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� H ̟αγκόσµια ̟αραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
αυξάνεται δραµατικά

� Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς της ΕΕ συνεχίζει

να αυξάνει και το 2010 έφτασε τα 870 GW.

� Όλες οι τεχνολογίες ̟αραγωγής ενέργειας θα

συµβάλουν στην αύξηση της ̟αραγωγής

ηλεκτρισµού

� Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας είναι οι ̟ιο

γρήγορα αυξανόµενες στην ̟αραγωγή ενέργειας

στην ΕΕ

World net electricity in trillion kWh - IEO 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ



► ΑΠΕ, ΥΗΣ και ̟υρηνική ενέργεια θα συνθέτουν τις
κύριες ̟ηγές ̟αραγωγής µέχρι το 2020 στη ΕΕ

► Τα ε̟όµενα χρόνια ̟ηγές ενέργειας χαµηλών
εκ̟οµ̟ών CO2 θα ε̟ικρατήσουν στο ενεργειακό mix

Vienna, February 2011

EU in MW

► Οι ΑΠΕ είναι οι
̟ηγές µε την
µεγαλύτερη
αύξηση στην
̟αραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας

ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

� Ενεργειακή Εξοικονόµηση σε
Κτηριακές Εγκαταστάσεις

ΠολυτέλειαΠολυτέλεια ήή ανάγκηανάγκη; ; 

� ΕΕ Οδηγία για την Ενεργειακή
Α̟όδοση Κτηρίων νέων
κατασκευών, µηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης µέχρι
το 2020 ( “nearly zero energy”)

� Ενεργειακή Πρόβλεψη Φορτίου

� Προστασία του Περιβάλλοντος

� Μείωση εκ̟οµ̟ών του
∆ιοξειδίου του άνθρακα (CO2) 



� Το ηλιακό ∆υναµικό στην

Ελλάδα είναι ̟ολύ

σηµαντικό και σε διάφορες

̟εριοχές της χώρα µ̟ορεί

να ̟ροσφέρει σταθερή και

̟ροβλέψιµη ̟αραγωγή

ρεύµατος.

� Ό̟ως ̟ροκύ̟τει, µία µέση

εκτίµηση της ενεργειακής

α̟ολαβής είναι 1150 -

1500kWh/kWp ετησίως. 

� Ο υ̟ολογισµός αυτός

̟ροσαυξάνεται κατά

̟ερί̟ου 25-30% κατά µέσο

όρο µε τη χρησιµο̟οίηση

συστηµάτων ανίχνευσης της

̟ορείας του ήλιου (trackers).

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας



� Η ̟ρόκληση για εξοικονόµηση ενέργειας σε κάθε κατασκευή είναι
διαφορετική, ανάλογα µε τον τύ̟ο του κτηρίου, το µέγεθος και την
το̟οθεσία του

� Όµως, σε όλα τα κτήρια ̟ρέ̟ει να γίνεται η χρήση των ̟αρακάτω
βηµάτων για να εξασφαλιστεί χαµηλή κατανάλωση ενέργειας

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας



�Μη ενσωµατωµένα ΦΒ σε δώµατα (Building 
Applied PV systems - BAPVs)

� Μέγιστη α̟όδοση λόγω το̟οθέτησης στην βέλτιστη γωνία
κλίσης και ̟ροσανατολισµό

� Περιορισµός της εκµεταλλεύσιµης ε̟ιφάνειας λόγω σκίασης
µεταξύ των ΦΒ σειρών

� Εύκολη το̟οθέτηση ανεξάρτητα α̟ό τον τύ̟ο του κελύφους

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



� Γιατί ̟ροωθείται η τεχνολογία ενσωµάτωσης
Φωτοβολταϊκών στο Κτιριακό κέλυφος?

� Βελτίωση της οικονοµικής α̟όδοσης της ε̟ένδυσης

� Βελτίωση της αρχιτεκτονικής και αισθητικής εικόνας
του κτηρίου

� ∆ιεσ̟αρµένη Ηλεκτρο̟αραγωγή στο σηµείο
κατανάλωσης ενέργειας

� Μείωση των α̟ωλειών ισχύος των δικτύων µεταφοράς
και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας

� Χρήση ως έκτακτης ανάγκης στο σύστηµα
ηλεκτρο̟αραγωγής του κτιρίου (back up)

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



�Τι είναι ένα σύστηµα BIPV (Building Integrated 
Photovoltaic) ?

� Είναι ένα σύστηµα Φωτοβολταϊκών Συλλεκτών ̟ου εντάσσονται άµεσα σε ένα
κτίριο αντί των συµβατικών οικοδοµικών υλικών. Τα BIPV έρχονται να
συµ̟ληρώσουν ένα αρχιτεκτονικό κενό, ̟ου υ̟ήρχε µε τη συµβατική µέθοδο, 
µε µεγάλη ̟οικιλία α̟ό κοµψές κατασκευές, χρώµατα και ο̟τικές δοµές των
Φωτοβολταϊκών σε συνδυασµό µε το ̟ροφίλ του κτηρίου . Τα κτήρια ̟ου θα
χρησιµο̟οιούν ενσωµατωµένα ΦΒ συστήµατα θα δώσουν µια νέα τρο̟ή για
ενεργειακή εξοικονόµηση σε συνδυασµό µε τη δηµιουργικότητα και την
σύγχρονη ̟ροσέγγιση για κατασκευές κτηρίων χαµηλής ή µηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης (zero energy ).

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας



�Ενσωµατωµένα ή µη ΦΒ συστήµατα σε κεκλιµένες
στέγες

� Α̟όδοση ανάλογα µε τη γωνία κλίσης και τον ̟ροσανατολισµό της
στέγης

� Πλήρης αξιο̟οίηση διαθέσιµης ε̟ιφάνειας

� Πιθανή αντικατάσταση συµβατικού δοµικού υλικού

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



� Ενσωµατωµένα ΦΒ στην οριζόντια ε̟ιφάνεια του κτιριακού
κελύφους (BIPV)

� Αντικατάσταση συµβατικού

δοµικού υλικού

� Μειωµένη α̟όδοση λόγω οριζόντιας

το̟οθέτησης

� Πλήρης αξιο̟οίηση διαθέσιµης

ε̟ιφάνειας

� ∆υνατότητα µόνωσης των ̟λαισίων

και κατά ε̟έκταση του δώµατος

� Σε Υφιστάµενα Κτήρια α̟αιτείται

� Έλεγχος στατικού φορτίου

� Έλεγχος στεγανότητας

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



� Ενσωµατωµένα ΦΒ σε κεραµοσκε̟ές και
στέγες άλλων υλικών κατασκευής

� Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού Υλικού

� Πλήρης αξιο̟οίηση διαθέσιµης ε̟ιφάνειας

� ∆υνατότητα µόνωσης του χώρου και των ̟λαισίων

� Α̟όδοση ανάλογη µε την γωνία κλίσης και τον
̟ροσανατολισµό της στέγης

� Σε Υφιστάµενα Κτήρια

� Έλεγχος στατικού φορτίου

� Έλεγχος στεγανότητας

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



�Ενσωµατωµένα ΦΒ σε εύκαµ̟τη στέγη

� Πλήρης αξιο̟οίηση διαθέσιµης ε̟ιφάνειας

� Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού Υλικού

� Μειωµένη α̟όδοση λόγω µικτής γωνίας

� Εφαρµογή και σε ̟ροσόψεις κτηρίων

� A̟όδοση (Thin Film CIGS ) 13 - 15%

� Σε Υφιστάµενα Κτήρια

� Έλεγχος στατικού φορτίου

� Έλεγχος στεγανότητας και µόνωσης

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας



�Ενσωµατωµένα ΦΒ στην ̟ρόσοψη

� ∆υνατότητα ελέγχου φυσικού φωτισµού

� Μειωµένη α̟όδοση λόγω το̟οθέτησης σε κάθετη
γωνία κλίσης

� Πλήρης αξιο̟οίηση διαθέσιµης ε̟ιφάνειας

� Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού Υλικού

� Μελέτη Ενσωµάτωσης καλωδιώσεων

� Σε Υφιστάµενα Κτήρια

� Έλεγχος στεγανότητας

και µόνωσης

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



�Εγκατάσταση στην κάθετη ε̟ιφάνεια του κτιριακού

κελύφους

� Βέλτιστη α̟όδοση λόγω το̟οθέτησης σε ε̟ιθυµητή γωνία κλίσης

� Το̟οθέτηση ως σκίαστρα ή για ηλιο̟ροστασία

� ∆υνατότητα ελέγχου φυσικού φωτισµού

� Προσεκτική το̟οθέτηση λόγω καλωδιώσεων

� Περιορισµός διαθέσιµης ε̟ιφάνειας λόγω σκίασης των ΦΒ ̟λαισίων µεταξύ
τους

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



�Ενσωµατωµένα ΦΒ σε αίθρια και σε ανοίγµατα

οροφής
� Α̟όδοση ανάλογα µε τη γωνία κλίσης και τον

̟ροσανατολισµό της στέγης του αιθρίου
και των ανοιγµάτων της οροφής

� Πλήρης αξιο̟οίηση διαθέσιµης ε̟ιφάνειας
� Αντικατάσταση συµβατικού δοµικού υλικού
� Φυσικός Φωτισµός
� Α̟αραίτητος ο έλεγχος στεγανότητας

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας



�Ενσωµατωµένα ΦΒ σε ̟αρκινγκ για αεροδρόµια

(Carport BIPV Mounting System)

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας

� Πλεονεκτήµατα

�Αρχιτεκτονική αισθητική και

λειτουργικότητα

�Αξιο̟οίηση Ηλιακής Ενέργειας για

Φωτισµό

�Αξιο̟οίηση ηλιακής ενέργειας για

φόρτιση ηλεκτροκίνητων

αυτοκινήτων

�Αξιο̟οίηση της α̟οµένουσας

ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο

�Προστασία των αυτοκινήτων



�Ενσωµατωµένα ΦΒ σε θερµοκή̟ια
� Α̟οτελεί µία α̟ό τις καλύτερες ε̟ενδύσεις για τις ε̟ιχειρήσεις του τοµέα

αυτού.

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας

Montélimar , FRANCE 2.5 MW PV plant

� Πλεονεκτήµατα

�Μεγάλη διαθεσιµότητα των αχρησιµο̟οίητων
ε̟ιφανειών

�∆υνατότητα συµµετοχής της γεωργικής
̟αραγωγής µε την χρήση της ηλεκτρικής

�Τα ΦΒ ̟άνελ ̟ου είναι εγκατεστηµένα µε ειδικά
στηρίγµατα ε̟ιτρέ̟ουν ε̟ι̟λέον την ̟λήρη
ένταξη και στεγανο̟οίηση της οροφής

Italy



� Ένα ̟λήρες σύστηµα BIPV 
α̟οτελείται

a) Πρόβλεψη και σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασµό
b) Φωτοβολταϊκά Πάνελ (τα ο̟οία µ̟ορεί να είναι

thin-film, κρυσταλλικά, διαφανές, ηµιδιαφανές και
αδιαφανές)

c) Ρυθµιστή Φόρτισης , για τη ρύθµιση της ισχύος στην
µ̟αταρία α̟οθήκευσης ενέργειας (για αυτόνοµα
συστήµατα)

d) Σύστηµα α̟οθήκευσης ενέργειας, είτε για την
̟αροχή ενέργειας στο δίκτυο κοινής ωφελείας είτε
α̟ό µια σειρά µ̟αταριών σε αυτόνοµα συστήµατα

e) Μετατρο̟έας (Inverter) για τη µετατρο̟ή της
̟αραγωγής α̟ό DC (συνεχές ρεύµα) σε AC 
(εναλλασσόµενο) για ̟αροχή στο δίκτυο

f) Εφεδρικά συστήµατα ενέργειας, ό̟ως γεννήτριες
ντίζελ (για αυτόνοµα συστήµατα)

g) Κατάλληλη στήριξη και το̟οθέτηση των ̟άνελ, 
καλωδίωση,  αλεξικέραυνη ̟ροστασία

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας

BIPV διάγραµµα



�Προκαταρκτικός Σχεδιασµός
� Μελέτη α̟ό εξειδικευµένους µηχανικούς

� Έλεγχος καταλληλότητας του κτιρίου αλλά και του ̟εριβάλλοντα
χώρου

� Παράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν:

� Κλιµατολογικές συνθήκες ̟εριοχής

� Χρήση του κτιρίου και ηµερήσιο ηλεκτρικό φορτίο

� Γωνία κλίσης και διαθέσιµη ε̟ιφάνεια κτιρίου

� Αρµονική ένταξη των ΦΒ στο κέλυφος του κτιρίου

� Έλεγχος του βαθµού αντανακλαστικότητας , διαφάνειας και του
σχήµατος και χρώµατος των ̟άνελ

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



�ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BIPV

� Τι ̟ρέ̟ει να ̟ροσέχουµε και να εφαρµόσουµε

� Να υ̟άρχει εύκολη ̟ροσβασιµότητα για συχνή ε̟ίβλεψη και καθαρισµό
των ΦΒ ̟άνελ

� Συχνή Ε̟ίβλεψη των ηλεκτρολογικών στοιχείων και των ΦΒ ̟λαισίων
� Ε̟ιλογή αξιό̟ιστου τρό̟ου στήριξης στο κέλυφος
� Προστασία του κελύφους α̟ό τα καιρικά φαινόµενα:

� Α̟αίτηση για µόνωση και σωστή καλωδίωση
� Έλεγχος στεγανότητας
� Ε̟αρκής στιβαρότητα και ευελιξία στήριξης των ΦΒ για µεγαλύτερη

αντοχή σε ανέµους, σεισµούς, χιονό̟τωση
� Η καλωδίωση να γίνει σε µικρές α̟οστάσεις για ελαχιστο̟οίηση των

α̟ωλειών
� Να υ̟άρχει δυνατότητα ηµερήσιας ̟αρακολούθησης της α̟όδοσης του

συστήµατος
� Α̟αραίτητη η γείωση και η αντικεραυνική ̟ροστασία του συστήµατος

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας



�ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

� Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί

� Καθαρά ΦΒ ̟λαίσια καθώς η α̟όδοση τους εξαρτάται α̟ό αυτό

� Ο σχεδιασµός ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει εύκολη ̟ροσβασιµότητα για
ε̟ίβλεψη και καθαρισµό

� Ανάλογα µε το κλίµα α̟αιτείται και αντίστοιχος καθαρισµός. 

Ξηρά κλίµατα = Συχνότερος καθαρισµός

� Σηµαντική η συχνή ε̟ίβλεψη των ηλεκτρολογικών στοιχείων και των ΦΒ
̟άνελ της εγκατάστασης

� ∆υνατότητα ̟αρακολούθησης του συστήµατος α̟ό control room για άµεση
̟αρέµβαση σε ο̟οιαδή̟οτε στοιχείο ̟αρουσιάζει δυσλειτουργία

� Οι καλωδιώσεις να είναι υψηλής αντοχής σε διάβρωση και λειτουργική
αστοχία

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας



ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



�ΟΦΕΛΗ

� Αντικατάσταση των συµβατικών υλικών

κελύφους του κτιρίου

� Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

� Μείωση χρήσης συµβατικών καυσίµων

και µείωση εκ̟οµ̟ών CO2

� Προσδίδει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον

� ∆εν α̟αιτεί ξεχωριστό, ειδικό σύστηµα στήριξης

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας

Γερµανικό Κτίριο



�Θερµικά Οφέλη

� Μόνωση

� Η θερµική ακτινοβολία µειώνεται µε την ενσωµάτωση των ΦΒ

� Σκίαση και φυσικός Φωτισµός

� Τα δοµικά στοιχεία σκίασης α̟οτελούν ιδανικές βάσεις στήριξης για τα ΦΒ
ε̟ιτρέ̟οντας τον αερισµό τους, ̟αρέχοντας ταυτόχρονα ̟ροστασία α̟ό
την ηλιακή ακτινοβολία και έλεγχο του φυσικού φωτισµού

� Θέρµανση

� Υ̟έρυθρη Ακτινοβολία εκ̟έµ̟εται α̟ό το ̟ίσω µέρος του ̟λαισίου και
µ̟ορεί να γίνει χρήση στο κτήριο

� Κατάλληλο για υβριδικά συστήµατα θέρµανσης

� Φυσικός Αερισµός

� Το καλοκαίρι µ̟ορεί να ε̟ιτευχθεί φυσικός αερισµός στο κτήριο και κατ’
ε̟έκταση ο δροσισµός του κτηρίου

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



�Προβλήµατα Προώθησης των συστηµάτων
ενσωµάτωσης ΦΒ στον κτηριακό τοµέα

� Μη συµβατότητα µεταξύ δοµικών στοιχείων ̟ου αντικαθιστώνται και
ΦΒ ̟λαισίων

� Α̟ρόβλε̟τη λειτουργία ΦΒ ως δοµικό στοιχείο Ανάγκη για
τυ̟ο̟οίηση και ̟ιστο̟οίηση των συστηµάτων BIPV

� Μη βέλτιστη το̟οθέτηση των ΦΒ στο κτηριακό κέλυφος λόγω της
ανάγκης σχεδιασµού της εγκατάστασης α̟ό αρχιτέκτονα

� Έλλειψη γνώσης και ενηµέρωσης των εµ̟λεκόµενων µηχανικών και
τις δυνατότητες ενσωµάτωσης ΦΒ

� Υψηλό αρχικό κόστος Α̟αιτείται κρατική διευκόλυνση και ̟ροώθηση
των συστηµάτων

� ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Το̟οθέτηση ̟ρώτα σε ∆ηµόσια
Κτήρια

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης

ΕνέργειαςΕνέργειας



� BIPV: Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας έχουν
νόηµα µόνο όταν συνδυάζονται µε την Ενεργειακή
Α̟οδοτικότητα

� Ποιο είναι το µέλλον της αγοράς των BIPV ?

� Θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό στα κίνητρα ̟ου θα δώσει η
ΕΕ για τις ανανεώσιµες ̟ηγές ενέργειας και στην Ελλάδα. 
Σηµαντικό να αρχίσουν οι µηχανικοί να υιοθετούν τη
τεχνική του ̟αθητικού σχεδιασµού του κτηρίου, ό̟ου το
κτήριο θα χρησιµο̟οιεί ̟ηγές ενέργειας άµεσα διαθέσιµες
στον τό̟ο κατασκευής

� Α̟οτέλεσµα?

� Βελτίωση του Μίκρο- κλίµατος µε τη χρήση συστηµάτων
εκµετάλλευσης του ήλιου αλλά και του αέρα , µειώνοντας κατά
̟ολύ την ανάγκη για τεχνητή θέρµανση/ψύξη του κτηρίου

ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες ΕξοικονόµησηςΕξοικονόµησης
ΕνέργειαςΕνέργειας



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣΑΠΟ∆ΟΣΗΣ

� Σε διάφορους χρωµατισµούς

� Thin film µε α̟όδοση 13% - 15%

� Mονοκρυσταλλικά Πάνελ

Με διαστάσεις 2,06 Χ 1,05 -

Α̟όδοση (Pmax= 425W)

Άρα µε 50 τµ ̟άνελ σήµερα ,   

καλύ̟τουµε ένα σ̟ίτι για 10 kW

Η Boeing θα ̟αράγει µαζικά , 
σ̟άζοντας κάθε ̟ροηγούµενο -
Φ/Β Α̟όδοσης 40% !

Concentrator Cells (CPV)



��ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΑΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΑ (3 (3 ––D)D)
� Υψηλή Α̟όδοση

� Η καινοτόµος τεχνολογία ̟ου εφαρµόζεται χρησιµο̟οιεί ένα 3-διάστατο
ειδικό σχεδιασµό για την αύξηση της α̟όδοσης ̟αγιδεύοντας το ηλιακό
φώς στο εσωτερικό της micro- κατασκευής µε την ειδική δοµή ̟ου έχει, 
ό̟ου τα φωτόνια ανακρούουν σε ̟ολλές µικρο-ε̟ιφάνειες µέχρι να
µετατρα̟ούν σε ηλεκτρόνια

� Μεγάλη Γωνία Συλλογής του φωτός

� Ειδική ευρεία γωνία συλλογής φωτός για να συλλάβει ̟ερισσότερο φως
χειµώνα και ̟ρωινές ώρες

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣΥΨΗΛΗΣ

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣΑΠΟ∆ΟΣΗΣ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

�Φωτοβολταϊκά Τζάµια
� Παράγουν ηλεκτρική ενέργεια αξιο̟οιώντας τη φωτεινή

ενέργεια ̟ου δέχονται είτε α̟ευθείας είτε

α̟ό διάχυτο φωτισµό.

� Η ενέργεια ̟αράγεται α̟ό το ήλιο κατά την διάρκεια της

ηµέρας ή α̟ό τεχνητές ̟ηγές στη διάρκεια της νύχτας



�Ηλιακό Φιλµ για Φ/Β

� Χρησιµο̟οιεί τεχνολογία «φωτονίων»

� Αυξάνει την α̟οδοτικότητα µέχρι 300%!

� Μειώνει το κόστος εγκατάστασης στο µισό

� Πολύ λιγότερα ̟άνελ

� Εγκατεστηµένη ισχύς

̟αγκόσµια 16 GW και

σε 20 χρόνια θα φτάσει

τα 1800 GW!

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



� Ενεργειακή Εξάρτηση µεταξύ των
χωρών, ̟αγκόσµια, αναµένεται να
αυξηθεί α̟ό 50% σε 70% στα
ε̟όµενα 25 χρόνια

� Η Ηλεκτρική Ζήτηση και ̟ρόβλεψη
Φορτίου α̟αραίτητη στην νέα
Α̟ελευθερωµένη Αγορά Ενέργειας

� Το Παγκόσµιο ∆ίκτυο Ηλεκτρισµού
και µεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
αναµένεται να αυξηθεί κατά 84 %  
µέχρι το 2035!

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου

Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας 2006, TWh
Ποσοστό αύξησης µέχρι το 2020



�Στόχοι : Ανά̟τυξη µιας υ̟ολογιστικής
στρατηγικής για την Ενεργειακή Πρόβλεψη
Ηλεκτρικής Ενέργειας

� Γιατί είναι σηµαντικό?

� Σηµαντικό λόγω της α̟ελευθερωµένης και ανεξάρτητης
αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

� Η Βελτιστο̟οίηση της διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας είναι
σηµαντική για έλεγχο και ̟ρογραµµατισµό του ενεργειακού
συστήµατος ούτως ώστε να υ̟άρχει ο Έλεγχος Λειτουργίας του
συστήµατος και του κόστους ̟αραγωγής

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου



�Σκο̟ός : Ανά̟τυξη ενός Υ̟ολογιστικού Εργαλείου
για την Πρόβλεψη της Ενεργειακής Κατανάλωσης

� Τι θα µ̟ορεί να Προβλέ̟ει? 

Ενεργειακή Πρόβλεψη ∆ιακίνησης Ηλεκτρισµού

Ακριβή Πρόβλεψη Ηλεκτρικών Τιµών

Βραχυ̟ρόθεσµη και Μεσο̟ρόθεσµη Πρόβλεψη Ηλεκτρικού
Φορτίου Ενέργειας στην Ελλάδα

Πρόβλεψη ενεργειακής ζήτησης , µε την εφαρµογή οικονοµικών και
µη ̟αραγόντων στο Υ̟ολογιστικό Μοντέλο

Πρόβλεψη κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας µε τον υ̟ολογισµό
της αναβάθµισης κατοικιών

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου



�Ταξινόµηση της Πρόβλεψης Φορτίου για
Ηλεκτρική Ενέργεια

Μακρο̟ρόθεσµη Πρόβλεψη Φορτίου(LTLF) 10 έως 20 years

Μεσο̟ρόθεσµη Πρόβλεψη Φορτίου ( MTLF) Α̟αιτήσεις ανά

ε̟οχή έως ένα χρόνο

Βραχυ̟ρόθεσµη Πρόβλεψη Φορτίου (STLF) Α̟ό µια ηµέρα µέχρι

ένα µήνα

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου



�Οι Κύριες Παράµετροι για την ̟ρόβλεψη σε
Ε̟ί̟εδο Χώρας ή Πόλεων είναι

�Μετεωρολογικές Συνθήκες

�Τιµές Πετρελαίου (Κίνησης και Θέρµανσης)

�Οικονοµικά Στοιχεία

�Ενεργειακή Εξοικονόµηση των Κτιρίων –Συναρτήσει
του Πιστο̟οιητικού Ενεργειακής Α̟όδοσης

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου



ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου

� Προκλήσεις

� Παραµένει µεγάλη ̟ρόκληση η ̟ρόβλεψη
Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα
εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας

� Η κατανάλωση Ενέργειας διαχωρίζεται σε
Καθορισµένη ή Πάγια και Ευέλικτη

� Η Πάγια αναφέρεται στην Βιοµηχανική
Κατανάλωση

� Η ευέλικτη αναφέρεται στην Οικιακή
Κατανάλωση



�Στοιχεία και Μονάδες ̟ου Εντάσσουµε στο
σύστηµα για Πρόβλεψη

�� ΜΟΝΑ∆ΕΣΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
� ΑΕΡΙΟΣΤΟΒΙΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
� ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
� ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
� Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
� ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
� ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
� ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
� ΕΞΑΓΩΓΕΣ

� Μ̟ορεί να γίνει χρήση όλων µαζί ή καθένα ξεχωριστά ανάλογα
τις ανάγκες της κάθε ε̟ιχείρησης και τι α̟αιτεί να ̟ροβλεφθεί!

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου



� ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ?

� Τι σηµαίνει ̟ρακτικά αυτό?

� Ότι µ̟ορούµε να ̟ροβλέψουµε µε ακρίβεια τα φορτία του
συστήµατος και µ̟ορούµε να διαχειριστούµε , ανάλογα µε τις
ανάγκες και την ε̟ιχείρηση , την λειτουργία του συστήµατος.

� Παραδείγµατα ̟ρόβλεψης φορτίου, ̟ου αφορά όλα τα µεγέθη στην
Ελλάδα , το λάθος 3,5% , µεταφράζεται σε ̟εριθώριο λάθους της
τάξης των εξαγωγών, ̟ου σε βάθος ηµέρας µ̟ορεί να διαχειριστεί η
∆ΕΗ ή ο εκάστοτε διαχειριστής του συστήµατος ̟ρος όφελος της
τιµής ηλεκτρικής ενέργειας µε αντίκτυ̟ο τον καταναλωτή και την
σωστή οικονοµική διαχείριση.

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου



�Έξυ̟νοι Μετρητές για Οικιακή Κατανάλωση

� Τι είναι οι Έξυ̟νοι Μετρητές?

� Είναι συσκευές ̟ου έχουν την δυνατότητα να µετρούν τις καταναλώσεις σε
συγκεκριµένες ώρες στην διάρκεια της ηµέρας και να ̟ληροφορούν, 
βεβαίως, τους καταναλωτές µε στοιχεία, να συγκρίνουν αντίστοιχες
καταναλώσεις ̟αλαιότερων ετών κλ̟. ώστε να φτιάχνουν το ̟ροφίλ του
κάθε καταναλωτή, ̟ροκειµένου αυτός να µ̟ορεί να εξοικονοµεί ενέργεια
και αν διαχειρίζεται ̟ιο ορθολογικά α̟ό ενεργειακής ̟λευράς την κατοικία
του και τις συσκευές του

� Σε ̟οιους α̟ευθύνεται?

� Στους τελικούς καταναλωτές ̟ου µε τους ατοµικούς µετρητές θα
αντικατο̟τρίζουν την ̟ραγµατική ενεργειακή τους κατανάλωση και θα
̟αρέχουν ̟ληροφορίες για τον ̟ραγµατικό χρόνο χρήσης, και ανάλογα θα
µ̟ορούν να εξοικονοµούν ενέργεια σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαθέσιµες
τεχνολογικές δυνατότητες

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου



�Γιατί Είναι σηµαντικό για το
Καταναλωτή ?

� Αυτοί οι µετρητές διαθέτοντας έξυ̟νη µέτρηση στο
σ̟ίτι, οι καταναλωτές θα µ̟ορούν να ̟εριορίσουν
την ενεργειακή τους κατανάλωση α̟ό 3% έως 10%. 

� Παράλληλα η ∆ΕΗ θα µ̟ορεί να εφαρµόσει
χρονοµεταβλητά τιµολόγια, δηλαδή υψηλότερα για
όσους «καίνε» ρεύµα κατά τις ώρες αιχµής του
φορτίου και χαµηλότερα για όσους ̟εριορίζουν
εκείνες τις ώρες την κατανάλωσή τους. Και αυτό διότι
θα µ̟ορεί στο εξής να γνωρίζει «on line» τις ώρες
κατά τις ο̟οίες καταναλώνει ̟ερισσότερη ή λιγότερη
ενέργεια κάθε ̟ελάτης της. 

ΕνεργειακήΕνεργειακή ΠρόβλεψηΠρόβλεψη ΦορτίουΦορτίου



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΣΑΣ
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