμό και διάφορα προβλήματα 
τα οποία αποτελούν μειονεκτήματα. Σα κυριότερα από αυτά είναι: 

 
α. Έμφραξη σωληνώσεων  
 
Κατά τη λειτουργία των συγκροτημάτων με σταγόνες παρουσιάζονται 

συνήθως βουλώματα στους σταλακτήρες από οργανικά ή ανόργανα υλικά, που 
μεταφέρονται από το αρδευτικό νερό, από ιζήματα διαφόρων ενώσεων και από την 
ανάπτυξη διαφόρων μικροοργανισμών μέσα στο δίκτυο (φυσικές, χημικές, ή 
βιολογικές εμφράξεις). Επίσης, βουλώματα μπορεί να προκληθούν και από την 
ανάπτυξη μέσα στο δίκτυο διαφόρων μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες, κ.λπ.)  

 
β. Κίνδυνος συγκέντρωσης αλάτων στο έδαφος.  
 
τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης νερού που περιέχει άλατα, δημιουργείται 

πάντοτε μια αυξημένη συγκέντρωση από αυτά περιμετρικά, στα όρια μεταξύ της 
υγρής και ξερής φάσης του εδάφους. Και όταν μεν σημειώνονται ικανοποιητικές 
συγκεντρώσεις το πρόβλημα καταντά ασήμαντο, γιατί με τις βροχές 
απομακρύνονται τα άλατα στα βαθύτερα στρώματα, όταν όμως οι βροχοπτώσεις 
είναι ανεπαρκείς, τότε πρέπει να γίνουν εκπλύσεις με επί πλέον αρδεύσεις.  
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πουδαίο ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος παίζει η παράταση των 

αρδεύσεων μέχρι τις αρχές του χειμώνα.  
 
γ. Εμφάνιση τροφοπενιών στα φυτά.  
 
Η αιτία της εμφάνισης τροφοπενιών αποτελεί το γεγονός της ανάπτυξης του 

ριζικού συστήματος στο ίδιο πάντοτε τμήμα εδάφους, σε εκείνο δηλαδή που συνεχώς 
υγραίνεται από τους σταλακτήρες. Γι‟ αυτόν ακριβώς το λόγο η λίπανση πρέπει να 
εφαρμόζεται μαζί με την άρδευση και να είναι πλήρης. 

 
 

3.2.9 Τπόγεια ή Τποεπιφανειακή Άρδευση  
 
 

Η υποεπιφανειακή άρδευση συνίσταται στην τεχνητή ρύθμιση της στάθμης 
του υπόγειου νερού (με προσθήκη νερού) σε κατάλληλο υψόμετρο ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλύτερη αναλογία νερού και αέρα μέσα στο ριζόστρωμα των 
καλλιεργειών. Έτσι, η υποεπιφανειακή άρδευση μπορεί να θεωρηθεί σαν το 
αντίστροφο της στράγγισης.  

 

 
χήμα 3.5 Τπόγεια άρδευση20. 

                                                 
20 ΝΕΣΑΥΙΜ ΕΛΛΑ 
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Η μέθοδος αυτή είναι πολύ διαδεδομένη σε βροχερές περιοχές γιατί 

συνδυάζεται άριστα με το υπάρχον σύστημα στράγγισης των νερών της βροχής. Έτσι, 
κατά τις περιόδους ξηρασίας, όταν η εξάτμιση είναι μεγαλύτερη από τη βροχόπτωση, 
εμποδίζεται η ροή του νερού στις τάφρους στράγγισης και με αυτό τον τρόπο 

ρυθμίζεται το ύψος της υπόγειας στάθμης, για τον εφοδιασμό των καλλιεργειών με 
νερό. 

  
ύμφωνα με τη μέθοδο αυτή οι πλευρικοί σωλήνες τοποθετούνται σε ένα 

συγκεκριμένο βάθος κάτω από την επιφάνεια του εδάφους κάτι βέβαια που 
εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας και τη συνήθη καλλιεργητική πρακτική. 
Από την άλλη πλευρά, το επιφανειακό έδαφος δεν συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά 
εδαφικής υγρασίας με αποτέλεσμα την εξάλειψη στον μέγιστο βαθμό της 
επιφανειακής εξάτμισης. Έτσι, διατηρώντας την επιφάνεια του εδάφους ξηρή 
μπορούν πιο εύκολα να πραγματοποιηθούν οι διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και 
επίσης μειώνονται οι ασθένειες των φυτών και το σάπισμα της ρίζας, ενώ διατηρείται 
σε ικανοποιητικά επίπεδα η δομή και υφή του επιφανειακού εδάφους με αποτέλεσμα 
να επιτυγχάνεται καλύτερος αερισμός του εδάφους και αποτελεσματικότερη διήθηση 
του νερού της βροχής εντός των χαμηλότερων στρωμάτων της εδαφικής κατανομής. 
Σα υλικά άρδευσης δεν εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες και κυρίως στον 
ήλιο, γεγονός που συνεπάγεται και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Φρησιμοποιώντας 
λοιπόν αντίστοιχες μεθόδους, το αρδευτικό νερό και τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα 
μεταφέρονται απευθείας στην ενεργή ζώνη του ριζοστρώματος, κάτι που αποτελεί 
μεγάλο πλεονέκτημα ειδικότερα για τα δυσκίνητα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. 
Επίσης, η μόνιμη τοποθέτηση αυτών των συστημάτων κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους μειώνει μακροπρόθεσμα το κόστος εργασίας. Επίσης είναι απαραίτητη η 
επιφανειακή άρδευση προφυτρωτικά. 

  
Η υπόγεια στάγδην άρδευση υπερέχει της επιφανειακής στάγδην, τόσο σε 

ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς δείκτες ανάπτυξης, παραγωγικότητας και 
αποδοτικότητας σε νερό άρδευσης. Η υπεροχή αυτή βέβαια είναι αναμενόμενη 
εξαιτίας της μείωσης των απωλειών λόγω εξάτμισης του επιφανειακού εδάφους και 
της αμεσότερης προσέγγισης του αρδευτικού νερού από το ενεργό ριζόστρωμα των 
φυτών. 

 
 

 

 Πλεονεκτήματα της υπόγειας άρδευσης 
 

Οι συγκριτικοί παράγοντες για το εάν η υποεπιφανειακή άρδευση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή όχι, είναι οι παρακάτω: 

 
α. Είναι αποτελεσματική σε ξηρά εδάφη με μικρή υδατοϊκανότητα και υψηλή 

υδραυλική αγωγιμότητα.  
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β. Οι απαιτήσεις σε εργατικά χέρια είναι μικρές.  
 
γ. Η ανάπτυξη αγριόχορτων είναι ελάχιστη επομένως και τα έξοδα 

καταπολεμήσεως των είναι ελάχιστα.  
 
δ. Δεν χρειάζονται ισοπεδώσεις, αυλακώσεις κ.λ.π.  
 
ε. Η εξάτμιση νερού είναι ελάχιστη.  
 
στ. Η ανάπτυξη των καλλιεργειών είναι καλή.  

 

 Μειονεκτήματα της υπόγειας άρδευσης  
 
α. Επηρεάζονται τα γειτονικά κτήματα.  
 
β. Ο κίνδυνος έμφραξης των σταλαχτών λόγω κακής ποιότητας νερού, 

εισδοχής ριζών ή εδάφους είναι αυξημένος.  
 
γ. Κατά το στάδιο της φύτρωσης, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτούνται 

κάποιες επιφανειακές αρδεύσεις. 
 
δ. Η βλάστηση των σπόρων δεν είναι ομοιόμορφη εάν ο έλεγχος της υπόγειας 

στάθμης είναι ακανόνιστος. 
 
ε. Προτιμάται σε μόνιμες καλλιέργειες. 
 
στ. Δυσχεραίνει κατά περιπτώσεις την είσοδο στο χωράφι γεωργικών 

ελκυστήρων. 
 
 
 
 

3.2.10 υμπεράσματα 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μίας έρευνας που πραγματο-

ποιήθηκε στο Εργαστήριο Γεωργικής Τδραυλικής του Σμήματος Γεωπονίας Υυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την 
καθηγήτρια Μαρία ακελλαρίου-Μακραντωνάκη και τους συνεργάτες της. 

 
Η έρευνα έγινε στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βελεστίνο 

και αφορούσε δύο συστήματα άρδευσης την επιφανειακή και υπόγεια στάγδην 
άρδευση21. 
 

                                                 
21 Εφημερίδα Ημερησία http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=93265159 
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Οι καλλιεργητικές εργασίες που πραγματοποιούνταν για την προετοιμασία 
της σποροκλίνης ήταν κοινές για όλες τις μεταχειρίσεις και σύμφωνες με την 
καλλιεργητική πρακτική, που εφαρμόζεται στην περιοχή της Θεσσαλίας. 
 

Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν την ανάπτυξη και 
παραγωγικότητα των καλλιεργειών (ύψος φυτού, δείκτης φυλλικής επιφάνειας, 
χλωρή και ξηρή βιομάζα για τα ενεργειακά φυτά, παραγωγή ριζών και ζαχαρικός 
τίτλος για τα ζαχαρότευτλα, παραγωγή σύσπορου βαμβακιού κ.λ.π.). 

 
Η έρευνα έδειξε- μεταξύ άλλων- ότι η υπόγεια στάγδην άρδευση υπερτερεί 

έναντι της επιφανειακής, συμβάλλοντας στην καλύτερη ανάπτυξη των φυτών. Σα 
φυτά που αρδεύτηκαν με την υπόγεια στάγδην άρδευση ήταν περισσότερο 
παραγωγικά σε σύγκριση με τα φυτά που αρδεύτηκαν με επιφανειακή στάγδην 
άρδευση. 

 
Ειδικότερα, η υπόγεια στάγδην άρδευση, με εφαρμογή πλήρους δόσης 

άρδευσης, συνέβαλε στην εξοικονόμηση νερού άρδευσης σε ποσοστό που κυμάνθηκε 
μεταξύ 5% και 14%, ανάλογα με την καλλιέργεια που μελετήθηκε. 

 
Σα φυτά που αρδεύτηκαν με υπόγεια στάγδην άρδευση χρησιμοποίησαν 

αποδοτικότερα το νερό άρδευσης σε σύγκριση μ' αυτά που αρδεύτηκαν με 
επιφανειακή στάγδην άρδευση. Η εφαρμογή της δόσης άρδευσης, με τη μέθοδο της 
υπόγειας στάγδην άρδευσης, συμβάλλει επιπλέον στην περιορισμένη ανάπτυξη 
ζιζανίων. 

 
Η εφαρμογή ελλειμματικής άρδευσης, με τη μέθοδο της υπόγειας στάγδην 

άρδευσης, δεν επηρέασε την ανάπτυξη και παραγωγικότητα των φυτών, ενώ η 
ελλειμματική άρδευση με τη μέθοδο της επιφανειακής στάγδην άρδευσης, επηρέασε 
την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών. 

 
Επίσης, η ελλειμματική υπόγεια στάγδην άρδευση συνέβαλε στην 

εξοικονόμηση νερού άρδευσης, σε ποσοστό που κυμάνθηκε μεταξύ 18% και 38%, σε 
σύγκριση με την πλήρη επιφανειακή στάγδην άρδευση και ανάλογα με την 
καλλιέργεια που μελετήθηκε. 

 
την έρευνα εξετάστηκε επίσης, η χρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 

αστικών  αποβλήτων με τη μέθοδο της υπόγειας στάγδην άρδευσης και δεν 
επηρεάστηκε, η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα των φυτών. 
 

Η χρήση επεξεργασμένων αποβλήτων είχε ως αποτέλεσμα να εξοικονομηθεί 
καθαρό νερό, σε ποσοστό 37%, χωρίς να προκληθούν εμφράξεις στους σταλακτήρες. 
 

Επίσης, η εφαρμογή των επεξεργασμένων αποβλήτων με την υπόγεια στάγδην 
άρδευση δεν εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των χρηστών. 
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ημαντική εξοικονόμηση καθαρού νερού προκύπτει από την εφαρμογή 
επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων, με υπόγεια στάγδην άρδευση σε πάρκα 
και χώρους πρασίνου. 

 

3.3  Μελέτη εγκατάστασης 
 
 

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά μια μικρής έκτασης καλλιέργεια, η οποία είναι 
απομονωμένη από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Για αυτό το λόγο θα 
περιγράψουμε μια αυτόνομη εγκατάσταση. 

 
Θα χρησιμοποιήσουμε το συνδυασμό ηλιακής αντλίας με το σύστημα στάγδην 

άρδευσης που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα κατάλληλος στις απομονωμένες περιοχές 
χωρίς σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σο νερό διανέμεται άμεσα από την 
αντλία ή από τη βαρύτητα από μια δεξαμενή νερού. Για να ελαχιστοποιηθούν οι 
απώλειες λόγω εξάτμισης του νερού είναι απαραίτητο να γίνεται νυχτερινό πότισμα. 

 

 
χήμα 3.6 χηματική παράσταση εγκατάστασης22 

 
 Θεωρούμε ότι οι καταναλώσεις ενέργειας αφορούν την άντληση νερού για 

την άρδευση της έκτασης τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Αύγουστο, για διάφορους 
τύπους καλλιεργειών που μπορεί να απαιτηθούν. Η έκταση που θα πρέπει να 
ποτίσουμε είναι ένα (1) στρέμμα. Επιλέξαμε το σύστημα άρδευσης σταγόνας, που 

                                                 
22 Παπαδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΟ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΓΙΑ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» 
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είναι το κατάλληλο για χρήση με μικρές παροχές και πιέσεις. Με αυτή τη μέθοδο 
ποτίσματος και σε συνδυασμό με το νυχτερινό πότισμα, έχουμε τη μέγιστη 
εξοικονόμηση νερού. Έτσι οι ανάγκες μας σε καθημερινή βάση σε νερό για την 
κάλυψη του ενός στρέμματος είναι από 2 m3 έως 3,5 m3 και όπως καταλαβαίνουμε 
αυξάνονται για τις πιο ηλιόλουστες ημέρες ενώ τις πολύ συννεφιασμένες ή βροχερές 
οι ανάγκες είναι μειωμένες. Γενικά τις ηλιόλουστες ημέρες της άνοιξης οι ανάγκες 
μας σε νερό είναι 3 με 3,3 m3 την ημέρα, ενώ τις άστατες και βροχερές μειώνονται 
κοντά στα 2 m3 με 2,5 m3. Σο καλοκαίρι οι ανάγκες μας αγγίζουν τα 3,5 m3 την 
ημέρα, με ενδεχόμενο να περνάνε αυτή την τιμή σε ημέρες καύσωνα. Η κοινή 
υπόθεση είναι ότι περίπου 70% της περιοχής βρέχεται και 30% παραμένει ξηρό. Η 
παραλλαγή εξαρτάται από την ανάπτυξη εγκαταστάσεων και τον εδαφολογικό τύπο. 
Θα ποτίζουμε την έκταση κάθε ημέρα. Σο νερό θα παρέχεται από γεώτρηση σε βάθος 
20 μέτρων. Άρα η φωτοβολταϊκή μας εγκατάσταση έχει ως στόχο την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στην αντλία μας, για να μας παρέχει αυτά τα 2 με 3,5 m3 νερού 
ημερησίως. 

 
 

3.4  Δεξαμενή αποθήκευσης νερού 
 
 

Όπως έχουμε αναλύσει και νωρίτερα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
αποθεμάτων νερού και την ουσιαστική απαλοιφή των απωλειών από εξάτμιση 
αποφασίσαμε να κάνουμε νυχτερινό πότισμα. Σα φωτοβολταϊκά πλαίσια δίνουν 
ρεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι μία λύση είναι η αποθήκευση της 
ενέργειας σε συσσωρευτές ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της αντλίας το 
βράδυ. Όμως οι συσσωρευτές έχουν ένα σύνολο από μειονεκτήματα όπως έχουμε 
δείξει και νωρίτερα, με κυριότερο την οικονομική επιβάρυνση. 

 
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και για να αποφύγουμε τη 

χρήση συσσωρευτών επιλέχτηκε η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας, που μας 
δίνουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε μηχανική 
ενέργεια και η χρησιμοποίηση της δεύτερης κατά τις νυχτερινές ώρες. Αυτό το 
πετύχαμε με τη χρήση δεξαμενής αποθήκευσης νερού, η οποία βρίσκεται υψηλότερα 
από το επίπεδο του εδάφους. Η δεξαμενή γεμίζει νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας 
που λειτουργεί η αντλία μας και ύστερα τις νυχτερινές ώρες ποτίζουμε. Μία τέτοια 
δεξαμενή νερού θα πρέπει να αποφασιστεί να έχει και συγκεκριμένη χωρητικότητα. 
Ξέρουμε ότι για την έκτασή μας, οι μέγιστες απαιτήσεις νερού ημερησίως είναι 3,5 m3 
και αυτό για τις πολύ ηλιόλουστες ημέρες του καλοκαιριού.23 

 
Επιπλέον το πότισμα θα γίνεται κάθε ημέρα άρα θεωρητικά θα μας επαρκούσε 

μια δεξαμενή 3,5 m3. Εδώ όμως πρέπει να υπολογίσουμε κάποιες συνθήκες κάτω από 
τις οποίες είναι δυνατό να έχω απώλειες σε νερό: 

                                                 
23 Παπαδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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1. Μια περίοδος χαμηλής ηλιοφάνειας ή και υπερβολικής απαίτησης νερού. 

Περίοδο χαμηλής ηλιοφάνειας στο διάστημα που μελετάμε, δηλαδή 
Μάρτιο μέχρι και Αύγουστο, είναι ασύνηθες να έχουμε και αν θα έχουμε 
αυτή θα είναι το Μάρτιο που υπάρχουν και βροχερές ημέρες και γενικά οι 
απαιτήσεις μας σε νερό ημερησίως αυτές τις ημέρες θα μειώνονται κοντά 
στα 2 m3. Περίοδο με υπερβολικές απαιτήσεις νερού πολύ πιθανό να 
έχουμε, ειδικά τις πολύ ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, για τις οποίες 
βέβαια ήδη έχει προβλεφθεί μια αύξηση των αναγκών στα 3,5 m3 την 
ημέρα. 

 
2. Μια ηλεκτρική ή μηχανική αποτυχία στο σύστημα. Ένα πρόβλημα στην 

εγκατάστασή μας είτε αυτό σχετίζεται με τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είτε με 
τις καλωδιώσεις είτε με την αντλία, θα μπορούσε να τη θέσει εκτός 
λειτουργίας για ώρες, ακόμα και για ημέρα. 

 
3. Μια διαρροή στη δεξαμενή ή τη διοχέτευση με σωλήνες. Πάντα υπάρχει ο 

κίνδυνος να έχουμε διαρροή στη δεξαμενή, αλλά κυρίως στους σωλήνες 
άντλησης ή και ποτίσματος. 

 
 

Οι παραπάνω κίνδυνοι οδήγησαν στην επιλογή μιας μεγαλύτερης δεξαμενής 
που θα έχει αυτονομία 2 ημερών. Άρα διπλασιάζουμε τη χωρητικότητά της στα 7 m3. 
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε περίπτωση που το νερό πάει να υπερβεί αυτό το όριο 
τότε υπάρχει ειδικός διακόπτης υπερχείλισης που θέτει εκτός λειτουργίας την αντλία. 
Για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια υπάρχει έξοδος για το νερό στην κορυφή της 
δεξαμενής. 

 
ημαντικός παράγοντας είναι και ο καθορισμός του ύψους από το έδαφος στο 

οποίο πρέπει να βρίσκεται η δεξαμενή ώστε να υπάρχει κατά το πότισμα η 
κατάλληλη πίεση μέσα στις σωληνώσεις για να καλυφθεί η έκταση ενός στρέμματος. 
Για τη μέθοδο ποτίσματος σταλαγματιάς και για μήκος σωλήνων μέχρι 200 μέτρα, το 
κατάλληλο ύψος της δεξαμενής είναι τα 3,5 m. Άρα καταλαβαίνουμε πως η αντλία 
μας πρέπει να ανυψώνει άλλα 3,5 μέτρα το νερό, πέρα από τα 20 της γεώτρησης, 
συνολικά δηλαδή 23,5 m. 24 

 

                                                 
24 Παπαδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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Εικόνα 3.7 Δεξαμενή που γεμίζει με τη βοήθεια ηλιακής αντλίας. 

 
 
 

3.5  Κύρια εγκατάσταση και συνδεσμολογία πλαισίων 
 

Με τη χρήση της δεξαμενής αποφεύγουμε τη χρήση μπαταριών, μειώνοντας το 
κόστος. Αυτό που προσπαθήσαμε είναι περαιτέρω ελάττωση του κόστους της 
εγκατάστασης με την αποφυγή χρήσης μπαταριών, μετατροπέα συνεχούς τάσης 
(DC/DC converter) και αντιστροφέα (DC/AC inverter). Η αντλία μας έπρεπε να 
λειτουργεί με συνεχές ρεύμα και μάλιστα να μπορεί να δέχεται ένα εύρος τιμών 
τάσης. Ιδανικές για τέτοιου τύπου εφαρμογές είναι οι ηλιακές αντλίες, η χρήση των 
οποίων μας δίνει πολλές λύσεις.  

 
Οι ηλιακές αντλίες προσφέρουν λύση στις ανάγκες για άντληση νερού σε  

απομακρυσμένες περιοχές και σε περιπτώσεις που χρειάζεται αποφυγή μιας 
πετρελαιοκίνητης αντλίας. Η ηλιακή αντλία συνδέεται απ' ευθείας στα 
φωτοβολταϊκά πλαίσια, τα οποία παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Δε χρησιμοποιούνται 
μπαταρίες για την αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η αντλία 
δουλεύει συνεχώς για το γέμισμα της δεξαμενής μας όσο υπάρχει ηλιακή 
ακτινοβολία. Η ποσότητα του νερού που διοχετεύεται εξαρτάται από την ισχύ των 
φωτοβολταϊκών. Οι ηλιακές αντλίες είναι κατάλληλες για ένα μεγάλο εύρος 
εφαρμογών αφού μπορούν να αντλήσουν από λίγα μέτρα μέχρι και 350 μέτρα 
βάθος. Για την άντληση από βάθος 20 μέτρων και την ολική ανύψωση στα 23,5 μέτρα 
μπορεί να επιλεγεί η αντλία Lorentz PS 200 HR. Οι ηλιακές αντλίες Lorentz PS 200 
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HR έχουν ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών όπως παροχή πόσιμου νερού, πότισμα 
ζώων φάρμας, διαχείριση λιμνών και άρδευση. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ανέλκυση νερού πάνω από 50 m ενώ το ποσοστό ροής φτάνει μέχρι και τα 5 m3/h. Η 
εγκατάστασή τους είναι απλή, δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση και διακρίνονται 
για τη μεγάλη αξιοπιστία και διάρκεια ζωής. Γενικά με τη χρήση μιας τέτοιου τύπου 
αντλίας, η άντληση γίνεται πιο αποδοτική και οικονομική. 

 

 
 

Εικόνα 3.8 Ηλιακή αντλία LORENTZ PS 200 HR και μονάδα ελέγχου25. 
 

Α) Ένα σημαντικό τμήμα της αντλίας είναι η μηχανή που την κινεί. Σα 
βασικά χαρακτηριστικά της μηχανής EC DRIVE 600 HR / 200 C είναι: 

 
• Λειτουργεί χωρίς ψήκτρα DC μηχανής. 

• Δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά μέσα στη μηχανή. 

• Δεν χρειάζεται συμπλήρωση νερού. 

• Ισορροπημένη πίεση, μέγιστη απεριόριστη κατάδυση (IP 58). 

• Έχει δυνατά πλαϊνά περιβλήματα, υλικό: κάρμπον / κεραμικό. 

• Τγρό υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 316),POM, λάστιχο. 

 

Β) Η αντλία διαθέτει ελεγκτή για τις βασικές της λειτουργίες και για την 
προστασία της. την ουσία με αυτόν γίνεται ο χειρισμός της αντλίας. Σα βασικά 
χαρακτηριστικά του ελεγκτή είναι: 

                                                 
25 www.lorentz.de 
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• Έλεγχος του συστήματος αντλιών και παρακολούθηση των λειτουργικών 

συστημάτων. 

• Σοποθέτηση στην επιφάνεια (χωρίς κανένα καταδυόμενο εξάρτημα). 

• Δύο εισαγωγείς ελέγχου για καλύτερη άντληση (προστασία από ξηρασία), 

υπερχείλιση, διακόπτης πίεσης, τηλεχειρισμός κτλ.. 

• Αυτόματη επανεκκίνηση 20 λεπτά μετά το μη σωστό κλείσιμο της αντλίας. 

• Προστατευμένη από την ανάστροφη πολικότητα, υπερφόρτιση και υψηλές 

θερμοκρασίες. 

• Έλεγχος ταχύτητας, μέγιστη ταχύτητα άντλησης με πιθανή μείωση ροής 

περίπου 30%. 

• Ηλιακή λειτουργία: ενσωματωμένο MPPT.  

• Μέγιστη απόδοση 88 % (μηχανή και τηλεχειριστήριο). 

• Προστασία IP 54 (αδιάβροχο). 

 

Οι HR αντλίες έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
• Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 

• Περιλαμβάνουν βαλβίδες αντεπιστροφής. 

• Σα υλικά τους είναι: ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 316), λάστιχο. 

• Αντλία με ελικοειδή πτερύγια (σωστή μετάδοση αντλίας). 

• Περιλαμβάνουν δύο βασικά εξαρτήματα μόνο: το στάτη και το δρομέα 

(αναλώσιμα). 

• Ο στάτης είναι γεωμετρικά φτιαγμένος από ανθεκτικό λάστιχο. 

• Ο δρομέας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, σκληρό κάλυμμα από χρώμιο, που 

είναι αντισκωρικό. 

• Προστασία από ξηρασία (προαιρετική). 

• Είναι ανθεκτικότερες στις βλάβες από άμμο συγκριτικά με άλλους τύπους 

αντλιών. 

• Γίνεται αυτόματος καθαρισμός τους. 
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3.6  υνδεσμολογία πλαισίων 
 
Για την εγκατάσταση μας επιλέξαμε τα πλαίσια της εταιρείας LUXOR SOLAR 

που κατασκευάζονται στην Γερμανία. Σο μοντέλο που επιλέξαμε είναι το 
πολυκρυσταλλικό LUXOR LX-245P με τα εξής βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

 Ονομαστικ ή ισχύς: 245Watt 

 Ονομαστική τάση λειτουργίας: 24-48 V DC 

 Σάση σημείου μεγίστης ισχύος: 30,59 V 

 Βαθμός απόδοσης: 15,16% 

 Θερμοκρασιακός συντελεστής: -0,45%/°C 

 Διακύμανση ισχύος: +1,5W/+6,5W  

 
 
 Για να κατανοήσουμε πόσα πολυκρυσταλλικά πλαίσια χρειαζόμαστε για την 

κάλυψη των αναγκών μας, καθώς και τη συνδεσμολογία αυτών, πρέπει να 
μελετήσουμε τους πίνακες με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της αντλίας Lorentz PS 
200 HR. Όπως είδαμε και παραπάνω ο Μάρτιος πιθανολογείται ως ο μήνας που το 
πολυκρυσταλλικό πλαίσιο δίνει τη μικρότερη ενέργεια. Άρα στην ουσία 
καλύπτοντας τις ανάγκες αυτού του μήνα καλύπτουμε και των άλλων μηνών. 
Πάντως εμείς θα επιβεβαιώσουμε και τη σωστή λειτουργία το καλοκαίρι. Γενικά τις 
ηλιόλουστες ημέρες της άνοιξης οι ανάγκες μας σε νερό είναι 3 με 3,3 m3 την ημέρα, 
ενώ τις άστατες και βροχερές πέφτουν κοντά στα 2 m3 με 2,5 m3. Σο καλοκαίρι οι 
ανάγκες μας αγγίζουν τα 3,5 m3 την ημέρα, με ενδεχόμενο να περνάνε αυτή την τιμή 
σε ημέρες καύσωνα. Η συνολική ανύψωση του νερού μέχρι τη δεξαμενή είναι 23,5 m. 

 
 

 
Πίνακας 3.7 Φαρακτηριστικά λειτουργίας των τριών τύπων αντλιών Lorentz PS 200 HR26. 

 
τον πίνακα 3.7 βλέπουμε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των τριών τύπων 

αντλιών Lorentz PS 200 HR. Κατευθείαν γίνεται φανερό πως για ανύψωση νερού 

                                                 
26 www.lorentz.de 
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23,5 m λειτουργούν μόνο οι αντλίες HR-04 και HR-07. Σο ποια θα επιλεγεί θα 
αποφασιστεί μελετώντας τους πιο αναλυτικούς πίνακες της εταιρίας. Βλέπουμε πως η 
γεννήτρια ηλιακών πλαισίων πρέπει να είναι 80-300 Wp. Σα πλαίσια 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου LX-245P έχουν μέγιστη ισχύ 245 W, άρα ένα πλαίσιο 
είναι αρκετό. Επιπλέον η ονομαστική τάση λειτουργίας των ηλιακών πλαισίων είναι 
24-48 V DC. Σα πλαίσιά μας έχουν τάση σημείου μέγιστης ισχύος 30,59 V.  

 
Μελετώντας τους πίνακες 3.7 έως και 3.9 που μας δίνει ο κατασκευαστής της 

αντλίας εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Θέλουμε να ανυψώσουμε το νερό στα 
23,5m, άρα πηγαίνουμε στους πίνακες στα 25 m. Ο πίνακας 3.8 αντιπροσωπεύει 
ημέρες πολύ συννεφιασμένες, όπου η ολική ημερήσια τιμή της ακτινοβολίας 
βρίσκεται κοντά στις 4 kWh / m2, ενώ ο πίνακας 3.9 αντιπροσωπεύει ηλιόλουστες 
ημέρες, όπου η ολική ημερήσια τιμή της ακτινοβολίας βρίσκεται κοντά στις 6 kWh / 
m2. 
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Πίνακας 3.8 τοιχεία PS 200 HR για τάση ηλιακών πλαισίων 36-48 V DC και προσπίπτουσα 

στα πλαίσια ηλιακή ακτινοβολία 4 kWh/m2/day27. 

 

                                                 
27 www.lorentz.de 
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Πίνακας 3.9 τοιχεία PS 200 HR για τάση ηλιακών πλαισίων 36-48 V DC και προσπίπτουσα 
στα πλαίσια ηλιακή ακτινοβολία 6 kWh/m2/day28. 

 

                                                 
28 www.lorentz.de 
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Για τη λειτουργία της αντλίας απαιτείται τάση 24-48 V. Ακόμα και σε μία 
ημέρα πιθανώς του Ιουλίου που λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας το πάνελ θα 
αποδίδει τη μέγιστη ισχύ του με μικρότερη τάση, δεν θα πέσει κάτω από τα 24 V, 
οπότε η αντλία θα συνεχίσει να λειτουργεί. Άρα είναι σωστή η χρήση ενός πλαισίου 
για μείωση του κόστους και για αξιοποίηση της αντλίας, αρκεί να καλύπτουμε και τις 
ανάγκες μας σε νερό. 
 

Με το ένα πλαίσιο κινούμαστε στα 24-36 V. Από τον πίνακα 3.8 για μια πολύ 
συννεφιασμένη ημέρα βλέπουμε ότι η αντλία HR-04 θα ανεβάζει 5,1 m3 νερού για 
εγκατεστημένη ισχύ 250 Wp. Οι απαιτήσεις της έκτασης μια τέτοια ημέρα είναι 2 με 
2,5 m3. Άρα στην ουσία η πραγματική ποσότητα νερού που παίρνουμε είναι 
μεγαλύτερη και ανεβάζουμε το νερό σε μικρότερο ύψος από αυτό που δίνει ο 
κατασκευαστής (23,5 m αντί για 25 m). Επιπλέον στη δεξαμενή μας έχουμε 
μεγαλύτερα αποθέματα νερού (χωρητικότητα δεξαμενής 7 m3), δηλαδή η δεξαμενή 
θα έχει αποθηκευμένα περίπου 3,5 m3 επιπλέον από αυτά που δίνει η αντλία την 
ημέρα αυτή. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στην ακραία περίπτωση που θα έχουμε το 
Μάρτιο τέσσερις συνεχόμενες πολύ συννεφιασμένες ημέρες, στις οποίες μάλιστα οι 
απαιτήσεις νερού θα είναι υπερβολικές (κοντά στα 3 m3 την ημέρα), τα επιπλέον 3,5 
m3 νερού της δεξαμενής επαρκούν. Όλα τα παραπάνω μας δίνουν την ασφάλεια ότι 
δε θα έχουμε ποτέ έλλειψη νερού. Για τις ηλιόλουστες ημέρες του Μαρτίου και γενικά 
της άνοιξης χρησιμοποιούμε τον πίνακα 3.9 και βλέπουμε πως αντλούνται 6,2 m3 
νερού την ημέρα. Άρα αποθηκεύουμε και νερό στη δεξαμενή μας.  

 
Επιπλέον για τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντα θα μας δίνει 3,5 m3 νερού την 

ημέρα η αντλία. την πραγματικότητα, ειδικά με μια αλλαγή της κλίσης των 
πλαισίων στις 20ο, μπορούμε να παίρνουμε πολύ περισσότερο νερό. Ακόμα και τον 
Ιούνιο, που είχαμε 5 άστατες ημέρες, η μεγαλύτερης χωρητικότητας δεξαμενή 
καλύπτει και τρείς συνεχόμενες ημέρες μερικής συννεφιάς. Άρα σίγουρα δεν θα 
αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Η εγκατάστασή μας λοιπόν είναι ένα πλαίσιο 
πολυκρυσταλλικού πυριτίου LUXOR LX-245P συνδεδεμένο κατευθείαν στην αντλία 
Lorentz PS 200 HR-04. Η αντλία ανεβάζει το νερό μέσα στη δεξαμενή, για να 
χρησιμοποιηθεί αυτό τις νυχτερινές ώρες για το πότισμα της έκτασής μας. Άρα η 
διάταξή μας θα είναι όπως αυτή στην εικόνα 3.10. 
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Εικόνα 3.10 Υωτοβολταϊκή διάταξη με ένα πλαίσι πολυκρυσταλλικού πυριτίου LUXOR LX-

245P, που δίνοει το ρεύμα DC που παράγουν κατευθείαν στην αντλία Lorentz PS 200 HR-04, 
η οποία ανεβάζει το νερό μέσα στη δεξαμενή (7 m3), για να ποτίσουμε τις νυχτερινές ώρες με 

τη μέθοδο σταγόνας29. 

 
 
Απώλειες 
 

Για να μειώσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες κατά την ύδρευση, όπως οι 
απώλειες από εξάτμιση, επιλέξαμε την ιδανική μέθοδο ποτίσματος με σταλαγματιές 
κατά τις νυχτερινές ώρες. Τπάρχουν όμως και άλλες απώλειες στην εγκατάσταση, οι 
οποίες σχετίζονται με : 

 
• Σην υψομετρική διαφορά από τη στάθμη άντλησης του νερού μέχρι το ύψος 

τοποθετήσεως της αντλίας με τις απώλειες φορτίου στο σωλήνα απορροφήσεως 

σε m. 
 

•Σην τοπογραφική υψομετρική διαφορά εδάφους από το σημείο που είναι

 τοποθετημένη η αντλία μέχρι το πιο μακρινό σημείο του αγρού που 

αρδεύεται. 
 

• Σην επιθυμητή πίεση λειτουργίας στους σταλακτήρες. 
 

                                                 
29 Παπδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΟ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΓΙΑ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» 
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• Σις γραμμικές απώλειες φορτίου λόγω τριβών στο δίκτυο σωληνώσεως, 

δηλαδή στον κύριο αγωγό και τον αγωγό άρδευσης. 
 

• Σις τοπικές απώλειες πίεσης, λόγω τριβών, τις απώλειες στις γωνίες και τα 

λοιπά εξαρτήματα του δικτύου των σωληνώσεων.  

• Σις απώλειες πίεσης στην κεφαλή του συγκροτήματος (φίλτρα, δοχείο 

λίπανσης κλπ). 

 

• Σις απώλειες στις καλωδιώσεις. 

 
Από τις παραπάνω απώλειες, αυτές που συνδέονται με το πότισμα, όταν το 

νερό φεύγει από τη δεξαμενή μέχρι να πάει στο φυτό, έχουν προβλεφθεί με την 
ανύψωση της δεξαμενής από το έδαφος κατά 3,5 m. Επιπλέον πρέπει να ελέγξουμε τη 
σωστή ροή στους σωλήνες και να τους καθαρίζουμε. Για τις απώλειες στο τμήμα της 
διαδρομής πριν το νερό φτάσει στη δεξαμενή, ο κατασκευαστής της αντλίας έχει 
προβλέψει τις μέγιστες. Για μεγαλύτερη ασφάλεια επιλέξαμε μηχανήματα που δίνουν 
καλύτερα αποτελέσματα από τα ζητούμενα ως προς το ύψος άντλησης του νερού και 
τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ. Μια άλλη λύση είναι η τοποθέτηση του 
φωτοβολταϊκού πλαισίου κοντά στο φορτίο (αντλία) για να επιτυγχάνεται μείωση 
των απωλειών μεταφοράς και αύξηση της απόδοσης, δηλαδή περίπου όπως στην 
εικόνα 3.10. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 3.11: Υωτοβολταϊκό πλαίσιο κοντά στην αντλία για ελάττωση απωλειών 

Μεταφοράς 30. 

                                                 
30 Παπδόπουλος Αθ. «ΣΕΦΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΠΟ ΥΨΣΟΒΟΛΣΑΩΚΑ ΓΙΑ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΓΕΨΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» 
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3.7  Κόστος εγκατάστασης 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται το κόστος του αυτόνομου φωτοβολταϊκού 

συστήματος που σχεδιάσαμε. Για αρχή πρέπει να γίνουν κάποιες διαπιστώσεις. Θα 
παρουσιάσουμε το συνολικό κόστος της εγκατάστασης, μαζί με την αντλία, τη 
δεξαμενή και τους σωλήνες ποτίσματος. Όμως στην ουσία, όποια μέθοδο και αν 
χρησιμοποιούσαμε για να παρέχουμε ρεύμα στην αντλία (υβριδικό σύστημα, 
διασυνδεδεμένο με το δίκτυο σύστημα, εξωτερική παροχή ρεύματος κτλ.) θα είχαμε 
και κόστος αντλίας και κόστος σωληνώσεων και καλωδίων, καθώς και πιθανότατα 
κόστος δεξαμενής νερού. Άρα στην πραγματικότητα η μόνη επιπλέον επιβάρυνση σε 
αυτό το αυτόνομο σύστημα είναι το πλαίσιο πολυκρυσταλλικού πυριτίου LUXOR 
LX-245P και η δεξαμενή νερού. Οι τιμές που αναφέρουμε προέκυψαν ύστερα από 
αγοραστική έρευνα σε διάφορες εταιρείες πώλησης ή και εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
 

Σο κόστος της δεξαμενής νερού χωρητικότητας 7 m3 μαζί με τη βάση στήριξης 
αυτής (3,5 m ύψος) ανέρχεται στα 2΄200,00€. Οι καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις 
άρδευσης και μεταφοράς νερού, κοστίζουν 500,00€ . Σο πλαίσιο πολυκρυσταλλικού 
πυριτίου LUXOR LX-245P έχει κόστος 210,00€. Σέλος, η αντλία Lorentz PS 200 HR-04 
κοστίζει 1΄100,00€. Σο συνολικό κόστος της εγκατάστασης έτσι ανέρχεται στα 
4΄010,00€. τον πίνακα 3.12 παρουσιάζεται το κόστος κάθε τμήματος της 
εγκατάστασης αυτής.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 3.12 Επιμέρους και συνολικό κόστος τμημάτων της εγκατάστασης 

 
 
Είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι περίπου το κόστος που αναλογεί αν 

συμπεριλάβουμε και φθορές που μπορεί να προκύψουν. Θεωρούμε πως το σύστημά 
μας θα έχει διάρκεια ζωής 25 χρόνια, όσο περίπου είναι η ζωή των πλαισίων. Αν σε 
αυτό το διάστημα διαθέσουμε για συντήρηση 1΄000,00€ (πιθανές βλάβες αντλίας, 
αλλαγή καλωδίων και σωλήνων), το συνολικό κόστος για 25 χρόνια πάει στα 
5΄010,00€. Άρα για τα 25 χρόνια το κόστος αυτό είναι σχετικά χαμηλό.  
 

Σμήματα εγκατάστασης Κόστος σε ευρώ 

Αντλία Lorentz PS 200 HR-04 1΄100,00 

Δεξαμενή 7 m3 με βάση στήριξης 2΄200,00 

1 πλαίσιο LUXOR LX-245P 210,00 

Καλώδια και σωλήνες 500,00 

υνολικό κόστος: 4΄010,00 
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως από το κόστος που υπολογίσαμε στην ουσία μόνο 
αυτό των φωτοβολταϊκών πλαισίων και της δεξαμενής, δηλαδή 2΄410,00€, θα 
μπορούσε να αποφευχθεί με επιλογή μιας άλλης λύσης άρδευσης. Όμως τότε θα 
προέκυπταν άλλα, αρκετά επιβαρύνσεις (συσσωρευτές, DC/AC inverter, αγορά 
ρεύματος κτλ.). Κατά τη μελέτη της εγκατάστασης δώσαμε μια λύση που κατεβάζει το 
συνολικό κόστος. 

 
Σο συμπέρασμά μας λοιπόν είναι πως η συγκεκριμένη εγκατάσταση είναι 

ιδανική για την άντληση νερού και άρδευση μικρών εκτάσεων. Καταλαβαίνουμε πως 
αν είχαμε τη δυνατότητα να πουλάμε και ρεύμα τους μήνες που δεν καλλιεργούμε θα 
βελτιωνόταν ακόμα περισσότερο η οικονομική αποδοτικότητα της  εγκατάστασής 
μας. Μια λύση που αυξάνει την απόδοση της εγκατάστασής μας είναι η 
χρησιμοποίηση της ενέργειας που μας παρέχουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τους 
φθινοπωρινούς και χειμωνιάτικους μήνες για τη λειτουργία θερμοκηπίου.  

 
τη συνέχεια, προσπαθήσαμε να συγκρίνουμε το κόστος του ποτίσματος με 

χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων με αυτό στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ρεύμα από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σο κόστος της πρώτης 
περίπτωσης είναι τα 2΄200,00€ που κοστίζει η δεξαμενή και τα 210,00€ που κοστίζει το 
πλαίσιο, δηλαδή σύνολο 2΄410,00€, είναι το «Κοινό κόστος» (κόστος αντλίας, 
καλωδιώσεων και σωληνώσεων, συντήρησης), που είναι κοινό και στις δύο 
περιπτώσεις, για 25 χρόνια.  

 
Η εναλλακτική περίπτωση είναι να επιλεγεί η χρήση ρεύματος από εξωτερικό 

πάροχο για την άντληση νερού και το πότισμα της έκτασης όποτε εμείς επιθυμούμε. 
Σο χωράφι μας απέχει περίπου 500m από το δίκτυο ηλεκτρισμού και λόγω της 
μορφολογίας του εδάφους είναι απαραίτητο να καταβληθεί το ποσό των 5΄000,00€ 
περίπου για τα έξοδα σύνδεσης με το δίκτυο. Σο αγροτικό τιμολόγιο προβλέπει 
ελάχιστη χρέωση ανά μήνα 5 ευρώ, πάγια χρέωση 0,53 ευρώ ανά μήνα και χρέωση 
ενέργειας 0,05556 ευρώ/kWh. Λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση ενέργειας, 
υπολογίσαμε ότι το κόστος των τιμολογίων στα 25 χρόνια ανέρχεται περίπου στα 
1΄500,00 ευρώ. Η σύγκριση ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα του αυτόνομου 
συστήματος που περιγράψαμε στην αρχή και του διασυνδεδεμένου στο δίκτυο 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα Διασυνδεδεμένο στο δίκτυο 

Κόστος 
πλαισίου 

210,00€ 
Κόστος 

σύνδεσης 
στο δίκτυο 

5΄000,00€ 

Κόστος 
δεξαμενής 

2΄200,00€ 
Κόστος 

ενέργειας 
1΄500,00€ 

Κοινό κόστος 2΄600,00 Κοινό κόστος 2΄600,00€ 
υνολικό 

κόστος 
5΄010,00€ 

υνολικό 
κόστος 

9΄100,00€ 

Πίνακας 3.13 ύγκριση κόστους ηλιακού συστήματος – σύνδεσης στο δίκτυο 

 



   
 

 79 

 

 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα η επιλογή της χρήσης ενέργειας από 

φωτοβολταϊκά πλαίσια για την άρδευση της έκτασής μας συμφέρει σε σχέση με την 
παροχή ρεύματος από εξωτερικό πάροχο, αφού και μόνο η σύνδεση με το δίκτυο 
απαιτεί ένα κόστος που κοστίζει όσο και η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Αν δε 
συμπεριληφθεί και ένα πρόχειρο κοστολόγιο, σε σημερινές τιμές, της απαιτούμενης 
ενέργειας από τη ΔΕΗ, στα 25 χρόνια έχουμε εξοικονόμηση περίπου 4΄000,00€. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο   

 

ΘΕΡΜΑΝΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ                                        

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
 

 

  



   
 

 81 

 

4. Θέρμανση θερμοκηπίου – Αξιοποίηση ηλιακής ακτινοβολίας 
 
 Σην ηλιακή ακτινοβολία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για τη 
θέρμανση ενός θερμοκηπίου που ίσως χρειαστεί για την καλλιέργειά μας. 
 
 Σο πρωταρχικό αντικείμενο ενός θερμοκηπίου είναι η υψηλότερη παραγωγή 
προϊόντων εκτός καλλιεργητικής περιόδου, η επίτευξη της οποίας προϋποθέτει 
βέλτιστες θερμοκρασίες σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. Σο μικροκλίμα 
των φυτών εντός του θερμοκηπίου καθορίζεται με όρους θερμοκρασίας αέρα, 
έντασης φωτισμού (ηλιακή ακτινοβολία ή τεχνητός φωτισμός), σύνθεσης αέρα 
(συγκέντρωση CO2) και σύστασης εδάφους (H2O, και θρεπτικά στοιχεία). Η ηλιακή 
ακτινοβολία, η θερμοκρασία αέρα και εδάφους είναι οι καθοριστικοί παράμετροι 
που λαμβάνονται υπόψη στην μελέτη της αλληλεπίδρασης του φυτού και του 
περιβάλλοντός του. Για να επιτευχθούν βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες, είναι 
απαραίτητη η θέρμανση, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των ψυχρών εποχών  
 

4.1 Εφαρμογές θέρμανσης μέσα στα θερμοκήπια και βελτιστοποίηση 
της θερμοκρασίας του αέρα. 

 
 Η θέρμανση ενός θερμοκηπίου μπορεί να εξασφαλιστεί είτε παθητικά είτε 
ενεργητικά με τη χρήση συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 

 Σα ενεργητικά ηλιακά θερμοκήπια είναι εξοπλισμένα με ηλιακά συστήματα 
που χρησιμοποιούν ένα σύστημα συλλογής και μετατροπής της ηλιακής 
ενέργειας σε θερμότητα το οποίο είναι ξεχωριστό από το θερμοκήπιο, και ένα 
ανεξάρτητο σύστημα αποθήκευσης της θερμότητας. Περιλαμβάνουν 
διάφορους τύπους ηλιακών συσσωρευτών και συστημάτων αποθήκευσης 
θερμότητας καθώς και τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης. 
 

  Σα παθητικά ηλιακά θερμοκήπια έχουν το σύστημα συλλογής θερμότητας 
ενσωματωμένο στο ίδιο το θερμοκήπιο, ή το ίδιο το θερμοκήπιο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως συλλέκτης, δεδομένου ότι σχεδιάζεται για τη 
μεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών. Σα παθητικά ηλιακά θερμοκήπια 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του συστήματος 
αποθήκευσης θερμότητας.  Σο μέσο της αποθήκευσης θερμότητας μπορεί να 
ποικίλλει και χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά όπως το νερό, η 
λανθάνουσα θερμότητα, διάφορα πετρώματα, ή το υπέδαφος του θερμοκηπίου 
(μέσω των θαμμένων σωλήνων). 
 

 ήμερα τα ηλιακά συστήματα στο θερμοκήπιο εφαρμόζονται εμπορικά σε 
αρκετές  περιπτώσεις όχι όμως με ικανοποιητική επιτυχία, γιατί εμφανίζουν μεγάλο 
κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Με τα σημερινά δεδομένα η ηλιακή ενέργεια 
δεν μπορεί να καλύψει το 100% των θερμικών αναγκών του θερμοκηπίου. 
Τπολογίζεται ότι το άριστο που μπορεί να τροφοδοτήσει η ηλιακή ενέργεια 
κυμαίνεται από 50-60% μέχρι 10-12%. Η σημαντική αυτή διαφορά οφείλεται στις 
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υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις του θερμοκηπίου όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή. 
Σο αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται το μέγεθος του συστήματος συλλογής και του 
συστήματος αποθήκευσης της θερμότητας.  
 
 Μία ανάπτυξη των κυριότερων ενεργητικών και παθητικών συστημάτων 
θέρμανσης που χρησιμοποιούνται σήμερα στα θερμοκήπια δίδεται παρακάτω. 
 
  

4.2 Ενεργητικά συστήματα θέρμανσης 
 
 Σα ενεργητικά συστήματα θέρμανσης είναι λιγότερο ελκυστικά σε σχέση με τα 
παθητικά και η  χρήση τους στα θερμοκήπια είναι περιορισμένη και απαγορευτική 
για τις μικρής κλίμακας εφαρμογές – όπως τη δική μας περίπτωση- λόγω: (i) του 
υψηλού κόστους των ηλιακών συσσωρευτών, (ii) του πολύτιμου εδάφους που 
καταλαμβάνουν και που συνήθως δεν είναι διαθέσιμο, (iii) του εφεδρικού 
συστήματος που πρέπει να διαθέτουν και (iv) της αποθήκευσης και του συστήματος 
διανομής της θερμότητας στο χώρο του θερμοκηπίου που πρέπει να διασφαλίζουν. 
Διακρίνονται σε:  
 

 υστήματα συλλογής και μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα  
 υστήματα θέρμανσης με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας-γεωθερμικές αντλίες 

θερμότητας 
 υστήματα θέρμανσης με λέβητες νερού ή αέρα 
 υστήματα θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία 

 
 

 υστήματα συλλογής και μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα  
 
 
 την κατηγορία ανήκουν οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες που τοποθετούνται 
έξω από το θερμοκήπιο. Είναι οι πιο διαδεδομένοι όσον αφορά την θέρμανση νερού 
ή αέρα και η σπουδαιότερη κατηγόρια συσκευών συλλογής της ηλιακής ενέργειας 
από πλευράς εφαρμογών σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας έως  75 °C. 
Ένας τυπικός επίπεδος συλλέκτης  αποτελείται από ένα μεταλλικό πλαίσιο στο πάνω 
μέρος του οποίου τοποθετείται κάλυμμα από γυαλί ή πλαστικό, στο εσωτερικό του 
τοποθετείται απορροφητική επιφάνεια μαύρου χρώματος ενώ τα πλαϊνά και η κάτω 
πλευρά του συλλέκτη είναι μονωμένα για να ελαχιστοποιηθούν οι θερμικές απώλειες. 
Κατά την λειτουργία του συλλέκτη, το μεγαλύτερο ποσοστό από την προσπίπτουσα 
ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από την εσωτερική επιφάνεια που συμπεριφέρεται 
ως «μέλαν» σώμα στην ηλιακή ακτινοβολία. Σο μεγαλύτερο μέρος από την ενέργεια 
που απορροφάται, μεταφέρεται σε κάποιο ρευστό, ενώ το υπόλοιπο ανακλάται. Η 
θερμότητα που απάγεται από το ρευστό, είναι το ωφέλιμο ενεργειακό κέρδος του 
συλλέκτη και ή αποθηκεύεται, ή τροφοδοτεί απευθείας το θερμοκήπιο. 
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 Η χρήση επιπλέον φωτοβολταϊκών πάνελ για την παράγωγή και η χρήση 
συσσωρευτών για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και την μετατροπή της σε θερμική κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ήταν 
ασύμφορη για τον παραγωγό. 
  
 

 υστήματα θέρμανσης με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας-γεωθερμικές αντλίες 
θερμότητας 

 
 Η θερμότητα που περιέχεται στο εσωτερικό της γης αποτελεί την γεωθερμική 
ενέργεια και είναι τόσο μεγάλη, ώστε μπορεί να θεωρηθεί πρακτικά ανεξάντλητη 
μορφή ενέργειας για τα ανθρώπινα μέτρα. Η τεχνολογία για την άντληση 
γεωθερμικής ενέργειας διαφοροποιείται σε αβαθή γεωθερμική σε σχετικά χαμηλές 
θερμοκρασίες, και σε βαθιά γεωθερμική στις υψηλότερες θερμοκρασίες. 
 
 Αβαθής γεωθερμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη σε μορφή θερμότητας 
ενέργεια του φλοιού της γης, σε βάθη έως 150 m. και με θερμοκρασίες υπεδάφους έως 
18 οC. Αυτή η ενέργεια προέρχεται από την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας 
(σχεδόν το 50% από τη συνολική ποσότητα που φθάνει στη Γη) από τη γήινη 
επιφάνεια και που στα γεωγραφικά πλάτη της εύκρατης ζώνης κάτω από κάποιο 
βάθος παραμένει περίπου σταθερή (10-18 οC) καθ‟ όλη τη διάρκεια του έτους.  
 
 Η θέρμανση θερμοκηπίων γίνεται με χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμικής 
ενέργειας, (θερμοκρασίες κάτω των 100 oC). Σο γεωθερμικό ρευστό μπορεί να 
μεταφερθεί από το εσωτερικό της γης, μέσω μονωμένων σωλήνων και μπορεί να 
διανεμηθεί είτε απευθείας στο εσωτερικό του θερμοκηπίου σε πλαστικούς σωλήνες, 
είτε έμμεσα, μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας. 
 
 Σα συστήματα εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας ονομάζονται 
Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ). Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
αντικαθιστούν τους καυστήρες πετρελαίου ή γκαζιού και τα κλιματιστικά για την 
κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ψύξη. Εξοικονομεί το 40 με 60% της 
ενέργειας που θα κατανάλωνε ένα άλλο σύστημα εάν χρησιμοποιούνταν μόνο 
συμβατικά μέσα θέρμανσης. 
 
 Σο όφελος από τη χρήση γεωθερμίας, είναι τόσο οικονομικό όσο και 
περιβαλλοντικό. Η χρήση γεωθερμικού συστήματος δεν έχει καμία εκπομπή 
καυσαερίων, ενώ συνεπάγεται μείωση από 40% έως 60% των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης-ψύξης. 31 
Σα πλεονεκτήματα τους είναι: 
 

                                                 
31 Ιωαννίδου M. Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση 

αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
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• Χηλή απόδοση (χαμηλότερη χρήση ενέργειας) 
• Φαμηλό κόστος συντήρησης 
• Δεν υπάρχουν εξωτερικά μηχανήματα 
 
Σα μειονεκτήματα τους είναι: 
 
• Μεγαλύτερο αρχικό κόστος 
• Δεν μπορούν όλα τα είδη συστημάτων να τοποθετηθούν παντού λόγω διαθέσιμου 
χώρου 
• Περιορισμός στους μελετητές για επιλογή 
 

 
Εικόνα 4.1 Κατακόρυφο κλειστό γεωθερμικό σύστημα σε κατοικία32 

 
 

                                                 
32 Ιωαννίδου M. Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς 
γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
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 Εικόνα 4.2 Οριζόντιο κλειστό γεωθερμικό σύστημα σε κατοικία33 

 
 

 υστήματα θέρμανσης με λέβητες νερού ή αέρα 
 

 Ένα σύστημα θέρμανσης με ζεστό νερό, λειτουργεί όπως το καλοριφέρ που 
έχουμε στο σπίτι μας. Σο νερό θερμαίνεται, και διοχετεύεται μέσω σωληνώσεων στο 
χώρο του θερμοκηπίου. Οι σωλήνες διανομής ζεστού νερού μπορεί είτε να 
εγκατασταθούν στο έδαφος του θερμοκηπίου μέσω σωληνώσεων (επιδαπέδια 
θέρμανση) είτε να συνδεθούν με αξονικά αερόθερμα τα οποία αναρτώνται πάνω από 
τα φυτά. την περίπτωση των αξονικών αερόθερμων, το νερό έρχεται ζεστό από το 
λεβητοστάσιο και διανέμεται σε κάθε αξονικό αερόθερμο που αποτελεί εναλλάκτη 
θερμότητας και φέρει πάνω του ανεμιστήρα, ώστε να αναγκάζει τον αέρα να περνά 
από τον εναλλάκτη και με ανεβασμένη πια θερμοκρασία να διαχέεται στον χώρο. 
 

                                                 
33 Ιωαννίδου M. Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση 

αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 
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Εικόνες 4.3 & 4.4 Λέβητας νερού και αγωγοί μεταφοράς στο θερμοκήπιο. 

 
Εικόνα 4.5 Εφαρμογή ενδοδαπέδιας θέρμανσης. 
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Εικόνα 4.6 Θέρμανση με σωλήνες ζεστού νερού 

 
Εικόνα 4.7 Θέρμανση με σωλήνες ζεστού νερού και αερόθερμα 
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 υστήματα θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία 
 

Η πηγή υπέρυθρης ακτινοβολίας, που συμφέρει να χρησιμοποιηθεί στην 
περίπτωση των θερμοκηπίων, είναι σωλήνες που τοποθετούνται ψηλά κατά μήκος 
του θερμοκηπίου, μέσα στους οποίους κυκλοφορεί κάποιο ρευστό υψηλής 
θερμοκρασίας, για να ακτινοβολεί μεγάλο ποσό θερμότητας (συνήθως φυσικό αέριο). 

 
Όλα τα αντικείμενα που δέχονται στην επιφάνειά τους αυτή την ακτινοβολία 

θερμαίνονται. Είναι αυτονόητο ότι οι πηγές ακτινοβολίας δεν πρέπει να είναι κοντά 
στα φυτά, διότι δημιουργούν προβλήματα υπερθέρμανσής τους. Η θερμοκρασία του 
αέρα κρατιέται γύρω στους 4°C χαμηλότερα από ότι σε ένα θερμοκήπιο με 
συνηθισμένη θέρμανση. Η χαμηλότερη θερμοκρασία του αέρα στο χώρο του 
θερμοκηπίου έχει ως αποτέλεσμα μειωμένες απώλειες θερμότητας που συμβάλλουν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

 
Εικόνα 4.8 ύστημα υπέρυθρης θέρμανσης χωρίς και με ανακλαστήρα 

 

 
Εικόνα 4.9 Θέρμανση με σωλήνες υπέρυθρης ακτινοβολίας 

 
 Εξαιτίας των παραπάνω μειονεκτημάτων για τις μικρής κλίμακας 
καλλιέργειες οδηγούμαστε στα παθητικά συστήματα θέρμανσης. 
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4.3 Παθητικά συστήματα θέρμανσης 
 
Σα παθητικά συστήματα θέρμανσης έχουν ένα μικρότερο αρχικό και 

λειτουργικό κόστος σε σχέση με τα ενεργητικά συστήματα. Ένα παθητικό σύστημα 
χρησιμοποιείται για να αυξήσει την αποθήκευση θερμότητας μέσα στο θερμοκήπιο 
κατά την διάρκεια της ημέρας ή για να αφαιρέσει και να μεταφέρει την περίσσεια 
θερμότητας μέσα από το θερμοκήπιο σε περιοχή αποθήκευσης θερμότητας. Αυτή η 
θερμότητα ανακτάται την νύχτα μέσα στο θερμοκήπιο για να ικανοποιήσει τις 
θερμικές του ανάγκες. Σα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα συστήματα είναι: 

 

 τα συστήματα αποθήκευσης νερού 

 η χρήση θερμικών αποθηκευτικών μονάδων από εγκιβωτισμένα 
στρώματα πετρωμάτων  

 η αποθήκευση σε υλικά αλλαγής φάσεως 

 ο εναλλάκτης εδάφους-αέρα 

 η κινητή μόνωση (κουρτίνες εξοικονόμησης ενέργειας) 

 η αποθήκευση θερμότητας στο βορινό τοίχωμα  
 

Σο βασικό πρόβλημα και μεγάλο μειονέκτημά των παθητικών συστημάτων 
θέρμανσης εντοπίζεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια που 
είναι διαθέσιμη μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και η ποσότητά της 
μεταβάλλεται  με τις διάφορες εποχές του χρόνου (μικρή ποσότητα τον χειμώνα), με 
αποτέλεσμα να μην συγχρονίζεται η ζήτηση της ενέργειας για θέρμανση που είναι 
τον χειμώνα και κυρίως την νύχτα. Αυτό επιβάλει την χρησιμοποίηση εκτός των 
συστημάτων συλλογής της ηλιακής ενέργειας και αποθηκών ενέργειας για 
βραχυχρόνια ή μακροχρόνια χρήση. 

 
 

 υστήματα αποθήκευσης νερού  
 
Φρησιμοποιούνται συνήθως διαφανείς σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE), μεγάλης 

διαμέτρου (0.5-0.75m), λεπτών τοιχωμάτων, που είναι γεμάτοι με νερό και ενεργούν 
ως παθητικό σύστημα θέρμανσης. Κάτω από τους σωλήνες, που τοποθετούνται 
ανάμεσα στις γραμμές των φυτών υπάρχει μαύρο φύλλο πολυαιθυλενίου για αύξηση 
της απορροφητικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας. Οι σωλήνες του νερού τη ημέρα 
θερμαίνονται κυρίως από την ηλιακή και θερμική ακτινοβολία αλλά και με 
συναγωγή από τον θερμότερο αέρα του θερμοκηπίου. Σις νυχτερινές ώρες το ζεστό 
νερό ελκύει θερμότητα προς το χώρο του θερμοκηπίου. Αντί για διαφανείς σωλήνες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεξαμενές νερού τοποθετημένες κατά μήκος του 
βορινού τοιχώματος του θερμοκηπίου που ενεργούν σαν ηλιακοί συλλέκτες και 
μέσον αποθήκευσης θερμότητας. ε αυτήν την περίπτωση η βορινή πλευρά συνήθως 
μονώνεται για να μειωθούν οι ενεργειακές απώλειες και οι δεξαμενές βάφονται 
μαύρες για να αυξηθεί η απορρόφηση θερμότητας. 
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Εικόνα 4.10 Παθητικό σύστημα θέρμανσης με αποθήκευση νερού (α) σε διαφανείς 
σωλήνες και (b) σε δεξαμενές νερού34 

 
Από πειραματικές έρευνες που έχουν γίνει στην περίπτωση των διαφανών 

σωλήνων (Kyritsis & Mavrogianopoulos, 1987; Mavrogianopoulos & Kyritsis, 1993) 
βρέθηκε ότι η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα μπορεί να αυξηθεί από 2-6 °C για 
περιοχές που βρίσκονται σε γεωγραφικό πλάτος από 32 °Ν έως και 52.5 °Ν και για 
έκταση θερμοκηπίων από 72-500 m2. Γυαλί και PE μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
υλικά κάλυψης των θερμοκηπίων. Σο νερό ως μέσον αποθήκευσης θερμότητας 
στοιχίζει ελάχιστα, το μειονέκτημα όμως είναι ότι το 20-25% της πολύτιμης 
επιφάνειας του εδάφους καθίσταται μη αξιοποιήσιμη για καλλιέργεια εξαιτίας των 
σωλήνων. Επιπλέον η απόδοση του συστήματος είναι μικρή κατά την διάρκεια του 
χειμώνα ιδιαίτερα όταν τα φυτά είναι μεγάλου ύψους και δεν υπάρχει πολλή 
διαθέσιμη ακτινοβολία κάτω από αυτά. Ένας συνδυασμός διαφανών σωλήνων 

                                                 
34 Καυγά Aγ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΜΕ ΦΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΤΠΕΡΤΘΡΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ» 
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αποθήκευσης θερμότητας που έχουν γεωθερμικό ρευστό και θερμοκουρτίνας δύναται 
να αυξήσει αρκετά την απόδοση του συστήματος (Barrel et al, 1999). 

 
Η χρήση δεξαμενών νερού ως μέσον αποθήκευσης θερμότητας μπορεί να 

αυξήσει την θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα από 2-11°C για γεωγραφικού 
πλάτους περιοχές από 28 °Ν έως και 52.5 °Ν και για έκταση θερμοκηπίων από 12-
1000 m2 και χρειάζονται λιγότερο χώρο σε σχέση με τους διαφανείς σωλήνες εδάφους 
(Santamouris et al, 1994b; Cupta and Tiwari, 2002; Sethi et al, 2003). Όμως η 
διάβρωση και οι διαφυγές του νερού είναι προβλήματα που εμφανίζονται κατά την 
χρήση τους.   

 
 

 Εγκιβωτισμένο στρώμα πετρωμάτων  
 
Ένα δημοφιλές και οικονομικό υλικό αποθήκευσης θερμότητας είναι το 

στρώμα πετρωμάτων (χαλίκι, αμμοχάλικο, τούβλα). Η αποθήκευση αισθητής 
θερμότητας (με τον αέρα ως μηχανισμό ενεργειακών μεταφορών) που τοποθετείται 
υπόγεια, έχει το πλεονέκτημα μιας μεγάλης και φτηνής επιφάνειας μεταφοράς 
θερμότητας. Σα μεγάλα αποθηκευτικά στρώματα πετρωμάτων είναι κατάλληλα 
τοποθετημένα στο υπέδαφος σε βάθος μεταξύ 40 − 50 cm ή έξω από το θερμοκήπιο 
εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα για καλύτερη μόνωση (εικόνα 4.11). Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, η θερμότητα μεταφέρεται μέσα από το θερμοκήπιο στο υπόγειο 
αποθηκευτικό στρώμα με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα. Ση νύχτα, η διαδικασία 
αντιστρέφεται. Ο ψυχρός αέρας μετακινείται προς το αποθηκευτικό στρώμα, όπου η 
θερμότητα μεταφέρεται από το πέτρωμα στον κρύο αέρα, ο οποίος εν συνεχεία 
επιστρέφει στο θερμοκήπιο. Η πτώση πίεσης μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου 
χώρου (δηλ. το διάστημα που είναι γεμισμένο με το υλικό) πρέπει να είναι επαρκής 
για να εξασφαλίσει ομοιόμορφη κατανομής της θερμικής ροής μέσα στο στρώμα 
πετρωμάτων έτσι ώστε ένα μεγάλο μέρος της θερμοχωρητικότητας του πετρώματος 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

 
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το χαλίκι με διάμετρο 20-100 mm ως αποθηκευτικό 

στρώμα πετρώματος είναι προτιμότερο για θερμοκήπια με κάλυμμα PE (Santamouris 
et al, 1994b; Cupta and Tiwari, 2002; Sethi et al, 2003). Η θερμοχωρητικότητα των 
χαλικιών που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές είναι 157.28 kJ Κ-1 (περίπου 220 kg 
m-2 επιφανείας θερμοκηπίου) που μπορεί να ικανοποιήσει το 20-76% των ετήσιων 
θερμικών αναγκών του θερμοκηπίου σε διάφορες περιοχές. Η θερμοκρασία του 
εσωτερικού αέρα κυμαίνεται από 4-13 °C υψηλότερα από την χαμηλότερη 
θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος και επιτυγχάνεται σε θερμοκήπια έκτασης 
από 19-2850 m2 και σε περιοχές γεωγραφικού πλάτους από 28 °Ν έως 52.5 °Ν. Σο 
σύστημα μπορεί να ικανοποιήσει το 20-76% των ετήσιων θερμικών αναγκών του 
θερμοκηπίου. Η συσσώρευση πετρωμάτων ως μέσον αποθήκευσης θερμότητας 
στοιχίζει ελάχιστα, αλλά το κύριο πρόβλημα από την χρήση τέτοιου αποθηκευτικού 
στρώματος είναι η τεράστια ποσότητα πετρώματος που απαιτείται να συσσωρευτεί 
για την αποθήκευση θερμικής ενέργειας. Αυτό οφείλεται στην χαμηλή 
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θερμοχωρητικότητα του πετρώματος σε σύγκριση με το νερό, και το κιβώτιο 
τοποθέτησης είναι περίπου 3-4 φορές ο όγκος μιας δεξαμενής νερού που θερμαίνεται 
για το ίδιο θερμοκρασιακό διάστημα. Παρόλο που αυτό το αποθηκευτικό σύστημα 
δεν απαιτεί καμία επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας καθώς ο ίδιος ο σωρός 
πετρώματος ενεργεί ως εναλλάκτης θερμότητας και κατά συνέπεια μειώνει το 
συνολικό κόστος του συστήματος, το κόστος άντλησης του αέρα μέσα από το 
συσσωρευμένο πέτρωμα αυξάνει αρκετά εξαιτίας της πτώσης της υψηλής πίεσης που 
δημιουργείται από την αντίσταση του πετρώματος. Επίσης ταυτόχρονη φόρτιση και 
αποφόρτιση του πετρώματος δεν είναι δυνατή.   

 
 
 

 
Εικόνα 4.11 Παράδειγμα εγκιβωτισμένου στρώματος πετρωμάτων35 

 
 

 Αποθήκευση θερμότητας σε υλικά με αλλαγή φάσεως (PCMs)  
 
Η αποθήκευση λανθάνουσας θερμότητας με χρήση των υλικών αλλαγής 

φάσεως (PCMs) είναι ένας αποδοτικός τρόπος αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας. 
Αντίθετα από την αποθήκευση αισθητής θερμότητας, η αποθήκευση λανθάνουσας 
θερμότητας παρέχει πολύ υψηλότερη πυκνότητα αποθήκευσης με μια μικρότερη 
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της αποθήκευσης και της απελευθέρωσης θερμότητας. 
ε έναν κύκλο αποθήκευσης θερμότητας, το PCM μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλες 
ποσότητες θερμότητας στην αλλαγή της φάσης από την στερεά στην υγρή κατάσταση 
(λανθάνουσα θερμότητα τήξης) σε μια σταθερή θερμοκρασία που αντιστοιχεί στην 
θερμοκρασία μεταβολής φάσης. ε ένα κύκλο έκλυσης θερμότητας, ένα ρευστό που 
κυκλοφορεί αέρας ή νερό, μπορεί να εξάγει τη θερμότητα από τη μονάδα 
αποθήκευσης αναγκάζοντας το αλλαγή φάσης υλικό σε στερεοποίηση (Lane, 1983; 
Abbat, 1983). Τπάρχουν πολλά PCMs που λειώνουν και στερεοποιούνται σε ένα ευρύ 
φάσμα θερμοκρασιών και γίνονται ελκυστικά σε διάφορες εφαρμογές. Σα PCMs που 
λειώνουν μεταξύ 15 και 65 °C είναι μεγαλύτερης σπουδαιότητας στις εφαρμογές 

                                                 
35 Καυγά Aγ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΜΕ ΦΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΤΠΕΡΤΘΡΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ» 
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αποθήκευσης θερμότητας στα θερμοκήπια. Σα PCMs ταξινομούνται σε τρεις 
κατηγορίες: (i) ανόργανες ενώσεις (ένυδρα άλατα), (ii) οργανικές ενώσεις 
(παραφίνες) και (iii) εύτηκτα μίγματα για τα οποία η έρευνα είναι ακόμα σε 
προκαταρκτικό στάδιο με περιορισμένα δεδομένα πάνω στις θερμοφυσικές τους 
ιδιότητες. τις έρευνες, ο τύπος εναλλακτών θερμότητας, η αποθήκευση και τα ποσά 
PCMs που χρησιμοποιούνται είναι ανόμοια. 

 
 

 Εναλλάκτης εδάφους-αέρα (EAHES)  
 
Η θερμοκρασία του εδάφους σε βάθος μόλις λίγων μέτρων από την επιφάνεια 

του εδάφους  (3-4 m) παραμένει σχεδόν σταθερή σε όλη την διάρκεια του χρόνου. Με 
τη χρήση σωλήνων PVC διαμέτρου Ø100-Ø250 (mm) οι οποίοι είναι θαμμένοι σε 
βάθος από 0.3-3m και η μεταξύ τους απόσταση από 0.4-0.8 m μπορούμε να 
επιτύχουμε αύξηση της θερμοκρασίας από 3 έως 13 °C (Mihalakakou et al, 1994a;  
Santamouris et al, 1996; Tiwari et al, 2006).. Οι σωλήνες διατρέχουν κατά μήκος του 
θερμοκηπίου τοποθετημένοι σε μία ή σε 2 γραμμές. Η θερμοκρασία του χώρου του 
θερμοκηπίου ρυθμίζεται με κυκλοφορία του αέρα του θερμοκηπίου σε κλειστό 
κύκλωμα, μέσα από το σύστημα του εναλλάκτη. Η κυκλοφορία του αέρα γίνεται με 
τη λειτουργία ανεμιστήρων όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κάτω από την 
ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία ή υπερβεί τη μέγιστη επιθυμητή, οι οποίοι 
παίρνουν την απαραίτητη ενέργεια από ένα ή δύο πάνελ που μπορούμε να 
προσθέσουμε στο ήδη υπάρχον. 

 
Για διαφορετικές ροές αέρα που κυμαίνονται από 21.6 m3 h-1 – 25.920 m3 h-1 

και διαμέτρους σωλήνων, η ταχύτητα του αέρα μέσα στους σωλήνες είναι μεταξύ 4.27 
m s-1 και 10.5 m s-1. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ένας ρυθμός ροής 0.31 m3 min-

1 και ανά m2 επιφανείας θερμοκηπίου μπορεί να αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία 
από 3-13°C και μπορεί να καλύψει το 28-62% των ετήσιων θερμικών αναγκών 
θερμοκηπίων σε περιοχές γεωγραφικού πλάτους από 23 °Ν ως 50 °Ν και με εμβαδόν 
επιφάνειας από 30-2500 m2. Έτσι το υπέδαφος χρησιμοποιείται ως φθηνή αποθήκη 
ενέργειας που ταυτόχρονα αποθηκεύει και με φυσικό τρόπο ενέργεια από το 
καλοκαίρι μέχρι και το χειμώνα. Ο σημαντικότερος περιορισμός της χρήσης των 
EAHES είναι το κόστος σκαψίματος του εδάφους και το θάψιμο των σωλήνων μέχρι 
το βάθος 2-4 m. Σο κόστος άντλησης του αέρα από τους σωλήνες, κινητήρες και 
ανεμιστήρες, προσθέτουν στο αρχικό και τρέχον κόστος. Επειδή η συνήθης απόδοση 
του συστήματος των EA HES είναι αρκετά χαμηλή, για να ενισχυθεί 
χρησιμοποιούνται σε υβριδικά σχήματα με άλλα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 
όπως τη μόνωση του βορινού τοιχώματος, το συλλέκτη εδάφους- αέρα, τις κουρτίνες 
εξοικονόμησης ενέργειας και τη γεωθερμική ενέργεια.   
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Εικόνα 4.12 Εναλλάκτης εδάφους αέρα36 

 
 

 Μετακινούμενη μόνωση / θερμοκουρτίνες 
 
 Η κινητή μόνωση είναι συνήθως μια θερμοκουρτίνα νύχτας ή ένα θερμικό 
παραπέτασμα που σύρεται εσωτερικά του καλύμματος θερμοκηπίων κατά τη 
διάρκεια της νύχτας στους χειμωνιάτικους μήνες για να μειώσει τις απώλειες 
θερμότητας στο εξωτερικό περιβάλλον καταλήγοντας στην διατήρηση της ενέργειας   
μέσα στο θερμοκήπιο. Αυτές οι κινητές μονώσεις απομακρύνονται κατά τη διάρκεια 
της ημέρας προκειμένου η ηλιακή ακτινοβολία να εισέρχεται απρόσκοπτα στο 
θερμοκήπιο και να ικανοποιεί τις θερμικές και φωτοσυνθετικές ανάγκες των φυτών. 
Η αρχή λειτουργίας της θερμοκουρτίνας είναι να είναι να παρέχει πρόσθετη θερμική 
αντίσταση και να μειώνει το συνολικό ποσοστό μεταφοράς θερμότητας στο 
περιβάλλον. Η θερμοκουρτίνα προτιμάται επειδή μειώνει τη θερμική περατότητα της 
θερμοκηπιακής δομής. Φαμηλώνει τις ενεργειακές απώλειες με την προσθήκη δύο ή 
περισσότερων στάσιμων στρωμάτων αέρα μεταξύ του εσωτερικού του θερμοκηπίου 
και του καλύμματος και την τοποθέτηση υαλοπινάκων. Οι εσωτερικές 
θερμοκουρτίνες προτιμώνται σε σχέση με τις εξωτερικές καθώς η χρήση τους είναι 
απλή, ανέξοδη και αποδοτική στη μείωση των νυχτερινών ενεργειακών απωλειών. Η 
εξωτερική θερμοκουρτίνα φθείρεται αρκετά γρήγορα κάτι που οφείλεται στις 
εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. Αν και πολλοί τύποι υλικών για θερμοκουρτίνες 
είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο, η δημοφιλέστερη επιλογή είναι το φύλλο πολυεστέρα 
με επικάλυψη αλουμινίου. Όταν και οι δύο πλευρές της θερμοκουρτίνας είναι από 
αλουμίνιο τότε επιτυγχάνονται τα μεγαλύτερα ενεργειακά οφέλη. Η χρήση τέτοιων 
θερμοκουρτίνων μπορεί να πετύχει εξοικονόμηση ενέργειας 30-40% ή μπορεί να 

                                                 
36 Καυγά Aγ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΜΕ ΦΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΤΠΕΡΤΘΡΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ» 
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διατηρήσει την θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα 3-4 °C υψηλότερα σε  περιοχές 
γεωγραφικού πλάτους από 30 °Ν ως 46 °Ν (Cui and Wang, 2002,  Ozturk and 
Bascetincelik,  2003b, kittas et al, 2003). Η χρήση της νυχτερινής θερμοκουρτίνας σε 
συνδυασμό με άλλες μεθόδους εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας όπως διπλό 
κάλυμμα, στρώμα πετρωμάτων ή γεωθερμική ενέργεια, μπορεί να αυξήσει την 
θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα από 8-12 °C κατά την διάρκεια της νύχτας σε 
σχέση με τις εξωτερικές συνθήκες και μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος 
θέρμανσης του θερμοκηπίου περίπου 90% ανάλογα και με την γεωγραφική περιοχή 
που βρίσκεται το θερμοκήπιο. Εντούτοις, τα μειονεκτήματα των θερμοκουρτίνων 
είναι η ανεπαρκής μηχανική αξιοπιστία, η ελλιπής σφράγιση μετά την διαδικασία 
κλεισίματος και εκτεταμένες βλάβες και προβλήματα από την συμπύκνωση 
υδρατμών και στις θερμοκουρτίνες και στα φυτά. 
 
 

 Βορινό τοίχωμα θερμοκηπίου συλλέκτης και αποθήκη θερμικής 
ενέργειας  

 
Σο βορινό τοίχωμα του θερμοκηπίου μονώνεται εξωτερικά με blocks από 

τούβλα ή τσιμέντο γεμισμένα με σκυρόδεμα και εσωτερικά βάφεται μαύρο για 
μεγαλύτερη αποθήκευση θερμικής ενέργειας, συνθέτοντας έτσι μια πυκνή θερμική 
μάζα. Κατά την διάρκεια της ημέρας, η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία 
προσκρούει στον τοίχο και αυξάνει σημαντικά την θερμική του αποθηκευτικότητα. Η 
αποθηκευμένη ενέργεια απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας καλύπτοντας 
θερμικές ανάγκες μέσα στο θερμοκήπιο. Η προσέγγιση του αδιαφανούς βορινού 
τοιχώματος υιοθετείται συνήθως για τα Ανατολής-Δύσης προσανατολισμένα 
θερμοκήπια που βρίσκονται  στις ψυχρότερες κλιματολογικές ζώνες (βόρειο 
ημισφαίριο), επειδή στο Ανατολής-Δύσης προσανατολισμένο θερμοκήπιο, η μέγιστη 
ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στο νότιο τοίχωμα κατά τη διάρκεια των χειμώνα 
και αφήνει το βορινό τοίχωμα του θερμοκηπίου λόγω της χαμηλού ύψους γωνίας του 
ήλιου. Ψς εκ τούτου, το  βορινό τοίχωμα του θερμοκηπίου παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και συγχρόνως μειώνει τις 
θερμικές απώλειες του θερμοκηπίου σημαντικά. Οι συλλεχθείσες πληροφορίες από 
πειραματικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι η χρήση του βορινού τοιχώματος για 
απορρόφηση ή ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας χρησιμοποιείται κυρίως μαζί με 
εναλλάκτη εδάφους-αέρα. Ένας τέτοιος συνδυασμός μπορεί να αυξήσει τη 
θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα του θερμοκηπίου από 1-10 °C και μπορεί να 
καλύψει το 35-82% των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του θερμοκηπίου σε περιοχές 
γεωγραφικού πλάτους από 28 °Ν έως 46 °Ν σε θερμοκήπια με εμβαδόν επιφανείας 
που κυμαίνεται από 30-2000 m2 ανάλογα πάντα και με τις κλιματολογικές συνθήκες 
μιας περιοχής. Εντούτοις, η κατασκευή του βορινού τοιχώματος αυξάνει το γενικό 
κόστος του θερμοκηπίου, αλλά εξοικονομεί το κόστος των σωλήνων, της άντλησης 
του αέρα, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.   
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Εικόνα 4.13 Εναλλάκτης εδάφους αέρα σε συνδυασμό με βορινό τοίχωμα37 

 

 

4.4 Τπολογισμός απωλειών και απαιτούμενων σωληνώσεων 

συστήματος νερού 

το αγρόκτημα ενός στρέμματος κατασκευάζουμε ένα θερμοκήπιο 

διαστάσεων 20,00x50,00 (π x μ). 38 Η απαιτούμενη θερμική ισχύς υπολογίζεται από τη 

σχέση:  

 

Q = U * A * (To-Ti) 

όπου: Q  = Οι απώλειες ενέργειας του θερμοκηπίου.  

U = ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (μέσα από το θερμοκήπιο, 

στο εξωτερικό περιβάλλον), σε W/m2 oC  

A = η επιφάνεια του καλύμματος σε m2  

Ti = η επιθυμητή νυχτερινή θερμοκρασία στο εσωτερικό του θερμοκηπίου σε 

οC. Η θερμοκρασία αυτή εξαρτάται από το είδος του φυτού που θα καλλιεργηθεί, για 

την τομάτα π.χ. είναι 14 oC, ενώ για τα φυλλώδη καλλωπιστικά φυτά γλάστρας είναι 

18 oC.  

                                                 
37 Καυγά Aγ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΜΕ ΦΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ ΤΠΕΡΤΘΡΗ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ» 
38 Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΓΕΨΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ «ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΓΕΨΡΓΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ»  
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To = Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία της περιοχής, το ψυχρότερο μήνα του 

έτους. 

 

 

 

 

 

Α 

Εικόνα 4.14 χέδιο του θερμοκηπίου με τις σωληνώσεις39  

 

 Διαστάσεις θερμοκηπίου    

Αριθμός αψίδων         Ι =     4   
Ύψος πλευράς         Ε =    3 m   
Ύψος κορυφής         Η =    4,1 m   
Πλάτος κεκλιμένου επιπέδου της οροφής   Δ =     2,71 m 
Πλάτος θερμοκηπίου       Β =   20 m   
Μήκος θερμοκηπίου        Γ =   50 m  
Μήκος περιμέτρου        2*(Β+Γ)  =  140.0 m  
 

 Τλικό κάλυψης και συντελεστής θερμότητας του θερμοκηπίου    
 
Τλικό κάλυψης Ταλοπίνακας    
υντελεστής θερμότητας από    U =  6,5 Wm-2 oC   
 

 Θερμοκρασίες   
 
Επιθυμητή θερμοκρασία στο       
εσωτερικό του θερμοκηπίου τη νύχτα      Ti =     14     
 Μέση ελάχιστη θερμοκρασία του εξωτερικού       
αέρα τον ψυχρότερο μήνα του έτους       To =      2  
 

 Τπολογισμός της επιφάνειας του καλύμματος του θερμοκηπίου    
 
 

                                                 
39 Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΓΕΨΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ «ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΓΕΨΡΓΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ» 
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Επιφάνεια πλευρικών τοιχωμάτων       2*(Β+Γ)*E  =    420.0 m2   
Επιφάνεια οροφής            Δ*Γ*Ζ   =  1 120.0 m2    
Επιφάνεια τριγώνων στις μετόπες    Β*(Η-E)  =     25.2 m2                               

ΤΝΟΛΟ         A  =    1565.2 m2 
 

 Απώλειες: Q = U * A * (To-Ti) [W]  =   6,5* 1526 * 12 = 119 028 W  
 

Για τον υπολογισμό της ονομαστικής ισχύος του συστήματος θέρμανσης που 
πρέπει να τοποθετηθεί στο θερμοκήπιο, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η 
αποδοτικότητα [n] του συστήματος θέρμανσης που θα εγκατασταθεί (κυρίως του 
λέβητα με τον καυστήρα).  Έτσι η ονομαστική ισχύς [Θ]  που θα πρέπει να έχει ένας 
λέβητας, ο οποίος παρουσιάζει απόδοση θερμότητας στο χώρο του θερμοκηπίου 80%, 
είναι:   

 
Θ = Q / 0,8 = 119 028 / 0,8 = 148,79 ~ 150 kW 
 
Διάμετρος σωλήνα      2‟‟  
 
Απόδοση ανά μέτρο σωλήνα                 
με κατακόρυφη διάταξη      112 Wm-1        
με οριζόντια διάταξη      134 Wm-1 40  
 

 Τπολογισμός των μέτρων σωλήνα που μπαίνουν περιμετρικά, στα πλευρικά 
τοιχώματα του θερμοκηπίου.  

  
Όταν η διαφορά μεταξύ της επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του 

θερμοκηπίου τη νύχτα και της μέσης ελάχιστης θερμοκρασίας του εξωτερικού αέρα 
τον ψυχρότερο μήνα του έτους είναι 14 oC και λιγότερο τότε τοποθετούνται 4 
γραμμές σωλήνων περιμετρικά. Όταν αυτή η διαφορά είναι μεγαλύτερη των 14 oC, 
τοποθετούνται 6 γραμμές σωλήνων περιμετρικά   

 
‟ αυτή την περίπτωση τοποθετούνται 4 γραμμές σωλήνων επομένως:   4 γραμμές 

σωλήνων * μήκος περιμέτρου = 4*2*(Β+Γ)  =  560 m σωλ.   
 

Η απόδοση των περιμετρικών σωλήνων είναι: 560 m σωλ. * 112 Wm-1 =  62 720 W  
 
Τπόλοιπο θερμίδων που πρέπει να τοποθετηθούν στο εσωτερικό του θερμοκηπίου:  
 

119 028 W - 62 720 W  =  56 308 W 
 

 Τπολογισμός των μέτρων σωλήνα που μπαίνουν κατά μήκος στο εσωτερικό 
του θερμοκηπίου.  

                                                 
40 Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΓΕΨΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ «ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΓΕΨΡΓΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ» 
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Κατά προσέγγιση τα υπολειπόμενα μέτρα είναι: 56 308 W / 134 Wm-1 = 420.2 m   
 
Επειδή οι γραμμές των σωλήνων στο κλασικό σύστημα τοποθετούνται στο 

εσωτερικό κατά μήκος των γραμμών του θερμοκηπίου και στην περίπτωση αυτή 
υπάρχουν τρεις σειρές στύλων μήκους 50 μείον δύο μέτρα από κάθε πλευρά μέχρι το 
τοίχωμα = 46m. Θεωρητικά θα έπρεπε να τοποθετηθούν:   

 
420.2 m/ (3σειρ.* 46 m) = 3 γρ. στη κάθε σειρά 

 
Ο αριθμός των γραμμών ανά σειρά στύλων μπορεί να είναι μόνο ακέραιος και 

ζυγός αριθμός (το ζεστό νερό πάει και επιστρέφει). Γι‟ αυτό τοποθετούμε 4 γραμμές 
σωλήνων στις δύο σειρές στύλων που βρίσκονται πλησιέστερα στις πλευρές και 2 
γραμμές σωλήνων στη μεσαία σειρά στύλων.  

 
Επομένως:        
 

4γρ.*46 m * 2 σειρ. = 368 m   και 
2γρ.*46 m * 1 σειρ. =  92 m 

Επομένως στη πράξη τα μέτρα σωλήνων που τοποθετούνται κατά μήκος στο 
εσωτερικό του θερμοκηπίου είναι:              

 
368 m + 98 m = 460 m 

 

 Δ. Τπολογισμός των μέτρων σωλήνα που μπαίνουν συνολικά  στο 
θερμοκήπιο.   
 

560 m σωλ στην περιφέρεια + 460 m σωλ κατά μήκος στο εσωτερικό =  ύνολο 1020 m 
σωλ. 
 
 Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι και μόνο το κόστος προμήθειας των 
χαλυβδοσωλήνων είναι σημαντικό. Πόσο μάλλον αν συνυπολογίσουμε το κόστος του 
λέβητα, όλα τα μικροϋλικά και τα εργατικά.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5ο   

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
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5. υμπεράσματα 
 

 Σα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν δείξει τις δυνατότητές τους σε 

αγροτικά έργα ηλεκτροδότησης σε όλο τον κόσμο. Με τη συνεχή  μείωση στην τιμή των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, άλλες εφαρμογές γίνονται οικονομικά ελκυστικές, και 

αυξάνεται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί με τη χρήση των φωτοβολταϊκών σε τομείς 

όπως τη γεωργία και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις για την αγροτική ανάπτυξη.  

 

 Όσον αφορά την μέθοδο άρδευσης, προτιμότερη για εποχιακές καλλιέργειες 

είναι η άρδευση με σταγόνες και όχι η υπόγεια, οι οποία βρίσκει εφαρμογή σε 

μόνιμες καλλιέργειες. Επίσης λόγω των μειονεκτημάτων της υπόγειας, η υπέργεια 

άρδευση είναι πιο συμφέρουσα. 

 Σέλος, για μικρής κλίμακας θερμοκήπια είναι προτιμότερα τα παθητικά 

συστήματα θέρμανσης τόσο από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας όσο και από 

περιβαλλοντικής σκοπιάς. 
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