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Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Ζιία Ενπκπνύιε, 

θαζώο θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ θ. Αιέμαλδξν Παπαγηάλλε θαη θ. Νίθν 

Αλδξηαλόπνπιν γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εθπόλεζε 

ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, θαη ηδηαίηεξα ηνλ παηέξα κνπ, θαζώο θαη ηνπο θίινπο κνπ Γεκήηξε 

Κόθθηλν, Παλαγηώηε Παηζνπξάθν, Βαζίιε έξγε θαη Γηώξγν ηαπξόπνπιν γηα ηε 

ζπλερή ζηήξημε θαη βνήζεηά ηνπο ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε κεγάιε αθηνγξακκή θαη ηεξάζηην πιήζνο λεζηώλ θαη 

πινύζην αηνιηθό δπλακηθό. Καηά ζπλέπεηα, νη ηζρπξνί άλεκνη πνπ πλένπλ θπξίσο ζην 

ζαιάζζην θαη λεζησηηθό ηκήκα ηεο ρώξαο επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηεο ππεξάθηηαο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ρώξα. 

Ζ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηε κειέηε ησλ παξακέηξσλ ησλ 

αλεκνγελλεηξηώλ θαη ηνπ αηνιηθνύ δπλακηθνύ θαη ελ ζπλερεία ηελ εθαξκνγή απηώλ 

γηα ππεξάθηην αηνιηθό πάξθν ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Λήκλνπ.   

ηελ παξνύζα εξγαζία, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηνλ πξνζεγγηζηηθό ππνινγηζκό 

ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από κία αλεκνγελλήηξηα ηζρύνο 2 MW 

ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Λήκλνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν 

αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80 offshore – 2 MW θαη δεδνκέλα ηζηνύ από ηελ Δζληθή 

Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) γηα ηηο εηήζηεο ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ ζηε 

Λήκλν. 

Δπηπιένλ, εθαξκόδεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ην κνληέιν αλεκνγελλήηξηαο Vestas 

V80 onshore – 2 MW γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε ρεξζαίν ηκήκα ηεο Λήκλνπ, κε ζθνπό ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ 

ππεξάθηησλ θαη ρεξζαίσλ αηνιηθώλ πάξθσλ σο πξνο ηηο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ειεθηξνπαξαγσγή ηνπο. 
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Abstract 

 

Greece is a country with a very long coastline and a large number of islands. Thus, the 

intense winds that mostly blow at the Greek seas and islands highly favor the 

development of offshore wind energy across the country. 

This dissertation involves the study of the wind turbine parameters, as well as the 

evaluation and understanding of the wind profile of a site. Moreover, an application of 

this study is made for an offshore wind farm development at the island of Limnos. 

The aim of the dissertation is the approximate calculation of the annual electrical 

energy produced by a 2 MW capacity off shore wind turbine placed in the sea of 

Limnos. For this purpose, I used the technical data of the Vestas V80 – 2 MW 

offshore wind turbine, in combination with annual wind data of a fixed mast located 

in the island of Limnos, that were provided by the Hellenic National Meteorological 

Service of Greece.  

Furthermore, the same procedure is repeated for the wind turbine Vestas V80 – 2 MW 

onshore, in order to calculate the annual electrical energy production in the mainland 

of Limnos and compare the different parameters of both offshore and onshore wind 

farms, that affect the turbine‟s capacity factor and thus the electricity production. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ 

Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) είλαη πεγέο ηα απνζέκαηα ησλ νπνίσλ 

αλαλεώλνληαη θπζηθά, θαη νη νπνίεο ζπλεπώο ζεσξνύληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο. 

ηελ θαηεγνξία απηή, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο έρεη πιένλ ζπλεηδεηνπνηεζεί επξέσο 

κηαο θαη εμαξηάηαη ε βησζηκόηεηα ηνπ πιαλήηε, ζπγθαηαιέγνληαη, ν άλεκνο, ν ήιηνο, 

ηα πνηάκηα, νη νξγαληθέο ύιεο θαη ηα απνξξίκκαηα νηθηαθήο θαη γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο. 

Πξόθεηηαη γηα ηηο πξώηεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο. ηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, κε θαηαιπηηθή εμέιημε ηελ αλαθάιπςε ησλ κεγάισλ 

θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, ν θόζκνο ζηξάθεθε απνθαζηζηηθά ζηε ρξήζε κε 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ, θπξίσο άλζξαθα θαη πδξνγνλαλζξάθσλ. 

Γύν ήηαλ νη θξίζηκνη παξάγνληεο ζηελ αλαβίσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ΑΠΔ, 

μεθηλώληαο από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Ο πξώηνο ήηαλ ην δήηεκα ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο: νη δύν πεηξειατθέο θξίζεηο, ηνπ 1973 θαη ηνπ 1979-80, 

νδήγεζαλ ηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρώξεο λα αλαζεσξήζνπλ ηελ απόιπηε 

εμάξηεζε ηνπο από ηα νξπθηά θαύζηκα, θαη ηδηαίηεξα ην πεηξέιαην.  

Σν δεύηεξν ζηνηρείν πνπ νδήγεζε ζηελ νιηθή επαλαθνξά ησλ ΑΠΔ είλαη, ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην νπνίν, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη εμειηρζεί 

ζε θνξπθαία πξνηεξαηόηεηα ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο. Ο ελεξγεηαθόο ηνκέαο είλαη ν 

θύξηνο ππεύζπλνο γηα ηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο ζρεδόλ ην 95% ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο πνπ νδεγεί ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε νθείιεηαη 

ζηελ παξαγσγή, ην κεηαζρεκαηηζκό θαη ηε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθώλ θαπζίκσλ
1
. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα θαηαλαιώλνληαη από ηνλ άλζξσπν ηδηαίηεξα κεγάιεο πνζόηεηεο 

ελέξγεηαο θαη απμάλνληαη όζν απμάλεη ην επίπεδν ηεο επεκεξίαο θαη πξννδεύεη ε 

νηθνλνκία. Παξά ηνλ ζπλερή εθζπγρξνληζκό ηεο ηερλνινγίαο ζε παξά πνιινύο 

ηνκείο, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ρξήζε σο επί ην πιείζηνλ 

ζπκβαηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

                                                           
1
Physics 4u : Διαδικτυακι πφλθ Φυςικισ. http://www.physics4u.gr/energy/ape.html  

http://www.physics4u.gr/energy/ape.html
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Οη ζπκβαηηθέο ή κε Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, είλαη πεγέο ησλ νπνίσλ ε 

απνζεθεπκέλε ελέξγεηα δελ αλαλεώλεηαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηνλ 

άλζξσπν.  

Από απηέο παξάγνληαη: αέξηα θαύζηκα, πγξά θαύζηκα από θαηεξγαζία, ζηεξεά 

θαύζηκα γαηαλζξάθσλ, θαζώο θαη ππξεληθή ελέξγεηα από ηε ζράζε ξαδηελεξγώλ 

πιηθώλ.  

Ζ ζπλερήο ρξήζε ζπκβαηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο νδήγεζε ζε κηα ζεηξά από 

πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ε έληαζε θιηκαθώλεηαη. Αθελόο εληείλεηαη ε ελεξγεηαθή 

θξίζε, ιόγσ ηεο ζπλερνύο κείσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ, θαη αθεηέξνπ 

πξνθαιείηαη έληνλε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, ηεο νπνίαο κεξηθά από ηα 

ζνβαξόηεξα επαθόινπζα είλαη : ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε ιόγσ ηεο αύμεζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ζηελ αηκόζθαηξα ηεο γεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

Οη ΑΠΔ αλαλεώλνληαη κέζσ ηνπ θύθινπ ηεο θύζεο θαη ζεσξνύληαη αλεμάληιεηεο. 

Δίλαη νη πξώηεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνλ άλζξσπν πξνηνύ 

ζηξαθεί ζηελ εληαηηθή θαύζε παξαγώγσλ ηνπ άλζξαθα. Παξάιιεια, κεηώλνπλ ηελ 

εμάξηεζε από ην εηζαγόκελν γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο πεηξέιαην, θαη σθεινύλ ην 

πεξηβάιινλ, αθνύ ε ρξήζε ηνπο δελ ζπλεπάγεηαη εθπνκπή ξύπσλ. 

Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη θπζηθνί πόξνπο όπσο ην λεξό, ε ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ν αέξαο, ε βξνρή, νη παιίξξνηεο, ε γεσζεξκία θαη ε βηνκάδα, νη νπνίεο 

ζπλερώο αλαπιεξώλνληαη θπζηθά θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα.  

Αληίζεηα, ηα θαύζηκα όπσο ν άλζξαθαο, ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθό αέξην είλαη κε 

αλαλεώζηκεο πεγέο. Μόιηο θάπνην απόζεκα απηώλ ησλ θαπζίκσλ εμαληιεζεί, δελ 

κπνξεί λα αλαπιεξσζεί (ή αλαπιεξώλεηαη ζε πνιύ κεγάιν βάζνο ρξόλνπ) νπόηε 

πξέπεη λα βξεζεί έλα ελαιιαθηηθό απόζεκα ηνπ ίδηνπ θαπζίκνπ. 

Σόζν νη αλαλεώζηκεο όζν θαη νη κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. 

Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκό σο πξνο ηε ζρέζε 

θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπο, θαζώο θαη σο πξνο ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο ζηνλ 

πιαλήηε. Παξά ην γεγνλόο όηη θάπνηεο αλαλεώζηκεο πεγέο όπσο πρ ν ήιηνο, ην λεξό, 

ν αέξαο, κπνξεί λα δηαηίζεληαη από ηε θύζε δσξεάλ πξνο εθκεηάιιεπζε, ην θόζηνο 
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αμηνπνίεζήο ηνπο εκθαλίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, κεηαηξνπήο, θαη κεηαθνξάο 

ηεο (πιένλ ειεθηξηθήο) ελέξγεηαο, ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, νη θαζαπηέο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη κε ξππνγόλεο, 

ελώ νη ππνδνκέο πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο κπνξνύλ λα έρνπλ 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ηερλεηό 

θξάγκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κεηαλάζηεπζε ησλ ςαξηώλ, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ηερλεηό βηόηνπν. 

Οη πην βαζηθέο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη από αλαλεώζηκεο πεγέο είλαη νη 

εμήο: 

 • Ζιηαθή 

 • Αηνιηθή 

 • Γεσζεξκηθή 

 • Τδξνειεθηξηθή  

 • Βηνκάδα  

 • Τδξνγόλν 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπο ζπληειεί αδηακθηζβήηεηα ζηελ αλάζρεζε ησλ θιηκαηηθώλ 

αιιαγώλ. Σαπηόρξνλα, ζπκβάιεη ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ, ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηε δεκηνπξγία απαζρόιεζεο ζηελ Δπξώπε, ράξε ζηελ 

αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο ζε ηνπηθό επίπεδν. Ζ 

εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο σζηόζν παξακέλεη κε κεηνςεθηθή 

ζπκκεηνρή ζην ελεξγεηαθό κίγκα ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηελ Δπξώπε, εμαηηίαο 

ηνπ κεγάινπ θόζηνπο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο. Απηό βεβαηώλεη θαη ε ηειεπηαία 

έθζεζε ηεο Δurostat ε νπνία αθνξά ηηο 27 ρώξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). 

ύκθσλα κε ηελ έξεπλα, πξώηνη ζηηο «θαζαξέο» κνξθέο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ έξρνληαη 

ε νπεδία (44% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξνέξρεηαη από ΑΠΔ), ε Φηλιαλδία 

(30,5%), ε Λεηνλία (29,9%), ε Απζηξία (28,5%) θαη κόλε αλάκεζα ζηνλ επξσπατθό 

Νόην ε Πνξηνγαιία (23,2%)
2
. Παξά ηα πιενλεθηήκαηά ηεο- ιόγσ κνξθνινγίαο- ε 

                                                           
2 Σο ΒΗΜΑ, ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Πρωτοπόροσ θ Ευρϊπθ, - ουραγόσ θ Ελλάδα,ΔΗΜΟΙΕΤΗ: 

 12/09/2010, 06:46 http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=353973  

http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=353973
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Διιάδα θάζε άιιν παξά «πξσηαζιήηξηα» ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ζα κπνξνύζε λα 

ραξαθηεξηζηεί. Σν κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο καο 

ππνιείπεηαη ηνπ επξσπατθνύ κέζνπ όξνπ (10%) θαζώο αγγίδεη κόιηο ην 8%
3
. 

 Δίλαη ελδεηθηηθό όηη αθόκε θαη ε γεηηνληθή Βνπιγαξία εθκεηαιιεύεηαη πεξηζζόηεξν 

ηελ ειηαθή θαη ηηο ππόινηπεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο από ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη 

ην 9,4% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. 

Ζ ίδηα έξεπλα θαηαγξάθεη ηηο πξννπηηθέο  πνπ έρνπλ νη επξσπατθέο ρώξεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ σο ην 2020. Αθόκε θαη αλ ε Διιάδα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο πνπ 

έρεη ζέζεη (18%), ζα εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη «θάησ από ηε βάζε», θαζώο ν 

αληίζηνηρνο κέζνο όξνο ζηελ Δπξώπε ησλ «27» ππνινγίδεηαη όηη ζα δηακνξθσζεί ζην 

20%.  

 

Αιολικό Ενϋργεια ςτην Ελλϊδα και την Ευρώπη και οι Προοπτικϋσ 

τησ 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα δεκηνπξγείηαη έκκεζα από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, γηαηί ε 

αλνκνηόκνξθε ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο πξνθαιεί ηε κεηαθίλεζε κεγάισλ 

καδώλ αέξα από ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε, δεκηνπξγώληαο έηζη ηνπο αλέκνπο. Δίλαη 

κηα ήπηα κνξθή ελέξγεηαο, θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, πξαθηηθά αλεμάληιεηε, γη' 

απηό θαη είλαη αλαλεώζηκε. Αλ ππήξρε ε  δπλαηόηεηα, κε ηελ ζεκεξηλή ηερλνινγία, 

λα θαηαζηεί εθκεηαιιεύζηκν ην ζπλνιηθό αηνιηθό δπλακηθό ηεο γεο, εθηηκάηαη όηη ε 

παξαγόκελε ζε έλα ρξόλν ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα ήηαλ ππεξδηπιάζηα από ηηο αλάγθεο 

ηηο αλζξσπόηεηαο ζην ίδην δηάζηεκα. Ζ ρώξα καο δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζην 

αηνιηθό δπλακηθό θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα κπνξεί αλ γίλεη ζεκαληηθόο κνριόο 

αλάπηπμήο.  

Μεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 

όγδνε ζέζε, σο πξνο ηελ ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο. Πξνεγνύληαη θαηά ζεηξά νη: 

Γεξκαλία, Ηζπαλία, Γαλία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Απζηξία, Πνξηνγαιία. Σν πνζνζηό 

ρξήζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ. θπκαίλεηαη ζην 5% έλαληη 58% 

                                                           
3
 Σο ΒΗΜΑ, ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Πρωτοπόροσ θ Ευρϊπθ, - ουραγόσ θ Ελλάδα, ΔΗΜΟΙΕΤΗ: 

 12/09/2010, 06:46http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=353973  

http://www.tovima.gr/finance/finance-news/article/?aid=353973
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ζεξκνειεθηξηθή, 19% ππξεληθή θαη 18% πδξνειεθηξηθή
4
. Ζ πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο  Έλσζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 πξνβιέπεη αθόκε κεγαιύηεξε 

ζηήξημε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο από αηνιηθά ζπζηήκαηα θαζώο είλαη ε πην θζελή 

κνξθή ελέξγεηαο (ε νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη ηθαλή πνζόηεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο). 

 

 

Εικόνα 1 Χάρτθσ αιολικοφ δυναμικοφ τθσ Ελλάδασ. Πθγι: 
http://www.investingreece.gov.gr/files/wind_new_map.jpg 

                                                           
4
NEWSFILTER online:  http://www.newsfilter.gr/2007/01/16/%CE%B7-

%CE%B1%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-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/ 

http://www.investingreece.gov.gr/files/wind_new_map.jpg
http://www.newsfilter.gr/2007/01/16/%CE%B7-%CE%B1%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-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
http://www.newsfilter.gr/2007/01/16/%CE%B7-%CE%B1%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-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
http://www.newsfilter.gr/2007/01/16/%CE%B7-%CE%B1%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-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
http://www.newsfilter.gr/2007/01/16/%CE%B7-%CE%B1%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-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
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Σν βαζηθόηεξν δήηεκα πνπ ζπρλά παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ε έιιεηςε ζαθνύο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ 

θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη από ηελ πξόζθαηε ςήθηζε ηνπ ΔΠΥΑΑ, ην νπνίν 

θαζηεξώλεη θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο θαη θαλόλεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξηνρήο, πεξηνξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα ζπγθξνύζεσλ ρξήζεσλ 

γεο. Έλα αθόκε, ζνβαξό δήηεκα κε βαζύηαηα αίηηα πνπ παξεκπνδίδεη ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, απνηειεί ε κε απνδνρή ηνπο από ηελ 

ειιεληθή θνηλή γλώκε.  

Οη αληηδξάζεηο απηέο νξηζκέλεο θνξέο, νθείινληαη ζε θαθή πιεξνθόξεζε θαη 

απνπζία ζσζηήο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ, άιιεο θνξέο όκσο, βαζίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθνύο θηλδύλνπο θαη απεηιέο γηα ην πεξηβάιινλ. 

Όηαλ νη άλεκνη πλένπλ κε ηαρύηεηα κεγαιύηεξε από 4-5 m/s , ηόηε ην αηνιηθό 

δπλακηθό ηνπ ηόπνπ ζεσξείηαη εθκεηαιιεύζηκν θαη νη απαηηνύκελεο εγθαηαζηάζεηο 

κπνξνύλ λα θαηαζηνύλ νηθνλνκηθά βηώζηκεο, ζύκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

Άιισζηε ην θόζηνο θαηαζθεπήο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά θαη 

κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ε αηνιηθή ελέξγεηα δηαλύεη ηελ πξώηε πεξίνδν σξηκόηεηαο, 

θαζώο είλαη πιένλ αληαγσληζηηθή ησλ ζπκβαηηθώλ κνξθώλ ελέξγεηαο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεγαιύηεξν αηνιηθό δπλακηθό από απηό ηεο  Διιάδαο, ζηελ 

Δπξώπε, έρεη κόλν ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Γείθηεο ηνπ αηνιηθνύ δπλακηθνύ κηαο 

πεξηνρήο είλαη ε κέζε εηήζηα ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ θαη κεηξηέηαη ζε m/s. ηελ 

Γεξκαλία θαη ζηε Γαλία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεγάιε αλάπηπμε ησλ αηνιηθώλ νη 

κέζεο εηήζηεο ηαρύηεηεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 5,5 – 6,5 m/s. ηελ Διιάδα ηέηνηεο 

ζέζεηο ηηο αγλννύκε. ρεηηθά εύθνια βξίζθεη θαλείο ζηε ρώξα καο ζέζεηο κε 6,5 - 7,5 

m/s θαη πνιύ πεξηζζόηεξν. Πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζε 

κηα ζέζε είλαη αλάινγε ηνπ θύβνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. Δπνκέλσο κηα ίδηα 

επέλδπζε ζηελ Διιάδα θαη π.ρ. ζηελ Γεξκαλία ζα έρεη ζαθώο θαιύηεξε απόδνζε 

ζηελ Διιάδα. 
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Εικόνα 2: Χάρτθσ αιολικοφ δυναμικοφ τθσ Ευρϊπθσ ςε φψοσ 50m από τθν επιφάνεια του εδάφουσ. Πεγή:  

http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/wind/content/eu_windmap.html 

 

Ζ Διιάδα είλαη κηα ρώξα κε κεγάιε αθηνγξακκή θαη ηεξάζηην πιήζνο λεζηώλ. Ωο εθ 

ηνύηνπ, νη ηζρπξνί άλεκνη πνπ πλένπλ θπξίσο ζηηο λεζησηηθέο θαη παξάιηεο πεξηνρέο 

πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ρώξα. Σν 

εθκεηαιιεύζηκν αηνιηθό δπλακηθό εθηηκάηαη όηη αληηπξνζσπεύεη ην 13,6% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ειεθηξηθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο
5
. 

 

                                                           
5
Ecofinder.gr online: http://www.ecofinder.gr/learn/Αιολικι_Eνζργεια  

http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/wind/content/eu_windmap.html
http://www.ecofinder.gr/learn/Αιολική_Eνέργεια
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο ζε όιε ηε ρώξα. ην 

γεγνλόο απηό έρεη ζπκβάιιεη θαη ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο ΑΠΔ, ε 

νπνία ελζαξξύλεη θαη επηδνηεί επελδύζεηο ζηηο Ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο. Αιιά θαη ζε 

εζληθή θιίκαθα, ν λένο αλαπηπμηαθόο λόκνο 3299/04, ζε ζπλδπαζκό κε ην λόκν γηα 

ηεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 3468/06, παξέρεη ηζρπξόηαηα θίλεηξα αθόκα θαη 

γηα επελδύζεηο κηθξήο θιίκαθαο
6
. 

Ζ Διιάδα άξρηζε λα αζρνιείηαη κε εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ από ην 1982. Σόηε 

δεκηνπξγήζεθε ζηε ΓΔΖ ε Γηεύζπλζε Δλαιιαθηηθώλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο (ΓΔΜΔ). 

Σν 1983 ιεηηνπξγνύζε έλα αηνιηθό πάξθν ζηελ Κύζλν ( 5×15 kW)
7
. Από ην 1982, 

νπόηε εγθαηαζηάζεθε από ηε ΓΔΖ ην πξώην αηνιηθό πάξθν ζηελ Κύζλν, κέρξη θαη 

ζήκεξα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Άλδξν, ζηελ Δύβνηα, ζηελ Λήκλν, Λέζβν, Υίν, 

άκν, θαη ζηελ Κξήηε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηνλ 

άλεκν ζπλνιηθήο ηζρύνο πάλσ από 30MW. 

 

Εικόνα 3: Σο μζςο μζγεκοσ των εγκατεςτθμζνων Α/Π είναι 12,4 MW, με 17 Α/Γ μζςθσ ιςχφοσ 0,874 MW ( Α/Γ 
από 105 kW ζωσ 3,0 MW). Παρατθροφμε ότι ενϊ το μζςο μζγεκοσ των Α/Π είναι ςχετικά ικανοποιθτικό, θ 
μζςθ ιςχφσ των Α/Γ είναι χαμθλι και ο αρικμόσ τουσ υψθλόσ. Σθν τελευταία 5ετία παρατθρείται κάποια 
αφξθςθ τθσ μζςθσ ιςχφοσ των Α/Γ αλλα αυτι παραμζνει ςε πολφ χαμθλότερα επίπεδα ςυγκριτικά με τισ 

                                                           
6
 Κζντρο Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (Κ.Α.Π.Ε.) 

http://www.cres.gr/kape/epixeiriseis_ependites.htm  
7 27.05.2006 - 31.05.2006, ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΕΕ 

 

http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3299/2004
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_3468/2006
http://www.cres.gr/kape/epixeiriseis_ependites.htm
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λοιπζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.. Η μζςθ ιςχφσ των νζων Α/Γ ιταν 0,63 MW το 2000, 0,76 MW το 2003, 1,13 MW το 2006, 
1,7 MW το 2007, 1,6  το 2008 αλλά μόλισ 1,1 MW το 2009. Πθγι: EurObserv’ER. 

 

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο αλ θαη έρεη κηθξόηεξν αηνιηθό δπλακηθό ζε 

ζύγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο, δηαζέηεη έλα ηζρπξό ειεθηξηθό δίθηπν θαη ην γεγνλόο 

απηό ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ύπαξμε αλεκσδώλ «λεζίδσλ» (ιόθνη, πςώκαηα θιπ. κε 

εθκεηαιιεύζηκν αηνιηθό δπλακηθό) ηελ θαζηζηνύλ ελδηαθέξνπζα γηα ηελ αλάπηπμε 

αηνιηθώλ πάξθσλ. Αηνιηθά πάξθα ππάξρνπλ θαη ζε πνιιά λεζηά, όπσο ηα αηνιηθά 

πάξθα ζηελ Κεθαινληά (ζην λεζί έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ηξία αηνιηθά πάξθα). Με 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηώλ αηνιηθώλ πάξθσλ ν Ννκόο Κεθαιιελίαο ηξνθνδνηεί ην 

δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο ηεο ρώξαο κε ζύλνιν 75,6 MW ειεθηξηθήο ηζρύνο
8
 .ε 

δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο βξίζθνληαη αθόκε πέληε κνλάδεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

νη αλάγθεο ηνπ λεζηνύ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζε πεξίνδν αηρκήο αλέξρνληαη ζε 

50MW. Ζ αληηζηνηρία κεηαμύ ηεο ηζρύνο πνπ απνδίδεη ε Κεθαινληά ζην δίθηπν θαη 

ηεο ηζρύνο πνπ θαηαλαιώλεη είλαη εμαηξεηηθά ελζαξξπληηθή γηα ηελ εμάπισζε ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε πνιιά αθόκε λεζηά ηεο ρώξαο. 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ επίζεο δείρλεη θαη ν ηδησηηθόο ηνκέαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ζηελ Κξήηε, όπνπ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο έρεη εθδώζεη άδεηεο εγθαηάζηαζεο γηα λέα αηνιηθά πάξθα ζπλνιηθήο 

ηζρύνο δεθάδσλ MW.   

Όζνλ αθνξά ηα ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα,  κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνηαζεί ηα έξγα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

                                                           
8
 http://dim-sapon.rod.sch.gr/diafora/periballon/oikologia/12aiolikh.html  

http://dim-sapon.rod.sch.gr/diafora/periballon/oikologia/12aiolikh.html
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Πίνακασ 1: Μεγάλα προτεινόμενα ζργα offshore. Πθγι: Εφθμερίδα ΑΞΙΑ, 10/07/2010 

 

Οη πεξηνρέο πνπ έρνπλ επηιεγεί αθνξνύλ ζηελ πξώηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ζαιάζζησλ 

αηνιηθώλ πάξθσλ ζηελ Διιάδα, κε ρξνληθό νξίδνληα αλάπηπμεο 2012-2017. Πισηέο 

ιύζεηο ζα εμεηαζηνύλ ζε πηζαλή δεύηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (2017-2025), 

εθόζνλ πξνθύςεη ζρεηηθή αλάγθε. 

 

Μερικϊ ημαντικϊ Πλεονεκτόματα τησ Αιολικόσ Ενϋργειασ 
 

Καη‟ αξρήλ, ε απόδνζε κηαο αλεκνγελλήηξηαο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξε από άιιεο 

ΑΠΔ. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη ηππηθέο ηηκέο απόδνζεο κηαο αλεκνγελλήηξηαο θπκαίλνληαη 

κεηαμύ 25 – 40 %, ελώ γηα ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη αληίζηνηρα 12 – 17 %.  

Δπηπιένλ,  ε αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ ΑΠΔ γεληθά, έρεη νδεγήζεη ζε 

θιείζηκν πνιιώλ ζπκβαηηθώλ ζηαζκώλ νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη ππξεληθήο ελέξγεηαο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
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Σελ πεξίνδν 2000-2009 ζηελ Δπξώπε ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο νξπθηώλ 

θαπζίκσλ (π.ρ. άλζξαθα, ιηγλίηε) κεηώζεθε θαηά 12.010 MW θαζώο θαη  ηνπ 

πεηξειαίνπ θαηά 12.920 MW. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 2009 ε ζπλνιηθή θαζαξή αύμεζε 

ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξώπε 

νθείιεηαη θαηά 77% ζηηο ΑΠΔ, εθ ησλ νπνίσλ ην 50% ήηαλ αηνιηθά πάξθα θαη 21% 

θσηνβνιηατθά
9
. 

 

 

Εικόνα 4: Εγκαταςτάςεισ και απεγκαταςτάςεισ ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ ςτθν Ευρϊπθ το 2009. (υνολικά 
25,963 MW). Πθγι: www.ewea.org 

 

Με ηε ζπλεηζθνξά ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθό κίγκα 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ ζηελ Διιάδα, ην 2010, ε ζπκκεηνρή ηνπ ιηγλίηε ζην 

ελεξγεηαθό κίγκα, κεηά από αύμεζε πνπ ζεκείσζε γηα ην 2009, κεηώζεθε ζην 

47.06%, δειαδή θνληά ζηα επίπεδα ηνπ 2008, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνπο αθόινπζνπο 

πίλαθεο.  

 

 

                                                           
9
Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ (Σ.Ε.Ε.) 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/e-
enimerwsi/2009/energy_03_09.htm  

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/e-enimerwsi/2009/energy_03_09.htm
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/e-enimerwsi/2009/energy_03_09.htm
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Εικόνα 5: Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ανά τφπο καυςίμου για το ζτοσ 2008. Πθγι: ΔΕΗ Α.Ε. 

 

Σέινο,  ν ηνκέαο ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη ζεκαληηθόο εθπνκπόο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη αηνιηθή ελέξγεηα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ πξνθαιείηαη από ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δλδεηθηηθά, γηα 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, θάζε θηινβαηώξα πνπ παξάγεηαη από κηα 

αλεκνγελλήηξηα απνηξέπεη ηελ εθπνκπή ελόο θηινύ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαζώο 

θαη άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη 

ελδεηθηηθά νη εθπνκπέο CO2 γηα δηάθνξεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 
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Πίνακασ 2: Εκπομπζσ CO2 για διάφορεσ τεχνολογίεσ θλεκτροπαραγωγισ. Πθγι: Ελλθνικι Επιςτθμονικι Ζνωςθ 
Αιολικισ Ενζργειασ (www.eletaen.gr). Η ζνδειξθ «Δεν ιςχφει» αναφζρεται ςε αμελθτζεσ ποςότθτεσ 

εκπομπϊν. 

Ζ αλαινγία κεηαμύ ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπώλ CO2 

δηαθέξεη αλά ρώξα θαζώο ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην ελεξγεηαθό κίγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

Εικόνα 6: Ενεργειακό μείγμα καυςίμου ςτθν Ελλάδα για τθν περίοδο 09/2010 – 01/2011. Πθγι: ΔΕΗ 
Ανανεϊςιμεσ 

http://www.eletaen.gr/
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Εικόνα 7: Εκπομπζσ Διοξειδίου του άνκρακα ανά κάτοικο για διαφορετικζσ χϊρεσ το ζτοσ 2005. Πθγι: ΔΕΗ 
Α.Ε. 

Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αέξησλ ξύπσλ έρεη θαη νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηε 

ρώξα καο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη κόλν ην 2005 ε ΓΔΖ πιήξσζε 70 εθαηνκκύξηα 

επξώ γηα ηελ αγνξά δηθαησκάησλ ξύπσλ, θαζώο ε ειεθηξνπαξαγσγή ηεο Διιάδαο 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη θαηεμνρήλ ιηγλίηε, ν νπνίνο 

είλαη ε κόλε εγρώξηα πεγή νξπθηνύ θαπζίκνπ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα αηνιηθό πάξθν 40MW ζε κηα πεξηνρή ηεο Διιάδαο κε 

ηθαλνπνηεηηθό αηνιηθό δπλακηθό (2.750 ηζνδύλακεο ώξεο), παξάγεη εηεζίσο 110.000 

MWh θαη εμνηθνλνκεί 93 ρηιηάδεο ηόλνπο CO2 πξνζθέξνληαο όθεινο ηεο ηάμεο  

70.000 €/MW αλά έηνο.  
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Πίνακασ 3: Ποςότθτεσ ρφπων που δεν εκπζμπονται ςτθν ατμόςφαιρα λόγω τθσ λειτουργίασ αιολικοφ πάρκου. 
Πθγι: Ελλθνικι Επιςτθμονικι Ζνωςθ Αιολικισ Ενζργειασ 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα αηνιηθά πάξθα έρνπλ ζπλήζσο εθαξκνγή ζε ηνπηθό 

επίπεδν θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρνπλ απώιεηεο από ηε κεηαθνξά ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

Οι ΑΠΕ ςτα Ελληνικϊ Νηςιϊ και Επενδύςεισ για την Εξϋλιξη τησ 

Εγκατεςτημϋνησ Ιςχύοσ10 

ηα λεζηά ε κνξθή ΑΠΔ πνπ θπξηαξρεί είλαη ε αηνιηθή. πγθεθξηκέλα: 

- Κξήηε : 31 αδεηνδνηεκέλα αηνιηθά πάξθα παξάγνπλ 166,9 Μ ζε αληίζεζε κε 

ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ θσηνβνιηατθώλ πνπ είλαη πνιύ κηθξή ζε ζρέζε κε 

ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμήο ηεο. 

- Πεξηθέξεηα Νόηηνπ Αηγαίνπ : έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο 26 πάξθα 

ζπλνιηθήο ηζρύνο 60,5 MW, ελώ έρνπλ θαηαηεζεί 197 αηηήζεηο ζπλνιηθήο 

ηζρύνο 4.719,8 MW. 

- Βόξεην Αηγαίν : 24 αηνιηθά πάξθα ηζρύνο 28,4 ΜW ελώ νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαηεζεί είλαη 115 γηα έξγα ηζρύνο 4299,3 MW. 

- Ηόλην : ζε ιεηηνπξγία βξίζθνληαη ηξία κεγάια αηνιηθά πάξθα ηζρύνο 70,8 ΜW 

ελώ νη αηηήζεηο αθνξνπλ έξγα ζπλνιηθήο ηζρύνο 1831,1 MW. 

 

 

                                                           
10

 Δπηρεηξεζηαθό ρέδην 2009 - 2014 ηνπ Οκίινπ ΓΔΖ 
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Ζ ΓΔΖ, ζην Δπηρεηξεζηαθό ρέδην 2009 - 2014 ηνπ Οκίινπ ΓΔΖ πξνβιέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθώλ επελδύζεσλ ύςνπο: 

 379 εθαη. επξώ ζηα λεζηά ηνπ Βόξεηνπ Αηγαίνπ, 

 1.586 εθαη. επξώ ζηα λεζηά ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, 

 901 εθαη. επξώ ζηελ Κξήηε. 

 270 εθαη. επξώ ζηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζηα Νεζηά ηνπ Βνξείνπ 

θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ζηελ Κξήηε. 

 350 εθαη. επξώ πεξίπνπ γηα ηε Γηαζύλδεζε ησλ Κπθιάδσλ κε ην Ζπεηξσηηθό 

Ζιεθηξηθό ύζηεκα κέρξη ηα ηέιε 2012. 

Οη επελδύζεηο απηέο ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά ζηνρεύνπλ ηελ εμαζθάιηζε 

επαξθνύο ηζρύνο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο λέσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ζε κεγάιν βάζνο ρξόλνπ θαζώο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο 

παξερόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηώλ. Σν επελδπηηθό 

ζρέδην απηό ζα ζπκβάιεη ζηε δπλακηθή επέθηαζε ησλ ΑΠΔ θαζώο θαη ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

Η ΑΣΜΟΥΑΙΡΑ 
 

 

Ειςαγωγικϊ ςτοιχεύα 

  

Η ςύςταςη  τησ ατμόςφαιρασ 

Ζ κέζνδνο ραξαθηεξηζκνύ ησλ δηαθόξσλ ζηξσκάησλ ηεο αηκόζθαηξαο  ρξεζηκνπνηεί  

κνληέια πνπ ηε δηαηξνύλ ζε ζηξώκαηα κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο θαη θπξίσο κε βάζε ηε 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ην ύςνο. Με απηό ην θξηηήξην ε  αηκόζθαηξα 

δηαηξείηαη ζε πέληε ζηξώκαηα : ηελ Σξνπόζθαηξα, ηε ηξαηόζθαηξα, ηε Μεζόζθαηξα, 

ηε Θεξκόζθαηξα θαη ηε Δμώζθαηξα.  

Σν πξώην ζηξώκα πνπ μεθηλάεη από ηε  Γε κέρξη ην κέζν  ύςνο ησλ 11 km 

νλνκάδεηαη Σξνπόζθαηξα  θαη πεξηέρεη ην 75%  ηεο όιεο κάδαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ 

αέξα θαη ην 100%  ηνπ λεξνύ ηεο αηκόζθαηξαο. ηελ ηξνπόζθαηξα παξαηεξνύληαη 

όια ηα κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ Σξνπόζθαηξα ειαηηώλεηαη 

κε ην ύςνο νκνηόκνξθα θαηά 6.5 βαζκνύο Κειζίνπ πεξίπνπ αλά 1000 m . Ζ 

ειάηησζε απηή ζηακαηά ζηελ ηροπόπασζη, πνπ είλαη ην δηαρσξηζηηθό ζηξώκα, από ην 

ακέζσο επόκελν, ηε Σηραηόζθαιρα. 
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Εικόνα 8: Κατανομι κερμοκραςίασ ςτα ςτρϊματα τθσ ατμόςφαιρασ. Πθγι: European Space Agency 

Ζ αηκόζθαηξα ηεο γεο ζηα θαηώηεξα ζηξώκαηά ηεο απνηειείηαη από : 

α) κίγκα αεξίσλ πνπ απνηεινύλ απηό πνπ νλνκάδνπκε μεξό αέξα. ύλζεζε μεξνύ 

αέξα:  

 

Πίνακασ 4: φςταςθ ξθροφ αζρα. Πθγι: Ατμόςφαιρα τθσ Γθσ – Η ςφνκεςθ τθσ ατμόςφαιρασ – Προζλευςθ του 
Οξυγόνου, Δρ. Ε. Λυκοφδθ, χολι Μθχανικϊν Μεταλλείων – Μεταλλουργϊν Ε.Μ.Π., Ακινα 2005 
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β) λεξό κε ηε κνξθή ζηεξενύ, πγξνύ ή αεξίνπ θαη  

γ) δηάθνξα ζηεξεά ή πγξά ζσκαηίδηα. 

 

Οη  δηαηαξαρέο ζε θίλεζε πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε κάδα ηεο αηκόζθαηξάο ηεο γήο 

νλνκάδνληαη  άλεκνη. . Οη άλεκνη είλαη ζπλέπεηα ηεο άληζεο θαηαλνκήο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο (ζεξκόηεηαο) ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 

Ζ  ειηαθή ελέξγεηα επηδξά ζηα δηάθνξα γεσγξαθηθά πιάηε, είηε ζηε μεξά, είηε ζηε 

ζάιαζζα θαη ζέηεη ηελ αηκόζθαηξα ζε θίλεζε. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ Ήιηνπ 

αλεβάδεη ηελ ζεξκνθξαζία  ηεο αηκόζθαηξαο θαη επηθάλεηαο ηεο Γεο . Σαπηόρξνλα 

έλα  άιιν κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο αιιάδεη ζπλερώο κνξθέο πνπ έκκεζα 

ζπληεινύλ ζηελ δεκηνπξγία ησλ αλέκσλ. 

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ απνξξνθάηαη από ηε Γε θαη ηελ αηκόζθαηξα κεηαηξέπεηαη  

ζε θηλεηηθή ελέξγεηα αλέκσλ θαη ζε ζεξκόηεηα  ησλ πδξαηκώλ. Αξγόηεξα ε θηλεηηθή 

απηή ελέξγεηα μαλακεηαηξέπεηαη  ζε ζεξκόηεηα ιόγσ ηεο ηξηβήο πνπ αλαπηύζζεηαη 

αλάκεζα ζηνλ άλεκν θαη ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, ε δε ιαλζάλνπζα ζεξκόηεηα ησλ 

πδξαηκώλ νδεγεί ζηε ζπκπύθλσζή ηνπο. 

 

Διεθνόσ Πρότυπη Ατμόςφαιρα (I.S.A.) 

Αηκνζθαηξηθό κνληέιν πνπ πηνζεηήζεθε θαη απνηειεί πξνζέγγηζε ηεο κέζεο εηήζηαο 

αηκόζθαηξαο όισλ ησλ γεσγξαθηθώλ πιαηώλ. 

ύκθσλα κε ηε δηεζλή πξόηππε αηκόζθαηξα, ε αηκόζθαηξα ηεο γεο ζεσξείηαη όηη 

 είλαη απόιπηα μεξή κε ζηαζεξή ζύζηαζε 

 ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ηδαληθό αέξην 

 ζηε κέζε ζηάζκε ζαιάζζεο  ε ζεξκνθξαζία είλαη 15
ν
C, ε πίεζε 1013.25 

hPa (ή29.92 in.Hg) θαη ε ππθλόηεηα 1.225 kg/m
3
 

 ε θαηαθόξπθε ζεξκνβαζκίδα ζηελ ηξνπόζθαηξα (κέρξη 11km) είλαη ίζε 

κε 6.5
ν
C/ 1000 m (2

ν
C/ 1000 πόδηα) 

από ύςνο 11 km έσο 20 km, ε ζεξκνθξαζία είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε –56.5
ν
C 

 

 

http://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
http://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
http://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
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://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_%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CE%BC%CF%89%CE%BD
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1.1 Ο ϊνεμοσ -  Μακροςκοπικό θεώρηςη 
ηηο πεξηνρέο ηνπ Ηζεκεξηλνύ (γεσγξαθηθό πιάηνο 0

ν
) ν αέξαο ζεξκαίλεηαη 

πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε πδξόγεην.  

Ο ζεξκόο αέξαο , όληαο ειαθξύηεξνο από ηνλ ςπρξό, αλπςώλεηαη (ζε ύςνο πεξίπνπ 

10 km από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο) θαη δηαδίδεηαη πξνο ην Βνξά θαη ηνλ Νόην. 

Αλ ε Γε δελ πεξηζηξεθόηαλ , ν αέξαο ζα έθηαλε απιώο ζην βόξεην θαη λόηην πόιν 

όπνπ ζα ςπρόηαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επέζηξεθε ζηνλ Ηζεκεξηλό. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, ε δηάδνζε ηνπ ζεξκνύ αέξα πξνο ηνπο δύν πόινπο ζηακαηά ζηηο 

30
ν
Β θαη 30

ν
Ν (πεξηνρέο πςειήο πίεζεο) όπνπ ν αέξαο αξρίδεη λα βπζίδεηαη θαη πιένλ 

κηα ξνή ςπρξνύ αέξα ιακβάλεη ρώξα ζηα θαηώηεξα ζηξώκαηα ηεο αηκόζθαηξαο. 

Εικόνα 9: Η κίνθςθ των ρευμάτων αζρα ςτθν Τδρόγειο 

 

Πίλαθαο 5.1 : Γηεπζύλζεηο ηνπ αέξα 

Γεσγξαθηθό 

Πιάηνο 

90-60
ν
Β 60-30

ν
Β 30-0

ν
Β 0-30

ν
Ν 30-60

ν
Ν 60-90

ν
Ν 

 

Γηεύζπλζε ΒΑ ΝΓ ΒΑ ΝΑ ΒΓ ΝΑ 

 

 

Ζ θίλεζε ηνπ αέξα παξνπζηάδεη κηα απόθιηζε ηεο ξνήο ηνπ από ηνλ Ηζεκεξηλό πξνο 

ηνπο πόινπο πξνο ηα αλαηνιηθά, θαη από ηνπο πόινπο πξνο ηνλ Ηζεκεξηλό πξνο ηα 
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δπηηθά. Σν θαηλόκελν απηό νθείιεηαη ζηε δύλακε Coriolis, ε νπνία αλαιύεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

1.2 Μηχανικό τησ κύνηςησ του αϋρα 
Θεσξώληαο έλα απιό κνληέιν γηα ηε κειέηε ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππ‟ όςηλ ηέζζεξηο δπλάκεηο : 

1. Σε δύλακε Coriolis 

2. Σηο δπλάκεηο πίεζεο 

3. Σηο δπλάκεηο αδξάλεηαο 

4. Σηο δπλάκεηο ηξηβήο (ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο) 

 

1.2.1 Δύναμη Coriolis 

Σν θαηλόκελν Coriolis είλαη ε θαηλνκεληθή απόθιηζε ηεο θίλεζεο ελόο ζώκαηνο ζε 

ζρέζε κε έλα ζύζηεκα αλαθνξάο πνπ πεξηζηξέθεηαη. Ζ δύλακε Coriolis ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αλέκσλ νθείιεηαη ζηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο. 

Σν κέηξν ηεο δίλεηαη από ηε ζρέζε : 

                                         ( 1.1 ) 

όπνπ  U : ηαρύηεηα ηνπ αέξα 

            f : παξάκεηξνο Coriolis  θαη f = 2·σ·sin(θ)  

 θ : γεσγξαθηθό πιάηνο 

 σ : γσληαθή ηαρύηεηα ηεο Γεο 

 

Ζ δηεύζπλζε ηεο δύλακεο Coriolis είλαη θάζεηε ζηε δηεύζπλζε θίλεζεο ηνπ αέξα. 

 

1.2.2  Δυνϊμεισ πύεςησ  

Γύλακε πίεζεο αλά κνλάδα κάδαο : 
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όπνπ   ξ : ππθλόηεηα ηνπ αέξα 

 n : κνλαδηαίν δηάλεζκα θάζεην ζηηο ηζνβαξείο θακπύιεο  

 

Σν απνηέιεζκα ησλ δύν παξαπάλσ δπλάκεσλ           νλνκάδεηαη γεσζηξνθηθόο 

άλεκνο θαη ηείλεη λα είλαη παξάιιεινο ζηηο ηζνβαξείο θακπύιεο. 

Σν κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ γεσζηξνθηθνύ αλέκνπ δίλεηαη από ηε ζρέζε : 

     
 

  
   

  

  
                          

                    

 

Οη γεσζηξνθηθνί άλεκνη θαηεπζύλνληαη θπξίσο από ηηο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο θαη 

πίεζεο θαη δελ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο , θαζώο 

εκθαλίδνληαη ζε πςόκεηξα κεγαιύηεξα ησλ 1000 m. 

 

1.3 Μεταβολό τησ ταχύτητασ του ανϋμου ςυναρτόςει του ύψουσ 
Οη κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αέξα ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο (ή ηεο ζάιαζζαο) ζπληζηνύλ ην πξνθίι ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη δύν θπξηόηεξεο ζπλαξηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ηνπ αλέκνπ. 

 

1.3.1  Λογαριθμικό ςυνϊρτηςη  

Κνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο ε εμίζσζε ηεο νξκήο είλαη : 
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Όπνπ       : δηαηκεηηθή ηάζε ζην επίπεδν xz 

p : πίεζε.  

Γηα z πνιύ κηθξό (δειαδή πνιύ θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο) ε   πίεζε p είλαη 

αλεμάξηεηε ηνπ z. 

Οινθιεξώλνληαο ηελ παξαπάλσ ζρέζε πξνθύπηεη : 

         
  

  
                     

              

Όκσο θαηά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο z → 0 , ζπλεπώο ν όξνο  
  

  
 ζεσξείηαη ακειεηένο 

θαη έηζη έρνπκε : 

       

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ έθθξαζε δηαηκεηηθήο ηάζεο θαηά Prandtl (ππόζεζε κήθνπο 

αλακείμεσο )  

        
  

  
 
 

                      

           

πλδπάδνληαο ηηο εμηζώζεηο (1.5) , (1.6) πξνθύπηεη : 

  

  
 

 

 
  

  

 
 

  

 
                       

Όπνπ     
  

 
   

 ξ : ππθλόηεηα ηνπ αέξα  

  : κήθνο αλακείμεσο 

Αλ ε επηθάλεηα ζεσξεζεί νκαιή (π.ρ. ζάιαζζα) ηόηε 

                                 

όπνπ   = 0.4 ε ζηαζεξά von Karman , θαη ε ζρέζε  (1.7) γίλεηαη : 
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zo : κήθνο αλσκαιίαο ηνπ εδάθνπο 

 

Πεξηγξαθή εδάθνπο zo (mm) 

  

Ήξεκε ζάιαζζα 0.20 

Θάιαζζα κε θύκαηα 0.50 

Καιιηεξγεκέλε έθηαζε 50.00 

Έθηαζε κε ιίγα δέληξα 100.00 

Γάζε 500.00 

Πξνάζηηα 1500.00 

Κέληξα πόιεσλ 3000.00 

Πίνακασ 6: ελδεηθηηθέο ηηκέο zo γηα δηάθνξνπο ηύπνπο εδάθνπο. Πεγή: WIND ENERGY EXPLAINED 

Theory, Design and Application - J.F. Manwell, J.G. McGowan, A.L. Rogers – University of Massachusetts, 

Amherst, USA- εθδόζεηο WINLEY 

  

Ζ εμίζσζε (1.9) κπνξεί λα γξαθεί θαη ζηελ παξαθάησ κνξθή : 

      
 

  
                               

ε νπνία αλαπαξηζηά επζεία κε θιίζε 
 

   . 

Σε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε ηε ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζε ύςνο z από έλα ύςνο αλαθνξάο zr  : 
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1.3.2 Εκθετικό ςυνϊρτηςη 

 

    

     
  

 

  
 
 

                     

όπνπ α είλαη έλαο εθζέηεο πνπ εμαξηάηαη από ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. Μηα 

ελδεηθηηθή ηηκή ηνπ α γηα πδάηηλεο πεξηνρέο είλαη α=0.01 θαη γηα πεξηνρέο κε ιίγα 

εκπόδηα α=0.12 . 

Ο εθζέηεο α εθθξάδεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ ύςνπο θαη ηαρύηεηαο αλαθνξάο σο : 

         
                  

            
  

  
 

                              

 

θαη ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο αλσκαιίαο ηνπ εδάθνπο σο : 

                                     
                                          

 

 

1.4 τατιςτικό του ανϋμου 
Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αηνιηθνύ δπλακηθνύ 

κηαο δεδνκέλεο ηνπνζεζίαο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο κηαο 

γελλήηξηαο ζηελ πεξηνρή απηή. 

 

1.4.1 υνϊρτηςη πυκνότητασ πιθανότητασ (ς.π.π.) 

Ζ ζ.π.π. ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ δίλεη ηελ πηζαλόηεηα ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ λα 

βξίζθεηαη κεηαμύ θάπνηνπ εύξνπο ηηκώλ , π.ρ. Uα θαη Ub : 

                  
  

  

                        

ύκθσλα κε ηε ζπλζήθε θαλνληθνπνίεζεο :            (νιηθή πηζαλόηεηα) 
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1.4.2 Κατανομό Weibull 

Δίλαη ε πην ζπλήζεο θαηαλνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

κεηαβνιώλ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε θάπνηα ηνπνζεζία. 

Γηα ηε ρξήζε ηεο θαηαλνκήο Weibull απαηηείηαη ε γλώζε δύν παξακέηξσλ: 

- k : κνξθνινγηθόο παξάγνληαο 

- c : παξάγνληαο θιίκαθαο 

νη νπνίεο είλαη ζπλαξηήζεηο ηεο κέζεο ηηκήο    θαη ηεο ηππηθήο απόθιηζεο ζU. 

Ζ θαηαλνκή Weibull έρεη ζ.π.π. : 

     
 

 
  

 

 
 
   

       
 

 
 
 

                             

 

θαη αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο : 

             
 

 
 
 

                            

ε νπνία δίλεη ηελ πηζαλόηεηα ώζηε ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ λα είλαη κηθξόηεξε ή ίζε 

από κηα δεδνκέλε ηηκή U. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηα γξαθηθά παξαδείγκαηα ηεο θαηαλνκήο Weibull.  

Σν γξακκνζθηαζκέλν ηκήκα θάησ από ηελ θακπύιε έρεη εκβαδό ίζν κε 1 θαζώο 

αλαπαξηζηά ηελ νιηθή πηζαλόηεηα. 

Γηα ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο έγηλε ρξήζε ζρεδηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο Danish 

Wind Industry Association ην νπνίν δηαηίζεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε :   

http://guidedtour.windpower.org/en/tour/wres/weibull/index.htm 

 

http://guidedtour.windpower.org/en/tour/wres/weibull/index.htm
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ρήκα 1. 1 : Γξαθηθή παξάζηαζε ζ.π.π. θαηαλνκήο Weibull κε παξάγνληα θιίκαθαο c=10.16 , κνξθνινγηθό 

παξάγνληα k=2 , κέζε ηηκή    =9 m/sec. 

Όηαλ ν κνξθνινγηθόο παξάγνληαο είλαη k=2 (όπσο ζην παξαπάλσ δηάγξακκα) ηόηε ε 

θαηαλνκή πνπ πξνθύπηεη είλαη ε θαηαλνκή Rayleigh. 
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ρήκα 1. 2 : Γξαθηθή παξάζηαζε ζ.π.π. θαηαλνκήο Weibull κε παξάγνληα θιίκαθαο c=10.07 , κνξθνινγηθό 

παξάγνληα k=3 , κέζε ηηκή    =9 m/sec. 
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ρήκα 1. 3 : Γξαθηθή παξάζηαζε ζ.π.π. θαηαλνκήο Weibull κε παξάγνληα θιίκαθαο c=4 , κνξθνινγηθό 

παξάγνληα k=1 , κέζε ηηκή    =8 m/sec. 

 

1.4.3 Σύρβη και διϊτμηςη  

Οη κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ είλαη ηπραίεο θαη δελ κπνξνύλ λα 

πξνβιεθζνύλ θαη λα αλαιπζνύλ κε αζθαιή ηξόπν.  

 

Εικόνα 10: Γραφικι αναπαράςταςθ τθσ τφρβθσ του ανζμου ςε οριςμζνο χρονικό διάςτθμα. Πθγι: Danish 

Wind Industry Association 
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Καηά ζπλέπεηα, ρξεζηκνπνηνύκε ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αλέκνπ. Έηζη, από ηνλ νξηζκό ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο, 

πξνθύπηεη ε ηύξβε πνπ νξίδεηαη σο ε δηαηαξαρή ηεο ηαρύηεηαο κε πεξίνδν κηθξόηεξε 

από ηελ πεξίνδν νινθιήξσζεο ηεο κέζεο ηηκήο. πλήζσο γηα λα έρνπκε έλα θνηλό 

ζεκείν αλαθνξάο, ππνινγίδνπκε ηελ ηύξβε δεθαιέπηνπ.  

ηε ζρέζε (1.11) ηεο ινγαξηζκηθήο ζπλάξηεζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ν όξνο 

 

   
 

   
  

  
 
                                 

 

είλαη ν όξνο ηεο ηύξβεο ηνπ αλέκνπ. 

 

Ζ δηάηκεζε (shear) καο δείρλεη αλ έρνπκε πξόβιεκα κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα αλέκνπ 

ζηε βάζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα ζηελ θεθαιή ηνπ ξόηνξα 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα εμεηάζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξν όηαλ ρσξνζεηνύκε ηηο αλεκνγελλήηξηεο γηαηί έλαο ιάζνο ππνινγηζκόο 

κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηα πηεξύγηα ησλ αλεκνγελλεηξηώλ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΕ 
 

 

2.1 υςτατικϊ Μϋρη και Λειτουργικϊ Φαρακτηριςτικϊ 
 

 

Εικόνα 11: υςτατικά μζρθ ανεμογεννιτριασ οριηόντιου άξονα Πθγι: 

http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/wind_how.html 

 

 

 

http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/wind_how.html
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2.1.1 Πύργοσ (tower) 

Ο πύξγνο είλαη ζπλήζσο θπιηλδξηθήο κνξθήο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ράιπβα 

θαη είλαη ε βάζε ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

2.1.2 Θϊλαμοσ (nacelle) 

Ο ζάιακνο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ πύξγνπ θαη πεξηέρεη ηα βαζηθά ηερληθά κέξε 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο. πλήζσο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από fiberglass θαη πεξηέρεη : 

ηνπο άμνλεο πςειήο θαη ρακειήο ηαρύηεηαο, ην θηβώηην ηαρπηήησλ, ην θξέλν, ηε 

γελλήηξηα, ηε κνλάδα ςύμεο, pitch control system, ην κεραληζκό εθηξνπήο / 

πξνζαλεκηζκνύ (yaw mechanism) πνπ ειέγρεη ηε ζέζε ηεο ηνπξκπίλαο ζε ζρέζε κε 

ηνλ άλεκν, θαη ην πδξαπιηθό ζύζηεκα πνπ ειέγρεη ηε γσλία ησλ πηεξπγίσλ. 

 

2.1.3 Ανεμόμετρο και ανεμοδεύκτησ (anemometer & wind vane) 

Σν αλεκόκεηξν κεηξά ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ θαη κεηαδίδεη ηα δεδνκέλα ζην 

ζύζηεκα ειέγρνπ. Ο αλεκνδείθηεο κεηξά ηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη επηθνηλσλεί 

κε ην κεραληζκό εθηξνπήο ώζηε λα πξνζαλαηνιίζεη ηελ ηνπξκπίλα αλάινγα κε ηε 

δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 

2.1.4 Ωξονασ χαμηλόσ ταχύτητασ (low-speed shaft) 

πλδέεη ηελ θεθαιή ηνπ ξόηνξα κε ην θηβώηην ηαρπηήησλ.  

 

2.1.5 Ωξονασ υψηλόσ ταχύτητασ (high-speed shaft) 

Κηλεί ηε γελλήηξηα. Σν δηαθνξηθό πςειήο ηαρύηεηαο είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα 

δηζθόθξελν ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.  Σν κεραληθό θξέλν ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ην αεξνδπλακηθό θξέλν ππνζηεί βιάβε ή ε αλεκνγελλήηξηα 

επηζθεπάδεηαη. 
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2.1.6 Κιβώτιο ταχυτότων ( gear box) 

Σν θηβώηην ηαρπηήησλ είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κέξε ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

Βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν κεηαμύ ηνπ θπξίνπ άμνλα θαη ηεο γελλήηξηαο θαη ξόινο ηνπ 

είλαη λα απμήζεη ηελ  ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ άμνλα ρακειήο ηαρύηεηαο, ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε ην ξόηνξα, από πεξίπνπ 30 – 60 rpm (ζηξνθέο αλά ιεπηό) ζε 1000 έσο 

1800 rpm πνπ είλαη νη απαηηνύκελεο από ηηο πεξηζζόηεξεο γελλήηξηεο ώζηε λα 

παξάγνπλ ειεθηξηζκό. 

 

2.1.7 Ρότορασ, πτερύγια και κεντρικόσ ϊξονασ περιςτροφόσ ( rotor, blades 

&main shaft) 

- Κεληξηθόο άμνλαο 

Ο άμνλαο πεξηζηξνθήο είλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλνο από εληζρπκέλν θαη 

ζθιεξπκέλν ράιπβα. Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ άμνλα ζρεκαηίδεηαη κηα 

εζσηεξηθή θιάληδα ζηελ νπνία ζα θνπκπώζεη ε θεθαιή ηνπ ξόηνξα ( hub). Ο 

θεληξηθόο άμνλαο πεξηζηξέθεη ην ξόηνξα ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

- Πηεξύγηα 

Οη πεξηζζόηεξεο ηνπξκπίλεο απνηεινύληαη από δύν ή ηξία πηεξύγηα. Ο αέξαο 

πνπ πξνζπίπηεη ζηα πηεξύγηα πξνθαιεί ηελ άλσζε θαη πεξηζηξνθή ηνπο. 

- Ρόηνξαο 

Ολνκάδεηαη ην ζύζηεκα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα πηεξύγηα θαη ε θεθαιή ηνπ 

ξόηνξα (hub).  

 

2.1.8 Υρϋνο (break) 

Γίζθνο θξέλνπ ν νπνίνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κεραληθά, πδξαπιηθά ή ειεθηξηθά γηα 

λα ζηακαηήζεη ην ξόηνξα όηαλ είλαη αλαγθαίν. Σν κεραληθό θξέλν ζπλήζσο 

ηνπνζεηείηαη ζηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο πςειήο ηαρύηεηαο γηαηί απαηηείηαη ζρεηηθά 

κηθξή ξνπή πέδεζεο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θξέλνπ ζηνλ άμνλα ρακειήο ηαρύηεηαο 

απαηηεί ν δίζθνο ηνπ θξέλνπ λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξσλ δηαζηάζεσλ θαη 

βάξνπο ιόγσ ηεο κεγάιεο ξνπήο πέδεζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην θόζηνο είλαη 

κεγαιύηεξν, απνηειεί όκσο ηε βέιηηζηε ηερληθή ιύζε θαζώο πξνζηαηεύεηαη 

θαιύηεξα ην ζύζηεκα ηνπ ξόηνξα θαη ην θηβώηην κεηάδνζεο θίλεζεο.  
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2.1.9 Γεννότρια (generator)  

Κάζε αλεκνγελλήηξηα πνπ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν παξνρήο, θηλεί κία γελλήηξηα 

ελαιιαζζόκελνπ ηξηθαζηθνύ ξεύκαηνο. 

Τπάξρνπλ δύν είδε γελλεηξηώλ: νη ζύγρξνλεο θαη νη αζύγρξνλεο.  

 Σύγχρονη  

Ζ ζύγρξνλε γελλήηξηα παξάγεη ζηελ έμνδό ηεο ξεύκα ίδηαο ζπρλόηεηαο κε 

απηή ηνπ δηθηύνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε. (ελαιιαθηήξεο) 

 

 Αςύγχρονη 

Οη αζύγρξνλεο γελλήηξηεο παξάγνπλ ξεύκα ζπρλόηεηαο κεγαιύηεξεο από 

εθείλεο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο. (επαγσγήο) 

Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή σλ ζύγρξνλσλ θαη αζύγρξνλσλ γελλεηξηώλ αθνινπζεί ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

 

2.1.10 Μονϊδα ψύξησ 

Ζ κνλάδαο ςύμεο βξίζθεηαη κέζα ζην ζάιακν θαη πξνθπιάζζεη ηα ιεηηνπξγηθά κέξε 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο από επηθίλδπλε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο. ηηο πεξηζζόηεξεο 

ηνπξκπίλεο ε ςύμε επηηπγράλεηαη ηνπνζεηώληαο ηελ γελλήηξηα κέζα ζε έλα  ζσιήλα 

ν νπνίνο εκπεξηέρεη έλαλ κεγάιν αλεκηζηήξα. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο σζηόζν, 

ζηηο νπνίεο  ρξεζηκνπνηείηαη ζύζηεκα ςύμεο κε λεξό, ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο όκσο 

απαηηείηαη εγθαηάζηαζε επηπιένλ κεραληζκνύ γηα λα απνβάιεη ηε ζεξκόηεηα πνπ 

παξάγεηαη από ην ζύζηεκα ςύμεο ηνπ λεξνύ. 

 

2.1.11 Μηχανιςμόσ προςανεμιςμού (yaw drive) 

Οη αλεκνγελλήηξηεο νξηδνληίνπ άμνλα έρνπλ ζύζηεκα πξνζαλαηνιηζκνύ ην νπνίν 

πεξηζηξέθεη ηελ άηξαθην έηζη ώζηε λα αθνινπζεί ηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. Ο 

κεραληζκόο πνπ πεξηζηξέθεη ηελ άηξαθην (yaw mechanism) βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή 

ηνπ πύξγνπ. Ο αλεκνδείθηεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αλεκνγελλήηξηα ζηξέθεηαη αλάινγα 

κε ηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη δίλεη ζήκα ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ειέγρνπ ην 

νπνίν ελ ζπλερεία ζηξέθεη ην κεραληζκό πξνζαλεκηζκνύ.  



42 
 

2.1.12  Μηχανιςμόσ απόκλιςησ / μεταβλητού βόματοσ πτερυγύων (pitch)  

Ο κεραληζκόο ζηξέςεο πξνθαιεί πεξηζηξνθή ηνπ πηεξπγίνπ γύξσ από ηνλ δηακήθε 

άμνλα ηνπ, έηζη γίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο γσλίαο πξνζβνιήο ηνπ από ηνλ άλεκν.  

Όηαλ απμάλεηαη ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, θάζε πηεξύγην ζηξέθεηαη πεξί ηνλ άμνλά ηνπ 

έηζη ώζηε λα ειαηηώλεηαη ε γσλία πξόζπησζεο ηνπ αλέκνπ ζε θάζε πηεξύγην. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν κεηώλνληαη νη ζηξνθέο ηεο έιηθαο θαη θαηά ζπλέπεηα κεηώλεηαη θαη ε 

ηζρύο εμόδνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζηελ επηζπκεηή  ηζρύ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

εμήο ηξόπν: ζηνλ ζάιακν ηεο γελλήηξηαο ππάξρεη βαηηόκεηξν ην νπνίν κεηξάεη ηελ 

ηζρύ πνπ παξάγεηαη ε νπνία ζπγθξίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή κε ηελ 

επηζπκεηή ηηκή ηζρύνο. Δλ ζπλερεία, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ απνζηέιιεηαη 

ζήκα ζην κεραληζκό απόθιηζεο ησλ πηεξπγίσλ πνπ ξπζκίδεη ηελ ηειηθή απόθιηζε 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ. 

Με ηελ ηερληθή απηή δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο, ε βειηηζηνπνίεζε ηεο αεξνδπλακηθήο απόδνζεο ησλ πηεξπγίσλ, ν 

έιεγρνο ηεο παξαγόκελεο ηζρύνο θαη ν πεξηνξηζκόο ησλ δπλάκεσλ πνπ θαηαπνλνύλ 

ηα πηεξύγηα. 

 

2.1.13 ύςτημα ελϋγχου (controller) 

Πεξηέρεη έλα ππνινγηζηή πνπ παξαθνινπζεί δηαξθώο ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο θαη ειέγρεη ηνλ κεραληζκό πεξηζηξνθήο.  ε πεξίπησζε επηπινθήο, 

π.ρ. ππεξζέξκαλζε ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ ή ηεο γελλήηξηαο, ζηακαηά απηόκαηα ηελ 

αλεκνγελλήηξηα θαη ζηέιλεη απηόκαηα ελεκέξσζε γηα ηελ ύπαξμε βιάβεο. Σν 

ζύζηεκα ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα: 

- Έιεγρνο απόηνκεο αλύςσζεο ησλ  ζηξνθώλ , παύζεο ιεηηνπξγίαο θαη 

επνπηεία ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ θαη ειέγρνπ. 

- Δπνπηεία ζπζηήκαηνο πξνζαλεκηζκνύ 

- Δπνπηεία ηνπ ζπζηήκαηνο ξύζκηζεο ηεο γσλίαο ησλ πηεξπγίσλ σο πξνο ηελ 

πξόζπησζε ηνπ αλέκνπ 

- Δπηθνηλσλία κε ην ζηαζκό παξαγσγήο. 
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2.2 Σύποι Γεννητριών 
 

2.2.1 ύγχρονεσ (εναλλακτόρεσ) 

Ζ ζύγρξνλε γελλήηξηα είλαη πνιύ πην αθξηβή θαη κεραληθώο πην πεξίπινθε από κηα 

γελλήηξηα επαγσγήο ελόο παξόκνηνπ κεγέζνπο. Ωζηόζν, έρεη έλα ζαθέο πιενλέθηεκα 

ζε ζρέζε κε ηε γελλήηξηα επαγσγήο, θαη απηό είλαη ην όηη δελ ρξεηάδεηαη ξεύκα 

ελαιιαζζόκελνπ καγλήηε. 

 

Σν καγλεηηθό πεδίν ζηελ ζύγρξνλε γελλήηξηα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε 

κόληκσλ καγλεηώλ ή κε έλα ζπκβαηηθό πεδίν. Δάλ ε ζύγρξνλε γελλήηξηα έρεη έλα 

θαηάιιειν αξηζκό πόισλ (έλα πνιύ-πνιηθνύ ηύπνπ WRSG ή έλα πνιύ-πνιηθό 

PMSG) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο απαηηνύκελεο ιεηηνπξγίεο απεπζείαο ρσξίο 

θαλέλα θηβώηην ηαρπηήησλ. Ωο ζύγρξνλε γελλήηξηα, είλαη ίζσο ε πην θαηάιιειε γηα 

πιήξε έιεγρν ηεο ηζρύνο θαζώο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν κέζσ κεηαηξνπέα 

ηάζεσο ηνπ ξεύκαηνο.  

Ο κεηαηξνπέαο έρεη δύν πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο: 

 λα ιεηηνπξγήζεη σο ξπζκηζηήο ελέξγεηαο γηα ηελ κεηαβνιή ηεο ηζρύνο πνπ 

πξνθαιείηαη από ηηο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ησλ αλέκσλ θαη  

 γηα ηνλ έιεγρν ηεο καγλήηηζεο ώζηε λα απνθεπρζνύλ πξνβιήκαηα 

ζπγρξνληζκνύ κε ηελ ζπρλόηεηα ηνπ θπθιώκαηνο .  

Μηα ηέηνηα γελλήηξηα επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο ησλ 

αλεκνγελλεηξηώλ.  

Γύν θιαζηθά είδε ζύγρξνλσλ γελλεηξηώλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε βηνκεραλία 

αηνιηθήο ελέξγεηαο: :  

(1) Ζ wound rotor synchronous generator (WRSG) θαη  

(2) ε permanent magnet synchronous generator (PMSG).  
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2.2.1.1 Wound Rotor Synchronous Generator (WRSG) 

 

Δίλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν θαη σο εθ ηνύηνπ ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο 

είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε από ηε ζπρλόηεηα ηνπ δηθηύνπ παξνρήο. Σν ζηξνθείν 

πεξηέιημεο δηεγείξεηαη  κε ζπλερέο ξεύκα ρξεζηκνπνηώληαο δαρηπιίδηα νιίζζεζεο  ή 

κε πεξηζηξεθόκελν αλνξζσηή.  

ε αληίζεζε κε ηε γελλήηξηα επαγσγήο, ε ζύγρξνλε γελλήηξηα δελ ρξεηάδεηαη θακία 

πεξαηηέξσ κεηαηξνπή ηζρύνο. Ο ξόηνξαο παξάγεη ην πεδίν δηέγεξζεο ιόγσ ηεο ξνήο 

ηνπ ξεύκαηνο, ην νπνίν πξνθύπηεη ζε ζύγρξνλε ηαρύηεηα. Ζ ηαρύηεηα ηεο ζύγρξνλεο 

γελλήηξηαο θαζνξίδεηαη από ηε ζπρλόηεηα ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ πεδίνπ θαη από ηνλ 

αξηζκό ησλ δεπγώλ ησλ πόισλ ηνπ ξόηνξα. 

Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνύλ WRSG ρακειήο ηαρύηεηαο δηόηη έρεη ην 

πιενλέθηεκα όηη δελ απαηηεί θηβώηην ηαρπηήησλ. Απηή ε επηινγή γελλήηξηαο είλαη 

αθξηβόηεξε θαη ρξεηάδεηαη έλαλ κεηαηξνπέα ξεύκαηνο. 

 

2.2.1.2  Σύγχρονη Γεννήτρια Μόνιμου Μαγνήτη 

ε απηή ηε πεξίπησζε γελλήηξηαο ε απόδνζε είλαη πςειόηεξε από όηη ζηε γελλήηξηα 

επαγσγήο κηαο θαη ε δηέγεξζε δελ απαηηεί ηξνθνδόηεζε ξεύκαηνο. Ωζηόζν, ηα πιηθά 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή κόληκνπ καγλήηε είλαη αθξηβά, θαη είλαη 

δύζθνιν λα επεμεξγαζηνύλ. Δπηπιένλ, απαηηεί ηε ρξήζε κεηαηξνπέα ηζρύνο, γηα λα 

ξπζκίδεη ηελ ηάζε θαη ηε ζπρλόηεηα ηεο παξαγσγήο όζνλ αθνξά ηελ ηάζε θαη ηε 

ζπρλόηεηα κεηάδνζεο αληίζηνηρα. Ωζηόζν, ην όθεινο είλαη όηη ε ηζρύο κπνξεί λα 

παξαρζεί ζε νπνηαδήπνηε ηαρύηεηα, έηζη ώζηε λα ζπλάδεη κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο. 

Ο άμνλαο είλαη εθνδηαζκέλνο κε κόληκν ζύζηεκα πόισλ καγλήηηζεο. Απηνύ ηνπ 

ηύπνπ νη γελλήηξηεο έρνπλ κεγάιε εθαξκνγή ζε αλεκνγελλήηξηεο ρακειήο ηαρύηεηαο. 

 

 

 



45 
 

2.2.2 Αςύγχρονεσ (επαγωγόσ) 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε γελλήηξηα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλεκνγελλήηξηεο είλαη ε 

αζύγρξνλε, ή αιιηώο γελλήηξηα επαγσγήο. Έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, όπσο ε 

αμηνπηζηία θαη ε κεραληθή απιόηεηά ηεο θαζώο θαη όηη είλαη πνιύ πην νηθνλνκηθή.  

Σν κεγαιύηεξν κεηνλέθηεκά ηεο είλαη όηη ν ζηάηεο ηεο ρξεηάδεηαη  κεηαβαιιόκελν 

ξεύκα καγλήηηζεο. Ζ αζύγρξνλε γελλήηξηα δελ πεξηέρεη κόληκνπο καγλήηεο νη νπνίνη 

δελ δηεγείξνληαη  μερσξηζηά. Ωο εθ ηνύηνπ, πξέπεη λα ιάβεη ξεύκα από δηαθνξεηηθή 

πεγή ρξεζηκνπνηώληαο ειεθηξηθή ηζρύ, ε νπνία κπνξεί λα παξέρεηαη από ην δίθηπν ή 

από κηα άιιε γελλήηξηα. Σν καγλεηηθό πεδίν ηεο γελλήηξηαο πθίζηαηαη κόλνλ όηαλ 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν. ηελ πεξίπησζε AC δηέγεξζεο, ην καγλεηηθό πεδίν 

πεξηζηξέθεηαη κε κηα ηαρύηεηα πνπ θαζνξίδεηαη από θνηλνύ από ηνλ αξηζκό ησλ 

πόισλ θαη ηε ζπρλόηεηα ηνπ ξεύκαηνο, θαη ε ηαρύηεηα απηή νλνκάδεηαη ζύγρξνλε 

ηαρύηεηα. Έηζη, όηαλ ην ζηξνθείν πεξηζηξέθεηαη κε ηαρύηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηελ 

ζύγρξνλε ηαρύηεηα, ην ειεθηξηθό πεδίν πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζρεηηθή θίλεζε 

(slip) κεηαμύ ηνπ ξόηνξα θαη ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ πεδίνπ ηνπ ζηάηε, πξνθαιεί έλα 

ξεύκα επαγσγήο. 

 Ζ αιιειεπίδξαζε απηή πξνθαιεί κηα ξνπή πνπ εθαξκόδεηαη πάλσ ζηνλ ξόηνξα. 

Τπάξρνπλ δπν θπξίαξρνη ηύπνη αζύγρξνλσλ γελλεηξηώλ: 

 

2.2.2.1 Squirrel Cage Induction Generator (SCIG) 

Οη αλεκνγελλήηξηεο απηέο είλαη εμνπιηζκέλεο κε έλα καιαθό κεραληζκό εθθίλεζεο 

θαη κηα εγθαηάζηαζε αληηζηάζκηζεο ηζρύνο, θαζώο απηέο νη γελλήηξηεο 

θαηαλαιώλνπλ ηζρύ. 

 Ζ ηαρύηεηα ηνπ ξόηνξα κεηαβάιιεηαη ιίγν ζε ζρέζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ηαρύηεηαο 

ησλ αλέκσλ. Δπνκέλσο, απηή ε γελλήηξηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλεκνγελλήηξηεο 

ζηαζεξήο ηαρύηεηαο. Ο ξόηνξαο θαη ε γελλήηξηα είλαη ζπλδεδεκέλνη κέζσ ελόο 

θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, θαζώο νη ηαρύηεηεο ησλ δπν πξέπεη λα εμηζνξξνπνύληαη. Σν 

κεγάιν πξόβιεκα πνπ πξνθύπηεη ζε απηόλ ηνλ ηύπν γελλεηξηώλ είλαη όηη, ιόγσ ηνπ 

ξεύκαηνο καγλήηηζεο πνπ παξέρεηαη από ην δίθηπν ζην ζηάηε εθθαζάξηζεο, ν 

ζπληειεζηήο απόδνζήο ηνπο είλαη ρακειόο. Ο πνιύ ρακειόο ζπληειεζηήο απόδνζεο 

αληηζηαζκίδεηαη από ηε ζύλδεζε ππθλσηώλ παξάιιεια κε ηε γελλήηξηα. 
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ηηο SCIGs, ζε ηζρπξνύο αλέκνπο ε αλεκνγελλήηξηα κπνξεί λα παξάγεη πεξηζζόηεξε 

ηζρύ κόλν αλ ε γελλήηξηα αληιεί πεξηζζόηεξε ιεηηνπξγηθή ηζρύ. Ζ ηζρύο γηα ηε 

γελλήηξηα πξέπεη λα ιεθζεί άκεζα από ην δίθηπν. Ζ ηζρύο πνπ παξέρεηαη από ην 

δίθηπν βέβαηα πξνθαιεί πξόζζεηεο απώιεηεο κεηαθνξάο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, κπνξεί λα θάλεη ην δίθηπν αζηαζέο. πζηήκαηα ππθλσηώλ ή ζύγρξνλνη 

κεηαηξνπείο ηζρύνο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο, ππάξρεη όκσο ην κεηνλέθηεκα ηεο δηαθύκαλζεο ξεύκαηνο θαηά ηηο 

κεηαηξνπέο. 

 

2.2.2.2 Wound Rotor Induction Generator (WRIG) 

ηελ πεξίπησζε ησλ WRIG, ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξόηνξα κπνξνύλ λα 

ειεγρζνύλ εμσηεξηθά. Με ηελ παξνρή ηζρύνο από ηξνθνδνηηθό ε γελλήηξηα κπνξεί λα 

καγλεηηζηεί είηε από ην ζύζηεκα ηνπ ξόηνξα είηε ηνπ ζηάηε. πλεπώο, είλαη επίζεο 

δπλαηό λα αλαθηήζεη ηελ ελέξγεηα ιόγσ slip από ην ζηξνθείν ηνπ θπθιώκαηνο θαη λα 

ηελ ηξνθνδνηήζεη ζηελ έμνδν ηνπ ζηάηε. Σν κεηνλέθηεκα ησλ WRIG είλαη όηη είλαη 

πην αθξηβέο θαη δελ είλαη ηόζν ηζρπξέο όπσο νη SCIGs. 

 Ζ γελλήηξηα επαγσγήο OptiSlip, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλεκνγελλήηξηα 

Vestas V80 – 2.0 MW πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα, είλαη ηύπνπ WRIG. 

 

2.2.2.2.1 OptiSlip 

Ζ γελλήηξηα OptiSlip εηζήρζε από ηε δαληθή Vestas πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζoύλ νη απώιεηεο ζηελ αλεκνγελλήηξηα ιόγσ μαθληθώλ αλέκσλ. Ζ 

δπλαηόηεηα OptiSlip επηηξέπεη ηε γελλήηξηα λα έρεη κεηαβιεηή νιίζζεζε (slip) θαη λα 

επηιέμεη ην θαιύηεξε δπλαηή κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ κηθξόηεξεο δηαθπκάλζεηο 

ζηελ ξνπή θίλεζεο θαη ζηελ παξαγόκελε ηζρύ. Ζ κεηαβιεηή νιίζζεζε είλαη κηα πνιύ 

απιή, αμηόπηζηε θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιύζε γηα λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ 

θνξηίνπ ζε ζρέζε κε πην πνιύπινθεο ιύζεηο, όπσο νη full variable speed generators  

ηαρύηεηαο κε ηε ρξήζε κεηαηξνπέσλ ηζρύνο. 

 Ζ νιίζζεζε ηεο γελλήηξηαο κεηαβάιιεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο 

αληίζηαζεο ηνπ ξόηνξα, κε ηε βνήζεηα ελόο κεηαηξνπέα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο επί 

ηνπ άμνλά ηνπ. 
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 Ο κεηαηξνπέαο είλαη νπηηθά ειεγρόκελνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη δελ απαηηνύληαη 

δαθηύιηνη νιίζζεζεο. Ο ζηάηεο ηεο γελλήηξηαο ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην δίθηπν. 

Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο γελλήηξηαο είλαη όηη δηαζέηεη απιή ηνπνινγία 

θπθιώκαηνο, δελ ππάξρεη αλάγθε γηα δαθηπιίνπο νιίζζεζεο θαη έρεη βειηησκέλν 

εύξνο ιεηηνπξγίαο ζε ζύγθξηζε κε ηηο SCIG. 

 ε θάπνην βαζκό, απηό ην κνληέιν κπνξεί λα κεηώζεη ηελ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ελέξγεηαο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο μαθληθνύο έληνλνπο 

αλέκνπο. Ωζηόζν, εμαθνινπζεί λα απαηηεί έλα ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο ηζρύνο. 

 Σα κεηνλεθηήκαηα είλαη: ε θιίκαθα ζηξνθώλ ηνπ ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζε 0-10%, 

θαζώο εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηεο κεηαβιεηήο αληίζηαζεο ξόηνξα.  Δπίζεο δελ 

ππάξρεη πιήξεο έιεγρνο  ηεο ελεξγνύ θαη ιεηηνπξγηθήο ηζρύνο θαη ηξίηνλ ε δύλακε 

νιίζζεζεο απνδίδεηαη ζηε κεηαβιεηή αληίζηαζε σο απώιεηα. 

 

2.3 Σύποι ανεμογεννητριών 
Οη αλεκνγελλήηξηεο ηαμηλνκνύληαη ζε δύν θαηεγνξίεο κε βάζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό 

ησλ αμόλσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ξνή ηνπ αλέκνπ. 

2.3.1 Οριζόντιου ϊξονα 

ηηο αλεκνγελλήηξηεο νξηδόληηνπ άμνλα, ν θεληξηθόο άμνλαο πεξηζηξέθεηαη έηζη 

ώζηε λα βξίζθεηαη παξάιιεια ζηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ, θαη ν ξόηνξάο ηνπο 

είλαη ηύπνπ έιηθαο. Οη πεξηζζόηεξεο αλεκνγελλήηξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζήκεξα (πεξίπνπ ην 90%  ηνπ ζπλόινπ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ παγθνζκίσο  

αλεκνγελλεηξηώλ) είλαη νξηδνληίνπ άμνλα,  θαη νλνκάδνληαη αλεκνγελλήηξηεο 

ηύπνπ „‟έιηθαο‟‟.  

 Οη  κεραλέο απηέο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο ηαρύηεηεο, ελώ ηα 

πηεξύγηα ηνπο πνπ είλαη ζπλήζσο έσο ηξία, βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία ησλ 

αεξνπνξηθώλ ειίθσλ. Έλα από ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν  κεγάινο 

ζπληειεζηήο απόδνζήο ηνπο,  αιιά θαη ε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε  κεγάιεο 

ηηκέο ηεο παξακέηξνπ πεξηζηξνθήο „‟ι‟‟ (ε νπνία ζα πεξηγξαθεί ζηε ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο),  µε απνηέιεζκα ηελ αξθεηά  κεγάιε ζρεηηθή ηαρύηεηα πξνζβνιήο ησλ 

πηεξπγίσλ από ηνλ άλεκν. 
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2.3.2 Κατακόρυφου ϊξονα 

 

Ο ξόηνξαο είλαη θάζεηνο ζηε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ. Σν ζεκαληηθό πιενλέθηεκα 

απηνύ ηνπ ηύπνπ αλεκνγελλεηξηώλ είλαη ε απηόκαηε πξνζαξκνγή ηνπο ζηε δηεύζπλζε 

ηνπ αλέκνπ, θαζώο ν άμνλάο ηνπο είλαη θάζεηνο ζηε ξνή ηνπ αλέκνπ. Οη πην γλσζηνί 

ηύπνη αλεκνγελλεηξηώλ θαηαθόξπθνπ άμνλα είλαη νη κεραλέο ηύπνπ Darrieus θαη 

Savonius. 

Οη δύν βαζηθνί ηύπνη αλεκνγελλεηξηώλ παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα. 

 

Εικόνα 12: Διάγραμμα ανεμογεννθτριϊν οριηόντιου και κατακόρυφου άξονα αντίςτοιχα – κφρια ςυςτατικά 
μζρθ. Πθγι: American Wind Energy Association 

 

Οη αλεκνγελλήηξηεο δηαρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο κε βάζε ηε κέζνδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τπάξρνπλ δύν βαζηθέο κέζνδνη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

κεηαηξνπήο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή .  

Ζ κέζνδνο ιεηηνπξγίαο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο (fixed speed) θαη ε κέζνδνο ιεηηνπξγίαο 

κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο (variable speed). 
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2.3.3 Ανεμογεννότριεσ ςταθερόσ ταχύτητασ 

 

Λεηηνπξγία ζηαζεξήο ηαρύηεηαο ζεκαίλεη όηη ν ξόηνξαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

ζηξέθεηαη κε ζηαζεξό αξηζκό ζηξνθώλ αλεμάξηεηα ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ .  

Ζ ζύλδεζή ηεο ζην δίθηπν γίλεηαη απεπζείαο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα κεηαζρεκαηηζηή 

πξνζαξκνγήο ηνπ επηπέδνπ ηάζεο ηεο γελλήηξηαο, ζε απηό ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθνξάο. Απηόο ν ηξόπνο ζύλδεζεο, πξνθαζνξίδεη ηελ γσληαθή ηαρύηεηα 

πεξηζηξνθήο ηεο. 

2.3.4 Ανεμογεννότριεσ μεταβλητόσ ταχύτητασ 

ηελ ιεηηνπξγία κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο , ε ηαρύηεηα ηνπ ξόηνξα ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

κεηαβάιιεηαη κε ειεγρόκελν ηξόπν, αλάινγα κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ . Γηα ηελ 

ζύλδεζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζην  δίθηπν ζηαζεξήο ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη 

κεηαηξνπέαο ζπρλόηεηαο. Με ηνλ ηξόπν απηό ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο 

απνδεζκεύεηαη από ηε ζηαζεξή ζπρλόηεηα ηνπ δηθηύνπ θαη είλαη δπλαηή ε κεηαβνιή 

ηεο. 

 

 

2.4 Βαςικϊ Λειτουργικϊ Φαρακτηριςτικϊ των Ανεμογεννητριών 

 

2.4.1 Απόδοςη ιςχύοσ 

Ζ θακπύιε ηζρύνο κηαο αλεκνγελλήηξηαο δείρλεη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ πνπ πξνζπίπηεη ζην ξόηνξα. πλεπώο, 

βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο απόδνζεο ηζρύνο είλαη νη αθόινπζνη: 

2.4.1.1 Σαχύτητα κατωφλύου ειςόδου 

Δίλαη ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζηελ νπνία ε αλεκνγελλήηξηα αξρίδεη λα παξάγεη 

θαζαξή ηζρύ θαη είλαη δηαθνξεηηθή (κεγαιύηεξε) από ηελ ηαρύηεηα αλέκνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα λα μεθηλήζεη ε πεξηζηξνθή ηνπ ξόηνξα. 
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2.4.1.2 Σαχύτητα κατωφλύου εξόδου  

Δίλαη ε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηελ νπνία ε γελλήηξηα παξάγεη ηζρύ κε 

ειαηησκέλν κεραληθό θαη αεξνδπλακηθό θνξηίν θαη ρσξίο ειεθηξηθέο απώιεηεο 

2.4.1.3  Ονομαςτικό ιςχύσ 

Δίλαη ε κέγηζηε ηζρύο πνπ κπνξεί λα παξαρζεί θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο. 

2.4.1.4 Ονομαςτικό ταχύτητα 

Δίλαη ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζηελ νπνία παξάγεηαη ε νλνκαζηηθή ηζρύο. 

 

2.4.2 Διαθεςιμότητα 

Ωο δηαζεζηκόηεηα νξίδεηαη ην κέξνο ηνπ ρξόλνπ όπνπ ε αλεκνγελλήηξηα κπνξεί λα 

παξάγεη ηζρύ. Οη ηππηθέο ηηκέο δηαζεζηκόηεηαο ησλ ζύγρξνλσλ αλεκνγελλεηξηώλ 

είλαη 95-99%, ιακβάλνληαο ππ‟ όςηλ ηηο πεξηόδνπο ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο. 

Ζ σθέιηκε ηζρύο παξάγεηαη κεηαμύ ησλ ηαρπηήησλ θαησθιίνπ εηζόδνπ θαη εμόδνπ. 

Καζώο ε ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο εμαξηάηαη από ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο 

αλέκνπ, ζα ιεηηνπξγεί ζε επίπεδα ρακειόηεξα ηεο δηαζεζηκόηεηάο ηεο. 

 

2.5 Μϋγεθοσ Ανεμογεννότριασ 
Ζ ηζρύο εμόδνπ απμάλεηαη όζν απμάλεη ε επηθάλεηα πνπ ζαξώλεη ν ξόηνξαο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο. Ζ επηθάλεηα ηνπ δίζθνπ πνπ θαιύπηεη ν ξόηνξαο, θαη ε ηαρύηεηα 

ηνπ αλέκνπ, θαζνξίδνπλ – ζε ζπλδπαζκό πάληα κε ην ζπληειεζηή απόδνζεο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο -  ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεη ε αλεκνγελλήηξηα. 

ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηππηθέο  ηηκέο ηεο δηακέηξνπ ηνπ ξόηνξα ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο, ζε ζρέζε κε ηελ νλνκαζηηθή ηζρύ ηεο. 

 



51 
 

 

Εικόνα 13: Διάγραμμα ςυςχετιςμοφ τθσ ιςχφοσ μιασ ανεμογεννιτριασ και τθσ διαμζτρου του ρότορά τθσ. 

Πθγι: Danish Wind Industry Association 

 

Σα παξαπάλσ κεγέζε είλαη ελδεηθηηθά, θαζώο πνιινί θαηαζθεπαζηέο πξνζαξκόδνπλ 

ηα κεγέζε απηά ζην αηνιηθό δπλακηθό ηεο θάζε πεξηνρήο. Μπνξεί δειαδή, ζε κηα 

πεξηνρή κε ρακειό αηνιηθό δπλακηθό λα ρξεζηκνπνηεζεί ξόηνξαο κεγαιύηεξεο 

δηακέηξνπ ώζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε ελεξγεηαθή απόδνζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 
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2.6 Αιολικό Ενϋργεια - Αεροδυναμικό 
 

2.6.1 Βαςικϋσ ϋννοιεσ  

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα νξίδεηαη σο ε θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη από ηελ θίλεζε 

ησλ αεξίσλ καδώλ ηεο αηκόζθαηξαο. 

2.6.1.1  Ιςχύσ αϋρα 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηελ „πνζόηεηα‟ ηνπ αέξα πνπ πξνζπίπηεη ζηελ 

επηθάλεηα ζάξσζεο ηνπ ξόηνξα κηαο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

Εικόνα 14: Διάγραμμα τθσ ροισ του αζρα μζςα από κυλινδρικό ςωλινα εμβαδοφ βάςθσ Α. Πθγι: : University 

of Dundee / MSc Renewable Energy and Environmental Modelling 

 

Από ηελ εμίζσζε ζπλέρεηαο ηεο ξεπζηνκεραληθήο, ν ξπζκόο ξνήο κάδαο ηνπ αέξα 

πνπ δηέξρεηαη από έλα δίζθν επηθάλεηαο Α, είλαη κηα ζπλάξηεζε ηεο ππθλόηεηαο(ξ) 

θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ(U) θαη δίλεηαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

      = ξΑU  (2.1) 

 

 

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα αλά κνλάδα ρξόλνπ είλαη ε ηζρύο θαη δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

P =
 

 
 
  

  
     

 

 
     

 
=>  Ρ/Α =

 

 
 ξ U

3
 => 
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ΔΞΙΩΗ ΙΥΤΟ:   Ρ = 
 

 
 Α ξ U

  
(2.2) 

 

θαη κεηξηέηαη ζε Watts (W). 

 

εκείσζε: 

Ζ ππθλόηεηα ηνπ αέξα, ξ, ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο είλαη πεξίπνπ 1.225 kg/m
3
. Ζ 

ππθλόηεηα ηνπ αέξα ζε κεγαιύηεξα ύςε κεηώλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα κεηώλεηαη θαη 

ε δηαζέζηκε ηζρύο. Ζ επίδξαζε απηή κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ζηελ παξαγσγή 

ηζρύνο ησλ Α/Γ ζε ςειά βνπλά θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% έλαληη ηεο ηζρύνο, πνπ ζα 

κπνξνύζε λα παξαρζεί κε ηηο ίδηεο ηαρύηεηεο αλέκνπ ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Ζ 

ππθλόηεηα ηνπ αέξα εμαξηάηαη αληίζηξνθα από ηε ζεξκνθξαζία, νπόηε νη πην 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επλννύλ ηηο κεγαιύηεξεο ππθλόηεηεο ηνπ αέξα θαη ηε 

κεγαιύηεξε παξαγσγή αηνιηθήο ηζρύνο.  

Με ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο ηεο ηζρύνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην θπζηθά δηαζέζηκν 

αηνιηθό δπλακηθό κηαο πεξηνρήο πνπ νξίδεηαη σο ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ αεξίσλ 

καδώλ πνπ θηλνύληαη θάζε έηνο πάλσ από ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο απηήο θαη θπζηθά 

εμαξηάηαη από ηηο ηδηαίηεξεο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ηνπνγξαθία ηεο. 
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Εικόνα 15: Διάγραμμα ανεμογεννιτριασ οριηόντιου άξονα όπου ορίηεται θ διάμετροσ του ρότορα και θ 
επιφάνεια ςάρωςισ του. Πθγι : University of Dundee / MSc Renewable Energy and Environmental Modelling 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εμίζσζε ηζρύνο, ε ηζρύο εμόδνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

κεηαβάιιεηαη γξακκηθά κε ην εκβαδό ηεο επηθάλεηαο πνπ ζαξώλεη ν ξόηνξαο.  Ζ 

αλεκνγελλήηξηα παξεκπνδίδεη αξθεηά ηελ αηνιηθή ελέξγεηα πνπ ξέεη κέζα από 

νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ζάξσζεο. Γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο νξηδνληίνπ άμνλα, ε 

επηθάλεηα ζάξσζεο ηνπ ξόηνξα δίλεηαη από ηνλ ηύπν: 

        (2.3)  

      

όπνπ D είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ ξόηνξα. 

Γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα, ν θαζνξηζκόο ηεο επηθάλεηαο ζάξσζεο είλαη 

πνιύπινθνο, δεδνκέλνπ όηη πεξηιακβάλεη ειιεηπηηθά νινθιεξώκαηα.  

2

4
DA
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Ωζηόζν, πξνζεγγίδνληαο ην ζρήκα ηνπ πηεξπγίνπ σο παξαβνιή πξνθύπηεη κηα  απιή 

έθθξαζε γηα ηελ επηθάλεηα ζάξσζεο: 

Α= 2/3 (Max πιάηνο ξόηνξα ζην θέληξν)×(ύςνο ηνπ ξόηνξα)  (2.4) 

 

Ωο ζηεξεόηεηα (solidity) νξίδεηαη ν ιόγνο ηεο ζηεξεάο επηθάλεηαο ηνπ ξόηνξα, πξνο 

ηελ επηθάλεηα ζάξσζεο. 

 

Εικόνα 16: Διάγραμμα ανεμογεννιτριασ οριηόντιου άξονα όπου ορίηεται θ διάμετροσ του ρότορα, θ 
επιφάνεια ςάρωςισ του και θ ςτερεότθτά του. Πθγι : University of Dundee / MSc Renewable Energy and 

Environmental Modelling 

Μηθξή ζηεξεόηεηα (π.ρ. 0.10) ζπλεπάγεηαη κεγάιε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο θαζώο θαη 

κηθξή ξνπή. Αληίζεηα, κεγάιε ζηεξεόηεηα (π.ρ. >0.80) ζπλεπάγεηαη κηθξή ηαρύηεηα 

θαη κεγάιε ξνπή. 

                                      

   ηεξεόηεηα : 0.10                                                     ηεξεόηεηα : 0.85 
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2.6.1.2  Ωφέλιμη ενέργεια από τον αέρα – Betz Limit 

Αλ πξνζπαζνύζακε λα εμάγνπκε ην ζύλνιν ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ πνπ πξνζπίπηεη 

ζηελ επηθάλεηα ζάξσζεο ηνπ ξόηνξα, ν αέξαο πνπ ζα έθεπγε από ηελ επηθάλεηα 

ζάξσζεο ζα είρε κεδεληθή ηαρύηεηα , δειαδή ν αέξαο δελ ζα πεξλνύζε από ηελ 

επηθάλεηα πνπ ζαξώλνπλ ηα πηεξύγηα ηεο γελλήηξηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα 

είρακε θαζόινπ εμαγσγή ελέξγεηαο,  θαζώο ν αέξαο πξνθαλώο δε ζα κπνξνύζε λα 

εηζέιζεη ζηελ πεξηνρή ηνπ ξόηνξα ηεο ηνπξκπίλαο. 

 

Εικόνα 17: Διάγραμμα ροισ του αζρα από τθν επιφάνεια ςάρωςθσ ανεμογεννιτριασ. University of Dundee / 
MSc Renewable Energy and Environmental Modelling 

 

Ζ πξαγκαηηθή ηζρύο πνπ απνζπάηαη από ηα πηεξύγηα ηνπ ξόηνξα είλαη ε δηαθνξά ησλ 

ηζρύσλ ηνπ αέξα εηζόδνπ θαη εμόδνπ ζην ξόηνξα. 

Po = (½) × (ξνή κάδαο) × {v
2
 – v0

2
}  (2.5) 

Ζ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, από καθξνζθνπηθήο πιεπξάο, παξνπζηάδεη αζπλέρεηα ζηελ 

επηθάλεηα ζάξσζεο ηνπ ξόηνξα. Καηά ζπλέπεηα, ε ξνή κάδαο πνπ δηέξρεηαη από ηελ 

επηθάλεηα ζάξσζεο είλαη ην γηλόκελν ηεο ππθλόηεηαο θαη ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ 

αέξα. 

Ρνή κάδαο = ξ A (V + Vo) / 2   (2.6) 
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Εικόνα 18: Διάγραμμα μάηασ ροι του αζρα από τθν ζλικα τθσ ανεμογεννιτριασ. Πθγι : University of Dundee / 

MSc Renewable Energy and Environmental Modelling 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε κεραληθή ηζρύο πνπ απνξξνθάηαη από ην ξόηνξα, θαη θηλεί ηελ 

ειεθηξηθή γελλήηξηα, πξνθύπηεη σο: 

)vv(
2

)
o
vv(

2

1 2

0

2 












 
 A

o
P   =>   (2.7) 

2

v

o
v

1
v

0
v

1

v
2

1

2

3













































 A
o
P 

  (2.8)
 

 

Ο όξνο :   
2

v

v
1

v

v
1

p
C

2

o0































    (2.9) 

νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο ηζρύνο ηνπ ξόηνξα θαη εθθξάδεη ην πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο 

ηνπ αέξα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή ελέξγεηα, ζπλεπώο είλαη έλαο ζπληειεζηήο 

απόδνζεο. 
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Ο ζπληειεζηήο 
p

C  νξίδεη ην θιάζκα ηεο ηζρύνο πνπ απνξξνθάηαη, πξνο ηελ ηζρύ πνπ 

είλαη δηαζέζηκε ζηνλ αέξα . 

p
C   

                      

               
  

3v
2

1
o

A

P



 

 (2.10)

 

 

Ζ κέγηζηε ηηκή ηνπ Cp πξνθύπηεη όηαλ : 

0
)/vv( o


d

dCp
 => 0)1()1(

2

1 2 







 aa

da

d

da

dCp
 , όπνπ α = vo / v   

Από όπνπ πξνθύπηεη όηη α= 1/3 =>  

Cp, max = 16/27 = 0.593    

 

Ζ κέγηζηε απηή ηηκή, Cp, max, είλαη γλσζηή σο ην όξην ηνπ Betz (Betz Limit). 

 

 

Εικόνα 19: Διάγραμμα υντελεςτι απόδοςθσ ιςχφοσ ςε ςχζςθ με το κλάςμα ταχυτιτων εξόδου και ειςόδου 

του ανζμου. Πθγι : University of Dundee / MSc Renewable Energy and Environmental Modelling 
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ην αθόινπζν δηάγξακκα θαίλνληαη ελδεηθηηθά νη ζπληειεζηέο απόδνζεο γηα 

δηάθνξεο αλεκνγελλήηξηεο νξηδνληίνπ θαη θαηαθόξπθνπ άμνλα, θαζώο ε ζύγθξηζή 

ηνπο κε ην όξην ηνπ Betz. Οη αλαθεξόκελεο σο propeller (έιηθα) είλαη 

αλεκνγελλήηξηεο νξηδόληηνπ άμνλα. Με βάζε ην δηάγξακκα δηαπηζηώλνπκε όηη νη 

αλεκνγελλήηξηεο νξηδόληηνπ άμνλα έρνπλ ςειόηεξν ζπληειεζηή απόδνζεο ζε ζρέζε 

κε απηέο πνπ έρνπλ θαηαθόξπθν άμνλα. 

 

Εικόνα 20: Διαγραμματικι αναπαράςταςθ των ςυντελεςτϊν απόδοςθσ για διαφορετικά είδθ 

ανεμογεννθτριϊν. Πθγι : University of Dundee / MSc Renewable Energy and Environmental Modelling 
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2.6.1.3 Νόμοσ του Betz 

Ο λόκνο ηνπ Betz (Betz law) ιέεη όηη ην κέγηζην πνζνζηό ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο 

ηνπ αλέκνπ πνπ κία αλεκνγελλήηξηα κπνξεί λα κεηαηξέςεη ζε κεραληθή ελέξγεηα, 

είλαη 59%. 

                                            )59.0(v
2

1 3

max AP 
   (2.11)

 

 

2.6.1.4  Λόγοσ γωνιακήσ περιςτροφήσ 

Ωο ιόγνο γσληαθήο πεξηζηξνθήο νξίδεηαη ην αδηάζηαην κέγεζνο: 

                         ι   
    

  
 

  

  
 (2.12) 

όπνπ R είλαη ε αθηίλα ηεο έιηθαο, σ είλαη ε γσληαθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ζε rad 

/sec θαη    είλαη ε ηαρύηεηα (αλαιινίσηε) ηνπ αλέκνπ. 

 

Εικόνα 21: Διαγραμματικι αναπαράςταςθ τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ περιςτροφισ του πτερυγίου (και κατά 

ςυνζπεια τθσ ζλικασ) τθσ ανεμογεννιτριασ. Πθγι : University of Dundee / MSc Renewable Energy and 

Environmental Modelling 
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Ο ιόγνο γσληαθήο πεξηζηξνθήο είλαη κία από ηηο πην βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο αλεκνγελλήηξηαο ρακειήο ζηεξεόηεηαο. 

Ο ιόγνο ι όρη απιά ζπλδέεη ηελ ηαρύηεηα ηεο ηνπξκπίλαο κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ 

αλέκνπ, αιιά είλαη επίζεο θαη θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ ηδαληθή θιίζε ησλ 

πηεξπγίσλ θαη ηνπ αεξνδπλακηθό πξνθίι ηνπο. 

 

Εικόνα 22: Διάγραμμα πρόςπτωςθσ του ανζμου ςτο πτερφγιο τθσ ανεμογεννιτριασ όπου :  Vrel είναι θ 

ταχφτθτα του ανζμου, α θ γωνία πρόςπτωςθσ και V και Vo είναι θ κάκετθ και θ οριηόντια ςυνιςτϊςα τθσ 

ταχφτθτασ του ανζμου αντίςτοιχα. Πθγι : University of Dundee / MSc Renewable Energy and Environmental 

Modelling 
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2.6.2 Βαςικϊ ςτοιχεύα αεροδυναμικόσ πτερυγύου – ςυνοπτικό περιγραφό 

 

Έλαο βαζηθόο δηαρσξηζκόο ζηηο αλεκνγελλήηξηεο γίλεηαη κε βάζε ην ζύζηεκα 

κεηαηξνπήο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Οη έιηθεο κπνξεί λα θηλνύληαη είηε κε βάζε ηελ 

αεξνδπλακηθή άλσζε είηε κε βάζε ηελ αεξνδπλακηθή αληίζηαζε. Οη ζύγρξνλνη ηύπνη 

ειίθσλ ζηεξίδνπλ ηελ θίλεζή ηνπο θπξίσο ζηελ αεξνδπλακηθή άλσζε. 

Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη κηα εγθάξζηα ηνκή ηνπ ζηνηρείνπ ελόο πηεξπγίνπ. ε 

απηό ην ζρήκα, απεηθνλίδνληαη  επίζεο νη αεξνδπλακηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνύληαη ζην 

ζηνηρείν απηό.  Ζ γσλία πξόζπησζεο νξίδεηαη από ηε ρνξδή ηνπ πηεξπγίνπ θαη ηελ 

δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Εικόνα 23: Σομι του πτερυγίου και δυνάμεισ που αςκοφνται. MSc Renewable Energy and Environmental 

Modelling 

 

Όπνπ α είλαη ε γσλία πξόζπησζεο. 

ην ζρήκα απηό αλαπαξηζηώληαη επίζεο νη δπλάκεηο άλσζεο fL, αληίζηαζεο fD θαζώο 

θαη ε αμνληθή θαη θαηαθόξπθε ζπληζηώζα ηνπο.  

Ζ αμνληθή ζπληζηώζα ηνπ νλνκάδεηαη αμνληθή δύλακε ώζεζεο θαη ζπκβνιίδεηαη σο 

fr. Δδώ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη ηελ ύπαξμε ξνπήο ζηξέςεο πνπ πξνθαιείηαη από 

ηηο δπλάκεηο.  
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Οη δπλάκεηο άλσζεο θαη αληίζηαζεο εμαξηώληαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αεξνηνκήο, ην κέγεζνο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ηε γσλία πξόζπησζεο. Ζ 

δύλακε αληίζηαζεο είλαη παξάιιειε πξνο ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ελώ ε δύλακε 

άλσζεο είλαη θάζεηε.  

Οη δπλάκεηο άλσζεο θαη αληίζηαζεο κεηαθξάδνληαη σο αδηάζηαηνη αεξνδπλακηθνί 

ηειεζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη σο εμήο: 

CL = 
  

 

 
    

            θαη             CL = 
  

 

 
     

                 αληίζηνηρα, 

όπνπ ξ είλαη ε ππθλόηεηα ηνπ αέξα, V είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα θαη c είλαη ην κήθνο 

ηεο ρνξδήο ηεο αεξνηνκήο. Οη ηππηθέο ηηκέο θαη κεηαβνιέο ησλ ηειεζηώλ απηώλ, 

ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο πξόζπησζεο (ζε κνίξεο) παξνπζηάδνληαη ζην αθόινπζν 

δηάγξακκα. 

 

Εικόνα 24 Συπικζσ τιμζσ και μεταβολζσ των αεροδυναμικϊν ςυντελεςτϊν. MSc Renewable Energy and 

Environmental Modelling 

ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη κηα απόηνκε κεηαβνιή ζηελ ηηκή θαη ησλ δύν ηειεζηώλ, 

όηαλ ε γσλία πξόζπησζεο είλαη πεξίπνπ 13°. Ζ απόηνκε απηή κεηαβνιή νθείιεηαη 

ζην δηαρσξηζκό ηεο ξνήο ηνπ αλέκνπ από ηελ πιεπξά αλαξξόθεζεο ηεο αεξνηνκήο 

θαη νλνκάδεηαη πέδεζε.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΜΕΛΙΨΗ ΤΠΕΡΑΚΣΙΨΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΨΝ 
 

3.1  Γενικϊ 
Ζ ζεκειίσζε ελόο 

αηνιηθνύ πάξθνπ 

εμαξηάηαη από ην βάζνο 

ηνπ ππζκέλα ην είδνο 

ηνπ δηαζέζηκνπ 

ππεδάθνπο αιιά θαη 

δηαζεζηκόηεηα εηδηθνύ 

εμνπιηζκνύ γηα ηελ 

θαηαζθεπή κεηαθνξά 

αιιά θαη ηνπνζέηεζε 

ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ 

ζεκειηώζεσλ. Σν βάξνο 

ηεο θάζε ζεκειίσζεο 

εμαξηάηαη  θπξίσο από 

ην πιηθό πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε θαηαζθεπή ηεο (ζθπξόδεκα ή ράιπβαο) αιιά θαη ηνλ ηξόπν 

πνπ ζα ζηεξηρζεί ζηνλ ππζκέλα. Σν ηειηθό θξηηήξην γηα θάζε ιύζε είλαη ην θόζηνο. 

Μεηαμύ ησλ  θξηηεξίσλ  πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή ρσξνζέηεζε 

αηνιηθώλ ππεξάθηησλ πάξθσλ ζηελ Διιάδα, είλαη θαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν βάζνο 

ησλ  50 κέηξσλ ην νπνίν απνθιείεη πισηέο αλεκνγελλήηξηεο θαη κεγάια ζαιάζζηα 

βάζε. Παξόια απηά ε ηερλνινγία γηα κεγαιύηεξα βάζε ππάξρεη από ηελ βηνκεραλία 

άληιεζεο  πεηξειαίνπ θαη ηε γεθπξνπνηία αιιά θαη ζε λέεο κνξθέο νη νπνίεο 

εμειίζζνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν.  Σα είδε ησλ ζεκειηώζεσλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε αληίζηνηρεο εθαξκνγέο ζε άιιεο ρώξεο όπσο ζηε Γαλία θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην παξνπζηάδνληαη θαη επεμεγνύληαη παξαθάησ.  

 

 

Εικόνα 25: : Διαφορετικοί τφποι κεμελιϊςεων. Πθγι: Global Offshore Wind 
Potential (http://globaloffshorewind.wordpress.com/global-potential-2/ 

http://globaloffshorewind.wordpress.com/global-potential-2/
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3.2 Θεμϋλια βαρύτητασ από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα 
Απηόο ν ηύπνο ζεκειίνπ   

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηα αηνιηθά 

πάξθα ηεο Γαλίαο γηα ηηο 

πεξηνρέο Videby θαη Tunoe. 

Σππηθά, απνηειείηαη από θέιπθνο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο , ην 

νπνίν   θαηαζθεπάδεηαη ζηε 

ζηεξηά θαη ελ ζπλερεία 

ξπκνπιθείηαη ζηε ηνπνζεζία 

όπνπ θαη ζα βπζηζηεί κε ηε 

γέκηζε ηνπ κε ζθύξα, πέηξα ή 

άκκν. Σν ζεκέιην κπνξεί λα έρεη 

αλνηθηή ε θιεηζηή θνξπθή, είλαη θσληθό ή ππξακηδνεηδέο, θπθιηθήο ή πνιπγσληθήο 

θάηνςεο κε ηε θσληθή δηαηνκή πξνηηκώκελε γηα πεξηνρέο κε ρηνλνπηώζεηο θαη 

παγεηό θαη ηελ θιεηζηή νξνθή πξνηηκώκελε νηθνλνκηθά δηόηη κπνξεί λα γεκίζεη κε 

άκκν (θζελόηεξε από ηε γέκηζε κε πέηξεο ή βξάρν), ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο λα 

ηελ απνκαθξύλεη ην λεξό. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην λεξό ζηεξίδνληαη πάλσ ηνπ 

ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ν ππιώλαο, ν κεραληζκόο πεξηζηξνθήο νη 

ιεπίδεο θαη ην ειεθηξνκεραλνινγηθό πιηθό.  Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο από 

δηάβξσζε ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηκεηξηθνί καλδύεο πνπ εηζρσξνύλ ζηνλ ππζκέλα ζε 

ζπλδπαζκό κε πεξηκεηξηθή δηάζηξσζε πεηξσκάησλ ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ 

απνθπγή ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ εδάθνπο ζηήξημεο (Tricklebank & Magee, 2007). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ 

απιώλ κνξθώλ 

ζεκειίσλ 

βαξύηεηαο 

ζηεξίδεηαη ζηε 

κεγάιε ηνπο 

κάδα θαη ζηελ 

άκεζε κεηαθνξά 

θνξηίσλ ηνπ 

Εικόνα 27: Πθγι: COWI – Consultancy within Engineering, Environmental Science and 
Economics 

(http://www.cowi.com/menu/service/BridgeTunnelandMarineStructures/Offshore
windfarms/Offshorefoundations/Gravityfoundations/Pages/Gravity-

foundations.aspx) 

Εικόνα 26: Θεμζλια βαρφτθτασ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 
Πθγι: National Renewable Energy Laboratory 

(http://www.nrel.gov/docs/gen/fy07/40462.pdf) 

http://www.cowi.com/menu/service/BridgeTunnelandMarineStructures/Offshorewindfarms/Offshorefoundations/Gravityfoundations/Pages/Gravity-foundations.aspx
http://www.cowi.com/menu/service/BridgeTunnelandMarineStructures/Offshorewindfarms/Offshorefoundations/Gravityfoundations/Pages/Gravity-foundations.aspx
http://www.cowi.com/menu/service/BridgeTunnelandMarineStructures/Offshorewindfarms/Offshorefoundations/Gravityfoundations/Pages/Gravity-foundations.aspx
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ππιώλα, ηεο αλεκνγελλήηξηαο αιιά θαη ηνπ ηδίνπ βάξνπο ηνπο ζηνλ ππζκέλα νύησο 

ώζηε λα απνθεπρζεί πηζαλή αλαηξνπή ή θαη νιίζζεζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο.  

Γηα ην ιόγν απηό είλαη απαξαίηεην ηα αλώηεξα ππνζαιάζζηα ζηξώκαηα (ζπλήζσο 

κεηαθξάδεηαη ζε βάζε 1,5 θνξά ηε δηάκεηξν ηεο βάζεο ηνπ ζεκειίνπ) λα έρνπλ από 

κέηξηα σο πςειή αληνρή. Ζ απνδεθηή δηάκεηξνο βάζεο δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 30 

– 40 κέηξα γηα λα ζεσξείηαη νηθνλνκηθή σο ιύζε. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, γηα λα 

κεησζεί ε δηάκεηξνο, γίλεηαη ελίζρπζε ηνπ εδάθνπο ηνπ ππζκέλα κε επίζηξσζε 

πεηξσκάησλ θαη ηνπνζέηεζε παζζάισλ νη νπνίνη θηάλνπλ ζε ρακειόηεξα ζηξώκαηα 

ηνπ ππζκέλα πηζαλώο θαη πην ηζρπξά από πιεπξάο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο (Tricklebank 

& Magee, 2007).  

Παξόιν πνπ ε ιύζε απηή είλαη απιή ζηελ θαηαζθεπή, έρεη ην κεηνλέθηεκα όηη 

πζηεξεί ζε πεξηνρέο κε πςειή δηαβξσζηκόηεηα ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο. Δπηπιένλ γηα βάζε κεγαιύηεξα ησλ 10 κέηξσλ, ε απαίηεζε 

κεγάινπ βαξέσο πισηνύ γεξαλνύ θαζηζηά ηε ιύζε ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο 

αληηνηθνλνκηθή. Γεληθά έρεη ππνινγηζηεί όηη ε δαπάλε γηα ην ηειεησκέλν ζεκέιην 

είλαη αλάινγε κε ην ηεηξάγσλν ηνπ βάζνπο ηνπνζέηεζεο (DWIA, 2003).  Παξόια 

απηά ε ρξήζε ηνπο ζηε Βαιηηθή ζάιαζζα, όπνπ ππήξρε ην απαηηνύκελν βάζνο, 

απνδείρζεθε νηθνλνκηθή θαη γηα απηό ζπληζηώληαη ζε αλάινγεο πεξηπηώζεηο. Μία 

αθόκα παξάκεηξνο είλαη θαη ε έθηαζε ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ θαζώο αιιάδνπλ νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη είλαη δπλαηόλ γηα πνιύ κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο λα 

θαζίζηαηαη ζπκθέξνπζα.   

 

3.3 Θεμϋλια βαρύτητασ από χϊλυβα 
Ζ ιεηηνπξγία απηήο ηεο ζεκειίσζεο είλαη βαζηζκέλε ζηηο 

ίδηεο αξρέο κε ηελ πξνεγνύκελε κε ηε δηαθνξά όηη ζηε 

ζέζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη 

έλαο ραιύβδηλνο θπιηλδξηθόο ζσιήλαο ν νπνίνο 

βηδώλεηαη θαη ζπγθνιιείηαη  πάλσ ζε ραιύβδηλε 

πξηζκαηηθή ή θπιηλδξηθή βάζε ε νπνία αθπξώλεηαη ζηνλ 

ππζκέλα κεηά από θαηάιιειε γεσηερληθή πξνεηνηκαζία. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ γίλεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

Εικόνα 28: Θεμζλια βαρφτθτασ 
από χάλυβα. Πθγι: Danish Wind 

Industry Association 
(http://www.vindselskab.dk/en/

tour/rd/gravitat.htm) 

http://www.vindselskab.dk/en/tour/rd/gravitat.htm
http://www.vindselskab.dk/en/tour/rd/gravitat.htm
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ζηελ ζηεξηά θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη κε πισηά κέζα ζηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο. 

Γηα ηα ζπλήζε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δειαδή   4 κε 10 κέηξα, ε δηάκεηξνο ηνπ 

ζσιήλα είλαη γύξσ ζηα 4 – 4,5 κέηξα ζηεξηδόκελε ζε βάζε 14 επί 14 γηα 

ηεηξαγσληθή δηαηνκή θαη πεξίπνπ 15 κέηξα δηάκεηξν ζηελ πεξίπησζε θπθιηθήο. Σν 

ραιύβδηλν ζεκέιην είλαη ζεκαληηθά ειαθξύηεξν από ην αληίζηνηρν από ζθπξόδεκα. 

Δλδεηθηηθό είλαη όηη ην βάξνο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο δπγίδεη πεξίπνπ 80 κε 100 

ηόλνπο εθεί πνπ ην  ηειηθό βάξνο ηνπ είλαη γύξσ ζηνπο 1000 ηόλνπο. Απηό 

επηηπγράλεηαη κε ηε γέκηζε ηεο βάζεο έδξαζεο κε νιηβίλε, έλα πνιύ ππθλό νξπθηό 

(DWIA, 2003).   

Σν κηθξν αξρηθό βάξνο ηνπ ζεκειίνπ έρεη ην πιενλέθηεκα όηη ε κεηαθνξά ηνπ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ επηηόπνπ, γίλεηαη πνιύ πην γξήγνξα θαη εύθνια από ηνλ 

πξνεγνύκελν ηύπν ζεκειίνπ, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη εηδηθνί γεξαλνί βαξένο ηύπνπ 

αιιά κε ηε ρξήζε απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο. Δθηόο απηνύ, ην επηπιένλ θόζηνο γηα κεγαιύηεξα βάζε είλαη πνιύ 

κηθξόηεξν από απηό πνπ πξνθύπηεη γηα ην αληίζηνηρν ζεκέιην από ζθπξόδεκα δηόηη ε 

αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ γίλεηαη ζε πνιύ κηθξόηεξε αλαινγία από όηη ζηελ 

πξνεγνύκελε πεξίπησζε. Δθεί πνπ ην ραιύβδηλν ζεκέιην βαξύηεηαο πζηεξεί σο ιύζε, 

είλαη ζηελ πεξίπησζε  πνπ ηνπνζεηείηαη ζε πεξηνρέο κε έληνλε δηαβξσζηκόηεηα 

θαζώο απαηηνύληαη ηα ίδηα κέηξα πξνζηαζίαο κε ηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε ηα 

νπνία είλαη δαπαλεξά.  

3.4 Θεμελύωςη με 

παςςαλόπηξη μεταλλικού 

ςωλόνα (Monopile) 
Απηή ε πεξίπησζε ζεκειίσζεο 

είλαη κηα απιή θαηαζθεπή ελόο 

κεηαιιηθνύ ραιύβδηλνπ ζσιήλα 

ν νπνίνο αθνύ θαηαζθεπαζηεί 

κεηαθέξεηαη κε θνξηεγίδα ή 

ξπκνπιθείηαη ζηνλ ηόπν ηεο 

ελαπόζεζήο ηνπ. Σν ζεκέιην 

απηό βπζίδεηαη 10 κε 20 κέηξα 

από ηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα 

Εικόνα 29:  Θεμελίωςθ με παςςαλόπθξθ μεταλλικοφ ςωλινα 
(http://sc.epd.gov.hk/gb/www.epd.gov.hk/eia/register/report/e
iareport/eia_1772009/HTML%20version/EIA%20Report/Section4
.htm) 

http://sc.epd.gov.hk/gb/www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_1772009/HTML%20version/EIA%20Report/Section4.htm
http://sc.epd.gov.hk/gb/www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_1772009/HTML%20version/EIA%20Report/Section4.htm
http://sc.epd.gov.hk/gb/www.epd.gov.hk/eia/register/report/eiareport/eia_1772009/HTML%20version/EIA%20Report/Section4.htm


68 
 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ππεδάθνπο.  

Ζ ζπλήζεο δηάκεηξόο ηνπ θπκαίλεηαη από 3.5 σο 4.5 κέηξα θαη δπγίδεη γύξσ ζηνπο 

175 ηόλνπο(Offshorewindenergy, 2008).  Απηή ε πεξίπησζε ζεκειίσζεο είλαη εθηθηή 

νηθνλνκηθά γηα βάζε κέρξη 30 κέηξα θαη έρεη επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί ζε αηνιηθά 

πάξθα ζηελ Βαιηηθή θαη Βόξεηα ζάιαζζα αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Βξεηαλίαο. 

Γεληθά απηόο ν ηύπνο ζεκειίσζεο δελ έρεη πξόβιεκα κε ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο 

θαη έηζη ζπλήζσο δελ ρξεηάδνληαη επηπιένλ κέηξα.  

Απηή ε ιύζε έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα κεηαμύ απηώλ ην κηθξό βάξνο πνπ 

δηεπθνιύλεη ηελ κεηαθνξά αιιά θαη ηε ηνπνζέηεζε, αιιά θαη ην γεγνλόο όηη δελ 

ρξεηάδνληαη εηδηθέο πξνεηνηκαζίεο ηνπ ππζκέλα γηα ηε ζεκειίσζε. Έηζη ε ηνπνζέηεζε 

γίλεηαη πνιύ πην γξήγνξα θαη εύθνια από όηη απηή ησλ ζεκειίσλ βαξύηεηαο θαη ζε 

κεγαιύηεξα βάζε (30κ). Παξόια απηά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη βξαρώδεο 

ππέδαθνο ε δηαδηθαζία ηεο παζζαιόπεμεο κπνξεί λα είλαη δύζθνιε σο αδύλαηε αθνύ 

ζα απαηηεί βαξέσο ηύπνπ κεραλήκαηα αιιά θαη εθξεθηηθά γηα λα κπνξέζεη λα θηάζεη 

ζην απαηηνύκελν βάζνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην θόζηνο κπνξεί λα είλαη πνιύ 

κεγάιν θαη έηζη ε ιύζε  λα θξηζεί αληηνηθνλνκηθή. 

 

3.5 Θεμελύωςη με παςςαλόπηξη μεταλλικού τριπόδου (Tripod) 
Απηή ε θαηεγνξία ζεκειίσζεο είλαη κηα εμέιημε 

ηεο πξνεγνύκελεο θαη έρεη ηηο ξίδεο ζηηο 

θαηαζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

βηνκεραλία ηεο άληιεζεο πεηξειαίνπ. Γεληθά 

απηή ε θαηαζθεπή είλαη έλα ειαθξύ ζσιελσηό 

ρσξηθό δηθηύσκα νπνίν ην νπνίν αγθπξώλεηαη 

ζηνλ ππζκέλα κε ηε ρξήζε ηξηώλ κεηαιιηθώλ 

παζζάισλ δηακέηξνπ 0.9 κέηξα θαη κήθνπο 10 κε 

20 κέηξα. Σν βάξνο ηεο θαηαζθεπήο είλαη αθόκα 

ειαθξύηεξν από απηό ηνπ κνλνύ ζσιελσηνύ 

παζάινπ γύξσ ζηνπο 125 ηόλνπο 

(Offshorewindenergy, 2008).  Ζ κεηαθνξά γίλεηαη 

κε θνξηεγίδα.  

Εικόνα 30: Θεμελίωςθ μεταλλικοφ 
τριπόδου. Πθγι: National Renewable 

Energy Laboratory 
(http://www.nrel.gov/docs/gen/fy07/404

62.pdf) 

http://www.nrel.gov/docs/gen/fy07/40462.pdf
http://www.nrel.gov/docs/gen/fy07/40462.pdf
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Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ηξηπόδνπ γίλεηαη ζε δύν θάζεηο κε πξώηε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

παζάισλ θαη ελ ζπλερεία ηελ ζηήξημε ηνπ ηξηπόδνπ πάλσ ηνπο.  

Ζ ζεκειίσζε κε ηξίπνδν έρεη θαιύηεξε 

ζπκπεξηθνξά ζε  βάζε κέρξη 50 κέηξα,   

πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθή ζηαζεξόηεηα αιιά 

θαη αλνρή ζηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο γηα 

απηό θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηέηνηα πξνζηαζία. Δπίζεο, γηα 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ρξεηάδνληαη πνιύ ιίγεο 

εξγαζίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππζκέλα. 

Όκσο, όπσο  θαη ζηελ πξνεγνύκελε 

πεξίπησζε ζεκειίσζεο κε ζσιελσηό 

πάζαιν, ε ύπαξμε βξάρσλ ζην ππέδαθνο κπνξεί λα είλαη απαγνξεπηηθή από 

νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Σέινο, είλαη αθαηάιιειε γηα κηθξά βάζε (6-7 κέηξα), αθνύ ε 

ύπαξμε ηνπ δηθηπώκαηνο εκπνδίδεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα πισηώλ κέζσλ ζηελ 

αλεκνγελλήηξηα θαη έηζη ε ζπληήξεζε ή ε επηζθεπή ηεο γίλεηαη από δύζθνιε έσο 

αδύλαηε(DWIA, 2003).   

 

3.6 Θεμελύωςη με μεταλλικό τετρϊποδο (Jacket) 
Απηή ε πεξίπησζε ζεκειίσζεο 

“jacket” αλήθεη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα 

κε ηηο πξνεγνύκελεο θαη είλαη 

δαλεηζκέλε από ηε βηνκεραλία 

εμόξπμεο πεηξειαίνπ. Ζ θαηαζθεπή 

απηή ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο 

παζζάινπο δηακέηξνπ 0.9 -1.6 κέηξα 

θαη είλαη αξθεηά πην δύζθακπηε από 

απηήλ ηνπ ηξηπόδνπ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα βάζε κεγαιύηεξα ησλ 50 κέηξσλ θαη πην 

ηζρπξά θύκαηα. Ζ κεηαθνξά ηεο θαη ε εγθαηάζηαζή ηεο γίλεηαη όπσο θαη ζηελ 

πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη ηα πιενλεθηήκαηα όπσο θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη 

ηα ίδηα.  

Εικόνα 31: Alpha Ventus – Germany’s first offshore 
wind farm.  (http://www.alpha-

ventus.de/index.php?id=80) 

Εικόνα 32: Alpha Ventus – Germany’s first offshore wind 
farm.  (http://www.alpha-ventus.de/index.php?id=80) 

http://www.alpha-ventus.de/index.php?id=80
http://www.alpha-ventus.de/index.php?id=80
http://www.alpha-ventus.de/index.php?id=80
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Ζ κόλε δηαθνξά είλαη όηη ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο επηθάλεηαο ηνπ δηθηπώκαηνο 

δηεπθνιύλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ππιώλα ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

3.7 Επιπλϋουςα Θεμελύωςη  
Ζ επηπιένπζα ζεκειίσζε είλαη θαηά βάζε έλα ζεκέιην ην νπνίν ηνπ νπνίνπ ε 

ιεηηνπξγηά ζηεξίδεηαη ζηελ άλσζε ηνπ ύδαηνο γηα λα επηπιέεη ζην λεξό θαη 

αγθπξώλεηαη ζην βπζό. Σν πισηό απηό ζεκέιην είλαη ζπλήζσο κεξηθώο βπζηζκέλν γηα 

ηελ απνθπγή ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο ζαιάζζηαο επηθάλεηαο.   

Παξόιν πνπ απηή ε ηερλνινγία δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο θαη βξίζθεηαη ζε 

πεηξακαηηθό ζηάδην γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο, κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζα δώζεη 

ηειηθά ιύζεηο γηα βάζε πνιιαπιάζηα ησλ 50 κέηξσλ θαη ζπλεπώο απνζηάζεηο πνιύ 

πην κεγάιεο από ηελ ζηεξηά. Απηό έρεη σο πιενλεθηήκαηα ηνπο ηζρπξόηεξνπο αλέκνπο 

θαη άξα κεγαιύηεξεο απνδόζεηο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο αιιά θαη ηελ κεησκέλε 

αληίζεζε θνηλνηήησλ αιιά θαη κε θπβεξλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ ζηελ 

πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ έξγνπ (Offshorewind, 2009).  

 

Εικόνα 33: Επιπλζουςα κεμελίωςθ. Πθγι: Global Offshore Wind Potential 
(http://globaloffshorewind.wordpress.com/global-potential-2/) 

http://globaloffshorewind.wordpress.com/global-potential-2/
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3.8 Τλικϊ Καταςκευόσ 
 

ε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε ζύγθξηζε ράιπβα θαη νπιηζκέλνπ ή 

πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο από δύν Γαλέδηθα group εηαηξηώλ ελέξγεηαο θαη ηξεηο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ην 1997 βξέζεθε όηη ν ράιπβαο ήηαλ πνιύ πην νηθνλνκηθόο 

από ηη ζθπξόδεκα γηα κεγάια αηνιηθά πάξθα. Δπίζεο θάλεθε όηη νη πην λέεο 

ηερλνινγίεο ζεκειίσζεο όηη ήηαλ πην νηθνλνκηθέο γηα ηνπιάρηζηνλ 15 κέηξα βάζνο. 

ε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε ράιπβα θαη νη ζεκειηώζεηο κε παζζαιόπεμε έδεημαλ όηη 

ην θόζηνο ηνπο αλέβαηλε ζε πνιύ κηθξόηεξε αλαινγία ζε ζρέζε κε απηό ηνπ ζεκειίνπ 

βαξύηεηαο από ζθπξόδεκα ην νπνίν όπσο πξναλαθέξζεθε είρε θόζηνο αλάινγν κε ην 

ηεηξάγσλν ηνπ βάζνπο ζεκειίσζεο (DWIA, 2003). Δλδεηθηηθό είλαη όηη ην 

ππνινγηδόκελν θόζηνο δηαζύλδεζεο ζην δίθηπν θαη ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζεκειίσζεο 

γηα αλεκνγελλήηξηεο ηεο ηάμεο ηνπ 1.5 ΜW βξέζεθε κόλν 10 έσο 20% κεγαιύηεξν 

από απηό ησλ 450kW πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο πεξηνρέο Vindeby θαη Tunoe.  ηνλ 

αληίπνδα, ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ από ην Βξεηαληθό θέληξν ζθπξνδέκαηνο 

ην 2007 βξέζεθε όηη ε ζεκειίσζε βαξύηεηαο από ζθπξόδεκα γηα κεγαιύηεξεο 

αλεκνγελλήηξηεο ηεο ηάμεο ησλ 3.5ΜW θαη γηα βάζε 20 κε 30 κέηξα ήηαλ 

αληαγσληζηηθή κε ηηο ππόινηπεο ιύζεηο από ράιπβα.   

Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί,  όηη ε αληίιεςε όηη ν ράιπβαο έρεη κηθξό ρξόλν δσήο 

ιόγσ ηεο δηάβξσζεο, απνδεηθλύεηαη αλππόζηαηε αθνύ ε βηνκεραλία άληιεζεο 

πεηξειαίνπ κε ηε ρξήζε θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ράιπβα, ρξεζηκνπνηεί ηέηνηεο 

θαηαζθεπέο κε πξνβιεπόκελν ρξόλν δσήο 50 ρξόληα.  Παξόια απηά ην ζθπξόδεκα 

κπνξεί κε θαηάιιειε επεμεξγαζία αιιά θαη ζπληήξεζε λα θηάζεη ηα 100 ρξόληα 

δσήο. Απηό ζα ζήκαηλε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνπο αθνύ ην ζεκέιην θαη ν 

ππιώλαο πνπ είλαη ην 40% ηνπ θόζηνπο ηεο θαηαζθεπήο ζα ρξεηαζηνύλ κηα 

αληηθαηάζηαζε ιηγόηεξε ζε απηήλ ηελ πεξίνδν (Tricklebank & Magee, 2007). 

Δπηπιένλ, ην ζθπξόδεκα ιόγνπ ηνπ βάξνπο ηνπ αιιά θαη ηεο θύζεο ηνπ δίλεη γεληθά 

κεγαιύηεξεο ηδηνπεξηόδνπο θαη ζπληειεζηέο απόζβεζεο πνπ είλαη θαη ην δεηνύκελν 

γηα απηέο ηηο θαηαζθεπέο.  

 

 

 



72 
 

πκπεξαζκαηηθά είλαη εκθαλέο όηη ε επηινγή ηνπ ηύπνπ αιιά θαη ηνπ πιηθνύ 

θαηαζθεπήο ηεο ζεκειίσζεο είλαη ζπλάξηεζε πνιιώλ παξαγόλησλ θαη πξέπεη λα 

πξνεγεζεί εηδηθή κειέηε γηα ηελ εύξεζε ηεο βέιηηζηεο νηθνλνκηθήο ιύζεο πνπ ζα 

ιακβάλεη ππόςε ηα κεγέζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ, ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ηα 

δηαζέζηκα κέζα θαηαζθεπήο, κεηαθνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζεκειίσλ αιιά θαη ην 

έδαθνο, ην βάζνο ηε δηάβξσζε θαη γεληθόηεξα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηε 

ζάιαζζα.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

Vestas V80 – 2.0 MW (offshore) 
 

 

4.1 Γενικό περιγραφό λειτουργύασ τησ τουρμπύνασ 
 

Ζ ηνπξκπίλα Vestas V80 – 2.0 MW (γηα ππεξάθηηα εγθαηάζηαζε) είλαη ηνπξκπίλα 

νξηδνληίνπ άμνλα κε ζύζηεκα πξνζαλεκηζκνύ θαη κεηαβιεηό βήκα πηεξπγίσλ. 

 Ο ξόηνξάο ηεο απνηειείηαη από ηξία πηεξύγηα θαη ε δηάκεηξόο ηνπ είλαη 80 m. 

Ο κεραληζκόο κεηαβιεηνύ βήκαηνο πηεξπγίσλ είλαη ηερλνινγίαο OptiTip θαη 

πξνζαξκόδεη ζπλερώο ηελ θιίζε ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ξόηνξα ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

ηδαληθή γσλία πξόζπησζεο ηνπ αλέκνπ, ζύκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ 

αλά πάζα ζηηγκή. Με απηό ηνλ ηξόπν βειηηζηνπνηείηαη ε παξαγσγή ηζρύνο θαη ηα 

επίπεδα ζνξύβνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

Σα πηεξύγηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από εληζρπκέλν επνμεηδσκέλν fiber glass. Σν 

θάζε πηεξύγην απνηειείηαη από δύν θειύθε ηα νπνία ελώλνληαη ζε έλαλ άμνλα 

ζηήξημεο θαη ζπλδένληαη ζηελ θεθαιή ηνπ ξόηνξα. 

Ο θύξηνο άμνλαο κεηαδίδεη ηε ξνπή ζηε γελλήηξηα κέζσ ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. 

Από ην θηβώηην ηαρπηήησλ, ξνπή κεηαδίδεηαη ζηε γελλήηξηα, ε νπνία είλαη 

αζύγρξνλε γελλήηξηα  ηεζζάξσλ πόισλ. 

ηηο πςειέο ηαρύηεηεο αλέκνπ, ε ηερλνινγία OptiSpeedTM θαη ν κεραληζκόο 

κεηαβιεηνύ βήκαηνο πηεξπγίσλ δηαηεξνύλ ηελ παξαγόκελε ηζρύ ζηελ νλνκαζηηθή 

αμία ηεο, αλεμάξηεηα από ηελ ππθλόηεηα θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. ηηο ρακειέο 

ηαρύηεηέο ηνπ αλέκνπ, ε ηερλνινγίεο OptiTip θαη OptiSpeedTM βειηηζηνπνηνύλ ην 

επίπεδν παξαγόκελεο ηζρύνο επηιέγνληαο ηελ ηδαληθή θιίζε ησλ πηεξπγίσλ θαη ηνλ 

ηδαληθό αξηζκό πεξηζηξνθώλ ηνπο αλά ιεπηό (rpm).  

Σν θξέλν ηεο ηνπξκπίλαο βξίζθεηαη ζηνλ άμνλα (δηαθνξηθό) πςειώλ ηαρπηήησλ ηεο 

ηνπξκπίλαο. 
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Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο παξαθνινπζνύληαη θαη ειέγρνληαη από 

κνλάδεο ειέγρνπ κηθξνεπεμεξγαζηώλ. Σν ζύζηεκα ειέγρνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 

ζάιακν ηεο ηνπξκπίλαο. Οη αιιαγέο ζην βήκα ησλ πηεξπγίσλ ελεξγνπνηνύληαη από 

έλα πδξαπιηθό ζύζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηα πηεξύγηα λα πεξηζηξέθνληαη θαηά 95°. 

Απηό ην πδξαπιηθό ζύζηεκα παξέρεη επίζεο ηελ απαηηνύκελε πίεζε ζην θξέλν ηεο 

ηνπξκπίλαο. 

Ο ζάιακνο ηεο ηνπξκπίλαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από fiber glass θαη πξνζηαηεύεη 

όια ηα ζπζηαηηθά κέξε ηεο αλεκνγελλήηξηαο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηόλ, από 

ρηόλη, βξνρή, ζθόλε, ειηαθή αθηηλνβνιία θιπ.. Πξόζβαζε ζην ζάιακν ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο, 

από όπνπ ππάξρεη είζνδνο. Μέζα ζην ζάιακν ππάξρεη έλαο γεξαλόο γηα ηε 

ζπληήξεζε, ν νπνίνο έρεη ρσξεηηθόηεηα 800 kg αιιά ε ρσξεηηθόηεηα απηή κπνξεί λα 

επεθηαζεί έσο ηα 6400 kg γηα λα εμππεξεηεί ηελ αλέιθπζε ησλ θπξίσλ ζπζηαηηθώλ 

κεξώλ. 

Ο πύξγνο ζηήξημεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αηζάιη. 

 

4.2 Σοποθϋτηςη των ανεμογεννητριών για ςχηματιςμό 

υπερϊκτιου αιολικού πϊρκου 
 

Οη αλεκνγελλήηξηεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ πξνο ζύζηαζε αηνιηθνύ πάξθνπ ζε 

κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ίζε κε ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο ηε δηάκεηξν ηνπ ξόηνξα, δειαδή 

400m . ε πεξίπησζε πνπ νη αλεκνγελλήηξηεο ηνπνζεηεζνύλ ζε ζεηξά κεηαμύ ηνπο, 

θαη ν ξόηνξάο ηνπο είλαη θάζεηνο ζηελ θπξίαξρε δηεύζπλζε ηνπ αλέκνπ, ηόηε ε 

απόζηαζε κεηαμύ ηνπο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 θνξέο ε δηάκεηξνο ηνπ ξόηνξα, 

δειαδή 320 m.  

 

 



75 
 

4.3 Κλιματικϋσ ςυνθόκεσ 
Ζ αλεκνγελλήηξηα έρεη ζρεδηαζηεί ώζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα ζεξκνθξαζίεο 

πεξηβάιινληνο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμύ -20 θαη +30 βαζκνύο Κειζίνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο μεπεξάζεη απηά ηα επίπεδα πξέπεη λα παξζνύλ 

επηπιένλ κέηξα πξνθύιαμεο. 

Ζ αλεκνγελλήηξηα δηαζέηεη επίζεο ζρεδίαζε πξνζηαζίαο από δηάβξσζε γηα όιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηεο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 12944-2. 

 

4.4 ύνδεςη ςτο δύκτυο 

Σν θαιώδην ζύλδεζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζην δίθηπν βξίζθεηαη ζηε βάζε ηνπ 

πύξγνπ ζηήξημεο θαη πξέπεη λα ζπλδεζεί ζε δίθηπν πςειήο ηάζεο ζηα 6-34.5 kV.  

Ο κεηαζρεκαηηζηήο ηεο ηνπξκπίλαο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ηάζε ηνπ δηθηύνπ 

πνπ ζα ζπλδεζεί.  

 

4.5 Καμπύλη ιςχύοσ 
Ζ θακπύιε ηζρύνο έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηα αεξνδπλακηθά πξνθίι πηεξπγίσλ 

NACA 63.xxx θαη FFA-W3. 

Οη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ ππνινγηζκό ηεο θακπύιεο ηζρύνο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

πρλόηεηα 50/60 Hz 

Γηάκεηξνο ξόηνξα 80 m 

Ύςνο θεθαιήο ξόηνξα 78 m 

Γσλία θιίζε πηεξπγίνπ Ρπζκηδόκελε απηόκαηα 

Γηαθπκάλζεηο αλέκνπ (turbulence) 10% 

Πίνακασ 7: Παράμετροι που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καμπφλθ ιςχφοσ 

Ζ θακπύιε ηζρύνο κεηξήζεθε ζηελ πιεπξά ρακειήο ηάζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 

Απηό ζεκαίλεη όηη νη απώιεηεο ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή θαη ηα θαιώδηα πςειήο ηάζεο 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνινγηζκνύο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε απόδνζε ηζρύνο ηεο αλεκνγελλήηξηεο γηα 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλέκνπ, ζην ύςνο ηνπ θέληξνπ ηνπ ξόηνξα θαη γηα ζηαζεξή ηηκή 
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ππθλόηεηαο αέξα (1.225 kg/m
3
) . Οη κεηξήζεηο είλαη γηα δηεύζπλζε αλέκνπ θάζεηε 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ξόηνξα. 

V (m/s) Ιζρύο (kW) 

4 66.6 

5 154 

6 282 

7 460 

8 696 

9 996 

10 1341 

11 1661 

12 1866 

13 1958 

14 1988 

15 1997 

16 1999 

17 2000 

18 έσο 25 2000 

 

Πίνακασ 8: Δεδομζνα καμπφλθσ ιςχφοσ για δεδομζνθ τιμι πυκνότθτασ αζρα (1.225 kg/m3) 

 

Γηα ηαρύηεηεο αλέκνπ κηθξόηεξνο από 4 m/s θαη κεγαιύηεξεο από 25 m/s ε 

αλεκνγελλήηξηα δελ παξάγεη ηζρύ. 

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαηαζθεπάζηεθε ε θακπύιε ηζρύνο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο, ε νπνία θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Πίνακασ 9: Καμπφλθ ιςχφοσ τθσ ανεμογεννιτριασ V80 - 2.0 MW 

  

Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ γεννότριασ 
 

Ολνκαζηηθή ηζρύο 2.0 MW 

Σύπνο Αζύγρξνλε κε OptiSpeed, wound rotor 

Σάζε 690 VAC 

πρλόηεηα 50/60 Hz 

Αξηζκόο πόισλ 4 

Ολνκαζηηθή ηαρύηεηα 1680/2016 rpm 

Ολνκαζηηθόο παξάγνληαο ηζρύνο 1.0 

 

Πίνακασ 10: τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ανεμογεννιτριασ V80 – 2.0 MW 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

Επεξεργαςύα Μετρόςεων για τον Τπολογιςμό τησ Ετόςιασ 

Παραγωγόσ Ενϋργειασ ςτο Θαλϊςςιο Σμόμα τησ Λόμνου  

VESTAS V.80 – 2.0 MW 
 

 

5.1    Ανεμολογικϊ δεδομϋνα Εθνικόσ Μετεωρολογικόσ Τπηρεςύασ 

(ΕΜΤ) 
 

Οη αθόινπζνη πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ ηηο κεληαίεο κεηξήζεηο ηνπ αλέκνπ γηα ην λεζί 

ηεο Λήκλνπ γηα έλα έηνο, θαη παξαρσξήζεθαλ από ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή 

Τπεξεζία (ΔΜΤ). 

Οη πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ  ζε κνλάδα κέηξεζεο Beaufort, θαη 

ηηο ζπρλόηεηεο (κεληαίεο) εκθάληζεο ησλ ηαρπηήησλ απηώλ ζε όιεο ηηο πηζαλέο 

δηεπζύλζεηο ηνπ αλέκνπ. 

Οη δηεπζύλζεηο ηνπ αλέκνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο κε ηνπο αθόινπζνπο 

ζπκβνιηζκνύο:  

πκβνιηζκόο Καηεύζπλζε 

N Βόξεηα 

NE Βνξεηναλαηνιηθά 

E Αλαηνιηθά 

SE Ννηηναλαηνιηθά 

S Νόηηα 

SW Ννηηνδπηηθά 

W Γπηηθά 

NW Βνξεηνδπηηθά 

CLM Άπλνηα 

 

Πίνακασ 11: Κατευκφνςεισ του ανζμου και ςυμβολιςμοί 
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Να ζεκεησζεί όηη νη πίλαθεο πεξηιακβάλνπλ έλα ηππνγξαθηθό ιάζνο ζρεηηθά κε ην 

γεσγξαθηθό πιάηνο θαη ην γεσγξαθηθό κήθνο ηνπ ζηαζκνύ ηα νπνία είλαη 40 θαη 25 

αληίζηνηρα. 

Δπίζεο, ζηνπο πίλαθεο δελ αλαθέξεηαη ην ύςνο θαη ε ηνπνζεζία ηνπ ζηαζκνύ. 

Γλσξίδνπκε κόλν όηη ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο βξίζθεηαη ζην επεηξσηηθό ηκήκα 

ηεο Λήκλνπ (Γεσγξαθηθό πιάηνο: 39 55‟, Γεσγξαθηθό κήθνο: 25 14‟). 

Καζώο ην ύςνο ηνπ ζηαζκνύ όπνπ έγηλαλ νη κεηξήζεηο δελ είλαη γλσζηό, ζα ιάβνπκε 

σο παξαδνρή έλα ελδεηθηηθό ύςνο ηππηθνύ ζηαζκνύ ζηα 10m.  

 ηελ ηειεπηαία ζηήιε ησλ πηλάθσλ, κε ηελ έλδεημε SUM, αλαγξάθεηαη ην άζξνηζκα 

ησλ ζπρλνηήησλ (αζξνηζηηθή ζπρλόηεηα) γηα ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

αλέκνπ ζε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο, ελώ ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ θάζε πίλαθα 

αλαγξάθεηαη ην άζξνηζκα ζπρλνηήησλ ηνπ αλέκνπ γηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε θαη 

γηα όιεο ηεο ηηκέο ηεο ηαρύηεηάο ηνπ. 

Σν άζξνηζκα ησλ αζξνηζηηθώλ ζπρλνηήησλ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη 100 ( ζε 

πνζνζηηαίν %, ή αιιηώο 1) όπσο νξίδεηαη από ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηαηηζηηθήο. 

Οη πίλαθεο κεηξήζεσλ ηεο ΔΜΤ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ πξνζεγγηζηηθό (θαζώο 

ζηεξίδεηαη ζε πνιιέο παξαδνρέο θαη ππνζέζεηο) ππνινγηζκό ηεο εηήζηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ κπνξεί λα παξάγεη ε ππεξάθηηα αλεκνγελλήηξηα V.80 – 

2MW ηεο εηαηξείαο Vestas, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Λήκλνπ. 
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5.2  Επεξεργαςύα Μετρόςεων 
Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ΔΜΤ γηα ην εηήζην αηνιηθό δπλακηθό ζηελ Λήκλν, ζα 

αθνινπζήζεη έλαο πξνζεγγηζηηθόο ππνινγηζκόο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κηαο ππεξάθηηαο αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80 – 2.0 MW ζηε ζαιάζζηα 

πεξηνρή ηεο Λήκλνπ. Καη‟ επέθηαζε, ζα ππνινγηζηεί θαη ν ζπληειεζηήο απόδνζεο 

ηνπ δεδνκέλνπ ηύπνπ αλεκνγελλήηξηαο ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή. Οη ππνινγηζκνί απηνί 

είλαη πξνζεγγηζηηθνί θαζώο ζηεξίδνληαη ζε αξθεηέο ππνζέζεηο θαη παξαδνρέο θαη δελ 

είλαη πξντόλ κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο.  

Οη πίλαθεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ πεξηέρνπλ δεδνκέλα θαη ππνινγηζκνύο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζε Microsoft Excel. πγθεθξηκέλα, νη πίλαθεο είλαη κεληαίνη ζε αληηζηνηρία κε 

απηνύο ηεο ΔΜΤ θαη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

ηηο δύν πξώηεο ζηήιεο, ηηο δηάθνξεο ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ από 0 έσο θαη 9 (>=) 

beaufort θαζώο θαη ηελ αληηζηνηρία απηώλ ζε m/sec. Ζ αληηζηνηρία απηή έγηλε κε 

βάζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα θαη ηνλ ππνινγηζκό ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ δηαζηήκαηνο 

ηηκώλ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε m/sec πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ηηκέο ηεο θιίκαθαο 

beaufort. Ζ θιίκαθα beaufort γηα ηελ αθξίβεηα είλαη κέηξν ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ 

θαη δελ απνηειεί αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. 

 

Πίνακασ 12: Πίνακασ μετατροπισ τθσ ζνταςθσ του ανζμου (beaufort) ςε ταχφτθτα ανζμου (m/s). Πθγι: 
www.meteo.gr 

http://www.meteo.gr/
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Καζώο θάζε ηηκή beaufort αληηζηνηρεί ζε έλα εύξνο ηηκώλ (m/s) ηαρύηεηαο ηνπ 

αλέκνπ, νη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηε κέζε 

ηηκή ηνπ εύξνπο απηνύ. 

ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ θάζε πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ 

ζην ύςνο ηνπ θέληξνπ ηνπ ξόηνξα ηεο αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80- 2.0 MW. Ο 

ππνινγηζκόο απηόο έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ηε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε γηα ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, ε νπνία είλαη :  

    

     
 

   
 
  

 

   
  

  
 
                 

Σε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε ηε ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζε ύςνο z από έλα ύςνο αλαθνξάο zr  , όπσο αλαθέξζεθε ζην 1
ν
 

θεθάιαην. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, σο ύςνο αλαθνξάο zr ιακβάλνπκε σο 

παξαδνρή ηα 10m, ηα νπνία είλαη έλα ελδεηθηηθό ύςνο ηππηθνύ ζηαζκνύ κέηξεζεο ηνπ 

αέξα, θαζώο ηα δεδνκέλα ηεο ΔΜΤ δελ καο παξέρνπλ ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία, θαη σο 

ύςνο z ,ην ύςνο ηνπ θέληξνπ ηνπ ξόηνξα ηεο αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80- 2.0 MW ην 

νπνίν είλαη 78m.  

Ζ παξάκεηξνο zo νξίδεη ην κήθνο αλσκαιίαο ηνπ εδάθνπο, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζή 

καο έρεη ιεθζεί 0.0005 (γηα ζάιαζζα κε θύκαηα) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηαρύηεηαο 

ζην ζαιάζζην ηκήκα θαη 0.01 γηα ην ρεξζαίν ηκήκα (νκαιό έδαθνο ρσξίο εκπόδηα.
11

 

Με απηό ηνλ ηξόπν «δηνξζώλνπκε» ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζην επηζπκεηό ύςνο γηα 

λα έρνπκε πην ξεαιηζηηθέο ηηκέο ζηνπο ππνινγηζκνύο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

ηελ επόκελε ζηήιε, εκθαλίδνληαη νη ζηξνγγπινπνηεκέλεο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ από 

ηε ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε έγηλε ράξηλ 

επθνιίαο ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα ηεο θακπύιεο ηζρύνο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80- 2.0 MW από όπνπ ζα πξνθύςνπλ νη ηηκέο παξαγόκελεο 

ηζρύνο γηα ηηο δηάθνξεο («δηνξζσκέλεο») ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ. 

                                                           
11
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Αθνινπζεί ε ζηήιε κε ηηο ζπρλόηεηεο ηεο θάζε ηηκή ηαρύηεηαο ηνπ αέξα. Ζ θάζε 

ζπρλόηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο πνιιαπιαζηαζηήο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεληαίαο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. 

Από ηελ θακπύιε ηζρύνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80- 2.0 MW, θαη ην ζρεηηθό 

πίλαθα δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο, ππνινγίδεηαη ε 

παξαγόκελε ηζρύο (νλνκαζηηθή) γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο.  

Σέινο, ε κεληαία παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθόινπζν 

ηξόπν θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ θάζε πίλαθα: 

Γηα ηελ θάζε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηηκή ηεο 

νλνκαζηηθήο παξαγόκελεο ηζρύνο από ηελ αλεκνγελλήηξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

πνιιαπιαζηάδνπκε κε ηελ αληίζηνηρε ζπρλόηεηα (%), ώζηε λα πξνθύςεη ε 

πξαγκαηηθή ηηκή ηεο παξαγόκελεο ηζρύνο.  

Πνιιαπιαζηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ θάζε ηηκή ηεο ηζρύνο πνπ παξάγεηαη κε:   

 24 (ώξεο αλά εκέξα) × 30 (εκέξεο αλά κήλα) = 720 (ώξεο αλά κήλα) 

έρνπκε πιένλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε kWh. 

ην ηέινο ηνπ θάζε πίλαθα, αζξνίδνληαη νη επηκέξνπο ηηκέο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, από όπνπ πξνθύπηεη  ελ ηέιεη ην κεληαίν πνζό ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη από ηελ αλεκνγελλήηξηα Vestas V80- 2.0 MW. 
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5.2.1 Πύνακεσ αποτελεςμϊτων 

 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

πρλόηεηα 

(SUM  %) 

Παξαγόκελε ηζρύο 

(kW) 

Παξαγόκελε 

ελέξγεηα 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 24,55 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,53 0 0 

2 2,45 4,24 4 12,22 66,6 5860 

3 4,4 7,62 8 17,12 696 85799 

4 6,7 11,60 12 19,32 1866 259583 

5 9,35 16,19 16 11,99 1999 172557 

6 12,3 21,29 21 8,01 2000 115356 

7 15,5 26,83 27 3,12 0 0 

8 18,95 32,80 33 1,64 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,49 0 0 

     

Μεληαία παξαγσγή 

ελέξγεηαο: 
639156 
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ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 21,85 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,47 0 0 

2 2,45 4,24 4 10,98 66,6 5266 

3 4,4 7,62 8 16,90 696 84713 

4 6,7 11,60 12 19,84 1866 266505 

5 9,35 16,19 16 12,90 1999 185693 

6 12,3 21,29 21 10,03 2000 144429 

7 15,5 26,83 27 4,33 0 0 

8 18,95 32,80 33 1,52 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,18 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
686605 
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ΜΑΡΣΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 20,88 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,65 0 0 

2 2,45 4,24 4 12,98 66,6 6226 

3 4,4 7,62 8 18,77 696 94058 

4 6,7 11,60 12 21,78 1866 292592 

5 9,35 16,19 16 12,45 1999 179252 

6 12,3 21,29 21 8,10 2000 116699 

7 15,5 26,83 27 2,53 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,77 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,07 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
688826 
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ΑΠΡΙΛΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 26,61 0 0 

1 0,9 1,56 2 2,08 0 0 

2 2,45 4,24 4 18,48 66,6 8861 

3 4,4 7,62 8 20,92 696 104837 

4 6,7 11,60 12 20,20 1866 271327 

5 9,35 16,19 16 7,74 1999 111409 

6 12,3 21,29 21 3,08 2000 44385 

7 15,5 26,83 27 0,77 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,11 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,01 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
540819 
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ΜΑΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 25,92 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,84 0 0 

2 2,45 4,24 4 20,39 66,6 9778 

3 4,4 7,62 8 23,76 696 119063 

4 6,7 11,60 12 19,77 1866 265615 

5 9,35 16,19 16 6,15 1999 88556 

6 12,3 21,29 21 1,89 2000 27262 

7 15,5 26,83 27 0,24 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,03 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,00 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
510274 
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ΙΟΤΝΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 25,96 0 0 

1 0,9 1,56 2 2,01 0 0 

2 2,45 4,24 4 20,89 66,6 10019 

3 4,4 7,62 8 26,00 696 130298 

4 6,7 11,60 12 19,12 1866 256891 

5 9,35 16,19 16 4,68 1999 67294 

6 12,3 21,29 21 1,21 2000 17485 

7 15,5 26,83 27 0,10 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,03 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,00 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
481986 
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ΙΟΤΛΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 18,94 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,57 0 0 

2 2,45 4,24 4 20,10 66,6 9638 

3 4,4 7,62 8 26,64 696 133510 

4 6,7 11,60 12 22,99 1866 308811 

5 9,35 16,19 16 7,65 1999 110144 

6 12,3 21,29 21 2,02 2000 29061 

7 15,5 26,83 27 0,09 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,00 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,00 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
591165 
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ΑΤΓΟΤΣΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 16,47 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,18 0 0 

2 2,45 4,24 4 17,32 66,6 8305 

3 4,4 7,62 8 25,82 696 129402 

4 6,7 11,60 12 25,38 1866 340928 

5 9,35 16,19 16 11,46 1999 164879 

6 12,3 21,29 21 2,23 2000 32173 

7 15,5 26,83 27 0,12 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,03 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,00 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
675688 
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ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 26,00 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,27 0 0 

2 2,45 4,24 4 16,85 66,6 8079 

3 4,4 7,62 8 22,76 696 114044 

4 6,7 11,60 12 20,26 1866 272158 

5 9,35 16,19 16 8,84 1999 127279 

6 12,3 21,29 21 3,12 2000 44862 

7 15,5 26,83 27 0,67 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,22 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,01 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
566421 
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ΟΚΣΩΒΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 23,92 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,46 0 0 

2 2,45 4,24 4 14,16 66,6 6789 

3 4,4 7,62 8 18,70 696 93722 

4 6,7 11,60 12 19,95 1866 268099 

5 9,35 16,19 16 11,92 1999 171555 

6 12,3 21,29 21 6,80 2000 97878 

7 15,5 26,83 27 2,15 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,83 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,10 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
638042 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 23,75 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,51 0 0 

2 2,45 4,24 4 14,93 66,6 7158 

3 4,4 7,62 8 18,57 696 93072 

4 6,7 11,60 12 20,15 1866 270730 

5 9,35 16,19 16 11,02 1999 158580 

6 12,3 21,29 21 7,14 2000 102757 

7 15,5 26,83 27 2,36 0 0 

8 18,95 32,80 33 0,54 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,03 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
632297 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,17 0 24,71 0 0 

1 0,9 1,56 2 1,33 0 0 

2 2,45 4,24 4 11,24 66,6 5391 

3 4,4 7,62 8 16,17 696 81023 

4 6,7 11,60 12 19,29 1866 259215 

5 9,35 16,19 16 12,92 1999 185971 

6 12,3 21,29 21 8,63 2000 124303 

7 15,5 26,83 27 3,68 0 0 

8 18,95 32,80 33 1,56 0 0 

>=9 22,6 39,12 39 0,47 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
655903 

 

 

 

Δηήζηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο: 

6621 MWh 
πληειεζηήο 

Απόδνζεο: 

38,3% 

 

 



98 
 

Επεξεργαςύα και χολιαςμόσ Αποτελεςμϊτων  
 

Αζξνίδνληαο ηηο κεληαίεο ηηκέο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαιήγνπκε ζηελ 

εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη 6621 MWh.  

Έρνληαο ηώξα ππνινγίζεη ηελ εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο, κπνξνύκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή απόδνζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

Vestas V80- 2.0 MW γηα ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Λήκλνπ. 

Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο (load factor) νξίδεηαη σο εμήο: 

                                           

                                                             

  
       

                          
         

Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο πνπ πξνέθπςε είλαη ηθαλνπνηεηηθόο αλ ζθεθηεί θαλείο όηη 

νη πεξηζζόηεξεο αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ ζπληειεζηέο απόδνζεο 30 – 40 %. 

Ζ κέζε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα κηα ηππηθή θαηνηθία είλαη πεξίπνπ 

4000 kWh ή 4 MWh εηεζίσο. Καηά ζπλέπεηα, ε ελ ιόγσ αλεκνγελλήηξηα κπνξεί λα 

παξάμεη ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ λα θαιύπηεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα 1655 θαηνηθίεο. 

Οη αβεβαηόηεηεο θαη ηα ζθάικαηα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ παξακέηξσλ 

ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ ζρεηίδνληαη θαηά θύξην ιόγν κε ηελ εθηίκεζε ηνπ αηνιηθνύ 

δπλακηθνύ ηεο εθάζηνηε ηνπνζεζίαο. Ζ δηεζλήο αηνιηθή βηνκεραλία ζηεξίδεηαη ζε 

αλεκνινγηθέο κεηξήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ην ζπλδπαζκό ζηαζεξνύ ηζηνύ θαη 

LIDAR
12

. Ζ ηερλνινγία LIDAR (Light Detection and Ranging) είλαη έλα ζύζηεκα 

laser πνπ ηνπνζεηείηαη ζην έδαθνο θαη κπνξεί λα κεηξήζεη ην πξνθίι ηνπ αλέκνπ ζε 

δηαθνξεηηθά ύςε (αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ηνπ) θαη ηδαληθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνπο ζηαζεξνύο κεηεσξνινγηθνύο ηζηνύο γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηηο 

κεηξήζεηο. 

                                                           
12 NRG SYSTEMS- LEOSPHERE – Lidar Environmental Observations. 

http://leosphere.com/8,wind-energy/ 

 

http://leosphere.com/8,wind-energy/
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Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ κεζόδσλ εμαζθαιίδεη ζεκαληηθή κείσζε ζηα ζθάικαηα 

κεηξήζεσλ θαζώο ν ηζηόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλνιηθή κέηξεζε ηνπ αηνιηθνύ 

δπλακηθνύ θαζ‟ όιε ηελ πεξίνδν αμηνιόγεζεο, ελώ ην LIDAR εμαζθαιίδεη 

αμηόπηζηεο κεηξήζεηο γηα κηθξόηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ζηεξηδόκελα πάληα ζηηο παξαδνρέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηελ απόδνζε αλάινγνπ κνληέινπ 

αλεκνγελλήηξηαο Vestas 2MW, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζην ππεξάθηην αηνιηθό 

πάξθν Horns Rev
13

 ζηελ πεξηνρή Esbjerg ηεο Γαλίαο, ζηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη 14 

km δπηηθά ηεο Γαλίαο. Ζ επηινγή ηεο Γαλίαο σο κέηξν ζύγθξηζεο γίλεηαη  κε βάζε ην 

ράξηε αηνιηθνύ δπλακηθνύ ηεο Δπξώπεο (Δηθόλα 2) όπνπ ε Γαλία θαη ε Διιάδα 

παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ παξόκνην αηνιηθό δπλακηθό. Σν ππεξάθηην αηνιηθό πάξθν 

Horns Rev, ην νπνίν είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ζηνλ θόζκν, απνηειείηαη από 80 

αλεκνγελλήηξηεο ησλ 2 MW, θαη ε ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε έρεη νλνκαζηηθή 

παξαγόκελε ειεθηξηθή ηζρύ 160 MW. Ζ εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

πάξθνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλνπλ 150000 ζπίηηα (κε 

θαηαλάισζε 4MWh ην θαζέλα εηεζίσο).  

Από ηα δεδνκέλα απηά, πξνθύπηεη όηη ε θάζε αλεκνγελλήηξηα παξάγεη 7500 MWh 

εηεζίσο θαη ιεηηνπξγεί κε ζπληειεζηή απόδνζεο πεξίπνπ 43%. Οη ηηκέο απηέο είλαη 

αξθεηά θνληά ζε απηέο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα ην παξάθηην ηκήκα ηεο Λήκλνπ, 

ιακβάλνληαο ππ‟ όςηλ θαη ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαδνρέο 

ιόγσ αλεπάξθεηαο δεδνκέλσλ. 

Έλα αθόκε ρξήζηκν ζπκπέξαζκα γηα ηελ απόδνζε ελόο ρεξζαίνπ αηνιηθνύ πάξθνπ ζε 

ζύγθξηζε κε έλα ππεξάθηην αηνιηθό πάξθν, κπνξεί λα πξνθύςεη ζπγθξίλνληαο ηελ 

απόδνζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80 offshore - 2 MW, κε ηελ αληίζηνηρε 

Vestas V80 onshore - 2 MW πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρεξζαία πάξθα. Σα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν κνληέισλ είλαη αλάινγα, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ 

θακπύιε ηζρύνο. ηνλ αθόινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε απόδνζε ηζρύνο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80 onshore - 2 MW γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο αλέκνπ, ζην 

ύςνο ηνπ θέληξνπ ηνπ ξόηνξα θαη γηα ζηαζεξή ηηκή ππθλόηεηαο αέξα (1.225 kg/m
3
) . 

Οη κεηξήζεηο είλαη γηα δηεύζπλζε αλέκνπ θάζεηε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ξόηνξα. 

                                                           
13

Horns Rev Offshore Wind Farm website:  www.hornsrev.dk 

http://www.hornsrev.dk/
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V (m/s) Ιζρύο (kW) 

4 58 

5 149 

6 277 

7 461 

8 698 

9 996 

10 1331 

11 1645 

12 1854 

13 1955 

14 1988 

15 1996 

16 1998 

17 2000 

18 έσο 25 2000 

 

Πίνακασ 13: Δεδομζνα καμπφλθσ ιςχφοσ για δεδομζνθ τιμι πυκνότθτασ αζρα (1.225 kg/m3) 

 

 

Δπαλαιακβάλνληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο Vestas V80 offshore - 2 MW, θαη ζεσξώληαο όηη ε αλεκνγελλήηξηα 

Vestas V80 onshore - 2 MW ζα εγθαηαζηαζεί ην πςειόηεξν όξνο ηεο Λήκλνπ (όξνο 

θνπηά)
14

 ζε πςόκεηξν 470m, παίξλνπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα γηα ηελ εηήζηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην ζπληειεζηή απόδνζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

                                                           
14

  Περιοδικό Ελλθνικό Πανόραμα, Σεφχοσ 12, Άνοιξθ 1999.  
 http://www.elliniko-panorama.gr/issues.php?issueId=41 

http://www.elliniko-panorama.gr/issues.php?issueId=41
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Πύνακεσ αποτελεςμϊτων για την ανεμογεννότρια  VESTAS V80 onshore – 2MW 

 

 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

πρλόηεηα 

(SUM  %) 

Παξαγόκελε ηζρύο 

(kW) 

Παξαγόκελε 

ελέξγεηα 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 24,55 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,53 0 0 

2 2,45 3,87 4 12,22 58 5103 

3 4,4 6,95 7 17,12 461 56830 

4 6,7 10,58 11 19,32 1645 228839 

5 9,35 14,77 15 11,99 1996 172298 

6 12,3 19,43 19 8,01 2000 115356 

7 15,5 24,48 24 3,12 2000 44969 

8 18,95 29,93 30 1,64 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,49 0 0 

     

Μεληαία παξαγσγή 

ελέξγεηαο: 
623396 
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ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 21,85 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,47 0 0 

2 2,45 3,87 4 10,98 58 4586 

3 4,4 6,95 7 16,90 461 56110 

4 6,7 10,58 11 19,84 1645 234941 

5 9,35 14,77 15 12,90 1996 185414 

6 12,3 19,43 19 10,03 2000 144429 

7 15,5 24,48 24 4,33 2000 62357 

8 18,95 29,93 30 1,52 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,18 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
687838 
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ΜΑΡΣΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 20,88 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,65 0 0 

2 2,45 3,87 4 12,98 58 5422 

3 4,4 6,95 7 18,77 461 62300 

4 6,7 10,58 11 21,78 1645 257939 

5 9,35 14,77 15 12,45 1996 178983 

6 12,3 19,43 19 8,10 2000 116699 

7 15,5 24,48 24 2,53 2000 36493 

8 18,95 29,93 30 0,77 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,07 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
657834 
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ΑΠΡΙΛΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 26,61 0 0 

1 0,9 1,42 1 2,08 0 0 

2 2,45 3,87 4 18,48 58 7717 

3 4,4 6,95 7 20,92 461 69439 

4 6,7 10,58 11 20,20 1645 239193 

5 9,35 14,77 15 7,74 1996 111242 

6 12,3 19,43 19 3,08 2000 44385 

7 15,5 24,48 24 0,77 2000 11046 

8 18,95 29,93 30 0,11 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,01 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
483022 
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ΜΑΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 25,92 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,84 0 0 

2 2,45 3,87 4 20,39 58 8516 

3 4,4 6,95 7 23,76 461 78862 

4 6,7 10,58 11 19,77 1645 234157 

5 9,35 14,77 15 6,15 1996 88423 

6 12,3 19,43 19 1,89 2000 27262 

7 15,5 24,48 24 0,24 2000 3505 

8 18,95 29,93 30 0,03 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,00 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
440725 
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ΙΟΤΝΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 25,96 0 0 

1 0,9 1,42 1 2,01 0 0 

2 2,45 3,87 4 20,89 58 8725 

3 4,4 6,95 7 26,00 461 86304 

4 6,7 10,58 11 19,12 1645 226466 

5 9,35 14,77 15 4,68 1996 67193 

6 12,3 19,43 19 1,21 2000 17485 

7 15,5 24,48 24 0,10 2000 1407 

8 18,95 29,93 30 0,03 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,00 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
407579 
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ΙΟΤΛΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 18,94 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,57 0 0 

2 2,45 3,87 4 20,10 58 8394 

3 4,4 6,95 7 26,64 461 88431 

4 6,7 10,58 11 22,99 1645 272237 

5 9,35 14,77 15 7,65 1996 109979 

6 12,3 19,43 19 2,02 2000 29061 

7 15,5 24,48 24 0,09 2000 1365 

8 18,95 29,93 30 0,00 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,00 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
509467 
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ΑΤΓΟΤΣΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 16,47 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,18 0 0 

2 2,45 3,87 4 17,32 58 7232 

3 4,4 6,95 7 25,82 461 85710 

4 6,7 10,58 11 25,38 1645 300551 

5 9,35 14,77 15 11,46 1996 164631 

6 12,3 19,43 19 2,23 2000 32173 

7 15,5 24,48 24 0,12 2000 1755 

8 18,95 29,93 30 0,03 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,00 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
592053 
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ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 26,00 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,27 0 0 

2 2,45 3,87 4 16,85 58 7036 

3 4,4 6,95 7 22,76 461 75538 

4 6,7 10,58 11 20,26 1645 239925 

5 9,35 14,77 15 8,84 1996 127088 

6 12,3 19,43 19 3,12 2000 44862 

7 15,5 24,48 24 0,67 2000 9656 

8 18,95 29,93 30 0,22 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,01 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
504104 
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ΟΚΣΩΒΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 23,92 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,46 0 0 

2 2,45 3,87 4 14,16 58 5912 

3 4,4 6,95 7 18,70 461 62077 

4 6,7 10,58 11 19,95 1645 236347 

5 9,35 14,77 15 11,92 1996 171298 

6 12,3 19,43 19 6,80 2000 97878 

7 15,5 24,48 24 2,15 2000 31005 

8 18,95 29,93 30 0,83 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,10 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
604516 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 23,75 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,51 0 0 

2 2,45 3,87 4 14,93 58 6234 

3 4,4 6,95 7 18,57 461 61647 

4 6,7 10,58 11 20,15 1645 238666 

5 9,35 14,77 15 11,02 1996 158342 

6 12,3 19,43 19 7,14 2000 102757 

7 15,5 24,48 24 2,36 2000 33984 

8 18,95 29,93 30 0,54 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,03 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
601630 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

Beaufort 
V 

(m/s) 

Vr (φψοσ 

ρότορα) 

Vr 

(ςτρ) 

υχνότθτα 

(SUM  %) 

Παραγόμενθ ιςχφσ 

(kW) 

Παραγόμενθ 

ενζργεια 

(kWh) 

0 0,1 0,16 0 24,71 0 0 

1 0,9 1,42 1 1,33 0 0 

2 2,45 3,87 4 11,24 58 4695 

3 4,4 6,95 7 16,17 461 53666 

4 6,7 10,58 11 19,29 1645 228515 

5 9,35 14,77 15 12,92 1996 185692 

6 12,3 19,43 19 8,63 2000 124303 

7 15,5 24,48 24 3,68 2000 52994 

8 18,95 29,93 30 1,56 0 0 

>=9 22,6 35,70 36 0,47 0 0 

     

Μθνιαία παραγωγι 

ενζργειασ: 
649865 

 

 

 

Δηήζηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο: 

6074 MWh 
πληειεζηήο 

Απόδνζεο: 

35,2% 
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Ζ εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ηελ αλεκνγελλήηξηα Vestas V80 onshore - 2 MW 

είλαη 6074 MWh θαη ν ζπληειεζηήο απόδνζήο ηεο είλαη 35,2%. 

πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο απηέο κε απηέο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ αληίζηνηρε ππεξάθηηα 

αλεκνγελλήηξηα Vestas V80 offshore - 2 MW, δηαπηζηώλνπκε όηη ε ελεξγεηαθή 

απόδνζε γηα έλα ππεξάθηην αηνιηθό πάξθν είλαη κεγαιύηεξε ζε  ζρέζε κε απηή ελόο 

ρεξζαίνπ. 

Οη ππεξάθηηεο πεξηνρέο έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ρεξζαίσλ. Σν 

ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκα ησλ ππεξάθηησλ αηνιηθώλ πάξθσλ είλαη ε κεγαιύηεξε 

δηαζεζηκόηεηα αηνιηθνύ δπλακηθνύ θαζώο δελ ππάξρνπλ θπζηθά εκπόδηα θαη ν 

ζπληειεζηήο αλσκαιίαο ηνπ εδάθνπο είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξνο, κε απνηέιεζκα νη 

ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ λα είλαη πςειόηεξεο θαη λα παξάγεηαη κεγαιύηεξν πνζό 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Σέινο, ζηα πιενλεθηήκαηα ησλ ππεξάθηησλ αηνιηθώλ πάξθσλ πξνζηίζεληαη ε 

δηαζεζηκόηεηα κεγαιύηεξεο έθηαζεο γηα εγθαηάζηαζε ηνπ πάξθνπ θαζώο θαη 

ιηγόηεξεο αληηδξάζεηο από ηνπο θαηνίθνπο ησλ θνληηλώλ ζε απηά πεξηνρώλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Τπεξάθηηα Αηνιηθά Πάξθα θαη Δπηπηώζεηο ζην Πεξηβάιινλ 
 

Α.1 Γενικϊ 
 

Όπσο ζπκβαίλεη κε όιεο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, νη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο 

ππεξάθηηαο αηνιηθήο ελέξγεηαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί πιήξσο. ε ζπλνιηθή ζεώξεζε 

ηνπο νη πεξηβαιινληνινγηθέο επηπηώζεηο είλαη  γεληθά πεξηνξηζκέλεο, αιιά κεγέζε 

ηνπο εμαξηώληαη από ηελ επαηζζεζία, ηα κεηαλαζηεπηηθά πξόηππα θαη ηηο δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ  ςαξηώλ, πηελώλ, ζαιάζζησλ ζειαζηηθώλ  θαη άιισλ πιαζκάησλ πνπ 

θαηνηθνύλ ζε πηζαλέο ηνπνζεζίεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. 

 Οη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεξεύλεζεο, 

εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη παξνπιηζκνύ ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ πξνθύπηνπλ από 

ηελ αύμεζε ησλ ζνξύβσλ, ηελ  παξνπζία ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ, ηελ πηζαλή 

απώιεηα ηξνθήο ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ, θαη ηελ πηζαλόηεηα αηπρεκάησλ ζε όια 

ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο.  

Σαπηόρξνλα ππάξρνπλ  απνδείμεηο γηα ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ κπνξεί  λα 

πξνθύςνπλ από ηελ ππεξάθηηα παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

πύξγνη θαη ηα ζεκέιηα ησλ ππεξάθηησλ αλεκνγελλεηξηώλ έρεη παξαηεξεζεί όηη  

ιεηηνπξγνύλ  σο  ηερλεηνί ύθαινη πνπ επλννύλ ηελ πιεζπζκηαθή αλάπηπμε ςαξηώλ 

θαη άιισλ ζαιάζζησλ νξγαληζκώλ. Δπηπιένλ, πνιινί ππνζηεξίδνπλ όηη ηα ζαιάζζηα 

αηνιηθά πάξθα  απνηεινύλ πεξηνρέο πξνζηαζίαο άγξηαο δσήο κε επηηξέπνληαο ηελ 

εκπνξηθή αιηεία .  

Παξόια απηά κειέηεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε κε ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ 

δηαπίζησζε ηπρόλ καθξνρξόλησλ επηπηώζεσλ ζην επξύηεξν πεξηβάιινλ. 

Ζ κειέηε θαη έξεπλα  θαζνδεγείηαη από θξαηηθέο ή θνηλνηηθέο νδεγίεο κε ζθνπό ηελ 

δηαπίζησζε ζπζζσξεπηηθώλ ή ζπλεξγεηαθώλ  επηπηώζεσλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη 

ινηπόλ ε δεκηνπξγία θαλόλσλ θαη δηαδηθαζηώλ ζε όια ηα ζηάδηα κειέηεο, 

θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ππεξάθηησλ αηνιηθώλ πάξθσλ. 
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Σα βαζηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ππεξάθηησλ αηνιηθώλ πάξθσλ είλαη ηα εμήο
15

: 

 

1.  Αλαδήηεζε / επηινγή  ηνπνζεζίαο κε ζπιινγή δεδνκέλσλ  αλέκνπ, ζαιάζζηνπ   

βπζνύ βάζεη γεσθπζηθώλ θαη γεσηερληθώλ εξεπλώλ. 

 

2.  Αλάπηπμε εξγνηαμίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαζθεπήο δσκάησλ,  

εγθαηάζηαζε ππιώλσλ,  ηνπνζέηεζε θαισδίσλ, ζύλδεζε κε ηελ αθηή , ηελ  

εγθαηάζηαζε  ζηαζκώλ / ππνζηαζκώλ θαη ηε ζύλδεζε κε ην ρεξζαίν εζληθό  

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

3.  Δλεξγνπνίεζε ιεηηνπξγίαο 

 

4.  πληήξεζε 

 

5.  Παξνπιηζκόο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

Α.2  Επιπτώςεισ εγκατϊςταςησ υπερϊκτιου αιολικού πϊρκου 
Οη επηπηώζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ελόο ππεξάθηηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ ζην πεξηβάιινλ 

δηαρσξίδνληαη επίζεο ζε βξαρπρξόληεο θαη καθξνρξόληεο. 

ηηο  βξαρπρξόληεο εληάζζνληαη: 

 Ζ ζεηζκνγξαθηθή έξεπλα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηάιιειεο πεξηνρήο 

 Ο έληνλνο ζόξπβνο γεώηξεζεο θαη ζεκειίσζεο 

 Ζ απμεκέλε θίλεζε νρεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

 Ζ δεκηνπξγία  „‟ζνινύξαο‟‟ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ππνζαιάζζησλ θαισδίσλ 

                                                           
15THE UNIVERSITY OF HULL - Offshore wind farms: their impacts, and potential habitat gains 

as artificial reefs, in particular for fish 

http://www.hull.ac.uk/iecs/pdfs/wilsonmsc2007.pdf 

 

http://www.hull.ac.uk/iecs/pdfs/wilsonmsc2007.pdf
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 Ο ηπρόλ παξνπιηζκόο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ 

Οη καθξνρξόληεο επηπηώζεηο είλαη: 

 H παξνπζία δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

 Λεηηνπξγηθόο ζόξπβνο θαη δνλήζεηο  

 Παξνπζία ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ 

 Γηεξγαζίεο ζπληήξεζεο 

 

Α.3 ΕΠΗΡΕΑΜΟ ΘΑΛΑΙΨΝ ΘΗΛΑΣΙΚΨΝ 

Οη ειιεληθέο ζάιαζζεο θηινμελνύλ θάπνηνπο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο πιεζπζκνύο 

ζαιάζζησλ ζειαζηηθώλ θαη ρεισλώλ ηεο Μεζνγείνπ.  πγθεθξηκέλα, ζηα ειιεληθά 

ύδαηα εληνπίδνληαη έμη εηδώλ θεησδώλ (θάιαηλεο & δειθίληα), έλα είδνο θώθηαο (ηελ 

απεηινύκελε κε εμαθάληζε κεζνγεηαθή θώθηα) θαη ηξία είδε ζαιάζζηαο ρειώλαο 

(δείηε εδώ πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε). Παξάιιεια, ιόγσ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θύζεο 

ησλ θεησδώλ, εληνπίδνληαη θαη άιια είδε. 

Οη θύξηεο αηηίεο  επεξεαζκνύ θαη δηαηαξαρήο ησλ ζαιάζζησλ ζειαζηηθώλ είλαη :  

 Σπρόλ ζπγθξνύζεηο κε πισηά κέζα ιόγσ απμεκέλεο θίλεζεο 

 Δγθαηάιεηςε ηεο πεξηνρήο ιόγσ ζνξύβνπ θαη δνλήζεσλ 

 Ληκνθηνλία θπξίσλ λενγλώλ ιόγσ εγθαηάιεηςεο από ηελ ηξνκνθξαηεκέλε 

κεηέξα ηνπο 

Ο παξαγόκελνο ζόξπβνο θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο κόλν εθζθαθήο κε έσο 60 παικνύο 

αλά ιεπηό γηα 2 πεξίπνπ ώξεο κπνξεί λα αθνπζζεί έσο 80 ρηιηόκεηξα από ηελ 

αλεκνγελλήηξηα. Έρεη όκσο παξαηεξεζεί όηη ε ηπρόλ δηαηαξαρή θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ πάξθνπ δελ έρεη ηόζν αμηνζεκείσηε επίδξαζε. 

 

 

 

 

http://www.archipelago.gr/el/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%98%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%A7%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82/%CE%A4%CE%B1%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8E%CE%BD/tabid/414/Default.aspx
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Α.4 ΕΠΗΡΕΑΜΟ ΧΑΡΙΨΝ 
Οη θύξηεο αηηίεο  επεξεαζκνύ θαη δηαηαξαρήο ησλ  ςαξηώλ είλαη 

 Γηαηαξαρή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ θπξίσο γηα κεηαλαζηεπηηθά είδε 

 Γπζθνιία ζηελ αλαδήηεζε ηξνθήο 

 Καηαζηξνθή θσιηάο 

 Παξεκπόδηζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο 

 Μεηαβνιή ηεο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίαο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ 

 Γηαηαξαρή θαη επαλαδηάηαμε ηδεκάησλ 

 Έθπιπζε ησλ ηδεκάησλ γύξσ από ηελ βάζε ζηεξέσζεο 

 Σπραία δηαξξνή ρεκηθώλ θαηά ηελ θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

 

Έρεη επίζεο παξαηεξεζεί όηη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά 

κήθνο ησλ αγσγώλ θαη ηεο ππνζαιάζζηαο ζπλδεζκνινγίαο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ κε 

ην δίθηπν επεξεάδνπλ ηα ςάξηα ηεο πεξηνρήο κε δύν ηξόπνπο: 

- Ο επεξεαζκόο ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ από ηελ παξνπζία ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ πεδίσλ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο απώιεηαο πξνζαλαηνιηζκνύ 

γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ςαξηώλ. 

- Γελ επηηξέπνπλ ην θπλήγη γηα ηξνθή ζηα ςάξηα απηά πνπ αληρλεύνπλ εθπνκπή 

πεδίνπ από ηελ ιεία ηνπο. 
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Α.5  ΕΠΗΡΕΑΜΟ  ΠΣΗΝΨΝ 
Δλ γέλεη ηα πηελά δέρνληαη ειάρηζηε θαη κε κόληκε δηαηαξαρή  ζε ζρέζε κε ηα 

ζαιάζζηα είδε. 

Οη θπξηόηεξεο επηπηώζεηο είλαη: 

 Σπρόλ ζύγθξνπζε κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο 

Ο θίλδπλνο ζύγθξνπζεο ησλ πηελώλ κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο είλαη ππαξθηόο, παξόια 

απηά είλαη ζπγθξηηηθά πνιύ ρακειόηεξνο από απηόλ ηεο ζαλάησζεο ησλ πηελώλ από 

ηηο γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο. Δλδεηθηηθά, κηα κειέηε πνπ έγηλε ζηε Γαλία 

απέδεημε όηη από 3.500 αλεκνγελλήηξηεο ζηε Γαλία πξνθιήζεθε ν ζάλαηνο 20.000-

25.000 πηελώλ εηεζίσο, ελώ 1.000.000 πηελά ζαλαηώζεθαλ από ηελ θπθινθνξία 

ηνπο ζε θαηνηθήζηκεο πεξηνρέο. Ωζηόζν, ε κηθξή αύμεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία αηνιηθώλ πάξθσλ κπνξεί λα 

απνδεηρζεί ζνβαξή γηα είδε όπσο ηα κεγάια αξπαθηηθά (π.ρ.  αεηνί,  γύπεο)  πνπ 

αξγνύλ λα σξηκάζνπλ αλαπαξαγσγηθά, θαζώο θαη γηα ζπάληα ή πξνζηαηεπόκελα είδε.  

 Αιιαγή ηεο απνδεκεηηθήο πνξείαο 

Σα απνδεκεηηθά πνπιηά επεξεάδνληαη πνιύ πεξηζζόηεξν ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα 

είδε πηελώλ από ηα αηνιηθά πάξθα θαζώο ράλνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό απνδεκίαο 

ηνπο. Δίλαη αλαγθαίν ινηπόλ, ηα αηνιηθά πάξθα λα κελ εγθαζίζηαληαη ζηνπο δξόκνπο 

ησλ απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ. 

 

Α.6 ΤΠΟΒΑΘΜΙΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

Οη θπξηόηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο είλαη: 

● Οπηηθή αιινίσζε ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ  

● Τπνβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ ηνπίνπ  

● Παξεκβνιή ζηελ ηζνξξνπία ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ  

● Ρύπνη θαη ερεηηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο   

 

 



119 
 

Ζ πξνζηαζία ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο απαηηεί 

ζρεδηαζκό θαη ζεζκηθή ζσξάθηζε κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ  επαίζζεησλ θαη 

ζπάλησλ νηθνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαζώο θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ θαη 

πνιηηηζηηθνύ ζηνηρείνπ όπσο :  

-  Σα απεηινύκελα είδε ρισξίδαο ή παλίδαο  κε έκθαζε ζηε πξνζηαζία ησλ 

εηδώλ πνπ είλαη ελδεκηθά. 

- Σα απεηινύκελα ηνπία από άπνςε θπζηθνύ θάινπο ε πνιηηηζηηθήο αμίαο. 

Σα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα αθνξνύλ ηόζν ην ρεξζαίν, όζν θαη ην ζαιάζζην 

ηκήκα ηεο αθηήο θαη απαηηνύλ ηνλ θαζνξηζκό θαη νξηνζέηεζε ηνπ αλαγθαίνπ 

πιάηνπο δώλεο. Γηαθξίλνληαη ηα εμήο:  

● Κήξπμε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ  

● Οξηνζέηεζε  επαίζζεησλ πεξηνρώλ πνπ απαηηνύλ εηδηθή δηαρείξηζε  

● Δπηβνιή εθπόλεζεο κειέηεο πεξηβαιινληνινγηθώλ επηπηώζεσλ 

 

Ζ απόιπηε πξνζηαζία εηδώλ θαη πεξηβάιινληνο δελ δηαζθαιίδεηαη από ηηο εζληθέο ή 

δηεζλείο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο. ηόρνο απηώλ είλαη ε  απνηξνπή επηβιαβώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ζεζκνζέηεζε θαλόλσλ ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη : 

● H δηεζλήο ζύκβαζε Ramsar γηα ηνπο Τγξόηνπνπο θαη γηα πδξόβηα πηελά (1974) 

πνύ  αλαθέξεηαη ζε 11 Διιεληθνύο πγξόηνπνπο από ηνπο νπνίνπο νη 8 είλαη 

παξάθηηνη.  

● Ζ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ (1979)  πνπ πξνζηαηεύεη ηα πηελά ηεο Δπξώπεο θαη 

επηβάιεη κεηαμύ άιισλ ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία εθείλσλ ησλ πεξηνρώλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη ζεκαληηθέο γηα ηελ νξληζνπαλίδα. Αθνξά 149 πεξηνρέο ηνπ 

Διιεληθνύ ρώξνπ από ηηο νπνίεο νη 84 είλαη παξάθηηεο . 

● Σν επξσπατθό πξόγξακκα CORINE – Βηόηνπνη (1985, 1994) αλαθέξεηαη ζε 430 

ηόπνπο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ζε όιε ηελ Διιάδα, από ηνπο νπνίνπο νη 200 είλαη 

παξάθηηνη.  
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● Ζ Οδεγία 92/43/ΔΟΚ (1992,1996) αθνξά ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηεο Δπξώπεο.  

 

 

Α.7  Προβληματιςμού για την Εγκατϊςταςη Τπερϊκτιου Αιολικού 

Πϊρκου ςτη Θαλϊςςια Περιοχό τησ Λόμνου 
 

Α.7.1 Θαλϊςςια λιβϊδια Ποςειδωνύασ 

 

Σα ζαιάζζηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο απνηεινύλ πξνζηαηεπόκελνπο νηθνηόπνπο, νη 

νπνίνη είλαη πνιύ ζεκαληηθνί γηα ηελ πγεία θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ ζαιάζζησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηεο Μεζνγείνπ. Σν είδνο Posidonia oceanica είλαη αλώηεξν θπηό κε 

ξίδεο θαη άλζε, ελδεκηθό ζηε Μεζόγεην, θαη θαιύπηεη ζπλνιηθή έθηαζε κεηαμύ 25000 

θαη 45000 km² ηνπ βπζνύ ηεο Μεζνγείνπ. 

Σα ζαιάζζηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο είλαη ηδαληθέο πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο γηα έλα 

κεγάιν αξηζκό ςαξηώλ θαη αζπόλδπισλ, ελδεηθηηθό είλαη όηη ππνινγίδεηαη όηη 

πεξηζζόηεξα από 300 είδε ρισξίδαο θαη 1000 είδε παλίδαο βξίζθνπλ θαηαθύγην ζηα 

ζαιάζζηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο.  

Δπηπιένλ, ηα ζαιάζζηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο κέζσ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 

ηδεκάησλ. Απηό Σν δίθηπν ξηδώλ πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα ιηβάδηα ζπγθξαηεί ην 

ίδεκα ηνπ ζαιάζζηνπ ππζκέλα, ελώ ε πςειή ππθλόηεηα ησλ θύιισλ απνξξνθά κέξνο 

ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη θαηλόκελα δηάβξσζεο ησλ 

παξαιηώλ. 

Σν είδνο Posidonia oceanica έρεη πνιύ αξγή αλάπηπμε(<10 εθ./έηνο), θαη είλαη 

εμαηξεηηθά επαίζζεην ζηηο επηπηώζεηο ησλ αλζξσπνγελώλ παξεκβάζεσλ ζηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο. Καηά ζπλέπεηα, ε επαλάθακςε είλαη πνιύ δύζθνιε ζε 

πεξίπησζε θαηαζηξνθήο ηνπ.  

Σα ζαιάζζηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο βξίζθνληαη εληόο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνινγηθνύ Γηθηύνπ NATURA 2000 θαη πξνζηαηεύνληαη από 

δηεζλείο ζπκβάζεηο, ηελ Δπξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία.  
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• ύκβαζε Βέξλεο, Παξάξηεκα Ι, P. oceanica: άκεζα πξνζηαηεπόκελν είδνο ρισξίδαο 

• Δπξωπαϊθή νδεγία νηθνηόπωλ 92/43/CEE ηεο 21/05/1992 θαη κεηαγελέζηεξε 

πξνζαξκνγή 97/62 CE ηεο 27/11/1997, πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο Posidonia 

oceanica, σο νηθόηνπνο πξνηεξαηόηεηαο 1120. 

 

• ύκβαζε Βαξθειώλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, Παξάξηεκα 

ΙΙ: αλαθέξεηαη ε P. oceanica ζαλ είδνο ζε θίλδπλν. 

 

• Δπξωπαϊθή αιηεπηηθή λνκνζεζία: ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) 1626/94 ηνπ 

ζπκβνπιίνπ ηεο 27/6/94, γηα ηε ζέζπηζε ηερληθώλ κέηξσλ δηαηήξεζεο ησλ αιηεπηηθώλ 

πόξσλ ζηε Μεζόγεην, απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ζπξόκελσλ αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ πάλσ 

από ζαιάζζηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο. 

 

• Δζληθή λνκνζεζία: ύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε (ΤΑ) 167378, απαγνξεύεηαη 

ε ρξήζε ζπξόκελσλ αιηεπηηθώλ εξγαιείσλ πάλσ από ραξηνγξαθεκέλα ζαιάζζηα 

ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο. 

 

Πίνακασ 14: Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία για τθν προςταςία του είδουσ Poseidonia Oceanica. 
Πεγή:http://www.archipelago.gr/el/Βηνπνηθηιόηεηα/ΘαιάζζηαΒηνπνηθηιόηεηα/Θαιάζζηαιηβάδηα/tabid/111/

Default.aspx 

 

Α.7.2 Θαλάςςια χλωρίδα και ορνιθοπανίδα τησ Λήμνου 

 

Σν δίθηπν πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ Natura 2000 πεξηιακβάλεη ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Λήκλνπ θαη κηα κεγάιε ζαιάζζηα πεξηνρή πνπ 

πεξηθιείεη ηνπο πθάινπο Κέξνο θαη Πεηαιίδη. Ζ έθηαζε πεξηιακβάλεη επίζεο ηα 

ππνζαιάζζηα ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο (Posidonia oceanica). Σν δίθηπν Natura 2000 

νξηνζεηεί πεξηνρέο ζεκαληηθέο γηα ηε δηαηήξεζε πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ 

νξληζνπαλίδαο, θαζώο θαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί νηθνζπζηήκαηα θαη 

πξνζηαηεπόκελα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

http://www.archipelago.gr/el/Βιοποικιλότητα/ΘαλάσσιαΒιοποικιλότητα/Θαλάσσιαλιβάδια/tabid/111/Default.aspx
http://www.archipelago.gr/el/Βιοποικιλότητα/ΘαλάσσιαΒιοποικιλότητα/Θαλάσσιαλιβάδια/tabid/111/Default.aspx
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Εικόνα 34: Χάρτθσ τθσ Λιμνου Πεγή: http://www.mylemnos.gr/maps.php 

 

Δπίζεο ζεκαληηθέο πεξηνρέο γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηεο Λήκλνπ  είλαη όιεο νη 

βξαρνλεζίδεο ηνπ λεζηνύ, ν θόιπνο ηνπ Μνύδξνπ θαη ε ρεξζόλεζνο Φαθόο. ηηο 

πεξηνρέο απηέο έρνπλ παξαηεξεζεί πάξα πνιιά είδε πνπιηώλ βνξεηνεπξσπατθήο 

πξνέιεπζεο, αιιά θαη αζηαηηθά είδε. Σα πην ζεκαληηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα: 

http://www.mylemnos.gr/maps.php
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Πίνακασ 15: Είδθ ορνικοπανίδασ ςτθ νιςο Λιμνο. Πθγι: Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία 
(http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=132) 

 

Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ‟ όςηλ ζηελ ρσξνζέηεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ 

ππεξάθηησλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζηε Λήκλν (θόιπνο Μνύδξνπ, Πιάθα, Κέξνο, Αγ. 

Δηξήλε θαη Μέζσλεο) όιεο νη ζπληζηώζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηώζεηο ηόζν ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνζαιάζζησλ ιηβαδηώλ Πνζεηδσλίαο από 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζεκειηώζεσλ ησλ αλεκνγελλεηξηώλ, όζν θαη ζηελ 

παξεκπόδηζε ησλ απνδεκεηηθώλ δξόκσλ ηεο νξληζνπαλίδαο. 
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