
 
SolarHUB 

Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα την ηλιακή ενέργεια; 
 
 

 
 

 

Παναγιώτης Κοσμόπουλος 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 



Η ατμόσφαιρα της γης από το διάστημα Η ατμόσφαιρα της γης από το έδαφος 

Η ηλιακή ακτινοβολία 
 

Εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της γης 
Αλληλεπιδρά με τα συστατικά της (αέρια, σωματίδια & νέφη) 

Η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει           ανάκλαση 
                         απορρόφηση 

                                                                   σκέδαση 
Η ενέργεια που φτάνει στην επιφάνεια της γης συλλέγεται με φωτοβολταϊκά 

Το ταξίδι της ηλιακής ακτινοβολίας 



Ηλιακή ενέργεια 

                        Φασματική ανάλυση 



Υπεριώδης ακτινοβολία UV 



Ηλιακά συστήματα 

                        Ηλεκτρική ενέργεια                                                     Θερμική ενέργεια 



Γνώση και πρόγνωση από το διάστημα 

Κίνηση νεφών, αιωρούμενα σωματίδια, όζον, ύψος ήλιου κ.τ.λ. 



Δορυφορικά δεδομένα 

Αριθμητικά μοντέλα 

Μοντέλα 

διάδοσης της 

ακτινοβολίας 

Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας 

      Δεδομένα εισόδου                          SENSE                                   Δεδομένα εξόδου 

Διανυσματική 

ανάλυση 

κίνησης νεφών 

Νευρωνικά 

δίκτυα 

Το σύστημα πρόγνωσης 
ηλιακής ενέργειας SENSE 



Επίδραση νεφών 

Kosmopoulos et al. 2018a @ Atmospheric Measurement Techniques © 



Επίδραση αιωρούμενων σωματιδίων 

Εναπόθεση σκόνης           Απόδοση φωτοβολταϊκών και διαχείριση νερού 



Επίδραση αιωρούμενων σωματιδίων 

01/02/2015 

Μείωση ενεργειακής παραγωγής κατά 50% στα φωτοβολταϊκά και 80% στα ηλιοθερμικά 

Kosmopoulos et al. 2017 @ Atmospheric Measurement Techniques © 



Ενεργειακός σχεδιασμός και διαχείριση 



Εφαρμογές στην Ελλάδα 

Αποτελεσματικός έλεγχος και διαχείριση της ενεργειακής παραγωγής 
από φωτοβολταϊκά και ενσωμάτωση στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. 

Kosmopoulos et al. 2015 @ Energy © 

Χανιά 

Μέσο 
ημερήσιο 
δυναμικό 
ηλιακής 
ενέργειας 
ανά μήνα 



Ηλιακός άτλαντας 

                    Ιανουάριος                           Φεβρουάριος                              Μάρτιος                                  Απρίλιος                                    Μάιος                                     Ιούνιος 

                        Ιούλιος                                  Αύγουστος                            Σεπτέμβριος                            Οκτώβριος                               Νοέμβριος                             Δεκέμβριος 



Εφαρμογές στην Αίγυπτο 



Εφαρμογές στην Αίγυπτο (Benban) 



Ενεργειακός σχεδιασμός και διαχείριση 



Υπηρεσία πραγματικού χρόνου 

http://solea.gr/real-time-service/ 
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Υπηρεσία άτλαντα 

http://beyond-eocenter.eu/solarapp/ 

http://beyond-eocenter.eu/solarapp/
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Υπηρεσία υπεριώδους ακτινοβολίας στα πλοία 

Παρακολούθηση και πρόγνωση του UV-Index σε πραγματικό χρόνο 



Υπηρεσία έξυπνης πόλης 

http://solea.gr/soleathens/ 

http://solea.gr/soleathens/


Υπηρεσία έξυπνης πόλης 



Συμπεράσματα 

   Μελέτες καταλληλότητας θέσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων. 
 
   Μεγάλης κλίμακας υπολογισμοί ακριβείας προς υποστήριξη των φορέων και διαχειριστών ενέργειας. 
 
   Ανοιχτή πρόσβαση σε εφαρμογές και λύσεις που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους. 

 Τομείς αξιοποίησης: 

Να εκμεταλλευτούμε καλύτερα 
την ηλιακή ενέργεια.  

Εκτίμηση υψηλής ακρίβειας για βέλτιστο 
ενεργειακό σχεδιασμό και διαχείριση. 

Οι εφαρμογές ενεργειακής διαχείρισης και πρόγνωσης (SENSE) είναι ιδανικές για: 



http://beyond-eocenter.eu/                                 http://solea.gr/ 




