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                                              ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

    Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διαχείριση και  ο 

έλεγχος ενός αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος. Η μελέτη αφορά τη διαχείρηση 

της ροής ισχύος του φωτοβολταικού πρός το φορτίο. Αυτή λοιπόν διαχωρίζεται σε δύο 

κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι αποτελείται από ροή ισχύος προς το φορτίο μέσω 

συστήματος για έυρεση σημείου μέγιστης ισχύος(Maximum Power Point 

Tracking,MPPT). Το δεύτερο κομμάτι αποτελείται από ροή μέσω συστήματος 

ρύθμισης τάσης(voltage regulation). Κατ’αρχήν αναλύεται η λογική του ελέγχου-

διαχείρησης η οποία έχει εξάρτηση απο την προσπίπτουσα ακτινοβολία,την ισχύ του 

φορτίου και την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών. Κατόπιν, μέσω της χρήσης 

ελεγκτή ασαφούς λογικής υλοποιείται ο παραπάνω έλεγχος με σκοπό την 

“ομαλοποίηση” (smoothing) της εξόδου και όχι την απότομη εναλλαγή των δύο 

ελεγκτών. Παράλληλα γίνεται και σύγκριση αυτού του ελέγχου με την κλασική μέθοδο 

ελέγχου. Ο ελεγκτής ασαφούς λογικής βασίζεται στή μέθοδο Mamdani. Για την 

πραγματοποίηση της εργασίας αναπτύχθηκε μοντέλο για πλήρες φωτοβολταϊκό 

σύστημα σε περιβάλλον MATLAB/SIMULINK. Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη της 

εργασίας γίνεται σε 6 κεφάλαια όπου ξετυλίγεται τόσο το θεωρητίκο όσο και το 

πρακτίκο-προγραμματιστικό κομμάτι του θέματος. 
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ABSTRACT 

 

 

    The main subject of this diploma thesis is the management and control of a connected 

grid Photovoltaic system. The research elaborates the power flow management from 

the photovoltaic system to the load and it is separated in two parts. The first one consists 

of the power flow to the load via the detection of the maximum power point system 

(Maximum Power Point Tracking, MPPT controller). The second part consists of the 

flow via the voltage regulation system.  In details,  I analyzed the control-management 

logic which depends on the radiation, the load power and the state of charge (SOC, 

battery). The fuzzy controller usage has as a result a smooth output without occuring 

steep alternations of the two controllers. Furthermore, I compared fuzzy controller, 

which depends on the Mamdani-method, with the classic control method. For the 

production of this diploma thesis, the connected Photovoltaic system model was 

developed in MatLab/ Simulink. To sum up,  the diploma thesis consists of six chapters 

where the theoretical and practical part have been deployed analytically. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Το Ενεργειακό Πρόβλημα-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
 

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται λαμβάνει χώρα σε μεγάλους 

θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς που καταναλώνουν πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο, κάρβουνο και άλλα σχάσιμα υλικά. Τις τελευταίες  δεκαετίες 

παρατηρούμε μια ραγδαία αύξηση τών απαιτήσεων για παραγωγή και κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τη διαρκή μείωση των 

ενεργειακών αποθεμάτων, οδήγησε στο ενεργειακό πρόβλημα. Το πρόβλημα 

κορυφώθηκε στη δεκαετία του 1970, κυρίως σαν αποτέλεσμα δύο ανεξάρτητων 

παραγόντων. Ο ένας ήταν η πετρελαϊκή κρίση που εκδηλώθηκε το 1973 με τον απότομο 

τετραπλασιασμό της τιμής του αργού πετρελαίου και ακολουθήθηκε με άλλες 

διαδοχικές αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Ο άλλος παράγοντας ήταν τα δυο πολύ σοβαρά 

ατυχήματα που έγιναν στους πυρηνικούς σταθμούς του Three Mile Island της 

Πενσυλβανίας το 1979 και κυρίως του Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας το 1986. Αυτά 

προκάλεσαν έντονες αμφιβολίες για την ασφάλεια της λειτουργίας των πυρηνικών 

εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα την αναζήτηση άλλων ενεργειακών πηγών. 

 

Το ενεργειακό πρόβλημα παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:  

 

 Άνοδο στις τιμές της ενέργειας.  

 Εξάντληση των ενεργειακών πόρων.  

 Ρύπανση της ατμόσφαιρας και μόλυνση του περιβάλλοντος.  

 Συνεχόμενη αύξηση της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης με 

αποτέλεσμα την αβεβαιότητα επάρκειας ενεργειακής τροφοδοσίας.  
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Η αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος απαιτεί: 

 

 Ορθολογική χρήση της ενέργειας. 

       • Περιορισμός της κατανάλωσης. 

       • Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης. 

 Αποφυγή προϊόντων που απαιτούν μεγάλα ποσά 

ενέργειας. 

 Ανακύκλωση. 

 Αναζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

     Οί μελλοντικές απαιτήσεις αναμένονται ακόμα μεγαλύτερες καθόσον το 

ποσοστό της μη ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται διεθνώς συνεχώς μειώνεται 

προς όφελος της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσιάζεται λοιπόν φανερή η ανάγκη να 

γίνει αφενός πληρέστερη εκμετάλλευση των υπάρχοντων συμβατικών πηγών 

πρωτογενούς ενέργειας, αφετέρου να αναζητηθούν νέες πηγές για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

     Η ανάγκη λοιπόν για ηλεκτρική ενέργεια οδήγησε στην  καλύτερη 

αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας(ΑΠΕ). Με τον όρο Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας ή ήπιες μορφές ενέργειας ή εναλλακτικές πηγές ενέργειας ή 

καθαρές πηγές ενέργειας αποκαλούνται οι εκμεταλλεύσιμες πηγές ενέργειας που 

προέρχονται από φυσικές διεργασίες.  

     Ο όρος «ανανεώσιμες» αναφέρεται στο γεγονός ότι οι πηγές αυτές 

ενέργειας υπάρχουν άφθονες στο φυσικό περιβάλλον και τα αποθέματά τους 

ανανεώνονται συνεχώς. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται στο γεγονός ότι για την 

εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση (εξόρυξη, άντληση 

ή καύση), αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. 

O όρος «καθαρές» αναφέρεται στη φιλικότητα τους προς το περιβάλλον, καθώς δεν 

αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή απόβλητα, όπως οι 
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υπόλοιπες συμβατικές πηγές ενέργειας (ορυκτά καύσιμα). Τέλος, ο όρος 

«εναλλακτικές» επισημαίνει τη διαφορά τους από τις μέχρι σήμερα ευρέως 

συμβατικές πηγές ενέργειας.  

     Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αξιοποιούνται 

ακόμα αρκετά και κατέχουν μικρό ποσοστό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τελευταία όμως, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά άλλα κράτη υιοθετούνται νέες 

πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,δίνοντας σοβαρά κίνητρα για 

μεγάλες επενδύσεις. 

  

 

1.2 Είδη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  
 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

1) Αιολική ενέργεια  

2) Ηλιακή ενέργεια(φωτοβολταϊκά και θερμική) 

3) Υδροηλεκτρική ενέργεια  

4) Ενέργεια από τους ωκεανούς (ενέργεια από παλίρροιες και κύματα)  

5) Γεωθερμική ενέργεια  

6) Ενέργεια από βιομάζα   

 

Η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ( άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου) έχει δύο 

πολύ σοβαρά μειονεκτήματα:  

 

1) Τα αποθέματα τους δεν είναι ανεξάντλητα.  

2) Εκπέμπουν ρύπους κατά την καύση τους και μολύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Ο 

κυριότερος ρύπος είναι το διοξείδιο του άνθρακα, που αποτελεί την πιο σημαντική 
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αιτία της δημιουργίας του φαινομένου του θερμοκηπίου και της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη.  

 

 

1.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα ΑΠΕ  
 

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση των ΑΠΕ είναι τα παρακάτω:  

 Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τόν άνθρωπο. 

 Έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο δεν συγκρίνεται με τις τιμές των 

συμβατικών καυσίμων.  

 Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού 

συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα 

υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας. 

 Οδηγούν σε ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο, αφού είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και ενισχύουν την 

ενεργειακή αυτάρκεια.  

 Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν πολλές νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα 

σε τοπικό επίπεδο.  

 Βελτίωση της αξιοπιστίας της παροχής ισχύος: οι συμφορήσεις στο δίκτυο σε 

περιόδους μεγάλης κατανάλωσης, μειώνονται με την εφεδρική χρήση 

συστημάτων ΑΠΕ.  

 

Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση των ΑΠΕ, υπάρχουν και 

μερικά μειονεκτήματα. Τα κύρια μειονεκτήματα από τη χρήση των ΑΠΕ είναι τα 

παρακάτω: 

 Για δεδομένη εφαρμογή απαιτείται περισσότερη ποσότητα ενέργειας ενώ για  

ίδια εφαρμογή με χρήση συμβατικού καυσίμου χρειάζεται λιγότερη ποσότητα 

γιατί είναι πυκνότερη και κατ΄ επέκταση πιο αποδοτική. 

 Οι ΑΠΕ εξαρτώνται από τα καιρικά φαινόμενα. Συνεπώς, δεν είναι 

εξασφαλισμένη η αδιάλειπτη λειτουργία ενός συστήματος που κάνει χρήση 
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μόνο αυτού του είδους ενέργειας. Βέβαια, υπάρχει η λύση της αποθήκευσης 

της περίσσειας της ενέργειας, αλλά το κόστος για αυτό το σκοπό είναι ιδιαίτερα 

υψηλό.  

 Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δεν μπορούν με βάση 

τη τωρινή υποδομή να αποτελέσουν σταθμούς βάσης, πλην ελαχίστων 

υδροηλεκτρικών σταθμών. 

 Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το κόστος αγοράς εξοπλισμού για τη κάλυψη 

των αναγκών ενός οικιακού καταναλωτή είναι υψηλό, αλλά παρουσιάζει 

πτωτικές τάσεις, αφού υπάρχει αύξηση του γενικότερου ενδιαφέροντος, γιατί 

τα συμβατικά καύσιμα και κυρίως το πετρέλαιο συνεχώς ακριβαίνουν 

επιβαρύνοντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό και συνεπώς και το 

πληθωρισμό.  

 

 

1.4 Ηλιακή Ενέργεια  
 

Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γής είναι 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αμετάβλητη 

στο ανώτατο στρώμα της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας, διαμέσου του διαστήματος, 

και στη συνέχεια κατά τη διέλευσή της από την ατμόσφαιρα υπόκειται σε σημαντικές 

αλλαγές, που οφείλονται στην σύσταση της ατμόσφαιρας. Η ηλιακή ακτινοβολία που 

προσπίπτει σε ένα σημείο στην επιφάνεια της γης μια δεδομένη χρονική στιγμή 

χαρακτηρίζεται από την ένταση και την διεύθυνση πρόσπτωσης. Στην επιφάνεια της 

γής φτάνει μόνο ένα μέρος της ακτινοβολίας που προέρχεται άμεσα από τον ήλιο 

(άμεση ηλιακή ακτινοβολία), ενώ το υπόλοιπο είτε απορροφάται από τα συστατικά της 

ατμόσφαιρας είτε ανακλάται πάλι προς το διάστημα ή προς την επιφάνεια της γής. Η 

ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια της γής μετά από διαδοχικές ανακλάσεις 

δεν έχει συγκεκριμένη διεύθυνση και καλείται διάχυτη ακτινοβολία. Η πορεία της 

ηλιακής ακτινοβολίας φαίνεται στο σχήμα 1.1 
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Σχήμα 1.1  Προσπίπτουσα ηλιακή ενέργεια.[18] 

 

 

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται με δυο τρόπους:  

 

1) Μετατροπή της σε θερμική ενέργεια  

Επιτυγχάνεται:  

i. Σε επίπεδο καταναλωτών, με χρήση ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση χώρου ή 

νερού. Οι ηλιακοί συλλέκτες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, εκτός της 

υπερύθρου, με ένα συντελεστή απόδοσης της τάξης του 40-50%.  

ii. Σε επίπεδο ηλεκτρικών σταθμών, όπου η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται με κάτοπτρα 

μεγάλης επιφάνειας και τροφοδοτείται σε μια μικρότερη επιφάνεια, τον απορροφητή. 

 

2) Απευθείας μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια  

 



23 
 

Επιτυγχάνεται με τα ηλιακά κύτταρα και κατ’ επέκταση με τα 

φωτοβολταϊκά(φ/β) συστήματα, των οποίων η λειτουργία στηρίζεται στο 

φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πραγματοποιείται σε ένα 

λεπτό στρώμα ημιαγώγιμου υλικού, π.χ. πυριτίου, όπου ζεύγη οπών-ηλεκτρονίων 

δημιουργούνται από την πρόσπτωση ηλιακών φωτονίων, ενώ η ασυνέχεια του 

δυναμικού του κυττάρου διαχωρίζει τις οπές από τα ηλεκτρόνια και δημιουργεί 

διαφορά δυναμικού. Ενώ η θεωρητική απόδοση είναι 25%, οι πρακτικές τιμές είναι 

περίπου 10%-15%. 

Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απαιτείται η ύπαρξη της ηλιακής ακτινοβολίας 

για να έχουμε την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια. 

 

 

 

Σχήμα 1.2 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο  [14]                                                      

 

 

 

 

 



24 
 

 

1.5 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων  
 

Πλεονεκτήματα  

Κάποια απο τα πλεονεκτήματα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι και δεν 

δημιουργεί απόβλητα η άχρηστα παραπροιόντα. 

 Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και 

δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. 

 Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους 

καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς 

να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής. 

 Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη. 

 Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης και είναι απαλλαγμένα από 

την ανάγκη επίβλεψης(αρκεί συνήθως η επιθεώρησή τους μία φορά κάθε 

εξάμηνο). Αλλά και σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση της λειτουργίας 

γίνεται εύκολα λόγω της σπονδυλωτής μορφής της φωτοβολταϊκής διάταξης. 

 Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής(τουλάχιστον 20-30 χρόνια). 

 Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών. 

 Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές,  όπως είναι 

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

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

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

συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και 

συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα 

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

το δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεμένο σύστημα), καταργώντας με τον 

τρόπο αυτό την ανάγκη για εφεδρεία και δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον 

χρήστη να πωλήσει τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια στον διαχειριστή του 

ηλεκτρικού δικτύου. 
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Μειονεκτήματα  

Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και αρκετά μειονεκτήματα: 

 Η αδυναμία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας να παράγει συνεχώς ηλεκτρική ισχύ 

λόγω των διακυμάνσεων της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη 

διάρκεια του 24ώρου.  

 Εξαιτίας της διακύμανσης της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας, για τις 

περισσότερες εφαρμογές απαιτείται η δαπανηρή αποθήκευση της ενέργειας που 

συλλέγεται, σε μπαταρίες (συσσωρευτές).  

 Απαιτείται η χρησιμοποίηση μεγάλων σχετικά φωτοβολταϊκών επιφανειών 

λόγω της μικρής πυκνότητας της ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας.  

 Απαιτούνται τεράστιες εκτάσεις για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων μεγάλης ισχύος.  

 Οι εξωτερικές γυάλινες προστατευτικές επιφάνειες είναι ευαίσθητες σε χαμηλές 

θερμοκρασίες και σπάζουν με αποτέλεσμα πιθανή καταστροφή της ηλιακής 

κυψέλης.  

 Τα φ/β πλαίσια χρειάζονται αλλαγή της κλίσης που είναι τοποθετημένα 

ανάλογα με την εποχή (χειμώνα – καλοκαίρι).  

 Η εφαρμογή τους δεν είναι τόσο αποδοτική σε περιοχές με χαμηλή ηλιοφάνεια 

και στις περιπτώσεις αυτές χρειάζονται κύτταρα που στοιχίζουν ακριβά, με το 

κέρδος να μην είναι ανάλογο του κόστους. 

 Αρκετά μεγάλο το κόστος της επένδυσης παρα τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μια 

γενική ενδεικτική τιμή είναι 2700 ευρώ ανά εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW) 

ηλεκτρικής ισχύος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τυπική οικιακή κατανάλωση 

απαιτεί από 1,5 έως 3,5 κιλοβάτ, το κόστος της εγκατάστασης δεν είναι 

αμελητέο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

 

2.1 Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο  

    

Ο ήλιος αποτελεί μία τεράστια και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας που η 

εκμετάλλευση μόνο του 0,05% αυτής θα ήταν αρκετή να καλύψει κάθε ενεργειακή 

ανάγκη της ανθρωπότητας. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας και η 

μετατροπή του σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι σήμερα δυνατή μέσω του φωτοβολταϊκού 

φαινομένου. 

 Ώς φωτοβολταϊκό φαινόμενο χαρακτηρίζεται η απευθείας μετατροπή της 

ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική ενέργεια όταν αυτή προσπίπτει στην επιφάνεια 

ηλιακών/φωτοβολταϊκών κυττάρων (solar cells). Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και η 

λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος στηρίζετε στις βασικές ιδιότητες των 

ημιαγωγών υλικών σε ατομικό επίπεδο.  Όταν το φως προσπίπτει σε μια επιφάνεια είτε 

ανακλάται, είτε την διαπερνά (διαπερατότητα) είτε απορροφάται από το υλικό της 

επιφάνειας. Η απορρόφηση του φωτός ουσιαστικά σημαίνει την μετατροπή του σε μια 

άλλη μορφή ενέργειας (σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ενέργειας) η οποία 

συνήθως είναι η θερμότητα. 

Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία έχουν την ιδιότητα να 

μετατρέπουν την ενέργεια των προσπιπτοντων φωτονίων (πακέτα ενέργειας) σε 

ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά τα υλικά είναι οι ημιαγωγοί και σε αυτά οφείλεται επίσης η 

τεράστια τεχνολογική πρόοδος που έχει συντελευτεί στον τομέα της ηλεκτρονικής και 

συνεπακόλουθα στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. 

Γενικότερα τα υλικά στην φύση σε σχέση με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους 

εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες, τους αγωγούς του ηλεκτρισμού, τους μονωτές και τους 
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ημιαγωγούς. Ένας ημιαγωγός έχει την ιδιότητα να μπορεί να ελεγχθεί η ηλεκτρική του 

αγωγιμότητα είτε μόνιμα είτε δυναμικά. 

 

Χαρακτηριστικά ημιαγωγών 

 

Το χαρακτηριστικό στοιχείο ενός ημιαγωγού που το διαφοροποιεί από τα 

υπόλοιπα υλικά είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων ενός ατόμου που βρίσκεται στην 

εξωτερική του στοιβάδα (σθένους).  Ο περισσότερο γνωστός ημιαγωγός είναι το 

πυρίτιο (Si) για αυτό και θα επικεντρωθούμε σε αυτό.   

Το πυρίτιο έχει ατομικό αριθμό 14 και έχει στην εξωτερική του στοιβάδα 4 

ηλεκτρόνια. Όλα τα άτομα που έχουν λιγότερα η περισσότερα ηλεκτρόνια στην 

εξωτερική στοιβάδα (είναι "γενικά" συμπληρωμένη με 8 e) ψάχνουν άλλα άτομα με τα 

οποία μπορούν να ανταλλάξουν ηλεκτρόνια ή να μοιρασθούν κάποια με σκοπό τελικά 

να αποκτήσουν συμπληρωμένη εξωτερική στοιβάδα σθένους. 

Σε αυτήν την τάση οφείλεται και η κρυσταλλική δομή του πυριτίου αφού όταν 

συνυπάρχουν πολλά άτομα μαζί διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνεισφέρουν 

ηλεκτρόνια με όλα τα γειτονικά τους άτομα και τελικά με αυτόν τον τρόπο να αποκτούν 

μια συμπληρωμένη εξωτερική στοιβάδα και κρυσταλλική δομή. Αυτή είναι και η 

καθοριστική ιδιότητα που έχουν τα κρυσταλλικά υλικά. 

Στην κρυσταλλική του μορφή όμως το πυρίτιο είναι σταθερό. Δεν έχει ανάγκη 

ούτε να προσθέσει ούτε να διώξει ηλεκτρόνια κάτι που ουσιαστικά του δίνει ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά πολύ κοντά σε αυτά ενός μονωτή αφού δεν υπάρχουν ελεύθερα 

ηλεκτρόνια για την δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος στο εσωτερικό του. 

 

 

Δημιουργία ηλεκτρικά φορτισμένων ημιαγωγών 

Τις ημιαγωγές ιδιότητες του το πυρίτιο τις αποκτά με τεχνικό τρόπο. Αυτό 

πρακτικά γίνεται με την πρόσμειξη με άλλα στοιχεία τα οποία είτε έχουν ένα 

ηλεκτρόνιο περισσότερο είτε ένα λιγότερο στην στοιβάδα σθένους. Αυτή η πρόσμειξη 

τελικά κάνει τον κρύσταλλο δεκτικό είτε σε θετικά φορτία (υλικό τύπου p) είτε σε 

αρνητικά φορτία (υλικό τύπου n). 
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Για να φτιαχτεί λοιπόν ένας ημιαγωγός τύπου n ή αλλιώς ένας αρνητικά 

φορτισμένος κρύσταλλος πυριτίου θα πρέπει να γίνει πρόσμειξη ενός υλικού με 5e στην 

εξωτερική του στοιβάδα όπως για παράδειγμα το Αρσενικό (As). 

            Αντίστοιχα για να δημιουργήσουμε έναν ημιαγωγό τύπου p η αλλιώς θετικά 

φορτισμένος κρύσταλλος πυριτίου χρειάζεται να γίνει πρόσμειξη στον κρύσταλλο 

κάποιου υλικού όπως το Βόριο (Β) που έχει 3e στην εξωτερική του στοιβάδα. 

 

 

Δημιουργία της έπαφης(του ηλεκτρικού πεδίου) 

   

Εάν φέρουμε σε επαφή δύο κομμάτια πυριτίου τύπου n και τύπου p το ένα 

απέναντι από το άλλο δημιουργείται μια δίοδος η αλλιώς ένα ηλεκτρικό πεδίο στην 

επαφή των δύο υλικών το οποίο επιτρέπει την κίνηση ηλεκτρονίων προς μια 

κατεύθυνση. 

 

 

Σχήμα 2.1. Επαφή πυριτίου.[15] 

Τα επιπλέον ηλεκτρόνια της επαφής n έλκονται από τις «οπές» τις επαφής p. 

Αυτό το ζευγάρι των δύο υλικών είναι το δομικό στοιχείο του φωτοβολταϊκού κελιού 

και η βάση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. 

 

 

Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας 

 

Η ηλιακή ακτινοβολία έρχεται με την μορφή πακέτων ενέργειας ή φωτονίων. 

Τα φωτόνια όταν προσπίπτουν σε μια διάταξη φ/β κελιού περνούν αδιατάραχτα την 

επαφή τύπου n και χτυπούν τα άτομα της περιοχής τύπου p. Τα ηλεκτρόνια της 

περιοχής τύπου p αρχίζουν και κινούνται μεταξύ των οπών ώσπου τελικά φτάνουν 
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στην περιοχή της διόδου όπου και έλκονται πλέον από το θετικό πεδίο της εκεί 

περιοχής. 

Αφού ξεπεράσουν το ενεργειακό χάσμα αυτής της περιοχής μετά είναι 

αδύνατον να επιστρέψουν. Στο κομμάτι της επαφής n πλέον έχουμε μια περίσσεια 

ηλεκτρονίων που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Αυτή η περίσσεια των ηλεκτρονίων 

μπορεί να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα εάν τοποθετήσουμε μια διάταξη όπως ένας 

μεταλλικός αγωγός στο πάνω μέρος της επαφής n και στο κάτω της επαφής p και ένα 

φορτίο ενδιάμεσα με τέτοιο τρόπο ώστε να κλείσει ένας αγώγιμος δρόμος για το 

ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται. Αυτή είναι απλοποιημένα η γενική αρχή λειτουργίας 

του φωτοβολταϊκού φαινόμενου. 

 

 

2.2 Φωτοβολταϊκά κύτταρα 
 

Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα ή φωτοβολταϊκές κυψέλες είναι κρυσταλλοδίοδοι 

οι οποίοι αποτελούνται από ημιαγωγούς (φτιαγμένους από ημιαγώγημα υλικά τα οποία 

έχουν την ιδιότητα της φωτοαγωγιμότητας, να απορροφούν δηλαδή φωτόνια και να 

μεταδίδουν την ενέργεια τους αυτή σε χωριστά ηλεκτρόνια. ). Το πυρίτιο είναι το πιο 

συχνό υλικό που χρησιμοποιείται στη κατασκευή ημιαγωγών για οικονομικούς και 

τεχνικούς λόγους. 

Ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο δημιουργείται με την τοποθέτηση ενός λεπτού 

στρώματος πυριτίου ενισχυμένου με φώσφορο, σε επαφή με ένα στρώμα από πυρίτιο 

ενισχυμένο με Βόριο. Όταν το ηλιακό φως προσπίπτει στο φωτοβολταϊκό κύτταρο, 

μέρος της ακτινοβολίας διεγείρει ηλεκτρόνια τα οποία μπορούν να κινούνται σχετικά 

ελεύθερα μέσα στον ημιαγωγό. Η εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου υποχρεώνει τα 

ελεύθερα ηλεκτρόνια να κινηθούν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, παράγοντας 

ηλεκτρικό ρεύμα του οποίου η ισχύς καθορίζεται από τη ροή των ηλεκτρονίων και την 

εφαρμοζόμενη τάση στο φωτοβολταϊκό κύτταρο. 

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

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

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

καθαρότητα (99,99%).  
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Τα ισοδύναμα κυκλώματα του φωτοβολταϊκού κυττάρου φαίνονται στα 

παρακάτω σχήματα: 

 

  

Σχήμα 2.3. Ηλεκτρικά ισοδύναμα φωτοβολταϊκού κυττάρου[11] 

 

Η γενική δομή του ισοδύναμου κυκλώματος ενσωματώνει:  

 μια πηγή φωτορεύματος Iph 

 μία διόδο D 

 μία παράλληλη αντίσταση Rsh (κατά κανόνα πολύ μεγάλης τιμής) που 

εκφράζει το ρεύμα διαρροής ως προς τη γη.  

 μία αντίσταση σε σειρά  Rs (της τάξης μερικών mΩ) που εκφράζει την 

εσωτερική αντίσταση του κυττάρου. 

Η τοπολογία του σχήματος 2.3.α  παρέχει τη μεγαλύτερη ακρίβεια από τις 

υπόλοιπες διότι έχει 7 παραμέτρους. Μεγαλύτερης αποδοχής για μελέτες MPPT 

(Maximum Power Point Tracking) απολαμβάνει η τοπολογία του σχήματος 2.3.β, 

καθώς οι 5 παράμετροί της διασφαλίζουν ικανοποιητική ακρίβεια και μεγάλη ευελιξία 

στη μοντελοποίηση των φ/β κυττάρων και κατ’ επέκταση των φ/β πλαισίων. 

Εφαρμόζοντας τον νόμο Kirchhoff στην τοπολογία του σχήματος 2.3.α, το 

ρεύμα Ι στην έξοδο του κυττάρου θα δίνεται από την εξίσωση I=Iph-ID-IRsh , όπου 

αντικαθιστώντας το ρεύμα της διόδου  ID  με την εξίσωση του Shockley : 
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                        (2.1) 

 

προκύπτει η σχέση που αποτελεί τη σχέση ρεύματος-τάσεως του φ/β κυττάρου: 

                     

                                                        
(

( 1)
sq V IR

skTn
ph s

sh

V IR
I I I e

R




                                  (2.2) 

 

 

Όπου:  

 I: το ρεύμα στην έξοδο του κυττάρου  

 Iph: το φωτόρευμα  

 Is: το ανάστροφο ρεύμα κόρου της διόδου  

 V: η τάση στην έξοδο του κυττάρου  

 q:1.6x10-19 C το φορτίο του ηλεκτρονίου  

 k: 1.38x10-23 J/K  η σταθερά του Boltzmann  

 V+IRs: η τάση της διόδου επαφής μέσα στο κύτταρο  

 T: η θερμοκρασία λειτουργίας του κυττάρου σε Kelvin  

 n: ο συντελεστής ποιότητας της διόδου με τιμές μεταξύ 1 και 2 (1,2 για m-Si, 

1,3 για p-Si). Οφείλεται σε φαινόμενα επανασύνδεσης που συμβαίνουν στην 

περιοχή της επαφής. 

 Rs: η σε σειρά αντίσταση του κυττάρου. Παριστάνει σε συγκεντρωμένη μορφή 

όλα τα κατανεμημένα στοιχεία αντίστασης κατά την ροή των φορέων στον 

κυρίως ημιαγωγό, την επιφανειακή ροή στον ημιαγωγό που βρίσκεται στην 

πλευρά που προσπίπτει το φως και αποτελείται από πολύ λεπτό στρώμα. 

 Rsh: η παράλληλη αντίσταση του κυττάρου. Οφείλεται σε διαρροές των φορέων 

που συμβαίνουν είτε στην επαφή pn, είτε στην εξωτερική παράπλευρη 

επιφάνεια του κυττάρου,  είτε σε άλλες ανωμαλίες του κρυστάλλου και δεν είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλη την επιφάνεια του κυττάρου, ούτε μεταξύ 

δύο όμοιων κυττάρων.  
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Στο σχήμα 2.3.β παρουσιάζεται μια περισσότερο απλοποιημένη τοπολογία του 

φ/β κυττάρου. Σε αυτήν την περίπτωση η αντίσταση Rsh έχει θεωρηθεί άπειρη και 

επομένως η έκφραση του ρεύματος θα είναι: 

 

                                           
( )

( 1)
sq V IR

kTn
ph sI I I e



                                                              (2.3) 

 

Στο σχήμα 2.3.γ παρουσιάζεται η τοπολογία του ιδανικού κυττάρου, δηλαδή 

ενός κυττάρου που δεν παρουσιάζει διαρροή ως προς τη γη (Rsh= ∞ ) και αντίσταση 

σειράς ( Rs=0) και επομένως η έκφραση του ρεύματος θα είναι: 

 

                                                  ( 1)
qV

kTn
ph sI I I e                                                            (2.4) 

 

 Η τιμή της θερμοκρασίας των κυττάρων στις πρότυπες συνθήκες STC είναι 

25℃. Αναφερόμαστε στη θερμοκρασία (λειτουργίας) του κυττάρου και όχι στη 

θερμοκρασία του αέρα.  Όταν μια φωτοβολταϊκή μονάδα είναι εκτεθειμένη στον ήλιο, 

τυπικά γίνεται θερμότερη από 25℃. Ανάλογα με τη θέση και τον τρόπο που είναι 

τοποθετημένες οι φωτοβολταϊκές μονάδες, δεν αποκλείεται να συναντήσουμε 

θερμοκρασίες κυττάρων 75℃, όταν αυτές είναι σε πλήρη ήλιο.  Όταν αναφερόμαστε 

στην πυκνότητα ισχύος της ηλιακής ακτινοβολίας, εννοούμε την ένταση της ηλιακής 

ακτινοβολίας που προσπίπτει στη γη. Η τιμή της στις πρότυπες συνθήκες STC είναι 

1000W/m2.  

 

 

2.2.1  Χαρακτηριστική Καμπύλη I-V και P-V 
 

Η εξίσωση 

( )
( )

( 1)
sq V IR

skTn
ph s

sh

V IR
I I I e

R




     αποτελεί το μοντέλο του φ/β 

κυττάρου της τοπολογίας του σχήματος 2.3.α . Η γραφική παράσταση μεταξύ ρεύματος 

τάσεως στην έξοδο ενός φ/β κυττάρου καλείται  Ι-V χαρακτηριστική, ενώ αυτή 

μεταξύ τάσης και ισχύος καλείται P-V χαρακτηριστική. Στο σχήμα 2.4 φαίνονται στο 
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ίδιο διάγραμμα, κάτω από σταθερή θερμοκρασία κυττάρου και ηλιακή ακτινοβολία, 

μία αντιπροσωπευτική καμπύλη I-V και μία P-V η οποία ουσιαστικά προκύπτει από 

την πρώτη, αφού για ένα φ/β κύτταρο ισχύει P=VI . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.4.   Καμπύλες I-V και P-V φ/β κυττάρου.[16] 

 

Η καμπύλη I-V ισχύει σε συνθήκες σταθερής ηλιακής ακτινοβολίας και 

θερμοκρασίας και για μεταβαλλόμενη αντίσταση του κυκλώματος από μηδέν 

(βραχυκύκλωμα) μέχρι άπειρη (ανοιχτό κύκλωμα). Είναι προφανές ότι ανάμεσα στις 

παραπάνω ακραίες καταστάσεις, η τάση και η ένταση του ρεύματος παίρνουν 

ενδιάμεσες τιμές. Η λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου και κατά συνέπεια η 

ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, εξαρτώνται από τρεις μεταβλητούς 

παράγοντες:  

α) την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας,  

β) τη θερμοκρασία του στοιχείου και  

γ) την αντίσταση του κυκλώματος. 
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Βασικές Παράμετροι Χαρακτηριστικής I-V 

 

 Το ρεύμα βραχυκύκλωσης  Isc , που είναι το ρεύμα για V=0 και αν θεωρήσουμε 

την Rsh πολύ μικρή, είναι ίσο με το φωτόρευμα Iph .  

 Η τάση ανοικτού κυκλώματος Voc , που είναι η τάση για I=0 και αν 

θεωρήσουμε την Rsh  πολύ μεγάλη προκύπτει από την παραπάνω εξίσωση:  

 

                                                             ln( 1)
ph

oc

s

IknT
V

q I
               (2.5) 

 

  

 Το σημείο μέγιστης ισχύος εξόδου , στο οποίο αντιστοιχεί ρεύμα Impp και τάση 

Vmpp και βρίσκεται στο σημείο από το οποίο μπορούμε να κατασκευάσουμε το 

ορθογώνιο με την μεγαλύτερη επιφάνεια μέσα στην Ι-V καμπύλη. Το σημείο 

αυτό δεν είναι σταθερό και επηρεάζεται από παράγοντες που θα εξεταστούν 

στη συνέχεια. Είναι λοιπόν επιθυμητό για ένα φ/β κύτταρο να λειτουργεί στο 

ζεύγος (Vmpp,Impp) που κάθε στιγμή μεγιστοποιεί την ισχύ του.  

 Ο συντελεστής πληρώσεως (Fill Factor,FF ), που ορίζεται από τη σχέση:  

 

                                                           
mpp mpp

oc oc

V I
FF

V I
                                                (2.6)    

 

 

2.2.2  Βαθμός απόδοσης Φ/Β κυττάρου  
 

Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που 

μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα πρώτα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία, που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα, δεν είχαν παρά 1-2% 

απόδοση, ενώ το 1954 τα εργαστήρια Bell Laboratories δημιούργησαν τα πρώτα Φ/Β 

στοιχεία πυριτίου με απόδοση 6%.  Στην πορεία του χρόνου όλο και αυξάνεται ο 
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βαθμός απόδοσης: η αύξηση της απόδοσης, έστω και κατά μια ποσοστιαία μονάδα, 

θεωρείται επίτευγμα στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. Σήμερα,ο τυπικός βαθμός 

απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου βρίσκεται στο 10 – 20%, ο οποίος, 

συγκρινόμενος με την απόδοση άλλου συστήματος (συμβατικού, αιολικού, 

υδροηλεκτρικού κλπ.), παραμένει ακόμη αρκετά χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι το 

φωτοβολταϊκό σύστημα καταλαμβάνει μεγάλη επιφάνεια προκειμένου να αποδώσει 

την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ. 

Ο βαθμός απόδοσης ορίζεται ως το πηλίκο της ισχύος εξόδου (ή ενέργειας) 

προς την ισχύ εισόδου (ή ενέργειας). Ο βαθμός απόδοσης του ηλιακού κυττάρου 

δίνεται από την σχέση : 

                                                   
mpp mpp oc sc

in in

V I V I FF
n

P P
                                           (2.7)  

  

              ,όπου Pin η ολική προσπίπτουσα ακτινοβολία στο κύτταρο.  

 

Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την μικρή τιμή του 

βαθμού απόδοσης. Αυτοί είναι οι παρακάτω :           

 

1. Ανάκλαση : Παρατηρούνται απώλειες στην επιφάνεια του στοιχείου λόγω 

ανάκλασης του φωτός.  Ένα μερος της ακτινοβολίας που προσπίπτειαπορροφάται από 

το φωτοβολταϊκό στοιχείο, το άλλο μέρος (περίπου 30%) όμως ανακλάται και αυτό 

οφείλεται στην επιφάνεια του πυριτίου η οποία δεν έχει επεξεργασθεί.  

2. Σκίαση από ηλεκτρικές επαφές : Τα ηλεκτρόδια που απαιτούνται στην επιφάνεια 

του κυττάρου εκτρέπουν περίπου το 10% της ακτινοβολίας που προσπίπτει σε αυτό. 

Τα ηλεκτρόδια αυτά έχουν σχετικά μεγάλη επιφάνεια και είναι συνήθως δύο σε κάθε 

υλικό (και στο p-τύπου υλικό και στο n-τύπου) για να έχουμε μείωση των ωμικών 

απωλειών (δηλαδή τα «παραγόμενα» ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών να έχουν μικρότερο 

δρόμο να διατρέξουν για να φτάσουν στην έξοδο). 

3. Περίσσεια ενέργειας : Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τα απορροφούμενα φωτόνια 

θα έχει περισσότερη ενέργεια (Eph=h.f) από την απαιτούμενη (Eg) για τη δημιουργία 
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ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής. Η επιπλέον ενέργεια των απορροφούμενων φωτονίων δεν 

συνεισφέρει δυστυχώς σε γέννεση συμπληρωματικών ζευγών ηλεκτρονίων-οπών, 

αλλά παραχωρείται στα ηλεκτρόνια υπό μορφή κινητικής ενέργειας η οποία χάνεται 

γρήγορα με τη μορφή θερμότητας λόγω των προσκρούσεων αυτών με τα άτομα του 

κρυσταλλικού πλέγματος. 

4. Ατελής απορρόφηση : Μόνο τα φωτόνια ενέργειας Eph>Eg απορροφόνται, ενώ τα 

υπόλοιπα χάνονται. Για το πυρίτιο η απώλεια αντιστοιχεί στο 23,5% υποθέτοντας πως 

όλα τα φωτόνια ενέργειας ανώτερης από Eg απορροφόνται. 

5. Επανασύνδεση : Αυτή μπορεί να συμβεί με διάφορους μηχανισμούς στον κύριο 

όγκο του ημιαγωγού, στις επιφάνειες και σε ατέλειες του υλικού. 

6. Θερμοκρασία κυττάρου : Τόσο οι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες όσο και οι αρκετά 

χαμηλές, τείνουν να μειώσουν σημαντικά το βαθμό απόδοσης. 

 

 

2.3 Φωτοβολταϊκά συστήματα  
 

Η φωτοβολταϊκή συστοιχία παράγει συνεχή τάση και επομένως, μπορεί να 

τροφοδοτήσει απευθείας μόνο ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν με συνεχές 

ρεύμα. Ειδικές διατάξεις μετατρέπουν το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο 

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

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

(220 Vac). Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. σε μικρά αυτόνομα αντλητικά 

συστήματα ή σε συστήματα σταθμών τηλεμετάδοσης, φωτισμού δρόμων ή πάρκων, η 

αξιοποίηση της Φ/Β ηλεκτρικής ενέργειας είναι προτιμητέα στη μορφή που αυτή 

παρέχεται. Στην πλειονότητα, όμως, των περιπτώσεων, επιλέγεται η μετατροπή της 

συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη και ο λόγος είναι ότι πολύ περισσότερες συσκευές 

και εργαλεία καθημερινής χρήσης τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενη τάση.  

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

τμήματα:  

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

και καλωδιωμένα ώστε να παρέχουν μια συγκεκριμένη τάση.  
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• Ελεγκτής Φόρτισης – Πρόκειται για εξοπλισμό βελτίωσης της παρεχόμενης ισχύος 

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

εξομαλύνει την τάση του συσσωρευτή.  

• Συσσωρευτές για αποθήκευσης ισχύος – Ένα μέσο για την αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας που παρέχεται υπό μορφή συνεχούς ρεύματος (DC).  

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

εναλλασσόμενο, για την τροφοδότηση των φορτίων.  

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

ρεύμα.  

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

εναλλασσόμενο ρεύμα.  

 

Υπάρχουν δυο κύριες κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα αυτόνομα 

και τα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο. Στα συστήματα που είναι συνδεδεμένα με το 

δίκτυο δε χρειάζονται συσσωρευτές διότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

διοχετεύεται στο δίκτυο. Όταν δεν υπάρχει δίκτυο εναλλασσομένου ρεύματος ή η 

απόσταση από τις κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας ειναι μεγάλη τότε έχουμε 

συστήματα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο. 

Η απλούστερη μορφή ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος 

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

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

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

Σε πολλές περιπτώσεις, το σύστημα παρέχει συνήθως μια φροντίδα για αποθήκευση 

ενέργειας από τους συσσωρευτές. Συχνά συμπεριλαμβάνεται κάποια μορφή ρύθμισης 

της ισχύος, όπως στην περίπτωση που απαιτείται εναλλασσόμενο ρεύμα να εξέρχεται 

από το σύστημα. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται συστήματα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και μικρούς οικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι 

στο δίκτυο. Ακόμη χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως αφαλάτωση / άντληση / 

καθαρισμό νερού, σε συστήματα εξωτερικού φωτισμού δρόμων, πάρκων, 

αεροδρομίων, σε συστήματα τηλεπικοινωνιών, τηλεμετρήσεων και συναγερμού, σε 
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συστήματα σηματοδότησης οδικής κυκλοφορίας, ναυτιλίας, αεροναυτιλίας, αγροτικές 

εφαρμογές, κλπ.  

 

Σε μερικές περιπτώσεις το σύστημα περιέχει μια εφεδρική γεννήτρια, οπότε 

αναφερόμαστε στα αυτόνομα συστήματα με εφεδρική πηγή. Αυτά τα συστήματα 

διαθέτουν και συσσωρευτές.   

 

Σχήμα 2.5. Διάγραμμα αυτόνομου φ/β συστήματος. [14]  

 

Τα συνδεδεμένα στο δίκτυο συστήματα μπορούν να υποδιαιρεθούν σ’ εκείνα 

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

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

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

(αλληλοεπιδρώμενο δίκτυο).  

   

 

2.4  Συσσωρευτές 
 

Μια μπαταρία είναι μια συσκευή που μετατρέπει τη χημική ενέργεια που 

εμπεριέχεται στα ενεργά υλικά της απ’ευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας 

ηλεκτροχημικής αντίδρασης οξείδωσης – μείωσης και ετσι  αποθηκεύεται ενέργεια για 

μελλοντική χρήση. Ένας συσσωρευτής αποτελείται από δομικές μονάδες,τα κύτταρα. 

Αυτά βρίσκονται σε συνδεσμολογία σειράς ή παράλληλη ή συνδυασμό των δύο 
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ανάλογα με την επιθυμητή τάση και χωρητικότητα εξόδου. Τα κύττάρα αυτά (ή αλλιώς 

στοιχεία) λειτουργούν σε ονομαστική τάση μερικών Volts (περίπου 2V). Οι 

συσσωρευτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 

1) Πρωτεύουσες μπαταρίες (primary):  

Eίναι μιας χρήσεως, κι όταν εκφορτισθούν πλήρως δεν υπάρχει δυνατότητα 

επαναφόρτισης.  

2) Δευτερεύουσες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (secondary or rechargeable): 

 Όταν εκφορτισθούν μπορούν να επαναφορτισθούν λόγω αναστρεψιμότητας 

της χημικής αντιδράσεως και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές, που απαιτούνται 

μεγάλες ισχείς. Οι συγκεκριμένοι συσσωρευτές είναι και οι πλέον κατάλληλοι για 

φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 

Παραδείγματα επαναφορτιζόμενων συστημάτων μπαταριών: 

 

 Μολύβδου οξέος   

 Νικελίου καδμίου  

 Νικελίου- Υδρογόνου 

 Νικελίου σιδήρου  

 Υδριδικές νικελίου  

 Επαναφορτιζόμενες λιθίου διάφορων τύπων 

  REDOX 

 

 

Η χωρητικότητα των συσσωρευτων 

 

Το φορτίο που αποθηκεύει,δηλαδή η χωρητικότητα ενός συσσωρευτή,μετράται 

σε αμπερώρια(Ah),που είναι,σε ιδανικές συνθήκες το γινόμενο της μέσης έντασης του 

ρεύματος Ι ,που δίνει ο συσσωρευτής,ανεξάρτητα από την τάση του,επι το πλήθος των 
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ωρών μέχρι να εκφορτισθεί,ξεκινώντας από πλήρη φόρτιση. Προφανώς,πιο χρήσιμο 

μέγεθος είναι η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να αποθηκευθεί σε ενα 

συσσωρευτή,η οποία όμως εξαρτάται από τη τάση που δίνει ο συσσωρευτής. Για 

παράδειγμα ένας συσσωρευτής χωρητικότητας C=100 Ah με μέση τάση V=12 V έχει 

ονομαστική ικανότητα αποθήκευσης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας ίσης με: 

100Ah*12V=1200Wh=1,2kWh                                       

Mε τη χρήση, η χωρητικότητα των συσσωρευτών μειώνεται λόγω της 

διάβρωσης των πλακών, σχηματισμού επικαθήσεων κλπ. Η χωρητικότητα εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ (P=V.I) με την οποία γίνεται η εκφόρτιση τους, δηλαδη 

από την ένταση του ρεύματος που δίνουν προς την κατανάλωση. Επίσης η διάρκεια της 

χρήσιμης ζωής των συσσωρευτών εξαρτάται απο τη θερμοκρασία, από το πλήθος των 

διαδοχικών κύκλων φόρτισης-εκφόρτισης και απο το βάθος κάθε φόρτισης. 

 

 

      Λειτουργία συσσωρευτών σε Φ/Σ 

 

 Η μπαταρία βοηθά στην αυτονομία του συστήματος καθώς παρέχει ενέργεια σε 

περίπτωση βλάβης του φωτοβολταϊκού συστήματος ή σε περιόδους όπου δεν 

υπάρχει ηλιοφάνεια. 

 Δεν επιτρέπει να υπάρξουν μεγάλες διακυμάνσεις τάσης οι οποίες δεν είναι 

καθόλου επιθυμητές διότι μπορεί να αποβούν καταστροφικές. 

 Η μπαταρία παρέχει ισχύ όταν η φωτοβολταϊκή συστοιχία δεν παράγει τίποτα 

κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν παράγει λιγότερη ισχύ από όση απαιτεί το 

ηλεκτρικό φορτίο κατα τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον απορροφά την 

περίσσεια ισχύος από την φωτοβολταϊκή συστοιχία όταν αυτή παράγει 

περισσότερη ισχύ από ότι το φορτίο απαιτεί. 

 

Το SoC είναι η διαθέσιμη χωρητικότητα που εκφράζεται ως ποσοστό κάποιας 

αναφοράς. Αυτή η αναφορά κάποιες φορές είναι η ονομαστική της χωρητικότητα, 

συνήθως όμως είναι η χωρητικότητα που είχε κατά τον τελευταίο κύκλο της. Το 

σφάλμα στην εκτίμηση της κατάστασης φόρτισης που μπορεί να προκύψει είναι οτι με 
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τη συνεχόμενη χρήση της μπαταρίας τα χαρακτηριστικά αλλοιώνονται και μειώνεται η 

συνολική της χωρητικότητα σε σχέση με αυτή που είχε όταν ήταν καινούργια. Επίσης 

η θερμοκρασία και ο βαθμός εκφόρτισης είναι παράγοντες που επηρεάζουν τα στοιχεία 

της μπαταρίας Έτσι για να έχουμε ακριβή εκτίμηση της κατάστασης φόρτισης θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψην η γήρανση της μπαταρίας.                         

 

 

2.5 Εισαγωγή στο MPP και ΜPPT  
 

Από την P-V χαρακτηριστική βλέπουμε  ότι ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο  έχει 

ένα μοναδικό σημείο στο οποίο η εξαγόμενη ισχύς είναι μέγιστη και το φωτοβολταϊκό 

έχει τη βέλτιστη απόδοση. Το σημείο αυτό, που βρίσκεται στο «γόνατο» της I-V 

χαρακτηριστικής, ονομάζεται Σημείο Μέγιστης Ισχύος (Μaximum Power Point, 

MPP), αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη τιμή ρεύματος Ιmpp και τάσης Vmpp και 

εξαρτάται από:  

 την προσπίπτουσα ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας  

 τη θερμοκρασία λειτουργίας των κυττάρων της συστοιχίας  

 την καθαρότητα της γυάλινης επικάλυψης των πλαισίων, τις μεταβολές στα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας λόγω γήρανσης  κ.ά.  

 

Για την ανίχνευση του σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) καθώς και για την 

προσαρμογή του σημείου λειτουργίας σε αυτό, απαιτείται η χρήση μετατροπέων ισχύος 

(DC/DC μετατροπέας ή DC/AC αντιστροφέας) μαζί με το κύκλωμα ελέγχου τους στο 

οποίο περιλαμβάνεται ένας MPPT ελεγκτής ο οποίος αναλαμβάνει τον έλεγχο 

ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος (Μaximum Power Point Tracking). 

Πολλές διαφορετικές τεχνικές και μέθοδοι ανίχνευσης έχουν αναπτυχθεί και 

εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι μέθοδοι ποικίλουν ανάλογα την 

περιπλοκότητα,το κόστος,την ταχύτητα σύγκλισης κ.α. Αυτό,όμως, που συνδέει όλες 

τις μεθόδους είναι το ζήτημα που καλούνται να λύσουν, το οποίο δεν είναι άλλο από 

τον άμεσο εντοπισμό της τάσης Vmpp ή του ρεύματος Impp , στα οποία θα έπρεπε να 

λειτουργεί η  φωτοβολταϊκή συστοιχία ώστε να λαμβάνεται η μέγιστη ισχύς εξόδου 

Pmpp , κάτω από δεδομένα επίπεδα θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας. 
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 Κάποιες απο αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και στήν παρούσα 

εργασία ειναι: 

 

Α) Έλεγχος Συσχετισμού Κυμάτωσης (RCC)   

 

Η τεχνική ελέγχου του συσχετισμού κυμάτωσης ανιχνεύει το σημείο μέγιστης 

ισχύος μιας φ/β συστοιχίας κάνοντας χρήση της κυμάτωσης, η οποία επιβάλλεται στην 

τάση και το ρεύμα της συστοιχίας από τη διακοπτική δράση του μετατροπέα ισχύος. 

Συσχετίζει τη χρονική παράγωγο της ισχύος dp/dt , με τη χρονική παράγωγο του 

ρεύματος di/dt , ή της τάσεως dv/dt , για να οδηγήσει την κλίση της ισχύος στο μηδέν 

και ταυτόχρονα το σύστημα στο σημείο μέγιστης ισχύος. Όταν το σημείο λειτουργίας 

βρίσκεται  κάτω από το σημείο μέγιστης ισχύος (δηλ. V Vmpp ή I<Impp ) τότε 

αυξανομένης της τάσεως ή του ρεύματος ( dv/dt0 ή di/dt >0  ) αυξάνεται και η ισχύς 

( dp/dt>0 ). Αντίθετα, όταν το σημείο λειτουργίας βρίσκεται πάνω από το σημείο 

μέγιστης ισχύος (δηλ. VVmpp ή I>Impp ), τότε αύξηση της τάσης ή του ρεύματος 

επιφέρει μείωση στην ισχύ ( dp/dt<0 ). Συνδυάζοντας αυτές τις παρατηρήσεις, 

συμπεραίνεται ότι τα γινόμενα (dp/dt)(dv/dt) ή (dp/dt)(di/dt) είναι θετικά αριστερά του 

σημείου μέγιστης ισχύος, αρνητικά δεξιά του, και μηδέν σε αυτό. Αν και η κυμάτωση 

συχνά θεωρείται ανεπιθύμητη, πρακτικά κανένα φίλτρο δε μπορεί να την αποβάλλει 

πλήρως. Η μέθοδος RCC χρησιμοποιεί οποιαδήποτε κυμάτωση υπάρχει ήδη στο 

κύκλωμα. Η εφαρμογή της μεθόδου RCC μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας απλά 

αναλογικά κυκλώματα. Μελέτες έδειξαν ότι το σημείο μέγιστης ισχύος εντοπίζεται με 

ακρίβεια και ταχύτατα, ακόμα και υπό μεταβαλλόμενα επίπεδα ακτινοβολίας. Τέλος, 

το γεγονός ότι η μέθοδος αυτή δεν προϋποθέτει γνώση των χαρακτηριστικών της φ/β 

συστοιχίας, ευνοεί την άμεση εφαρμογή της σε διαφορετικά φ/β συστήματα. 

 

Β) Μέθοδος  Perturb&Observe 

 

Ο αλγόριθμος Perturb & Observe (Διαταραχής και Παρατήρησης) είναι η πιο 

διαδεδομένη μέθοδος για την εύρεση του σημείου μέγιστης ισχύος(MPP), στην οποία 

χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος τύπου Hill climbing. 
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Η μέθοδος διαταραχής και παρατήρησης μεταβάλλει περιοδικά το ρεύμα ή την 

τάση του φωτοβολταϊκού και κάνει σύγκριση της ηλεκτρικής ισχύος που παράγεται σε 

σχέση με αυτή που προέκυψε στον προηγούμενο κύκλο μέτρησης. Αν προκύψει 

αύξηση της παραγόμενης ισχύος (ΔP/ΔV) τότε το σύστημα ελέγχου μεταβάλλεται προς 

την ίδια κατεύθυνση,ενώ αν έχουμε μείωση της ισχύος τότε έχουμε μεταβολή προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. 

Για παράδειγμα,παίρνουμε  σαν αφετηρία ένα τυχαίο σημείο Σ μέσω της 

μέτρησης του ρεύματος  I και της τάσης V από την έξοδο του πλαισίου. 

Διαταράσσοντας την τάση λειτουργίας του φ/β πλαισίου κατά ένα ποσοστό ΔV, 

λαμβάνεται ένα νέο ρεύμα Ι΄ και κατά συνέπεια η φ/β συστοιχία λειτουργεί σε νέο 

σημείο Σ’ πάνω στη P-V χαρακτηριστική. Αν ΔP/ΔV > 0 τότε η συστοιχία λειτουργεί 

αριστερά του MPP  και θα πρέπει να αυξηθεί η τάση λειτουργίας του φ/β πλαισίου 

περαιτέρω κατά ΔV προκειμένου να κινηθεί το σημείο λειτουργίας προς το MPP. Στον 

επόμενο κύκλο επαναλαμβάνεται η σύγκριση και αν ΔP/ΔV < 0, δηλαδή το σημείο 

λειτουργίας βρεθεί στα δεξιά του MPP τότε θα πρέπει να μειωθεί η τάση λειτουργίας 

του φ/β πλαισίου προκειμένου να μεταφερθεί το σημείο λειτουργίας αντίστοιχα κατα 

το MPP. Στον παρακάτω πίνακα 2.1  παρουσιάζεται συνοπτικά όσα αναλύθηκαν. 

 

Πίνακας 2.1 Μέθοδος P&O 

 

 

 

Προηγούμενη Διαταραχη 

(ΔV) 

Μεταβολή Ισχύος 

(ΔP) 

Επόμενη Διαταραχή 

(ΔV) 

ΘΕΤΙΚΗ 

 

ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ 

ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ 
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Το μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου διαταραχής και παρατήρησης είναι η 

αδυναμία της να τερματίσει τον αλγόριθμο όταν προσεγγίσει το σημείο μέγιστης 

ισχύος(MPP). Το αποτέλεσμα αυτής της αδυναμίας είναι η διαρκή ταλάντωση γύρω 

από αυτο το σημείο. Το εύρος της ταλάντωσης συνδέεται με το βήμα όπου είναι 

προγραμματισμένη να μεταβάλλεται η τάση ΔV, σε συνδυασμό με την ταχύτητα 

μεταβολής των ατμοσφαιρικών συνθηκών. 

 

Στο σχήμα 2.6  παρουσιάζεται  το διάγραμμα ροής του αλγόριθμου Hill 

Climbing. 

 

 

Σχήμα 2.6. Διάγραμμα ροής.[17] 

 

 

Γ) Έλεγχος Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic Control)  

 

Η ανάπτυξη των μικροελεγκτών την τελευταία κυρίως δεκαετία έχει 

δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για τη χρησιμοποίηση της ασαφούς λογικής στην 
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ανίχνευση του σημείου μέγιστης ισχύος. Ο ασαφής έλεγχος έχει βρει εφαρμογή σε 

πληθώρα τομέων. Τρία είναι τα κύρια στάδια που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία του 

ελέγχου: η ασαφοποίηση, η αναζήτηση σε πίνακα κανόνων, και η αποσαφοποίηση. 

Κατά τη διαδικασία της ασαφοποίησης, οι αριθμητικές μεταβλητές εισόδου του 

ελεγκτή μετατρέπονται σε λεκτικές μεταβλητές. Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούνται 

πέντε ασαφή επίπεδα, τα οποία συμβολίζονται με: ΑΜΚ (αρνητικό μικρό), ΑΜΓ 

(αρνητικό μεγάλο), ΜΗΔ (μηδέν), ΘΜΚ (θετικό μικρό), και ΘΜΓ (θετικό μεγάλο). 

Ανάλογα με το εύρος τιμών της αριθμητικής μεταβλητής καθορίζονται οι τιμές των a 

και b του σχήματος 2.7. Σημειώνεται ότι όσο περισσότερα επίπεδα χρησιμοποιούνται, 

τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια επιτυγχάνεται στα αποτελέσματα. Σε αρκετές εφαρμογές η 

συνάρτηση συμμετοχής τροποποιείται ώστε να δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε 

συγκεκριμένα επίπεδα ασάφειας. 

 

Η συνάρτηση συμμετοχής  χρησιμοποιείται και κατά το στάδιο 

αποσαφοποίησης, οπότε η έξοδος του ασαφούς ελεγκτή μετατρέπεται από λεκτική σε 

αριθμητική μεταβλητή, παρέχοντας το αναλογικό σήμα που θα ελέγξει την αγωγή του 

μετατροπέα ισχύος και θα οδηγήσει το σύστημα στο επιθυμητό σημείο λειτουργίας. Αν 

και έχει αποδειχτεί ότι οι ασαφείς ελεγκτές λειτουργούν αρκετά καλά υπό 

μεταβαλλόμενες ατμοσφαιρικές συνθήκες, η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται 

σημαντικά από τη γνώση του χρήστη ή του σχεδιαστή του συστήματος στην επιλογή 

της κατάλληλης σχέσης σφάλματος και στον καθορισμό του πίνακα κανόνων. 
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Σχήμα 2.7. Συνάρτηση συμμετοχής εισόδων και εξόδων ελεγκτή ασαφούς 

λογικής.[7] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 

3.1 Εισαγωγή 
 

Τα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου βρίσκονταν στο επίκεντρο για πολλές 

δεκαετίες, προσφέροντας στην ανθρωπότητα συστήματα που πλέον θεωρούνται 

απαραίτητα, όπως είναι ο θερμοστάτης σε οικιακές εφαρμογές,το αυτόματο κιβώτιο 

ταχυτήτων, οι αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες στα αυτοκίνητα κτλ. Ωστόσο το χάσμα 

μεταξύ θεωρίας και πράξης στη βιομηχανία καθώς και οι συνεχείς αυξανόμενες 

απαιτήσεις πολύπλοκων διαδικασιών οδήγησαν στην προσπάθεια εύρεσης νέων μη-

συμβατικών τεχνικών, οι οποίες στηρίζονται στην ανθρώπινη γνώση και εμπειρία 

(Υπολογιστική Νοημοσύνη). Μέρη της Υπολογιστικής Νοημοσύνης αποτελούν τα 

Έμπειρα Συστήματα (Expert Systems), η Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic) και τα 

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks),όπως και οι συνδυασμοί τους. 

Η περιοχή αυτή είναι γνωστή ως Ευφυής Έλεγχος. Ο Ευφυής Έλεγχος 

χρησιμοποιείται σε πολύπλοκα συστήματα στα οποία είναι δύσκολο ή και αδύνατο να 

βρεθεί το μαθηματικό μοντέλο, σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνικές, στις οποίες 

είναι απαραίτητη η γνώση της διεργασίας. 

Η πρώτη εφαρμογή του Ευφυή Ελέγχου στη βιομηχανία ήταν στα τέλη του 

1970 και έκτοτε έχει επιφέρει αξιόλογη βελτίωση στην ποιότητα του παραγόμενου 

προϊόντος, την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και 

την αύξηση της διαθεσιμότητας του βιομηχανικού εξοπλισμού. 

Στον Ευφυή Έλεγχο οι λεκτικοί κανόνες  αναπαριστούν τη γνώση που είναι της 

μορφής  “εάν (αίτια) τότε (συμπέρασμα)”. 

Είναι αυτονόητο σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι ένας λεκτικός κανόνας μπορεί 

να γραφεί σε οποιαδήποτε υψηλή γλώσσα προγραμματισμού εφόσον υλοποιείται απλά 

με ένα σετ εντολών της μορφής: 
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ΑΝ…ΤΟΤΕ…ΑΛΛΙΩΣ (IF…..THEN….ELSE). 

Στόχος του ευφυούς ελεγκτή  είναι να ενεργεί όπως ο άνθρωπος χειριστής,με 

τους ίδιους κανόνες δίχως όμως τα μειονεκτήματά του. Οι ευφυείς ελεγκτές,εφόσον 

λειτουργούν όπως και οι άνθρωποι χειριστές,έχουν την ικανότητα να ανταπεξέλθουν 

κάτω από ένα περιβάλλον ασάφειας και αβεβαιότητας τόσο της ελεγχόμενης 

διαδικασίας όσο και του περιβάλλοντός τους. Ένας ευφυής ελεγκτής, με λίγα λόγια, 

μιμείται τον καλύτερο άνθρωπο χειριστή της συγκεκριμένης διεργασίας. Σημαντικό 

όμως μειονέκτημά του σε σχέση με τον άνθρωπο χειριστή είναι, ότι δεν κατέχει την 

ικανότητα προσαρμογής και μάθησης νέων κανόνων. Οι τεχνικές του Ευφυούς 

Ελέγχου είναι  η Ασαφής Λογική, τα Έμπειρα Συστήματα, τα Τεχνητά Νευρωνικά 

Δίκτυα καθώς και ο συνδυασμός (Υβριδικά Συστήματα). 

 

 

3.2. Ασαφής λογική 
 

Ο όρος Ασαφής στην πραγματικότητα δίνεται για να αποδώσει την έννοια που 

δεν μπορεί να αποδοθεί με τις εκφράσεις αλήθεια ή ψέμα ή ακόμα και την έκφραση 

μερικώς αλήθεια. Παρόλα αυτά εναλλακτικές προτάσεις όπως οι Γενετικοί Αλγόριθμοι 

και τα Νευρωνικά Δίκτυα μπορούν να αποδώσουν και να λειτουργήσουν τόσο καλά 

όσο η Ασαφής Λογική, αλλά η ασαφή λογική έχει το πλεονέκτημα στην επίλυση 

προβλημάτων που κοστίζουν στον άνθρωπο και που τα ανθρώπινα συστήματα 

δυσκολεύνται να κατανοήσουν. Έτσι με την εμπειρία που αποκτά ο άνθρωπος από την 

ασαφή λογική μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ελεγκτές που τον βοηθούν στο 

να αντιμετωπίζει ευκολότερα μηχανισμούς και διαδικασίες που ήδη σήμερα έχει 

κατακτήσει ή ακόμα και να δημιουργήσει νέες καλύτερες.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα της 

ασαφής λογικής,και ιδιαίτερα στην εφαρμογή της πάνω στον έλεγχο συστημάτων. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει 

η χρήση της ασαφούς λογικής σε έναν σημαντικό αριθμό εφαρμογών κεντρίζοντας έτσι 

το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών. 

Μελετώντας την ασαφή λογική είναι σαν να μελετάμε ένα είδος λογικής. Όλοι 

είμαστε λίγο πολύ εξοικειωμένοι με τις διάφορες αρχές της λογικής. Η ασαφής λογική 
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είναι βασισμένη πάνω στις παραδοσιακές λογικές αλλά τις εξελίσσει επομένως η 

ασαφή λογική μπορεί να λύσει βασικά προβλήματα που μένουν άλυτα 

χρησιμοποιώντας τις παραδοσιακές λογικές όπως είναι η κλασική δίμιτη Αριστοτέλεια 

λογική. 

Η κλασική δίτιμη (Αριστοτέλεια) λογική είναι γνωστή από την Αρχαιότητα 

(500 π.Χ.), θεμελιώθηκε από τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους(Αριστοτέλης, 

Πυθαγόρας κ.λπ.) και αποτελεί τη βάση της λεγόμενης δυτικής σκέψης και του δυτικού 

πολιτισμού. Σύμφωνα με την κλασική δίτιμη λογική μια λογική πρόταση μπορεί να 

πάρει μόνον δύο τιμές, δηλ. μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής (1 ή 0), αποκλείοντας 

τρίτη λύση (Αρχή της Απόκλεισης του Τρίτου). Έτσι σύμφωνα με τη Δίτιμη Λογική, 

αν μια λογική πρόταση δεν είναι αληθής (άσπρη) τότε θα είναι αναγκαία ψευδής 

(μαύρη), ενώ αν δεν είναι ψευδής τότε θα είναι αναγκαία αληθής. 

Η ασαφής λογική (fuzzy logic) είναι μια επέκταση της κλασσικής 

αριστοτέλειας λογικής. Μια πρόταση μπορεί να είναι αληθής "με κάποιο βαθμό 

αληθείας", και όχι απλά αληθής ή ψευδής. Με απλά λόγια, η ασαφής λογική λέει ότι 

τα πράγματα συχνά δεν είναι «άσπρο-μαύρο» αλλά «αποχρώσεις του γκρι». Η ιδέα 

αυτή απετέλεσε επανάσταση στη θεωρία της λογικής, γιατί ξέφυγε από το μοντέλο που 

κυριαρχούσε εδώ και χρόνια,δηλαδή το μοντέλο του «0-1». Ο κυρίαρχος τρόπος 

λειτουργίας της επιστήμης απαιτεί προτάσεις οι οποίες είναι είτε ΑΛΗΘΕΙΣ είτε 

ΨΕΥΔΕΙΣ. Ο τρόπος λειτουργίας της ανθρώπινης λογικής όμως δεν θέτει ακριβή όρια 

μεταξύ ΑΛΗΘΟΥΣ και ΨΕΥΔΟΥΣ. 

Η Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic) εισήχθη στα μέσα της δεκαετίας του 1960 

από τον Lotfi A. Zadeh και αποτελεί τον θεωρητικό φορέα για την υλοποίηση μιας 

μεγάλης κατηγορίας Ευφυών Συστημάτων.        
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3.3 Ασαφείς κανόνες  

 

Στα ασαφή συστήματα αναγνώρισης και ελέγχου, η ανθρώπινη γνώση 

απεικονίζεται με την μορφή ασαφών IF/THEN κανόνων. Οι ασαφείς κανόνες είναι 

υποθετικές προτάσεις (conditional statements), οι οποίες περιγράφονται από τη μορφή  

«IF x is A THEN y is B»  όπου Α και Β είναι λεκτικές τιμές(ασαφή σύνολα) των x και 

y, τα οποία ορίζονται στους χώρους Χ και Τ αντίστοιχα. Οι εκφράσεις x is A και y is 

B είναι ασαφείς προτάσεις (fuzzy propositions). Στο αριστερό τμήμα του κανόνα, το 

IF x is A, λέγεται τμήμα υπόθεσης και περιλαμβάνει την υπόθεση ή το προαπαιτούμενο 

του κανόνα. Στο δεξιό τμήμα του ασαφούς κανόνα, το THEN y is B, είναι το τμήμα 

απόδοσης ή συμπεράσματος και περιλαμβάνει την απόδοση ή το συμπέρασμα του 

κανόνα. Ο ασαφής κανόνας ορίζει μια ασαφή σχέση μεταξύ των μεταβλητών x και y, 

η οποία αναφέρεται συχνά στην βιβλιογραφία σαν σχέση συμπερασμού. Η σχέση 

συμπερασμού συσχετίζει τον βαθμό αλήθειας ή τον βαθμό εκπλήρωσης της υπόθεσης 

με αυτόν του συμπεράσματος.  

 

 

3.4 Συναρτήσεις συμμετοχής  

 

Η συμμετοχή ενός στοιχείου x στο ασαφές σύνολο A, δίνεται από την 

συνάρτηση συμμετοχής μΑ(x). Η συνάρτηση συμμετοχής παίρνει τιμές από 0 μέχρι 1, 

άρα η μΑ(x) πραγματοποιεί μια απεικόνιση από το πεδίο ορισμού Ν στο διάστημα 

[0,1].  

μΑ(x):Ν→[0, 1] 

    

 Ένα ασαφές σύνολο περιγράφεται πλήρως από τη συνάρτηση συμμετοχής του. 

Μερικές από τις βασικές ομάδες συναρτήσεων συμμετοχής που χρησιμοποιούνται 

συχνά στην πράξη παρουσιάζονται παρακάτω. 
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3.4.1 Τριγωνικές συναρτήσεις συμμετοχής  
 

Μια τριγωνική συνάρτηση συμμετοχής περιγράφεται από τρεις παραμέτρους 

ως εξής: 

         𝑀𝐹(𝑥, 𝑎, 𝑏, 𝑐) =

{
 
 

 
 
0           𝑥 ≤ 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐−𝑥

𝑐−𝑏
  𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

1          𝑐 ≤ 𝑥

                                                               (3.1) 

 

Οι παράμετροι {α,b,c} καθορίζουν τις τρεις κορυφές της συνάρτησης 

συμμετοχής, η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 3.2 που ακολουθεί. 

   

 

Σχήμα 3.2.  Τριγωνική συνάρτηση συμμετοχής [12] 

 

 

3.4.2 Τραπεζοειδείς συναρτήσεις συμμετοχής 

 

Μια τραπεζοειδής συνάρτηση συμμετοχής περιγράφεται από τέσσερις 

παραμέτρους ως εξής: 
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                   MF(x,a,b,c,d)=

{
 
 

 
 
0             𝑥 ≤ 𝑎
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
    𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1        𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
   𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0            𝑑 ≤ 𝑥

                                                         (3.2) 

 

Οι παράμετροι {α,b,c,d} καθορίζουν τις συντεταγμένες των τεσσάρων 

κορυφών του τραπεζίου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.3. 

 

 

Σχήμα 3.3. Τραπεζοειδής συνάρτηση συμμετοχής [12] 

 

 

3.4.3 Γενικευμένες καμπανοειδείς συναρτήσεις συμμετοχής  
 

Η γενικευμένη καμπανοειδής συνάρτηση συμμετοχής περιγράφεται από τρεις 

παραμέτρους {α,b,c}, ως εξής: 

 

                                            MF(x,a,b,c)=
1

1 2 | |
x c

b
a




                                         (3.3) 
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Σχήμα 3.4. Γενικευμένη καμπανοειδής συνάρτηση συμμετοχής.[12] 

 

 

3.4.4 Γκαουσιανές συναρτήσεις συμμετοχής  
 

Μια γκαουσιανή συνάρτηση συμμετοχής περιγράφεται από δύο παραμέτρους 

(c,σ) και δίνεται ως εξής: 

                                                  MF(x,c,σ)= 
2

1
( )

2

x c

e 



                                                (3.4) 

Η παραπάνω συνάρτηση είναι παρόμοια με την συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας που χρησιμοποιείται στη θεωρία πιθανοτήτων για να προσδιορίσει τις 

Γκαουσιανές κατανομές (Gaussian distributions). Η γκαουσιανή συνάρτηση MF είναι 

συμμετρική και περιγράφεται πλήρως από τα c και σ. Το c καθορίζει το κέντρο  της 

Γκαουσιανής κατανομής, δηλαδή το σημείο στο οποίο εστιάζεται η συνάρτηση 

συμμετοχής. Επίσης, το σ είναι η τυπική απόκλιση της κατανομής και ελέγχει τη 

διασπορά, δηλαδή το εύρος της συνάρτησης συμμετοχής. Τα σημεία είναι περίπου τα 

σημεία τομής της συνάρτησης συμμετοχής. 

                                              MF(c∓𝜎, 𝑐, 𝜎) = 𝑒−0.5 = 0.6                                     (3.5) 

                

Σημειώνεται ότι σημεία τομής, λέγονται τα σημεία για τα οποία η συνάρτηση 

συμμετοχής λαμβάνει την τιμή 0.5.  
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Σχήμα 3.5. Γκαουσιανή συνάρτηση συμμετοχής.[12] 

 

 

 3.5 Ασαφείς Ελεγκτές 
 

Δομικά στοιχεία:Τα βασικά δομικά στοιχεία ενός ασαφούς ελεγκτή (fuzzy 

controller) είναι:  

 

 Η βάση γνώσης (knowledge base) στην οποία είναι αποθηκευμένοι οι κανόνες (if-

then rules) για τον έλεγχο της διαδικασίας.  

Τα ασαφή σύνολα (fuzzy sets) τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν 

της μεταβλητές εισόδου και εξόδου με τους λεκτικούς όρους.  

Ο ασαφοποιητής (fuzzifier) ο οποίος μετατρέπει τις πραγματικές τιμές της εισόδου σε 

ασαφή σύνολα  

Ο μηχανισμός συμπερασμού (inference engine) ο οποίος επεξεργάζεται τις εξόδους 

του ασαφοποιητή και με χρήση της βάσης γνώσης εξάγει τα ασαφή σύνολα των 

συμπερασμάτων. 

Ο αποσαφοποιητής (defuzzifier) ο οποίος μετατρέπει τα συμπεράσματα που εξάγει ο 

μηχανισμός συμπερασμού σε πραγματικούς αριθμούς για να μπορεί να γίνει μετάδοση 

της δράσης ελέγχου στην διαδικασία. 
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Oι είσοδοι σε έναν ασαφή ελεγκτή είναι σήματα (δηλαδή σαφείς μεταβλητές) 

και επομένως πρέπει ο σχεδιαστής ενός ασαφούς ελεγκτή να κάνει τα ακόλουθα 

βήματα:  

 

1. Λεκτική κατανομή των εισόδων: Ο σχεδιαστής πρέπει να αναπαραστήσει τις 

μεταβλητές εισόδου και εξόδου με τους λεκτικούς όρους.  

2. Διατύπωση των κανόνων: Τα ασαφή σύνολα μετά την κατανομή των εισόδων και 

εξόδων αποθηκεύονται υπό τη μορφή συναρτήσεων συμμετοχής στον υπολογιστή και 

έπειτα ακολουθεί η διατύπωση των κανόνων. 

 3. Καθορισμό του τύπου της ασαφούς συνεπαγωγής: Μετά τη διατύπωση των κανόνων 

είναι απαραίτητος ο καθορισμός του ασαφούς τύπου συνεπαγωγής. Οι πιο γνωστοί 

τύποι ασαφούς συνεπαγωγής είναι:  

     α) του Mamdani, όπου χρησιμοποιείται ο τελεστής max-min, ο οποίος λαμβάνει το 

μικρότερο από τους βαθμούς συμμετοχής των ασαφοποιημένων τιμών και παράγει το 

βαθμό εκπλήρωσης  του κάθε κανόνα. Ο βαθμός εκπλήρωσης του κανόνα δηλώνει τη 

βαρύτητα που έχει το αποτέλεσμα του κανόνα.  

      β) του Larsen, όπου χρησιμοποιείται ο τελεστής max-product, ο οποίος 

πολλαπλασιάζοντας τους βαθμούς συμμετοχής των ασαφοποιημένων τιμών υπολογίζει 

το βαθμό εκπλήρωσης του κανόνα. 

4. Από-ασαφοποίηση: Η από-ασαφοποίηση παράγει μία αυστηρή τιμή από ένα ασαφές 

σύνολο. Πρόκειται δηλαδή για την αντίθετη διαδικασία από την ασαφοποίηση. 

 

 

3.6 Ασαφή μοντέλα  
 

Από τη δεκαετία του ’80 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα 

περισσότερα από τα ασαφή μοντέλα βασίζονταν στην υποκειμενική γνώση των ειδικών 

για τη διαμόρφωση των κανόνων και των συναρτήσεων συμμετοχής. Ωστόσο, η 

ανθρώπινη γνώση και εμπειρία είναι συχνά ελλιπείς και η αποκλειστική στήριξη σε 



58 
 

αυτές, μπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα προβλημάτων. Ήταν λοιπόν λογικό 

επακόλουθο, τα μοντέλα αυτά να παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες, αφού οι 

προσπάθειες βελτίωσής τους γίνονταν κυρίως προς την κατεύθυνση της ρύθμισης και 

βελτιστοποίησης των κανόνων που είχαν δημιουργηθεί από τους ειδικούς. Γεννήθηκε, 

λοιπόν, η ανάγκη να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία μοντελοποίησης με τη βοήθεια 

αριθμητικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση. Πρόσφατα άρχισε να 

δίνεται μεγάλη προσοχή σε τεχνικές που υποκινούνται από τα δεδομένα(data-driven 

techniques)για τη δημιουργία ευέλικτων μοντέλων. Ανάμεσα σε αυτές τις τεχνικές 

είναι τα ασαφή συστήματα (μοντέλα Takagi-Sugeno και Mamdani) και τα νευρωνικά 

δίκτυα, που είναι και οι επικρατέστερες. 

 

 

3.6.1 Ασαφή μοντέλα τύπου Mamdani 
 

Αυτού του είδους τα συστήματα προτάθηκαν σαν η πρώτη απόπειρα για τον 

έλεγχο μιας ατμομηχανής χρησιμοποιώντας ένα σύνολο κανόνων που προήλθαν από 

την εμπειρία των χειριστών τους. Στο Σχήμα 3.6 και Σχήμα 3.7 βλέπουμε την 

αναπαράσταση ενός τέτοιου συστήματος με δύο κανόνες και δύο σαφείς εισόδους x 

και y. Η συνολική έξοδος εξάγεται εφαρμόζοντας ένα τελεστή «min» ή «product» 

αρχικά για το συμπέρασμα του κάθε κανόνα και στη συνέχεια συνθέτοντας τα δύο 

συμπεράσματα με τον τελεστή «max». Υπάρχουν πολλοί τύποι αποασαφοποιητών που 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι πιο συνηθισμένοι δίνονται παρακάτω: 

1.Ο αποασαφοποιητής κέντρου βάρους ή επιφάνειας (center of area, COA). 

  

( )

( )

z
COA

z

z zdz

z
z dz













                                  (3.6)                                                              

 

2.Ο αποασαφοποιητής διχοτόμου επιφάνειας (bisector of area, BOA). 

 ( ) ( )
BOA

BOA

z b

a z

z dz z dz                          (3.7)  
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3.Ο αποασαφοποιητής μέσου μεγίστου (mean of maximum, MOM). 

'

'

z
MOM

z

zdz

z
dz





                                              (3.8)                                                   

 

 

 

Σχήμα 3.6. Ασαφές μοντέλο Mamdani με τον τελεστή min.[13] 
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Σχήμα 3.7. Ασαφές μοντέλο Mamdani με τον τελεστή product.[13] 

 

 

3.6.2 Ασαφή μοντέλο Sugeno   
 

Το μοντέλα αυτά, επίσης γνωστά και ως μοντέλά TSK, προτάθηκαν από τους 

Takagi, Sugeno και Kang έτσι ώστε να αναπτυχθεί μια συστηματική προσέγγιση που 

να δημιουργεί ασαφείς κανόνες από ένα δεδομένο σύνολο εισόδων-εξόδων. Ένας 

τυπικός ασαφής κανόνας τoυ μοντέλου αυτού έχει τη μορφή: 

IF x is A and y is B THEN z=f (x, y), 

όπου Α και Β είναι τα ασαφή σύνολα και z=f(x,y) η σαφής συνάρτηση του 

συμπεράσματος. Συνήθως το f(x,y) είναι ένα πολυώνυμο και ανάλογα με το βαθμό του 

έχει και το μοντέλο τον ίδιο βαθμό. Το μοντέλο Sugeno μηδενικού βαθμού, μπορεί να 

χαρακτηριστεί και ως ένα μοντέλο Mamdani με ασαφή singleton για εξόδους αλλά και 

ως μια ειδική περίπτωση του μοντέλου Tsukamoto. Η έξοδος επίσης του μοντέλου 

αυτού είναι μια ομαλή συνάρτηση των μεταβλητών των εισόδων εφόσον οι 

συναρτήσεις συμμετοχής επικαλύπτονται. Στο Σχήμα 3.8 φαίνεται η διαδικασία για 

ένα πρώτου βαθμού μοντέλο Sugeno. Η συνολική έξοδος όπως και στο μοντέλο 

Tsukamoto υπολογίζεται με τον τελεστή weighted average που αναφέρθηκε και 

προηγουμένως ενώ πρακτικά χρησιμοποιείται και ο τελεστής weighted sum (δηλαδή 

z=w1z1+w2z2 ) για να μειωθεί περαιτέρω η υπολογιστική πολυπλοκότητα. 
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Σχήμα 3.8. Το ασαφές μοντέλο Sugeno.[13]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

MATLAB/SIMULINK 
 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Το υπό μελέτη σύστημα φαίνεται στο σχήμα 4.1. Πιο συγκεκριμένα, το 

σύστημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελείται απο μια φ/β συστοιχία,μια 

μπαταρία και απο δυο μετατροπείς. Έχουμε εναν boost converter μονής κατεύθυνσης 

για το φωτοβολταικό και εναν boost converter διπλής κατεύθυνσης για την μπαταρία. 

Το φορτίο μας το οποίο είναι μια αντίσταση R δέχεται ισχύ απο το φ/β μέσω δυο 

συστημάτων. Μέσω συστήματος για εύρεση σημείου μέγιστης ισχύος(MPPT) και 

μέσω συστήματος ρύθμισης τάσης(voltage regulation). Ο έλεγχος του παραπάνω 

συστήματος εξαρτάται απο την προσπίπτουσα ακτινοβολία,την ισχύ του φορτίου και 

την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών. Με χρήση ενός ελεγκτή ασαφούς λογικής 

(fuzzy controller) επιτυγχάνεται η ομαλοποίηση της ισχύος στην έξοδο. 

 

Σχήμα 4.1.  Το υπό μελέτη αυτόνομο σύστημα.[9] 

Στο κεφάλαιο αυτό θα θα προσομοιωθεί το παραπάνω σύστημα, στο 

περιβάλλον Simulink του Matlab. Αρχικά θα παρουσιαστούν όλες οι παράμετροι και 

οι συνθήκες προσομοίωσης του συστήματος και στη συνέχεια θα αναπτυχθούν όλα τα 

μοντέλα για κάθε υποσύστημα. Στούς επόμενους πίνακες, δίνονται οι τιμές των 
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παραμέτρων του μοντέλου, πολλές εκ των των οποίων φαίνονται και στο σχήμα 4.1. 

Μεταξύ αυτών λοιπόν, διάφορα κέρδη PI ελεγκτών, τιμές ωμικών και επαγωγικών 

αντιστάσεων φ/β συστοιχίας κα. Στόν πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι τιμές των ωμικών 

αντιστάσεων. 

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΙΜΕΣ(ohm) 

Αντίσταση μετατροπέα 

από τη πλευρά του φ/β 

Rpv 0,03 

Αντίσταση μετατροπέα 

από τη πλευρά του 

συσσωρευτή 

Rbat 0,07 

Εσωτερική αντίσταση 
συσσωρευτή_1 

Rt_l 0,04984 

Εσωτερική αντίσταση 
συσσωρευτή_2 

Rt_s 0,04669 

Αντίσταση σε σειρά στην 
έξοδο του συσσωρευτή 

Rseries 0,07446 

Πίνακας 4.1 Ωμικές αντιστάσεις συστήματος 

 

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται οι τιμές των επαγωγικών αντιστάσεων. 

 

ΕΠΑΓΩΓΕΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΙΜΕΣ(Mh) 

Επαγωγική αντίδραση 

μετατροπέα από την 

πλευρά του φ/β 

Lpv 0,0232 

Επαγωγική αντίδραση 

μετατροπέα από την 

πλευρά του συσσωρευτή 

Lbat 0,1 

Επαγωγική αντίδραση 

γραμμής 

L 0,010 

Πίνακας 4.2 Επαγωγικές αντιστάσεις συστήματος 

Στόν πίνακα 4.3 έχουμε τις τιμές των τάσεων που αναπτύσσονται στο 

κύκλωμα μας. 
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Πίνακας 4.3 Τάσεις συστήματος 

 

 

Στόν πίνακα 4.4 δίνονται οι τιμές των χωρητικών αντιστάσεων του 

κυκλώματος. 

 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΙΜΕΣ (μF) 

Χωρητικότητα στην έξοδο 
του μετατροπέα από την 

πλευρά του φ/β 

Cpv 0,000330 

Χωρητικότητα στην έξοδο 
του μετατροπέα από την 
πλευρά του συσσωρευτή 

Cbat 0,000087 

Εσωτερική χωρητικότητα 
συσσωρευτή_1 

Ct_l 4475 

Εσωτερική χωρητικότητα 
συσσωρευτή_2 

Ct_s 703,6 

Πίνακας 4.4 Χωρητικότητες  συστήματος 

 

Τέλος,στόν πίνακα 4.5 έχουμε τις τιμές για τα κέρδη των PI ελεγκτών. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΙΜΕΣ(V) 

Τάση φ/β πλαισίου Vpv 17,8 

Τάση συσσωρευτή Vbat 40 

Τάση ανοικτού 

κυκλώματος 

Voc 3,7 

Συνεχής τάση Vdc 100 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΙΜΕΣ 

Kp(pv) 1 

Ki(pv) 0,5 

Kp(bat) 1 

Ki(bat) 0,5 

Kz1 0,333 

Kz11 0,1666 

Kp1 300 

Ki1 333 

Kp2 80 

Ki2 90 

Kp3 0,1 

Ki3 12 

Kp4 0,001 

Ki4 0,05 

Kp5 0,002 

Ki5 0,038 

Πίνακας 4.5 Κέρδη PI ελεγκτών 

 

 

4.2 Μοντέλο Προσομοίωσης της Φ/β Συστοιχίας 
 

Το block που χρησιμοποιήθηκε για το μοντέλο προσομοίωσης της φ/β 

συστοιχίας στο Simulink έχει ως εισόδους το ρεύμα της συστοιχίας, το οποίο 

προέρχεται μέσω ανάδρασης καθώς και την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Στήν 

έξοδο παίρνουμε  την τάση και την ισχύ της συστοιχίας. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν 

λαμβάνει υπόψιν του την θερμοκρασία. Το μαθηματικοποιημένο μοντέλο του 

φωτοβολταικού φαίνεται στο σχήμα 4.3, όπως έχει  προσομοιωθεί στο περιβάλλον 

Simulink. Οι εξισώσεις που το περιγράφουν, έχουν αναφερθεί εκτενέστερα στο 

κεφάλαιο 2. 
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Σχήμα 4.3  Μοντέλο προσομοίωσης φ/β συστοιχίας στο Simulink. 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί (σχ. 4.4) φαίνονται οι παράμετροι του μοντέλου της 

Φ/Β συστοιχίας. Πιο συγκεκριμένα, δίνονται: 

 Ρεύμα βραχυκύκλωσης (short-circuit current)  5.1 A 

 Τάση ανοικτού κυκλώματος (open-circuit voltage)  22.2 V 

 Ρεύμα στη μέγιστη ισχύς (current at Pmax)  4.8 Α 

 Τάση στη μέγιστη ισχύς (voltage at Pmax ) 17.8 V 

 

Ασφαλώς, προστίθεται και δίοδοι αντεπιστροφής (by-pass diode) για την 

ευσταθή λειτουργία του συστήματος. Με τα παραπάνω δεδομένα, είναι δυνατή η 

χάραξη της χαρακτηριστικής μιας Φ/Β συστοιχίας (σε αντιπαραβολή με τη θεωρία, 

σχήμα 2.4). 
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Σχήμα 4.4  Παράμετροι Φ/Β συστήματος 

Εν συνεχεία, στο σχήμα 4.5, δίνεται η προσπίπτουσα ακτινοβολία σε W/m2, η 

οποία συλλέγεται από τη φ/β συστοιχία, εν σχέση με το χρόνο. 

 

 

Σχήμα 4.5  Είσοδος προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας 
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4.3 Μοντέλο προσομοίωσης της μπαταρίας 
 

Το επόμενο υποσύστημα αποτελείται απο τους συσσωρευτές. Το μοντέλο 

προσομοίωσης αυτού λοιπόν, φαίνεται στο σχήμα 4.6. Ως είσοδοι, δινονται το ρεύμα 

και η στάθμη φόρτισης (State of Charge, SoC). Από την άλλη πλευρά, η τάση στα άκρα 

των συσσωρευτών και η στάθμη στην αμέσως επόμενη χρονική στιγμή, δίνονται ως 

έξοδοι.  

 

Σχήμα 4.6 Μοντέλο προσομοίωσης μπαταρίας στο Simulink. 

 

 

4.4 Μοντέλο προσομοίωσης του ελεγκτή ασαφούς λογικής 

 

Η ανάπτυξη του μοντέλου του ελεγκτή ασαφούς λογικής βασίστηκε στη μέθοδο 

Mamdani, η ανάλυση της οποίας έλαβε χώρα σε προηγούμενο κεφάλαιο. Στο παρόν 

υποκεφάλαιο, δίνεται ο τρόπος μοντελοποίησης του υπό μελέτη ελεγκτή ασαφούς 

λογικής. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ελεγκτής ασαφούς λογικής αποτελείται από δύο 

εισόδους και μία έξοδο. Η πρώτη είναι η διαφορά μεταξύ της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας και της ισχύος φορτίου (Solar - PLoad), και η δεύτερη είσοδος ειναι η 
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κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας (SoC). Η έξοδος του ελεγκτή δίνει το «ποσοστό» 

συμμετοχής του «MPPT» και του «Voltage Regulation». Περισσότερα για τη λογική 

ελέγχου του συνολικού συστήματος, δηλαδή πως αυτό παρέχει την απαιτούμενη προς 

το φορτίο ισχύ, δίνεται στη συνέχεια. Στο σχήμα 4.7 που ακολουθεί, δίνεται ο τρόπος 

μοντελοποίησης του παραπάνω ελεγκτή. Αριστερά φαίνονται οι δύο είσοδοι, και δεξιά, 

ως ‘’y2’’, δίνεται η έξοδος του ελεγκτή. Κατόπιν, προκύπτει η έξοδος S2, η οποία 

αναλύεται στη συνέχεια κι αφορά την προαναφερθείσα λογική ελέγχου. 

 

Σχήμα 4.7 Μοντέλο προσομοίωσης του υποσυστήματος ασαφούς λογικής στο 

Simulink. 

 

Στα επόμενα σχήματα (4.8-4.11) φαίνεται η μοντελοποίηση του ελεγκτή μέσω 

του Matlab/fis. Πιο αναλυτικά, στο σχήμα 4.8 φαίνεται η συνολική δομή του ασαφή 

συστήματος. Σημειώνεται απλώς, ότι ως μέθοδος απο-ασαφοποίησης χρησιμοποιήθηκε 

η «κεντρική» (centroid) και οτι  οι συναρτήσεις συμμετοχής τόσο για τις εισόδους όσο 

και για την έξοδο είναι τριγωνικής μορφής. 
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Σχήμα 4.8 Παράθυρο συστήματος ασαφούς λογικής μέσω Matlab/fis 

 

Ακολούθως, στο σχήμα 4.9  δίνονται οι συναρτήσεις συμμετοχής για την 

πρώτη είσοδο, τη στάθμη φόρτισης των συσσωρευτών. Τα άνω και κάτω όρια για τις 

τιμές εισόδου, είναι από 0 έως 1 (κατ’αναλογία 0-100% που παίρνει τιμές η στάθμη). 

Σε σχέση με το χρόνο της προσομοίωσης,ο οποίος είναι 10 sec,δεν παρατηρούμε 

ιδιαίτερη μεταβολή στη στάθμη των συσσωρευτών. Έτσι έχουμε 3 συναρτήσεις, οι 

οποίες είναι οι εξής: 

 

1. min: Εμπεριέχει τις χαμηλές τιμές του SoC, κι έχει όρια από 0  μέχρι 0.4 

2. med: Εμπεριέχει τις ενδιάμεσες τιμές του SoC, έχοντας όρια από 0.3 μέχρι 0.7 

3. max:  Εμπεριέχει τις μεγάλες τιμές του SoC, κι έχει όρια από 0.6 μέχρι 1 

 

Σημειώνεται ασφαλώς, ότι οι παραπάνω συναρτήσεις είναι τριγωνικής 

μορφής, όπως φαίνεται και στο σχήμα. 
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Σχήμα 4.9  Συναρτήσεις συμμετοχής εισόδου «SoC» 

 

Στο σχήμα 4.10 παρουσιάζονται οι συναρτήσεις συμμετοχής για την δεύτερη 

είσοδο του συστήματος μας, τη διαφορά ισχύος (διαφορά της παραγόμενης από τη φ/β 

συστοιχία ισχύς και της ισχύος φορτίου). Τα άνω και κάτω όρια για τις τιμές εισόδου 

είναι από -200 έως 200. Αυτές απαρτίζονται απο 5 συναρτήσεις, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

1. neg (negative): Εμπεριέχει τις αρνητικές τιμές της διαφοράς ισχύος.Έχει όρια 

από -200 μέχρι -20 

2. NS (negative small): Εμπεριέχει τις ¨χαμηλές¨ αρνητικές τιμές της διαφοράς 

ισχύος.Έχει όρια από -20 μέχρι 0 

3. Z (zero): Εμπεριέχει τις τιμές της διαφοράς ισχύος γύρω από το μηδέν.Έχει όρια 

από -10 μέχρι 10 

4. PS (positive small): Εμπεριέχει τις ¨χαμηλές¨ θετικές τιμές της διαφοράς 

ισχύος.Έχει όρια από 0 μέχρι 20 

5. pos (positive): Εμπειέχει τις θετικές τιμές της διαφοράς ισχύος.Έχει όρια από 10 

μέχρι 200 

Σημειώνεται, ότι οι τρεις ενδιάμεσες συναρτήσεις έχουν μορφή τριγωνική, 

ενώ οι άλλες δύο, οι ακριανές, έχουν τραπεζοειδή μορφή. 
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Σχήμα 4.10  Συναρτήσεις συμμετοχής εισόδου «Διαφοράς ισχύος» 

 

Στο σχήμα 4.11 έχουμε τις συναρτήσεις συμμετοχής για την έξοδο του 

συστήματός μας. Οι τιμές των άνω και κάτω ορίων κυμαίνονται μεταξύ του μηδενός 

και της μονάδας, [0-1]. Αυτό ουσιαστικά δηλώνει το ποσοστό συμμετοχής των δύο 

δυνατών λειτουργιών, “MPPT” και “Voltage Regulation”, η ανάλυση των οποίων 

ακολουθεί. Αυτές απαρτίζονται απο 5 συναρτήσεις, 3 τριγωνικές και 2 τραπεζοειδής 

μορφής. Αυτές ειναι: 

1. reg (regulation): Έχει όρια από 0 μέχρι 0.45 

2. RS (regulation small): Έχει όρια από 0.4 μέχρι 0.5 

3. Z (zero): Έχει όρια από 0.45 μέχρι 0.55 

4. MS (mppt small): Έχει όρια από 0.5 μέχρι 0.6 

5. Mppt (Μaximum Power Point Tracking): Έχει όρια από 0.55 μέχρι 1 
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Σχήμα 4.11  Συναρτήσεις συμμετοχής εξόδου 

 

 

4.5 Μοντέλο προσομοίωσης του ελέγχου συσχετισμού κυμάτωσης 

RCC  
 

Στο σχήμα 4.12 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος μοντελοποίησης του 

ελεγκτή συσχετισμού κυμάτωσης. Αυτός ο συντελεστής δείχνει τη συμμετοχή της 
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λειτουργίας “MPPT”. Έχει ως εισόδους το ρεύμα και την τάση της φ/β συστοιχίας, και 

έναν συντελεστή “y”, ο οποίος δηλώνει αν πρέπει να γίνει η κάλυψη του φορτίου μέσω 

“Voltage Regulation” ή “MPPT” (τιμή 0 ή 1 για τις δύο περιπτώσεις αντίστοιχα). Ως 

έξοδος, δίνεται ένας συντελεστής, ο οποίος χρησιμοποιείται στη συνέχεια. 

 

Σχήμα 4.12 Μοντέλο προσομοίωσης του RCC 

 

 

4.6 Μοντέλο φορτίου 
 

Ακολούθως, στο σχήμα 4.13 δίνονται οι τιμές του φορτίου ως αντίσταση (σε 

Ohm). Μέσω αυτών, προκύπτει και η απαιτούμενη ισχύς φορτίου η οποία αναλύεται 

στη συνέχεια περισσότερο. 

 

Σχήμα 4.13  Τιμές φορτίου ανά χρονικά διαστήματα σε Ω. 
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4.7 Συνολικό μοντέλο προσομοίωσης 
 

Στα προηγούμενα υποκεφάλαια, αναλύθηκαν τα επιμέρους τμήματα του 

συνολικού μοντέλου προσομοίωσης. Στο επόμενο σχήμα (4.14), φαίνεται το συνολικό 

“μαθηματικοποιημένο” μοντέλο, το οποίο απαρτίζεται από: 

1. Φ/Β συστοιχία 

2. Δύο μετατροπείς 

3. Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) 

4. Φορτίο 

5. Σύστημα ασαφούς λογικής 

6. Σύστημα διαχείρισης ενέργειας 

 

 

Σχήμα 4.14  Συνολικό μοντέλο προσομοίωσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής, όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, 

αποτελεί η “ομαλοποίηση” μιας συνάρτησης με τη χρήση ασαφούς λογικής. Πιο 

συγκεκριμένα, η ύπαρξη ελεγκτή ασαφούς λογικής αφορά την ομαλή μετάβαση από 

μία κατάσταση, σε μία δεύτερη με την αλλαγή κάποιας παραμέτρου ή εισόδου 

γενικότερα. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν, αφού αναλυθεί σε πρώτο στάδιο, η λογική της 

κάλυψης του φορτίου από την φ/β συστοιχία, είτε μέσω “MPPT” είτε μέσω “Voltage 

Regulation” δίνεται στη συνέχεια μια συγκριτική μελέτη. Αυτή αφορά το υπό μελέτη 

σύστημα, με χρήση ασαφούς λογικής ή όχι. 

 

5.2 Ανάλυση λογικής για κάλυψη φορτίου 
 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση της λογικής του ελέγχου της ροής ισχύος 

προς το φορτίο. Συμβολίζοντας με Smin και Smax την ελάχιστη και μέγιστη επιτρεπόμενη 

τιμή της στάθμης φόρτισης των συσσωρευτών, η στρατηγική διαχείρισης της ισχύος 

σχεδιάζεται ως εξής: 

 Όταν Smin < S < Smax, ο μετατροπέας από την πλευρά του φ/β θα πρέπει να 

λειτουργεί υπό την MPPT κατάσταση  και ο μετατροπέας ανύψωσης από τη 

μεριά των συσσωρευτών να σταθεροποιεί την τάση φορτίου στην επιθυμητή 

τιμή. 

 Όταν  S > Smax και η μέγιστη ισχύς που παράγεται από το φωτοβολταϊκό είναι 

μικρότερη από την ισχύ που καταναλώνεται στο φορτίο τότε έχουμε παρόμοια 

λειτουργία με πρίν. 
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 Όταν  S > Smax και η μέγιστη ισχύς που παράγεται από το φωτοβολταϊκό είναι 

μεγαλύτερη από την ισχύ στο φορτίο,τότε ο μετατροπέας ανύψωσης από τη 

μεριά του φωτοβολταϊκού πρέπει να μεταβαίνει από την MPPT κατάσταση-

λειτουργία στή Voltage regulation κατάσταση. 

 Όταν  S < Smin και η μέγιστη ισχύς που εκμαιεύεται από το φωτοβολταϊκό 

είναι μεγαλύτερη από την απαίτηση του φορτίου,τότε ο μετατροπέας ανύψωσης 

από τη μεριά του φωτοβολταίκου πρέπει να λειτουργεί υπό την MPPT 

κατάσταση και ο μετατροπέας από τη μεριά των συσσωρευτών πρέπει να 

ρυθμίσει την τάση του φορτίου. 

 Όταν  S < Smin και η μέγιστη ισχύς που καταναλώνεται από το φορτίο 

υπερβαίνει  την ισχύ από το φωτοβολταϊκό σύστημα,τότε τα λιγότερο 

σημαντικά φορτία πρέπει να ‘’κοπούν’’ ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία ισχύος 

του συστήματος. 

 

Όλη η παραπάνω λογική αποτυπώνεται μέσω Matlab, στα επόμενα σχήματα 

(σχ 5.1 και σχ 5.2). 

 

Σχήμα 5.1 Υλοποίηση λογικής της διαχείρισης ενέργειας 
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Σχήμα 5.2 Λεκτικοί Κανόνες 

    

Συγκεκριμένα, στο Σχήμα 5.2 βλέπουμε πως αποτυπώνεται η λογική για την 

κάλυψη φορτίου που παρουσιάσαμε παραπάνω μέσω των λεκτικών κανόνων, η 

σημασία των οποίων αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση όπου  

S<Smin και η κατανάλωση του φορτίου είναι μεγαλύτερη από την ισχύ του 

φωτοβολταϊκού, δεν έχει αποτυπωθεί με λεκτικούς κανόνες και δε γίνεται περαιτέρω 

μελέτη στην παρούσα εργασια. Σκοπός λοιπόν, είναι οι παραπάνω μεταβολές 

κατάστασης να γίνονται μέσω ελεγκτή ασαφούς λογικής. Στη συνέχεια δίνονται τα 

αποτελέσματα. 

 

 

5.3 Συγκριτικά αποτελέσματα 
 

Στο παρακάτω υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυματομορφές που απορρέουν 

απο την προσομοίωση του υπό μελέτη συστήματος. Όλα τα αποτελέσματα δίνονται για 

τις δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά τη χρήση ενός απλού διακόπτη, μέσω του οποίου 

γίνεται η μετάβαση της λειτουργίας του κυκλώματος, από τη μία κατάσταση στην 

άλλη, όπως αυτές προαναφέρθηκαν. Στη δεύτερη περίπτωση, η μετάβαση αυτή γίνεται 

μέσω ενός «διακόπτη», η λειτουργία του οποίου βασίζεται στη χρήση ασαφούς 

λογικής. 
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Στο σχήμα 5.3, φαίνονται οι τιμές της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε 

W/m2.  Η μέγιστη τιμή είναι κοντά στα 900 W/m2 και η ελάχιστη στα 750 W/m2. 

 

Σχήμα 5.3 Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (W/m2) 

 

Κατόπιν, στο σχήμα 5.4 που ακολουθεί, δίνεται η συνάρτηση του φορτίου σε 

Ohm. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η εικόνα αυτή αποτελεί τη κυματομορφή των τιμών 

του σχήματος 4.14. Τονίζεται απλώς, ότι υπό πραγματικές συνθήκες, οι μεταβολές του 

φορτίου δεν γίνονται στιγμιαία, έτσι εισήχθει μια καθυστέρηση (μορφή ράμπας με 

πολύ μικρή κλίση) κάθε φορά που παρατηρείται μια αλλαγή στο φορτίο. 

Σχήμα 5.4  Συνάρτηση φορτίου σε Ohm 

Εν συνεχεία, στο σχήμα 5.5 απεικονίζεται η στάθμη φόρτισης των 

συσσωρευτών για το χρονικό διάστημα προσομοίωσης. Έχει τεθεί ως αρχική τιμή το 
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90%, και με το πέρας των 10 sec, πέφτει στην τιμή 89.98%. Ασφαλώς αυτή η πτώση 

λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια, κατά τα οποία προφανώς, η ρύθμιση της κάλυψης του 

φορτίου «επιβάλλεται» απο την προτεινόμενη λογική να είναι σε “MPPT”, όπως αυτή 

αναλύθηκε νωρίτερα. Σημειώνεται επίσης, ότι για το παραπάνω χρονικό διάστημα 

προσομοίωσης, η τιμή του SoC δεν θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά. Αυτό έχει 

ασφαλώς ως αποτέλεσμα, στην παραπάνω λογική διαχείρισης ενέργειας, να μην έχει 

ουσιαστικό ρόλο. Αναφέρεται ασφαλώς ότι η στάθμη φόρτισης αποτελεί την πρώτη 

είσοδο του ασαφή ελεγκτή. 

 

Σχήμα 5.5 Απόκριση της κατάστασης φόρτισης των συσσωρευτών (SoC) 

 

Ακολούθως, στο σχήμα 5.6 φαίνεται η διαφορά της παραγόμενης από τη φ/β 

συστοιχία ισχύς και της ζήτησης (φορτίου) σε Watts. Η τιμή αυτή, αποτελεί όπως έχει 

αναφερθεί και παραπάνω,τη δεύτερη είσοδο για το σύστημα που χρησιμοποιεί ασαφής 

λογική για ομαλή μετάβαση. Από την καμπύλη αυτή, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα 

ότι η παραγόμενη ισχύς έχει μεγαλύτερες τιμές σχεδόν καθόλη τη διάρκεια της 

προσομοίωσης. 
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Σχήμα 5.6 Διαφορά παραγόμενης ισχύος από τη φ/β συστοιχία και του φορτίου σε 

Watts 

Στο παρακάτω σχήμα (σχ. 5.7) απεικονίζεται η απόκριση της λογικής για την 

παραπάνω προτεινόμενη διαχείριση ισχύος. Υπάρχουν δύο χρονικά διαστήματα κατά 

τη διάρκεια των 10 sec (γι’αυτό το χρόνικό διάστημα “έτρεξε” η προσομοίωση) κατά 

τα οποία γίνεται αλλαγή της λογικής. Πιο συγκεκριμένα, τα διαστήματα αυτά είναι 

(3.75-3.8) sec και (8.6-9.5) sec. Κατά τη διάρκεια αυτών δηλαδή, αλλάζει η λογική να 

τροφοδοτείται το φορτίο από λειτουργία “Voltage Regulation” σε “MPPT”. 

Σημειώνεται ότι, για τιμή ίση με 0, προκύπτει λειτουργία “Voltage Regulation” ενώ για 

τιμή ίση με 1, “MPPT” λειτουργία. 

 

Σχήμα 5.7 Απόκριση προτεινόμενης λογικής ελέγχου 
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Ακολούθως, το σχήμα 5.8 δείχνει την έξοδο του ελεγκτή ασαφούς λογικής. 

Σημειώνεται ότι για τιμές κοντά στο 0, η έξοδος είναι πιο «Voltage Regulation” ενώ 

για τιμές κοντά στη μονάδα, πιο “MPPT” λειτουργία. Κατ’αντιστοιχία λοιπόν, με το 

σχήμα 5.7, η παρακάτω κυματομορφή δηλώνει ουσιαστικά το «ποσοστό» συμμετοχής 

της “MPPT” και της “Voltage Regulation” λειτουργίας για την κάλυψη του φορτίου. 

 

Σχήμα 5.8  Έξοδος ελεγκτή ασαφούς λογικής 

 

Εν συνεχεία, στα σχήματα 5.9 και 5.10 δίνονται οι τιμές της τάσης στην έξοδο 

της φ/β συστοιχίας για τις δύο υπό μελέτη περιπτώσεις. Όπως και στις προηγούμενες 

περιπτώσεις, έτσι και τώρα, η μεταβολή της τάσης είναι πιο ομαλή στη δεύτερη 

περίπτωση (χρήση ασαφούς λογικής). 

Σχήμα 5.9  Τάση εξόδου της φ/β συστοιχίας στην περίπτωση της απότομης 

μετάβασης 
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Σχήμα 5.10  Τάση εξόδου της φ/β συστοιχίας στην περίπτωση της ομαλής μετάβασης 

με χρήση ασαφούς λογικής 

 

Ακολούθως, στα σχήματα 5.11 και 5.12, φαίνεται η παραγωγή και μεταφορά 

ηλεκτρικής ενέργειας από τη φ/β συστοιχία προς το φορτίο για τις δύο εξεταζόμενες 

περιπτώσεις. Οι διαφορές είναι εμφανείς, καθώς στην περίπτωση της στιγμιαίας 

μετάβασης, η «παραγωγή-μεταφορά» αλλάζει απότομα. Ακολουθεί πιο αναλυτική 

σύγκριση, συμπεριλαμβανομένου και της απαίτησης ισχύος του φορτίου. 

 

Σχήμα 5.11 Απόκριση της ισχύος της φ/β συστοιχίας στην περίπτωση της απότομης 

μετάβασης 
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Σχήμα 5.12 Απόκριση της ισχύος της φ/β συστοιχίας στην περίπτωση της μετάβασης 

μέσω ασαφούς λογικής 

Στα επόμενα σχήματα (5.13 και 5.14), διακρίνονται η απαιτούμενη ισχύς 

φορτίου και η κάλυψή της από τη φ/β συστοιχία με τις δύο μεθόδους. Πιο 

συγκεκριμένα, στο σχήμα 5.13 όπου απεικονίζεται η πρώτη περίπτωση (χωρίς ελεγκτή 

ασαφούς λογικής) φαίνεται ότι στις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες γίνεται η 

μετάβαση της λογικής ελέγχου, όπως αυτή αναλύθηκε παραπάνω, γίνεται μια βύθιση 

της παραγόμενης ισχύος. Οι τιμές κατά τη διάρκεια των μεταβάσεων, φθάνουν τα 150 

W κατά τη διάρκεια της πρώτης μετάβασης, ενώ στη δεύτερη μετάβαση, φθάνει και 

αρνητική τιμή. 

 

Σχήμα 5.13 Ισχείς φορτίου (μωβ γραμμή) και φ/β συστοιχίας (πράσινη γραμμή) 

χωρίς χρήση ασαφούς λογικής 
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Κατόπιν, στο σχήμα 5.14, φαίνονται οι ίδιες γραφικές, για τη δεύτερη 

περίπτωση για μετάβαση με χρήση «ασαφούς λογικής». Είναι φανερή η διαφορά με 

την παραπάνω εικόνα, καθώς κατά τη διάρκεια των δύο στιγμών μεταβάσεων, αυτές 

γίνονται πολύ πιο ομαλά. Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη μετάβαση, η πτώση της 

ισχύος φθάνει την τιμή 460 W ενώ στη δεύτερη μετάβαση, στην τιμή 370 W, σε 

αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση. 

Σχήμα 5.14 Ισχείς φορτίου (μωβ γραμμή) και φ/β συστοιχίας (πράσινη γραμμή) με 

χρήση ασαφούς λογικής 

 

 

 

  



87 
 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

6.1 Συμπεράσματα 
 

Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτέλεσε η διερεύνηση ενός αυτόνομου 

ηλεκτρικού συστήματος, αποτελούμενο από μια φ/β συστοιχία, ένα υποσύστημα 

συσσωρευτών, δύο μετατροπείς (από την πλευρά της συστοιχίας και των 

συσσωρευτών) κι ένα φορτίο. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε ένα σύστημα διαχείρισης 

της ενέργειας για την κάλυψη του παραπάνω φορτίου. Αυτή η διαχείριση, αποτελείτο 

ουσιαστικά από δύο λειτουργίες, την “MPPT” και τη “Voltage Regulation”, οι οποίες 

αναλύθηκαν εκτενώς. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η χρήση ασαφούς 

λογικής για μια πιο ομαλή μετάβαση μεταξύ των δύο προαναφερθέντων καταστάσεων-

λειτουργιών, έναντι της χρήσης ενός απλού διακόπτη δύο καταστάσεων. Από τη μελέτη 

της παρούσης διατριβής λοιπόν, μπορούν να εξαχθούν ορισμένα χρήσιμα 

συμπεράσματα. Αυτά είναι τα εξής: 

 

 Η προτεινόμενη λογική διαχείρισης ενέργειας επιφέρει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα ως προς τη συνεργασία για την κάλυψη του φορτίου, την 

«οικονομία» της ενέργειας των συσσωρευτών και την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη απομάστευση ενέργειας από τον ήλιο. 

 Τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες γίνεται η μετάβαση μεταξύ των δύο 

λειτουργιών μέσω ενός διακόπτη δύο καταστάσεων, η απόκριση του 

συστήματος εμπεριέχει ιδιαίτερα μεγάλες αιχμές ισχύος. 
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 Ο προαναφερθέν διακόπτης, μπορεί μέσω χρήσης ασαφούς λογικής να 

μετατραπεί σε «ποσοστό» λειτουργίας της κάθε κατάστασης. 

 Η χρήση ασαφούς λογικής επιφέρει ιδιαίτερα σημαντική ομαλοποίηση των 

μεταβάσεων μεταξύ των δύο λειτουργιών. 

 

 

6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Η παρούσα μελέτη λοιπόν, θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτη προσέγγιση 

για τη διαχείριση ενέργειας ενός αυτόνομου συστήματος, έχοντας ως πηγή 

τροφοδοσίας μια φ/β συστοιχία. Δεύτερο βήμα, θα μπορούσε να ακολουθήσει η 

πειραματική επαλήθευση των άνωθεν συμπερασμάτων. Επίσης, η χρήση κι άλλων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η αιολική(ανεμογεννήτριες), θα μπορούσε 

να διευρύνει τη μελέτη, δημιουργώντας ένα μικροδίκτυο. Το μικροδίκτυο αυτό, 

ασφαλώς θα έχει και την ικανότητα διασύνδεσης με το υπάρχον σύστημα μεταφοράς 

ενέργειας. 

Μια άλλη κατηγορία για περαιτέρω έρευνα, αποτελεί η χρήση διαφορετικής 

τεχνικής για πιο ομαλή μετάβαση. Μεταξύ αυτών, είναι η χρήση ασαφούς λογικής 

μέσω μεθόδου Takagi-Sugeno, η χρήση νευρωνικού δικτύου και ένας συγκερασμός 

των δύο αυτών τεχνικών. 
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