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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

‟‟Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θαζεγεηήο καο θ. Αλδξέα Βνχξν γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημε, θαη ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο καο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα 

θαη θαζνδήγεζε ηνπ, γηα λα μεπεξάζνπκε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. Σέινο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε θαη ηελ νηθνγέλεηα καο θαη 

ηνπο αλζξψπνπο καο  γηα ηελ ζηήξημε θαη βνήζεηα πνπ καο πξφζθεξαλ ν θαζέλαο κε 

ηνλ ηξφπν ηνπ.‟‟ 
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Κωνσταντίνος Ροΐδης  
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Τπεύζπλε Γήισζε Φνηηεηώλ: Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη Φνηηεηέο έρνπκε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ Νφκνπ πεξί ινγνθινπήο θαη δειψλνπκε ππεχζπλα 

φηη είκαζηε ζπγγξαθείο απηήο ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο, αλαιακβάλνληαο ηελ 

επζχλε επί νινθιήξνπ ηνπ θεηκέλνπ εμ ίζνπ, έρνπκε δε αλαθέξεη ζηελ 

Βηβιηνγξαθία καο φιεο ηηο πεγέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζακε θαη ιάβακε ηδέεο ή 

δεδνκέλα. Γειψλνπκε επίζεο φηη, νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ή θείκελν ην νπνίν 

έρνπκε ελζσκαηψζεη ζηελ εξγαζία καο πξνεξρφκελν απφ Βηβιία ή άιιεο 

εξγαζίεο ή ην δηαδίθηπν, γξακκέλν αθξηβψο ή παξαθξαζκέλν, ην έρνπκε πιήξσο 

αλαγλσξίζεη σο πλεπκαηηθφ έξγν άιινπ ζπγγξαθέα θαη έρνπκε αλαθέξεη 

αλειιηπψο ην φλνκά ηνπ θαη ηελ πεγή πξνέιεπζεο.  

 Οη Φνηηεηέο 

 (Ολνκαηεπψλπκν) (Ολνκαηεπψλπκν) 

                       Αζπξνκάιεο                    Κσλζηαληίλνο  

                       Δπζηξάηηνο                       Ρνΐδεο                         

 ……………………  …………………… 

 (Τπνγξαθή)  (Τπνγξαθή) 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η δηπισκαηηθή εξγαζία απαξηίδεηαη απφ δπν ελφηεηεο κε ηελ εμήο δνκή: 

ηελ ελφηεηα 1 έρνπκε ην ζεσξηθφ θνκκάηη ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξηθή 
αλαδξνκή φπνπ αλαθέξεηαη ζην πσο μεθίλεζε ε αλάπηπμε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ηελ 
ηαμηλφκεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ φπνπ βιέπακε κε βάζε πηα ραξαθηεξηζηηθά 
ρσξίδνληαη νη αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε έλα 
, θαηφπηλ έρνπκε ηα εμαξηήκαηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη αλάιπζε ην θαζελφο. ηε 
ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ θαη αλαιχεηαη ην πσο ππνινγίδεηαη, πσο 
κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θηι, άκεζνο κεηά παξνπζηάδνληαη νη 
θακπχιεο ηζρχνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, επίζεο γίλεηαη ζχληνκε αλαθνξά γηα ηελ 
ηαμηλφκεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαηά IEC, αλαθνξά γίλεηαη θαη γηα ην πψο κεηξάηαη 
ν άλεκνο θαη ηέινο παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ηα ρεξζαία θαη ηα 
ππεξάθηηα.  

ηελ ελφηεηα 2 έρνπκε ην πξαθηηθφ θνκκάηη δειαδή ηελ δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζείηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνχ ινγηζκηθνχ Retscreen γηα κηα πξαγκαηηθή 
εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ πάξθνπ. Σν ινγηζκηθφ Retscreen  απνηειείηαη απφ 5 
ππνινγηζηηθά θχιια ηνπ excel ηελ εθθίλεζε, ην ελεξγεηαθφ κνληέιν, ηελ αλάιπζε 
θφζηνπο, ηελ αλάιπζε εθπνκπψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε. Αξρηθά ζηελ εθθίλεζε 
πνπ απνηειεί ην πξψην θχιιν ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπνζεηνχληαη θάπνηεο βαζηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ κειέηε φπσο είλαη ε νλνκαζία, ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ε 
ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαη ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα ηελ πεξηνρήο (λήζνο ίθλνο). ην 
δεχηεξν θχιιν ηνπ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ ηνπνζεηνχληαη κε ζεηξά ε κεληαία ηαρχηεηα 
ηνπ αλέκνπ, πνπ είλαη ε πην ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο 
(θαζψο απφ απηήλ εμαξηάηαη αλ είλαη βηψζηκν ην έξγν), ε ηηκή πψιεζεο ηνπ 
ξεχκαηνο, εδψ γίλεηαη θαη ε επηινγή ηνπ κνληέινπ θαη ην πιήζνο ησλ 
αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηέινο ηνπνζεηνχληαη θάπνηεο πηζαλέο απψιεηεο ηεο δηάηαμεο. 
Απφ απηφ ην θχιιν ππνινγίδεηαη θαη ε παξαγφκελε ηζρχο. Έπεηηα ζηελ αλάιπζε 
θφζηνπο ηνπνζεηνχληαη θάπνηεο θαηαζθεπαζηηθέο δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηνπ έξγνπ, φπνπ πξνθχπηεη ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ (επίζεο ζεκαληηθφ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ). Σν ηέηαξην θχιιν είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα γηα λα 
θαηαλνήζνπκε ηελ ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ΑΠΔ ζην πεξηβάιινλ, θαζψο 
καο δείρλεη πφζνη ζα ήηαλ νη ξχπνη πνπ ζα εθιχνληαλ ζηελ αηκφζθαηξα αλ γηα ηελ 
ίδηα παξαγφκελε ηζρχ απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ρξεζηκνπνηνχζακε έλα ζπκβαηηθφ 
νξπθηφ θαχζηκν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην πεηξέιαην. Σέινο, ζην θχιιν ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάιπζεο γίλεηαη κηα ζπγθέληξσζε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ 
πιεξνθνξηψλ θαη πξνθχπηεη ην ζεκαληηθφ δηάγξακκα αζξνηζηηθψλ ρξεκαηνξξνψλ, 
απφ ην νπνίν ζπκπεξαίλνπκε αλ ην έξγν κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη αλ κπνξεί λα είλαη 
βηψζηκν. 
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Δλόηεηα 1:Θεσξεηηθό Μέξνο.  
 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 

 

1.1 Δλέξγεηα 

Κάζε θπζηθφ ζχζηεκα πεξηέρεη (ή ελαιιαθηηθά απνζεθεχεη) κία πνζφηεηα πνπ 
νλνκάδεηαη ελέξγεηα. Δλέξγεηα, ζπλεπψο, είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο ζψκαηνο ή 
ζπζηήκαηνο λα παξαγάγεη έξγν. Οπνηαδήπνηε κνξθή δξάζεο απφ ηελ πην κηθξή έσο 
ηελ πην κεγάιε πξνυπνζέηεη θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Η ελέξγεηα κε ηελ νπνία 
ηξνθνδνηείηαη ν πιαλήηεο καο πξνέξρεηαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ Ήιην. Η 
ελέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη, ηφζν ζηε ζεσξία φζν θαη ζηε πξάμε, ζαλ ην πνζφ 
ηνπ έξγνπ πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα πάεη απφ κηα αξρηθή 
θαηάζηαζε ζε κηα ηειηθή. Αθξηβψο πφζε ελέξγεηα πεξηέρεηαη ζε έλα ζχζηεκα κπνξεί 
λα ππνινγηζηεί παίξλνληαο ην άζξνηζκα ή ην νινθιήξσκα ελφο αξηζκνχ εηδηθψλ 
εμηζψζεσλ θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο δίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ έρεη απνζεθεπηεί θαηά έλαλ 
ηδηαίηεξν ηξφπν. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη απνθηεζεί, αληαιιαρζεί ή 
απνζεθεπηεί, κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πνιιέο κνξθέο ελέξγεηαο: 

1. Μεραληθή ελέξγεηα, πνπ ζπλδπάδεη ηελ θηλεηηθή θαη ηε δπλακηθή. 
2. Ηιεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα, πνπ ζπλδπάδεη ηελ ειεθηξηθή θαη 

ηε θσηεηλή ή ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο, 
3. Ππξεληθή ελέξγεηα 
4. Θεξκηθή ελέξγεηα 
5. Υεκηθή ελέξγεηα 
6. Τιν-ελέξγεηα 

Πιένλ, ε ζπδήηεζε γηα ηελ ελέξγεηα έρεη πάξεη κηα δηαθνξεηηθή κνξθή, γηα ηηο 
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), ην Πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηελ Αεηθφξν 
αλάπηπμε.  
 
 

1.2 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). 

Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) είλαη κνξθέο εθκεηαιιεχζηκεο 
ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ν άλεκνο, ε 
γεσζεξκία, ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη άιιεο. πγθεθξηκέλα σο ελέξγεηα απφ 
αλαλεψζηκεο κε νξπθηέο πεγέο ζεσξείηαη ε αηνιηθή, ειηαθή, αεξνζεξκηθή, 
γεσζεξκηθή, πδξνζεξκηθή θαη ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ, πδξνειεθηξηθή, απφ βηνκάδα, 
απφ ηα εθιπφκελα ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο αέξηα, απφ αέξηα κνλάδσλ 
επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απφ βηναέξηα. 
Ωο «αλαλεψζηκεο πεγέο» ζεσξνχληαη γεληθά νη ελαιιαθηηθέο ησλ παξαδνζηαθψλ 
πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ άλζξαθα), φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή. 
Ο ραξαθηεξηζκφο «αλαλεψζηκεο» είλαη θάπσο θαηαρξεζηηθφο, αθνχ νξηζκέλεο απφ 
απηέο ηηο πεγέο, φπσο ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, δελ αλαλεψλνληαη ζε θιίκαθα 
ρηιηεηηψλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ΑΠΔ έρνπλ κειεηεζεί σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 
αλακελφκελεο εμάληιεζεο ησλ (κε αλαλεψζηκσλ) απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF_(%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF_(%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CE%B9%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CE%AC_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
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Πιενλεθηήκαηα 
1. Δίλαη πνιχ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνληαο νπζηαζηηθά κεδεληθά 

θαηάινηπα θαη απφβιεηα. 
2. Γελ πξφθεηηαη λα εμαληιεζνχλ πνηέ, ζε αληίζεζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα. 
3. Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κηθξψλ θαη 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαζψο θαη λα απνηειέζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή 
πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ. 

4. Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο, πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα αλάινγε κε 
ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηφπνπ πιεζπζκνχ, θαηαξγψληαο ηελ αλάγθε γηα ηεξάζηηεο 
κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο (θαηαξρήλ γηα ηελ χπαηζξν) αιιά θαη γηα 
κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. 

5. Ο εμνπιηζκφο είλαη απιφο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θαη έρεη πνιχ 
κεγάιν ρξφλν δσήο. 

6. Δπηδνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο.  
 
Μεηνλεθηήκαηα 

1. Έρνπλ έλα αξθεηά κηθξφ ζπληειεζηή απφδνζεο, ηεο ηάμεο ηνπ 30% ή θαη 
ρακειφηεξν. πλεπψο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν αξρηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ζε 
κεγάιε επηθάλεηα ηεο γεο. Γη' απηφ ην ιφγν κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 

2. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. 

3. Η παξνρή θαη απφδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο 
εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο, αιιά θαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη 
ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη. 

4. Γηα ηηο αηνιηθέο κεραλέο ππάξρεη ε άπνςε φηη δελ είλαη θνκςέο απφ αηζζεηηθή 
άπνςε θη φηη πξνθαινχλ ζφξπβν θαη ζαλάηνπο πνπιηψλ. Με ηελ εμέιημε φκσο 
ηεο ηερλνινγίαο ηνπο θαη ηελ πξνζεθηηθφηεξε επηινγή ρψξσλ εγθαηάζηαζεο 
(π.ρ. ζε πιαηθφξκεο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα) απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ 
ζρεδφλ ιπζεί. 

5. Γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα ιέγεηαη φηη πξνθαινχλ έθιπζε κεζαλίνπ απφ ηελ 
απνζχλζεζε ησλ θπηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην λεξφ θη έηζη ζπληεινχλ 
ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

 
Δίδε αλαλεώζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο.  
 Αηνιηθή ελέξγεηα. Υξεζηκνπνηήζεθε παιηφηεξα γηα ηελ άληιεζε λεξνχ απφ 

πεγάδηα θαζψο θαη γηα κεραληθέο εθαξκνγέο (π.ρ. ηελ άιεζε 
ζηνπο αλεκφκπινπο). Έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα 
ειεθηξνπαξαγσγή. 

 Ηιηαθή ελέξγεηα. Υξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο (ειηαθνί 
ζεξκνζίθσλεο θαη θνχξλνη) ελψ ε ρξήζε ηεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ έρεη 
αξρίζεη λα θεξδίδεη έδαθνο. 

 Τδξαπιηθή ελέξγεηα. Δίλαη ηα γλσζηά πδξνειεθηξηθά έξγα. Δίλαη ε πην 
δηαδεδνκέλε κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

 Βηνκάδα. Υξεζηκνπνηεί ηνπο πδαηάλζξαθεο ησλ θπηψλ κε ζθνπφ ηελ 
απνδέζκεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχηεθε απφ ην θπηφ κε ηε θσηνζχλζεζε. 
Αθφκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αζηηθά απφβιεηα θαη απνξξίκκαηα. Μπνξεί 
λα δψζεη βηναηζαλφιε θαη βηναέξην, πνπ είλαη θαχζηκα πην θηιηθά πξνο ην 
πεξηβάιινλ απφ ηα παξαδνζηαθά. Δίλαη κηα πεγή ελέξγεηαο κε πνιιέο 
δπλαηφηεηεο θαη εθαξκνγέο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πιαηηά ζην κέιινλ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
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 Γεσζεξκηθή ελέξγεηα. Πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε 
ξαδηελεξγφ απνζχλζεζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο γεο. Δίλαη εθκεηαιιεχζηκε εθεί 
φπνπ ε ζεξκφηεηα απηή αλεβαίλεη κε θπζηθφ ηξφπν ζηελ επηθάλεηα 

 Χζκσηηθή ελέξγεηα. Η αλάκεημε γιπθνχ θαη ζαιαζζηλνχ λεξνχ απειεπζεξψλεη 
κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο, φπσο ζπκβαίλεη φηαλ έλα πνηάκη εθβάιεη ζηνλ 
σθεαλφ. Η ελέξγεηα απηή νλνκάδεηαη σζκσηηθή ελέξγεηα (ή γαιάδηα ελέξγεηα) θαη 
αλαθηάηαη φηαλ ην λεξφ ηνπ πνηακνχ θαη ην ζαιαζζηλφ λεξφ είλαη δηαρσξηζκέλα 
απφ κηα εκηδηαπεξαηή κεκβξάλε θαη ην γιπθφ λεξφ πεξλάεη κέζσ απηήο.  
 

 

Εηθόλα 1 Πεγή: https://www.green-innovation.gr/wp-
content/uploads/2014/02/18_Fot_netzs_330x330.jpg  

 

Αηνιηθή ελέξγεηα  

Αηνιηθή ελέξγεηα νλνκάδεηαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 
αλέκνπ. Η ελέξγεηα απηή ραξαθηεξίδεηαη σο "ήπηα κνξθή ελέξγεηαο" θαη 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο "θαζαξέο" πεγέο, φπσο ζπλεζίδνληαη λα ιέγνληαη νη πεγέο 
ελέξγεηαο πνπ δελ εθπέκπνπλ ή δελ πξνθαινχλ ξχπνπο. Ολνκάδεηαη αηνιηθή γηαηί 
ζηελ ειιεληθή κπζνινγία ν Αίνινο ήηαλ ν ζεφο ηνπ αλέκνπ. Η αηνιηθή ελέξγεηα 
απνηειεί ζήκεξα κηα ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Γελ εθιχνληαη 
αέξηα θαη άιινη ξχπνη, θαη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη κηθξέο ζε ζχγθξηζε κε 
ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα. Δπίζεο, ηα νηθνλνκηθά 
νθέιε κηαο πεξηνρήο απφ ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο βηνκεραλίαο είλαη αμηνζεκείσηα.  
 
Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε κεγάιε αθηνγξακκή θαη ηεξάζηην πιήζνο λεζηψλ. Ωο εθ 
ηνχηνπ, νη ηζρπξνί άλεκνη πνπ πλένπλ θπξίσο ζηηο λεζησηηθέο θαη παξάιηεο πεξηνρέο 
πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα. Σν 
εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ ζήκεξα εθηηκάηαη φηη αληηπξνζσπεχεη ην 13,6% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ειεθηξηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. 
χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο, κέρξη ην ηέινο 
ηνπ 2019 ζπλδέζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα λέα αηνιηθά πάξθα (727,5ΜW), 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%83%CE%BC%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://www.green-innovation.gr/wp-content/uploads/2014/02/18_Fot_netzs_330x330.jpg
https://www.green-innovation.gr/wp-content/uploads/2014/02/18_Fot_netzs_330x330.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
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ηεηξαπιαζηάδνληαο ζρεδφλ ηνλ εηήζην κέζν φξν ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο 
(185MW), επίδνζε πνπ απνηειεί ξεθφξ γηα ηελ Διιάδα.  
 
Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

Η εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη μεθηλήζεη απφ ηα αξραία ρξφληα 
παίδνληαο ζπνπδαίν ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο αλζξσπφηεηαο. Καηαιαβαίλνπκε ηελ 
ζεκαζία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηα αξραία ρξφληα απφ ηηο αλαθνξέο ηεο ειιεληθήο 
κπζνινγίαο ζην ζεφ Αίνιν. Αληίζηνηρεο αλαθνξέο ζε ζενχο αλέκσλ ππάξρνπλ θαη 
ζηελ κπζνινγία ηεο Ιαπσλίαο θαη ηεο Κίλαο. Πξαθηηθά, ε εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο 
ελέξγεηαο ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ην 5.000 π.Υ.  απφ ηνπο Αηγππηίνπο, γηα ηελ θίλεζε 
ησλ ηζηηνθφξσλ πινίσλ πνπ είραλ θαηαζθεπάζεη, ελψ παξάιιεια αξραηνινγηθέο 
έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φινη νη κεγάινη αξραίνη πνιηηηζκνί (Αηγχπηηνη, Κηλέδνη, 
Έιιελεο) ρξεζηκνπνηνχζαλ αλεκφκπινπο γηα δηαθφξνπο ζθνπνχο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα άληιεζε λεξνχ θαη άιεζε ζηηεξψλ.  

ηελ Δπξψπε νη πξψηνη αλεκφκπινη έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο πεξίπνπ ην 
1.200 π.Υ. κε ηελ πξψηε γξαπηή αλαθνξά λα γίλεηαη ζε έλα γαιιηθφ θνξνινγηθφ 
έγγξαθν ην 1.125 κ.Υ. Ο ηχπνο ηνπ ήηαλ νξηδφληηνπ άμνλα κε ηέζζεξα πηεξχγηα. 
Έλαο άιινο ηχπνο αλεκφκπινπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηε αθφκα θαη ζήκεξα θπξίσο 
ζηελ Ακεξηθή γηα ηελ άληιεζε λεξνχ, είλαη ν αξγφο πνιχπηεξνο. 
Η πξψηε αλεκνγελλήηξηα παγθνζκίσο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ παξαγσγή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ απφ ηνλ Γαλφ Poul la Cour, ην 1891. Αμηνζεκείσην είλαη 
φηη la Cour ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξήγαγε ηελ ρξεζηκνπνηνχζε γηα 
ειεθηξφιπζε λεξνχ παξάγνληαο έηζη πδξνγφλν γηα ιάκπεο αεξίνπ ηνπ ηνπηθνχ 
ζρνιεηνχ. Με βάζε απηήλ ηελ ηερληθή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν Γαλφο ήηαλ 
έλαλ αηψλα κπξνζηά απφ ηελ επνρή ηνπ, δηφηη ην φξακα πνιιψλ γηα ηνλ 21ν αηψλα 
είλαη ε απνζήθεπζε ηεο πεξίζζεηαο ελέξγεηαο, ηεο θσηνβνιηατθήο θαη αηνιηθήο 
ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηε παξαγσγή πδξνγφλνπ κέζσ ηεο ειεθηξφιπζεο ηνπ λεξνχ, 
έηζη ψζηε ην πδξνγφλν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θπςέιεο θαπζίκνπ.  
 

 

Εηθόλα 2 Πξώηεο αλεκνγελλήηξηεο ηνπ Poul la Cour  
 

Σα πξψηα αηνιηθά-ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, ζηεο ΗΠΑ, θαηαζθεπάζηεθαλ ζηα ηέιε 
ηνπ 1890, έσο ην 1940 ρηιηάδεο κηθξήο παξαγσγήο  αηνιηθά-ειεθηξηθά ζπζηήκαηα 
ήηαλ ελ ιεηηνπξγία ζηεο αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ δελ εμππεξεηνχληαλ απφ ην 
ειεθηξηθφ δίθηπν. Σν 1941, κπήθε ζε παξαγσγή κηα απφ ηεο κεγαιχηεξεο 
αλεκνγελλήηξηεο ηεο επνρήο ζρεδηαζκέλε γηα παξαγσγή 1.25 MW, δξνκέα 53m θαη 
2 πηέξπγεο. Η ζπγθεθξηκέλε αλεκνγελλήηξηα άληεμε πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ (έσο 
θαη 50 m/s) πξηλ θαηαζηξαθεί ην 1945 απφ κηα κηθξή ηαρχηεηα αλέκνπ 12  m/s  φηαλ 
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ην έλα πηεξχγην (8 m) ιχζεθε θαη εληνπίζηεθε 200 m καθξηά. Σα επφκελα έηε 
κεηψζεθε ην ελδηαθέξνλ πξνο ηα αηνιηθά ζπζηήκαηα θαζψο ην ειεθηξνδνηηθφ δίθηπν 
επεθηάζεθε ξαγδαία θαη ήηαλ πην αμηφπηζην θαη νηθνλνκηθφ.  

Ωζηφζν, νη πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο  ηνπ 1970 ήηαλ ε θηλεηήξηνο 
δχλακε γηα λα επαλέιζεη ην ελδηαθέξνλ ζηα ελαιιαθηηθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ζηεο 
ΗΠΑ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη ξπζκηζηηθά θίλεηξα ήηαλ 
πιένλ ζπκθέξνπζα ιχζε. ρεδφλ κέζα ζε κία δεθαεηία αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο 
εγθαηέζηεζαλ ρηιηάδεο λέεο αλεκνγελλήηξηεο, θπξίσο ζηελ Καιηθφξληα. Παξφιν πνπ 
νη πεξηζζφηεξεο κεραλέο δελ απέδηδαλ φζν αλακελφηαλ  νη θνξνινγηθέο εθπηψζεηο 
θαη άιια θίλεηξα πνπ ππήξραλ ηφηε αμίδνπλ ηελ πξνζνρή καο, γηαηί ζε απηά 
απνδίδεηαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ θαιχηεξσλ 
ηερλνινγηψλ. Η ξαγδαία απηή αλάπηπμε ζηελ Καιηθφξληα ήηαλ ζχληνκε, θαη φηαλ νη 
θνξνειαθξχλζεηο έπαςαλ λα ππάξρνπλ ζηα κέζα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο ε 
εγθαηάζηαζε λένλ αηνιηθψλ κεραλψλ ζηακάηεζε ζρεδφλ ηειείσο γηα κηα δεθαεηία.  

Η αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ηερλνινγίαο δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηεο ΗΠΑ αιιά 
ζπλερίζηεθε θαη ζε Γαλία, Γεξκαλία θαη Ιζπαλία. Η παγθφζκηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 
ησλ αλεκνγελλεηξηψλ απμήζεθε θαηά δέθα θνξέο απφ ην 2002 έσο ην 2012. Σν 2012 
ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ αηνιηθά ζπζηήκαηα μεπέξαζαλ ην ζεκείν αλαθνξάο 
ησλ 250 GW, ην νπνίν κέρξη ηφηε ήηαλ ην ζεκείν αλαθνξάο, πνπ ήηαλ ηξεηο θνξέο ε 
παγθφζκηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ. Η πην εληππσζηαθή αχμεζε 
ήηαλ απηή ηεο Κίλαο ε νπνία κέζα ζε έμη ρξφληα αλέβεθε απφ ηα 2.6 GW ην 2006 ζηα 
63 GW ην 2011.  

 
 

1.3 Σαμηλόκεζε αλεκνγελλεηξηώλ  

Έλαο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ν άμνλαο γχξν απφ ηνλ 
νπνίν πεξηζηξέθνληαη ηα πηεξχγηα. Τπάξρνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ θαη 
θαηαθφξπθνπ άμνλα. ρεδφλ φιεο νη κεγάιεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη νξηδφληηνπ άμνλα 
(horizontal axis wind turbines – HAWT), αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηεο κηθξφηεξεο 
αλεκνγελλήηξηεο κε πηεξχγηα πνπ πεξηζηξέθνληαη γχξν απφ έλαλ θαηαθφξπθν άμνλα, 
νη αλεκνγελλήηξηεο θαηαθφξπθνπ άμνλα (vertical axis wind turbines – VAWT). Οη 
HAWT κπνξεί λα είλαη πξνζήλεκεο ή ππήλεκεο ξνήο. Πξνζήλεκεο ξνήο ζεκαίλεη φηη 
ν αέξαο ζπλαληά πξψηα ηνλ δξνκέα θαη κεηά ηνλ πχξγν ζηήξημεο, δειαδή «ρηππάεη» 
ηελ αλεκνγελλήηξηα απφ κπξνζηά ελψ ππήλεκεο ζεκαίλεη φηη ν αέξα ζπλαληά πξψηα 
ηνλ πχξγν ζηήξημεο θαη κεηά ηνλ δξνκέα. Μηα ππήλεκε κεραλή έρεη ην πιενλέθηεκα 
φηη αθήλεη ζηνλ ίδην ηνλ άλεκν ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ (ηελ θίλεζε 
αξηζηεξά-δεμηά), ψζηε λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζσζηά κε θπζηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ.  Έρνπλ έλα φκσο κεηνλέθηεκα, φηη ν άλεκνο «εκπνδίδεηαη» 
απφ ηνλ πχξγν ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Κάζε θνξά πνπ έλα πηεξχγην πεξηζηξέθεηαη 
πίζσ απφ ηνλ  πχξγν πξνθαιεί κηα ζχληνκε πεξίνδν κείσζεο ηνπ αλέκνπ, ε νπνία 
θάλεη ην πηεξχγην λα ιπγίζεη. Απηή ε θάκςε φρη κφλν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
θαηαζηξνθή ηνπ πηεξπγίνπ ιφγσ θαηαπφλεζεο, αιιά επίζεο απμάλεη ηνλ ζφξπβν 
πνπ πξνθαιεί ην πηεξχγην θαη κεηψλεη ηελ παξαγφκελε ηζρχ. Οη πξνζήλεκεο 
κεραλέο, απφ ηελ άιιε, ρξεηάδνληαη πνιχπινθα ζπζηήκαηα ειέγρνπ 
πξνζαλαηνιηζκνχ γηα λα έρνπλ ζπλερψο ηα πηεξχγηά ηνπο ζηξακκέλα πξνο ηνλ 
άλεκν. Ωο αληηζηάζκηζκα ζε απηή ηελ πξνζηηζέκελε πνιππινθφηεηα, νη πξνζήλεκεο 
κεραλέο ιεηηνπξγνχλ πην νκαιά θαη παξάγνπλ πεξηζζφηεξε ηζρχ. Καηά βάζε, φιεο νη 
ζχγρξνλεο  αλεκνγελλήηξηεο είλαη πξνζήλεκεο.  
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Εηθόλα 3 Σαμηλόκεζε αλεκνγελλεηξηώλ κε βάζε ηελ θνξά ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο.  
 

Μηα άιιε βαζηθή απφθαζε ζρεδηαζκνχ γηα ηηο HAWT ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
πεξηζηξεθφκελσλ πηεξπγίσλ. Ίζσο ε πην γλσζηή αλεκνγελλήηξηα γηα ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο είλαη ν αλεκφκπινο κε ηα πνιιά πηεξχγηα, ν νπνίνο 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα άληιεζε λεξνχ θαη ζπλαληάηαη ζπρλά ζε παιηά αγξνθηήκαηα. 
Απηέο νη κεραλέο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα 
ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Γηα ηελ άληιεζε λεξνχ, ν αλεκφκπινο πξέπεη λα έρεη 
ηελ δπλαηφηεηα πςειήο ξνπήο εθθίλεζεο γηα λα ππεξληθήζεη ην βάξνο θαη ηελ ηξηβή 
ηνπ άμνλα άληιεζεο πνπ θηλείηαη πάλσ-θάησ ζηε γεψηξεζε. Δπίζεο, πξέπεη λα 
ιεηηνπξγεί ζε ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ, ψζηε λα παξέρεη ζρεδφλ ζπλερή άληιεζε 
λεξνχ φιν ηνλ ρξφλν. χκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αλεκφκπινπ κε ηα πνιιά 
πηεξχγηα, κηα κεγάιε πεξηνρή ηνπ δξνκέα έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ άλεκν, θάηη πνπ 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αλεκφκπιν λα αλαπηχζζεη πςειή ξνπή ζε ρακειέο 
ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη αλεκνγελλήηξηεο κε 
πνιιά πηεξχγηα ιεηηνπξγνχλ κε πνιχ ρακειφηεξε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο απφ φ,ηη νη 
αλεκνγελλήηξηεο κε ιηγφηεξα πηεξχγηα. Καζψο νη ζηξνθέο αλά ιεπηφ ηεο 
αλεκνγελλήηξηαο απμάλνληαη, ε ηχξβε πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα πηεξχγην επεξεάδεη 
ηελ απφδνζε ηνπ επφκελνπ. Οη αλεκνγελλήηξηεο κε ιηγφηεξα πηεξχγηα κπνξνχλ λα 
πεξηζηξέθνληαη γξεγνξφηεξα πξηλ απηή ε παξεκβνιή γίλεη εκθαλήο ζην επφκελν, θαη 
έλαο άμνλαο πνπ πεξηζηξέθεηαη πην γξήγνξα ζεκαίλεη φηη νη αλεκνγελλήηξηεο 
κπνξνχλ λα είλαη κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο.  

Κάπνηε νη HAWT δχν πηεξπγίσλ αληαγσλίδνληαλ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηξηψλ 
πηεξπγίσλ. Οη δξνκείο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ δχν πηεξπγίσλ είλαη θζελφηεξνη ζηελ 
θαηαζθεπή θαη κπνξνχλ λα πςσζνχλ πην εχθνια έσο ηελ άηξαθην. Δπίζεο, κπνξνχλ 
λα πεξηζηξέθνληαη πην γξήγνξα, ην νπνίν νδεγεί ζε κεησκέλν θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο 
γελλήηξηαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη αλεκνγελλήηξηεο ηξηψλ πηεξπγίσλ δείρλνπλ 
νκαιφηεξε ιεηηνπξγία, εθφζνλ νη επηπηψζεηο απφ ηηο παξεκβνιέο ηνπ πχξγνπ θαη νη 
κεηαβνιέο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ αλάινγα κε ην χςνο κεηαθέξνληαη πην 
νκνηφκνξθα απφ ηνλ δξνκέα ζηνλ άμνλα ηεο θίλεζεο. Δπίζεο, είλαη ιηγφηεξν 
ζνξπβψδεηο. ιεο νη κεγάιεο ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη ηξηψλ πηεξπγίσλ. 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ησλ κεραλψλ θαηαθφξπθνπ άμνλα, φπσο ν δξνκέαο 
Darrieus είλαη φηη ε ειεθηξηθή γελλήηξηα θαη ην θηβψηην ηαρπηήησλ, πνπ είλαη ηα πην 
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βαξηά εμαξηήκαηα, θαη πνπ πεξηέρνληαη ζηελ άηξαθην κπνξεί λα βξίζθνληαη θάησ ζην 
έδαθνο, φπνπ κπνξνχλ λα ζπληεξεζνχλ εχθνια. Με δεδνκέλνπ φηη ν βαξχο 
εμνπιηζκφο δελ είλαη ζηεξηγκέλνο ζηελ θνξπθή ηνπ πχξγνπ, ν ίδηνο ν πχξγνο δελ 
ρξεηάδεηαη λα είλαη δνκηθά ηφζν ηζρπξφο φζν γηα κηα HAWT.  Ο πχξγνο κπνξεί λα 
είλαη αθφκε πην ειαθξχο εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπξκαηφζρνηλα ζηήξημεο, ηα νπνία 
είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο πχξγνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ μεξά, αιιά φρη γηα 
ππεξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο. Έλα άιιν πιενλέθηεκα είλαη φηη δελ ρξεηάδνληαη θαλέλα 
είδνο ειέγρνπ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα λα θξαηεζνχλ ζηξακκέλεο πξνο ηνλ άλεκν, απφ 
φπνηα θαηεχζπλζε θαη αλ θπζάεη ν άλεκνο κπνξεί λα ηεο πεξηζηξέςεη. Σα πηεξχγηα 
ζε έλαλ δξνκέα Darrieus, θαζψο πεξηζηξέθνληαη, είλαη ζρεδφλ πάληα ζε θπζηθφ 
εθειθπζκφ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά πην ειαθξηά θαη θζελά, 
αθνχ δελ ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξίδνληαη ηε ζπλερή θάκςε ηελ νπνία δέρνληαη ηα 
πηεξχγηα ησλ κεραλψλ νξηδφληηνπ άμνλα. Σν θχξην κεηνλέθηεκα ησλ 
αλεκνγελλεηξηψλ θαηαθφξπθνπ άμνλα, ην νπνίν έρεη νδεγήζεη ζε αθαληζκφ ηνπο ζε 
κεγαιχηεξεο θιίκαθεο, είλαη φηη ηα πηεξχγηα είλαη θνληά ζην έδαθνο, φπνπ νη 
ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ είλαη ρακειφηεξεο. πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, ε 
παξαγφκελε ηζρχο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ απμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ θχβν ηεο 
ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. Έηζη, ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο νη VAWT δελ έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε κεγαιχηεξα χςε κε πην ηζρπξνχο αλέκνπο. Μηα 
αγνξά ζηελ νπνία νη VAWT έρνπλ θαηαλάισζε είλαη νη αλεκνγελλήηξηεο κηθξήο 
θιίκαθαο κε κηθξή παξαγσγή κφιηο ιίγσλ θηινβάη πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ 
πάλσ ζε θηίξηα ή θνληά ζε θηίξηα. 
 

 

Εηθόλα 4 Δηάθνξεο αλεκνγελλήηξηεο θαηαθόξπθνπ άμνλα (Savonius-Darrieus-H). 
 

Σα βαζηθά εμαξηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ αηνιηθήο ελέξγεηαο θαίλνληαη ζηελ 
παξαθάησ εηθφλα. Η ιεηηνπξγία ησλ πηεξπγίσλ είλαη λα κεηαηξέςνπλ ηελ ελέξγεηα 
ηνπ αλέκνπ ζε θηλεηηθή ζε έλαλ πεξηζηξεθφκελν άμνλα, ψζηε λα πεξηζηξαθεί κηα 
γελλήηξηα πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα. πλήζσο ε πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα είλαη 
πνιχ αξγή γηα λα ελσζεί απεπζείαο ζε κηα γελλήηξηα, γη‟ απηφ παξεκβάιιεηαη έλα 
θηβψηην ηαρπηήησλ πνπ κεηαθέξεη ηελ ελέξγεηα απφ ηνλ άμνλα ρακειήο ηαρχηεηαο 
ζηνλ άμνλα πςειήο ηαρχηεηαο πνπ πεξηζηξέθεη ηελ ειεθηξηθή γελλήηξηα. 
Τπνζέηνληαο φηη είλαη κηα κεραλή πξνζήλεκνπ ηχπνπ, έλα άιιν θηβψηην ηαρπηήησλ 
θαη έλαο θηλεηήξαο ξπζκίδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, πξνθεηκέλνπ ε 
αλεκνγελλήηξηα λα δηαηεξεί ηα πηεξχγηα ηεο πξνο ηε θνξά ηνπ άλεκνπ θαηά ηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ εθηξνπή ηνπ δξνκέα απφ ηνλ άλεκν, φηαλ νη 
άλεκνη είλαη πνιχ ηζρπξνί, γηα λα κελ θαηαζηξαθεί ε κεραλή. Τπφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, 
έλα θξέλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θιεηδψζνπλ ηα πηεξχγηα ζηελ ζέζε ηνπο.   
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Εηθόλα 5 Κύξηα εμαξηήκαηα αλεκνγελλεηξηώλ.  
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Κεθάιαην 2: Δμαξηήκαηα αλεκνγελλεηξηώλ: Γξνκείο  

Η ηερλνινγία εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο εμειίρζεηε ξαγδαία ζηηο 
πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 21νπ αηψλα. Οη αλεκνγελλήηξηεο εθηφο ηνπ φηη έγηλαλ ζεκαληηθά 
κεγαιχηεξεο βειηηψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε απφδνζε ηνπο. ηα ηέιεη ηνπ 20νπ κε 
αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα νη πεξηζζφηεξεο αλεκνγελλήηξηεο είραλ νλνκαζηηθή ηζρχ 1-2 
ΜW,  χςνπο πχξγνπ 50-80 m, θαη δηάκεηξν πηεξπγίσλ 80-100 m. ρεδφλ δέθα 
ρξφληα κεηά νη κεγαιχηεξεο αλεκνγελλήηξηεο, πνπ ν ζρεδηαζκφο ηνπο ήηαλ 
εζηηαζκέλνο γηα ηνπο παξάθηηνπο ηζρπξνχο αλέκνπο, ήηαλ ηέηνηνπ κεγέζνπο πνπ 
έθηαλαλ ηα 7 MW, κε δξνκέα δηακέηξνπ πνπ έθηαλε  πάλσ απφ 150 m.  
Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε πσο ιεηηνπξγεί κηα αλεκνγελλήηξηα, 
ρξεηαδφκαζηε κηα γξήγνξε εηζαγσγή ζηνλ ηξφπν πνπ ηα πηεξχγηα ηνπ δξνκέα 
παξάγνπλ ελέξγεηα απφ ηνλ άλεκν. Γεληθά κηα αεξνηνκή (είηε πξφθεηηαη γηα θηεξφ 
αεξνπιάλνπ είηε γηα πηεξχγην αλεκνγελλήηξηαο) εθκεηαιιεχεηαη ηελ αξρή ηνπ 
Bernoulli γηα λα δεκηνπξγεζεί άλσζε. Η ξνή ηνπ αέξα ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο 
αεξνηνκήο έρεη λα δηαζρίζεη πεξηζζφηεξε απφζηαζε απφ ηνλ αέξα πνπ πήγε θάησ 
απφ ηελ αεξνηνκή γηα λα κπνξέζνπλ λα μαλαζπλαληεζνχλ ζην ηέινο ηεο. Απηφ 
κεηαθξάδεηαη φηη ν αέξαο ζηελ πάλσ πιεπξά ηξέρεη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα 
πξνθαιψληαο ρακειφηεξε πίεζε απφ φ,ηη θάησ απφ ηελ αεξνηνκή δεκηνπξγψληαο 
έηζη κηα δηαθνξά πίεζεο πξνθαιψληαο ηελ δχλακε ηεο άλσζεο πνπ θξαηά έλα 
αεξνπιάλν ζηνλ αέξα ή πεξηζηξέθεη ην πηεξχγην κηαο αλεκνγελλήηξηαο.  

Η αλάιπζε ησλ δπλάκελσλ ζε έλα πηεξχγην αλεκνγελλήηξηαο είλαη πην 
πεξίπινθε απφ φ,ηη ζε έλα θηεξφ αεξνπιάλνπ. Έλα πηεξχγην αλεκνγελλήηξηαο πνπ 
πεξηζηξέθεηαη δέρεηαη αέξα πνπ θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζή ηνπ φρη κφλν απφ ηνλ 
ίδην ηνλ άλεκν, αιιά θαη απφ ηε ζρεηηθή θίλεζε ηνπ πηεξπγίνπ θαζψο πεξηζηξέθεηαη. 
Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ θηλήζεσλ είλαη ζαλ λα πξνζζέηνπκε δχν δηαλχζκαηα, 
θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη δηάλπζκα κε θαηεχζπλζε θαηά κήθνο ηεο 
αεξνηνκήο ζηε ζσζηή γσλία γηα ηελ απφθηεζε άλσζεο κε ζθνπφ ηελ θίλεζε ηνπ 
δξνκέα. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ην πηεξχγην θηλείηε πνιχ ηαρχηεξα ζηελ άθξε απφ φ,ηη 
θνληά ζηνλ άμνλα, ην πηεξχγην πξέπεη λα ζπζηξέθεηαη θαηά κήθνο ηνπ, γηα λα 
δηαηεξνχληαη ζσζηέο νη γσλίεο απηέο.  

 

Εηθόλα 6 Η άλσζε ζην (α) νθείιεηαη ζην ηαρύηεξν πέξαζκα ηνπ αέξα ζηελ πάλσ 
πιεπξά ηεο αεξνηνκήο. ην (β) ν ζπλδπαζκόο ησλ δηαλπζκάησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ 

αλέκνπ θαη ηνπ αλέκνπ ιόγσ ηεο θίλεζεο ηνπ πηεξπγίνπ δεκηνπξγεί κηα ζπληζηακέλε 
πνπ είλαη ε άλσζε.  
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Έσο ελφο θξίζηκνπ ζεκείνπ ε αχμεζε ηεο γσλίαο  κεηαμχ ηεο αεξνηνκήο θαη ηνπ 
αλέκνπ (πνπ νλνκάδεηαη γσλία πξφζπησζεο) απμάλεη ηελ άλσζε ζε βάξνο ηελ 
απμεκέλεο αληίζηαζεο. κσο ε αχμεζε ηεο γσλίαο πξφζπησζεο πέξα απφ ηελ 
θξίζηκε γσλία νδεγεί ζην γλσζηφ θαηλφκελν ηεο απψιεηαο ζηήξημεο. ηαλ ην 
πηεξχγην βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε απψιεηαο ζηήξημεο ε ξνή ηνπ αέξα ζηελ πάλσ 
πιεπξά ηνπ δελ εθάπηεηαη πηα ζηελ επηθάλεηα ζρεκαηίδνληαο έηζη ζηξνβηιηζκνί 
(ηχξβε) πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ άλσζε.  

Η ηζρχο πνπ παξάγεη κηα αλεκνγελλήηξηα απμάλεηαη θαηαθφξπθα κε ηελ αχμεζε 
ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. ε κηα νξηζκέλε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ε αλεκνγελλήηξηα 
θηάλεη ζην κέγηζην πνπ κπνξεί λα παξάγσγε θαη πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο 
γηα λα πεξηνξηζηεί ε δχλακε ηνπ αλέκνπ, αιιηψο κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. Σξείο 
ηξφπνη είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλνη ζηηο κεγάιεο κεραλέο: ν παζεηηθφο έιεγρνο 
επηβξάδπλζεο, έλα ελεξγεηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ βήκαηνο πηεξπγίσλ, θαη ν ελεξγφο 
έιεγρνο επηβξάδπλζεο ν νπνίνο είλαη ζπλδπαζκφο ησλ δχν ησλ δπν παξαπάλσ. 
ηεο κεραλέο κε παζεηηθφ έιεγρν επηβξάδπλζεο, ηα πηεξχγηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 
ηέηνην ηξφπν γηα ηελ απηφκαηε κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπο ζε ππεξβνιηθέο ηαρχηεηεο 
αλέκνπ. Σίπνηα δελ πεξηζηξέθεηαη θαη θαλέλαο κεραληζκφο δελ ππάξρεη, φπσο 
ζπκβαίλεη ζηα ελεξγεηηθνχ ειέγρνπ βήκαηνο, εμ‟ νπ θαη ε νλνκαζία παζεηηθφο 
έιεγρνο. Η αεξνδπλακηθή ζρεδίαζε ησλ πηεξπγίσλ, θαη εηδηθφηεξα ε ζπζηξνθή ηνπο 
σο ζπλάξηεζε ηεο απφζηαζεο απφ ηελ πιήκλε, πξέπεη λα γίλεη πνιχ πξνζεθηηθά 
έηζη ψζηε λα γίλεηε ζηαδηαθή κείσζε ζηελ άλσζε, θαζψο ν αέξαο απμάλεη θαη ηα 
πηεξχγηα πεξηζηξέθνληαη πην γξήγνξα. Η κέζνδνο απηή είλαη απιή θαη αμηφπηζηε, 
αιιά αθήλεη αλεθκεηάιιεπηε θάπνηα ηζρχ ζε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Δίλαη 
δεκνθηιήο ζηηο αλεκνγελλήηξηεο κηθξνχ κεγέζνπο πεξίπνπ 1MW. 

Γηα αλεκνγελλήηξηεο κε έιεγρν βήκαηνο, έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ ηζρχ εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο. ηαλ απηή ππεξβεί ηηο 
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο, ε γσλία βήκαηνο ησλ πηεξπγίσλ ξπζκίδεηαη γηα λα απνξξίςεη 
κέξνο αλέκνπ. Έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα πεξηζηξέθεη ηα πηεξχγηα γχξν απφ ηνπο 
άμνλέο ηνπο, γπξίδνληαο ηα θάζε ηφζν ιίγεο κνίξεο έηζη ψζηε λα κεηψλεη ή λα απμάλεη 
ηελ απφδνζε ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εθείλε ηελ ζηηγκή. Ο 
ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ε γσλία πξφζπησζεο ησλ πηεξπγίσλ φηαλ νη άλεκνη είλαη 
πςεινί. Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο αλεκνγελλήηξηεο ζηεξίδνληαη ζε απηή ηελ ηερληθή 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο.  

Η ηξίηε κέζνδνο είλαη έλα ζχζηεκα ελεξγνχ ειέγρνπ επηβξάδπλζεο ζην νπνίν 
ηα πηεξχγηα πεξηζηξέθνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ζηελ πξνζέγγηζε ειέγρνπ 
βήκαηνο. Η δηαθνξά είλαη φηαλ νη άλεκνη ππεξβνχλ ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ηνπ 
αλέκνπ ηεο γελλήηξηαο, αληί λα γίλεηαη κείσζε ηεο γσλίαο πξφζπησζεο ησλ 
πηεξπγίσλ, γίλεηαη αχμεζε γηα λα πξνθιεζεί ην θαηλφκελν ηεο απψιεηαο ζηήξημεο θαη 
ηειηθφο επηβξάδπλζε. 

ηεο αλεκνγελλήηξηεο κε έιεγρν βήκαηνο θαη ελεξγεηηθφ έιεγρν επηβξάδπλζεο, 
ν δξνκέαο ζηακαηά πεξηζηξέθνληαο ηα πηεξχγηα ηνπ γχξν απφ ηνλ επηκήθε άμνλά 
ηνπο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ επηβξάδπλζε. Γηα αλεκνγελλήηξηεο κε παζεηηθφ έιεγρν 
επηβξάδπλζεο, ζπλήζσο νη κεγάιεο αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ πεξηζηξεθφκελα ηκήκαηα 
ζηα άθξα ησλ πηεξπγίσλ ηνπο εθνδηαζκέλα κε ειαηήξην. ηαλ ελεξγνπνηεζεί ην 
πδξαπιηθφ ζχζηεκα πνπ δηαζέηνπλ, ηα ειαηήξηα κεηαηνπίδνληαη θαη ηα άθξα ησλ 
πηεξπγίσλ πεξηζηξέθνληαη 90ν απφ ηνλ άλεκν ζηακαηψληαο έηζη ηελ αλεκνγελλήηξηα 
κέζα ζε ιίγεο κφλν πεξηζηξνθέο ηνπ δξνκέα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πδξαπιηθφ 
ζχζηεκα απνηχρεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηα ειαηήξηα ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα 
φηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ δξνκέα είλαη εθηφο νξίσλ. Σελ ζηηγκή πνπ ν δξνκέαο 
αθηλεηνπνηεζεί, κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνχο, έλα κεραληθφ 
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θξέλν θιεηδψλεη ηνλ άμνλα ηνπ δξνκέα, θάηη ην νπνίν είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα 
ιφγνπο αζθάιεηαο θαη θαηά ηελ ζπληήξεζε.  
Μηθξνχ κεγέζνπο αλεκνγελλήηξηεο (ηεο ηάμεο ησλ kilowatt) είλαη δπλαηψλ λα έρνπλ 
νπνηαδήπνηε ηερληθή ειέγρνπ επηβξάδπλζεο. Οη παζεηηθή έιεγρνη πξνζαλαηνιηζκνχ 
θάλνπλ ηνλ άμνλα ηεο γελλήηξηαο λα κεηαηνπίδεηαη φιν θαη πην καθξηά απφ ηνλ άλεκν 
θαζψο απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 
ηνπνζέηεζε ηεο γελλήηξηαο ειαθξψο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ πχξγνπ ζηήξημεο, έηζη 
ψζηε νη ηζρπξνί άλεκνη λα σζνχλ  ηελ κεραλή γχξν απφ απηφλ. Μηα άιιε απιή θαη 
αμηφπηζηε ηερληθή ζηεξίδεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ελφο αλεκνδείθηε πξνζαλαηνιηζκνχ ν 
νπνίνο ηνπνζεηείηαη παξάιιεια ζην επίπεδν ησλ πηεξπγίσλ. Καζψο ε ηαρχηεηα ηνπ 
αλέκνπ απμάλεη ε πίεζε ηνπ, πνπ αζθείηαη ζην πηεξχγην, απμάλεη πεξηζηξέθνληαο έηζη 
ηελ κεραλή καθξηά απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ.   
 
 

2.1 Καηεγνξίεο πζηεκάησλ.  

Μία κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αηνιηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε 
γλψκνλα ην αλ ν δξνκέαο ηνπο πεξηζηξέθεηαη κε ζηαζεξή ή κεηαβιεηή ηαρχηεηα. 
πσο γλσξίδνπκε, ππάξρεη έλα κέγηζην ζεκείν απφδνζεο γηα ηνπο δξνκείο ζην 
νπνίν ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα είλαη ίδηα κε ηελ ηξέρνπζα ηαρχηεηα ηνπ 
αλέκνπ. Απηφ φκσο δελ είλαη πάληα εθηθηφ ιφγν ηνπ φηη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 
κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, γηα κέγηζηε ινηπφλ απφδνζε ζα πξέπεη ε  ηαρχηεηα ηνπ 
δξνκέα λα είλαη κεηαβιεηή, θάηη πνπ θνζηίδεη αξθεηά. Οη αλεκνγελλήηξηεο κε ζηαζεξή 
ηαρχηεηα πξνζθέξνπλ κηα απιή πξνζέγγηζε κε ρακειφηεξν θφζηνο, αιιά δελ 
πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ε αλεκνγελλήηξηα ζπλέρεηα ζην κέγηζην 
ζεκείν παξαγσγήο ηζρχο ηεο. Δπίζεο, νη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο πνπ πξνθαινχληαη 
απφ ηεο απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ηνπ αλέκνπ είλαη πην έληνλεο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο 
ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, νη νπνίεο έρνπλ ηζρπξφηεξν ζρεδηαζκφ.  
 

 

Εηθόλα 7 Καηεγνξηνπνίεζε ζπζηεκάησλ αηνιηθήο ελέξγεηαο.  
 

Σα ραξαθηεξηζηηθά δηάθξηζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ πεξηιακβάλνπλ αλ νη 
αλεκνγελλήηξηεο ιεηηνπξγνχλ κε ζηαζεξή ή κεηαβιεηή ηαρχηεηα, θαηά πφζν νη 
γελλήηξηεο είλαη ζχγρξνλεο ή επαγσγηθέο, θαη αλ ππάξρεη θηβψηην ηαρπηήησλ ή φρη. 
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Σν πην πξνεγκέλν ζχζηεκα πνπ ππάξρεη απηή ηελ ζηηγκή είλαη αλεκνγελλήηξηα 
κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, ρσξίο θηβψηην ηαρπηήησλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλε 
γελλήηξηα κφληκνπ καγλήηε (permanent magnet synchronous generator - PMSG). 
Απηέο νη αλεκνγελλήηξηεο είλαη νη κεγαιχηεξεο θαη πην απνδνηηθέο πνπ ζρεδηάζηεθαλ 
εηδηθά γηα ππεξάθηηεο εθαξκνγέο.  
 

 

 

2.2 ύγρξνλεο Γελλήηξηεο ηαζεξήο Σαρύηεηαο.  

Οη ζχγρξνλεο γελλήηξηεο, παξάγνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν. Αλαθέξνληαη θαη σο γελλήηξηεο  ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, θαζψο 
πεξηζηξέθνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 
αξηζκφ ησλ πφισλ ηνπ δξνκέα p θαη ηε ζπρλφηεηα f (Hz) ηεο ηξηθαζηθήο ηάζεο 
νπιηζκνχ πνπ παξέρεηαη απφ ην δίθηπν. 
 

p

f
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120
)( 

 
 

Σν ξεχκα νπιηζκνχ δεκηνπξγεί έλα πεξηζηξεθφκελν καγλεηηθφ πεδίν εληφο ηεο 
γελλήηξηαο, ην νπνίν αιιειεπηδξά κε έλα δεχηεξν καγλεηηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη 
απφ ηνλ ίδην ηνλ δξνκέα. Σν πεδίν πνπ δεκηνπξγεί ν δξνκέαο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε κφληκνπο καγλήηεο (PMSG) πάλσ ζηνλ δξνκέα είηε κε έλα 
ξεχκα πεδίνπ πνπ δηνρεηεχεηαη κέζσ δαθηπιίσλ νιίζζεζεο ζηα ηπιίγκαηα πάλσ 
ζηνλ ίδην ηνλ δξνκέα. Η ηειεπηαία δηάηαμε αλαθέξεηαη σο επαγσγηθή γελλήηξηα 
δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα (WRSG).  

 
 

2.3 Δπαγσγηθή Γελλήηξηα Βξαρπθπθισκέλνπ Κισβνύ 

ηεο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλά ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχλ επαγσγηθέο 
γελλήηξηεο αληί γηα ηηο ζχγρξνλεο κεραλέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. ε 
αληίζεζε κε ηηο ζχγρξνλεο γελλήηξηεο, νη επαγσγηθέο κεραλέο δελ πεξηζηξέθνληαη κε 
ζηαζεξή ηαρχηεηα, γη‟ απηφ θαη ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο αζχγρξνλεο γελλήηξηεο. 
Παξφιν πνπ νη επαγσγηθέο γελλήηξηεο ζπλήζσο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπζηήκαηα 
παξαγσγήο ηζρχνο εθηφο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, νη θηλεηήξεο επαγσγήο είλαη νη πην 
δηαδεδνκέλνη θηλεηήξεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ζην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη παγθνζκίσο. Οη επαγσγηθέο γελλήηξηεο 
ιεηηνπξγνχλ κε βάζε  έλα πεξηζηξεθφκελν καγλεηηθφ πεδίν πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο 
πεξηειίμεηο ηνπ νπιηζκνχ (ηπιίγκαηα ηνπ ζηάηε), αιιά ε ηαρχηεηα ηνπο κπνξεί λα 
είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε ζηαζεξή ηαρχηεηα ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ.  

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο κεραλψλ επαγσγήο: εθείλεο κε δαθηπιηνθφξνπο 
δξνκείο [επαγσγηθέο γελλήηξηεο δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα (wound rotor induction 
generators – WRIG)], θαη επίζεο εθείλεο πνπ έρνπλ δξνκείο πνπ νλνκάδνληαη 
δξνκείο βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ [επαγσγηθέο γελλήηξηεο βξαρπθπθισκέλνπ 
θισβνχ (squirrel-cage induction generators- SCIG)]. Οη γελλήηξηεο 
βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ απαξηίδνληαη απφ έλαλ αξηζκφ ράιθηλσλ ή αινπκηλέλησλ 
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ξάβδσλ βξαρπθπθισκέλσλ ζηα άθξα ηνπο, ζρεκαηίδνληαο έλαλ θισβφ. Ο θισβφο 
απηφο ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψλεηαη ζε έλαλ ζηδεξέλην ππξήλα πνπ απνηειείηαη απφ 
κνλσκέλα ιεπηά (0.5mm) ραιχβδηλα ειάζκαηα, γηα λα βνεζήζεη ζηνλ έιεγρν ησλ 
απσιεηψλ ιφγν ησλ δηλνξεπκάησλ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ SCIG (επαγσγηθέο 
γελλήηξηεο βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ) είλαη φηη νη δξνκείο ηνπο δελ ρξεηάδνληαη 
δηέγεξζε, ςήθηξεο θαη δαθηπιίνπο νιίζζεζεο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο WRIG 
(επαγσγηθέο γελλήηξηεο δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα). Με κηα δηαθνξεηηθή καηηά, κπνξεί 
λα ζεσξεζεί φηη ην πεδίν ηνπ ζηάηε είλαη ζηαζεξφ θαη φηη ν αγσγφο θηλείηαη πξνο ηα 
αξηζηεξά, πεξλψληαο κέζα απφ ηηο γξακκέο ηεο καγλεηηθήο ξνήο. Ιθαλνπνηείηαη έηζη 
ν λφκνο ηνπ Faraday γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή επαγσγή πνπ αλαθέξεη φηη 
θηλνχκελνο αγσγφο κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν παξάγεη κηα ειεθηξεγεξηηθή δχλακε 
(electromotive force – emf) ζηα άθξα ηνπ πεξλψληαο έηζη ξεχκα κέζα απφ απηφλ.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν δξνκέαο βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ έρεη αγψγηκεο 
ξάβδνπο κε πνιχ κηθξή αληίζηαζε, θάηη πνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα κπνξεί λα ξέεη 
εχθνια αξθεηφ ξεχκα κέζα απφ απηφλ. Σν ξεχκα ηνπ δξνκέα ζα δεκηνπξγήζεη ην 
δηθφ ηνπ καγλεηηθφ πεδίν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη γχξσ απφ ηνλ αγσγφ. ηε ζπλέρεηα, 
ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ δξνκέα αιιειεπηδξά κε ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζηάηε θαη 
παξάγνπλ κηα δχλακε πνπ πξνζπαζεί λα θηλήζεη ηνλ αγψγηκν θισβφ πξνο κηα 
θαηεχζπλζε. Γειαδή ν δξνκέαο πξνζπαζεί λα πεξηζηξαθεί πξνο ηελ ίδηα 
θαηεχζπλζε θαη κε ίδηα ηαρχηεηα κε απηήλ ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ πεδίνπ.  
Καζψο ν ζηάηεο κηαο επαγσγηθήο κεραλήο ηξνθνδνηείηαη κε ηξηθαζηθφ ξεχκα 
δηέγεξζεο θαη ν άμνλαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε κηα αλεκνγελλήηξηα, φηαλ ν άλεκνο 
αξρίδεη λα θπζάεη, ην ζχζηεκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απμάλνληαο ηηο ζηξνθέο πξνο ηε 
ζχγρξνλε ηαρχηεηα ηνπ. ηαλ ηειηθά ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη επαξθήο γηα λα 
αλαγθάζεη ηνλ άμνλα ηεο γελλήηξηαο λα ππεξβεί ηε ζχγρξνλε ηαρχηεηα, ε επαγσγηθή 
κεραλή αιιάδεη απηφκαηα ζε ηξηθαζηθή γελλήηξηα πνπ παξέρεη ειεθηξηθφ ξεχκα πίζσ 
ζηηο πεξηειίμεηο ηνπ ζηάηε ηεο. Η ζρεηηθή ηαρχηεηα κεηαμχ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 
ζηάηε θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δξνκέα νλνκάδεηαη ηαρχηεηα νιίζζεζεο s θαη νξίδεηαη σο: 
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πνπ,  
ΝS ε ζχγρξνλε ηαρχηεηα ρσξίο θνξηίν θαη  
NR ε ηαρχηεηα ηνπ δξνκέα 
Η νιίζζεζε ζεσξείηε ζεηηθή φηαλ ν δξνκέαο θηλείηαη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα απφ ην 
πεξηζηξεθφκελν καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζηάηε, δειαδή ε κεραλή ιεηηνπξγεί σο 
θηλεηήξαο. Αληίζεηα φηαλ ν δξνκέαο θηλείηαη γξεγνξφηεξα απφ ην πεξηζηξεθφκελν 
καγλεηηθφ πεδίν, ε νιίζζεζε είλαη αξλεηηθή θαη ε κεραλή ιεηηνπξγεί σο γελλήηξηα. 
ηεο επαγσγηθέο κεραλέο νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν, ε νιίζζεζε δελ 
είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξε απφ ην ±1%. Σν νπνίν ζεκάλεη γηα γελλήηξηα κε 4 
πφινπο ζηα 60 Hz φηη πεξηζηξέθεηαη κε ηαρχηεηα: 
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Δάλ ζε απηφ ην ζεκείν ζεσξήζνπκε φηη ην θηβψηην ηαρπηήησλ έρεη ζρέζε κεηάδνζεο 
100:1, ηα πηεξχγηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζα αλαγθαζηνχλ λα πεξηζηξαθνχλ θνληά 
ζηηο 18 rpm.  

Με κηα έμππλε θαισδίσζε ησλ πεξηειίμεσλ ηνπ ζηάηε, είλαη εθηθηφ λα 
κεηαβιεζεί εμ απνζηάζεσο ν αξηζκφο ησλ πφισλ ηεο γελλήηξηαο. Γηα ηνλ δξνκέα, ν 
αξηζκφο ησλ πφισλ ζηνλ ζηάηε δελ έρεη ζεκαζία. Γειαδή, ν ζηάηεο κπνξεί λα έρεη 
εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο πνπ λα αιιάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πφισλ, ρσξίο φκσο λα 
ρξεηάδεηαη θακία αιιαγή ζηνλ δξνκέα. Γηα παξάδεηγκα, κηα γελλήηξηα 60 Hz 
ηεζζάξσλ πφισλ πεξηζηξέθεηαη κε πεξίπνπ 1800 rpm φπσο δείμακε παξαπάλσ, 
ελψ κε έμη πφινπο ζα πεξηζηξέθεηαη κε 1200 rpm. Δπίζεο κε έλα θηβψηην ηαρπηήησλ 
100:1, νη δξνκείο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηζηξέθνληαη κε 12 ή 18 rpm. Απηή ε ηερληθή 
ελαιιαγήο ησλ πφισλ είλαη ζπρλή ζε θηλεηήξεο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο απηνί πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πιπληήξηα θαη αλεκηζηήξεο απαγσγήο, γηα λα δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο δχν ή ηξηψλ ηαρπηήησλ ζηελ ζπζθεπή.  

 
 
 

2.4 Δπαγσγηθή Γελλήηξηα Γηπιήο Σξνθνδνζίαο.  

Η επαγσγηθή γελλήηξηα βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ (SCIG), ρσξίο ειεθηξηθέο 
ζπλδέζεηο ζηνλ δξνκέα, έρεη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο απιφηεηαο θαη ηεο 
ζηηβαξφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, είλαη κηα κεραλή ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, ηεο νπνίαο ε 
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο δηαθέξεη ειάρηζηα  απφ εθείλε κηαο ζχγρξνλεο γελλήηξηαο . 
Αθφκε θαη απηέο νη κηθξέο δηαθπκάλζεηο φκσο βνεζνχλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ 
απαινηθή ησλ <<θξαδαζκψλ>> πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο απφηνκεο δηαθπκάλζεηο 
ησλ αλέκσλ.  

Η επηπιένλ πνιππινθφηεηα κηαο επαγσγηθήο γελλήηξηαο δαθηπιηνθφξνπ 
δξνκέα, ε νπνία ρξεηάδεηαη δαθηπιίνπο νιίζζεζεο γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ δξνκέα, 
είλαη πνιιέο θνξέο πεξηζζφηεξε απφ απηή πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ιφγσ ηεο 
πξνζηηζέκελεο επειημίαο πνπ κπνξεί λα καο παξέρεη ζηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 
δξνκέα. Μία απφ ηηο πην δεκνθηιείο δηαηάμεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ 
επνλνκαδφκελε σο επαγσγηθή γελλήηξηα δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα δηπιήο 
ηξνθνδνζίαο (doubly-fed induction generator – DFIG). Σν ηκήκα ηνπ ζηάηε ελφο 
ζπζηήκαηνο DFIG είλαη ζπκβαηηθφ. Γειαδή, απφ ην δίθηπν παξέρεηε ηξηθαζηθή ηάζε 
πνπ δεκηνπξγεί ην πεξηζηξεθφκελν καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζηάηε. Η ηζρχο πνπ 
παξάγεηαη ζε απηφλ ηξνθνδνηείηαη θαη πάιη ζην δίθηπν κε ηνλ ίδην ηξφπν. Η δηαθνξά 
ζε απηήλ ηελ ηερληθή είλαη φηη ν δξνκέαο έρεη ξπζκηζηεί έηζη ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 
ακθίδξνκε ξνή ηζρχνο πξνο ή απφ ην δίθηπν. ηαλ ν δξνκέαο δειαδή πεξηζηξέθεηαη 
κε ζπρλφηεηα κηθξφηεξε  ηεο ζχγρξνλεο (ππν-ζχγρξνλε), ε κεραλή ιεηηνπξγεί σο 
θηλεηήξαο, επηβξαδχλνληαο ηελ αλεκνγελλήηξηα θαη ηξαβψληαο ελέξγεηα απφ ην 
δίθηπν. ηαλ βξίζθεηαη ζε ππεξ-ζχγρξνλε ιεηηνπξγία, πεξηζηξέθεηαη πην γξήγνξα 
απφ ηε ζχγρξνλε ηαρχηεηα, ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ δξνκέα, 
ηξνθνδνηείηαη θαη πάιη πίζσ ζην δίθηπν.  

 
 

2.5 ύγρξνλεο Γελλήηξηεο Μεηαβιεηήο Σαρύηεηαο 

Η δηάηαμε DFIG (επαγσγηθή γελλήηξηα δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα δηπιήο 
ηξνθνδνζίαο) πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ιεηηνπξγηά ηεο έλαλ 
ζρεηηθά κηθξφ κεηαηξνπέα ηάζεο, κε νλνκαζηηθή ηζρχ πεξίπνπ 30% ηεο πιήξνπο 
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ηζρχνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Καη έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πεξίπνπ ίδηνπ κεγέζνπο 
ξπζκίζεηο ηαρπηήησλ. 

Σν επφκελν ζηάδην πνπ πξέπεη λα θαιχςνπκε είλαη λα απνθηήζνπκε ηνλ πιήξε 
έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο κε κεηαηξνπέα πιήξνπο δπλακηθφηεηαο πνπ ηξνθνδνηεί ηελ 
ζχγρξνλε γελλήηξηα. Η γελλήηξηα κπνξεί λα είλαη είηε δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα, πνπ ζε 
απηή ηελ ηερληθή φπσο είπακε ρξεηαδφκαζηε δαθηπιίνπο νιίζζεζεο θαη έλα θχθισκα 
δηέγεξζεο, είηε -γηα λα απνθχγνπκε απηέο ηηο πξνζζήθεο- κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί 
κε δξνκέα κφληκνπ καγλήηε. ηαλ κηα PMSG είλαη εθνδηαζκέλε κε έλαλ πνιχ 
κεγάιν αξηζκφ πφισλ, ηφηε ην θηβψηην ηαρπηήησλ κπνξεί λα παξαιεηθζεί. Παξφια 
απηά νη κφληκνη καγλήηεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθά ζπάλησλ γαηψλ, φπσο ην 
λενδχκην, πνπ θαη απηά παξνπζηάδνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα. Η δηαζεζηκφηεηα απηφλ 
ησλ πιηθψλ είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα θαη, εθηφο απηνχ, ηα πιηθά απηά παξνπζηάδνπλ 
έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα, ην νπνίν είλαη λα ράλνπλ κφληκα ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ 
ηνπο πεδίνπ φηαλ εθηίζεληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο.  

Οη αλεκνγελλήηξηεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ γξαλάδηα εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 
επηπηψζεηο ζην ζρήκα ηεο αηξάθηνπ. Γελ ππάξρεη ιφγν λα είλαη πνιχ καθξηά, 
δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη θηβψηην ηαρπηήησλ, αιιά δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα κηα 
κεγαιχηεξε δηάκεηξν γηα λα κπνξεί λα ζηεγάζεη ηε γελλήηξηα κφληκνπ καγλήηε κε 
ηνπο πνιινχο πφινπο. Η επηπιένλ πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ απμάλεη 
ζεκαληηθά ην θφζηνο ηνπο, αιιά κεηψλεη ηηο απαηηήζεηο ζπληήξεζήο ηνπο. Η πξψηε 
εκθάληζή ηνπο ζηελ αγνξά ήηαλ ζε πνιχ κεγάιεο γελλήηξηεο ζε ππεξάθηηα 
ζπζηήκαηα.  
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Κεθάιαην 3: Υαξαθηεξηζηηθά Ιζρύνο ηνπ αλέκνπ.  

Θεσξείηαη έλα <<παθέην>> αέξα κάδαο m πνπ θηλείηε κε ηαρχηεηα v. Η θηλεηηθή 
ελέξγεηά ηνπ (KE) δίλεηαη απφ ηε γλσζηή ζρέζε: 
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Με δεδνκέλν φηη ε ηζρχο είλαη ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ή 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ κηα κάδα αέξα 
πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα λ δηακέζνπ απφ κηα επηθάλεηα A ζα είλαη: 
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Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε κάδα m πεξλά κέζα απφ ηελ επηθάλεηα κε εκβαδφ Α είλαη 
ην γηλφκελν ηεο ππθλφηεηαο ξ ηνπ αέξα, ηεο ηαρχηεηαο λ θαη ηεο επηθάλεηαο Α: 
 

𝛭ά𝜁𝛼 𝜇έ𝜍𝜔 𝜏𝜂𝜎 𝜀𝜋𝜄𝜑ά𝜈𝜀𝜄𝛼𝜎 𝛢
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πλδπάδνληαο ηεο δχν παξαπάλσ εμηζψζεηο πξνθχπηεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε:  
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Γνπιεχνληαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα κνλάδσλ (SI) έρνπκε: 
Pw : ηζρχο ηνπ αλέκνπ ζε watt 
ξ: ππθλφηεηα ηνπ αέξα ζε kg/m3

 ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή 1.225 ζηνπο 15 νC θαη 1atm 
Α: επηθάλεηα ηεο εγθάξζηαο δηαηνκήο κέζσ ηεο νπνίαο δηέξρεηαη ν αέξαο ζε m2 

λ: ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε m/s 
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε ηζρχο εθθξάδεηαη αλά κνλάδα επηθάλεηαο (W/m2)  θαη 
νλνκάδεηαη εηδηθή ηζρχο ή ππθλφηεηα ηζρχνο.  
Αμηνζεκείσην είλαη ην εμήο ζεκαληηθφ, φπσο παξαηεξνχκε ζηελ πξνεγνχκελε 
εμίζσζε, ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ απμάλεη κε ηνλ θχβν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. Απηφ 
πνιχ γξήγνξα ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε δηπιαζηαζκνχ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ε 
ηζρχο ζα απμεζεί θαηά νθηψ θνξέο. Απφ κηα άιιε ζθνπηά, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ 
ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο ιεπηνκέξεηαο, είλαη φηη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ 
ηαρχηεηεο αλέκνπ ηεο ηάμεο ησλ          20 km/h  γηα 1 ψξα  είλαη ίζε κε απηή πνπ 
παξάγεηαη ζε ηαρχηεηεο αλέκνπ 10 km/h  γηα         8 ψξεο πνπ αθφκα ηζνχηαη κε 
εθείλε πνπ παξάγεηαη απφ ηαρχηεηα 5 km/h  γηα 64 ψξεο. Γεληθά νη πεξηζζφηεξεο 
αλεκνγελλήηξηεο δελ μεθηλνχλ λα πεξηζηξέθνληαη ζε ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ ρσξίο 
σζηφζν λα έρνπλ ζεκαληηθή απψιεηα ζην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα παξάγνπλ αλ δνχιεπαλ.  
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Δπίζεο ζηελ ίδηα εμίζσζε παξαηεξνχκε φηη ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη αλάινγε κε ηελ 
επηθάλεηα ζάξσζεο ηνπ δξνκέα ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ην νπνίν καο νδεγεί 
θαηεπζείαλ ζηελ γλσζηή ζρέζε Α=(π/4)D2 (θπξίσο γηα αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ 
άμνλα) πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη αλάινγε κε ην ηεηξάγσλν ηεο 
δηακέηξνπ ηεο επηθάλεηαο ζάξσζεο ησλ πηεξπγίσλ. Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ν 
δηπιαζηαζκφο απηήο ηεο δηακέηξνπ απμάλεη ηε δηαζέζηκε ηζρχ θαηά ηέζζεξηο θνξέο. 
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ νη κεγαιχηεξεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη αξθεηά αθξηβφηεξεο 
απφ ηεο κηθξφηεξεο. Σν θφζηνο κηαο αλεκνγελλήηξηαο απμάλεη αλάινγα κε ηε 
δηάκεηξν ησλ πηεξπγίσλ, αιιά ε ηζρχο είλαη αλάινγε πξνο ην ηεηξάγσλν ηεο 
δηακέηξνπ, νπφηε νη κεγαιχηεξεο κεραλέο έρνπλ απνδεηρζεί πην απνδνηηθέο.  
 
 

3.1 Θεξκνθξαζία θαη Τςόκεηξν - Γηόξζσζε ηεο Ππθλόηεηαο Αέξα.  

ηαλ παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα αηνιηθήο ελέξγεηαο, ζρεδφλ πάληα ζεσξείηαη φηη 
ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα είλαη 1.225 kg/m3. Γειαδή, γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη 15 νC (59 F) θαη ε πίεζε είλαη 1 atm (ζην επίπεδν ηεο 
ζάιαζζαο). Υξεζηκνπνηψληαο φκσο ηνλ λφκν ησλ ηδαληθψλ αεξίσλ, κπνξνχκε 
εχθνια, γξήγνξα θαη απιά λα βξνχκε ηελ ππθλφηεηα ηνπ αέξα θάησ απφ άιιεο 
ζπλζήθεο. 
 

nRTPV   
 
πνπ,  
P  ε απφιπηε πίεζε ζε atm 
V  ν φγθνο ζε m3 
n  ε κάδα ζε mol 
R  ε παγθφζκηα ζηαζεξά ησλ αεξίσλ (8.2056 x 10-5 m3 .atm .K-1. mol-1) 
T ε απφιπηε ζεξκνθξαζία ζε Κ 
Δάλ ζπκβνιίζνπκε κε  ΜΒ ην κνξηαθφ βάξνο ηνπ αεξίνπ (g/mol), κπνξνχκε λα 
γξάςνπκε ηελ παξαθάησ ζρέζε γηα ηελ ππθλφηεηα ηνπ αέξα ξ: 
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Με δεδνκέλν φηη εξγαδφκαζηε κε ηνλ αέξα, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην 
ηζνδχλακν κνξηαθφ ηνπ βάξνο θνηηάδνληαο ηα ζπζηαηηθά κφξηά πνπ ηνλ απαξηίδνπλ, 
ηα νπνία είλαη άδσην (78.08%), νμπγφλν (20.95%), έλα κηθξφ πνζνζηφ αξγνχ 
(0.93%), δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (0.039%), θ.ν.θ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα κνξηαθά βάξε 
ησλ ζπζηαηηθψλ (N2=28.02, O2=32.00, CO2=44.01) βξίζθνπκε ην ηζνδχλακν κνξηαθφ 
βάξνο ηνπ αέξα: 
 

97.2801.4400039.095.390093.000.322095.002.28781.0)(  έ

 
πλδπάδνληαο ηηο δχν παξαπάλσ εμηζψζεηο κε ηελ ηηκή ηνπ κνξηαθνχ βάξνπο ηνπ 
αέξα πνπ βξήθακε, θαηαιήγνπκε ζηελ παξαθάησ εμίζσζε  
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Γηα παξάδεηγκα, ζε 1 atm θαη 30 C, ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα είλαη  
 

3/165.1
15.27330

11.353
mkg






 
 
ε νπνία έρεη ππνζηεί κηα κείσζε 5% ζε ζρέζε κε ηελ ππθλφηεηα αλαθνξάο ησλ 
1.225 kg/m3. Δπεηδή ε ηζρχο είλαη αλάινγε πξνο ηελ ππθλφηεηα, έρεη επίζεο ππνζηεί 
κηα κείσζε 5% ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ. 
Η ππθλφηεηα ηνπ αέξα, θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ 
αηκνζθαηξηθή πίεζε θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Αθνχ ε πίεζε ηνπ αέξα 
είλαη ζπλαξηήζεη ηνπ πςφκεηξνπ, είλαη ρξήζηκν λα έρνπκε έλαλ παξάγνληα 
δηφξζσζεο γηα λα καο δηεπθνιχλεη ζηελ εθηίκεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηνρέο 
ςηιφηεξα απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.  
 
 

3.2 Δπίδξαζε ηνπ Ύςνπο ηνπ Πύξγνπ.  

πσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ είλαη αλάινγε κε ηνλ θχβν 
ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, ε νηθνλνκηθή επίπησζε αθφκα θαη ζε κηθξέο απμήζεηο 
ζηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή. Έλαο απιφο ηξφπνο γηα λα 
επηηχρνπκε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ είλαη λα  ηνπνζεηήζνπκε ηελ 
αλεκνγελλήηξηα ζε έλαλ ςειφηεξν πχξγν. ε χςε κεξηθψλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ  
απφ ην έδαθνο ν αέξαο επηβαξχλεηαη απφ ηελ ηξηβή ηνπ κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο 
(φπσο γλσξίδνπκε απφ ηελ κεραληθή ησλ ξεπζηψλ γηα ξνή αέξα πάλσ απφ κηα 
επηθάλεηα δεκηνπξγείηε έλα νξηαθφ ζηξψκα πνπ ζηελ νπζία επηβξαδχλεη ηνλ αέξα 
κέρξη θάπνην χςνο φπνπ ν αέξαο κέλεη αλεπεξέαζηνο, φζν πην ηξαρηά είλαη ε 
επηθάλεηα ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην νξηαθφ ζηξψκα θαη άξα θαη ε επηβξάδπλζε ηνπ 
αέξα). Λείεο επηθάλεηεο, φπσο ε επηθάλεηα ηεο ζάιαζζα, δελ πξνζδίδνπλ κεγάιε 
αληίζηαζε θαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο κε ην πςφκεηξν είλαη αξθεηά κηθξφηεξε. 
ηελ άιιε αθξαία πεξίπησζε, νη άλεκνη ζηελ επηθάλεηα ελφο δάζνπο ή κίαο πφιεο 
επηβξαδχλνληαη ζεκαληηθά απφ ςειά εκπφδηα.  
Μία ζρέζε πνπ είλαη ρξήζηκε θαη ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά γηα λα βξνχκε ην κέγεζνο ηεο 
επίδξαζεο ηεο ηαρχηεηαο ιφγν ηεο ηξαρχηεηαο ηεο επηθάλεηαο είλαη ε παξαθάησ: 

a

H

H










00



 
πνπ, 
λ ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε χςνο Η 
λ0 ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε χςνο Η0 (ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηε έλα χςνο αλαθνξάο 
10m) 
α ν ζπληειεζηήο ηξηβήο 
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Εηθόλα 8 Καηεγνξηνπνίεζε ζπζηεκάησλ αηνιηθήο ελέξγεηαο.  

 
Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο α είλαη κηα ζπλάξηεζε ηνπ εδάθνπο πάλσ ζην νπνίν 

«ηξέρεη» ν άλεκνο. πλεζέζηεξα, γηα πξνζεγγηζηηθνχο ππνινγηζκνχο ζε θάπσο 
αλνηρηά εδάθε, κηα ηηκή 1/7 (ν θαλφλαο ηνπ ελφο εβδφκνπ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ α.  
 
Η εμίζσζε πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζηεο ΗΠΑ, ζηελ 
Δπξψπε ππάξρεη κηα ελαιιαθηηθή δηαηχπσζε ε νπνία είλαη: 

)/ln(

)/ln(

00 lH
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πνπ, l ην νλνκαδφκελν κήθνο ηξαρχηεηαο 
 

Η εμίζσζε απηή πξνηηκάηαη έλαληη ηεο πξψηεο δηφηη έρεη κηα ζεσξεηηθή βάζε 
αεξνδπλακηθήο. ηαλ ε αηκφζθαηξα είλαη ζεξκηθά νπδέηεξε (δειαδή, ςχρεηαη κε 
ξπζκφ -9.8 C/km), ε ξνή ηνπ αέξα κέζα ζην νξηαθφ ζηξψκα ζεσξεηηθά κεηαβάιιεηαη 
ινγαξηζκηθά, μεθηλψληαο κε κεδεληθή ηαρχηεηα αλέκνπ ζε κηα απφζηαζε πάλσ απφ 
ην έδαθνο ίζε κε ην κήθνο ηξαρχηεηαο. Πξνθαλψο, ηφζν ν εθζεηηθφο φζν θαη ε 
ινγαξηζκηθή εθδνρή καο δίλνπλ κφλν κηα πξψηε πξνζέγγηζε γηα ηε κεηαβνιή ηεο 
ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε ζρέζε κε ην πςφκεηξν έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφ κηα 
πξνκειέηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηίπνηα δελ είλαη θαιχηεξν απφ ηηο πξαγκαηηθέο 
κεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο.  

Με δεδνκέλν φηη ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ κεηαβάιιεηαη κε ηνλ θχβν ηεο ηαρχηεηαο 
ηνπ, κπνξνχκε λα μαλαγξάςνπκε ηελ εθζεηηθή εμίζσζε γηα λα δείμνπκε ηε ζρεηηθή 
ηζρχ ηνπ αλέκνπ ζην χςνο Η ζε ζρέζε κε ηελ ηζρχ ζην χςνο αλαθνξάο Η0. 
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Η αηνιηθή ηζρχο ζε άιια πςφκεηξα ζε ζρέζε κε εθείλε ζηα 10m δείρλεη ηε δξακαηηθή 
επίδξαζε ηεο εθζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ηεο ηζρχνο. 
Αθφκε θαη γηα κηα νκαιή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, γηα παξάδεηγκα, γηα κηα ππεξάθηηα 
πεξηνρή, ε ηζρχο δηπιαζηάδεηαη φηαλ ην χςνο απμάλεηαη απφ ηα 10 ζηα 100m. Γηα κηα 
ηξαρηά επηθάλεηα κε ζπληειεζηή ηξηβήο α=0.3, ε ηζρχο νθηαπιαζηάδεηαη ζηα 100m.  
 
 

3.3 Κακπύιεο Ιζρύνο Αλεκνγελλήηξηαο.  

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε φιεο ηεο κεραλέο έρνπκε κηα 
ζεηξά απφ ζεκειηψδεηο πεξηνξηζκνχο πνπ καο πεξηνξίδνπλ ηελ κέγηζηε απφδνζε 
κεηαηξνπήο κηαο κνξθήο ελέξγεηαο ζε κία άιιε. Γηα παξάδεηγκα, ζηεο ζεξκηθέο 
κεραλέο έρνπκε ηελ απφδνζε Carnot πνπ καο δείρλεη ην κέγηζην έξγν πνπ κπνξνχκε 
λα πάξνπκε απφ κηα κεραλή πνπ δνπιεχεη κεηαμχ κηαο ζεξκήο θαη κηαο ςπρξήο 
δεμακελήο. Γηα ηα θσηνβνιηατθά είλαη ην ελεξγεηαθφ δηάθελν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
πιηθνχ, γηα ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ε ειεχζεξε ελέξγεηα ηνπ Gibbs. Παξαθάησ ζα 
γίλεη κηα δηεξεχλεζε γηα ηνλ αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ζηεο αλεκνγελλήηξηεο δειαδή ζην 
λα κεηαηξέςεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή.  

 
 

3.4 Σν Όξην ηνπ Betz.  

Η πξψηε δηαηχπσζε ηεο ζρέζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο ηζρχνο πνπ 
κηα αλεκνγελλήηξηα κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί απφ ηνλ άλεκν δφζεθε απφ ηνλ  
Γεξκαλφ θπζηθφ, ηνλ Albert Betz, ν νπνίνο δηαηχπσζε γηα πξψηε θνξά ηε ζρέζε ην 
1919. Ξεθηλάκε ηελ αλάιπζε ζθεθηφκελνη ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ άλεκν θαζψο πεξλά 
κέζα απφ ηνλ δξνκέα ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Ο άλεκνο πιεζηάδεη απφ ηελ αξηζηεξή 
πιεπξά θαη ε ηαρχηεηα ηνπ κεηψλεηαη ιφγν ηνπ φηη έλα κέξνο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηάο 
ηνπ αθαηξείηαη απφ ηε γελλήηξηα. Ο άλεκνο πίζσ απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα (θαηάληε)  
έρεη ρακειφηεξε ηαρχηεηα θαη πίεζε, γη‟ απηφ θαη δηαζηέιιεηαη. Αλ ζρεδηάζνπκε ην 
πεξίγξακκα γχξν απφ ηε κάδα ηνπ αέξα πνπ πεξλά κέζα απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα, 
δεκηνπξγείηαη ν επνλνκαδφκελνο ζσιήλαο ξνήο. 

 

Εηθόλα 9 ρεδηαζηηθή απεηθόληζε ηνπ ζσιήλα ξνήο. 



 

Πτυχιακή Δργασία Ασπρομάλη Δυστράτιου- Ροΐδη Κωνσταντίνου 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ  ΣΗ 

ΝΗΟ ΙΦΝΟ ΜΔΩ  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ  

 

29  

 

Με βάζε απηήλ ηελ αξρηθή αλάιπζε δεκηνπξγείηαη ακέζσο ην εξψηεκα γηαηί ε 
αλεκνγελλήηξηα δελ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί φιε ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ. 
Αλ ζπλέβαηλε απηφ ν αέξαο πίζσ απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα ζα έπξεπε λα έξζεη ζε 
πιήξε αθηλεζία κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πάεη πνπζελά απνηξέπνληαο έηζη 
λέν αέξα λα πεξάζεη κέζα απφ ηνλ δξνκέα. Οπφηε θαηαιήγνπκε φηη ε θαηάληε 
ηαρχηεηα δελ κπνξεί λα είλαη κεδέλ θαη επίζεο δελ ζα ήηαλ ινγηθφ λα είλαη ίδηα κε ηελ 
αλάληε ηαρχηεηα, δηφηη απηφ ζα ζήκαηλε φηη απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα δελ παξάγεηαη 
θαζφινπ ελέξγεηα απφ ηνλ άλεκν. Άξα, πξέπεη λα ππάξρεη έλα ηδαληθφ ζεκείν 
επηβξάδπλζεο ηνπ αλέκνπ πνπ ζα καο νδεγήζεη ζε εμαγσγή ηεο κέγηζηεο ηζρχνο 
απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα. Ο Betz έδεημε φηη ην ηδαληθφ γηα κηα αλεκνγελλήηξηα είλαη λα 
επηβξαδχλεη ηνλ άλεκν ζην έλα ηξίην ηεο αξρηθήο ηνπ ηαρχηεηαο. 
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2

1
db mP  

 
 
πνπ, 
Pb  ε ηζρχο πνπ εμάγεηαη απφ ηα πηεξχγηα θαη είλαη ίζε κε ηε δηαθνξά ηεο θηλεηηθήο 
ελέξγεηαο κεηαμχ ηεο αλάληεο θαη ηεο θαηάληεο ξνήο ηνπ αέξα 
m ξπζκφο ξνήο ηεο κάδαο ηνπ αέξα κέζα ζηνλ ζσιήλα ξνήο πνπ είλαη παληνχ ν 
ίδηνο  
λ ε αλάληε ηαρχηεηα ηνπ αδηαηάξαθηνπ αλέκνπ 
λb ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ δηά κέζνπ ησλ πηεξπγίσλ ηνπ δξνκέα 
Σν επθνιφηεξν ζεκείν γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην ξπζκφ ξνήο ηεο κάδαο m είλαη ζην 
επίπεδν ηνπ δξνκέα, φπνπ γλσξίδνπκε φηη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο είλαη κφλν ε 
επηθάλεηα ζάξσζεο Α ηνπ δξνκέα. Ο ξπζκφο ξνήο ηεο κάδαο είλαη: 
   

bAm 
 

 
Αλ θάλνπκε ηψξα ηελ παξαδνρή φηη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κέζα απφ ην επίπεδν ηνπ 
δξνκέα είλαη απιψο ν κέζνο φξνο ηεο ππήλεκεο θαη ηεο πξνζήλεκεο ηαρχηεηαο (ν 
λφκνο ηνπ Betz δείρλεη πξαγκαηηθά φηη απηφ είλαη αιήζεηα), ηφηε κε επθνιία κπνξνχκε 
λα γξάςνπκε: 
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1
d

d
b AP 


 







 


 
 
Γηα δηεπθφιπλζε ζηεο πξάμεηο νξίδνπκε ηνλ ιφγν ηεο θαηάληεο πξνο ηελ αλάληε 
ηαρχηεηα σο ι.  
 




 d

 
 
Κάλνληαο αληηθαηάζηαζε πξνθχπηεη:  
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    2 2 2 3 21 1 1
1 1

2 2 2 2
bP A A

 
       

   
        

   
  

 
Απφ ηελ ηειεπηαία εμίζσζε  πξνθχπηεη φηη ε ηζρχο πνπ εμάγεηαη απφ ηνλ άλεκν είλαη 
ίζε κε ηελ αλάληε ηζρχ ηνπ αλέκνπ επί ην πεξηερφκελν ηεο αγθχιεο. Σν πεξηερφκελν 
ηεο αγθχιεο είλαη επνκέλσο ην πνζνζηφ ηεο ηζρχνο ηνπ αλέκνπ πνπ εμάγεηαη απφ ηα 
πηεξχγηα, ην νπνίν νλνκάδεηαη απφδνζε ηνπ δξνκέα θαη ζπλήζσο νξίδεηαη σο Cp. 
 

Απφδνζε δξνκέα=
  211

2

1
 pC

 
 
Άξα, ε ζεκειηψδεο ζρέζε γηα ηελ ηζρχ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνλ δξνκέα 
κεηαηξέπεηαη:  
 

pb CAP  3

2

1


 
 
Δάλ ζέινπκε λα βξνχκε ηε κέγηζηε δπλαηή απφδνζε ηνπ δξνκέα, απιά παίξλνπκε 
ηελ παξάγσγν ηεο ηειεπηαίαο εμίζσζεο ζε ζρέζε κε ην ι θαη ην ζέηνπκε ίζν κε ην 
κεδέλ: 
 

          

  

21 1
1 2 1 1 2 1 1

2 2

1
1 1 3 0

2

pdC

d
      



 

              

   
 

Καη θαηαιήγνπκε: 3

1





 d

 
 
Με άιια ιφγηα, ε απφδνζε ησλ πηεξπγίσλ ζα είλαη κέγηζηε, αλ ν άλεκνο 
επηβξαδπλζεί ζην έλα ηξίην ηεο αδηαηάξαθηεο αλάληε ηαρχηεηαο. 
Σψξα αληηθαζηζηψληαο ην ι=1/3 ζηελ ζρέζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ δξνκέα βξίζθνπκε 
ηελ ζεσξεηηθά κέγηζηε απφδνζε ησλ πηεξπγίσλ: 
 

Μέγηζηε απφδνζε πηεξπγίσλ = %3.595926.0
27

16

3

1
1

3

1
1

2

1
2




















 
 
Σν απνηέιεζκα απηφ, δειαδή φηη ε κέγηζηε απφδνζε ηνπ δξνκέα είλαη 59,3%, 
νλνκάδεηαη φξην ηνπ Betz. Σν εξψηεκα πνπ γελάηε ηψξα είλαη πφζν θνληά ζην φξην 
απηφ είλαη νη ζχγρξνλνη δξνκείο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Τπφ ηδαληθέο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγίαο, κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζην 80% απηνχ ηνπ νξίνπ, ην νπνίν καο δίλεη 
εχξνο απφδνζεο πεξίπνπ 45%-50% ζηε κεηαηξνπή ηεο ηζρχνο ηνπ αλέκνπ ζε ηζρχ 
ζηνλ πεξηζηξεθφκελν άμνλα ηεο γελλήηξηαο.  
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Γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηαρχηεηα αλέκνπ, ε απφδνζε ηνπ δξνκέα είλαη ζπλάξηεζε 
ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη ν δξνκέαο. Αλ ν δξνκέαο ζηξέθεηαη πνιχ 
αξγά, ε απφδνζε κεηψλεηαη, δηφηη ηα πηεξχγηα αθήλνπλ πάξα πνιχ αέξα λα πεξάζεη 
αλεθκεηάιιεπηνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε αλ ν δξνκέαο πεξηζηξέθεηαη πνιχ 
γξήγνξα, ε απφδνζε κεηψλεηαη, θαζψο ε δηαηαξαρή πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα 
πηεξχγην επεξεάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην πηεξχγην πνπ αθνινπζεί. Ο πην 
ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα απεηθνλίζνπκε ηελ απφδνζε ηνπ δξνκέα είλαη λα ηελ 
παξνπζηάζνπκε σο κηα ζπλάξηεζε ηνπ ιφγνπ ηεο ηαρχηεηαο αθξνπηεξπγίνπ (tip 
speed ratio- TSR). Ο TSR  είλαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ην εμσηεξηθφ άθξν 
ηνπ πηεξπγίνπ δηαηξνχκελε κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ: 
Λφγνο ηαρχηεηαο αθξνπηεξπγίνπ  
 

(TSR)=  

60

ύ ί rpm D

ή ύ έ

   

    

 



 

πνπ, 
rpm νη ζηξνθέο αλά ιεπηφ ηνπ δξνκέα 
D ε δηάκεηξνο ηνπ δξνκέα (m) 
λ ε αλάληε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ (m/s) 
 

Έλα δηάγξακκα ηεο ηδαληθήο απφδνζεο ηνπ δξνκέα γηα δηαθφξνπο ηχπνπο 
δξνκέα σο ζπλάξηεζε ηνπ TSR θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ. Οη δξνκείο κε πνιιά 
πηεξχγηα πεξηζηξέθνληαη ζρεηηθά αξγά, κε βέιηηζην TSR πεξίπνπ 1.0 θαη κέγηζηε 
απφδνζε κφιηο πάλσ απφ 30%. Οη δξνκείο κε δχν θαη ηξία πηεξχγηα πεξηζηξέθνληαη 
πνιχ πην γξήγνξα, κε βέιηηζην εχξνο TSR 4-6 θαη κέγηζηε απφδνζε πεξίπνπ 40%-
50%. Δπίζεο θαίλεηαη κηα θακπχιε πνπ αληηζηνηρεί ζην φξην Betz ηξνπνπνηεκέλε, 
γηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη ζηξνβηιηζκνί (ηχξβεο) πνπ ηα πηεξχγηα δεκηνπξγνχλ ζηνλ 
αέξα, ηηο νπνίεο ν Betz δελ ιακβάλεη ππφςε, θαζψο επίζεο ην γεγνλφο φηη έλαο αξγά 
πεξηζηξεθφκελνο δξνκέαο δελ ζπιιακβάλεη φιν ηνλ άλεκν, θάηη ην νπνίν κεηψλεη ηε 
κέγηζηε δπλαηή απνδνηηθφηεηα θάησ απφ ην φξην Betz. 

 
Εηθόλα 10 Κακπύιεο απόδνζεο γηα δηάθνξνπο αξηζκνύο πηεξπγίσλ. 
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Οη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα φηαλ ην TSR ηνπο είλαη ζην 
εχξνο 4-6, δειαδή φηαλ ε άθξε ηνπ πηεξπγίνπ ηνπο θηλείηαη ηέζζεξηο έσο έμη θνξέο 
γξεγνξφηεξα απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, γηα κέγηζηε 
απφδνζε, ηα πηεξχγηα ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο θαζψο αιιάδεη ε 
ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν νη γελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο είλαη 
απνδνηηθφηεξεο.  
 
 

3.5 Ιδεαηή Κακπύιε Ιζρύνο Αλεκνγελλήηξηαο.  

Μηα βαζηθή πιεξνθνξία πνπ δίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηέο 
ηνπο είλαη έλα γξάθεκα πνπ δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη 
ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ αλακέλεηαη απφ ην πιήξεο ζχζηεκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηεξπγίσλ, ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ θαη ηεο γελλήηξηαο. 
Σαρχηεηα έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ή απνθνπήο (cut-in-wind speed): ηαλ έρνπκε 
αλέκνπο κε ρακειή ηαρχηεηα ην πην πηζαλφλ είλαη λα κελ έρνπλ αξθεηή ηζρχ γηα λα 
μεπεξάζνπλ ηηο ηξηβέο ζην ζχζηεκα θίλεζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη, αθφκε αλ απηφ 
ζπκβεί θαη ε γελλήηξηα πεξηζηξέθεηαη, ε ειεθηξηθή ηζρχο πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα 
κελ είλαη αξθεηή γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ ηζρχ πνπ απαηηείηαη απφ ηηο πεξηειίμεηο 
πεδίνπ ηεο γελλήηξηαο. Η ηαρχηεηα έλαξμεο παξαγσγήο Vc είλαη ε ειάρηζηε ηαρχηεηα 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή <<θαζαξήο>> ειεθηξηθήο ηζρχνο. Γεδνκέλνπ φηη 
δελ ππάξρεη ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζε ηαρχηεηεο αλέκνπ θάησ απφ ηελ Vc, απηφ ην 
κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ δελ ην εθκεηαιιεχεηαη ε αλεκνγελλήηξηα. Δπηπρψο, 
δελ ππάξρεη πνιιή ελέξγεηα ζε απηέο ηηο ρακειέο ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ νχησο ή 
άιισο, νπφηε δελ ράλεηαη πνιιή ελέξγεηα. 
 

 

Εηθόλα 11 Ιδεαηή θακπύιε ηζρύνο. εκεία εθθίλεζεο θαη δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο. 
 
Ολνκαζηηθή ηαρχηεηα αλέκνπ (rated wind speed): Καζψο ε ηαρχηεηα απμάλεηαη θαη 
πεξλψληαο ηελ ηαρχηεηα έλαξμεο παξαγσγήο, ε ηζρχο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ 
γελλήηξηα απμάλεηαη κε ηνλ θχβν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, φπσο θαίλεηαη ζηελ 
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ηδαληθή θακπχιε ηζρχνο. ηαλ ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θζάζεη ζηελ νλνκαζηηθή 
ηαρχηεηα VR, ε γελλήηξηα παξέρεη ηφζε ηζρχ φζε έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη 
(νλνκαζηηθή ηζρχο). Πάλσ απφ ηελ VR πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο ηξφπνο 
απφξξηςεο ηεο πιενλάδνπζαο ηζρχνο ηνπ αλέκνπ, αιιηψο ε γελλήηξηα κπνξεί λα 
ππνζηεί δεκηά.  

Γηα αλεκνγελλήηξηεο κε έιεγρν ηζρχνο κε κεηαβνιή ηνπ βήκαηνο ησλ πηεξπγίσλ 
(pitch-controlled turbines), έλα πδξαπιηθφ ζχζηεκα πεξηζηξέθεη αξγά ηα πηεξχγηα 
γχξν απφ ηνπο άμνλέο ηνπο, γπξίδνληαο ηα ιίγεο κνίξεο γηα λα κεηψζνπλ ή λα 
απμήζνπλ ηελ απφδνζε ηνπο φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. Ο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ 
απηήο είλαη λα κεησζεί ε γσλία πξφζπησζεο ησλ πηεξπγίσλ φηαλ νη άλεκνη είλαη 
πςεινί. Γηα κεραλέο κε παζεηηθφ έιεγρν ηζρχνο κε απψιεηα ζηήξημεο (passive stall-
controlled machines), ηα πηεξχγηα έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά γηα λα κεηψλνπλ 
απηφκαηα ηελ απφδνζή ηνπο φηαλ νη άλεκνη είλαη πςεινί. Σέινο, κε ην ελεξγεηηθφ 
ζχζηεκα ειέγρνπ ηζρχνο απψιεηαο ζηήξημεο (active stall-controlled machines), ηα 
πηεξχγηα πεξηζηξέθνληαη αθξηβψο φπσο θάλνπλ κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ 
βήκαηνο, αιιά αληί λα κεηψζνπλ ηελ γσλία πξφζπησζεο ησλ πηεξπγίσλ ζε ηζρπξνχο 
αλέκνπο ηελ απμάλνπλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ απψιεηα ζηήξημεο (stall).  

Σαρχηεηα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο (cut-out or furling wind speed): ε θάπνην 
ζεκείν, ν άλεκνο είλαη ηφζν ηζρπξφο πνπ ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο θαηαζηξνθήο 
ηεο αλεκνγελλήηξηα. ε απηή ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ VF, πνπ νλνκάδεηαη ηαρχηεηα 
δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο („furling‟ wind speed), ε κεραλή ζα πξέπεη λα ηεξκαηίζεη ηε 
ιεηηνπξγία ηεο. Πάλσ απφ ηελ VF, ηα κεραληθά θξέλα θιεηδψλνπλ ηνλ άμνλα ηνπ 
δξνκέα ζηε ζέζε ηνπ, έηζη ψζηε ε ηζρχο εμφδνπ λα είλαη κεδεληθή.  
 
 

3.6 Κακπύιεο Πξαγκαηηθήο Ιζρύνο.  

Η ηδεαηή θακπχιε ηζρχνο παξέρεη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα 
εμεηαζηνχλ δηάθνξνη  ζπλδπαζκνί κεηαμχ ηεο δηακέηξνπ ηνπ δξνκέα θαη ηνπ κεγέζνπο 
ηεο γελλήηξηαο σο ηξφπνη γηα λα απμεζεί ε ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη απφ κηα 
αλεκνγελλήηξηα. Απμάλνληαο ηε δηάκεηξν ηνπ δξνκέα θαη θξαηψληαο ηελ ίδηα 
ειεθηξηθή γελλήηξηα, ε θακπχιε ηζρχνο κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα αξηζηεξά, κε 
απνηέιεζκα ε νλνκαζηηθή ηζρχο λα επηηπγράλεηαη ζε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ. 
Η κέζνδνο απηή απμάλεη ηελ ηζρχ εμφδνπ γηα ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Απφ ηελ 
άιιε κεξηά, δηαηεξψληαο ηνλ ίδην δξνκέα αιιά απμάλνληαο ην κέγεζνο ηεο ειεθηξηθήο 
γελλήηξηαο επηηξέπνπκε ζηελ θακπχιε ηζρχνο λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία 
κέρξη κηα λέα νλνκαζηηθή ηζρχ. Γηα κηθξέο ηαρχηεηεο αλέκνπ, δελ ππάξρεη κεγάιε 
αιιαγή, αιιά ζε κηα πεξηνρή κε πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ, ε αχμεζε ηεο 
νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηεο γελλήηξηαο είλαη κηα θαιή ζηξαηεγηθή. 

Οη θαηαζθεπαζηέο ζπλήζσο πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία απφ αλεκνγελλήηξηεο κε 
δηάθνξεο δηακέηξνπο δξνκέα θαη δηαθνξεηηθά κεγέζε γελλεηξηψλ έηζη ψζηε νη 
πειάηεο λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε γηα λα ηαηξηάμνπλ κε ηνλ θαιχηεξν 
δπλαηφ ηξφπν ηελ θαηαλνκή ησλ ηαρπηήησλ ηνπ αλέκνπ κε ηελ θαηάιιειε κεραλή. ε 
πεξηνρέο κε ζρεηηθά ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκε 
αλεκνγελλήηξηεο κε κεγαιχηεξε δηάκεηξν δξνκέα. ε πεξηνρέο κε ζρεηηθά πςειέο 
ηαρχηεηεο αλέκνπ, είλαη θαιχηεξν λα απμεζεί ην κέγεζνο ηεο γελλήηξηαο. 
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Εηθόλα 12 (α) Αύμεζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ δξνκέα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ηζρύο 
ζε ρακειόηεξεο ηαρύηεηεο αλέκνπ (β) Αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο γελλήηξηαο κε 

απνηέιεζκα αύμεζε ηεο ηζρύνο ζε πςειόηεξεο ηαρύηεηεο.  
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Κεθάιαην 4 : Θέζε εγθαηάζηαζεο αηνιηθνύ πάξθνπ.  

Οη θχξηνη παξάγνληεο γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο 
αλεκνγελλεηξηψλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Αηνιηθφ δπλακηθφ. ζν θαιχηεξε γλψζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλέκνπ 
(έληαζε, δηαθπκάλζεηο ζε ηαρχηεηα θαη δηεχζπλζε, ξηπέο). 

 Η εγθαηάζηαζε λα κελ επεξεάδεη αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ. Η επηινγή ηεο 
ζέζεο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη ζπκβαηή (εγγχηεηα, δηαζχλδεζε) κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

 Να έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηα πηζαλά 
αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα (πάγνο, ζπειιψδεηο άλεκνη, έληνλνο θπκαηηζκφο 
θ.ιπ.). Ο πάγνο ζπγθεθξηκέλα θαζψο επηθάζεηαη ζηηο θαηαζθεπέο απμάλεη 
ζεκαληηθά ηα ζηαηηθά θαη δπλακηθά θνξηία κε απνηέιεζκα φια ηα ζπζηήκαηα 
ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη νη γξακκέο κεηαθνξάο λα πξέπεη λα έρνπλ 
ππνινγηζηεί ψζηε λα αληέρνπλ. Δπίζεο, φηαλ επηθάζνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 
πάγνπ ζηα πηεξχγηα ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα εθηνμεπζεί θάπνην 
θνκκάηη πάγνπ θαζψο ηα πηεξχγηα πεξηζηξέθνληαη. Σν απνηέιεζκα φισλ 
απηψλ είλαη φηαλ ππάξρεη πάγνο ε αλεκνγελλήηξηα λα ζηακαηά γηα λα 
θαζαξηζηεί ην νπνίν έρεη κεγάιε επίπησζε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηδίσο 
φηαλ απηή ή απηέο είλαη ζε πεξηνρή πνπ απνθιείνληαη ζπρλά απφ ην ρηφλη.  

 
 

4.1 Μνξθνινγία εδάθνπο.  

Η ζέζε εγθαηάζηαζεο είλαη θξίζηκε γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ελφο 
ζπζηήκαηνο αλεκνγελλεηξηψλ. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν ε κε θαιή ιεηηνπξγηά ηεο 
αλεκνγελλήηξηαο αλ θαη έρεη εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρή κε πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ 
.Απηφ γίλεηαη γηαηί ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θνξέο ε αλεκνγελλήηξηα ιεηηνπξγεί θάησ 
απφ έληνλν κεηαβαιιφκελν πεδίν ξνήο ιφγσ ηεο πςειήο ηχξβεο πνπ επηθξαηή ζηελ  
πεξηνρήο. Η ηχξβε νθείιεηαη ζηελ χπαξμε κεκνλσκέλσλ θηεξίσλ ή άιισλ εκπφδησλ 
άιια θαη απφ ηελ ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο. Ο ζρεδηαζηήο ινηπφλ πξέπεη λα γλσξίδεη 
νξηζκέλεο αξρέο πνπ ηζρχνπλ αλάινγα κε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. 
Οη δχν κνξθνινγηθέο θαηεγνξίεο  εδάθνπο πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί κηα εγθαηάζηαζε 
είλαη νη εμήο: 

 Η κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο λα είλαη επίπεδε (επίπεδν έδαθνο ή ζάιαζζα) 

 Η κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο λα είλαη αλψκαιε (ιφθνη, βνπλά, πςίπεδα, 
δηάζεια)  

 
4.1.1 Δπίπεδε επηθάλεηα εδάθνπο.  

ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ χπαξμε ηπρφλ αλεκνθξαθηψλ νη 
νπνίνη «πξνζηαηεχνπλ»  απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο πνπ επηθξαηνχλ. Σέηνηνη είλαη 
ηα δέληξα ησλ νπνίνλ ε παξνπζία ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ζρεδφλ ηνλ κεδεληζκφ 
ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ κέρξη θαη ην χςνο ηεο θνξπθή ηνπο, ελψ ην νξηαθφ ζηξψκα 
θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη απφ ην χςνο ηεο θνξπθήο ηνπο θαη θαηάληε φπσο  θαίλεηαη 
παξαθάησ ζηελ εηθφλα.  
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Εηθόλα 13 Επίπεδν έδαθνο κε δέληξα γηα εκπόδηα.  
 

Άιια ηέηνηνη εκπφδηα κπνξεί λα είλαη θηήξηα ηα φπνηα απνηεινχλ θαη απηά απνηεινχλ 
έλα είδνο εκπφδησλ θαζψο ε παξνπζία ηνπο δηαηαξάζζεη ζε ζεκαληηθή έθηαζε ην 
πεδίν ξνήο ηνπ αλέκνπ.  
 

 

Εηθόλα 14 Επίπεδν έδαθνο κε θηίξην γηα εκπόδην.  
 

 

Εηθόλα 15 Απεηθόληζε ξνήο αέξα ζε επίπεδν εδάθνπο κε θηίξην θαη δέληξα γηα 
εκπόδηα.  
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4.1.2 Αλώκαιε επηθάλεηα εδάθνπο.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ ππάξρεη ζαθήο ηξφπνο εμέηαζεο ηνπ εδάθνπο 
επεηδή θάζε πεξίπησζε είλαη μερσξηζηή. Ο ηξφπνο γηα λα μεπεξάζνπκε ην πξφβιεκα 
απηφ είλαη ε δεκηνπξγία αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο κέζα ζε αεξνδπλακηθή ζήξαγγα ή 
κε εθαξκνγή καζεκαηηθψλ κνληέισλ κέζσ ππνινγηζηψλ. 
Παξφια απηά ππάξρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνγξαθηθέο θαηεγνξίεο ζε απηή 
ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πνπ ζπλαληάηε ζπρλά θαη κπνξνχλ λα ηππνπνηεζνχλ 
θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηεπζπληήξηα γξακκή. Απηέο είλαη:  
 
1. Λφθνη-βνπλά  

Η κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ιφθνπο ζρεκαηίδεη 
κηα επηκήθεο ζεηξά. Σφηε εάλ ν άλεκνο έρεη θάζεηε θαηεχζπλζε πξνο ηελ επηκήθε 
ζεηξά απφ ιφθνπο αλαγθάδεηαη λα πεξάζεη απφ πάλσ κε απνηέιεζκα ηελ 
επηηάρπλζε ηνπ (ζαλ λα πεξλάεη κέζα απφ αθξνθχζην) αθνχ δελ κπνξεί λα πεξάζεη 
απφ ηα πιάγηα φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα παξαθάησ. Δπίζεο ζην ζρήκα 
απεηθνλίδεηαη θαη ε επηηάρπλζε ηνπ αλέκνπ, φπνπ ζηελ θνξπθή έρνπκε δηπιαζηαζκφ 
ηεο  ηαρχηεηαο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη πεξίπνπ νθηαπιαζηαζκφ ηεο απνδηδφκελεο 
ηζρχνο απφ ηελ αλεκνγελλήηξηα. Δάλ ν άλεκνο δελ θπζάεη ζηελ θάζεηε θαηεχζπλζε 
αληί λα πεξάζεη απφ πάλσ, ζα πεξάζεη θπξίσο απφ ηα πιάγηα. Απνηειέζκαηα 
κειεηψλ έδεημαλ φηη ε ηδαληθή ινθνζεηξά είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη θιίζε 16ν σο 
πξνο ην νξηδφληην επίπεδν, ελψ ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθή κε πνιχ κηθξή θιίζε ησλ 3ν. 
ε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, κε έληνλν αλάγιπθν ηα αηνιηθά πάξθα ζηήλνληαη θαηά 
θχξην ιφγν ζε θνξπθνγξακκέο θαη ιίγν πξηλ απφ απηέο πξνο ηελ κεξηά πνπ πλένπλ 
νη άλεκνη. Μειέηεο επίζεο έδεημαλ φηη θαηάιιεια κέξε γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ζπζηήκαηνο αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ε επηκήθεο ζεηξά απφ ιφθνπο χςνπο 100-600κ 
θαη δηεχζπλζε άμνλα παξάιιειε πξνο απηή ηεο αθηνγξακκήο.  

 

Εηθόλα 16 Καηαλνκή ηαρύηεηαο πάλσ από ιόθν.  
 

2. Τςίπεδα  
Παξφιν πνπ ηα πςίπεδα παξέρνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

εγθαηάζηαζεο ελφο αηνιηθνχ ζπζηήκαηνο, δελ είλαη θαηάιιεια φζν αλαθνξά ην 
αηνιηθφ δπλακηθφ. Η κείσζε ηεο ηαρχηεηαο είλαη αξθεηά κεγάιε θαη γηα λα 
μεπεξάζνπκε ην πξφβιεκα απηφ πξέπεη λα βάινπκε κηα αλεκνγελλήηξηα κε πάξα 
πνιχ ςειφ ππιψλα γηα λα δέρεηαη ν ξφηνξαο «θαζαξφ» αέξα.  
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Εηθόλα 17 Καηαλνκή ηαρύηεηαο πάλσ από πςίπεδν.  
 

3. Γηάζεια.  
Πνιχ θαιή ζέζε γηα ηνπνζέηεζε αλεκνθηλεηήξσλ είλαη ηα πεξάζκαηα θαη ηα 

δηάζεια εηδηθά αλ ε ξνή ηνπ αλέκνπ είλαη ηέηνηα ψζηε λα δηέξρεηαη κέζα απφ ην 
άλνηγκα. Οη ζέζεηο απηέο είλαη εχθνιεο σο πξνο ηελ πξφζβαζε ηνπο θαη πξνζθέξνπλ 
ηδαληθέο πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Οη ζέζεηο απηέο αξρηθά εμεηάδνληαη γηα ην αλ είλαη 
δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ αλεκνθηλεηήξα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζην εξγαζηήξην γίλεηαη 
ιεπηνκεξήο κειέηε ζε νκνίσκα κέζα ζε αεξνδπλακηθή ζήξαγγα. ζν πην ςειά είλαη 
ηα βνπλά πνπ δεκηνπξγνχλ ην πέξαζκα ηφζν πην επλντθή είλαη ε ζέζε θαη φζν πην 
νκαιή είλαη ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ηνπ πεξάζκαηνο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε 
ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ αλεκνθηλεηήξα.  
 

 

Εηθόλα 18 Πεξηνρή κέγηζηεο ηαρύηεηαο ζε δηάζειν.  
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Κεθάιαην 5: Σαμηλόκεζε Αηνιηθώλ Πάξθσλ IEC.  

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ δελ πεξηέρνπλ κφλν δεδνκέλα ζρεηηθά 
κε ηελ θακπχιε ηζρχνο, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη ηα πξνθίι ηνπ αλέκνπ γηα ηα νπνία 
νη αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί λα αληέμνπλ. Η ζεηξά πξνηχπσλ IEC 61400 
θαιχπηεη έλα κεγάιν θάζκα ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη απφδνζεο γηα ηε βηνκεραλία ηεο 
αηνιηθήο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ φπσο ηα κεραληθά θνξηία, ε 
αθνπζηηθή, ε πνηφηεηα ηζρχνο, ε αζθάιεηα θαηαζθεπψλ θ.η.ι. Οη αλεκνγελλήηξηεο 
έρνπλ θαζνξηζηεί γηα λα θαιχπηνπλ ηα πξφηππα IEC κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ζηηο αθξαίεο 
ηαρχηεηεο θαη ζηηο ξηπέο ηνπ αλέκνπ ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ θαη ζηελ έληαζε ηεο 
δηαηαξαρήο (ηχξβεο). Η έληαζε ηεο δηαηαξαρήο είλαη ν ιφγνο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο 
ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ πξνο ηε κέζε ηαρχηεηα ησλ 10min.  

Οη θαηαζθεπαζηέο αλεκνγελλεηξηψλ πξνζθέξνπλ ζπλήζσο δηαθνξεηηθά 
κνληέια αλεκνγελλεηξηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα δηαθνξεηηθά χςε αηξάθηνπ θαη 
IEC ηαμηλνκήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ γηα κία αλεκνγελλήηξηα 
IEC Καηεγνξίαο ΙΙΑ ζα είλαη πςειφηεξα απφ εθείλα γηα έλα παξφκνην κνληέιν 
ζρεδηαζκέλν γηα ιηγφηεξεο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο Καηεγνξίαο ΙΙΙΒ. Η αλεκνγελλήηξηα 
θαηεγνξίαο ΙΙΙΒ ελδέρεηαη λα έρεη ηελ ίδηα γελλήηξηα αιιά κε κεγαιχηεξν δξνκέα, ην 
νπνίν ζεκαίλεη φηη ζα έρεη πςειφηεξν ζπληειεζηή ρσξεηηθφηεηαο (capacitor factor – 
CF) θαη ζα παξέρεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα.  
 
 

5.1 Όξγαλα κέηξεζεο ηζρύνο ηνπ αλέκνπ  

Η δηεξεχλεζε γηα ηνλ άλεκν μεθηλά απφ ην λα ζπγθεληξψζνπκε πνιιά ζηνηρεία 
γηα ηελ ηνπνζεζία ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα εθηηκήζνπκε ηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ 
αλέκνπ. Απηφ κπνξεί πιένλ λα γίλεη εχθνια κε έλα ζχλεζεο αλεκφκεηξν ην νπνίν 
πεξηζηξέθεηαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Σα πεξηζζφηεξα καθξνρξφληα 
δεδνκέλα ηνπ αλέκνπ ζηνλ θφζκν βαζίδνληαη ζε απηέο ή παξφκνηεο ζπζθεπέο ηχπνπ 
«πξνπέιαο». Αιιά κε ηηο ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη απαξαίηεηεο πνιχ πην 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ άλεκν, πξνθεηκέλνπ νη αλεκνγελλήηξηεο λα 
ζρεδηαζηνχλ κε αζθάιεηα θαη λα πξνβιεθζεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ε απφδνζή 
ηνπο θαη ε νηθνλνκηθή αμία. ήκεξα, ππάξρνπλ δχν πην πξνεγκέλα είδε αλεκφκεηξσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηα ζχγρξνλα αηνιηθά ζπζηήκαηα. Σν πξψην 
βαζίδεηαη ζε ερεηηθέο κεηξήζεηο θαη ην άιιν βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν Doppler. 

Σα ερεηηθά αλεκφκεηξα ζηέιλνπλ ηξία ερεηηθά θχκαηα ππεξήρσλ ζηνλ ρψξν 
κέηξεζήο ηνπο θαηφπηλ κεηξηέηαη ε απφθιηζε ηνπ ρξφλνπ κε ηελ νπνία νη ήρνη 
θηάλνπλ ζε αληίζεηνπο αηζζεηήξεο. Γεδνκέλνπ φηη ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ απμάλεηαη ή 
κεηψλεηαη αλάινγα κε ην αλ θηλείηαη ζηε θνξά ηνπ αλέκνπ ή αληίζεηα απφ απηήλ, ν 
ρξφλνο απφθιηζεο θαζηζηά δπλαηφ ηνλ ππνινγηζκφ ηφζν ηεο ηαρχηεηαο φζν θαη ηεο 
θαηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηέξρεηαη ν ήρνο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν 
άλεκνο είλαη ήξεκνο, φια ηα ερεηηθά θχκαηα θηάλνπλ ζηνπο ηξεηο αηζζεηήξεο 
ηαπηφρξνλα. Μπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ηαρέσο κεηαβαιιφκελα δεδνκέλα αλέκνπ ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε δχν ή θαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, πξάγκα πνπ ηα θαζηζηά 
θαηάιιεια γηα κεηξήζεηο δηαηαξαρψλ (ηχξβεο). Μπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 
κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο θαζψο θαη πάλσ ζηελ άηξαθην ηεο ίδηαο ηεο 
αλεκνγελλήηξηαο.  
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Σα αλεκφκεηξα αθνπζηηθήο ερνβφιηζεο (ground-mounting, sonic detection and 
ranging- SODAR) κεηαδίδνπλ ερεηηθνχο «παικνχο» ζηνλ αέξα. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεηαμχ ηνπ νπνίνπ έλαο παικφο ρξεηάδεηαη γηα λα αλαπεδήζεη ζηα αηκνζθαηξηθά 
ζσκαηίδηα θαη λα επηζηξέςεη πίζσ ζε έλαλ δέθηε παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 
πςφκεηξν ζην νπνίν βξίζθνληαη ηα ζσκαηίδηα πνπ αλαθινχλ ηνπο παικνχο.     
Δάλ ηα ζσκαηίδηα θηλνχληαη, ε θίλεζε απηή ζα αληρλεπζεί απφ ην θαηλφκελν Doppler 
ηεο αιιαγήο ηεο ζπρλφηεηαο ζηα ιακβαλφκελα ζήκαηα. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηξηψλ 
ερεηηθψλ θψλσλ πάλσ απφ ηνλ πνκπφ, κηα αλάιπζε ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ ζεκάησλ 
θαζηζηά δπλαηφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νξηδφληηαο θαη ηεο θαηαθφξπθεο ηαρχηεηαο ηνπ 
αλέκνπ, θαζψο θαη ηεο θαηεχζπλζήο ηνπ. Σα ζπζηήκαηα ζθφπεπζεο θαη αλίρλεπζεο 
θσηφο (light detection and ranging – LIDAR) είλαη παξφκνηα κε ηα SODAR, αιιά 
ρξεζηκνπνηνχλ ην θσο αληί ηνπ ήρνπ. Σα αλεκφκεηξα SODAR θαη LIDAR είλαη 
απνιχησο ρξήζηκα γηα ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε πςφκεηξα ησλ 
κεγάισλ αλεκνγελλεηξηψλ, δειαδή πεξίπνπ 50-200 m. Οη πεξηζζφηεξνη 
κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί επί ησλ πνίσλ είλαη ζπλήζσο ηνπνζεηεκέλα ηα ζπκβαηηθά 
αλεκφκεηξα ζε χςνο κηθξφηεξν απφ 60 m.  
 
 

5.2 Αηνιηθά Πάξθα.  

Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κφλν κηα αλεκνγελλήηξηα γηα κηα 
ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία, φπσο έλα ζπίηη εθηφο δηθηχνπ ζηελ εμνρή, ζπρλά φηαλ 
αλαθαιχςνπκε κηα ηνπνζεζία κε θαιφ αηνιηθφ δπλακηθφ, είλαη ινγηθφ λα 
εγθαηαζηήζνπκε κεγάιν αξηζκφ αλεκνγελλεηξηψλ ζε απηήλ, ην επνλνκαδφκελν 
αηνιηθό πάξθν ή αηνιηθή εγθαηάζηαζε. Πξνθαλψο θαη πξνθχπηνπλ αξθεηά 
πιενλεθηήκαηα απφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε κηα αλεκψδε 
ηνπνζεζία. Μεξηθνί ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ην κεησκέλν θφζηνο αλάπηπμεο ηεο 
ηνπνζεζίαο, νη απινπνηεκέλεο ζπλδέζεηο ζε γξακκέο κεηαθνξάο, ε εχθνιε 
πξφζβαζε γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη ηε ζπληήξεζε.  

 

 

Εηθόλα 19 Αλεκνγελλήηξηα από ην αηνιηθό πάξθν ηνπ Παλαρατθνύ.  
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5.3 Υεξζαίν Αηνιηθό Γπλακηθό.  

Δίλαη θπζηθφ λα πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ αηνιηθνχ 
δπλακηθνχ, δειαδή θαηά πφζν κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δήηεζεο 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ αξθεηά κεγάισλ εθηάζεσλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα λα γίλεη απηφ. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο απηνχ, ην 
Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (National Renewable Energy 
Laboratory – NREL) άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη ράξηεο αηνιηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ΗΠΑ 
απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980. Με απηνχο ηνπο ράξηεο σο ζεκείν αλαθνξάο, ην NREL 
έρεη επηρεηξήζεη λα εθηηκήζεη ην ζπλνιηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο ζε εδάθε εθηφο 
ησλ δσλψλ άγξηαο θχζεο, ησλ πάξθσλ, ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, θαη άιισλ πεξηνρψλ 
πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αλάπηπμε ηέηνησλ πάξθσλ. 

ίγνπξα ινηπφλ, γηα λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 
απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα, ην αηνιηθφ δπλακηθφ πξέπεη λα είλαη επαξθέο. ε 
κηα έθζεζε ηνπ ην NREL παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζεκαληηθήο κειέηεο ησλ 
πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θάπνηνλ πεξηνρψλ γηα κεγάιν αξηζκφ έξγσλ αηνιηθήο 
ελέξγεηαο ζηηο ΗΠΑ. Γηα λα νξγαλψζνπλ ηελ κειέηε ηνπο, νη εξεπλεηέο έθαλαλ 
δηαρσξηζκφ κεηαμχ άκεζσλ θαη έκκεζσλ ρξήζεσλ ηεο γεο. Οη άκεζεο ρξήζεηο ηεο 
γεο αθνξνχλ κφληκεο παξεκβάζεηο, φπσο δξφκνη πξφζβαζεο θαη βάζεηο ζεκειίσζεο 
ησλ γελλεηξηψλ, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ θαηά ην θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ, θαζψο 
επίζεο θαη πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, 
αιιά νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε άιιεο ρξήζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζή 
ηνπ. Οη πεξηνρέο έκκεζεο ρξήζεο είλαη θπξίσο εθείλεο πνπ απαηηνχληαη σο 
απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ γελλεηξηψλ θαη σο άιινη ρψξνη γχξσ απφ ηα πάξθα. Η 
κειέηε ηνπο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ηππηθά έξγα έρνπλ κφληκεο πεξηνρέο 
άκεζεο ρξήζεο πεξίπνπ 0.74 acres αλά MW εγθαηαζηεκέλεο ηζρχνο, νη 
πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη γηα δξφκνπο, ζπλ άιια 17 ac/MW γηα πξνζσξηλή 
άκεζε ρξήζε. Καη ζηεο δχν απηέο ηηκέο ππάξρεη πνιχ κεγάιε αβεβαηφηεηα. Οη 
πεξηνρέο απηέο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
γελλεηξηψλ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 5-10 δηακέηξσλ δξνκέα κεηαμχ 
ησλ πχξγσλ, αλάινγα κε ηε δηάηαμε, καδί κε άιινπο ρψξνπο γχξσ απφ ηα πάξθα. 

Αλακθίβνια, νη αλεκνγελλήηξηεο πνπ είλαη πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο ζα έρνπλ σο 
απνηέιεζκα παξεκβνιή ζηηο πίζσ αλεκνγελλήηξηεο απφ ηνλ άλεκν πνπ ιακβάλεηαη 
απφ ηηο κπξνζηηλέο ηνπο. Καζψο ελέξγεηα εμάγεηαη απφ ηνπο δξνκείο, ν άλεκνο 
επηβξαδχλεηαη θαη κεηψλεηε ε δηαζέζηκε ηζρχο πνπ δέρνληαη νη απφ πίζσ κεραλέο. 
Μεηά απφ κηα νξηζκέλε απφζηαζε πεξίπνπ δέθα δηακέηξσλ δξνκέα πίζσ απφ κηα 
αλεκνγελλήηξηα, ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κπνξεί λα αλαθηήζεη ζρεδφλ ηελ αξρηθή ηηκή 
ηεο, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο κηα άιιε ζεηξά αλεκνγελλεηξηψλ ζα κπνξνχζε λα 
εγθαηαζηαζεί. Αλάινγα κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δξνκέσλ, νη απψιεηεο απφ κηα 
ζεηξά ζε κηα άιιε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα έλα 
αηνιηθφ πάξθν απαηηείηαη πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ αλέκνπ πνπ 
επηθξαηνχλ, νη εθηηκήζεηο ησλ αλσκαιηψλ ηνπ εδάθνπο, νη δξφκνη πξφζβαζεο, νη 
εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, νη ηξέρνπζεο θαη 
πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο ηεο γεο γηα ηηο πεξηνρέο κεηαμχ ησλ πχξγσλ, θ.η.ι. Απηνί νη 
πεξηνξηζκνί, ηνπιάρηζηνλ γηα επίγεηα έξγα, ζπρλά νδεγνχλ ζε καθξηέο ζεηξέο 
αλεκνγελλεηξηψλ ή ζε ζπκπιέγκαηα αλεκνγελλεηξηψλ εγθαηαζηεκέλα άηαθηα, 
δειαδή ρσξίο ζεηξέο θαη ζηήιεο. ηαλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαηάιιεια ζε ζεηξέο θαη 
ζηήιεο, ε απφζηαζε θαηά κήθνο κηαο γξακκήο θάζεηα πξνο ηνπο αλέκνπο είλαη 
ζπρλά ηεο ηάμεο ησλ πέληε δηακέηξσλ ηνπ δξνκέα, ελψ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 



 

Πτυχιακή Δργασία Ασπρομάλη Δυστράτιου- Ροΐδη Κωνσταντίνου 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ  ΣΗ 

ΝΗΟ ΙΦΝΟ ΜΔΩ  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ  

 

43  

 

ζεηξψλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ 10 δηακέηξσλ. Οπφηε ε δηάηαμε απηή πεξηγξάθεηαη σο 
κηα 5D*10D δηάηαμε.  

 

  

Εηθόλα 20 Υεξζαίν αηνιηθό πάξθν κε ζηνηρηζκέλεο αλεκνγελλήηξηεο.  
 

 

Εηθόλα 21 Υεξζαίν αηνιηθό πάξθν κε άηαθηε δηάηαμε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ. 
 

Ληγφηεξν απφ ην 1% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο 
ζεκειηψζεηο αλεκνγελλεηξηψλ, απφ δξφκνπο θαη άιιεο κφληκεο δεζκεχζεηο ηεο γεο. Η 
ίδηα ε ζπζηνηρία ησλ γελλεηξηψλ θαιχπηεη πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο 
έθηαζεο, ελψ ηα ππφινηπα δχν ηξίηα είλαη νπδέηεξεο δψλεο.  

Με ην 99% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ λα είλαη ελ δπλάκεη 
δηαζέζηκν γηα ζπκβαηηθή γεσξγία ή θηελνηξνθία, νη επθαηξίεο γηα ακνηβαία ρξήζεη ηεο 
γεο είλαη άθζνλεο. Οη αγξφηεο είλαη πηζαλφ λα ζέινπλ λα δηαηεξνχλ θαη λα 
εθκεηαιιεχνληαη έλα αηνιηθφ πάξθν, αιιά κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ζεκαληηθέο 
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ξνέο εζφδσλ απφ ηε κίζζσζε ηεο γεο ηνπο ζε έλαλ επελδπηή αηνιηθνχ πάξθνπ. Οη 
εηήζηεο πιεξσκέο κπνξεί λα ππνινγίδνληαη αλά acre ή αλά αλεκνγελλήηξηα, ή 
κπνξεί νη δπν ηνπο λα κνηξάδνληαη ηα έζνδα απφ ηηο MWh ελέξγεηαο πνπ παξάγνληαη. 

Σα αηνιηθά πάξθα είλαη αξθεηά ζπκβαηά κε ηε ζπκβαηηθή γεσξγία, θπξίσο κε 
ηελ εθηξνθή βννεηδψλ, θαη ηα πξνζηηζέκελα έζνδα πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλαο 
γεσξγφο απφ ηε κίζζσζε ηεο γεο ζε έλαλ ηδηνθηήηε αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη ζπρλά 
κεγαιχηεξα απφ ηελ αμία ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ζπγθνκίδνληαη απφ ηελ ίδηα 
ηε γε. Ωο απνηέιεζκα, νη θηελνηξφθνη θαη νη αγξφηεο κπνξεί λα γίλνπλ νη κεγαιχηεξνη 
ππνζηεξηθηέο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη ηνπο βνεζά λα απνθνκίδνπλ 
θέξδε παξακέλνληαο ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο.  
 
 

5.4 Τπεξάθηηα Αηνιηθά Πάξθα.  

Παξφιν πνπ ηα ρεξζαία αηνιηθά πάξθα ήηαλ ε κεγαιχηεξε πεγή αηνιηθήο 
ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν, ε κηθξή ζηηο κέξεο καο αιιά γξήγνξα 
αλαπηπζζφκελε ππεξάθηηα αγνξά παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ην 
κέιινλ. Σα πιενλεθηήκαηα ζηελ ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα πεξηιακβάλνπλ ηελ 
εγγχηεηα ζε κεγάια παξάθηηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα θνξηίνπ, ψζηε λα κπνξεί λα 
απνθεπρζεί ην θφζηνο κεηαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, πάλσ απφ ην κηζφ πιεζπζκνχ 
ησλ ΗΠΑ δνπλ ζε πεξηνρέο θνληά ζε σθεαλνχο ή ζε κεγάιεο ιίκλεο, θαη πνιηηείεο κε 
παξάθηηα ζχλνξα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηξία ηέηαξηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ΗΠΑ.  

Δπηπιένλ, ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλήζσο ηείλεη λα είλαη πςειφηεξε 
ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, γη‟ απηφ ην ιφγν ε αηνιηθή ελέξγεηα έρεη έλα αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα. Οη ππεξάθηηνη άλεκνη ηείλνπλ επίζεο λα είλαη ηζρπξφηεξνη, ζηαζεξφηεξνη 
θαη ιηγφηεξν ηπξβψδεηο, θαη ζπρλά πλένπλ ην απφγεπκα, φηαλ ε ηζρχο είλαη πνιχηηκε. 
Δάλ νη αλεκνγελλήηξηεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο αξθεηά καθξηά απφ ηελ αθηή, ε νπηηθή 
φριεζε θαη ν ζφξπβνο απνηεινχλ κηθξφηεξα πξνβιήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα επίγεηα 
αηνιηθά πάξθα. Απφ ηε άιιε κεξηά, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ είλαη πνιχ πην 
απαηηεηηθφ, ε πξφζβαζε γηα ζπληήξεζε είλαη αξθεηά δχζθνιε, θαη ηα θφζηε είλαη 
ζεκαληηθά πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε απηά ησλ ρεξζαίσλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν NREL 
(Musial & Ram, 2010), γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεη φηη ην ζηαζκηζκέλν θφζηνο ηεο 
ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη πεξίπνπ δηπιάζην απφ απηφ ησλ ρεξζαίσλ 
αηνιηθψλ πάξθσλ. 

 

Εηθόλα 22 Τπεξάθηην αηνιηθό πάξθν. 



 

Πτυχιακή Δργασία Ασπρομάλη Δυστράτιου- Ροΐδη Κωνσταντίνου 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ  ΣΗ 

ΝΗΟ ΙΦΝΟ ΜΔΩ  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ  

 

45  

 

Η νηθνδφκεζε ησλ ππεξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηελ 
ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, αιιά θαη απφ ην βάζνο ηνπ λεξνχ θαη ηελ απφζηαζε απφ ηελ 
αθηή. Πην κηθξνχο πεξηνξηζκνχο απνηεινχλ ηα θχκαηα, ηα ξεχκαηα ηνπ σθεαλνχ, ε 
έληαζε ησλ θαηαηγίδσλ, θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα ην πάξθν λα παξεκβαίλεη ζηηο 
ζαιάζζηεο νδνχο θαη ζηα παξαδνζηαθά αιηεπηηθά πεδία. πλεζέζηεξα ηα ππεξάθηηα 
αηνιηθά πάξθα είλαη ζε χδαηα βάζνπο κηθξφηεξνπ απφ 30 κέηξα, ην νπνίν επηηξέπεη 
ζε κεκνλσκέλεο αλεκνγελλήηξηεο λα ζηεξηρηνχλ ζε έλαλ πχξγν, ν νπνίνο 
ππνζηεξίδεηαη απφ έλαλ κφλν ραιχβδηλν πχξγν πνπ θαηαιήγεη βαζηά ζηνλ ππζκέλα 
ηεο ζάιαζζαο. ε απηά ηα ξερά χδαηα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο πξνεληεηακέλν 
ζθπξφδεκα γηα βάξνο ζηε βάζε. Απηά πνπ αλαθέξνληαη σο κεηαβαηηθά χδαηα, 
βάζνπο 30-60 m, έρνπλ δνκέο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηε 
βηνκεραλία πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε πεξίβιεκα (πιέγκα), φπσο επίζεο 
ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο εθδφζεηο ηεο κνλνπαζζάινπ ππνδνκήο θαη είλαη 
απνζπλδεδεκέλεο απφ ηνλ ππζκέλα.  

 

 

Εηθόλα 23 Σξόπνη ππνζαιάζζηαο έδξαζεο.  
 

Γελ είλαη κφλν ην βάζνο ηνπ λεξνχ έλα ζνβαξφ δήηεκα, είλαη θαη ε απφζηαζε 
απφ ηελ αθηή πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηνλ ζρεδηαζκφ. Γηα λα κεηψζνπκε ηηο 
απψιεηεο κεηαθνξάο, ζε θάζε πχξγν ηνπνζεηνχληαη κεηαζρεκαηηζηέο θαη δηαθφπηεο 
πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ηάζε ηεο γελλήηξηαο απφ πεξίπνπ 690 V ζε 30-36kV. Γηα 
ζρεηηθά κηθξέο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 30 ρηιηνκέηξσλ 
απφ ηελ αθηή, ε ηάζε είλαη αξθεηή θαη επηηξέπεη λα ζπλδεζνχλ ζεηξέο γελλεηξηψλ κε 
πνιιά ππνζαιάζζηα θαιψδηα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο απεπζείαο κε ηνλ 
ππνζηαζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ μεξά. Γηα κεγαιχηεξεο φκσο ζπζηνηρίεο θαη 
κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, απηέο νη ζεηξέο ελψλνληαη κε ππεξάθηηνπο κεηαζρεκαηηζηέο 
πνπ αλπςψλνπλ ηελ ηάζε ζπλήζσο απφ ηα 33 kV ζηα 132 kV.  

Η κεηαθνξά απφ ππεξάθηηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ζε ππνζηαζκνχο ζηελ μεξά 
γίλεηαη κε ππνβξχρηα ηξηθαζηθά θαιψδηα. Δθφζνλ απηνί νη κεκνλσκέλνη αγσγνί ζε 
απηά ηα θαιψδηα είλαη ηφζν θνληά κεηαμχ ηνπο, έρνπλ πνιχ κεγάιε ζπκθπή 
παξάιιειε ρσξεηηθφηεηα απφ φηη ζπλήζεηο ελαέξηεο γξακκέο κεηαθνξάο ζηελ μεξά. 
Δλψ νη ελαέξηεο γξακκέο είλαη εθ θχζεσο επαγσγηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ απνξξνθνχλ 
άεξγν ηζρχ, ηα ππνβξχρηα ηξηθαζηθά θαιψδηα δεκηνπξγνχλ άεξγν ηζρχ (VAR). Γηα λα 
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αληηζηαζκηζηεί, ρξεηάδεηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο αληηζηάζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο, ν νπνίνο 
απαηηείηαη ηφζν γηα ηελ ππεξάθηηα πιαηθφξκα φζν θαη γηα ηνλ ππνζηαζκφ ζηελ μεξά. 
Σα ππνζαιάζζηα ηξηθαζηθά θαιψδηα ιεηηνπξγνχλ ζπρλά σο επηκήθεηο ππθλσηέο, νη 
νπνίνη πξέπεη λα θνξηηζηνχλ θαη λα απνθνξηηζηνχλ ζε θάζε θχθιν. Απηφ ην ξεχκα 
θφξηηζεο κεηψλεη ην πξαγκαηηθφ ξεχκα πνπ κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζε θνξηία, ην 
νπνίν ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ φξηα ζην κήθνο ησλ ππνβξχρησλ θαισδίσλ. 

Γηα ηα κεγάια αηνιηθά πάξθα πνπ βξίζθνληαη καθξχηεξα απφ ηα 50 km αλνηθηά 
ηεο ζάιαζζαο, ε κεηαθνξά κε πςειή ηάζε DC (high voltage DC transmission – 
HVDC) απνηειεί βηψζηκε επηινγή, ελψ πέξα απφ ηα 100 km είλαη ε κφλε επηινγή. 
Απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο ππεξάθηηνο κεηαηξνπέαο AC ζε DC είλαη απαξαίηεηνο καδί κε 
έλαλ ρεξζαίν αληηζηξνθέα DC ζε AC γηα λα ζπλδεζεί ζηνλ ππνζηαζκφ ζηελ μεξά. 
Δλψ απηφο ν επηπιένλ εμνπιηζκφο απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ην θφζηνο, ππάξρνπλ κεξηθά εγγελή πιενλεθηήκαηα ζηε κεηαθνξά DC. Καηαξρήλ 
επηηξέπεη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο λα ζπλδένληαη κε ην δίθηπν 
ζηαζεξήο ζπρλφηεηαο. Δπίζεο, κεηψλεη ηηο απψιεηεο κεηαθνξάο ζε ζρεδφλ ακειεηέα 
πνζφηεηα αθφκε θαη γηα κεγάιεο απνζηάζεηο. Αθφκε, δεδνκέλνπ φηη ηα θαιψδηα 
κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν DC απφ AC, ηα θαιψδηα ηψξα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έλα κεζαίνπ κεγέζνπο αηνιηθφ πάξθν AC, αιιά ζην κέιινλ ζα 
κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα έλα πνιχ κεγαιχηεξν αηνιηθφ πάξθν κε ηελ 
πξνζζήθε ελφο κεηαηξνπέα. Σέινο, ηα ειεθηξνληθά ηζρχνο ζηνπο κεηαηξνπείο 
επηηξέπνπλ κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο ελεξγνχ θαη ηεο άεξγνπ ηζρχνο, φπσο γίλεηαη θαη 
ζηηο ζπκβαηηθέο ζχγρξνλεο γελλήηξηεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ αηκνζηξφβηινπο.  
 
 

5.5 Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο Α/Γ.  

Σα αηνιηθά ζπζηήκαηα έρνπλ αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη 
αξλεηηθέο αθνξνχλ:  

  

 Θαλάηνπο πνπιηψλ 

 Θφξπβν  

 Έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ  

 Αηζζεηηθέο επηπηψζεηο θαη  

 Ρχπαλζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αξρηθή ελέξγεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 
γελλεηξηψλ.  

 
Έρεη παξαηεξεζεί φηη πνπιηά ζπγθξνχνληαη κε αλεκνγελλήηξηεο, φπσο 

ζπκβαίλεη κε απηνθίλεηα, πχξγνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο, γπάιηλα παξάζπξα θαη 
γξακκέο πςειήο ηάζεο. Ωζηφζν νη ζάλαηνη ησλ πνπιηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 
αλεκνγελλήηξηεο είλαη πνιινί ιηγφηεξνη ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ εκπφδηα πνπ 
βάδνπλ νη άλζξσπνη ζηνλ δξφκν ηνπο, παξφια απηά εμαθνινπζεί λα είλαη έλα δήηεκα. 
Μειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πνπιηά πξνζαξκφδνπλ ηηο 
πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηηο δηαδξνκέο πνπ αθνινπζνχλ, πνιχ πξηλ 
ζπλαληήζνπλ κηα αλεκνγελλήηξηα, θαη έηζη ην πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ πνπ έρνπλ 
αλαθεξζεί είλαη κηθξφ. ηελ Καιηθφξληα ππήξμαλ αξθεηέο αλαθνξέο γηα ζαλάηνπο 
πνπιηψλ, φηαλ κηα νιφθιεξε ζεηξά απφ γξήγνξα πεξηζηξεθφκελεο αλεκνγελλήηξηεο 
εκπφδηζαλ ην πέξαζκα ηνπο, αιιά πιένλ ε πεξηζηξνθή ησλ ζχγρξνλσλ κεγάισλ 
αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ηφζν αξγή, ψζηε ηα πνπιηά πιένλ κπνξνχλ εχθνια λα ηηο 
απνθεχγνπλ. Πεηξάκαηα ζε ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα ζηε Γαλία έθζαζαλ ζην 
ζπκπέξαζκα φηη νη πάπηεο απνθεχγνπλ ηηο αλεκνγελλήηξηεο, αθφκα θαη ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνιψκαηα γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπο ζηελ γχξσ 
πεξηνρή.  

Η αληίιεςε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ αηζζεηηθή ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη ε πην 
ζεκαληηθή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλψλ. Η ζσζηή δηαθήκηζε κπνξεί λα θάλεη ηηο 
αλεκνγελλήηξηεο πνιχ πην απνδεθηέο. Δπηπιένλ ε ηαθηνπνίεζε ησλ 
αλεκνγελλεηξηψλ ίδηνπ κεγέζνπο ζε εληαίεο γξακκέο θαη ζηήιεο, θαζψο θαη ν 
ρξσκαηηζκφο ηνπο κε αλνηρηφ γθξη ρξψκα γηα ζπλδπαζκφ κε ηνλ νπξαλφ θαίλεηαη λα 
βνεζά. Οη κεγαιχηεξεο αλεκνγελλήηξηεο πεξηζηξέθνληαη πην αξγά θαη έηζη δελ 
απνζπνχλ ηφζν ηελ πξνζνρή ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ.  

Έλα άιιν ακθηζβεηνχκελν θαηλφκελν  είλαη ν ζφξπβνο απφ κηα αλεκνγελλήηξηα 
ή έλα αηνιηθφ πάξθν θαζψο νη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά 
γηα λα απαιχλνπλ απηφλ ηνλ ζφξπβν. Ο ζφξπβνο πνπ πξνθαιείηαη κε ηελ πεξηζηξνθή 
ησλ πηεξπγίσλ ιφγν ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζφξπβν θαηά 
ηελ ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο. ε αξθεηά κηθξή  απφζηαζε καθξηά απφ κηα 
αλεκνγελλήηξηα, ην επίπεδν ηνπ ήρνπ είλαη ζπγθξίζηκν κε ην ζξφηζκα ησλ θχιισλ 
ελφο δέληξνπ.  

Οη ζεηηθέο επηπηψζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ άιισλ 
ξππνγφλσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
Σν κνλαδηθφ αιιά κεγάιεο αμίαο πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ αηνιηθήο ελέξγεηαο 
είλαη, εθηφο απφ ηελ πνιχ κέηξηα αξρηθή ελέξγεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, φηη  δελ 
εθπέκπνπλ θαλέλα απφ SOx, NOx, CO, θακία πηεηηθή νξγαληθή έλσζε θαη θαλέλα 
ζσκαηίδην φπσο ζα γηλφηαλ κε ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. Φπζηθά, δεδνκέλνπ φηη 
δελ ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζφινπ εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηα νηθνλνκηθά 
νθέιε ησλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ ζα απμεζνχλ, εάλ θαη φηαλ νη πεγέο πνπ 
εθπέκπνπλ παξάγσγα ηνπ άλζξαθα αξρίζνπλ λα θνξνινγνχληαη.  
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Δλόηεηα 2: Τπνινγηζηηθό Παθέην RETScreen.  

Κεθάιαην 6 Πεξηβάιινλ κειέηεο RETScreen.  

Σν Λνγηζκηθό Γηαρείξηζεο Καζαξήο Δλέξγεηαο RETScreen είλαη έλα 
ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ Καλαδά. Σν ινγηζκηθφ επηηξέπεη ηελ 
νινθιεξσκέλε αλαγλψξηζε, αμηνιφγεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο ηερληθννηθνλνκηθήο 
βησζηκφηεηαο έξγσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαζψο επίζεο ηε κέηξεζε θαη επαιήζεπζε ηεο πξαγκαηηθήο 
απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ 
εμνηθνλφκεζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν RETScreen ελζσκαηψλεη κηα ζεηξά 
απφ βάζεηο δεδνκέλσλ γηα λα βνεζήζεη ην ρξήζηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο 
παγθφζκηαο βάζεο δεδνκέλσλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 
6.700 επίγεηνπο ζηαζκνχο θαη δνξπθνξηθά δεδνκέλα ηεο NASA. 
Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα επέθηαζε ηνπ Excel θαη απνηειείηαη απφ έμη θχιια 
εξγαζίαο:  

 Δθθίλεζε 

 Δλεξγεηαθφ Μνληέιν 

 Αλάιπζε θφζηνπο 

 Αλάιπζε εθπνκπψλ 

 Οηθνλνκηθή Αλάιπζε  

 Αλάιπζε Δπηθηλδπλφηεηαο 
 

Σν θαζέλα θχιιν εξγαζίαο ζα αλαιπζεί παξαθάησ αλαιπηηθά θαζψο πεξηέρνπλ 
κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ εθηφο απφ ην ηειεπηαίν θχιιν εξγαζίαο (Αλάιπζε 
Δπηθηλδπλφηεηαο) ην νπνίν είλαη πξναηξεηηθφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
εμνηθνλφκεζεο/παξαγσγήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν απφζβεζεο ηνπ έξγνπ.  
 
 

6.1 Δθθίλεζε.  

ε απηφ ην παξάξηεκα βάδνπκε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθθίλεζε ηεο 
κειέηεο φπσο ηελ νλνκαζία θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ θαζψο θαη άιιεο 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηχπν έξγνπ, ηελ ηερλνινγία, ηνλ ηχπνπ δηθηχνπ, ην 
λφκηζκα θαη ηηο κνλάδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κειέηε. Σέινο θαη πνιχ 
ζεκαληηθφ ζ΄απηή ηελ θαξηέια είλαη ε επηινγή ηνπ ηχπν αλάιπζεο απφ ηελ 
αλαπηπζζφκελε ιίζηα. Δάλ επηιεγεί ε "Μέζνδνο 1", απαηηνχληαη ιηγφηεξεο 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο (δειαδή ηα πεξηζζφηεξα θχιια εξγαζίαο θιείλνπλ) ελψ 
εάλ επηιεγεί ε "Μέζνδνο 2", απαηηνχληαη πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. πλήζσο, ε 
Μέζνδνο 1 ρξεζηκνπνηείηαη πξψηα γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ δηθαηνινγείηαη αλάιπζε 
ηεο κεζφδνπ 2. Δδψ επηιέγεηαη ε „‟Μέζνδνο 2‟‟ γηα λα γίλεη κηα πην ιεπηνκεξή κειέηε.  
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Εηθόλα 24 Απεηθόληζε εθθίλεζεο 
 

Αξρηθά λα αλαθεξζεί φηη ζην παξαθάησ ηκήκα θαίλνληαη ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα 
απφ ηελ λήζν Μήιν θαζψο ε βηβιηνζήθε ηνπ RetScreen πεξηέρεη δεδνκέλα γηα απηή 
θαη φρη γηα ηελ ίθλν, επνκέλσο επηιέγεηαη σο ηελ πην θνληηλή (γεσγξαθηθά θαη 
θιηκαηνινγηθά) κε ηελ δηθή καο πεξίπησζε. Σα βαζηθά θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα είλαη 
ε ζεξκνθξαζία αέξα, ε ζεξκνθξαζία εδάθνπο, ε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ε ηαρχηεηα 
αλέκνπ. Δδψ δελ αιιάδνπκε ηίπνηα παξά κφλν ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ.  

 

 

Εηθόλα 25 Απεηθόληζε εθθίλεζεο 
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Παξαθάησ θαίλνληαη νη κέζεο κεληαίεο ηαρχηεηεο αλέκνπ γηα ηελ ίθλν, νη νπνίεο ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο. 

 

Εηθόλα 26 Πίλαθαο κέζεο ηαρύηεηαο αλόκνπ ζηε λήζν ίθλν  
 
 

6.2 Ρνδόγξακκα (Wind Rose).  

Σν Ρνδφγξακκα (wind rose) είλαη έλα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη, ηε 
δηαλπζκαηηθή θαηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ, γηα κηα 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζπλήζσο κηα εκέξα κπνξεί 
θαη κήλα. Δκθαλίδεηαη θπξίσο σο έλα πνιχγσλν, φπνπ ην κήθνο ησλ δηαλπζκάησλ 
θαηαλέκεηαη πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο θαη είλαη αλάινγν κε ηελ ζπρλφηεηα 
εκθάληζεο ησλ αλέκσλ πξνο απηέο ηηο θαηεπζχλζεηο. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην 
δηάλπζκα, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αλέκσλ απφ ηε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε ζηελ θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Σψξα ζα δεηρζεί ην ξνδφγξακκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνπ φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα ην κεγαιχηεξν δηάλπζκα είλαη απφ ηελ θαηεχζπλζε 
ΒΒΓ(Βφξεην Βφξεην Γπηηθά), δειαδή ηελ κεγαιχηεξε πεξίνδν ν άλεκνο έρεη 
δηεχζπλζε 342 κνίξεο θαηεχζπλζε (εθθίλεζε 0 κνίξεο απφ βνξά), ην ακέζσο 
κηθξφηεξν δηάλπζκα είλαη απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ Βνξά, εδψ παξαηεξνχληαη έληνλα 
ρξψκαηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη πην κεγάιε, άξα θαη 
ε παξαγφκελε ελέξγεηα πεξηζζφηεξε. Σέινο έλα κηθξφ πνζνζηφ αλέκσλ είλαη κε 
λνηηνδπηηθή δηεχζπλζε πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη λφηηνη άλεκνη είλαη ζπλήζσο πην 
ηζρπξνί.  

  

Εηθόλα 27 Ρνδόγξακκα γηα ηελ λήζν ίθλν  
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6.3 Δλεξγεηαθό Μνληέιν.  

ε απηφ ην θχιιν ππάξρνπλ δηαζέζηκνη 3 κέζνδνη αλάιπζεο εάλ επηιεγεί ε 
"Μέζνδνο 1", πξαγκαηνπνηείηαη κηα απινπνηεκέλε αλάιπζε βάζεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο 
θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Δάλ επηιεγεί ε "Μέζνδνο 2", 
πξαγκαηνπνηείηαη κηα πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε κε βάζε ηα εηήζηα δεδνκέλα ηνπ 
θιίκαηνο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Δάλ επηιεγεί ε 
"Μέζνδνο 3", πξαγκαηνπνηείηαη αθφκε πην ιεπηνκεξήο αλάιπζε κε βάζε ηα κεληαία 
δεδνκέλα ηνπ θιίκαηνο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 
Δπηιέρηεθε ε κέζνδνο 3 θαζψο είλαη πην αλαιπηηθή απφ ηηο άιιεο. Η κέζνδνο 3 
πεξηέρεη ηηο εμήο ππνθαηεγνξίεο:  

1) Αμηνιφγεζε πεγψλ  
2) Αλεκνγελλήηξηα  
3) Πεξίιεςε  

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο μερσξηζηά θαζψο θαη ηη πεξηέρεη ην θάζε θειί, 
αλαιχνληαο βέβαηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ.  
 
 

6.4 Αμηνιόγεζε Πεγώλ. 

Παξαθάησ θαίλνληαη κε ζεηξά κηα ζηήιε κε ηελ κέζε κεληαία ηαρχηεηα αλέκνπ 

(m/s) ηεο ίθλνπ πνπ ππνινγίζηεθε απφ δεδνκέλα ηνπ Meteoblue. Η δηπιαλή ζηήιε 

είλαη ε κέζε κεληαία ηαρχηεηα αλέκνπ ηεο Μήινπ θαη ηνπνζεηείηαη απηφκαηα απφ ην 

ινγηζκηθφ θαζψο ζην πξνεγνχκελν ππνινγηζηηθφ θχιιν είρε επηιερηεί ε Μήινο ν 

ιφγνο ν νπνίνο εμεγείηαη παξαπάλσ. Απηή ε ζηήιε δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο αιιά πξφθεηηαη γηα έλα θαιφ κέηξν ζχγθξηζεο ησλ ηαρπηήησλ κεηαμχ 

ησλ δχν λεζηψλ θαη απνδεηθλχεηαη κε γπκλφ κάηη  νη ηαρχηεηεο ησλ αλέκσλ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ ίθλν είλαη παξφκνηεο ηεο Μήινπ.  

 

Εηθόλα 28 Απεηθόληζε αμηνιόγεζεο πεγώλ  
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ηελ επφκελε αθξηβψο ζηήιε αλαγξάθνληαη νη ηηκέο πψιεζεο ηνπ 
παξαγφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε €/MWh αλά κήλα ζην πνζφ ησλ 99,45 €/MWh 
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
Ν.3851/2010/ΦΔΚ.Α΄85  

 

 

Εηθόλα 29 Σηκή πώιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο(€ / ΜWh)  
 

ηελ ηειεπηαία ζηήιε θαίλεηαη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δίθηπν αλά 
κήλα πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ππνινγηζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ δεδνκέλε 
ηαρχηεηα αλέκνπ ζηε ίθλν. Η κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ ζα έρεη ζπλήζσο κεηξεζεί ζε 
χςνο απφ 3 έσο 100 m, κε ηα 10 m λα είλαη πην ζπλεζηζκέλα. Οπνηαδήπνηε κέηξεζε 
ζε χςνο κηθξφηεξν απφ 3 m πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη απφ άιιε πεγή δεδνκέλσλ 
δεδνκέλεο ηεο έληνλεο επηξξνήο ηεο ηξαρχηεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ 
ζα έρνπλ ζηηο κεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην έδαθνο.  
 
 

6.5 Δηζαγσγή Αλεκνγελλήηξηαο.  

ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία επηιέγεηαη ε αλεκνγελλήηξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ παξαγφκελε ηζρχ αλά ζηξφβηιν κέζα απφ κηα κεγάιε γθάκα 
αλεκνγελλεηξηψλ πνπ πεξηέρεη ην ινγηζκηθφ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε επηιέγεηαη ε VESTAS V90 θαη παξαθάησ θαίλνληαη ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηζρχο αλά ζηξφβηιν 2.000 kW, αξηζκφο 
ζηξνβίισλ 5 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 10MW, χςνο ππιψλα 
80m, δηάκεηξνο ξφηνξα 90m θαη επηθάλεηα ζάξσζεο αλά ζηξφβηιν 6.362m2. Σν κφλν 
πνπ ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε είλαη νη θακπχιεο ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, εδψ 
επηιέγεηαη “Σππνπνηεκέλν”, θαζψο κε ηελ επηινγή „‟Δμαηνκηθεπκέλε ιχζε‟‟ ζα πξέπεη 
λα ηνπνζεηεζεί θαη ν αδηάζηαηνο αξηζκφο ζην θειί παξάγσλ ζρήκαηνο εδψ ν 
ρξήζηεο εηζάγεη κηα ηηκή γηα ηνλ ζπληειεζηή ζρήκαηνο πνπ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 
ηεο θαηαλνκήο Weibull, αιιά ιφγσ έιιεηςεο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 
αξηζκφ αθήλεηαη ε επηινγή ηππνπνηεκέλε θαη απζαίξεηα επηιέγεηαη απφ ην 
πξφγξακκα ν αξηζκφο 2. πλήζσο ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο ζα θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 
3. Γηα δεδνκέλε κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ, έλαο ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο ζρήκαηνο 
δείρλεη κηα ζρεηηθά κεγάιε θαηαλνκή ησλ ηαρπηήησλ αλέκνπ γχξσ απφ ηνλ κέζν φξν, 
ελψ έλαο πςειφηεξνο ζπληειεζηήο ζρήκαηνο δείρλεη κηα ζρεηηθά ζηελή θαηαλνκή ησλ 
ηαρπηήησλ αλέκνπ γχξσ απφ ηνλ κέζν φξν.  

Έλαο ρακειφηεξνο ζπληειεζηήο ζρήκαηνο είλαη ελδεηθηηθφο κηαο πςειφηεξεο 
ππθλφηεηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα δεδνκέλε κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ. Απηφ θαλνληθά 
ζα νδεγήζεη ζε πςειφηεξε παξαγσγή ελέξγεηαο, εθηφο απφ πεξηνρέο κε πςειή κέζε 
ηαρχηεηα αλέκνπ, νπφηε ε παξαγσγή ελέξγεηαο ζα κεησζεί ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 
εκθάληζεο ηαρχηεηαο αλέκνπ πςειφηεξεο απφ ηελ ηαρχηεηα αλέκνπ ζηξνβίινπ. 
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Εηθόλα 30 Καηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλεκνγελλήηξηαο 
 

Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηελ πεγή δεδνκέλσλ ηεο θακπχιεο ελέξγεηαο γηα λα 
θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ θακπχιεο ελέξγεηαο. Οη επηινγέο 
απφ ηελ αλαπηπζζφκελε ιίζηα είλαη: "Σππηθή" θαη "Πξνζαξκνζκέλε". Η αιιαγή ηεο 
επηινγήο ζε απηφ ην πεδίν επεξεάδεη ηνλ ππνινγηζκφ γηα ηα δεδνκέλα ελεξγεηαθήο 
θακπχιεο. Σα δεδνκέλα ελεξγεηαθήο θακπχιεο ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα 
δεδνκέλα θακπχιεο ηζρχνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 
αλέκνπ. ηαλ επηιεγεί ε επηινγή "Σππηθή", ην κνληέιν ζα ππνινγίζεη ηα δεδνκέλα 
ελεξγεηαθήο θακπχιεο κε βάζε ηελ θαηαλνκή ηαρχηεηαο αλέκνπ κε ηελ εμίζσζε 
Rayleigh. Γηα κηα πξψηε πξνζέγγηζε, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 
ηππηθή επηινγή εάλ ε θαηαλνκή ηαρχηεηαο αλέκνπ ζηελ ηνπνζεζία δελ είλαη γλσζηή. 
εκεηψζηε φηη ε θαηαλνκή Rayleigh είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο θαηαλνκήο 
Weibull γηα ηελ νπνία ν ζπληειεζηήο ζρήκαηνο ηζνχηαη κε 2. ηαλ επηιεγεί ε επηινγή 
"Πξνζαξκνζκέλε", ην κνληέιν ζα ππνινγίζεη ηα δεδνκέλα ελεξγεηαθήο θακπχιεο κε 
βάζε ηελ θαηαλνκή ηαρχηεηαο αλέκνπ Weibull. Απηή ε θαηαλνκή ρξεζηκνπνηείηαη 
ζπρλά ζηε κεραληθή αηνιηθήο ελέξγεηαο, θαζψο ζπκκνξθψλεηαη θαιά κε ηελ 
παξαηεξνχκελε καθξνπξφζεζκε θαηαλνκή ησλ κέζσλ ηαρπηήησλ αλέκνπ γηα κηα 
ζεηξά ηνπνζεζηψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ηνλ ζπληειεζηή 
ζρήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ππνινγηζκνχο. Δδψ επηιέρηεθε ε επηινγή 
„‟Σππηθή‟‟.  

 

Εηθόλα 31 Πίλαθαο ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ αλεκνγελλήηξηαο.  
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Σν γξάθεκα βαζίδεηαη ζε ηηκέο απφ ηηο ζηήιεο δεδνκέλσλ θακπχιεο ηζρχνο θαη 
δεδνκέλσλ θακπχιεο ελέξγεηαο. Απηφ ην γξάθεκα παξέρεη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο 
ηζρχνο (ζε kW) θαη ηεο ελέξγεηαο (ζε MWh) πνπ παξέρεηαη απφ ηελ επηιεγκέλε 
αλεκνγελλήηξηα θαη κεηξάηαη ζε κηα ζεηξά απφ ηαρχηεηεο αλέκνπ.  

 

Εηθόλα 32 Δηάγξακκα ηζρύνο ελέξγεηαο  
 

Παξαηεξείηαη φηη απφ 15m/s θαη κεηά ε θακπχιε ελέξγεηαο δηαθφπηεηαη απηφ 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεηά απφ ηέηνηεο ηαρχηεηεο ε αλεκνγελλήηξηα θξελάξεηαη 
γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Δπίζεο κεηά απφ 13 – 15 m/s ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη 
παξακέλεη ζηαζεξή ζηελ κέγηζηε ηηκή ηεο, επνκέλσο πεξεηαίξσ αχμεζε ηεο 
ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαηαπνλεί ηελ αλεκνγελλήηξηα. Σέινο θαίλεηαη φηη απφ 0 – 3m/s 
δελ παξάγεηαη ηζρχο θαη επνκέλσο ελέξγεηα απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 
ηαρχηεηεο απηέο δελ είλαη ηθαλέο λα πεξηζηξέςνπλ ηνλ ζηξφβηιν ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 
Σέηνηεο ηαρχηεηεο αλέκνπ εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηεο ίθλνπ δελ επηθξαηνχλ ζρεδφλ 
πνηέ.  
 

 Απψιεηεο δηάηαμεο.  
Οη απψιεηεο απηέο νθείισληαη ζηελ αιιήιεπίδξαζε πνιιψλ αλεκνγελλεηξηψλ κεηαμχ 
ηνπο. Παξαηεξείηαη κηα απψιεηα έξγνπ φηαλ νη αλεκνγελλήηξηεο βξίζθνληαη αξθεηά 
θνληά θαη ν ζηξνβηιφο ηνπο είλαη ζην ίδην χςνο θαη θαηεχζελζε κε ηνλ εκπξφζζην 
ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη κπξνζηηλέο αλεκνγελλήηξηεο παίξλνπλ ηελ 
ζσζηή πνζφηεηα θαη θαηεχζελζε αλέκνπ αιιά ινγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ξντθνπ 
ζσιήλα πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ν αέξαο κεηα ην πέξαζκα ηνπ απφ ηνλ ζηξφβηιν 
αιινηψλεηαη κε απνηέιεζκα ε επφκελεο αλεκνγελλήηξηεο δελ παξαιακβάλνπλ ηνλ 
«ζσζηφ» άλεκν ζε ζρέζε κε απηφλ κε ηνλ νπνίν ππνινγίδεηαη ε παξαγσγή 
ελέξγεηαο. Οη ηππηθέο ηηκέο γηα έλα θαιά ζρεδηαζκέλν αηoιηθφ πάξθν θπκαίλνληαη απφ 
0% εσο 20%. Οη απψιεηεο δηάηαμεο γηα κία εγθαηάζηαζε ζηξνβίινπ είλαη 0%, ελψ 
έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζχκπιεγκα κηθξφηεξν απφ 8 έσο 10 ζηξνβίισλ ζα πξέπεη λα 
δηαηεξεί ηηο απψιεηεο δηάηαμεο θάησ απφ 5%.  
 

 Απψιεηεο πηεξπγίνπ.  
Οη απψιεηεο απηέο νθείινληαη ζηελ θαηαπφλεζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο απφ ηελ θχζε, 
ε πξνζθφιιεζε ζθφλεο θαη πάγνπ επεξεάδνπλ ηελ αεξνδπλακηθή αιιά θαη ηελ 



 

Πτυχιακή Δργασία Ασπρομάλη Δυστράτιου- Ροΐδη Κωνσταντίνου 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ  ΣΗ 

ΝΗΟ ΙΦΝΟ ΜΔΩ  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ  

 

55  

 

ιεηηνπξγεία ηνπ πηεξπγίνπ. Οη απψιεηεο απηέο αληηκεησπίδνληαη  κε θαζαξηζκφ θαη 
ζέξκαλζε ησλ πεηξπγίσλ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν.   Δπνκέλσο νη απψιεηεο απηέο 
εμαξηψληαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία, ην πςφκεηξν ηνπνζέηεζεο, θαη γεληθά ην θιίκα 
πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή. Οη ηηκέο απηέο θπκαίλνληαη απφ 1% - 10%. Σν θιίκα ηεο 
ίθλνπ είλαη αξθεηά ζεξκφ επνκέλσο νη απψιεηεο ιφγσ πάγνπ είλαη ειάρηζηεο, άξα 
επηιέγεηαη έλα 3%.  
 

 Λνηπέο απψιεηεο.  
Απηέο νθείινληαη ζε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ιφγσ πςειψλ 
ηαρπηήησλ θαζψο θαη απξφζκελεο απψιεηεο θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο απφ ηε ηνπνζεζία ηνπ πάξθνπ πξνο ην θεληξηθφ δίθηπν. Οη ηηκέο απηέο 
θπκαίλνληαη απφ 2% έσο 6%, επηιέγεηαη ην 2% θαζψο ην λεζί είλαη αξθεηά κηθξφ θαη 
δελ ππάξρεη κεγάιε απφζηαζε κεηαθνξάο ηεο ελέξγεηαο. Έλα 16% ην νπνίν 
πξνζζέηεηαη κε ην 2% νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα απνκνλσκέλν δίθηπν.  
 

 Γηαζεζηκφηεηα.  
Δίλαη ην πνζνζηφ πνπ εθκεηαιιεπφκαζηε απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θπζηθά δελ 
είλαη 100% θαζψο ππάξρνπλ δηαθνπέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ γηα 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε, ε πηζαλήο βιάβεο. Οη ηηκέο απηέο θπκαίλνληαη απφ 
93% έσο 98%, επηιέγεηαη έλα 94%. ζν βέβαηα πην δχζβαηε είλαη ε ηνπνζεζία θαη 
πην αθξαίεο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηφζν πην ρακειφ ζα είλαη ην πνζνζηφ 
δηαζεζηκφηεηαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα πνζνζηά πνπ έρνπλ επηιερηεί 
θαη πνπ έρνπλ εμεγεζεί παξαπάλσ.  
 

 

Εηθόλα 33 Πίλαθαο απσιεηώλ.  
 

6.6 Πεξίιεςε.  

ηελ ηειεπηαία ππνελφηεηα ηνπ θχιινπ «ελεξγεηαθνχ κνληέινπ» αλαγξάθνληαη 
ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θαη ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δίθηπν φπσο 
ππνινγίζηεθε απφ ην κνληέιν παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν «αμηνιφγεζε πεγψλ». 
Σν κνληέιν ππνινγίδεη ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο γηα νιφθιεξν ην αηνιηθφ πάξθν, ην 
νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ αλαινγία ηεο κέζεο ηζρχνο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ 
ζηαζκφ παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα έλα ρξφλν πξνο ηελ νλνκαζηηθή ηνπ ηζρχ. Οη 
ηππηθέο ηηκέο γηα ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο κηαο αηνιηθήο εγθαηάζηαζεο θπκαίλνληαη απφ 
20 έσο 40%. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ην θνκκάηη ηεο πεξίιεςεο.  

 

 

Εηθόλα 34 πληειεζηήο ηζρύνο θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα δηθηύνπ.  
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6.7 Αλάιπζε Κόζηνπο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο βνεζά ηνλ ρξήζηε λα 
ππνινγίζεη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ην έξγν.  απηφ ην θχιιν εξγαζίαο 
ρσξίδνληαη αλαιπηηθά ζε θαηεγνξίεο ηα θφζηε ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πην αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο είλαη: 

 Ρπζκίζεηο 

 Αξρηθφ θφζηνο 

 Δηήζηα θφζηε 

 Πεξηνδηθά θφζηε 
Παξαθάησ αλαιχνληαη μερσξηζηά νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο.  
 
6.7.1. Ρπζκίζεηο.  

Δδψ ην RetScreen δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα επηιέμεη αλάκεζα ζε δπν 
κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ. Η κέζνδνο 1 είλαη πην ιηηή απφ ηελ κέζνδν 2 
φπνπ απαηηείηαη κηα πην αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε ησλ θνζηψλ. Δπηιέγεηαη ε κέζνδνο 
2 θαζψο είλαη πην αλαιπηηθή θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε επηινγή ησλ 
δαπαλψλ ηνπ έξγνπ.  
 
6.7.2. Αξρηθό Κόζηνο.  

Σν αξρηθφ θφζηνο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα φπσο, ε κειέηε ζθνπηκφηεηαο, 
αλάπηπμε, ηα κεραλνινγηθά κέξε, ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
θαη ην ηζνδχγην ζπζηήκαηνο θαη δηάθνξα. 
 
Παξαθάησ  γίλεηαη αλάιπζε ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  
 
1. Μελέτη σκοπιμότηταρ.  
ηελ κειέηε απηή πεξηιακβάλνληαη νη πξψηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
έγθξηζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη:  
 

 Έξεπλα ζην ρψξν.  

Αθνχ γίλεη κηα γεληθή επηινγή ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ  νη αλεκνγελλήηξηεο, 
ρξεηάδεηαη επίζθεςε απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ, θπξίσο έλα κεηεσξνιφγν γηα λα βξεη ηα 
ζεκεία φπνπ νη αλεκνγελλήηξηεο απνδίδνπλ ηα κέγηζηα. πλήζσο κηα κέξα αξθεί θαη 
νη ακνηβέο ησλ αηφκσλ θπκαίλνληαη απφ 300 έσο 1000€.  
 

 Αμηνιφγεζε πφξσλ.  

Η κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ αλέκνπ ζε χςνο πνπ πξνζεγγίδεη ην 
χςνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αηνιηθψλ 
πάξθσλ θαζψο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνγξάκκαηα φπσο ην 
RetScreen. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγεζνχλ νη κεηαβνιέο ηνπ 
αλέκνπ ζηελ πεξηνρή πνπ ζαξψλεηαη απφ ηα πηεξχγηα θαη λα εληνπηζζνχλ πηζαλά 
θαηλφκελα θφπσζεο. Οη κεηξήζεηο απηέο γίλεηαη κε κεηεσξνινγηθνχο ηζηνχο θαη 
απαηηεί πεξίπνπ έλα ρξφλν κεηξήζεσλ. Μηα εηήζηα κέηξεζε ηζηνχ θνζηνινγείηαη 
πεξίπνπ κε 50000€. ηελ δηθή καο πεξίπησζε 4 ηζηνί επαξθνχλ γηα κηα θαιή 
αμηνιφγεζε.  
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 Πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε.  

Οη αλεκνγελλήηξηεο επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ, φζν θαη αλ θαίλεηαη πεξίεξγν, ηέηνηα 
πξνβιήκαηα είλαη ε ερνξχπαλζε, ε αθαιαηζζεζία θαη ζπλέπεηεο ζηελ ρισξίδα θαη 
παλίδα ηνπ ρψξνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ. Οη παξαπάλσ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 
θξίλνπλ αλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν, γηα απηφ ρξεηάδνληαη θάπνηνη εηδηθνί λα ην 
θξίλνπλ απηφ ε λα δψζνπλ ιχζε ζε θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Σν 
πξνζσπηθφ απηφ ζα απνηειείηαη απφ 3 άηνκα πνπ ζα ακεηθζνχλ κε 850€.  
 

 Πξνθαηαξθηηθφο ζρεδηαζκφο έξγνπ.  

Απαηηείηαη έλαο πξνθαηαξθηηθφο ζρεδηαζκφο απφ θάπνην εκπεηξνγλψκνλα πνπ ζα 
εθηηκήζεη ην ρξφλν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Σν πξνζσπηθφ απηφ ζα απνηειείηαη απφ 5 
άηνκα κε ακνηβή 850€ έθαζηνο.  
 

 Αλαιπηηθή εθηίκεζε θφζηνπο.  

Η αλαιπηηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 
εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Οη ππεξεζίεο ηνπ 
κεραληθνχ είλαη πεξίπνπ 850€ αλά άηνκν. Έλα επαξθέο πξνζσπηθφ ην 10 αηφκσλ ζα 
καο πξνζθέξεη κηα αλαιπηηθή εθηίκεζε θφζηνπο.  
 

 Μειέηε αλαθνξάο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Σν θφζηνο γηα κηα κειέηε παξαθνινχζεζεο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, είλαη 
αξθεηά κεγάιν ηεο ηάμεο ησλ 50000€ γηα απηφ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πνπ νη 
αηνιηθνί ζηαζκνί δελ μεπεξλνχλ ηα 15MW απηή ε κειέηε παξαιείπεηαη. 
 

 Γηαρείξηζε έξγνπ 

Σν θφζηνο ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη απφ έλαλ 
εκπεηξνγλψκνλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Έλα 5κειέο 
πξνζσπηθφ κε ακνηβή 850€ ν θαζέλαο είλαη αξθεηφ.  
 

 Σαμίδηα θαη δηακνλή 

ε απηά ηα έμνδα πεξηιακβάλνληαη ε κεηαθνξά, ε δηακνλή ζε μελνδνρεία θαη ηηο 
εκεξήζηεο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ηαμηδεχεη. Γηα απνκνλσκέλεο πεξηνρέο 
φπσο ε ίθλνο 250€ αλά ηαμίδη είλαη επαξθέο, βέβαηα φζν πην απνκνλσκέλνο είλαη ν 
πξννξηζκφο ηφζν πην κεγάιν είλαη ην πνζφ απηφ.  
 

 Σειηθή έθζεζε 

Απαηηείηαη κηα ιεπηνκεξήο έθζεζε ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο κε ηηο δηαπηζηψζεηο θαη 
ζπζηάζεηο ηεο. πλήζσο γηα ην κέγεζνο ηνπ πάξθνπ 3 άηνκα κε 850€ αλά άηνκν είλαη 
αξθεηφ. Παξαθάησ θαίλνληαη ζπλνπηηθά νη δαπάλεο γηα ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο 
φπσο αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο. ε φιεο ηηο εξγαζίεο πάξζεθε φζν ην δπλαηφλ ή 
πην αθξηβή επηινγή γηα λα επαιεζεπηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ. 
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Εηθόλα 35 Πίλαθαο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο  
 
Οη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο απνηεινχλ ζπλήζσο ην 1 κε 5% ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. ηελ 
δηθή καο κειέηε ην πνζνζηφ είλαη 1,4% θαη βξηζθφκαζηε κέζα ζηα φξηα ησλ 
ζεσξεηηθψλ ηηκψλ.  
 
2. Ανάπτςξη.  
Αθνχ επηηεπρζεί ην ζρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ κειέηε 
ζθνπηκφηεηαο, ζα πξνβνχκε ζε ελέξγεηεο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ζρεδίνπ. Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα ηκήκαηα ηεο αλάπηπμε θαζψο θαη ε αηηηνιφγεζε 
ησλ επηιερζέλησλ ηηκψλ.  
 

 Γηαπξαγκαηεχζεηο ζπκβνιαίνπ.  

Αθνχ πεξάζεη απφ έγθξηζε ην ζρέδην ηεο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ν εξγνδφηεο ηνπ 
έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί κηα ζχκβαζε κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο 
ηνπ έξγνπ. Σν θφζηνο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ αηφκσλ πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηελ 
ζχκβαζε θπκαίλεηαη απφ 300 έσο 1500€ θαη ην πιήζνο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ 1 έσο 
30 αλάινγα ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. ηελ δηθηά καο πεξίπησζε επηιέγνληαη 5 άηνκα κε 
ακνηβή 1000€ ηνλ θαζέλα.  
 

 Άδεηεο θαη εγθξίζεηο.  

Πεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθέο εγθξίζεηο, άδεηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε γεο θαη 
πδάησλ. Δδψ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ειεθηξνιφγνη, νηθνδφκνη, δαζνθχιαθεο θαη 
ππξνζβέζηεο. Σν θφζηνο φισλ ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 300 έσο 1000€ θαη ηα 
άηνκα κπνξεί λα θηάζνπλ αθφκε θαη ηα 400 αλάινγα ην έξγν. Δδψ επηιέγνληαη 20 κε 
ακνηβή 800€.  
 

 Δπηζθφπεζε ρψξνπ θαη δηθαηψκαηα γεο 

Αλ ζα γίλεη επηζθφπεζε ρψξνπ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ, ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρσξνζέηεζεο θαη πηζαλά λνκηθά πξνβιήκαηα. ίγνπξα 
απαηηείηαη φκσο επηζθφπεζε γηα ηνλ δξφκν, ηηο γξακκέο κεηαθνξάο θαη ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ ππνζηαζκνχ. Μηα έξεπλα απφ 1 έσο 10 εθηάξηα ζεσξείηαη απιή θαη 
θνζηνινγείηαη κε 750€. Η ηνπνζέηεζε 5 αλεκνγελλεηξηψλ απαηηεί ιηγφηεξα απφ 10 
εθηάξηα θαη κε ηελ πξφζιεςε 3 αηφκσλ κε ακνηβή 850€, ην θφζηνο απηφ αλέξρεηαη 
ζηα 3300€.  
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 Γηαπίζηεπζε θαη θαηαρψξεζε ΑΣΘ (Αέξηα Σνπ Θεξκνθεπίνπ).  

Απηφ ην πνζφ ζεσξείηαη ακειεηέν θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη, θαζψο αθνξά κηα 
πηζηνπνίεζε φηη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ιεηηνπξγία.  
 

 Υξεκαηνδφηεζε έξγνπ.  

Σν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ 
απαηηνχληαη, γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ππνρξεψζεσλ (ρξένο θαη κεηνρέο). Γηα ηηο άλσζελ 
ππεξεζίεο απαηηνχληαη 3 έσο 100 άηνκα κε κέγηζηε ακνηβή 1500€. Δδψ επηιέρηεθαλ 
20 άηνκα κε ακνηβή 1300€ αλά εκέξα.  
 

 Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο.  

Οπνηαδήπνηε έξγν απαηηεί λνκηθή θαη ινγηζηηθή ππνζηήξημε γηα λα αλαπηπρζεί. 
Σέηνηα ζέκαηα είλαη ε έθζεζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ, ινγηζηηθά ζέκαηα 
θ.α. ζν γηα ηα λνκηθή ππνζηήξημε εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ 
δπζθνιία θιεηζίκαηνο ζπκβάζεσλ θαη ζπκθσληψλ. Πξνζεγγηζηηθά επηιέρζεθαλ 10 
άηνκα αλά εκέξα κε 1300€ ακνηβή.  
 

 Γηαρείξηζε έξγνπ.  

Σν θφζηνο δηαρείξηζεο έξγνπ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα ππφινηπεο θάζεηο ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. πλήζσο απαηηνχληαη 50 άηνκα αλά εκέξα θαη κε 
πξνηεηλφκελε ακνηβή 850€.  
 

 Σαμίδηα θαη δηακνλή.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ρξεηάδνληαη θάπνηεο επηζθέςεηο θαη 
ζπλαληήζεηο. Δπηιέρζεθαλ 10 ηαμίδηα κε έμνδα ην θαζέλα 250€.  
 

 

Εηθόλα 36 Πίλαθαο θόζηνπο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ.  
 

3. Μησανολογικά. 
Απηή ε θάζε πεξηιακβάλεη ηα θφζηε γηα ηελ κειέηε ηνπ ρψξνπ θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δνκήο ηνπ, επίζεο πεξηιακβάλνληαη ν κεραλνινγηθφο, ν 
ειεθηξνινγηθφο θαη ν νηθνδνκηθφο ζρεδηαζκφο, θαζψο θαη νη ζπκβάζεηο θαη ε 
επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φια ηα ηκήκαηα 
θαζψο θαη ν ηξφπνο εθινγήο ηνπ γηα ηελ θάζε ησλ κεραλνινγηθψλ.  
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 Σνπνζεζία θαη ζρεδηαζκφο θηεξίνπ.  

Δδψ πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, ηνπ κεηεσξνιφγνπ θαη 
εηδηθψλ ζηελ πξνζνκνίσζε θαη κνληεινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν θφζηνο απηψλ 
εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρήο (αλσκαιίεο εδάθνπο, κεγάιν εχξνο ηαρπηήησλ αλέκσλ θιπ). Ο αξηζκφο 
ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα θηάζεη ηνπο 300 θαη νη ακνηβέο θπκαίλνληαη απφ 300 έσο 
1000€. Γηα ην δηθφ καο αηνιηθφ πάξθν 30 άηνκα αλά εκέξα είλαη ππεξαξθεηά θαη κε 
ακνηβή 850€ κέγηζηε.  
 

 Μεραληθφο ζρεδηαζκφο.  

Σν θφζηνο ηνπ κεραληθνχ ζρεδηαζκνχ εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη νη 
εηδηθνί γηα λα ηνλ πξαγκαηνπνηήζνπλ. πλήζσο ρξεηάδνληαη 30 άηνκα αλά εκέξα γηα 
ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο αηνιηθνχ πάξθνπ. Η ακνηβή ηνπο ζα είλαη 850€.  
  

 Ηιεθηξνινγηθφο ζρεδηαζκφο.  

Ο ειεθηξνινγηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη φια ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ 
αζθαιή έληαμε κηαο λέαο πεγήο παξαγσγήο ζην δίθηπν. Αλάινγα ην κέγεζνο ηνπ 
έξγνπ νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ηνπο 300. Γηα κηθξά αηνιηθά πάξθα 20 
εξγαδφκελνη αλά εκέξα είλαη αξθεηνί θαη κε ακνηβή 850€.  
 

 Οηθνδνκηθφο ζρεδηαζκφο.  

Σν θχξην έξγν ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ είλαη λα θαηαζθεπάζεη ηα θηήξηα, ηνπο νδνχο 
πξφζβαζεο θαη άιινπο επίγεηνπο δξφκνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε γξακκψλ κεηαθνξάο 
ησλ θαισδίσλ. Ο πνιηηηθφο κεραληθφο ακείβεηαη ζπλήζσο κε 850€ θαη ην δηθφο καο 
πάξθνπ πνπ είλαη κηθξφ 15 άηνκα είλαη αξθεηά.  
 

 Γηαγσληζκνί θαη ζπκβάζεηο.  

Μεηά ηελ έθζεζε ησλ πξνζθνξψλ πξνο ην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ρξεηάδνληαη θάπνηνη λα 
ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Γηα ηα 
κηθξά αηνιηθά πάξθα ν κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ είλαη 20. Δδψ επηιέγνληαη 15 αλά 
εκέξα κε ακνηβή 850€.  
 

 Δπίβιεςε θαηαζθεπήο.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα επηβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ παξέρεηαη είηε απφ ηνλ 
ππεχζπλν ηνπ έξγνπ είηε απφ ηνλ πξνκεζεπηή πιηθψλ. Σν θφζηνο ηνπ παξαπάλσ 
πξνζσπηθνχ εμαξηάηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Σα άηνκα επίβιεςεο ηεο 
θαηαζθεπήο κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη ηα 500 αιιά ιφγν κεγέζνπο ηνπ έξγνπ 10 
άηνκα είλαη αξθεηά αλά εκέξα κε ακνηβή 850€.  
 
πλνπηηθά ηα παξαπάλσ απεηθνλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο εηθφλαο.  
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Εηθόλα 37 Πίλαθαο κεραλνινγηθνύ θόζηνπο  
 
4. ύστημα παπαγωγήρ ηλεκτπικήρ ενέπγειαρ.  
Σν ζχζηεκα παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ην θνκκάηη ηεο αλεκνγελλήηξηαο , ηα έξγα 
νδνπνηίαο, ηελ γξακκή κεηαθνξάο, ηνλ ππνζηαζκφ  θαη ηα κέηξα ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκέξνπο ελέξγεηα. Παξαθάησ αλαιχνληαη 
ρσξηζηά ηα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχνο.  
 

 Αλεκνγελλήηξηα.  

Ο ρξήζηεο εηζάγεη κφλν ην θφζηνο αλά κνλάδα ρσξεηηθφηεηαο ζε kW θαζψο ε 
ρσξεηηθφηεηα εηζάγεηαη απηφκαηα απφ ην πξνεγνχκελν θχιιν εξγαζίαο ηνπ 
«ελεξγεηαθφ κνληέιν» ζην ζπγθεθξηκέλν θειί φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
Πξνθχπηεη απφ ην ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ πνζφηεηα ησλ ζηξνβίισλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ. Δπνκέλσο ε ηηκή πνπ ζα 
ηνπνζεηήζνπκε πεξηιακβάλεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 
Σν θφζηνο απηφ ηππηθά φζν κεγάιε είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηφζν πην κηθξφ ζα 
πξνθχπηεη. Σν επελδπηηθφ θφζηνο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζηξνβίινπ είλαη 
πεξίπνπ 1.100 €/kW πνζφ πξνζεγγηζηηθφ κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο γηα 
ηελ Δπξψπε.  
 

 Έξγα νδνπνηίαο.  

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ ράξηε ππάξρεη δηαζέζηκνο δξφκνο γηα ηηο θνξπθέο ηνπ 
λεζηνχ, επνκέλσο ηα έξγα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ην άλνηγκα δξφκνπ έσο ηελ 
εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ δελ ζα είλαη πάλσ απφ 3 km. Σν θφζηνο αλά 
ρηιηφκεηξν εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο. ηελ 
ίθλν φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ράξηε είλαη αξθεηά απιή ρσξίο απφηνκεο θνξπθέο, 
επνκέλσο επηιέγεηαη θφζηνο αλά ρηιηφκεηξν 7.000€.  
 

 Γξακκή κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ.  

Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ηνπ ειεθηξηζκνχ εμαξηάηαη απφ 
ηνλ ηχπν, ην κήθνο, ηελ ηάζε, ηελ ηνπνζεζία ηεο γξακκήο θαη ηελ ηζρχ ηνπ αηνιηθνχ 
πάξθνπ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ίθλνπ νη απνζηάζεηο είλαη αξθεηά κηθξέο επηιέγεηαη 
πξνζεγγηζηηθά κήθνο γξακκήο κεηαθνξάο 2 km πνπ ζεσξνχληαη ππεξαξθεηά θαη 
θφζηνο αλά ρηιηφκεηξν 10.000€.  
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Εηθόλα 38 Οδηθόο ράξηεο ηεο ίθλνπ θαη εκθάληζε ρώξνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

 Τπνζηαζκφο.  

Η ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο θηάλεη ζηνλ ππνζηαζκφ, εθεί γίλεηαη 
ππνβηβαζκφο ηεο ηάζεο κε ηε βνήζεηα κεηαζρεκαηηζηψλ θαη κεηαθέξεηαη κέζσ 
γξακκψλ δηαλνκήο ζην θεληξηθφ δίθηπν, κε πεξαηηέξσ ππνβηβαζκφ ηάζεο κπνξεί λα 
γίλεη θαηάιιειε θαη γηα νηθηαθή ρξήζε. Δπνκέλσο ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ 
ππνζηαζκνχ εμαξηάηαη απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ πάξθνπ θαη ηελ ηάζε πνπ δέρεηαη. 
Έηζη γηα ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 5 MW ε ηηκή ηνπ ππνζηαζκνχ είλαη 2.000.000 
CAD πνπ κε κεηαηξνπή ζε επξψ γίλεηαη 1.440.000€ φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα.  
 

 

Εηθόλα 39 Πίλαθαο ηηκώλ ππνζηαζκώλ.  
 

 Μέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο.  

πκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε. Σα κέηξα 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο εμαξηψληαη απφ ηελ απζηεξφηεηα ησλ κέηξσλ θαζψο θαη ηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82


 

Πτυχιακή Δργασία Ασπρομάλη Δυστράτιου- Ροΐδη Κωνσταντίνου 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ  ΣΗ 

ΝΗΟ ΙΦΝΟ ΜΔΩ  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ  

 

63  

 

η.κ. ηεο εγθαηάζηαζεο. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο ηνπ έξγνπ ηα θφζηνο ησλ 
κέηξσλ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 1000€. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα θφζηε 
φπσο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.  
 

 

Εηθόλα 40 Πίλαθαο θόζηνπο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
 
5. Ιζνδύγην ζπζηήκαηνο θαη δηάθνξεο δαπάλεο.  

Σν ηζνδχγην ζπζηήκαηνο θαη δηάθνξεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ηα εηδηθά θφζηε, ηηο 
θαηαζθεπέο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη ρξήζηκσλ θηεξίσλ, αληαιιαθηηθά θαη δηάθνξεο 
δαπάλεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ 
αλαιχνληαη αλαιπηηθά ηα θφζηε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηκήκαηνο.  
 

 Δηδηθά θφζηε έξγνπ.  

Δδψ ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ν ρξήζηεο είλαη λα επηιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ έξγνπ πνπ 
ζέιεη λα πινπνηήζεη, θαζψο κε ηελ αληίζηνηρε επηινγή δηαθνξνπνηνχληαη ηα 
παξαθάησ θειηά ηνπ ηκήκαηνο.  
 

 Θεκειίσζε αλεκνγελλήηξηαο.  

Σα ζεκέιηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ πεξηιακβάλνπλ ηα εξγαηηθά θφζηε θαη ην θφζηνο 
ησλ πιηθψλ. ηηο κεγάιεο αλεκνγελλήηξηεο απηά ηα θφζηε θπκαίλνληαη απφ 10.000 
έσο 50.000€, νη Vestas V90 είλαη αξθεηά κεγάιεο θαη ην θφζηνο αλά ζηξφβηιν 
νξίζηεθε πξνζεγγηζηηθά κε 40.000€.  
 

 Αλέγεξζε αλεκνγελλήηξηαο 

Η αλέγεξζε αλεκνγελλεηξηψλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εξγαζίαο θαη ηνπ απαξαίηεηνπ 
εμνπιηζκνχ. πλήζσο ην θφζηνο ηεο αλέγεξζεο απνηειεί ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ 
εμνπιηζκνχ ηζρχνο. Σν θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηζρχνο είλαη 11.000.000€ επνκέλσο 
ην 4% είλαη 440.000€, δειαδή ην θφζηνο αλέγεξζεο αλά ζηξφβηιν αληηζηνηρεί ζε 
88.000€.  
 

 Καηαζθεπή θηεξίσλ θαη πεξηβφινπ.  
Δπεηδή ην αηνιηθφ πάξθν είλαη κηθξφ απηή ε εξγαζία παξαιείθζεθε.  
 

 Αληαιιαθηηθά. 

Σν θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ απνηειεί ζπλήζσο ην 3% ηνπ θφζηνπο ηνπ εμνπιηζκνχ 
ηζρχνο γηα κεγάια αηνιηθά πάξθα. Γηα κηθξά κπνξεί λα θηάζεη θαη ην 30%. Γηα ην δηθφ 
καο πάξθν έλα 10% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηζρχνο είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ.  
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 Μεηαθνξά.  

Σα έμνδα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη 
αλάινγα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ. Δλδεηθηηθά επηιέρηεθε 
ην πνζφ ησλ 10.000€.  
 

 Δθπαίδεπζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία.  

Γηα θάζε ηκήκα 50 αλεκνγελλεηξηψλ απαηηνχληαη 6 ηερληθνί ζπληήξεζεο. Γηα κηθξά 
απνκνλσκέλα αηνιηθά πάξθα έλα ηερληθφο ζπληήξεζεο είλαη αξθεηφο. Γηα θάπνηεο 
φκσο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 2 έσο 
10 εξγαδνκέλσλ. Η ζέζε ζε ιεηηνπξγία απαηηεί απφ 1 έσο 8 άηνκα αλάινγα ην έξγν. 
Αζξνηζηηθά επηιέρηεθαλ 8 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 1 ηερληθφο ζπληήξεζεο, 5 
εξγαδφκελνη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη 2 άηνκα γηα ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία 
νη νπνίνη ζα ακείβνληαη κε 850€.  
 

 Απξφβιεπηα.  

Σα απξφβιεπηα ππνινγίδνληαη κε έλα πνζνζηφ απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ. 
Μηα πξνζεγγηζηηθή ηηκή είλαη 10%.  
 

 Σφθνο θαηά ηελ θαηαζθεπή 

Δδψ εηζάγεηαη ην επηηφθην (%) θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 
έξγνπ. Δπηιέγεηαη επηηφθην 3% ην νπνίν κπνξεί λα θπκαίλεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ θηάλνληαο αθφκα θαη ηελ ηηκή 15%. Ο εθηηκψκελνο ρξφλνο θαηαζθεπήο 
ηνπ έξγνπ επηιέρηεθε έλαο ρξφλνο (12 κήλεο). ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη 
ηηκέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.  
 

  

Εηθόλα 41 Πίλαθαο θόζηνπο αλέγεξζεο ηεο θαηαζθεπήο  
 
 
6.7.3 Δηήζηα Κόζηε. 

Τπνινγίδνληαη θάπνηεο εηήζηεο δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγεί έλα 
έξγν. Απηέο νη δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ ελνηθηάζεηο γεο, θφξνη ηδηνθηεζίαο, 
αζθάιηζηξα, θνηλσληθά νθέιε θαη έμνδα πνπ αθνξνχλ ηκήκαηα θαη εξγαζία, 
παξαθνινχζεζε θαη επηθχξσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη δηνηθεηηθά. 
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Παξαθάησ αλαιχνληαη φια απηά ηα θφζηε πνπ αλαθέξζεθαλ θαη αθνινπζεί πίλαθαο 
κε ηηο επηινγέο πάξζεθαλ.  
 

 Δλνηθίαζε γεο θαη πεγήο.  

Δάλ ε γε δελ αγνξάδεηαη απαηηείηαη έλα εηήζην θφζηνο ελνηθίαζεο. Δπνκέλσο κεηά 
απφ θαηάιιειε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ηδηνθηήηε ν ρξήζηεο εηζάγεη ην θφζηνο ηνπ 
ελνηθίνπ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ην πνζφ ησλ 5.000€ αλάινγα πάληα 
κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ.  
 

 Φφξνο ηδηνθηεζίαο.  

πρλά ππνινγίδεηαη σο πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ. 
Πξνζεγγηζηηθά επηιέρηεθε ην πνζφ ησλ 5.000€.  
 

 Πνζνζηφ αζθαιίζηξσλ.  

Σν θφζηνο απηφ φπσο θαη ηνπ θφξνπ ηδηνθηεζίαο πξνθχπηεη θαη απηφ σο πνζνζηφ 
ηνπ ζπλνιηθνχ αξρηθνχ θφζηνπο. Απαηηνχληαη θάπνηεο αζθαιίζεηο γηα πηζαλέο πιηθέο 
δεκηέο, απνηπρίεο εμνπιηζκνχ θαη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο. Σν πνζφ ησλ 5.000€ είλαη 
αληηπξνζσπεπηηθφ.  
 

 Σκήκαηα θαη εξγαζία.  

Σν θφζηνο γηα ηα αληαιιαθηηθά θαη ηελ απαηηνχκελε εξγαζία ππνινγίδεηαη αλάινγα 
ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δειαδή ζε kWh/€. Η εηήζηα παξαγσγή 
ελέξγεηαο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη 23.800.000 kWh επί 0,015€, πνπ είλαη κηα 
αξθεηά ινγηθή ηηκή γηα κηθξά αηνιηθά πάξθα, καο θάλεη ην πνζφ ησλ 360.000€.  
 

 Παξαθνινχζεζε θαη επηθχξσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Λφγσ ην κέγεζνο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ νη εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνο 
ηελ αηκφζθαηξα ζεσξείηαη ακειεηέα. Δπνκέλσο δελ απαηηείηαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζή ηνπο, άξα ην ζπγθεθξηκέλν θειί ζα παξακείλεη θελφ.  
 

 Κνηλσληθά νθέιε.  

Αθνξνχλ ζπλήζσο κεγάια αηνιηθά πάξθα θαζψο ραιάλε ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηφπνπ θαη 
πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπεζεί απηή δπζαξέζθεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο 
δσξεέο ζε θέληξα  επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ζε θηιαλζξσπηθέο δηνξγαλψζεηο 
θιπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθηφο φηη πξφθεηηαη γηα κηθξφ αηνιηθφ πάξθν, ε 
εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζα θέξεη πνιιά νθέιε ζην λεζί. Δπνκέλσο θαη 
εδψ δελ εηζάγεηαη θάπνηα ηηκή.  
 

 Γεληθά θαη δηνηθεηηθά.  

Σα εηήζηα γεληθά θαη δηνηθεηηθά πεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ησλ ινγηζηηθψλ, ησλ 
εηήζησλ δειψζεσλ, ηα ηξαπεδηθά έμνδα θιπ. Σν θφζηνο απηφ ππνινγίδεηαη σο 
πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ δαπαλψλ, θπκαίλεηαη απφ 1% έσο 20%, έλα 2% 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ.  
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 Απξφβιεπηα 

Σέινο ηνπνζεηήζεθε ζην θειί ησλ απξφβιεπησλ έλα πνζνζηφ 1% πνπ θαη απηφ 
πξνθχπηεη απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δαπαλψλ θαη καο δίλεη κεγαιχηεξε 
αζθάιεηα.  
Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα θαίλνληαη νη ηηκέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.  

 

Εηθόλα 42 Πίλαθαο εηήζησλ θνζηώλ  
 
 
6.7.4. Πεξηνδηθέο Γαπάλεο.  

ε απηή ηε ελφηεηα πξνζδηνξίδνληαη νη πεξηνδηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Πεξηνδηθφ θφζηνο 
ζεσξείηαη εθείλν πνπ απαηηείηαη αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα ηελ δηαηήξεζεο 
ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Οξίζηεθαλ 10 ρξφληα κε δαπαλψκελν πνζφ ζε 
απηά 100.000€, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα.  
 

  

Εηθόλα 43 Πίλαθαο πεξηνδηθνύ θόζηνπο.  
 
 

6.8 Αλάιπζε Δθπνκπώλ.  

Η χπαξμε απηνχ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο είλαη πνιιή ρξήζηκε φρη ηφζν γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ, αιιά είλαη ρξήζηκε γηα ηελ 
πγεία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο καο δείρλεη ηελ πνζφηεηα ησλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ πνπ ζα εθιχνληαλ ζηελ αηκφζθαηξα εάλ δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ ην 
έξγν. Με ιίγα ιφγηα απηή ε κειέηε ππνδεηθλχεη πφζν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) 
εθιχεηαη ζηελ αηκφζθαηξα εάλ γηα ηελ ίδηα παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ηηο 
αλεκνγελλήηξηεο ρξεζηκνπνηνχζακε θάπνην θαχζηκν. Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν 
παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηιέμεη αλάκεζα ζε 3 κεζφδνπο 
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πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. Η κέζνδνο 1 είλαη κηα απινπνηεκέλε αλάιπζε ησλ εθπνκπψλ 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε κέζνδνο 2 ρξεζηκνπνηεί πνιιέο πξνθαζνξηζκέλεο 
παξακέηξνπο ζηνπο ππνινγηζκνχο, ελψ ε κέζνδνο 3 απαηηεί απφ ηνλ ρξήζηε λα 
εηζαγάγεη απηέο ηηο παξακέηξνπο.  Δπηιέρηεθε ε κέζνδνο 1 γηα επθνιία θαζψο φπσο 
είπακε παξαπάλσ ην ζπγθεθξηκέλν θχιιν είλαη πξναηξεηηθφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ, 
απιψο πξφθεηηαη γηα έλα θαιφ κέηξν ζχγθξηζεο.  

ηελ κέζνδν 1 ην κφλν πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο είλαη κηα ρψξα αλαθνξάο 
(επηιέρηεθε ε Διιάδα) θαη γηα θαχζηκν επηιέρηεθε ν άλζξαθαο θαζψο ζηελ Διιάδα 
απνηειεί ην θπξηφηεξν θαχζηκν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έηζη ην 
πξφγξακκα ζα ππνινγίζεη ηελ εθπνκπή ζε ηφλνπο CO2 αλά έηνο. πσο θαίλεηαη 
παξαθάησ ζηνλ πίλαθα ε θαζαξή εηήζηα κείσζε εθπνκπψλ ΑΣΘ είλαη 24.364 ηφλνη 
CO2 πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ πνζφηεηα πνπ εθιχεηαη απφ 4.462 απηνθίλεηα ην ρξφλν. 
Άξα θαηαιαβαίλεη θάπνηνο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 
ελέξγεηαο φρη κφλν γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη γηα ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 
θαπζίκσλ.  
 

 

Εηθόλα 44 Πίλαθαο κείσζεο εθπνκπώλ ξύπσλ από ηελ ρξήζε ΑΠΕ.  
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6.9 Οηθνλνκηθή Αλάιπζε.  

Απηφ ην ππνινγηζηηθφ θχιιν είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ φια ηα πξνεγνχκελα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα θαη κε 
θάπνηα αθφκα πξφζζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, καο 
δείρλεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ, δειαδή αλ ζα επηηεπρζεί απφζβεζε ζε 
επηηξεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν ζπγθεθξηκέλν θχιιν ρσξίδεηαη ζε 6 θαηεγνξίεο.  

 Οηθνλνκηθνί παξάκεηξνη,  

 Δηήζηα έζνδα,  

 χλνςε θφζηνπο έξγνπ θαη απνηακηεχζεσλ/εζφδσλ,  

 Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα,  

 Δηήζηα ρξεκαηνξξνή,  

 Γηάγξακκα αζξνηζηηθψλ ρξεκαηνξξνψλ.  
 
 
6.9.1. Οηθνλνκηθέο Παξάκεηξνη.  

Η θαηεγνξία νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη είλαη ε κνλαδηθή απφ ηηο έμη ζηελ νπνία 
κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηνηρεία απφ ηνλ ρξήζηε θαη ρσξίδεηαη ζε ηξείο 
ππνθαηεγνξίεο, ηα γεληθά, ρξεκαηνδφηεζε θαη αλάιπζε θφξνπ εηζνδήκαηνο.  
 
1. Γεληθά 

ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία εηζάγνληαη γεληθά ζηνηρεία φπσο, ν θπιηφκελνο θφξνο 
θφζηνπο θαπζίκνπ, ηηκή πιεζσξηζκνχ ζηελ ρψξα, επηηφθην αλαγσγήο θαη ε δηάξθεηα 
δσήο ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ γίλεηαη αλάιπζε απηψλ θαζψο θαη ε αηηηνιφγεζε ησλ 
επηινγψλ.  
 

 Κπιηφκελνο θφξνο θφζηνπο θαπζίκνπ.  

Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ ηνπ θφζηνπο 
θαπζίκνπ ν νπνίνο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Σα πνζνζηά θιηκάθσζε 
ηνπ πιεζσξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ ζηελ Ακεξηθή θπκαίλνληαη απφ 0% έσο 5%. 
Μηα κέζε ηηκή φπσο είλαη έλα 3% είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ.  
 

 Σηκή πιεζσξηζκνχ.  

Δδψ εηζάγεηαη ν πξνβιεπφκελνο εηήζηνο ξπζκφο πιεζσξηζκνχ (%) θαηά ηελ 
δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. ηελ Ακεξηθή γηα ηα επφκελα ρξφληα πξνβιέπεηαη 
πιεζσξηζκφο ηεο ηάμεσο 2% κε 3%. Δπηιέρηεθε έλα 2.5% σο κηα κέζε ηηκή.  
 

 Δπηηφθην αλαγσγήο  

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ έξγνπ (%). Σν ζπγθεθξηκέλν 
επηηφθην ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ινγηζκηθφ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδεη ην ηελ εηήζηα 
εμνηθνλφκεζε θχθινπ δσήο. ηελ Ακεξηθή ηα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο θπκαίλνληαη 
απφ 3% έσο 18% επηιέγεηαη πξνζεγγηζηηθά κηα κέζε ηηκή 9%. Η νπνία ζεσξείηαη 
αληηπξνζσπεπηηθή.  
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 Γηάξθεηα δσήο έξγνπ.  

Ο ρξήζηεο νξίδεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ ζε έηε, ε νπνία είλαη θαη απηή ζηελ 
νπνία θαζνξίδεηαη ε βησζηκφηεηα. Η δηάξθεηα δσήο εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ 
πιηθψλ, απφ ην ρξένο θαη απφ ηελ ζπκθσλία ηεο πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
πλήζσο ηα αηνιηθά πάξθα έρνπλ δηάξθεηα δσήο 25 ρξφληα, κπνξεί λα θηάζνπλ θαη 
ηα 50 θάησ ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  
 
2. Υξεκαηνδόηεζε.  

ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα θίλεηξα θαη νη επηρνξεγήζεηο, ην 
ηνθνρξενιχζην, ην ρξένο, ε κεηνρή, ην επηηφθην δαλεηζκνχ, ε πεξίνδνο ηνπο ρξένπο 
θαη νη πιεξσκέο ηνπ.  
 

 Κίλεηξα θαη επηρνξεγήζεηο.  

Δδψ εηζάγνληαη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θίλεηξα, επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο πνπ 
κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη δίλνληαη γηα ην αξρηθφ θφζηνο. ηελ δηθή καο πεξίπησζε 
ζεσξήζεθε φηη δελ ππάξρνπλ επηρνξεγήζεηο θαη ηνπνζεηήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν θειί 
ε ηηκή 0(€).  
 

 Σνθνρξενιχζην.  

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην δείθηε ηνπ ρξένπο (%) πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ιφγν ηνπ ρξένπο 
πξνο ηελ κεηνρή ηνπ έξγνπ. Δπηιέρηεθε 50% ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα θαζψο νη 
ηηκέο απηέο θπκαίλνληαη απφ 50% έσο θαη 90%.  
 

 Υξένο.  

Σν κνληέιν ππνινγίδεη κφλν ηνπ ην ρξένο πνπ πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο ηεο αξρηθήο 
επέλδπζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη φπνπ ζα απνπιεξσζεί κε δάλεην.  
 

 Μεηνρή.  

Σν κνληέιν ππνινγίδεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ αξρηθνχ 
θφζηνπο θαη πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη άκεζα ν ηδηνθηήηεο. Δδψ φπσο θαη απφ πάλσ 
γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ρξένπο ν ρξήζηεο δελ εηζάγεη ηίπνηα.  
 

 Δπηηφθην δαλεηζκνχ.  

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ην εηήζην επηηφθην (%) πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ θάηνρν ηνπ ρξένπο. 
Σν ζπγθεθξηκέλν είλαη ρξήζηκν πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη παξαθάησ ην πξφγξακκα 
ηελ πιεξσκή ηνπ ρξένπο.  
 

 Πεξίνδνο ρξένπο.  

Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηα έηε πνπ απαηηνχληαη γηα λα απνπιεξσζεί φιν ην ρξένο. Λνγηθά 
δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ (25 έηε), επνκέλσο 
επηιέρηεθαλ 15 έηε.  
 

 Πιεξσκέο ρξένπο 

Σν κνληέιν ππνινγίδεη ηηο εηήζηεο πιεξσκέο ηνπ ρξένπο, πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ 
ππνινγηζκνχο ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ηφθσλ πνπ θαηαβάιινληαη εηεζίσο.  
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3. Αλάιπζε θόξνπ εηζνδήκαηνο.  

Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία είλαη πξναηξεηηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαζψο θαη 
λα ζπκπεξηιεθζεί δελ ηελ επεξεάδεη. Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα θαίλνληαη φινη νη 
παξάκεηξνη πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.  
 

 

Εηθόλα 45 Οηθνλνκηθνί παξάκεηξνη έξγνπ 
 
6.9.2. Πίλαθεο θαη Γηαγξάκκαηα Οηθνλνκηθήο Αλάιπζεο.  

Απηή ε ηηκή ππνινγίδεηαη πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δίθηπν κε 
ην πνζνζηφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η εηήζηα αμία ησλ εζφδσλ απφ ηελ 
εμαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιηκαθψλεηαη κε ηνλ ξπζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο. ην θειί ηνπ θπιηφκελνπ θφξνπ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ 
ζπκπιεξψζεθε ηίπνηα θαζψο νη ηηκέο γηα απνκνλσκέλα δίθηπα δελ κεηαβάιιεηαη 
πνιχ θαη ζσξείηαη ακειεηέα νπνηαδήπνηε αιιαγή. Παξαθάησ ζην πίλαθα θαίλνληαη 
αλαιπηηθά.  
 

 

Εηθόλα 46 Πίλαθαο εηήζησλ εζόδσλ  
 
ηελ ζχλνςε θφζηνπο έξγνπ θαη απνηακηεχζεσλ/εζφδσλ νπζηαζηηθά γίλεηαη κηα 
ζπγθεληξσηηθή έθζεζε ησλ ηηκψλ απφ ην θχιιν εξγαζίαο ηεο «αλάιπζεο θφζηνπο». 
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Εηθόλα 47 πλνπηηθόο πίλαθαο αξρηθώλ θνζηώλ. 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαίλεηαη ν εζσηεξηθφο 
βαζκφο απφδνζεο (internal rate of return- IRR) πνπ είλαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 
ην νπνίν εμηζψλεη ηελ παξνχζα αμία ησλ πξφζζεησλ εηήζησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κεηά 
απφ θφξνπο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην πξφγξακκα, κε ην αξρηθφ θφζηνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Με άιια ιφγηα, ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη ην 
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην νπνίν κεδελίδεη ηελ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Δάλ ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο κε ηελ 
απαηηνχκελε απφδνζε, ε επέλδπζε γίλεηαη απνδεθηή. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε 
πξφηαζε απνξξίπηεηαη.  
 

 

Εηθόλα 48 Πίλαθαο νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
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Σν κνληέιν ππνινγίδεη ηηο ζσξεπηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ 
ηηο θαζαξέο ξνέο κεηά απφ θφξνπο πνπ ζπζζσξεχνληαη απφ ην έηνο 0. Υξεζηκνπνηεί 
ηηο θαζαξέο ξνέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζσξεπηηθψλ ξνψλ.  
 

 

Εηθόλα 49 Πίλαθαο εηήζηαο ρξεκαηνξξνήο.  
 
Οη αζξνηζηηθέο ηακεηαθέο ξνέο απεηθνλίδνληαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν ζην γξάθεκα 
ηακεηαθψλ ξνψλ. Απηέο νη ηακεηαθέο ξνέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ππνινγίδνληαη 
ζην κνληέιν θαη αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα εηήζησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  
 

 

Εηθόλα 50 Δηάγξακκα αζξνηζηηθώλ ρξεκαηνξξνώλ.  
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Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα.  

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαη απφ ηνπο πίλαθεο γίλεηαη θαλεξή ε 
νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ. πσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα 
αζξνηζηηθψλ ρξεκαηνξξνψλ ε απφζβεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 10 έηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε θακία ελφηεηα ηνπ 
ινγηζκηθνχ Retscreen δελ ηνπνζεηήζεθαλ πιαζηά δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα 
αιινησζεί ην απνηέιεζκα.  
ηε ζπλέρεηα δίλνληαη θάπνηα ζελάξηα εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηψλ κε ζηαζεξά 
δεδνκέλα ηελ ηζρχ ηνπ πάξθνπ (10 MW), ην πιήζνο αλεκνγελλεηξηψλ (5) θαη 
πξνθαλψο ίδηα ηνπνζεζία. Σα ζελάξηα αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο ηεο 
αλεκνγελλήηξηαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί (θπξίσο χςνο θαη θαη΄επέθηαζε δηάκεηξνο 
δξνκέα) θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ.  
 
 
7.1 ελάξην 1ν Αλεκνγελλήηξηα Vestas V80 – 2.0 MW – 60m. 

Γηα απηφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αλεκνγελλήηξηαο παξαηεξείηαη φηη απμάλεηαη 
ζεκαληηθά ν ρξφλνο απφζβεζεο(πεξίπνπ 6 ρξφληα παξαπάλσ), απηφ νθείιεηαη ζην 
γεγνλφο φηη δελ εθκεηαιιεπφκαζηε ηελ ίδηα πνζφηεηα αέξα, ιφγσ ρακειφηεξνπ 
χςνπο θαη κηθξφηεξεο δηακέηξνπ δξνκέα κε απνηέιεζκα ε παξαγφκελε ειεθηξηθή 
ελέξγεηα λα κεηψλεηαη δξακαηηθά. Γηαπηζηψλεη θαλείο φηη κηα ηφζν ζεσξεηηθά κηθξή 
αιιαγή ζηελ επηινγή ηεο αλεκνγελλήηξηαο κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε αλεπηζχκεηα 
απνηειέζκαηα, επνκέλσο πξέπεη λα είλαη ζσζηά κειεηεκέλε ε εθινγή ηεο 
θαηάιιειεο αλεκνγελλήηξηαο. Παξαθάησ θαίλεηαη ην δηάγξακκα απφζβεζεο.  
 

 

Εηθόλα 51 Δηάγξακκα αζξνηζηηθώλ ρξεκαηνξξνώλ 1νπ ζελαξίνπ.  
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7.2 ελάξην 2ν Αλεκνγελλήηξηα Vestas V90 – 2.0 MW – 105m.  

ην δεχηεξν παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ακέζσο πςειφηεξε 
αλεκνγελλήηξηα. Παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα αζξνηζηηθψλ ρξεκαηνξξνψλ φηη δελ 
ππάξρεη αμηνζεκείσηε δηαθνξά κε ηελ αξρηθή κειέηε. Απηφ νθείιεηαη φηη είκαζηε ήδε 
ζε αξθεηφ πςφκεηξν (80m) ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε αλεκνγελλήηξηα είλαη εθηφο ησλ 
παξεκβνιψλ ηεο δψλεο ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο, νπφηε φζν ςειφηεξε θαη αλ 
ηνπνζεηήζνπκε δελ ζα έρνπκε ηδηαίηεξε αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη κείσζεο ηεο 
απφζβεζεο. Αληηζέησο, ζα έρνπκε αχμεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ιφγσ ησλ 
αθξηβφηεξσλ αλεκνγελλεηξηψλ.  
 

 

Εηθόλα 52 Δηάγξακκα αζξνηζηηθώλ ρξεκαηνξξνώλ 2νπ ζελαξίνπ.  
 
 
7.3 ελάξην 3ν Αλεκνγελλήηξηα Vestas V80 – 2.0 MW – 60m - Γηαζπλδεκέλν.  

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε ην πάξθν λα ήηαλ 
δηαζπλδεκέλν ζην ζχζηεκα. Αλ ίζρπε απηφ, πξάγκα πνπ είλαη πξαθηηθά αδχλαην, 
θαζψο πξφθεηηαη γηα αηνιηθφ πάξθν ζε λεζί, ε ηηκή πψιεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο αλά κήλα ζα ήηαλ 87,85€/ΜW.  Αλακελφκελν ζα ήηαλ ν ρξφλνο 
απφζβεζεο ηνπ έξγνπ λα απμεζεί, αιιά ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ζε κηα ζρεηηθά πξνζηηή πεξηνρή, ζα είλαη νηθνλνκηθφηεξε. 
Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη ν ρξφλνο απφζβεζεο ηνπ έξγνπ λα κεηψζεθε θαηά έλα 
ρξφλν απφ ηελ αξρηθή κειέηε. 
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Εηθόλα 53 Δηάγξακκα αζξνηζηηθώλ ρξεκαηνξξνώλ 3νπ ζελαξίνπ.  
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Παξάξηεκα 

ην παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αλεκνγελλήηξηα αλαθνξάο ηεο κειέηεο, φπσο ε λέα ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ V90 θαη 
νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ην θπιιάδην ηεο VESTAS.  
 
Π.1 VESTAS V90-2.0MW  

 

 

Εηθόλα 54 Πεγή: https://www.vestas.com/en/about/profile#! 

 
Βέιηηζηε απόδνζε 

Οη γελλήηξηεο OptiSpeed® ζηα V90-1,8 MW θαη ζηα V90-2.0 MW έρνπλ 
πξνζαξκνζηεί απφ ηελ επηηπρεκέλε ηνπξκπίλα V80 ηεο Vestas. ην OptiSpeed® 
νθείιεηαη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο, θαζψο 
επηηξέπεη ζηνλ ξφηνξα κηα ηαρχηεηα πνπ θπκαίλεηαη ζε εχξνο πεξίπνπ 60% ζε ζρέζε 
κε ηηο νλνκαζηηθέο ζηξνθέο αλά ιεπηφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε ην OptiSpeed®, δίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηαο έσο θαη 30%.Ο ζθνπφο ηνπ είλαη απιφο: 
κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Απηφ ην θάλεη θαζψο αθφκα θαη ζηηο αξγέο 
θαη κεηαβαιιφκελεο ηαρχηεηεο αλέκνπ, απνζεθεχεη πεξίζζεηα ελέξγεηαο ζε 
πεξηζηξνθηθή κνξθή αιιάδνληαο ηελ ηαρχηεηα ησλ πηεξπγίσλ ζε κηα απνδεθηή 
ηαρχηεηα, έηζη εθκεηαιιεχεηαη ηελ πιήξεο δχλακε ησλ παξνδηθψλ ξηπψλ. πλνιηθά, 
ην OptiSpeed® απνδεδεηγκέλα εληζρχεη ηελ εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο. Ωο 
πξφζζεην πιενλέθηεκα, ην OptiSpeed® είλαη ε κείσζε ηεο θζνξάο ζην θηβψηην 
ηαρπηήησλ,  ζηα πηεξχγηα θαη ζηνλ πχξγν ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θνξηίνπ. Δπηπιένλ, 
θαζψο ν ζφξπβνο ηνπ ζηξνβίινπ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, νη 
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ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο πνπ επηηπγράλνληαη απφ ην OptiSpeed® 
κεηψλνπλ θπζηθά ηα επίπεδα ήρνπ. Σέινο, ην OptiSpeed® βνεζά ηηο V90 λα 
πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα ηζρχο ζην δίθηπν, κε γξήγνξν ζπγρξνληζκφ, 
αξκνληθή παξακφξθσζε θαη ιηγφηεξν ηξεκφπαηγκα.  
 
 
Γηαζηάζεηο Πηεξπγίσλ 3 × 44 κέηξα.  

Σα πηεξχγηα Vestas ήηαλ πάληα απφ ηηο πην ειαθξηέο ζηελ αγνξά, θαη κε ηνπο 
ζηξνβίινπο V90, έρνπλ αλεβάζεη γηα άιιε κηα θνξά ην πήρε. Απνηεινχληαη απφ 
αξθεηά λέα ειαθξηά πιηθά, θπξίσο αλζξαθνλήκαηα. ρη κφλν νη ίλεο άλζξαθα είλαη 
ειαθξχηεξεο απφ ηηο ίλεο γπαιηνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνεγνχκελνπο ηχπνπο 
πηεξπγίσλ, αιιά ε αληνρή θαη ε αθακςία ηνπο έρνπλ επίζεο θαηέζηε δπλαηή ηε 
κείσζε ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο πιηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη παξφιν πνπ νη V90 
έρνπλ 27% πεξηζζφηεξε πεξηνρή ζάξσζεο απφ ηηο V80, άξα θαη κεγαιχηεξεο 
ιεπίδεο δπγίδνπλ πεξίπνπ ην ίδην. νη ιεπίδεο V90 έρνπλ επίζεο έλα λέν πξνθίι πνπ 
είλαη αεξνδπλακηθά αλψηεξν απφ ηελ πξνεγνχκελε γεληά. Οη κεραληθνί ηεο Vestas 
αλέπηπμαλ κε απηφ ην ηερλνινγηθά πξνεγκέλν πξνθίι βειηηζηνπνίεζαλ ηελ ζπλνιηθή 
επίδξαζε θνξηίνπ ζηε ηνπξκπίλα θαη ηε ηζρχ πνπ παξάγεηαη εηεζίσο. Δπίζεο ην λέν 
πξνθίι ηεο πηέξπγαο είλαη ιηγφηεξν επαίζζεην ζε βξσκηά.  
 

 

Εηθόλα 55 Νέν πξνεγκέλν πηεξύγην ηεο VESTAS V90 
 

 

Απόδνζε.  

Οη εγθαηαζηάζεηο αηνιηθήο ελέξγεηαο απαηηνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη ε 
δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη πνιχ πεξίπινθε. Γηα λα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη 
ηελ δηαδηθαζία ηεο αγνξάο, ε Vestas έρεη εληνπίζεη ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ είλαη 
θξίζηκνη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο απηνί είλαη: παξαγσγή ελέξγεηαο, 
ιεηηνπξγηθή δηαζεζηκφηεηα, πνηφηεηα ηζρχνο θαη επίπεδν ήρνπ. Αθηεξψλνπλ κήλεο 
δνθηκψλ θαη ηεθκεξίσζεο απηψλ απνδφζεσλ γηα φιεο ηηο ηνπξκπίλεο Vestas. ηαλ 
είλαη ηειηθά ηθαλνπνηεκέλνη, απεπζχλνληαη θαη ζε έλαλ αλεμάξηεην νξγαληζκφ 
δνθηκψλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ - κηα πξαθηηθή πνπ απνθαιείηαη 
„‟Απνδεδεηγκέλε Απφδνζε‟‟.  
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Εηθόλα 56 Πεγή: https://www.vestas.com/en/products/2-mw-platform/v90-
2_0_mw#!about  

 
 
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 
 

https://www.vestas.com/en/products/2-mw-platform/v90-2_0_mw#!about
https://www.vestas.com/en/products/2-mw-platform/v90-2_0_mw#!about
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http://www.rae.gr/geo/?tab=panel-1386
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/MECH1166/Enxeiridio_RETSCREEN.pdf
https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/MECH1166/Enxeiridio_RETSCREEN.pdf
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https://el.wikipedia.org/wiki/RETScreen
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 ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΗ 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%C
F%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CE%B8%
CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF
%CF%83%CE%B7%CF%82  

 V90-1.8 MW & 2.0 MW Built on experience 
https://www.edprnorthamerica.com/wp-content/uploads/2014/04/V90.pdf 

 OptiSpeed Σερλνινγία 
http://control-design.de/home_eng/Applications/Windenergy/body_windenergy.html 

 Vestas V90-2.0 MW 
https://www.vestas.com/en/products/2-mw-platform/v90-2_0_mw#! 

 Vestas 
https://www.vestas.com 

 Φπιιάδην ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Vestas V90-2.0MW 
http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/2MWbrochure/

2MWProductBrochure/?page=8 

 Ρεπζηνδπλακηθέο κεραλέο ηξνβηινκεραλέο-Τδξνδπλακηθέο κεραλέο ηνπ 
Απφζηνινπ Πνιπδάθε  
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