
Τίτλος Μαθήµατος Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (IΙ) (Φωτοβολταϊκά Συστήµατα) 

Κωδικός 
Μαθήµατος MTECH -270 

Τύπος µαθήµατος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο ∆εύτερος Κύκλος 

Έτος / Εξάµηνο 
φοίτησης 2 έτος / 2 εξάµηνο (Εαρινό) 

Όνοµα ∆ιδάσκοντα Στέλιος Χοιροδοντής 

ECTS 6 ∆ιαλέξεις / 
εβδοµάδα 

3 Εργαστήρια / 
εβδοµάδα 

Τρία 3ωρα 
εργαστήρια 
το εξάµηνο 

Στόχος Μαθήµατος Ο σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον 
τοµέα της αξιοποίησης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κυρίως την ηλιακή 
αιολική και γεωθερµική ενέργεια. ∆ίνεται επίσης έµφασης στην κατανόηση 
των φαινοµένων .που σχετίζονται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τη 
µετατροπή τους σε ωφέλιµο έργο. Αναλύονται οι διάφοροι µέθοδοι  
παραγωγής, διαχείρισης και αποθήκευσης ενάργειας υπογραµµίζοντας 
ταυτόχρονα τις δυνατότητες και περιορισµούς των.  Επιπρόσθετα γίνεται 
εκτενής αναφορά στον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας συστηµάτων 
ΑΠΕ λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
προκύπτουν από την χρήση τέτοιων µορφών ενέργειας 

Μαθησιακά 
Αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να είναι 
σε θέση: 

• Να κατανοήσουν τη λειτουργία των διαφόρων συστηµάτων 
αξιοποίησης της ηλιακής και αιολικής ενέργειας σε µορφή 
φωτοβολταϊκών και ανεµογεννητριών. 

• Να µπορούν να εγκαταστήσουν και συντηρήσουν φωτοβολταϊκά και 
αιολικά  συστήµατα Να γνωρίζουν  τη µέτρηση και τον υπολογισµό 
της απόδοσης τους. 

• Να αξιολογούν ένα σύστηµα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε σχέση 
µε την λειτουργία και την χρησιµότητα του 

• Να εκτιµούν καταστάσεις και να συµβουλεύον στη χρήση ΑΠΕ. 

Προαπαιτούµενα MTECH -100, MTECH -110, 
MTECH -120 

Συναπαιτούµενα Κανένα  

Περιεχόµενο 
Μαθήµατος 

Φωτοβολταϊκά συστήµατα 
 

• Φωτοβολταϊκό φαινόµενο.  
• Φωτοβολταϊκά µέθοδοι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  
• Κύρια µέρη φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

− Interactive Inverter (sine/square wave) 
− Solar charger (Regulator) 



− Battery Bank 
• Wiring and accessories (DC/AC disconnecting, meters, etc) 
• Φωτοβολταϊκό στοιχείο, πλαίσια,  συστοιχία.  
• Είδη και απόδοση Φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
• Καµπύλη λειτουργίας.  
• Απόδοση ΦΒ σε διάφορες κλίσεις και προσανατολισµούς.  
• Επίδραση µεταβολής θερµοκρασίας  
• ∆ιασυνδεδεµένα και αυτόνοµα συστήµατα. 
• Μέθοδοι εγκατάστασης και λειτουργίας για διάφορες εφαρµογές. 
• Μέθοδοι συντήρησης και εντοπισµός βλαβών 

 
Αιολικά συστήµατα 
 

• Θεµελιώδη της αιολικής ενέργειας 
• Χαρακτηριστικά του ανέµου 
• Ενέργεια του ανέµου 
• Αιολικά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Μέθοδοι εκτίµησης και αξιολόγησης του αιολικού δυναµικού  
• Εκλογή θέσης ανεµογεννητριών. 
• Ανεµογεννήτριες. Είδη λειτουργία και ισχύς  
• Βαθµός απόδοσης ανεµογεννητριών 
• Ατοµικές εφαρµογές - Αιολικό πάρκο 
• Μέθοδοι εγκατάστασης και λειτουργίας. 
• Μέθοδοι συντήρησης και εντοπισµός βλαβών 

 

Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας 

∆ιαλέξεις, παραδείγµατα, εργαστήρια και ασκήσεις στην τάξη. 
 

Πρακτική Εξάσκηση: 
Η πρακτική εξάσκηση θα γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο στο 
εργαστήριο και θα συµπληρώνει τις θεωρητικές ενότητες όπου θεωρείται 
αναγκαίο. Στο πρόγραµµα αυτό η κύρια πρακτική εξάσκηση θα αποτελείται 
από τα ακόλουθα: 

 
• Φωτοβολταϊκά συστήµατα. (6 ώρες) 

− Εγκατάσταση και  λειτουργία  Φωτοβολταϊκής µονάδας.  
− Μέτρηση και επεξεργασία χαρακτηριστικών τιµών σε πειραµατικό 

ηλεκτρικό κύκλωµα.  
− Ανάλυση και επεξεργασία των µετρήσεων και υπολογισµός της 

απόδοσης του Φωτοβολταϊκού. 
 

• Αιολικά συστήµατα: Ανεµογεννήτρια. (3 ώρες) 
− Εγκατάσταση και  λειτουργία µίας πειραµατικής µονάδας 

ανεµογεννήτριας.  
− Καταµέτρηση των διάφορων συντελεστών λειτουργίας µε τη χρήση 

των απαραίτητων οργάνων ελέγχου.  
− Προσδιορισµός της παραγόµενης ισχύος σε συνάρτηση της 

ταχύτητας του ανέµου. 
 



Βιβλιογραφία Υποχρεωτικά Βιβλία: 

• Καπλάνης Ν. Σωκράτης, ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, Eκδόσεις ΙΩΝ, 2004, 
ISBN 960-411-430-1, ISBN-13 978-960-411-430-6, 

• Σηµειώσεις καθηγητή. 

Προτεινόµενα Βιβλία: 

• ΚΑΛ∆ΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, Εργαστηριακές 
Εφαρµογές Ήπιων Μορφών Ενέργειας, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ , 
2001, ISBN: 9603513458 

• Pennycook K. BSRIA, Illustrated Guide to Renewable Technologies 
(BG 1/2008), 2008,  ISBN: 9780860226727 

Αξιολόγηση Εργασίες: 10% 
Παρακολούθηση: 10% 
Εργαστήρια: 20% 
Ενδιάµεση Εξέταση: 20% 
Τελική Εξέταση : 40% 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


