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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα από την
αποτίµηση της παραγόµενης ενέργειας δύο διαφορετικών τύπων Φ/Β συστηµάτων: (α)
ενός άξονα µε µηχανισµό παρακολούθησης του ήλιου και χρήση ανακλαστήρων και (β)
σταθερής στήριξης, τα οποία εγκαταστάθηκαν σε Λάρισα (Ελλάδα) και Πράγα
(Τσεχία). Η παραγόµενη ενέργεια των Φ/Β συστηµάτων µετρήθηκε σε ηµερήσια,
µηνιαία και ετήσια βάση κάτω από τις µεταβλητές κλιµατολογικές συνθήκες των δύο
περιοχών. Η µέση ετήσια παραγωγή ενέργειας του συστήµατος παρακολούθησης της
τροχιάς του ήλιου που µετρήθηκε στην περιοχή της Πράγας ήταν 37.6% υψηλότερη σε
σχέση µε εκείνη του συστήµατος σταθερής στήριξης. Σε παρόµοια συµπεράσµατα
καταλήγουµε µε βάση τα πρώτα αποτελέσµατα των δοκιµών που διενεργούνται στις
κλιµατολογικές συνθήκες της Λάρισας.
Λέξεις κλειδιά: ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκό σύστηµα, ηλιακός ιχνηλάτης
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ABSTRACT
The objective of this paper is to present the results of the produced energy evaluation by
two different types of PV systems: (a) one-axle sun tracking system with reflecting
mirrors and (b) a fixed system, which have been installed in Larissa (Greece) and
Prague (Czech Republic). The measured produced energy of the PV systems has been
further evaluated at daily, monthly and annual basis under different climatological
conditions of these areas. The average annual produced energy of a sun tracking system
measured in Prague was 37.6% higher in comparison to a fixed system. According to
the tests that were provided in the area of Larissa, we concluded to the same results.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναλισκόµενη ενέργεια πάνω στη γη αυξάνεται εκθετικά. Εάν η τάση αυτή
συνεχιστεί, εκτιµάται ότι σε 100 χρόνια θα προσεγγίσει τις 1017 kWh ανά έτος.
Εποµένως, η αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι
καθοριστικής σηµασίας για την αντιµετώπιση των οξυµένων ενεργειακών και
περιβαλλοντικών προβληµάτων του πλανήτη µας (Quaschning, 2003; Gueymard,
2004). Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήµατα µπορούν να εγκατασταθούν και να
λειτουργήσουν αρµονικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον, αστικό και µη (Novotný et al.,
2009). Σήµερα η Ελλάδα, στον τοµέα των Φ/Β, υπολείπεται των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Salas and Olias, 2009).
Ανάλογα µε τον τρόπο στήριξης των Φ/Β συλλεκτών και τον προσανατολισµό
τους διακρίνονται: α) σταθερής στήριξης, β) εποχιακά ρυθµιζόµενης, και γ) συνεχούς
παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου (sun tracking systems) (Klotz, 1995). Επίσης,
τα συστήµατα παρακολούθησης του ήλιου διακρίνονται σε: α) παθητικά και β)
ενεργητικά (Abdallah, 2004; Agee et al., 2007).
Τα παθητικά συστήµατα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου βασίζονται στη
θερµική διαστολή/συστολή ενός ρευστού µέσου (συνήθως οργανικού ρευστού) ή ενός
κράµατος. Το είδος αυτού του ηλιακού ιχνηλάτη αποτελείται από ένα ζεύγος
ενεργοποιητών, που λειτουργούν ο ένας ενάντια στον άλλο και διορθώνουν τη θέση
των συλλεκτών ως προς τον ήλιο. Οι Clifford και Eastwood (2004) παρουσίασαν έναν
παθητικό ηλιακό ιχνηλάτη, ο οποίος ενσωµατώνει δύο διµεταλλικά στοιχεία
κατασκευασµένα από αλουµίνιο και χάλυβα, και τα οποία είναι τοποθετηµένα πάνω σε
ένα ξύλινο πλαίσιο, διατεταγµένα συµµετρικά από την κάθε πλευρά ενός κεντρικού
κάθετου άξονα. Ο Poulek (1994) ανέπτυξε έναν παθητικό ηλιακό ιχνηλάτη ενός άξονα,
ο οποίος βασίζεται σε ενεργοποιητές κραµάτων µνήµης (NiTi).
Οι ενεργητικοί ηλιακοί ιχνηλάτες µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: α) σε
αυτούς που βασίζονται σε µικροεπεξεργαστές και οπτο-ηλεκτρονικούς αισθητήρες, β)
σε αυτούς που ελέγχονται από PC µε βάση την ηµεροµηνία και το χρόνο, γ) σε αυτούς
που βασίζονται σε φωτοστοιχεία διπλής όψεως (φωτοµετρικές διατάξεις), και δ) σε
συνδυασµούς των τριών προηγούµενων συστηµάτων. Πρόκειται για συστήµατα
παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου, µε υψηλή ακρίβεια, που προορίζονται κυρίως
για συγκεντρωτικά Φ/Β συστήµατα (concentrator PV systems). Αυτοί οι ιχνηλάτες είναι
σύνθετοι, υψηλού κόστους αγοράς, και µικρότερης αξιοπιστίας. Οι Abdallah και
Nijmeh (2004), Mamlook et al. (2006) σχεδίασαν και κατασκεύασαν ένα σύστηµα
παρακολούθησης του ήλιου, δύο-αξόνων, το οποίο ελέγχεται από έναν PLC. Η αρχή
λειτουργίας του βασίζεται στο µαθηµατικό προσδιορισµό της θέσης των συλλεκτών
πάνω στην επιφάνεια της γης από δύο γωνίες: τη γωνία κλίσης των συλλεκτών, και τη
γωνία αζιµουθίου. Από τη συγκριτική ενεργειακή µελέτη που διεξήγαγαν µεταξύ του
ηλιακού ιχνηλάτη και ενός Φ/Β συστήµατος σταθερής στήριξης µε γωνία κλίσης 32º
κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι ο ηλιακός ιχνηλάτης των δύο-αξόνων έδωσε µια
αύξηση στη συνολική ηµερήσια παραγωγή της τάξεως του 41.34%. Παρόµοια
συστήµατα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου σχεδιάστηκαν και
κατασκευάστηκαν από τους Zogbi και Laplaze (1984), Kalogirou (1996), Zeroual et al.
(1998), Aiuchi et al. (2006), Huang και Sun (2007), Canada et al. (2007), Abu-Khader
et al. (2008).
Μία φωτοµετρική διάταξη αποτελούµενη από δύο βοηθητικά Φ/Β πλαίσια,
συνδεδεµένα άµεσα µε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος και κατάλληλα
προσαρµοσµένα στον άξονα περιστροφής, µπορούν ταυτόχρονα να ανιχνεύουν τη θέση
του ήλιου και να το τροφοδοτούν µε ηλεκτρική ισχύ τον ηλιακό ιχνηλάτη. Οι Poulek
και Libra (2000) περιέγραψαν έναν πολύ απλό και αξιόπιστο ηλιακό ιχνηλάτη για

διαστηµικές και επίγειες εφαρµογές. Η αρχή λειτουργίας αυτού του ηλιακού ιχνηλάτη
δε βασίζεται σε υψηλού κόστους δοµικά στοιχεία, όπως συσσωρευτές και ηλεκτρονικές
διατάξεις οδήγησης. Ένα βοηθητικό Φ/Β πλαίσιο διπλής όψεως επιτρέπει την
παρακολούθηση της τροχιάς του ήλιου από οποιαδήποτε θέση (γωνία ανίχνευσης 360º).
Η επιφάνεια του βοηθητικού Φ/Β πλαισίου είναι περίπου το 1% της συνολικής
επιφάνειας των Φ/Β συλλεκτών. Επίσης, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο ιχνηλάτης
που ακολουθεί τον ήλιο µε µία απόκλιση ±5º, δεν παρουσιάζει καµία µείωση της
συλλεγόµενης ενέργειας. Το σύστηµα αυτό συλλέγει περίπου το 95% της ενέργειας
ενός ιδανικού ηλιακού ιχνηλάτη.
Η απόδοση ενός Φ/Β συστήµατος είναι από τις σηµαντικότερες παραµέτρους, που
δίνουν µία πλήρη εικόνα για την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια στην έξοδό του, προς
την προσπίπτουσα σε αυτό ηλιακή ενέργεια, κάτω από τις εκπεφρασµένες
κλιµατολογικές περιστάσεις και µεταβλητές καιρικές συνθήκες των διαφόρων
περιοχών. Η απόδοση ενός Φ/Β συστήµατος µπορεί να είναι τυποποιηµένη κάτω από
ελεγχόµενες συνθήκες ενός εργαστηρίου (Standard Test Conditions) όπου έχουµε
σταθερή ηλιακή ακτινοβολία, µάζα και θερµοκρασία του αέρα, όµως κάτω από
συνθήκες πραγµατικής ηλιακής ακτινοβολίας και µε µεταβολές στη µάζα και στη
θερµοκρασία του αέρα, η απόδοση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ
µικρότερη από το 1 kW/m2 (Makrides et al., 2007). Εποµένως, η απόδοση ενός Φ/Β
συστήµατος σε συνθήκες πεδίου δεν είναι µια σταθερή παράµετρος.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αποτίµηση της παραγόµενης ενέργειας από
διαφορετικού τύπου Φ/Β συστήµατα, στις διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες που
επικρατούν σε Ελλάδα και Τσεχία.
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
∆ύο διαφορετικοί τύποι Φ/Β συστηµάτων εγκαταστάθηκαν σε Λάρισα (Ελλάδα)
και Πράγα (Τσεχία) (Σχήµατα 1 & 2) για να µελετηθεί η παραγωγή ενέργειας κάτω από
τα διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη και τις διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες των
δύο αυτών περιοχών. Η παρακολούθηση της παραγόµενης ενέργειας των δύο Φ/Β
συστηµάτων άρχισε από την περιοχή της Πράγας τον Οκτώβριο του 2009 και
συνεχίζεται πλέον και στην περιοχή της Λάρισας από τον ∆εκέµβριο του 2010. Στο
πρόγραµµα αυτό συµµετέχουν: α) Faculty of Engineering-Czech University of Life
Sciences Prague, β) Τµήµα Μηχανικής Βιοσυστηµάτων-Τ.Ε.Ι. Λάρισας, γ) Poulek Solar
Ltd, και δ) Όµιλος Επιχειρήσεων ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

Σχήµα 1. Φ/Β συστήµατα εγκατεστηµένα στον προαύλιο χώρου του
Οµίλου επιχειρήσεων ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στην περιοχή της Λάρισας (Ελλάδα)

Σχήµα 2. Φ/Β συστήµατα εγκατεστηµένα στο
Czech University of Life Sciences Prague (Τσεχία)
Πρόκειται για (α) ένα Φ/Β σύστηµα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου µε
φωτοµετρικό µηχανισµό, ενός άξονα και ανακλαστήρες διατεταγµένους σε σχήµα
τριγώνου στο µέσον του συστήµατος (TRAXLEΤΜ) και (β) ένα σύστηµα σταθερής
στήριξης. Το σύστηµα παρακολούθησης του ήλιου TRAXLEΤΜ έχει αναπτυχθεί από
την Poulek Solar Ltd σε συνεργασία µε το Czech University of Life Sciences Prague
και προστατεύεται από διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (Poulek, 2000). Η διάταξη των
ανακλαστήρων σε σχήµα τριγώνου στο µέσον του Φ/Β συστήµατος αυξάνουν τη
συνολική πυκνότητα ισχύος του ηλιακού φωτός στα Φ/Β πλαίσια, αλλά σε επίπεδα που
δεν επηρεάζεται η αποδοτικότητα των Φ/Β στοιχείων (συντελεστής συγκέντρωσης
c=1.6-1.7).
Ο µηχανισµός παρακολούθησης του Φ/Β συστήµατος TRAXLEΤΜ είναι απλός
και περιλαµβάνει ένα µικρό πλαίσιο, στις δύο όψεις του οποίου έχουν τοποθετηθεί
αντιστοίχως ΦΒ στοιχεία (φωτοµετρική διάταξη). Η όψη που είναι προσανατολισµένη
προς τη δύση θεωρείται κύρια, ενώ η όψη που βλέπει προς την ανατολή θεωρείται
δευτερεύουσα. Το πλαίσιο αυτό είναι στερεωµένο επί του κοίλου άξονα περιστροφής,
σχηµατίζοντας γωνία κλίσης β=15-20º ως προς το κάθετο επίπεδο, µε κατεύθυνση την
ανατολή του ήλιου. Τα ΦΒ στοιχεία του πλαισίου είναι αντι-παράλληλα συνδεδεµένα
µε έναν κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, µε δυνατότητα αναστροφής της φοράς του, ο
οποίος µε τη σειρά του συνδέεται µε τη βοήθεια ενός ατέρµονα κοχλία µε τον κοίλο
άξονα περιστροφής. Η γωνία β επιλέχτηκε µε σκοπό: α) η δύναµη του ηλεκτροκινητήρα
να είναι µικρότερη της απαιτούµενης δύναµης προσανατολισµού της συσκευής, όταν η
ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει υπό γωνία προσπτώσεως φ≥90º-β και β) η δύναµη του
ηλεκτροκινητήρα να είναι µεγαλύτερη της απαιτούµενης δύναµης προσανατολισµού
της συσκευής, όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει υπό γωνία προσπτώσεως φ≤90ºβ. Εποµένως, τα ΦΒ στοιχεία του πλαισίου, επί των οποίων η ακτινοβολία προσπίπτει

υπό γωνία φ≥90º-β, παράγουν ισχυρότερο σήµα σε σχέση µε εκείνα της αντίθετης
όψεως, µε αποτέλεσµα να περιστρέφεται ο ηλεκτροκινητήρας προς την κατεύθυνση που
η προσπίπτουσα γωνία φ αυξάνει. Πριν την ανατολή του ήλιου, το σύστηµα
παρακολούθησης είναι προσανατολισµένο προς τη δύση, δηλαδή στη θέση που
ολοκληρώθηκε η λειτουργία παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου το απόγευµα της
προηγούµενης ηµέρας. Με την ανατολή του ήλιου, αρχίζει η ηλιακή ακτινοβολία να
προσπίπτει επί των ΦΒ στοιχείων της µίας πλευράς του πλαισίου, που είναι
προσανατολισµένη στην ανατολή. Ο ηλεκτροκινητήρας περιστρέφει αµέσως τα ΦΒ
πάνελ προς την ανατολή του ήλιου έως ότου φ=90º-β. Στη συνέχεια, καθώς ο ήλιος
µετακινείται επί του ουράνιου θόλου µε κατεύθυνση τη δύση αρχίζει η ηλιακή
ακτινοβολία να προσπίπτει επί της κύριας όψης του πλαισίου. Ο ηλεκτροκινητήρας
περιστρέφει βαθµιαία το ΦΒ πλαίσιο προς τη δύση ακολουθώντας την τροχιά του
ήλιου. Το εύρος αυτόµατης περιστροφής των ΦΒ πάνελ είναι περίπου 120º.
Μεγαλύτερο εύρος παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου δεν έχει πρακτικά καµία
σηµασία όσον αφορά τη µεγιστοποίηση της ηµερήσιας συλλεγόµενης ηλιακής
ενέργειας. Εποµένως, πρόκειται για ένα µηχανισµό παρακολούθησης της τροχιάς του
ήλιου, ο οποίος είναι ευφυής ως ιδέα σύλληψης, απλός στην κατασκευή, ενεργειακά
αυτόνοµος, χαµηλού κόστους και αξιόπιστος στη λειτουργία του.
Κατά τη διάρκεια των δοκιµών χρησιµοποιήθηκαν Φ/Β πάνελ από µονοκρυσταλλικές, πολυ-κρυσταλλικές κυψέλες και κυψέλες άµορφου πυριτίου, από
διαφορετικούς κατασκευαστές (Kyocera, Sanyo, Canadian Solar, Trina Solar, κ.ά.) µε
διαφορετικά ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά.
Τόσο το σύστηµα παρακολούθησης του ήλιου όσο και το σύστηµα σταθερής
στήριξης ήταν συνδεδεµένα στο δίκτυο µε τη βοήθεια µετατροπέων συνεχούς σε
εναλλασσόµενο ρεύµα (inverters) και έναν ελεγκτή φόρτισης. Για κάθε τρία πάνελ
αντιστοιχούσε ένας µετατροπέας, ώστε να επιτύχουµε βελτιστοποίηση της απόδοσης
των δύο Φ/Β συστηµάτων. Χρησιµοποιήθηκαν οι µετατροπείς Sunny Boy 700/1100U
της εταιρείας SMA Solar Technology AG. Τέλος, µε τη βοήθεια της συσκευής Sunny
WebBox και του λογισµικού Sunny Portal της ίδιας εταιρείας τα δεδοµένα ήταν
προσιτά µέσω διαδικτύου και στις δύο ερευνητικές οµάδες σε Ελλάδα και Τσεχία. Το
γραµµικό ηλεκτρολογικό διάγραµµα αυτής της συνδεσµολογίας παρουσιάζεται στο
Σχήµα 3.

Σχήµα 3. Γραµµικό ηλεκτρολογικό διάγραµµα σύνδεσης των δύο Φ/Β συστηµάτων µε
το δίκτυο και το σύστηµα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδοµένων

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στο σχήµα 4 παρατίθενται καµπύλες ηµερήσιας µεταβολής της παραγόµενης
ισχύος από τους δύο τύπους Φ/Β συστηµάτων, κάτω από διαφορετικά επίπεδα
ακτινοβολίας στην περιοχή της Πράγας. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκαν οι
µετρήσεις από δύο συστήµατα µικρής ισχύος, οι συλλέκτες των οποίων ήταν από
φωτοβολταϊκά στοιχεία άµορφου πυριτίου µε µέγιστη ισχύ Pp=40 W. Είναι προφανές
ότι την ηµέρα µε τη µεγάλη ηλιοφάνεια, η παραγωγή ενέργειας του Φ/Β συστήµατος
παρακολούθησης του ήλιου ήταν υψηλότερη περίπου κατά 30% σε σχέση µε εκείνη του
συστήµατος σταθερής στήριξης. Αντιθέτως, στις 17 Ιουνίου όπου υπήρχαν έντονες
νεφώσεις δεν παρατηρείται ουσιαστικά καµία διαφορά ανάµεσα στους δύο τύπους Φ/Β
συστηµάτων. Στο σχήµα 5 παρατίθεται το διάγραµµα σύγκρισης της ηµερήσιας
παραγωγής ενέργειας µεταξύ των δύο τύπων Φ/Β συστηµάτων για τον Ιανουάριο του
2011 στην περιοχή της Λάρισας, όπου χρησιµοποιήθηκαν οι µετρήσεις από δύο
συστήµατα µεγαλύτερης ονοµαστικής ισχύος των Pp=2.82 kW, οι συλλέκτες των
οποίων ήταν από κυψέλες πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Επίσης, από το διάγραµµα αυτό
επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι τα συστήµατα παρακολούθησης του ήλιου παράγουν
περισσότερη ενέργεια µόνο τις ηµέρες µε µεγάλη ηλιοφάνεια. Η παραγωγή ενέργειας
του συστήµατος παρακολούθησης του ήλιου ήταν υψηλότερη κατά 31.8% σε σύγκριση
µε το σύστηµα σταθερής στήριξης. Στην περιοχή της Πράγας, η αντίστοιχη αύξηση
στην παραγωγή ενέργειας του Φ/Β συστήµατος παρακολούθησης του ήλιου σε σχέση
µε το σύστηµα σταθερής στήριξης ήταν 26.2% τον Ιανουάριο του 2010.

Σχήµα 4. Καµπύλες ηµερήσιας µεταβολής της παραγόµενης ισχύος κάτω από
διαφορετικά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή της Πράγας

Σχήµα 5. ∆ιάγραµµα σύγκρισης της ηµερήσιας παραγωγής ενέργειας µεταξύ των
δύο τύπων Φ/Β συστηµάτων τον Ιανουάριο 2011 στην περιοχή της Λάρισας

Στο σχήµα 6 παρατίθεται το ιστόγραµµα σύγκρισης της µηνιαίας παραγόµενης
ενέργειας µεταξύ των δύο τύπων Φ/Β συστηµάτων στην Πράγα. Το σύστηµα
παρακολούθησης του ήλιου έδωσε µία ετήσια παραγωγή της τάξεως των 1429.41
kWh/kWp, ενώ το σύστηµα σταθερής στήριξης έδωσε 891.96 kWh/kWp, πρόκειται για
µία διαφορά του 37.6% υπέρ του πρώτου Φ/Β συστήµατος. Επίσης, θα πρέπει να
τονιστεί ότι τους χειµερινούς µήνες µε τη µικρότερη ηλιοφάνεια αυτή η διαφορά γίνεται
συγκριτικά κατά πολύ µικρότερη. Η µικρότερη διαφορά µηνιαίας παραγωγής
παρατηρήθηκε το ∆εκέµβριο του 2009. Αντιθέτως, οι µεγαλύτερες διαφορές µηνιαίας
παραγωγής παρατηρήθηκαν τον Απρίλιο και τον Αύγουστο του 2010, που ήταν της
τάξεως του 43.6% και 50.8% αντιστοίχως. Στη Λάρισα, το σύστηµα παρακολούθησης
του ήλιου έδωσε αυξηµένη παραγωγή κατά 31.8%, 34.3%, 42.9% και 57.6% τους µήνες
Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο αντιστοίχως. Είναι φανερό µε βάση τα
πρώτα αποτελέσµατα, ότι το σύστηµα παρακολούθησης του ήλιου είναι εξίσου
παραγωγικό στις κλιµατολογικές συνθήκες της Ελλάδας.

Σχήµα 6. ∆ιάγραµµα σύγκρισης της µηνιαίας παραγωγής ενέργειας µεταξύ των
δύο τύπων Φ/Β συστηµάτων στην περιοχή της Πράγας
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Το Φ/Β σύστηµα παρακολούθησης του ήλιου προσανατολίζει µε αυτόµατο τρόπο
τους συλλέκτες σε σχέση µε την τροχιά του ήλιου, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη
συλλογή της ηλιακής ενέργειας.
• Σύµφωνα µε µετρήσεις πεδίου στην Τσεχία, που πραγµατοποιήθηκαν ανάµεσα στο
Φ/Β σύστηµα παρακολούθησης του ήλιου και σε ένα άλλο σταθερής στήριξης,
προέκυψε ότι η µέση ετήσια παραγωγή ενέργειας από το πρώτο σύστηµα ήταν κατά
37.6% υψηλότερη σε σχέση µε το δεύτερο. Με βάση τα πρώτα αποτελέσµατα που
βασίζονται σε µετρήσεις πεδίου στη Λάρισα αναµένεται η παραγωγή του Φ/Β
συστήµατος παρακολούθησης του ήλιου να είναι ακόµη υψηλότερη.
• Το υπό µελέτη Φ/Β σύστηµα παρακολούθησης του ήλιου παρουσιάζει και άλλα
σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως είναι η απλότητα στην κατασκευή, η αξιόπιστη
λειτουργία και το σχετικά χαµηλό κόστος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλές
εφαρµογές στη γεωργία, όπως για παράδειγµα στα αποµακρυσµένα συστήµατα
άντλησης νερού.
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