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ΔΙΑΓΧΓΗ
Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία αςχολείται με το αντικείμενο τθσ υβριδικισ τεχνολογίασ
και ςυγκεκριμζνα μεταξφ ανεμογεννθτριϊν και φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων για τθν
παραγωγι θλεκτριςμοφ και ενζργειασ για οικιακι, βιομθχανικι, ακόμθ και για
απομακρυςμζνων περιοχϊν χριςθ. Ρεριζχει τα βαςικά ςτοιχεία που διζπουν ςτθν
τεχνολογία αυτι, τόςο τεχνικά όςο και οικονομικά κακϊσ και μια πλθκϊρα επιλογϊν γφρω
από τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι θ οικονομοτεχνικι μελζτθ για τθν
εγκατάςταςθ ενόσ υβριδικοφ ςυςτιματοσ φωτοβολταικοφ και ανεμογεννιτριασ για τθν
παραγωγι θλεκτριςμοφ ςε ξενοδοχείο τουριςτικισ και παρακαλάςςιασ πόλθσ. Εξετάηεται θ
οικονομικι βιωςιμότθτα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ, βάςει ςυγκεκριμζνων οικονομικϊν
παραμζτρων. Επίςθσ ςαν ςτόχοσ μπορεί να κεωρθκεί και ο οικολογικόσ προςανατολιςμόσ
τθσ μελζτθσ αυτισ.
Αναλυτικότερα, ςτο πρϊτο κεφάλαιο παρακζτονται ειςαγωγικά ςτοιχεία για τισ
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, όπωσ ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι, ποια είναι τα είδθ των
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και ποια είναι θ πθγι ενζργειασ που “τροφοδοτεί” τθν
κακεμιά. Επίςθσ γίνεται αναφορά ςτθν χριςθ τουσ αλλά και ςτα πλεονεκτιματα και ςτα
μειονεκτιματα των ΑΡΕ(Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ).
Στο δεφτερο κεφάλαιο κα δοφμε αναλυτικότερα όςον αναφορά τθν αιολικι ενζργεια και
πιο ςυγκεκριμζνα τισ βαςικζσ αρχζσ των ανεμογεννθτριϊν μιασ και ςε ςυνδυαςμό με τα
φωτοβολταϊκά είναι αυτά που κα μασ απαςχολιςουν περιςςότερο ςτθν παροφςα εργαςία
και ειδικότερα ςτθν ςυνζχεια τθσ πτυχιακισ. Εδϊ λοιπόν αναφζρεται θ αιολικι ενζργεια
ςαν χριςθ και πωσ μζςω ςυςτθμάτων, ςτθν παροφςα περίπτωςθ με ανεμογεννιτριεσ, τθν
εκμεταλλευόμαςτε. Επίςθσ ςε αυτό το κεφάλαιο κα δοφμε για:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Επιλογι κζςθσ μιασ ανεμογεννιτριασ και τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, όπωσ και τθν
εγκατάςταςθ τθσ αλλά και αιολικά πάρκα που υπάρχουν ςτθν Ελλάδα
Διάφορουσ τφπουσ ανεμογεννθτριϊν
Τα μζρθ που αποτελείται μια ανεμογεννιτρια
Ενζργεια από ανεμογεννιτρια
Ρλεονεκτιματα/μειονεκτιματα
Συμπεράςματα όλων των παραπάνω

Το τρίτο κεφάλαιο αναφζρεται εξ’ ολοκλιρου ςτα φωτοβολταϊκά. Αρχικά του κεφαλαίου
γίνεται αναφορά ςτθν θλιακι ενζργεια, ςτο Φωτοβολταϊκό φαινόμενο, ςε χαρακτθριςτικά
διαφόρων θμιαγωγϊν και ποια είναι τα υλικά για τθν καταςκευι φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων.
Στθ ςυνζχεια του κεφαλαίου κα δοφμε για:
i.
ii.
iii.

Επιλογι κζςθσ των φωτοβολταϊκϊν αλλά και ανάπτυξθ, εφαρμογζσ και παράγοντεσ
που ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ των φωτοβολταϊκϊν ςτθν Ελλάδα
Διάφορουσ τφπουσ φωτοβολταϊκϊν
Μζρθ ενόσ φωτοβολταικοφ ςυςτιματοσ
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iv.
v.
vi.

Ενζργεια από φωτοβολταϊκά
Ρλεονεκτιματα/μειονεκτιματα
Συμπεράςματα όλων των παραπάνω

Το τζταρτο κεφάλαιο αναφζρεται ςτα υβριδικά ςυςτιματα και ςτθν δθμιουργία αυτϊν.
Σε παράγοντεσ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για το ςχεδιαςμό ενόσ υβριδικοφ
ςυςτιματοσ, για τα πλεονεκτιματα τουσ, τθν ανάπτυξθ τουσ ςτθν Ελλάδα κακϊσ και
περιγραφι αυτϊν των ςυςτθμάτων. Τζλοσ περιζχονται διάφορα είδθ υβριδικϊν
ςυςτθμάτων με λεπτομερι αναφορά ςτο ςφςτθμα φωτοβολταικοφ-ανεμογεννιτριασ που
κα μασ απαςχολιςει περιςςότερο παρακάτω με τθν χριςθ του λογιςμικοφ RETscreen.
Το πζμπτο και ζκτο κεφάλαιο αναλφει τα ενεργειακά ςτοιχεία του ξενοδοχειακοφ χϊρου
που κα εγκαταςτακεί το υβριδικό ςφςτθμα. Γίνεται αναφορά ςτον εξοπλιςμό του, ςτισ
διάφορεσ θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ και ςτθν επιλογι υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν.
Επίςθσ περιζχει τθν τεχνοοικονομικι μελζτθ που κα γίνει και είναι δομθμζνθ ςε οκτϊ
φφλλα ςτα πρότυπα του λογιςμικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί. Ριο ςυγκεκριμζνα τα οκτϊ
αυτά φφλλα περιζχουν:
1. Εκκίνθςθ και ειςαγωγικά ςτοιχεία
2. Στο φφλλο φορτίο και δίκτυο καταγράφονται τα φορτία και οι καταναλϊςεισ και
χαράςςεται το διάγραμμα χαρακτθριςτικϊν του ςυςτιματοσ βαςικισ περίπτωςθσ
3. Στο ενεργειακό μοντζλο γίνεται θ επιλογι ςτον εξοπλιςμό, ςε καφςιμα, ςε υλικά και
ςτθν ςτρατθγικι λειτουργίασ
4. Στθν ανάλυςθ κόςτουσ αναλφονται τα αρχικά κόςτθ, τα ετιςια κόςτθ και γίνεται
υπολογιςμόσ τθσ ετιςιασ εξοικονόμθςθσ μζςω ςφγκριςθσ με τθ βαςικι περίπτωςθ
5. Στο πζμπτο φφλλο αναλφεται οι εκπομπζσ των αερίων του κερμοκθπίου ςτθ βαςικι
αλλά και ςτθν προτεινόμενθ περίπτωςθ.
6. Στθν οικονομικι ανάλυςθ, μζςω οικονομικϊν παραμζτρων εκτιμάται θ οικονομικι
βιωςιμότθτα και χαράςςεται το διάγραμμα ακροιςτικϊν χρθματορροϊν
7. Το ζβδομο φφλλο το οποίο χωρίηεται ςε δφο μζρθ αποτελείται ςτο πρϊτο του
μζροσ από τθν ανάλυςθ ευαιςκθςίασ και ςτο δεφτερο από τθν ανάλυςθ
επικινδυνότθτασ
8. Το όγδοο φφλλο τζλοσ περιζχει όλα τα διάφορα εργαλεία που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ
Τζλοσ ακολουκοφν ςυμπεράςματα που ζχουν να κάνουν με το ζργο και το αν ςυμφζρει
ι όχι, όπωσ και για τα υλικά που χρθςιμοποιθκικαν για τθν πραγματοποίθςθ του με μια
ςειρά από παραρτιματα όπωσ τιμολόγια ΔΕΘ, υλικϊν κτλ που χρειαςτικαν για τθν
διεξαγωγι τθσ πτυχιακισ εργαςίασ.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Στθν εποχι μασ γίνεται παραπάνω από φανερι θ αναγκαιότθτα τθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ όςο και τθσ εφρεςθσ κακαρϊν ενεργειακϊν λφςεων για τθν κάλυψθ διαφόρων
αναγκϊν, όπωσ των κερμικϊν αλλά κυρίωσ των θλεκτρικϊν αναγκϊν του πλθκυςμοφ.
Ζνα από τα πιο ςυνθκιςμζνα παραδείγματα είναι οι θλεκτρικζσ ανάγκεσ μιασ
εγκατάςταςθσ ι μιασ ομάδασ εγκαταςτάςεων να ζχουν ανεξάρτθτουσ τρόπουσ κάλυψθσ. Ο
θλεκτριςμόσ παρζχεται από το εκνικό δίκτυο.
Με εφαρμογι, όμωσ, τθσ τεχνολογίασ <<Ρολλαπλϊν τεχνολογιϊν>> θ κατανάλωςθ
ενζργειασ όπωσ επίςθσ και θ ρφπανςθ, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, κα μποροφςαν να μειωκοφν
δραςτικά. Αυτό μπορεί να οδθγιςει και ςε υψθλότερο βακμό απόδοςθσ του ςυςτιματοσ.
Θ ςφνταξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πτυχιακισ ζχει ωσ εξισ. Τθν χρθςιμοποίθςθ
ανεμογεννιτριασ ςε ςυνδυαςμό με τθν χριςθ φωτοβολταικοφ ςε ζνα υβριδικό ςφςτθμα
για παραγωγι θλεκτριςμοφ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθν ξενοδοχειακι μονάδα. Με
αυτι τθ τεχνολογία μποροφν να καλυφκοφν όλεσ οι θλεκτρικζσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ όπωσ
ςτον κλιματιςμό, ςτθν ψφξθ, ςε τθλεοράςεισ, ςε φωτιςμό κτλ.
Ο ςκοπόσ τθσ παρακάτω εργαςίασ είναι να αναλυκεί και να πραγματοποιθκεί θ
τεχνοοικονομικι μελζτθ τθσ εγκατάςταςθσ. Μζςα από αυτι κα δοφμε πότε θ
χρθςιμοποίθςθ και θ εγκατάςταςθ πολλαπλϊν τεχνολογιϊν αποδίδει και ςυμφζρει, τόςο
ςε επίπεδο οικονομικοφ περιεχομζνου όςο και ςε επίπεδο θλεκτρικισ και ενεργειακισ
απόδοςθσ.
Ενϊ θ πιο πάνω τεχνολογία δεν χρθςιμοποιείται για πρϊτθ φορά εντοφτοισ θ ευρζωσ
χριςθ τθσ δεν είναι τόςο διαδεδομζνθ ςτθν Ελλάδα. Ραρόλα αυτά θ μζκοδοσ αυτι
ςυμβάλλει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςτθν μείωςθ των εξόδων. Το πότε ςυμφζρει ςε
μεγαλφτερο και ςε μικρότερο βακμό κα το δοφμε με τθν χριςθ κατάλλθλου λογιςμικοφ που
κα χρθςιμοποιθκεί παρακάτω.
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Κευάλαιο 1ο
Ειςαγωγι ςτισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ

1.1.Σι είναι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ
Γενικά: Οι ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ (ι ανανεώςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΡΕ), ι νζεσ πθγζσ
ενζργειασ, ι πράςινθ ενζργεια) είναι μορφζσ εκμεταλλεφςιμθσ ενζργειασ που προζρχονται
από διάφορεσ φυςικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ ο άνεμοσ, θ γεωκερμία, θ κυκλοφορία του νεροφ
και άλλεσ. Ο όροσ «ιπιεσ» αναφζρεται ςε δυο βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ. Καταρχάσ, για
τθν εκμετάλλευςι τουσ δεν απαιτείται κάποια ενεργθτικι παρζμβαςθ, όπωσ εξόρυξθ,
άντλθςθ ι καφςθ, όπωσ με τισ μζχρι τϊρα χρθςιμοποιοφμενεσ πθγζσ ενζργειασ, αλλά
απλϊσ θ εκμετάλλευςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ ροισ ενζργειασ ςτθ φφςθ. Δεφτερον,
πρόκειται για «κακαρζσ» μορφζσ ενζργειασ, πολφ «φιλικζσ» ςτο περιβάλλον, που δεν
αποδεςμεφουν υδρογονάνκρακεσ, διοξείδιο του άνκρακα ι τοξικά και ραδιενεργά
απόβλθτα, όπωσ οι υπόλοιπεσ πθγζσ ενζργειασ που χρθςιμοποιοφνται ςε μεγάλθ κλίμακα.
Ζτςι οι ΑΡΕ κεωροφνται από πολλοφσ μία αφετθρία για τθν επίλυςθ των οικολογικϊν
προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ Γθ.
Ωσ «ανανεϊςιμεσ πθγζσ» κεωροφνται γενικά οι εναλλακτικζσ των παραδοςιακϊν πθγϊν
ενζργειασ (π.χ. του πετρελαίου ι του άνκρακα), όπωσ θ θλιακι και θ αιολικι. Ο
χαρακτθριςμόσ «ανανεϊςιμεσ» είναι κάπωσ καταχρθςτικόσ, μιασ και οριςμζνεσ από αυτζσ
τισ πθγζσ, όπωσ θ γεωκερμικι ενζργεια δεν ανανεϊνονται ςε κλίμακα χιλιετιϊν. Σε κάκε
περίπτωςθ οι ΑΡΕ ζχουν μελετθκεί ωσ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ αναμενόμενθσ εξάντλθςθσ
των (μθ ανανεϊςιμων) αποκεμάτων ορυκτϊν καυςίμων. Τελευταία από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, αλλά και από πολλά μεμονωμζνα κράτθ, υιοκετοφνται νζεσ πολιτικζσ για τθ χριςθ
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, που προάγουν τζτοιεσ εςωτερικζσ πολιτικζσ και για τα
κράτθ μζλθ. Οι ΑΡΕ αποτελοφν τθ βάςθ του μοντζλου οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ πράςινθσ
οικονομίασ και κεντρικό ςθμείο εςτίαςθσ τθσ ςχολισ των οικολογικϊν οικονομικϊν, θ οποία
ζχει κάποια επιρροι ςτο οικολογικό κίνθμα.

Οι ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ βαςίηονται κατ' ουςία ςτθν θλιακι ακτινοβολία, με εξαίρεςθ
τθ γεωκερμικι ενζργεια, θ οποία είναι ροι ενζργειασ από το εςωτερικό του φλοιοφ τθσ γθσ,
και τθν ενζργεια απ' τισ παλίρροιεσ που εκμεταλλεφεται τθ βαρφτθτα. Οι βαςιηόμενεσ ςτθν
θλιακι ακτινοβολία ιπιεσ πθγζσ ενζργειασ είναι ανανεϊςιμεσ, μιασ και δεν πρόκειται να
εξαντλθκοφν όςο υπάρχει ο ιλιοσ, δθλαδι για μερικά ακόμα διςεκατομμφρια χρόνια.
Ουςιαςτικά είναι θλιακι ενζργεια "ςυςκευαςμζνθ" κατά τον ζνα ι τον άλλο τρόπο: θ
βιομάηα είναι θλιακι ενζργεια δεςμευμζνθ ςτουσ ιςτοφσ των φυτϊν μζςω τθσ
φωτοςφνκεςθσ, θ αιολικι εκμεταλλεφεται τουσ ανζμουσ που προκαλοφνται απ' τθ
κζρμανςθ του αζρα ενϊ αυτζσ που βαςίηονται ςτο νερό εκμεταλλεφονται τον κφκλο
εξάτμιςθσ-ςυμπφκνωςθσ του νεροφ και τθν κυκλοφορία του. Θ γεωκερμικι ενζργεια δεν
είναι ανανεϊςιμθ, κακϊσ τα γεωκερμικά πεδία κάποια ςτιγμι εξαντλοφνται.
Υρήση: Χρθςιμοποιοφνται είτε άμεςα (κυρίωσ για κζρμανςθ) είτε μετατρεπόμενεσ ςε
άλλεσ μορφζσ ενζργειασ (κυρίωσ θλεκτριςμό ι μθχανικι ενζργεια). Υπολογίηεται ότι το
τεχνικά εκμεταλλεφςιμο ενεργειακό δυναμικό απ' τισ ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ είναι
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πολλαπλάςιο τθσ παγκόςμιασ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Θ υψθλι όμωσ μζχρι
πρόςφατα τιμι των νζων ενεργειακϊν εφαρμογϊν, τα τεχνικά προβλιματα εφαρμογισ
κακϊσ και πολιτικζσ και οικονομικζσ ςκοπιμότθτεσ που ζχουν να κάνουν με τθ διατιρθςθ
του παρόντοσ ςτάτουσ κβο ςτον ενεργειακό τομζα εμπόδιςαν τθν εκμετάλλευςθ ζςτω και
μζρουσ αυτοφ του δυναμικοφ. Ειδικά ςτθν Ελλάδα, που ζχει μορφολογία και κλίμα
κατάλλθλο για νζεσ ενεργειακζσ εφαρμογζσ, θ εκμετάλλευςθ αυτοφ του ενεργειακοφ
δυναμικοφ κα βοθκοφςε ςθμαντικά ςτθν ενεργειακι αυτονομία τθσ χϊρασ.
Ιστορικά: Το ενδιαφζρον για τισ ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ ανακινικθκε τθ δεκαετία του
1970, ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ των απανωτϊν πετρελαϊκϊν κρίςεων τθσ εποχισ, αλλά και
τθσ αλλοίωςθσ του περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ από τθ χριςθ κλαςικϊν πθγϊν
ενζργειασ. Λδιαίτερα ακριβζσ ςτθν αρχι, ξεκίνθςαν ςαν πειραματικζσ εφαρμογζσ. Σιμερα
όμωσ λαμβάνονται υπόψθ ςτουσ επίςθμουσ ςχεδιαςμοφσ των ανεπτυγμζνων κρατϊν για
τθν ενζργεια και, αν και αποτελοφν πολφ μικρό ποςοςτό τθσ ενεργειακισ παραγωγισ,
ετοιμάηονται βιματα για παραπζρα αξιοποίθςι τουσ. Το κόςτοσ δε των εφαρμογϊν ιπιων
μορφϊν ενζργειασ πζφτει ςυνζχεια τα τελευταία είκοςι χρόνια και ειδικά θ αιολικι και
υδροθλεκτρικι ενζργεια, αλλά και θ βιομάηα, μποροφν πλζον να ανταγωνίηονται ςτα ίςα
παραδοςιακζσ πθγζσ ενζργειασ όπωσ ο άνκρακασ και θ πυρθνικι ενζργεια. Ενδεικτικά, ςτισ
Θ.Ρ.Α. ζνα 6% τθσ ενζργειασ προζρχεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, ενϊ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ το 2010 το 25% τθσ ενζργειασ κα προζρχεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ (κυρίωσ
υδροθλεκτρικά και βιομάηα).

1.2.Πλεονεκτιματα









Είναι πολφ φιλικζσ προσ το περιβάλλον, ζχοντασ ουςιαςτικά μθδενικά κατάλοιπα
και απόβλθτα.
Δεν πρόκειται να εξαντλθκοφν ποτζ, ςε αντίκεςθ με τα ορυκτά καφςιμα.
Μποροφν να βοθκιςουν τθν ενεργειακι αυτάρκεια μικρϊν και αναπτυςςόμενων
χωρϊν, κακϊσ και να αποτελζςουν τθν εναλλακτικι πρόταςθ ςε ςχζςθ με τθν
οικονομία του πετρελαίου.
Είναι ευζλικτεσ εφαρμογζσ που μποροφν να παράγουν ενζργεια ανάλογθ με τισ
ανάγκεσ του επί τόπου πλθκυςμοφ, καταργϊντασ τθν ανάγκθ για τεράςτιεσ
μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ (καταρχιν για τθν φπαικρο) αλλά και για μεταφορά
τθσ ενζργειασ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ.
Ο εξοπλιςμόσ είναι απλόσ ςτθν καταςκευι και τθ ςυντιρθςθ και ζχει μεγάλο χρόνο
ηωισ.
Επιδοτοφνται από τισ περιςςότερεσ κυβερνιςεισ.

1.3. Μειονεκτιματα




Ζχουν αρκετά μικρό ςυντελεςτι απόδοςθσ, τθσ τάξθσ του 30% ι και χαμθλότερο.
Συνεπϊσ απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόςτοσ εφαρμογισ ςε μεγάλθ επιφάνεια
γθσ. Γι' αυτό το λόγο μζχρι τϊρα χρθςιμοποιοφνται ςαν ςυμπλθρωματικζσ πθγζσ
ενζργειασ.
Για τον παραπάνω λόγο προσ το παρόν δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν μεγάλων αςτικϊν κζντρων.
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Θ παροχι και απόδοςθ τθσ αιολικισ, υδροθλεκτρικισ και θλιακισ ενζργειασ
εξαρτάται από τθν εποχι του ζτουσ αλλά και από το γεωγραφικό πλάτοσ και το
κλίμα τθσ περιοχισ ςτθν οποία εγκακίςτανται.
Για τισ αιολικζσ μθχανζσ υπάρχει θ άποψθ ότι δεν είναι κομψζσ από αιςκθτικι
άποψθ κι ότι προκαλοφν κόρυβο και κανάτουσ πουλιϊν. Με τθν εξζλιξθ όμωσ τθσ
τεχνολογίασ τουσ και τθν προςεκτικότερθ επιλογι χϊρων εγκατάςταςθσ (π.χ. ςε
πλατφόρμεσ ςτθν ανοιχτι κάλαςςα) αυτά τα προβλιματα ζχουν ςχεδόν λυκεί.
Για τα υδροθλεκτρικά ζργα λζγεται ότι προκαλοφν ζκλυςθ μεκανίου από τθν
αποςφνκεςθ των φυτϊν που βρίςκονται κάτω απ' το νερό κι ζτςι ςυντελοφν ςτο
φαινόμενο του κερμοκθπίου.

1.4. Είδθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ















Αιολικι ενζργεια. Χρθςιμοποιικθκε παλιότερα για τθν άντλθςθ νεροφ από πθγάδια
κακϊσ και για μθχανικζσ εφαρμογζσ (π.χ. τθν άλεςθ ςτουσ ανεμόμυλουσ). Ζχει
αρχίςει να χρθςιμοποιείται πλατιά για θλεκτροπαραγωγι.
Θλιακι ενζργεια. Χρθςιμοποιείται περιςςότερο για κερμικζσ εφαρμογζσ (θλιακοί
κερμοςίφωνεσ και φοφρνοι) ενϊ θ χριςθ τθσ για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ ζχει
αρχίςει να κερδίηει ζδαφοσ, με τθν βοικεια τθσ πολιτικισ προϊκθςθσ των
Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ από το ελλθνικό κράτοσ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Υδατοπτϊςεισ. Είναι τα γνωςτά υδροθλεκτρικά ζργα, που ςτο πεδίο των ιπιων
μορφϊν ενζργειασ εξειδικεφονται περιςςότερο ςτα μικρά υδροθλεκτρικά. Είναι θ
πιο διαδεδομζνθ μορφι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ.
Βιομάηα. Χρθςιμοποιεί τουσ υδατάνκρακεσ των φυτϊν (κυρίωσ αποβλιτων τθσ
βιομθχανίασ ξφλου, τροφίμων και ηωοτροφϊν και τθσ βιομθχανίασ ηάχαρθσ) με
ςκοπό τθν αποδζςμευςθ τθσ ενζργειασ που δεςμεφτθκε απ' το φυτό με τθ
φωτοςφνκεςθ. Ακόμα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν αςτικά απόβλθτα και
απορρίμματα. Μπορεί να δϊςει βιοαικανόλθ και βιοαζριο, που είναι καφςιμα πιο
φιλικά προσ το περιβάλλον από τα παραδοςιακά. Είναι μια πθγι ενζργειασ με
πολλζσ δυνατότθτεσ και εφαρμογζσ που κα χρθςιμοποιθκεί πλατιά ςτο μζλλον.
Γεωκερμικι ενζργεια. Ρροζρχεται από τθ κερμότθτα που παράγεται απ' τθ
ραδιενεργό αποςφνκεςθ των πετρωμάτων τθσ γθσ. Είναι εκμεταλλεφςιμθ εκεί όπου
θ κερμότθτα αυτι ανεβαίνει με φυςικό τρόπο ςτθν επιφάνεια, π.χ. ςτουσ
κερμοπίδακεσ ι ςτισ πθγζσ ηεςτοφ νεροφ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε
απευκείασ για κερμικζσ εφαρμογζσ είτε για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ. Θ Λςλανδία
καλφπτει το 80-90% των ενεργειακϊν τθσ αναγκϊν, όςον αφορά τθ κζρμανςθ, και
το 20%, όςον αφορά τον θλεκτριςμό, με γεωκερμικι ενζργεια.
Ενζργεια από παλίρροιεσ. Εκμεταλλεφεται τθ βαρφτθτα του Ιλιου και τθσ Σελινθσ,
που προκαλεί ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ του νεροφ. Το νερό αποκθκεφεται κακϊσ
ανεβαίνει και για να ξανακατζβει αναγκάηεται να περάςει μζςα από μια τουρμπίνα,
παράγοντασ θλεκτριςμό. Ζχει εφαρμοςτεί ςτθν Αγγλία, τθ Γαλλία, τθ ωςία και
αλλοφ.
Ενζργεια από κφματα. Εκμεταλλεφεται τθν κινθτικι ενζργεια των κυμάτων τθσ
κάλαςςασ.
Ενζργεια από τουσ ωκεανοφσ. Εκμεταλλεφεται τθ διαφορά κερμοκραςίασ ανάμεςα
ςτα ςτρϊματα του ωκεανοφ, κάνοντασ χριςθ κερμικϊν κφκλων. Βρίςκεται ςτο
ςτάδιο τθσ ζρευνασ.
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Κευάλαιο 2ο
Βαςικζσ αρχζσ Ανεμογεννθτριϊν
2.1.Αιολικι Ενζργεια
Θ Αιολικι Ενζργεια είναι μια από τισ πιο παλιζσ φυςικζσ πθγζσ ενζργειασ που
αξιοποιικθκε ςε μθχανικι μορφι. Θ πρωτογενισ αυτι μορφι ενζργειασ που παρζχεται
άμεςα από τθ φφςθ, ζπαιξε αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ τθσ ανκρωπότθτασ ιδιαίτερα
με τθ χριςθ τθσ ςτθν ναυτιλία για ςυγκοινωνίεσ αλλά και τθν άλεςθ ςιτθρϊν.
Γενικά: Ο άνεμοσ περιςτρζφει τα πτερφγια μιασ ανεμογεννιτριασ, τα οποία είναι
ςυνδεδεμζνα με ζνα περιςτρεφόμενο άξονα. Ο άξονασ περνάει μζςα ςε ζνα κιβϊτιο
μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ όπου αυξάνεται θ ταχφτθτα περιςτροφισ. Το κιβϊτιο ςυνδζεται με
ζναν άξονα μεγάλθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ο οποίοσ κινεί μια γεννιτρια παραγωγισ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ. Είναι δθλαδι ζνασ ανεμόμυλοσ ο οποίοσ παράγει ρεφμα.
Θ αιολικι ενζργεια αποτελεί ςιμερα μια ελκυςτικι λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ
θλεκτροπαραγωγισ. Το «καφςιμο» είναι άφκονο, αποκεντρωμζνο και δωρεάν. Δεν
εκλφονται αζρια κερμοκθπίου και άλλοι ρφποι, και οι επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον είναι
μικρζσ ςε ςφγκριςθ με τα εργοςτάςια θλεκτροπαραγωγισ από ςυμβατικά καφςιμα. Επίςθσ,
τα οικονομικά οφζλθ μιασ περιοχισ από τθν ανάπτυξθ τθσ αιολικισ βιομθχανίασ είναι
αξιοςθμείωτα.

2.2. Επιλογι κζςθσ τοποκζτθςθσ Ανεμογεννιτριασ
1.
2.
3.
4.

Χαρακτθριςτικζσ Ραράμετροι του ανζμου
Τραχφτθτα του εδάφουσ
Ανατάραξθ του αζρα
Ρεριβαλλοντικοί

Γίνεται καταρχιν επιλογι του χϊρου με βάςθ τα τοπογραφικά, εδαφολογικά και
γεωγραφικά χαρακτθριςτικά. Στθ ςυνζχεια θ περιοχι αυτι παρακολουκείται λαμβάνοντασ
διαχρονικζσ μετριςεισ για τθν ζνταςθ, ποιότθτα και άλλα χαρακτθριςτικά του ανζμου.
ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΕΣ ΡΑΑΜΕΤΟΛ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
Ταχφτθτα του ανζμου
Διεφκυνςθ του ανζμου
Επικρατοφςα ςτθν περιοχι ανατάραξθ
Στροβιλιςμόσ
Μεταβολι με το φψοσ ταχφτθτασ του ανζμου(κατανομι του ανζμου)
ΣΡΑΧΤΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ
Επίπεδο ζδαφοσ
i.

Ομοιόμορφθ τραχφτθτα
13

ii.

Ανομοιόμορφθ τραχφτθτα(γίνεται καταγραφι εμποδίων και ζπειτα αλλαγι
τραχφτθτασ αν είναι εφικτό)
Σφνκετο ζδαφοσ
i.
Ρροςδιοριςμόσ τοπογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν(γίνεται καταγραφι εμποδίων και
ζπειτα αλλαγι τραχφτθτασ αν είναι εφικτό)

2.3.Σφποι Ανεμογεννιτριασ
Οι ςφγχρονεσ τουρμπίνεσ αιολικισ ενζργειασ (Ανεμογεννιτριεσ) εμπίπτουν ςε δφο
βαςικζσ ομάδεσ βάςει του άξονα περιςτροφισ των πτερυγίων:
1. Τθν κατθγορία του οριηόντιου άξονα
2. Τθν κατθγορία του κατακόρυφου άξονα

Ανεμογεννιτριεσ Κατακόρυφου Άξονα
Οι ανεµογεννιτριεσ κατακόρυφου άξονα εµφανίηουν το ςθµαντικό πλεονζκτθµα τθσ
αυτόµατθσ προςαρµογισ ςτθ διεφκυνςθ του ανζµου, δεδοµζνου ότι ο άξονάσ των είναι
κάκετοσ ςε αυτι κακϊσ και ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ,ωσ εκ τοφτου αποτελοφν και πιο απλζσ
καταςκευζσ. Οι πλζον γνωςτοί τφποι ανεµοκινθτιρων κατακόρυφου άξονα είναι οι µθχανζσ
τφπου "Darrieus", και οι µθχανζσ τφπου "Savonius". Να ςθµειωκεί ότι οι µθχανζσ τφπου
"Darrieus" αποτελοφν ζναν από τουσ πλζον διαδεδοµζνουσ τφπουσ ανεµοκινθτιρων ςτθ
διεκνι αγορά.
Συνοπτικά οι ανεµογεννιτριεσ κατακόρυφου άξονα περιςτρζφονται γφρω από ζναν
άξονα κάκετο τόςο ςτθ διεφκυνςθ του ανζµου όςο και ςτο ζδαφοσ. Οι αιολικζσ µθχανζσ
του τφπου αυτοφ ζχουν καλι αεροδυναμικι απόδοςθ, ανεξαρτθςία ωσ προσ τθ διεφκυνςθ
του ανζµου, χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ και ςχετικά απλά ςυςτιµατα ελζγχου. Υπάρχει
αρκετι ποικιλία δροµζων κατακόρυφου άξονα, όµωσ ο δροµζασ τφπου "Darrieus" είναι ο
περιςςότερο εξελιγµζνοσ και ωσ εκ τοφτου και ο περιςςότερο διαδεδοµζνοσ. Με τθ χριςθ
µθχανϊν του τφπου αυτοφ δίνεται θ δυνατότθτα να καταςκευςκοφν µθχανζσ µε
ονοµαςτικι ιςχφ τθσ τάξεωσ του ενόσ MW. Ζνα άλλο πλεονζκτθµα των µθχανϊν
κατακόρυφου άξονα είναι ότι οι µθχανιςµοί και θ γεννιτρια βρίςκονται κατά κανόνα ςτο
ζδαφοσ, µε αποτζλεςµα να απαιτείται ελαφρότεροσ πυλϊνασ και να διευκολφνεται θ
λειτουργία και θ ςυντιρθςθ του όλου ςυςτιµατοσ.
Το ςφςτθµα µετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ δεν παρουςιάηει ιδιαίτερεσ διαφορζσ ςε ςφγκριςθ
µε το αντίςτοιχο ςφςτθµα των µθχανϊν οριηοντίου άξονα, εκτόσ βζβαια από το γεγονόσ ότι
τα εξαρτιµατα είναι τοποκετθµζνα κατακορφφωσ. Ο δροµζασ ςτθρίηεται ςε κατάλλθλο
ζδρανο ςτθ βάςθ του, το οποίο ακόµα και ςε ςτακερι ταχφτθτα ανζµου καταπονείται από
εναλλαςςόµενα φορτία. Επίςθσ, θ µθχανι διατθρείται ςε κατακόρυφθ κζςθ µε τθ βοικεια
ενταντιρων, οι οποίοι ςυνδζουν τθν κορυφι του άξονα τθσ µθχανισ µε το ζδαφοσ.
Τζλοσ, οι ανεµογεννιτριεσ τφπου "Darrieus" ζχουν ιδιαίτερα υψθλζσ ταχφτθτεσ
εκκίνθςθσ και για µεγάλα ςυςτιµατα χρθςιµοποιείται βοθκθτικόσ κινθτιρασ για τθν
εκκίνθςθ. Επιπλζον οι µθχανζσ του τφπου αυτοφ παρζχουν τελικά χαµθλότερο µζςο ετιςιο
ςυντελεςτι ιςχφοσ. Συνοπτικά είναι αποδεκτό ότι οι ανεµογεννιτριεσ κατακόρυφου άξονα
τφπου "Darrieus" κεωροφνται ςυγκρίςιµεσ ςε οικονοµικοτεχνικι ελκυςτικότθτα µε τισ
πλζον ςφγχρονεσ ανεµογεννιτριεσ οριηοντίου άξονα.
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Αντίςτοιχα οι ανεµογεννιτριεσ τφπου "Savonius" παρουςιάηουν χαµθλό ςυντελεςτι
ιςχφοσ, µικρι ακραία περιφερειακι ταχφτθτα, περιοριςµζνο µζγεκοσ αλλά και εξαιρετικι
απλότθτα και οικονοµικότθτα καταςκευισ.

Θ απλότθτα καταςκευισ ςε ςυνδυαςµό µε το γεγονόσ ότι δεν απαιτείται ςφςτθµα
προςανατολιςµοφ ωσ προσ τθ διεφκυνςθ του ανζµου, αποτελοφν ςθµαντικά κίνθτρα για τθ
µελζτθ και βελτιςτοποίθςθ των καταςκευαςτικϊν χαρακτθριςτικϊν παρόµοιων µθχανϊν,
π.χ. λόγοσ φψουσ προσ διάµετρο, αρικµόσ και ςχιµα πτερυγίων κ.λπ.

Θ γαλλικι εταιρεία GUAL INDUSTRIE καταςκεφαςε μια ανεμογεννιτρια διαφορετικοφ
τφπου (κακζτου άξονα) θ οποία είναι κατάλλθλθ και για κατοικθμζνεσ περιοχζσ.

Ανεμογεννιτριεσ Κακζτου Άξονα(τφπου Statoeolien)
Θ ςυμμετρία τθσ ανεμογεννιτριασ κακζτου άξονα, τθσ παρζχει τθ δυνατότθτα να είναι
ανεξάρτθτθ από τθ κατεφκυνςθ του ανζμου, γεγονόσ που ςυντελεί ςτθν χριςθ τθσ ςε
οικιςτικζσ περιοχζσ όπου οι αλλαγζσ ςτθν διεφκυνςθ του ανζμου είναι ςυχνζσ. Θ καταςκευι
είναι τζτοια που επιτρζπει τον εγκιβωτιςμό τθσ ςε ςωλθνωτό πλαίςιο, με αποτζλεςμα να
γίνεται ιδιαίτερα ανκεκτικι ςε ιςχυροφσ ανζμουσ. Ραρουςιάηει ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα
κορφβου.
Αντίκετα με τισ κλαςςικζσ ανεμογεννιτριεσ θ STATOEOLIEN ςυνεχίηει να παράγει
ενζργεια με ςχεδόν ςτακερό ρυκμό αφξθςθσ μζχρι και τα 40m/s ταχφτθτασ ανζμου.
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Ανεμογεννιτριεσ Οριηοντίου Άξονα
Οι τουρμπίνεσ οριηόντιου άξονα ςυνικωσ ζχουν δφο ι τρία πτερφγια. Αυτζσ με τα τρία
πτερφγια λειτουργοφν με πνοι ανζμου προσ τα πάνω, “upwind” ,με τα πτερφγια να είναι
ςτραμμζνα προσ τθ φορά του ανζμου.

Οι τουρμπίνεσ εμπορικισ κλίμακασ κυμαίνονται ςε μζγεκοσ από 100 kW ζωσ αρκετά
MW.Οι μεγαλφτερεσ τουρμπίνεσ τοποκετοφνται ςε ομάδεσ ςτα αιολικά πάρκα, τα οποία
παρζχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ ενζργειασ ςτο δίκτυο θλεκτροδότθςθσ.
Οι μικρζσ, μονζσ τουρμπίνεσ, κάτω των 100 kW, χρθςιμοποιοφνται για ςπίτια και για
κεραίεσ τθλεπικοινωνιϊν ι για άντλθςθ νεροφ. Οι μικρζσ τουρμπίνεσ μερικζσ φορζσ
χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με γεννιτριεσ πετρελαίου, μπαταρίεσ και φωτοβολταϊκά
ςυςτιματα. Αυτά τα ςυςτιματα ονομάηονται υβριδικά αιολικά ςυςτιματα και ςυνικωσ
χρθςιμοποιοφνται ςε μακρινζσ περιοχζσ, εκτόσ δικτφου θλεκτροδότθςθσ.

2.4.Μζρθ μιασ ανεμογεννιτριασ οριηοντίου άξονα
Αυτι είναι μια ανεμογεννιτρια “upwind”, ονομάηεται ζτςι διότι λειτουργεί όταν είναι
ςτραμμζνθ προσ τθν φορά του ανζμου.
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 Ανεμομετρθτισ(anemometer)
Μετρά τθν ταχφτθτα του ανζμου και μεταφζρει δεδομζνα για τθν ταχφτθτα του ανζμου
ςτον ελεγκτι.
 Ρτερφγια(Blades)
Οι περιςςότερεσ ανεμογεννιτριεσ ζχουν δφο ι τρία πτερφγια. Ο άνεμοσ φυςϊντασ πάνω
ςτα πτερφγια τα προκαλεί να <<ςθκωκοφν>> και να περιςτραφοφν.
 Φρζνο(Brake)
Ζνασ δίςκοσ φρζνου, ο οποίοσ μπορεί να εφαρμοςτεί κατά τρόπο μθχανικό, θλεκτρικό ι
υδραυλικό ϊςτε ο ρότορασ(θλεκτρικόσ κινθτιρασ)ςε περιπτϊςεισ επείγουςασ ανάγκθσ.
 Ελεγκτισ(Controller)
Ο ελεγκτισ ξεκινά τθ μθχανι για ταχφτθτεσ ανζμου μεγαλφτερεσ από 13 με 25,75 km/h
και τθν κλείνει όταν φτάςουν ςτα 88,51 km/h περίπου. Οι τουρμπίνεσ δεν λειτουργοφν για
ταχφτθτεσ ανζμου μεγαλφτερεσ των 88,51 km/h γιατί κινδυνεφουν να καταςτραφοφν.
 Κιβϊτιο ταχυτιτων(Gearbox)
Τα γρανάηια ςυνδζουν τον άξονα χαμθλισ ταχφτθτασ με τον άξονα υψθλισ ταχφτθτασ
και αυξάνουν τισ ταχφτθτεσ περιςτροφισ από περίπου 30 ζωσ 60 περιςτροφζσ το λεπτό
(rpm= περιςτροφι ανά λεπτό) ςε 1000 ζωσ 1800 περιςτροφζσ το λεπτό, που είναι θ
ταχφτθτα περιςτροφισ που οι περιςςότερεσ ανεμογεννιτριεσ απαιτοφν ϊςτε να
παραγάγουν θλεκτριςμό. Το κιβϊτιο ταχυτιτων είναι ακριβό (και βαρφ) εξάρτθμα τθσ
ανεμογεννιτριασ και οι μθχανικοί ερευνοφν προσ τθν κατεφκυνςθ ανεμογεννθτριϊν
«άμεςθσ ϊκθςθσ» (“direct-drive”) οι οποίεσ λειτουργοφν ςε χαμθλότερεσ ταχφτθτεσ
περιςτροφισ και δεν χρειάηονται κιβϊτιο ταχυτιτων.
 Γεννιτρια(Generator)
Συνικωσ μια γεννιτρια ειςαγωγισ που εφκολα βρίςκει κανείσ ςτο εμπόριο και παράγει
θλεκτριςμό 60Θz AC.
 Άξονασ υψθλισ ταχφτθτασ (High-speed shaft)
Κζτει τθ γεννιτρια ςε κίνθςθ.
 Άξονασ χαμθλισ ταχφτθτασ (Low-speed shaft)
Ο ρότορασ (rotor, θλεκτρικόσ κινθτιρασ) ςτρζφει τον άξονα χαμθλισ ταχφτθτασ ςε
περίπου 30 ζωσ 60 περιςτροφζσ το λεπτό.
 Ατρακτίδιο(Nacelle)
Το ατρακτίδιο βρίςκεται ςτθν κορυφι του πφργου και περιζχει το κιβϊτιο ταχυτιτων,
τουσ άξονεσ χαμθλισ και υψθλισ ταχφτθτασ, τθ γεννιτρια, τον ελεγκτι και το φρζνο.
Μερικά ατρακτίδια είναι τόςο μεγάλα, ϊςτε ακόμθ και ζνα ελικόπτερο μπορεί να
προςγειωκεί πάνω τουσ.


Ζλεγχοσ βιματοσ, κλίςθσ πτερυγίων(Pitch control)
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Οι λεπίδεσ ςτρζφονται, ι ςτρίβουν γφρω από τον άξονά τουσ, ανεξάρτθτα από τον
άνεμο, ϊςτε να ελζγχουν τθν ταχφτθτα του ρότορα (θλεκτρικοφ κινθτιρα) και να
εμποδίηουν τον ρότορα από το να ςτρίβει ςε ανζμουσ οι οποίοι είναι υπερβολικά ιςχυροί ι
υπερβολικά αςκενείσ για να παραγάγουν θλεκτριςμό.
 Θλεκτρικόσ Κινθτιρασ/ότορασ(Rotor)
Οι λεπίδεσ και θ πλιμνθ (το κζντρο του άξονα) μαηί ονομάηονται ρότορασ.
 Ρυλϊνασ/Ρφργοσ(Tower)
Οι πφργοι καταςκευάηονται από ατςάλι ςε ςωλθνοειδι μορφι (όπωσ φαίνεται εδϊ),
τςιμζντο, ι από ατςάλι ςε καφαςωτι μορφι, ςαν πλζγμα. Επειδι θ ταχφτθτα του ανζμου
αυξάνει με το φψοσ, οι ψθλότεροι πφργοι δίνουν τθ δυνατότθτα ςτισ τουρμπίνεσ να
«αιχμαλωτίςουν» περιςςότερθ ενζργεια και να παραγάγουν περιςςότερο θλεκτριςμό.
 Ανεμοδείκτθσ(Wind vane)
Δείχνει τθν κατεφκυνςθ του ανζμου και επικοινωνεί με το yaw drive για να
προςανατολίςει τθν άνεμο-γεννιτρια ςωςτά, όςον αφορά ςτον άνεμο.
 Yaw drive
Οι ανεμογεννιτριεσ που λειτουργοφν με πνοι ανζμου προσ τα πάνω, "upwind« (ανάντι),
είναι ςτραμμζνεσ προσ τον άνεμο. Το yaw drive χρθςιμοποιείται για να εξαςφαλίςει ότι ο
ρότορασ κα είναι ςτραμμζνοσ προσ τον άνεμο κακϊσ ο άνεμοσ αλλάηει κατεφκυνςθ. Οι
ανεμογεννιτριεσ που είναι ςχεδιαςμζνεσ να λειτουργοφν με πνοι ανζμου προσ τα κάτω,
"downwind« (κατάντι), δεν χρειάηονται yaw drive, διότι ο άνεμοσ φυςά και ςτρζφει τον
ρότορα προσ τα κάτω.
 Κινθτιρασ του yaw drive(Yaw motor)
Δίνει ενζργεια ςτο yaw drive.

2.5.Eνζργεια από ανεμογεννιτρια
Θ ενζργεια του ανζμου (αιολικι ενζργεια) μπορεί να λθφκεί αν επιτραπεί θ διζλευςι
του από κινοφμενα πτερφγια τα οποία κατά τθν περιςτροφι τουσ εξαςκοφν ροπι ςε ζναν
ρότορα.
Το ποςό τθσ ενζργειασ που μεταφζρεται είναι απευκείασ ανάλογο τθσ πυκνότθτασ του
αζρα, τθσ επιφάνειασ που ςαρϊνει ο ρότορασ και του κφβου τθσ ταχφτθτασ του ανζμου.
Μια ανεμογεννιτρια που ζχει τοποκετθκεί ςε ςωςτι κζςθ κα ζχει παράγοντα
χωρθτικότθτασ περίπου 35%. Αυτόσ μπορεί να ςυγκρικεί με τον παράγοντα χωρθτικότθτασ
των πυρθνικϊν εργοςταςίων 90%, των εργοςταςίων που λειτουργοφν με λιγνίτθ 70% και
των εργοςταςίων πετρελαίου 30%. Πταν γίνεται ςφγκριςθ του μεγζκουσ των τουρμπινϊν
των ανεμογεννθτριϊν με εκείνεσ που λειτουργοφν με καφςιμα, είναι ςθμαντικό να
ςθμειωκεί ότι μια ανεμογεννιτρια 1000 kW αναμζνεται να παράγει ςε ζνα ζτοσ τόςθ
ενζργεια όςθ παράγει μια γεννιτρια που λειτουργεί με λιγνίτθ 500 kW.
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Επίςθσ να ςθμειωκεί πωσ κακϊσ θ γεννιτρια περιςτρζφεται παράγει θλεκτριςμό με
τάςθ 25.000 volt. Το θλεκτρικό ρεφμα περνάει πρϊτα από ζνα μεταςχθματιςτι ςτθν
θλεκτροπαραγωγικι μονάδα ο οποίοσ ανεβάηει τθν τάςθ του ςτα 400.000 volt. Πταν το
θλεκτρικό ρεφμα διανφει μεγάλεσ αποςτάςεισ είναι καλφτερα να ζχουμε υψθλι τάςθ.

Θ διακζςιμθ ιςχφσ του ανζμου είναι:

Ππου, P= ιςχφσ ςε watt,
a= ςτακερά απόδοςθσ,
ρ= πυκνότθτα του αζρα ςε kg ανά κυβικό μζτρο,
r =θ ακτίνα τθσ ανεμογεννιτριασ ςε μζτρα
υ= θ ταχφτθτα του ανζμου ςε m/s.

Θ χριςιμθ κινθτικι ενζργεια του ανζμου είναι

m=p*A*V*t
Ππου, V= Ταχφτθτα ανζμου(m/sec)
p= Ρυκνότθτα (Kg/m2)
A= Επιφάνεια m2 (προςβαλλόμενθ)
t= Χρόνοσ (sec)

•

Θ ιςχφσ το ανζμου ςε μζςα γεωγραφικά πλάτθ δεν επθρεάηεται από τθν πυκνότθτα
του αζρα

•

Θ ιςχφσ είναι ανάλογθ τθσ επιφάνειασ ςάρωςθσ

•

Θ ιςχφσ είναι ςυνάρτθςθ του κφβου τθσ ταχφτθτασ
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2.6.Εγκατάςταςθ ανεμογεννιτριασ
Θ εγκατάςταςθ κάκε ανεμογεννιτριασ διαρκεί 1-3 μζρεσ. Αρχικά ανυψϊνεται ο πφργοσ
και τοποκετείται τμθματικά πάνω ςτα κεμζλια. Μετά ανυψϊνεται θ άτρακτοσ ςτθν κορυφι
του πφργου. Στθ βάςθ του πφργου ςυναρμολογείται ο ρότορασ ι δρομζασ (οριηοντίου
άξονα, πάνω ςτον οποίο είναι προςαρτθμζνα τα πτερφγια), ο οποίοσ αποτελεί το κινθτό
μζροσ τθσ ανεμογεννιτριασ. Θ άτρακτοσ περιλαμβάνει το ςφςτθμα μετατροπισ τθσ
μθχανικισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι. Στθ ςυνζχεια ο ρότορασ ανυψϊνεται και ςυνδζεται ςτθν
άτρακτο. Τζλοσ, γίνονται οι απαραίτθτεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ.
Κατά το ςχεδιαςµό και τθν επιλογι µιασ εγκατάςταςθσ αξιοποίθςθσ τθσ αιολικισ
ενζργειασ, οι παράγοντεσ οι οποίοι πρζπει να λθφκοφν υπόψιν και χαρακτθρίηουν µια
ανεµογεννιτρια που πρόκειται να επιλεχκεί είναι:
α. Η διάµετροσ πτερωτισ τθσ ανεµογεννιτριασ "D", θ οποία κακορίηει το εµβαδόν το
οποίο ςαρϊνει θ πτερωτι και ςυνεπϊσ τθν ενεργό επιφάνεια δια µζςου τθσ οποίασ
επιχειροφµε να αξιοποιιςουµε τθν αιολικι ενζργεια. Ζχοντασ κάποιεσ εκτιµιςεισ, για τθ
µζςθ ροι ενζργειασ µιασ περιοχισ κακϊσ και για το πoςoςτό το οποίο µποροφµε να
αξιοποιιςουµε (ςε Watt/m2), είναι δυνατόσ ο κατ' αρχιν κακοριςµόσ τθσ διαµζτρου τθσ
πτερωτισ, εφ' όςον είναι γνωςτι θ απαιτοφµενθ ιςχφσ.
β. Σο φψοσ τοποκζτθςθσ 'Ι" για µθχανζσ οριηοντίου άξονα ι απλά το φψοσ του δροµζα
για µθχανζσ κατακορφφου άξονα. Γνωρίηουµε ότι αυξανομζνου του φψουσ αυξάνεται
αφενόσ το διακζςιµο αιολικό δυναµικό (µζχρι το τζλοσ του ατµοςφαιρικοφ οριακοφ
ςτρϊµατoσ), αφετζρου το βάροσ και το κόςτoσ τθσ εγκατάςταςθσ. Επιπλζον, υπάρχουν και
περιοριςμοί ελαχίςτου φψουσ, που βαςίηονται ςτo γεγονόσ ότι τα πτερφγια δεν πρζπει να
βρίςκονται πολφ κοντά ςτo ζδαφοσ για να αποφεφγονται φαινόμενα αλλθλεπίδραςθσ
εδάφουσ. Εν γζνει το φψοσ ενόσ ανεµοκινθτιρα κακορίηεται µε βάςθ τθ διάµετρο τθσ
πτερωτισ και οι χρθςιµοποιοφµενεσ αρικµθτικζσ τιµζσ είναι µεταξφ του HID=1.0 και
HID=1.5.
γ. Σο πλικοσ των πτερυγίων "Η" τθσ πτερωτισ το οποίο ςυνδζεται και µε τθ
ςτιβαρότθτα "ς" τθσ µθχανισ.. Βζβαια ςτισ ςθµερινζσ εφαρµογζσ χρθςιµοποιοφνται κατά
κανόνα τριπτζρυγεσ ι διπτζρυγεσ πτερωτζσ.
δ. Σο είδοσ των πτερυγίων τθσ πτερωτισ, που περιλαµβάνει αφενόσ τον τφπο των
πτερυγίων, δθλαδι εάν αυτά ανικουν ςε κάποια τυποποιθµζνθ κατθγορία ι όχι, το πάχοσ
τουσ, τθ ςυςτρoφι τουσ, αφετζρου τα υλικά που χρθςιµοποιοφνται για τθν καταςκευι
τουσ.
ε. Η ονοµαςτικι ταχφτθτα περιςτροφισ "n" τθσ πτερωτισ, θ οποία κακορίηεται από
διάφορουσ παράγovτεσ, όπωσ θ ςυχνότθτα του θλεκτρικοφ δικτφου ςε περιπτϊςεισ
διαςυνδεδεµζνων µθχανϊν και θ αvτoχι των πτερυγίων ςε φυγόκεvτρεσ τάςεισ.
ςτ. Σο βιµα τθσ πτερωτισ "β=β(r)", το οποίο ορίηεται από τθ γωνία "β" θ οποία
ςχθµατίηεται από τθ χορδι τθσ αεροτοµισ και από το επίπεδο περιςτροφισ τθσ πτερωτισ,.
Το βιµα τθσ πτερωτισ αποτελεί γεωµετρικό ςτοιχείο αυτισ και ςυνικωσ µεταβάλλεται από
το πόδι ζωσ το κεφάλι των πτερυγίων, δθλαδι β=β(r). Το βιµα τθσ ζλικασ µειϊνεται
ςυνικωσ από το πόδι ζωσ το κεφάλι τθσ πτερφγωςθσ, ενϊ ο τρόποσ µεταβολισ του βιµατοσ
κατά το φψοσ του πτερυγίου αποτελεί ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία επιτυχοφσ ςχεδιαςμοφ
του δροµζα. Συνικωσ ο οριςµόσ του βιµατοσ µιασ πτερωτισ αναφζρεται (όπωσ και ςτισ
αεροπορικζσ ζλικεσ), κατά ςφµβαςθ ςε απόςταςθ 2/3 τθσ ακτίνασ τθσ µθχανισ από τον
άξονά τθσ ι ςτθ κζςθ 2/3 του φψουσ του πτερυγίου, µε επικρατζςτερθ τθ δεφτερθ άποψθ.
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η. Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ "Cp" τθσ ανεμογεννιτριασ, αποτελεί ςτθν ουςία τον
αεροδυναμικό βακμό απόδοςθσ τθσ πτερωτισ. Αν και περιςςότερα ςτοιχεία για το
ςυντελεςτι ιςχφοσ κα δοκοφν ςτθν επόμενθ παράγραφο, αξίηει να διευκρινίςουμε ότι ο
ςυντελεςτισ αυτόσ περιγράφει το ποςοςτό τθσ ιςχφοσ του ανζμου που εκμεταλλεφεται θ
πτερωτι τθσ μθχανισ. Ρρζπει δε να ςθμειωκεί ότι ακόμα και για μια ιδανικι ζλικα ο
ςυντελεςτισ ιςχφοσ δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το όριο του Betz, δθλαδι:

ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ζπληειεζηήο ηζρύνο είλαη πάληνηε αξθεηά κηθξόηεξνο ηνπ
νξίνπ ηνπ Betz, ιόγσ ηεο ζπλεθηηθόηεηαο ηνπ αλέκνπ, ηνπ πεπεξαζκέλνπ αξηζκνύ
ησλ πηεξπγίσλ ηεο πηεξσηήο θαη ηεο απώιεηαο θηλεηηθήο ελέξγεηαο, πνπ δελ
κεηαηξέπεηαη ζε ζηαηηθή πίεζε ιόγσ ηεο κε βέιηηζηεο ζρεδίαζεο ησλ πηεξπγίσλ ηεο
αλεκνγελλήηξηαο.

2.7.Αιολικά πάρκα ςτθν Ελλάδα
Στθ χϊρα µασ, όπωσ και ςτισ υπόλοιπεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ζγινε ςφντοµα αντιλθπτόσ ο
κίνδυνοσ εξάντλθςθσ των ςυµβατικϊν καυςίµων, κακϊσ και θ όξυνςθ των προβλθµάτων
ρφπανςθσ από τθν καφςθ των παραγϊγων του πετρελαίου και του άνκρακα. Ραρόλα αυτά
παρατθρικθκε ςθμαντικι κακυςτζρθςθ ςτα προγράµµατα αξιοποίθςθσ των ανανεϊςιµων
µορφϊν ενζργειασ, κατά ςυνζπεια και ςτο αιολικό πρόγραµµα. Τα αποτελζςματα
µακρόχρονων µετριςεων κατζδειξαν τθν υψθλι ποιότθτα του αιολικοφ δυναµικοφ ςτα
περιςςότερα νθςιά του Αιγαίου, κακϊσ και ςε αρκετά παρακαλάςςια µζρθ τθσ θπειρωτικισ
χϊρασ. Μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '80 οι εγκατεςτθµζνεσ ανεµογεννιτριεσ δεν
υπερζβαιναν τισ 35, ενϊ τα πρϊτα χρόνια τθσ δεκαετίασ του '90 παρατθρικθκε µια
ςθμαντικότατθ αφξθςθ τθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ. Από τα τζλθ του 1994 δεν υπιρξε καµιά
ςθµαντικι µεταβολι τθσ υφιςτάµενθσ αιολικισ ιςχφοσ, παρόλθ τθ κεςµοκζτθςθ νζου
νοµοκετικοφ πλαιςίου για τθν αξιοποίθςθ των ΑΡΕ, Ν.2244/94. Βζβαια το κφριο βάροσ τθσ
αξιοποίθςθσ τθσ αιολικισ ενζργειασ το ανζλαβε θ ΔΕΘ, θ οποία µζχρι τισ αρχζσ του 1998
είχε εγκαταςτιςει αιολικά πάρκα ςυνολικισ ιςχφοσ περίπου 25MW Φυςικά µε αυτοφσ τουσ
ρυκµοφσ εγκατάςταςθσ ανεµοκινθτιρων, είναι αδφνατο το 2000 να ζχει καλυφκεί ο ςτόχοσ
των 150MW εγκατεςτθµζνθσ αιολικισ ιςχφοσ.
Από τουσ υπόλοιπουσ φορείσ µόνο ο ΟΤΕ ζχει να δείξει ζνα αξιόλογο αιολικό
πρόγραµµα, κυρίωσ για τθν τροφοδοςία αποµονωµζνων νθςιωτικϊν του ςτακµϊν.
Φιλότιµθ αντίςτοιχα αλλά χωρίσ πρακτικά αποτελζςματα µπορεί να χαρακτθριςκεί θ
προςπάκεια των ΟΤΑ, για τθν εγκατάςταςθ ανεµογεννθτριϊν προσ κάλυψθ των
ενεργειακϊν τουσ αναγκϊν. Τζλοσ, ςχετικά περιοριςµζνθ είναι θ ςυµµετοχι του ιδιωτικοφ
τοµζα ςτθ διείςδυςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ ςτθν εγχϊρια ενεργειακι αγορά, µε
αποτζλεςµα να είναι τελείωσ ανζφικτοι οι ςτόχοι των 250MW αιολικισ ιςχφοσ εκ µζρουσ
των ιδιωτϊν µζχρι το 2000. Θ ζλλειψθ αξιόλογων επενδυτικϊν κινιτρων και θ µθ φπαρξθ
ενόσ κατάλλθλου, απαλλαγµζνου από τθ γραφειοκρατία κεςµικοφ πλαιςίου, αποτελοφν τθν
εγγφθςθ για τθ µθ υλοποίθςθ των παραπάνω φιλόδοξων ςτόχων τθσ πολιτείασ.
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Για τθν ολοκλθρωµζνθ εικόνα τθσ εγχϊριασ αγοράσ, πρζπει να επιςθμανκεί θ ζλλειψθ
αξιόλογθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ ςτο τοµζα των ανεµοκινθτιρων ςε
ςυνδυαςµό µε τθν ζντονθ δραςτθριότθτα ξζνων καταςκευαςτϊν. Τζλοσ, απαιςιοδοξία
προκαλεί θ ιδιαίτερα χαµθλι τεχνικι διακεςιµότθτα των υφιςταµζνων αιολικϊν µθχανϊν
των ιδιωτϊν, αλλά κυρίωσ των αιολικϊν πάρκων τθσ ΔΕΘ.
Ρροςπάκεια εκμετάλλευςθσ του υψθλοφ αιολικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ μασ γίνεται τα
τελευταία χρόνια. Ραρόλα αυτά θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ςτθ χϊρα μασ είναι μόνον
745,6 MW, με τθ Γερμανία και τθν Λςπανία να βρίςκονται ςτισ πρϊτεσ κζςεισ με ςυνολικι
εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 20.621 MW και 11.615 MW αντίςτοιχα.
Αηνιηθφ πάξθν Κχζλνπ
Το Αιολικό πάρκο Κφκνου είναι ζνασ χϊροσ κοντά ςτθ πρωτεφουςα τθσ νιςου όπου
βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ 5 ανεμογεννιτριεσ τφπου ΜΑΝ των 20kW θ κάκε μία. Το
Αιολικό πάρκο τθσ Κφκνου αναφζρεται ωσ το πρϊτο αιολικό πάρκο που δθμιουργικθκε ςτο
κόςμο και το πρϊτο ςτθν Ευρϊπθ.
Τα εγκαίνια του πάρκου ζγιναν το 1982 από τον τότε Υπουργό Βιομθχανίασ Ζρευνασ και
Τεχνολογίασ Ευάγγελο Κουλουμπι. Αυτό απετζλεςε και τθν αφετθρία τθσ δθμιουργίασ
ςειράσ άλλων πάρκων ςε νθςιά και νθςίδεσ που παρουςίαηαν προβλθματικι
θλεκτροδότθςθ.
Θ εγκατάςταςθ ξεκίνθςε από τθ ΔΕΘ υπό τον τότε διευκυντι μθχανικό Γιάννθ
Χατηθβαςιλειάδθ που κεωρείται ο πρωτεργάτθσ αυτισ τθσ ιδζασ που βεβαίωσ οι προτάςεισ
του για εκμετάλλευςθ των λεγομζνων Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ) είχαν ξεκινιςει
από το 1978.
Μετά τθν εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν το πάρκο αυτό επεκτάκθκε και με τθν
εγκατάςταςθ του πρϊτου φωτοβολταϊκοφ, που και αυτι κεωρείται θ πρϊτθ ςτθν Ελλάδα
δυναμικότθτασ 100kW, επιτυγχάνοντασ ζτςι να δθμιουργθκεί ςτθ Κφκνο και ο πρϊτοσ
υβριδικόσ ςτακμόσ ενζργειασ (ντίηελ, αιολικι και θλιακι ενζργεια). Αρχικά ξεκίνθςε με
ςτόχο να καλφψει το 25% των αναγκϊν τθσ νιςου και αργότερα ξεπζραςε το 75%.
Τϊρα όμωσ περίπου 25 χρόνια μετά τθν εγκατάςταςι του, για το Αιολικό πάρκο Κφκνου
ζχει παρζλκει ο χρόνοσ λειτουργίασ και καλισ απόδοςθσ που μπορεί να προςφζρει και ζτςι
οι ανεμογεννιτριεσ είναι εκτόσ λειτουργίασ.

Αηνιηθφ Πάξθν «Μαλνιάηε - Ξεξνιίκπα»

Το αιολικό πάρκο ςτθ κζςθ «Μανολάτθ-Ξερολίμπα» του Δ.Δ. Διλινάτων του Διμου
Αργοςτολίου του Νομοφ Κεφαλλθνίασ αποτελείται από 17 ανεμογεννιτριεσ με ονομαςτικι
ιςχφ 800KW θ κάκε μια, ςυνολικά δθλαδι το πάρκο αποδίδει ιςχφ 13,6 MW. Οι
ανεμογεννιτριεσ είναι τριϊν πτερυγίων, τφπου Enercon E-48, ενϊ θ εταιρεία που ανζλαβε
τθν καταςκευι και τθν εκμετάλλευςθ του ςυγκροτιματοσ είναι θ «Τετράπολισ Αιολικά
Ράρκα Α.Ε.». Το αιολικό πάρκο είναι διαςυνδεδεμζνο με το εκνικό δίκτυο θλεκτροδότθςθσ
από τον Οκτϊβριο του 2005.
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Κεφαλληνίας
Ο Νομόσ Κεφαλλθνίασ τα τελευταία χρόνια βρίςκεται ςε δυναμικι τροχιά ανάπτυξθσ
ςτον τομζα των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. Θ φυςικι διαμόρφωςθ του τοπίου, με
υψθλζσ κορυφογραμμζσ να διατρζχουν το νθςί ςε ςυνεχείσ εκτάςεισ, εξαςφαλίηει άνεμο
ικανοποιθτικισ ταχφτθτασ για τθ ςτακερι λειτουργία ανεμογεννθτριϊν. Ζτςι δεν είναι
τυχαίο που αρκετοί μεγάλοι επενδυτζσ - επωφελοφμενοι των ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν, αλλά και
των κινιτρων τθσ Ρολιτείασ μζςω των Νόμων Ν. 3299/04 και Ν. 3468/06 - ζχουν δείξει
ζντονο ενδιαφζρον για τθ δθμιουργία αιολικϊν πάρκων ςτο νθςί τθσ Κεφαλονιάσ. Ιδθ
λειτουργεί το Αιολικό Ράρκο «Μανολάτθ - Ξερολίμπα» ιςχφοσ 13,6 MW ςτο Διμο
Αργοςτολίου, ενϊ δυο ακόμθ πάρκα είναι ςε φάςθ καταςκευισ: ζνα ςτθ κζςθ "Θμεροβίγλι"
και ζνα ςτθν κορυφογραμμι του όρουσ "Αγία Δυνατι".
Θ εταιρία "ΑΛΟΛΛΚΘ ΕΛΛΑΣ Α.Ε." ζχει αδειοδοτθκεί για τθν καταςκευι αιολικοφ πάρκου
ιςχφοσ 30 MW ςτθν κζςθ Θμεροβίγλι. Θ τοποκεςία του πάρκου ανικει ςτα διοικθτικά όρια
των Διμων Αργοςτολίου και Ρυλαρζων, και αποτελείται από 10 ανεμογεννιτριεσ του
Δανικοφ οίκου VESTAS ιςχφοσ 3 MW θ κάκε μια. Τα περιβαλλοντικά οφζλθ εκτιμοφνται ωσ
εξισ: κάκε χρόνο θ λειτουργία του πάρκου κα αποτρζπει τθν εκπομπι περίπου 73.525
τόνων διοξειδίου του άνκρακα (CO2) και 1340 τόνων διοξειδίου του κείου (SO2) ςτθν
ατμόςφαιρα. Θ ετιςια παραγωγι αναμζνεται να ανζρχεται ςε 86.400.000 κιλοβατϊρεσ,
που ιςοδυναμεί με τθν ετιςια κατανάλωςθ 21.600 νοικοκυριϊν. Το ζργο αναμζνεται να
τεκεί ςε δοκιμαςτικι λειτουργία ςτο τζλοσ του 2007, και ζπειτα από μια περίοδο 5-6 μθνϊν
ςε εμπορικι λειτουργία.
Το αιολικό πάρκο ιςχφοσ 27,2 MW που κα εγκαταςτακεί ςτθν κορυφογραμμι του όρουσ
Αγία Δυνατι ανικει ςτθν εταιρία "ΑΛΟΛΛΚΘ ΡΑΝΕΛΟΥ Α.Ε.", κυγατρικι εταιρία του ομίλου
"ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΤΕΧΝΟΔΟΜΛΚΘ ΤΕΒ". Το πάρκο βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Κεφαλονιάσ, εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ρυλαρζων. Θ περιοχι είναι μια από τισ υψθλότερεσ
κορυφογραμμζσ του νθςιοφ, χωρίσ φυςικά εμπόδια ςτθ γφρω περιοχι. Το αιολικό πάρκο
αποτελείται από 14 ανεμογεννιτριεσ ονομαςτικισ ιςχφοσ 2000 kW εκάςτθ, και θ ςυνολικι
αποδιδόμενθ ςτο δίκτυο ιςχφσ του ζργου είναι 27,2 MW. Θ ςυμβολι του ζργου ςτθν ετιςια
εξοικονόμθςθ καυςίμων και τθν αποφυγι ρφπων είναι: εξοικονόμθςθ ςυμβατικϊν
καυςίμων (απεξάρτθςθ) κατά 25100 ΤΛΡ, αποφυγι εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2)
κατά 63750 τόνουσ, αποφυγι εκπομπϊν μονοξειδίου του άνκρακα (CO) κατά 13,5 τόνουσ,
αποφυγι εκπομπϊν υδρογονανκράκων (HC) κατά 3,75 τόνουσ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ
Eurostat για τθ μζςθ κατανάλωςθ ςτθ χϊρα, θ ετιςια ενεργειακι παραγωγι του αιολικοφ
πάρκου καλφπτει τισ ανάγκεσ 21000 νοικοκυριϊν ανά ζτοσ.
Ρλεονεκτιματα Αιολικϊν Ράρκων




Θ αιολικι ενζργεια είναι μια κακαρι πθγι ενζργειασ.
Οι ανεμογεννιτριεσ δεν εκλφουν χθμικζσ ουςίεσ ςτο περιβάλλον οι οποίεσ
προκαλοφν όξινθ βροχι ι αζρια του κερμοκθπίου.
Θ τεχνολογία που αναπτφςςεται είναι μια από τισ πιο οικονομικζσ ςτον χϊρο των
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (χαμθλό κόςτοσ ανά kWh).
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Οι ανεμογεννιτριεσ μποροφν να ςτθκοφν ςε αγροκτιματα ι ράντςα, όπου
βρίςκονται οι περιςςότερεσ από τισ καλφτερεσ τοποκεςίεσ από τθν άποψθ του
ανζμου.

Μειονεκτιματα Αιολικϊν Ράρκων





Θ αιολικι ενζργεια πρζπει να ανταγωνιςτεί τισ ςυμβατικζσ πθγζσ ενζργειασ ςε
επίπεδο κόςτουσ.
Δεν μποροφν όλοι οι άνεμοι να τικαςευτοφν.
Τα κατάλλθλα ςθμεία για αιολικά πάρκα είναι ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ.
Υπάρχει προβλθματιςμόσ για τον κόρυβο που παράγεται από τα πτερφγια του
θλεκτρικοφ κινθτιρα (ρότορα), και τισ δυςμενείσ επιδράςεισ ςτο οικοςφςτθμα
τθσ περιοχισ (πολλζσ φορζσ ζχουν ςκοτωκεί πουλιά που πετοφςαν κοντά ςτισ
ανεμογεννιτριεσ).

2.8.υμπεράςματα
Σε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ, εντόσ και εκτόσ Ε.Ε., οι μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ
ενζργειασ από Εναλλακτικζσ Ρθγζσ Ενζργειασ, ςτθν Ελλάδα είναι ςε πρϊιμα ςτάδια, και
αυτό οφείλεται ςτθ μεγάλθ γραφειοκρατία που πρζπει να περάςει ζνασ ενδιαφερόμενοσ
και ςτισ φοβίεσ - αντιδράςεισ των κατοίκων, κάκε περιοχισ που γίνονται μελζτεσ για νζεσ
εγκαταςτάςεισ. Θ οικολογικι ανάςα που κα δϊςουν τα αιολικά πάρκα είναι πολφ
μεγαλφτερθ από τθν οικολογικι καταςτροφι που κα προκαλζςουν.
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Κευάλαιο 3ο
Βαςικζσ αρχζσ λειτουργίασ Φωτοβολταϊκϊν
3.1.Ηλιακι Ενζργεια
Θλιακι ενζργεια χαρακτθρίηεται το ςφνολο των διαφόρων μορφϊν ενζργειασ που
προζρχονται από τον Ιλιο. Τζτοιεσ είναι το φωσ ι φωτεινι ενζργεια, θ κερμότθτα ι
κερμικι ενζργεια κακϊσ και διάφορεσ ακτινοβολίεσ ι ενζργεια ακτινοβολίασ.
Θ θλιακι ενζργεια ςτο ςφνολό τθσ είναι πρακτικά ανεξάντλθτθ, αφοφ προζρχεται από
τον ιλιο, και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχουν περιοριςμοί χϊρου και χρόνου για τθν
εκμετάλλευςι τθσ.
Πςον αφορά τθν εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι
χωρίηεται ςε τρεισ κατθγορίεσ εφαρμογϊν:
i.
ii.
iii.

πακθτικά θλιακά ςυςτιματα
ενεργθτικά θλιακά ςυςτιματα
φωτοβολταϊκά ςυςτιματα

Τα πακθτικά και τα ενεργθτικά θλιακά ςυςτιματα εκμεταλλεφονται τθ κερμότθτα που
εκπζμπεται μζςω τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ, ενϊ τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ςτθρίηονται
ςτθ μετατροπι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςε θλεκτρικό ρεφμα μζςω του φωτοβολταϊκοφ
φαινομζνου.

Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και θ λειτουργία του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ
ςτθρίηετε ςτισ βαςικζσ ιδιότθτεσ των θμιαγωγϊν υλικϊν ςε ατομικό επίπεδο.
Πταν το φωσ προςπίπτει ςε μια επιφάνεια είτε ανακλάται, είτε τθν διαπερνά
(διαπερατότθτα) είτε απορροφάται από το υλικό τθσ επιφάνειασ. Θ απορρόφθςθ του
φωτόσ ουςιαςτικά ςθμαίνει τθν μετατροπι του ςε μια άλλθ μορφι ενζργειασ (ςφμφωνα με
τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ) θ οποία ςυνικωσ είναι θ κερμότθτα.
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Ραρόλα αυτά όμωσ υπάρχουν κάποια υλικά τα οποία ζχουν τθν ιδιότθτα να
μετατρζπουν τθν ενζργεια των προςπιπτόντων φωτονίων (πακζτα ενζργειασ) ςε θλεκτρικι
ενζργεια. Αυτά τα υλικά είναι οι θμιαγωγοί και ςε αυτά οφείλεται επίςθσ θ τεράςτια
τεχνολογικι πρόοδοσ που ζχει ςυντελευτεί ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ και
ςυνεπακόλουκα ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ πλθροφορικισ και των τθλεπικοινωνιϊν.
Γενικότερα τα υλικά ςτθν φφςθ ςε ςχζςθ με τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά τουσ
εμπίπτουν ςε τρεισ κατθγορίεσ:
i.
ii.
iii.

τουσ αγωγοφσ του θλεκτριςμοφ
τουσ μονωτζσ
τουσ θμιαγωγοφσ

Ζνασ θμιαγωγόσ ζχει τθν ιδιότθτα να μπορεί να ελεγχκεί θ θλεκτρικι του αγωγιμότθτα
είτε μόνιμα είτε δυναμικά.
Χαρακτθριςτικά Θμιαγωγϊν
Το χαρακτθριςτικό ςτοιχείο ενόσ θμιαγωγοφ που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα
υλικά είναι ο αρικμόσ των θλεκτρονίων ενόσ ατόμου που βρίςκεται ςτθν εξωτερικι του
ςτοιβάδα (ςκζνουσ). Ο περιςςότερο γνωςτόσ θμιαγωγόσ είναι το πυρίτιο (Si) για αυτό και
κα επικεντρωκοφμε ςε αυτό.

Πυρίτιο (Si)
Το πυρίτιο ζχει ατομικό αρικμό 14 και ζχει ςτθν εξωτερικι του ςτοιβάδα 4 θλεκτρόνια.
Πλα τα άτομα που ζχουν λιγότερα θ περιςςότερα θλεκτρόνια ςτθν εξωτερικι ςτοιβάδα
(είναι "γενικά" ςυμπλθρωμζνθ με 8 e) ψάχνουν άλλα άτομα με τα οποία μποροφν να
ανταλλάξουν θλεκτρόνια ι να μοιραςκοφν κάποια με ςκοπό τελικά να αποκτιςουν
ςυμπλθρωμζνθ εξωτερικι ςτοιβάδα ςκζνουσ.
Σε αυτιν τθν τάςθ οφείλεται και θ κρυςταλλικι δομι του πυριτίου αφοφ όταν
ςυνυπάρχουν πολλά άτομα μαηί διατάςςονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςυνειςφζρουν
θλεκτρόνια με όλα τα γειτονικά τουσ άτομα και τελικά με αυτόν τον τρόπο να αποκτοφν μια
ςυμπλθρωμζνθ εξωτερικι ςτοιβάδα και κρυςταλλικι δομι. Αυτι είναι και θ κακοριςτικι
ιδιότθτα που ζχουν τα κρυςταλλικά υλικά.
Στθν κρυςταλλικι του μορφι όμωσ το πυρίτιο είναι ςτακερό. Δεν ζχει ανάγκθ οφτε να
προςκζςει οφτε να διϊξει θλεκτρόνια κάτι που ουςιαςτικά του δίνει θλεκτρικά
χαρακτθριςτικά πολφ κοντά ςε αυτά ενόσ μονωτι αφοφ δεν υπάρχουν ελεφκερα
θλεκτρόνια για τθν δθμιουργία θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο εςωτερικό του.
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Γενικά
Ζχει αποδειχκεί τεχνικά ότι οριςμζνα υλικά όπωσ π.χ. το πυρίτιο, κ.α. όταν δζχονται
θλιακι ακτινοβολία παράγουν θλεκτρικό ρεφμα χαμθλισ τάςθσ (ςυνεχζσ). Πταν τα
φωτοβολταϊκά εκτεκοφν ςτθν θλιακι ακτινοβολία, μετατρζπουν ζνα 6%-18% τθσ θλιακισ
ενζργειασ ςε θλεκτρικι. Το πόςο ακριβϊσ είναι αυτό το ποςοςτό εξαρτάται από τθν
τεχνολογία που χρθςιμοποιοφμε. Υπάρχουν, παραδείγματοσ χάριν, τα μονοκρυςταλλικά
φωτοβολταϊκά, τα πολυκρυςταλλικά φωτοβολταϊκά και τα άμορφα. Tα τελευταία ζχουν τθ
χαμθλότερθ απόδοςθ, είναι όμωσ ςθμαντικά φκθνότερα. H επιλογι του είδουσ των
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων είναι ςυνάρτθςθ των αναγκϊν, του διακζςιμου χϊρου ι
ακόμθ και τθσ οικονομικισ ευχζρειασ του ενδιαφερομζνου.
Εάν φζρουμε ςε επαφι δφο κομμάτια πυριτίου τφπου n και τφπου p το ζνα απζναντι
από το άλλο δθμιουργείται μια δίοδοσ θ αλλιϊσ ζνα θλεκτρικό πεδίο ςτθν επαφι των δφο
υλικϊν το οποίο επιτρζπει τθν κίνθςθ θλεκτρονίων προσ μια κατεφκυνςθ μόνο.

Τα επιπλζον θλεκτρόνια τθσ επαφισ n ζλκονται από τισ «οπζσ» τισ επαφισ p. Αυτό το
ηευγάρι των δφο υλικϊν είναι το δομικό ςτοιχείο του φωτοβολταϊκοφ κελιοφ και θ βάςθ τθσ
φωτοβολταϊκισ τεχνολογίασ.
Θ θλιακι ακτινοβολία ζρχεται με τθν μορφι πακζτων ενζργειασ ι φωτονίων. Τα
φωτόνια όταν προςπίπτουν ςε μια διάταξθ φβ κελιοφ περνοφν αδιατάραχτα τθν επαφι
τφπου n και χτυποφν τα άτομα τθσ περιοχισ τφπου p. Τα θλεκτρόνια τθσ περιοχισ τφπου p
αρχίηουν και κινοφνται μεταξφ των οπϊν ϊςπου τελικά φτάνουν ςτθν περιοχι τθσ διόδου
όπου και ζλκονται πλζον από το κετικό πεδίο τθσ εκεί περιοχισ.
Αφοφ ξεπεράςουν το ενεργειακό χάςμα αυτισ τθσ περιοχισ μετά είναι αδφνατον να
επιςτρζψουν. Στο κομμάτι τθσ επαφισ n πλζον ζχουμε μια περίςςεια θλεκτρονίων που
μποροφμε να εκμεταλλευτοφμε. Αυτι θ περίςςεια των θλεκτρονίων μπορεί να παράγει
θλεκτρικό ρεφμα εάν τοποκετιςουμε μια διάταξθ όπωσ ζνασ μεταλλικόσ αγωγόσ ςτο πάνω
μζροσ τθσ επαφισ n και ςτο κάτω τθσ επαφισ p και ζνα φορτίο ενδιάμεςα με τζτοιο τρόπο
ϊςτε να κλείςει ζνασ αγϊγιμοσ δρόμοσ για το θλεκτρικό ρεφμα που παράγεται. Αυτι είναι
απλοποιθμζνα θ γενικι αρχι λειτουργίασ του φωτοβολταϊκοφ φαινόμενου όπωσ
αναφζρκθκε παραπάνω.
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φνκεςθ Φ/Β υςτθμάτων

Αρχι λειτουργίασ
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Μοντζλο Φ/Β τοιχείου

3.2.Επιλογι κζςθσ τοποκζτθςθσ Φωτοβολταϊκϊν
Υπάρχουν ςτοιχεία που επθρεάηουν ςτθν απόδοςθ ενζργειασ και ςτο κόςτοσ
εγκατάςταςθσ των Φ/Β ςτοιχείων, ειδικά αν μιλάμε για μεγάλθσ ζκταςθσ εγκαταςτάςεισ,
όπου το κόςτοσ και θ παραγωγι ενζργειασ παίηουν ιδιαίτερα ςθμαντικό ρόλο ςε ςχζςθ με
μικρότερεσ εγκαταςτάςεισ. Μερικά από αυτά τα ςτοιχεία που πρζπει να προςεχκοφν είναι:












Ο προςανατολιςμόσ( ιδανικό κα ιταν θ μεγαλφτερθ διάςταςθ να ζχει νότιο
προςανατολιςμό)
Κλίςθ εδάφουσ(ιδανικό αν είναι εντελϊσ επίπεδο)
Αν υπάρχουν ςτο οικόπεδο κάποιεσ ανωμαλίεσ εδάφουσ όπωσ βράχια, ρζματα,
κλπ
Αν ζχει δζνδρα
Να μθν υπάρχουν κοντά θ μζςα ςτο οικόπεδο εμπόδια-κτίςματα κλπ που να
δθμιουργοφν ςκίαςθ(δθλαδι ςτθν πορεία του ιλιου από Ανατολι προσ Δφςθ αν
υπάρχουν εμπόδια. Αν ναι να καταγραφεί ςε ποια ζκταςθ και για πόςεσ ϊρεσ
θμερθςίωσ)
Ροια θ προβλεπόμενθ μζγιςτθ απόδοςθ ανάλογα με τθν περιοχι ανά kW
φωτοβολταϊκοφ
Nα μθν υπάρχουν κάποιεσ ενδείξεισ για διαφοροποίθςθ μικροκλίματοσ ςτθν
περιοχι πχ ομίχλεσ, υγραςία, πολλζσ βροχοπτϊςεισ, κλπ
Δυςκολία πρόςβαςθσ ςτο οικόπεδο, κατάςταςθ δρόμου, απόςταςθ από κοντινό
κεντρικό δρόμο, πλάτοσ οδϊν πρόςβαςθσ, αν επιδεινϊνεται θ κατάςταςθ
δρόμων τον χειμϊνα
Το ςχιμα. Λδανικό κα ιταν να είναι το δυνατόν πιο ορκογϊνιο.
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3.3.Σφποι Φωτοβολταϊκϊν

Μονοκρυςταλλικοφ Ρυριτίου πλαίςια (m-Si)
Καταςκευάηονται από κυψζλεσ που ζχουν κοπεί από ζνα κυλινδρικό κρφςταλλο
πυριτίου. Αποτελοφν τα πιο αποδοτικά φωτοβολταϊκά με αποδόςεισ τθσ τάξεωσ του 15%. Θ
καταςκευι τουσ όμωσ είναι πιο πολφπλοκθ γιατί απαιτεί τθν καταςκευισ του
μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου με αποτζλεςμα το υψθλότερο κόςτοσ καταςκευισ.

Ρολυκρυςταλλικοφ Ρυριτίου πλαίςια (p-Si)
Τα πολυκρυςταλλικά φωτοβολταϊκά καταςκευάηονται από ράβδουσ λιωμζνου και
επανακρυςταλλομζνου πυριτίου. Για τθν παραγωγι τουσ οι ράβδοι του πυριτίου κόβονται
ςε λεπτά τμιματα από τα οποία καταςκευάηεται θ κυψζλθ του φωτοβολταϊκοφ. Θ
διαδικαςία καταςκευισ τουσ είναι απλοφςτερθ από εκείνθ των μονοκρυςταλλικϊν
φωτοβολταϊκϊν με αποτζλεςμα το φκθνότερο κόςτοσ παραγωγισ. Ραρουςιάηουν όμωσ ςε
γενικζσ γραμμζσ μικρότερθ απόδοςθ τθσ τάξεωσ του 12%.

Άμορφου Ρυριτίου πλαίςια (a-Si)
Τα φωτοβολταϊκά αυτισ τθσ κατθγορίασ αποτελοφνται από ζνα λεπτό ςτρϊμα πυριτίου
που ζχει εναποτεκεί ομοιόμορφα ςε κατάλλθλο υπόβακρο. Σαν υπόβακρο μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί μια μεγάλθ γκάμα υλικϊν από δφςκαμπτα μζχρι ελαςτικά με αποτζλεςμα
να βρίςκει μεγαλφτερο εφροσ εφαρμογϊν, ιδιαίτερα ςε καμπφλεσ ι εφκαμπτεσ επιφάνειεσ.
Ενϊ το άμορφο πυρίτιο παρουςιάηει μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα ςτθν απορρόφθςθ
του φωτόσ, εντοφτοισ θ φωτοβολταϊκι απόδοςθ του είναι του μικρότερθ των
κρυςταλλικϊν, περίπου 6%. Το φκθνό όμωσ κόςτοσ καταςκευισ τουσ τα κάνει ιδανικά ςε
εφαρμογζσ όπου δεν απαιτείται υψθλι απόδοςθ.
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Άλλα είδθ
Μια ςειρά από νζα υλικά που μποροφν να παραχκοφν με φκθνότερεσ διαδικαςίεσ
από το κρυςταλλικό πυρίτιο όπωσ το CdTe και το CIS ζχουν αρχίςει να
χρθςιμοποιοφνται ςε φωτοβολταϊκά ςυςτιματα.
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3.4.Μζρθ ενόσ φωτοβολταικοφ
Ζνα τυπικό Φ/Β ςφςτθμα ςυνδεδεμζνο ςτο δίκτυο αποτελείται από τα εξισ επιμζρουσ
υποςυςτιματα :
1. Φωτοβολταϊκά πλαίςια (γεννιτρια ι πάνελ)
Τα Φ/Β πλαίςια αποτελοφνται από (ςυνικωσ 30 ζωσ 36) ερμθτικά ςφραγιςμζνα Φ/Β
ςτοιχεία μζςα ςε ειδικι διαφανι πλαςτικι φλθ, των οποίων θ μπροςτινι όψθ
προςτατεφεται (ςυνικωσ) από ανκεκτικό γυαλί χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε οξείδιο του
ςιδιρου. Θ καταςκευι αυτι, που δεν ξεπερνά ςε πάχοσ τα 4 με 5 χιλιοςτά, τοποκετείται
ςυνικωσ ςε πλαίςιο αλουμινίου, όπωσ τα τηάμια των κτιρίων. Τα ςτοιχεία εςωτερικά είναι
διαςυνδεμζνα ςε ςειρά ι παράλλθλα ανάλογα με τθν εφαρμογι.
2. Καταςκευι ςτιριξθσ
Τα Φ/Β πλαίςια προκειμζνου να τοποκετθκοφν/προςαρμοςτοφν ςτο ςθμείο
εγκατάςταςισ τουσ εφοδιάηονται με ειδικζσ καταςκευζσ. Οι καταςκευζσ αυτζσ ςτιριξθσ
πρζπει να πλθροφν ςυγκεκριμζνα κριτιρια, όπωσ αντοχι ςτα φορτία που προζρχονται από
το βάροσ των πλαιςίων και τουσ τοπικοφσ ανζμουσ, να μθ προκαλοφν ςκιαςμό ςτα πλαίςια,
να επιτρζπουν τθν προςζγγιςθ ςτα πλαίςια, αλλά ταυτόχρονα να διαςφαλίηουν τθν
αςφάλειά τουσ. Σε εφαρμογζσ όπου τα Φ/Β πλαίςια ενςωματϊνονται ςε κτιριακζσ δομζσ,
τότε απαιτείται καλι ςυναρμογι με τα δομικά ςτοιχεία.
3. Συςτιματα μετατροπισ ιςχφοσ
Τα Φ/Β πλαίςια παράγουν ςυνεχζσ ρεφμα ενϊ τα φορτία καταναλϊνουν εναλλαςςόμενο
ρεφμα. Για τθν μετατροπι τθσ ιςχφοσ ςτα Φ/Β ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ
αντιςτροφείσ (inverters) ςυνεχοφσ ςε εναλλαςςόμενο (DC/AC). Σκοπόσ των ςυςτθμάτων
μετατροπισ ιςχφοσ είναι θ κατάλλθλθ ρφκμιςθ των χαρακτθριςτικϊν του παραγόμενου
ρεφματοσ, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ τροφοδοςία των διαφόρων καταναλϊςεων.
Τα ςθμαντικότερα κριτιρια για τθν επιλογι του αντιςτροφζα είναι :






Θ αξιοπιςτία
Θ ενεργειακι απόδοςθ
Οι αρμονικζσ παραμορφϊςεισ
Το κόςτοσ
Θ ςυμβατότθτα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ ΔΕΘ

Σε ζνα τυπικό Φ/Β ςφςτθμα ο αντιςτροφζασ (ι αντιςτροφείσ) τοποκετείται ςε απόςταςθ
από τα Φ/Β πλαίςια ςε ςτεγαςμζνο χϊρο. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι καλωδιϊςεισ είναι
ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Ωςτόςο ζχουν αναπτυχκεί Φ/Β πλαίςια με ενςωματωμζνουσ
αντιςτροφείσ (AC-modules) με ςυνζπεια να αντικακιςτϊνται οι καλωδιϊςεισ ςυνεχοφσ με
αντίςτοιχεσ εναλλαςςόμενου ρεφματοσ, οι οποίεσ είναι χαμθλότερου κόςτουσ και
περιςςότερο αςφαλείσ.
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4. Θλεκτρονικά ςυςτιματα ελζγχου, προςταςίασ &λοιπά ςτοιχεία
Το Φ/Β ςφςτθμα ςυμπλθρϊνουν οι θλεκτρονικζσ διατάξεισ ελζγχου, θ γείωςθ, οι
καλωδιϊςεισ (ςυνεχοφσ και εναλλαςςόμενου ρεφματοσ) και ςχετικό θλεκτρολογικό υλικό,
οι διατάξεισ αςφαλείασ, ο μετρθτισ θλεκτρικισ ενζργειασ και ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ
τθσ λειτουργίασ του Φ/Β ςυςτιματοσ (κατ’ επιλογι, αλλά προτεινόμενο).
Σθμειϊνεται ότι θ ΔΕΘ απαιτεί τθν φπαρξθ προςταςίασ απόηευξθσ του ςτακμοφ μζςω
διατάξεων του αντιςτροφζα ι με άλλο τρόπο, ϊςτε ο ςτακμόσ να αποςυνδζεται τόςο ςε
περίπτωςθ ζλλειψθσ τάςθσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ, (προσ αποφυγι του φαινόμενου τθσ
νθςιοδότθςθσ) όςο και ςτθν περίπτωςθ που θ τάςθ και θ ςυχνότθτα αποκλίνουν των
ςυνιςτϊμενων ορίων.

3.5.Ενζργεια από φωτοβολταϊκά
Τα φ/β πλαίςια ςυνδζονται ςτθ ςειρά για αφξθςθ τθσ τάςθσ, και παράλλθλα για αφξθςθ
τθσ ζνταςθσ.

Φωτοβολταϊκό ςε ςειρά

Τάςθ ανοικτοφ κυκλϊματοσ:
Voc=Voc1+Voc2+Voc3+……+Vocv
Τάςθ μζγιςτθσ ιςχφοσ:
Vm=Vm1+Vm2+Vm3+……+Vmv

Ρροςοχι: Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια που κα ςυνδεκοφν ςε ςειρά πρζπει να ζχουν το ίδιο
ρεφμα βραχυκυκλϊματοσ (Isc) και το ίδιο ρεφμα μζγιςτθσ ιςχφοσ (Im).
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Φωτοβολταϊκό ςε παράλλθλθ ςφνδεςθ

Ζνταςθ βραχυκυκλϊματοσ:
Isc=Isc1+Isc2+Isc3+……+Iscv
Ζνταςθ μζγιςτθσ ιςχφοσ:
Im=Im1+Im2+Im3+……+Imv

Ρροςοχι: Τα φωτοβολταϊκά πλαίςια που κα ςυνδεκοφν παράλλθλα πρζπει να ζχουν τθν
ίδια τάςθ ανοικτοφ κυκλϊματοσ (Voc).

Διάταξθ αυτόνομου φ/β ςυςτιματοσ
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Έλα θσηνβνιηατθφ ζα παξάγεη θάζε κέξα ηελ νλνκαηηθή ηζρχ ηνπ επί 6 ην
θαινθαίξη θαη επί 3,5 ην ρεηκψλα. Έηζη, απφ έλα θσηνβνιηατθφ 100Wp κπνξνχκε λα
αλακέλνπκε 550-600 Watt/h (0,6 KWh-θηινβαηψξεο) ην θαινθαίξη θαη πεξίπνπ 350
Wh (0,35 KWh) ην ρεηκψλα, αλά εκέξα θαη θαηά κέζν φξν.
Γειαδή ην ρεηκψλα, δελ ζα παξάγεη 350 Wh ΚΑΘΔ κέξα, αιιά αλ δηαηξέζνπκε
ηελ ζπλνιηθή κεληαία ηνπ παξαγσγή ζε KWh (πρ. ηνλ Γεθέκβξην) δηα 31, ζα καο
δψζεη ηνλ αξηζκφ 0,35 KWh.
Αλά 1.000 Watt/p θσηνβνιηατθψλ, ε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ζε θηινβαηψξεο
(KWh) ζα είλαη απφ 1100 KWh (βφξεηα Διιάδα) έσο 1450 Kwh (λφηηα Διιάδα).
Έηζη, έλα πάλει 100 Wp ζα παξάγεη απφ 110 Kwh έσο 140 Kwh ην ρξφλν.

3.6.Παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν ανάπτυξθ φ/β ςτθν Ελλάδα και
εφαρμογζσ
Η Διιάδα
παξνπζηάδεη
αμηνζεκείσηεο
πξνυπνζέζεηο
γηα αλάπηπμε
θαη εθαξκνγή
ησλ Φ/Β
ζπζηεκάησλ. Οη
ιφγνη γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο
Φ/Β
ηερλνινγίαο, ηεο
έξεπλαο θαη ησλ
εθαξκνγψλ ζηελ
Διιάδα
ζπλνςίδνληαη σο
αθνινχζσο:
Αμηνπνίεζε
κηαο εγρψξηαο
θαη αλαλεψζηκεο
πεγήο ελέξγεηαο
πνπ είλαη ζε
αθζνλία, κε
ζπκβνιή ζηελ
αζθάιεηα
παξνρήο
ελέξγεηαο.
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Τπνζηήξημε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα γηα αλάπηπμε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ
θαη νηθνινγηθφ ηνπξηζκφ, ηδηαίηεξα ζηα λεζηά. Η ελεξγεηαθή εμάξηεζε ησλ
λεζησηηθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ην πεηξέιαην θαη ην ηεξάζηην
θφζηνο κεηαθνξάο ηεο, έρνπλ άκεζν αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ
θαηνίθσλ, ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ζην θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ην
νπνίν ηειηθψο ρξεψλεηαη ε ΓΔΗ.
Δλίζρπζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ηηο ψξεο ησλ κεζεκβξηλψλ αηρκψλ, φπνπ ηα
Φ/Β παξάγνπλ ην κεγάιν κέξνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή
πεξίνδν πνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε ή πνιχ πςειφ θφζηνο ελέξγεηαο.
Μείσζε ησλ απσιεηψλ ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηνλ ηφπν ηεο
θαηαλάισζεο, ειάθξπλζε ησλ γξακκψλ θαη ρξνληθή κεηάζεζε ησλ επελδχζεσλ
ζην δίθηπν.
Πεξηνξηζκφο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο λέσλ θεληξηθψλ ζηαζκψλ ηζρχνο
ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο. πκβνιή ζηε κείσζε ησλ δηαθνπψλ ειεθηξνδφηεζεο
ιφγσ ππεξθφξησζεο ηνπ δηθηχνπ ΓΔΗ.
ηαδηαθή απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη θάζε κνξθήο εηζαγφκελε ελέξγεηα
θαη εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ελέξγεηαο κέζσ απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο.
Κνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ παξαγσγνχ / θαηαλαισηή θαη ζπκβνιή ζηελ αεηθφξν
αλάπηπμε, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηα αζηηθά
θέληξα θαη ζηελ πεξηθέξεηα.
Αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθή ζπκβνιή ζε
αλαπηπμηαθνχο θαη θνηλσληθνχο ζηφρνπο.
Αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Φ/Β πζηεκάησλ κε άξηζηεο πξννπηηθέο
γηα πιήξε θάιπςε ηεο Διιεληθήο αγνξάο θαη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπηπμε Διιεληθήο ηερλνγλσζίαο.
Δθηίκεζε 2004: 2 βηνκεραλίεο γηα θαηαζθεπή Φ/Β, 3 ΜΜΔ γηα αλάπηπμε
ειεθηξνληθψλ ηζρχνο θαη 3 κνλάδεο παξαγσγήο κπαηαξηψλ γηα Φ/Β εθαξκνγέο.
Πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ Kyoto ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ
αεξίσλ ξχπσλ θαη ηε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή ειεθηξνπαξαγσγή, ζε
πνζνζηφ 20% έσο ην 2010.

Οη θχξηεο εθαξκνγέο Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη νη
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΗ ζηα λεζηά (Κχζλνο, Αξθνί, Αληηθχζεξα, Γαχδνο, ίθλνο
θιπ.), νη ειεθηξνδφηεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαξηθνχ δηθηχνπ απφ ηελ αληίζηνηρε
ππεξεζία ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, αλακεηαδφηεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο,
θαζψο θαη δηάθνξεο εγθαηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα πηινηηθψλ εθαξκνγψλ κέζσ
επηδνηνχκελσλ έξγσλ ηεο ΔΔ, αιιά θαη ηνπ ΔΠΑN.
Η εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζηελ Διιάδα εθηηκάηαη ζε 2,2MWp ζην ηέινο ηνπ έηνπο
2003, ην 50% ησλ νπνίσλ είλαη Φ/Β εγθαηαζηάζεηο δηαζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν. Η
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εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο απφ Φ/Β θαηά ην 2002 θαη 2003, ήηαλ 2,3GWh θαη 2,7 G
Wh αληίζηνηρα. Σν εθηηκνχκελν δπλακηθφ ηεο βηνκεραλίαο Φ/Β ζηελ Διιάδα είλαη
60–70 άηνκα θαη ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ είλαη ηεο ηάμεο ησλ €3 εθαηνκκπξίσλ.
Αληίζηνηρα, ν εηήζηνο εζληθφο πξνυπνινγηζκφο γηα Δ&Α ζε Φ/Β ηερλνινγίεο
εθηηκάηαη ζε €2,2 εθαηνκκχξηα.
Η δπλεηηθή αγνξά ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ε παξαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα είλαη αληίζηνηρε ηεο αγνξάο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ δεζηνχ λεξνχ. Η
αλάπηπμε ηεο αγνξάο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνψζεζε βέιηηζησλ
κέηξσλ θαη θηλήηξσλ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο.

3.7.Πλεονεκτιματα φωτοβολταϊκϊν
Τα βαςικά πλεονεκτιματα των Φ/Β ςυςτθμάτων, που τα διαφοροποιοφν από τισ άλλεσ
μορφζσ ΑΡΕ είναι:
1. Απευκείασ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, ακόμθ και ςε πολφ μικρι κλίμακα, π.χ.
ςε επίπεδο μερικϊν δεκάδων W ι και mW.
2. Είναι εφχρθςτα. Τα μικρά ςυςτιματα μποροφν να εγκαταςτακοφν από τουσ ίδιουσ
τουσ χριςτεσ.
3. Μποροφν να εγκαταςτακοφν μζςα ςτισ πόλεισ, ενςωματωμζνα ςε κτίρια και δεν
προςβάλλουν αιςκθτικά το περιβάλλον.
4. Μποροφν να ςυνδυαςτοφν με άλλεσ πθγζσ ενζργειασ (υβριδικά ςυςτιματα).
5. Είναι βακμωτά ςυςτιματα, δθλ. μποροφν να επεκτακοφν ςε μεταγενζςτερθ φάςθ
για να αντιμετωπίςουν τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν, χωρίσ μετατροπι του
αρχικοφ ςυςτιματοσ.
6. Λειτουργοφν ακόρυβα, εκπζμπουν μθδενικοφσ ρφπουσ, χωρίσ επιπτϊςεισ ςτο
περιβάλλον.
7. Οι απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ είναι ςχεδόν μθδενικζσ.
8. Ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ και αξιοπιςτία κατά τθ λειτουργία. Οι εγγυιςεισ που
δίνονται από τουσ καταςκευαςτζσ για τισ Φ/Β γεννιτριεσ είναι περιςςότερο από 25
χρόνια καλισ λειτουργίασ.
Θ ενεργειακι ανεξαρτθςία του χριςτθ είναι το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα των Φ/Β
ςυςτθμάτων. Το κόςτοσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από Φ/Β ςυςτιματα είναι
ςιμερα ςυγκρίςιμο με το κόςτοσ αιχμισ ιςχφοσ, που χρεϊνει θ εταιρεία θλεκτριςμοφ τουσ
πελάτεσ τθσ.
Τα Φ/Β ςυςτιματα μποροφν να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθ λεγόμενθ «Διάςπαρτθ
Ραραγωγι Ενζργειασ» ( Distributed Power Generation), θ οποία αποτελεί το νζο μοντζλο
ανάπτυξθσ ςφγχρονων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ
θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ διαφοροποίθςθ ςτθν παραγωγι ενζργειασ, που προςφζρεται από
τα Φ/Β ςυςτιματα, ςε ςυνδυαςμό με τθν κατά μεγάλο ποςοςτό απεξάρτθςθ από το
πετρζλαιο και τθν αποφυγι περαιτζρω ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ, μποροφν να
δθμιουργιςουν ςυνκικεσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςε ζνα νζο ενεργειακό τοπίο που αυτι τθ
ςτιγμι διαμορφϊνεται ςτισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ.
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3.8.Μειονεκτιματα φωτοβολταϊκϊν
1. Έρνπλ αθόκα πςειό αξρηθό θόζηνο επέλδπζεο
2. Απαηηνύλ ζρεηηθά κεγάιεο επηθάλεηεο εγθαηάζηαζεο.
3. Έρνπλ αθόκε ζρεηηθά κηθξό βαζκό απόδνζεο.

3.9.Χαρακτθριςτικά

Δπηπιένλ γηα ηα θσηνβνιηατθά πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη ρξεηαδφκαζηε ηα εμήο
ζηνηρεία:
1. Σε κέγηζηε ηζρχ πιαηζίνπ [Pm(Watt)]
(απνθαιείηαη θαη ηζρχο αηρκήο, κε κνλάδεο βαη αηρκήο Wp)
2. Σελ ηάζε κέγηζηεο ηζρχνο [Vm(Volt)]
3. Σελ έληαζε κέγηζηεο ηζρχνο [Im(Ampere)]
4. Σελ ηάζε αλνηθηνχ θπθιψκαηνο [Voc(Volt)]
5. Σελ έληαζε βξαρπθπθιψκαηνο [Isc(Ampere)]
6. Σελ έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο [E(Watt/m2 )]
7. Σελ αέξηα κάδα [M]
8. Σε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαηζίνπ [Θs(oC)]
9. Σηο δηαζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ [Μήθνο, Πιάηνο, Πάρνο(m)]
10. Σν βάξνο ηνπ πιαηζίνπ [B(Kg)]

Έρνληαο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξνχλ λα επηιπζνχλ νη παξαθάησ ηχπνη:
Βαζκφο απφδνζεο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ
i.
ii.
iii.

ε=Pm/E x F
Pm=Vm x Im
F=L x h

,φπνπ F=Δπηθάλεηα πιαηζίνπ(m2)
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3.10.υμπεράςματα
Σα Φ/Β ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε ιεγφκελε «Γηάζπαξηε
Παξαγσγή Δλέξγεηαο» ( Distributed Power Generation), ε νπνία απνηειεί ην λέν
κνληέιν αλάπηπμεο ζχγρξνλσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη
δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, πνπ
πξνζθέξεηαη απφ ηα Φ/Β ζπζηήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηά κεγάιν πνζνζηφ
απεμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ξχπαλζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε έλα
λέν ελεξγεηαθφ ηνπίν πνπ απηή ηε ζηηγκή δηακνξθψλεηαη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.
Παξφια απηά, ήδε ην θιίκα θαίλεηαη λα αιιάδεη. Πνιιέο ρψξεο έρνπλ μεθηλήζεη
ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ, κε
γελλαίεο επηδνηήζεηο ηφζν ηεο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ, φζν θαη
ηεο παξαγφκελεο ειηαθήο θηινβαηψξαο.
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Κευάλαιο 4ο
Βαςικζσ αρχζσ Τβριδικϊν υςτθμάτων
4.1.Τβριδικά ςυςτιματα
Στθν ςθμερινι εποχι θ ηιτθςθ ενζργειασ ςε παγκόςμιο επίπεδο ζχει φτάςει ςε υψθλά
επίπεδα. Θ ενεργειακι εξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα για τθν παραγωγι θλεκτρικισ
ενζργειασ, όπωσ το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο, φζρνει ςτθν επιφάνεια ηθτιματα όπωσ
θ αναμενόμενθ εξάντλθςθ τουσ και τα κζματα πολιτικισ που ςχετίηονται με τθν εξόρυξθ και
εκμετάλλευςθ τουσ. Επιπρόςκετα, θ καφςθ των ορυκτϊν καυςίμων είναι θ κφρια αιτία πίςω
από τθν διατάραξθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ. Αυτοί είναι οι βαςικοί παράγοντεσ που τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ οι ΑΡΕ ζχουν ςυγκεντρϊςει το ενδιαφζρον των ςπουδϊν ζρευνασ και
ανάπτυξθσ. Οι δφο κφριεσ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για μαηικι παραγωγι και
διάκεςθ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι θ αιολικι και θ θλιακι ενζργεια.
Ο ςτοχαςτικόσ χαρακτιρασ πολλϊν μορφϊν ΑΡΕ κζτει οριςμζνουσ τεχνικοοικονομικοφσ
και λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ κατά τθ χριςθ τουσ για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν
αναγκϊν. Για παράδειγμα θ αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ προχποκζτει τθ χριςθ
αποκθκευτικϊν μζςων εξαιτίασ των διακυμάνςεων ςτθ διάκεςθ τθσ. Το ίδιο ιςχφει και για
τθν αιολικι ενζργεια. Ραρ’ όλα αυτά, υπάρχουν άλλεσ μορφζσ ΑΡΕ που παρουςιάηουν
μεγαλφτερθ ςτακερότθτα και υπάρχει καλφτερθ προβλεψιμότθτά τουσ, όπωσ θ γεωκερμία
και θ βιομάηα. Τα παραπάνω ζχουν οδθγιςει ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ των υβριδικϊν
ςυςτθμάτων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ τα οποία γενικά ορίηονται ωσ εκείνα τα
ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ όπου υπάρχουν περιςςότερεσ από μία θλεκτρικζσ
γεννιτριεσ διαφορετικισ τεχνολογίασ ωσ προσ το εν χριςει καφςιμο.
Τα μθ διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ από ΑΡΕ ικανοποιοφν τθ
ηιτθςθ για ενζργεια άμεςα χωρίσ τθν χριςθ μεγάλων γραμμϊν μεταφοράσ. Ο ςυνδυαςμόσ
διαφορετικϊν, αλλά ςυμπλθρωματικϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ ενζργειασ βαςιηόμενων ςε
ΑΡΕ ι και ςυνδυαςμόσ ανανεϊςιμων και μθ (όπωσ θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ) πθγϊν
ενζργειασ είναι γνωςτόσ ςαν υβριδικό ςφςτθμα ενζργειασ. Συνικωσ, τα υβριδικά
ςυςτιματα περιλαμβάνουν δφο ι και περιςςότερεσ ΑΡΕ ςυνδυαςμζνεσ με ςυμβατικζσ
τεχνολογίεσ παραγωγισ ενζργειασ όπωσ είναι οι ντθηελογεννιτριεσ.

Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ υβριδικοφ ςυςτιματοσ πρζπει να λαμβάνει υπόψθ ζνα αρικμό
παραγόντων όπωσ:
i.

Τθν εκνικι πολιτικι για τθν προϊκθςθ των υβριδικϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ
ενζργειασ και γενικότερα για τθν προϊκθςθ των ΑΡΕ

ii.

Τα χαρακτθριςτικά του φορτίου και θ τοποκεςία ςτθν οποία βρίςκεται (θμεριςιεσ
kWh, peak).

iii.

Τθ διακεςιμότθτα και τθν εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων τθσ ΑΡΕ.

iv.

Το ποςοςτό διείςδυςθσ τθσ τεχνολογίασ τθσ ΑΡΕ ςτο υβριδικό ςφςτθμα.

v.

Το κόςτοσ εγκατάςταςθσ και το κόςτοσ λειτουργίασ‐ ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τθν
αξιοπιςτία και τθ επίδραςθ ςτο περιβάλλον.

41

4.2.Πλεονεκτιματα υβριδικϊν ςυςτθμάτων

1. Τα υβριδικά ςυςτιματα εκμεταλλεφονται τα καλφτερα χαρακτθριςτικά τθσ κάκε
τεχνολογίασ και παρζχουν ενζργεια τζτοιασ ποιότθτοσ όπωσ αυτισ του δικτφου, με
ζνα εφροσ από 1 kW μζχρι πολλζσ εκατοντάδεσ kW. Ζτςι μποροφν να αναπτυχκοφν
ςαν αυτόνομα καινοφρια και ανεξάρτθτα ςυςτιματα μζςα ςε μικρά ςυςτιματα
διανομισ ενζργειασ (mini-grids) ι να ενταχκοφν ςε υπάρχουςεσ κερμικζσ μονάδεσ
βαςιηόμενεσ ςτο πετρζλαιο μετά από τισ απαραίτθτεσ επεμβάςεισ ςτο υπάρχον
ςφςτθμα.
2. Τα υβριδικά ςυςτιματα βρίςκουν εφαρμογι ςε περιοχζσ όπου θ ςφνδεςθ τουσ με
το θλεκτρικό δίκτυο αλλά και θ μεταφορά του καφςιμου κεωροφνται
αντιοικονομικζσ επιλογζσ. Ραρζχουν επίςθσ τθν δυνατότθτα μελλοντικισ ςφνδεςθσ
με το δίκτυο ςτισ περιοχζσ που γίνεται θ εγκατάςταςθ τουσ. Επιπλζον λόγω τθσ
υψθλισ αποδοτικότθτασ τουσ και τθσ αξιοπιςτίασ τουσ, τζτοιου τφπου ςυςτιματα
μποροφν να φανοφν χριςιμα ςαν μία αποτελεςματικι λφςθ παροχισ ιςχφοσ ςε
περιπτϊςεισ διακοπϊν παροχισ ι ακόμθ και ςε εξειδικευμζνουσ καταναλωτζσ,
όπωσ οι τθλεπικοινωνιακοί ςτακμοί και οι νοςοκομειακζσ μονάδεσ.
3. Ππωσ προαναφζρκθκε, ζνα τυπικό υβριδικό ςφςτθμα ςυνδυάηει δφο ι και
περιςςότερεσ τεχνολογίεσ παραγωγισ ενζργειασ. Από ΑΡΕ υπάρχει θ χριςθ
φωτοβολταϊκϊν, ανεμογεννθτριϊν (Α/Γ) ι μικρϊν υδροθλεκτρικϊν ςυςτθμάτων και
από τισ ςυμβατικζσ τεχνολογίεσ, υπάρχει θ χριςθ ςυνικωσ ντθηελογεννθτριϊν,
μονάδεσ όπου παράγουν ενζργεια από τθ χριςθ βιομάηασ (όπου αυτό είναι εφικτό)
και οι κυψζλεσ καυςίμου(ΚΚ). Συν τοισ άλλοισ, περιλαμβάνονται θλεκτρονικά ιςχφοσ
(όπωσ ανορκωτζσ, αντιςτροφείσ, ρυκμιςτζσ τάςθσ) και μπαταρίεσ αποκικευςθσ
ενζργειασ.
4. Τα υβριδικά ςυςτιματα που περιζχουν τεχνολογία με καφςιμο λειτουργοφν με τθν
ελάχιςτθ δυνατι κατανάλωςθ, επειδι προβλζπεται παραγωγι ενζργειασ από αυτό
μόνο ςε περιόδουσ υψθλισ ηιτθςθσ φορτίου ι χαμθλοφ ανανεϊςιμου δυναμικοφ.
Το γεγονόσ αυτό υποδθλϊνει τθ μειωμζνθ κατανάλωςθ καυςίμου ςε ςχζςθ με μία
αυτόνομθ μονάδα ςυμβατικισ τεχνολογίασ μόνθ τθσ.
5. Σχετικά με τουσ παράγοντεσ που κακορίηουν το κόςτοσ θλεκτροδότθςθσ μιασ
περιοχισ είναι:
a. θ εγκατάςταςθ γραμμϊν μεταφοράσ ενζργειασ υψθλισ και μζςθσ τάςθσ,
b. θ δθμιουργία υποςτακμϊν,
c. θ δθμιουργία δικτφου διανομισ,
d. το μζγεκοσ του φορτίου που πρζπει να καλυφκεί,
e. θ απόςταςθ του φορτίου από τθν υπάρχουςα γραμμι μεταφοράσ,
f. το είδοσ του εδάφουσ που πρζπει να διαςχιςτεί.
Τα υβριδικά ςυςτιματα ςυνικωσ εφαρμόηονται ςε αγροτικζσ περιοχζσ
αποκομμζνεσ απ’ το δίκτυο. Επειδι οι περιοχζσ αυτζσ δεν παρουςιάηουν μεγάλο
φορτίο και ςυνικωσ βρίςκονται μακριά από το υπάρχον δίκτυο κακίςταται
αντιοικονομικι θ δθμιουργία δικτφου για τθν θλεκτροδότθςθ τζτοιων κοινοτιτων ι
ακόμθ και κατοικιϊν. Ζτςι θ παροχι ενζργειασ από υβριδικά ςυςτιματα,
βαςιηόμενα ςε ΑΡΕ είναι πιο οικονομικι ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ και φιλικι προσ
το περιβάλλον. Θ αφξθςθ τθσ αξιοπιςτίασ αυτϊν των ςυςτθμάτων, οι αςιμαντεσ
απϊλειεσ μεταφοράσ και θ χριςθ αειφόρων πθγϊν ενζργειασ παίηουν ςθμαντικό
ρόλο για να αποτελζςουν τα υβριδικά ςυςτιματα τθν καλφτερθ αποκεντρωμζνθ
λφςθ.
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6. Τα διαςυνδεδεμζνα με το δίκτυο υβριδικά ςυςτιματα θλεκτροπαραγωγισ μπορεί
να εγκακίςτανται είτε αποκλειςτικά για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, είτε
ωσ ςυςτιματα υποςτιριξθσ ςε περιπτϊςεισ διακοπισ του θλεκτρικοφ δικτφου, είτε
μπαίνουν ςε λειτουργία τισ ϊρεσ αιχμισ όταν θ τιμι τθσ kWh είναι υψθλι. Τα
ςυςτιματα αυτά περιλαμβάνουν μονάδεσ ΑΡΕ οι οποίεσ είτε διαςυνδζονται
απευκείασ ςτο δίκτυο, είτε αποκθκεφουν τθν ενζργειά τουσ ςε μζςα αποκικευςθσ
ϊςτε αυτι να χρθςιμοποιθκεί όταν αυτό κρικεί απαραίτθτο. Συνικωσ οι
παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν επιλογι αυτι είναι θ τιμι τθσ παραγόμενθσ kWh
από τθν κάκε μορφι ΑΡΕ και το φορτίο που πρζπει να καλυφκεί όταν αυτό κρικεί
απαραίτθτο. Τζτοια μικρισ κλίμακασ ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται τα τελευταία
χρόνια ευρζωσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, όπου θ ταχεία αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςε
ιςχφ προκαλεί ςυχνά προβλιματα αςτάκειασ δικτφου που μποροφν να οδθγιςουν
μζχρι τθν κατάρρευςι του. Ακόμθ θ χρθςιμοποίθςθ ςυμβατικϊν πθγϊν ενζργειασ
επιβαρφνει το περιβάλλον κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ.

4.3.Σα υβριδικά ςυςτιματα ςτθν Ελλάδα
Σφμφωνα με το νόμο υπ’ αρικμόν 3468/2006*46+ ςτθν Ελλάδα ωσ υβριδικόσ ςτακμόσ
ζνασ ςτακμόσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που:
1.

Χρθςιμοποιεί μία, τουλάχιςτον, μορφι ΑΡΕ.

2.

Θ ςυνολικι ενζργεια που απορροφά από το δίκτυο, ςε ετιςια βάςθ, δεν
υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται για τθν πλιρωςθ
του ςυςτιματοσ αποκικευςθσ του ςτακμοφ αυτοφ. Ωσ ενζργεια που απορροφά ο
υβριδικόσ ςτακμόσ από το δίκτυο, κατά το προθγοφμενο εδάφιο, ορίηεται θ
διαφορά μεταξφ τθσ ενζργειασ που μετράται κατά τθν είςοδό τθσ ςτο ςτακμό και
τθσ ενζργειασ που αποδίδεται απευκείασ ςτο δίκτυο από τισ μονάδεσ ΑΡΕ του
υβριδικοφ ςτακμοφ. Θ διαφορά αυτι υπολογίηεται, για τα μθ Διαςυνδεδεμζνα
νθςιά, ςε ωριαία βάςθ. Αν για τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ εφαρμόηεται
τεχνολογία διαφορετικι από αυτι των φωτοβολταϊκϊν, μπορεί να χρθςιμοποιείται
και ςυμβατικι ενζργεια που δεν απορροφάται ςτο δίκτυο, εφόςον θ χριςθ τθσ
ενζργειασ αυτισ κρίνεται αναγκαία για τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ. Θ
χρθςιμοποιοφμενθ ςυμβατικι ενζργεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% τθσ
ςυνολικισ ενζργειασ που παράγεται, ςε ετιςια βάςθ, από τισ μονάδεσ αξιοποίθςθσ
τθσ θλιακισ ενζργειασ.

3.

Θ μζγιςτθ ιςχφσ παραγωγισ των μονάδων του ςτακμοφ ΑΡΕ δεν μπορεί να
υπερβαίνει τθν εγκατεςτθμζνθ ιςχφ των μονάδων αποκικευςθσ του ςτακμοφ
αυτοφ, προςαυξθμζνθ κατά ποςοςτό μζχρι 20%.

Επίςθσ για τθ παραχϊρθςθ άδεια παραγωγισ για υβριδικοφσ ςτακμοφσ ΑΡΕ
επιγραμματικά αναφζρουμε κάποια κομμάτια του Άρκρου 6 του νόμου 3468/2006*56+:
a. Οι αιτιςεισ για χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από
υβριδικοφσ ςτακμοφσ ςυνοδεφονται και από αναλυτικι μελζτθ ςτθν οποία
περιγράφονται ο τρόποσ ζνταξθσ και λειτουργίασ των υβριδικϊν ςτακμϊν
ςτο θλεκτρικό δίκτυο του μθ διαςυνδεδεμζνου νθςιοφ, ςε ετιςια βάςθ, θ
υποχρζωςθ για εγγυθμζνθ παροχι ιςχφοσ και οι όροι και προχποκζςεισ
λειτουργίασ τουσ. Ωσ εγγυθμζνθ ιςχφσ νοείται θ μζγιςτθ θλεκτρικι ιςχφσ
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

που υποχρεοφται ο υβριδικόσ ςτακμόσ να διακζτει ςτο δίκτυο κατά
ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Στισ υποβαλλόμενεσ αιτιςεισ
περιλαμβάνεται και πρόταςθ τιμολόγθςθσ τθσ διακεςιμότθτασ τθσ ιςχφοσ
των μονάδων ελεγχόμενθσ παραγωγισ του υβριδικοφ ςτακμοφ, τθσ
παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ μονάδεσ αυτζσ, θ οποία
απορροφάται από το δίκτυο του μθ διαςυνδεδεμζνου νθςιοφ, κακϊσ και
τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ τθν οποία απορροφά ο ςτακμόσ από το δίκτυο για
τθν πλιρωςθ των ςυςτθμάτων αποκικευςισ του.
Θ υκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ (.Α.Ε.), κατά τθν αξιολόγθςθ των
υποβαλλόμενων αιτιςεων, λαμβάνει υπόψθ τθσ, το κόςτοσ παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ του υβριδικοφ ςτακμοφ, ςφμφωνα με τθν
υποβαλλόμενθ πρόταςθ, κακϊσ και τθ μείωςθ, ςε ετιςια βάςθ λειτουργίασ
του αυτόνομου θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ του μθ διαςυνδεδεμζνου νθςιοφ,
τθσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που παράγεται από ςυμβατικζσ
μονάδεσ, λόγω υποκατάςταςισ τθσ από τθν θλεκτρικι ενζργεια που
παράγεται από μονάδεσ ΑΡΕ.
Τα τεχνικά και λοιπά ςτοιχεία τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν εκπόνθςθ
τθσ μελζτθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 κακορίηονται από τθ ΑΕ
για κάκε μθ διαςυνδεδεμζνο νθςί και γνωςτοποιοφνται, από τον
διαχειριςτι του δικτφου των μθ διαςυνδεδεμζνων νθςιϊν, ςε κάκε
ενδιαφερόμενο για εγκατάςταςθ υβριδικοφ ςτακμοφ.
Στθν άδεια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από υβριδικοφσ ςτακμοφσ
περιγράφονται, λεπτομερϊσ, οι όροι τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ, ςτον
διαχειριςτι μθ διαςυνδεδεμζνων νθςιϊν, τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που
παράγεται από τον υβριδικό ςτακμό, κακϊσ και οι όροι τθσ απορρόφθςθσ,
από το δίκτυο, τθσ αναγκαίασ θλεκτρικισ ενζργειασ. Στθν άδεια αυτι
κακορίηεται, επίςθσ, θ περίοδοσ κατά τθν οποία ο ςτακμόσ υποχρεοφται να
διακζτει τθν εγγυθμζνθ ιςχφ του.
Ο κάτοχοσ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από υβριδικό ςτακμό
ΑΡΕ, εγκατεςτθμζνο ςε μθ διαςυνδεδεμζνο νθςί, υποχρεοφται να πωλεί
τθν παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια μόνο ςτον διαχειριςτι μθ
διαςυνδεδεμζνων νθςιϊν, ο οποίοσ υποχρεοφται, εντόσ τθσ προκεςμίασ
που ορίηεται ςτθν άδεια παραγωγισ, να ςυνάπτει τισ αναγκαίεσ ςυμβάςεισ
με τον κάτοχο τθσ άδειασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ.
Για τθ χοριγθςθ άδειασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από υβριδικοφσ
ςτακμοφσ που εγκακίςτανται ςτο ςφςτθμα ι ςτο διαςυνδεδεμζνο δίκτυο,
εφαρμόηεται, αναλόγωσ, θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτα άρκρα 3, 4 και
5.
Οι υβριδικοί ςτακμοί με εγγυθμζνθ διακεςιμότθτα ιςχφοσ μποροφν να
προμθκεφονται θλεκτρικι ενζργεια από το δίκτυο ι το ςφςτθμα, ςε
ποςότθτα που κρίνεται αναγκαία για τθν εξαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ
ιςχφοσ τουσ.

4.4.ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕ ΤΒΡΙΔΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΕ
Φυςικό επακόλουκο τθσ πολφχρονθσ εμπειρίασ και των εξειδικευμζνων γνϊςεων από τθ
μια μεριά που αποκτικθκαν ςταδιακά και είναι ςυςςωρευμζνεσ ςτο διάςπαρτο ςτελεχιακό
δυναμικό τθσ ΔΕΘ και τθσ ςυςτθματικισ ανάλυςθσ των παραπάνω προβλθμάτων, εμποδίων
και οικονομικϊν λειτουργικϊν ςτοιχείων από τθν άλλθ ιταν θ ζρευνα, θ ανάπτυξθ και θ
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εφαρμογι κατάλλθλων για κάκε περίπτωςθ υβριδικϊν ςυςτθμάτων. Βαςικό κριτιριο
ςχεδιαςμοφ των ςυςτθμάτων αυτϊν ιταν θ εξαςφάλιςθ ευςτάκειασ ςτο δίκτυο όταν
διακόπτεται θ λειτουργία όλων των πετρελαϊκϊν μονάδων. Με λίγα λόγια οι Α/Γ ζπρεπε να
γίνουν βαςικι πθγι ενζργειασ. Επιπλζον θ χριςθ Α/Γ μεταβλθτϊν ςτροφϊν με δυνατότθτα
ταχείασ ρφκμιςθσ ενεργοφ και παροχι άεργου ιςχφοσ τουσ λφνει τα προβλιματα ςτθν πθγι
τουσ πριν δθλαδι παρουςιαςτοφν και ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν εξαςφάλιςθ ευςτάκειασ
του δικτφου. Ζτςι αποφεφγονται επενδφςεισ πρόςκετου εξοπλιςμοφ αντιςτάςεων
απόρριψθσ φορτίου και το κυριότερο δυςάρεςτα για τουσ καταναλωτζσ μεταβατικά
φαινόμενα και αςτάκειασ του δικτφου. Στισ περιπτϊςεισ τζλοσ που είναι δυνατό να
προςαρμοςτεί θ ςτοχαςτικι εμφάνιςθ τθσ Αιολικισ Ενζργειασ ςτθ ηιτθςθ μζςω ενδιάμεςθσ
μεςοπρόκεςμθσ (τθσ τάξθσ μερικϊν 24ϊρων) αποκικευςθσ ενζργειασ (π.χ. μπαταρίεσ για
μικρά ςυςτιματα, λιμνοδεξαμενζσ και παραγωγι υδρογόνου για μεγαλφτερα κλπ.) τότε θ
οικονομικι διείςδυςθ τθσ Αιολικισ Ενζργειασ ςτα αυτόνομα δίκτυα μπορεί να ξεπεράςει
ποςοςτά τθσ τάξθσ του 90%. Υβριδικά ςυςτιματα ΑΡΕ του είδουσ αυτοφ που προζκυψαν
ςαν αποτζλεςμα πολυετϊν προςπακειϊν και αναηθτιςεων περιγράφονται ςυνοπτικά ςτθν
ςυνζχεια.

4.5.Περιγραφι Τβριδικοφ υςτιματοσ Κφκνου
Στθν Κφκνο λειτουργοφςαν μζχρι τον Λοφνιο του 2000 ο πετρελαϊκόσ ςτακμόσ ιςχφοσ
2.120 kW, το Α/Ρ ιςχφοσ 165 kW και ο Φ/Β ςτακμόσ ιςχφοσ 100 kWp. Στο νζο υβριδικό
ςφςτθμα ενςωματϊκθκε ο παραπάνω εξοπλιςμόσ και επιπλζον : Μια πρόςκετθ Α/Γ ιςχφοσ
500 kW, περιςτρεφόμενοσ πυκνωτισ 600 kVA, ειδικζσ μπαταρίεσ χωρθτικότθτασ 400 kWh,
μετατροπείσ ςυνεχοφσ-εναλλαςςόμενου και εναλλαςςόμενου– ςυνεχοφσ ρεφματοσ 500 kW
(DC/AC και AC/DC), αντιςτάςεισ απόρριψθσ φορτίου 500 kW (αρχικά ιταν 150 kW και ςτα
μζςα Λουνίου αυξικθκε ςτα 500 kW) και ςφςτθμα εποπτικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ
ιςχφοσ.
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Διάγρ.1: Επιρροι διακυμάνςεων ιςχφοσ τθσ Α/Γ 500kW ςτακερϊν ςτροφϊν ςτθν λειτουργία
τθσ πετρελαϊκισ μονάδασ ιςχφοσ 430 kW.

Διάγρ.2: Σχθματικι παράςταςθ λειτουργίασ του υβριδικοφ ςυςτιματοσ τθσ Κφκνου με
κάλυψθ των αναγκϊν του νθςιοφ 100 % από ΑΡΕ . (Ρετρελαϊκζσ μονάδεσ εκτόσ λειτουργίασ)

Τθ φροντίδα για τθν ευςτάκεια του διχτφου που μζχρι τότε τθν είχαν οι πετρελαϊκζσ
μονάδεσ του ΤΣΡ αναλαμβάνουν ςτο νζο ςφςτθμα, για όςο χρονικό διάςτθμα αυτζσ κα
είναι εκτόσ λειτουργίασ, ο περιςτρεφόμενοσ πυκνωτισ (ρφκμιςθ ενεργοφ και άεργου ιςχφοσ
και ςτακερότθτα τάςθσ) και ο μετατροπζασ ςυνεχοφσ-εναλλαςςόμενου ρεφματοσ
(ςτακερότθτα ςυχνότθτασ).
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Με τον τρόπο αυτό, και αυτι είναι θ καινοτομία του ςυςτιματοσ, κακίςταται πλζον
περιττι θ παράλλθλθ με τισ Α/Γ λειτουργία πετρελαϊκϊν μονάδων, όταν το φορτίο του
νθςιοφ είναι μικρότερο από ι ίςο με τθν Θ/Ε που παράγεται από τισ Α/Γ και το Φ/Β ςτακμό.
Ζτςι ενϊ με το παλαιό ςφςτθμα το δίκτυο τθσ Κφκνου πολλζσ φορζσ δεν μποροφςε να
απορροφιςει τθν ενζργεια, που ιταν δυνατό να παραχκεί από τισ 5 Α/Γ και το Φ/Β ςτακμό
ςυνολικισ ιςχφοσ 265 kW, τϊρα ανάλογα με τισ ανεμολογικζσ ςυνκικεσ, κα είναι ςε κζςθ
να απορροφά ενζργεια από τισ ΑΡΕ μζχρι 765 και το κυριότερο με το νζο ςφςτθμα
αντιςτράφθκαν οι όροι και αντί των Α/Γ βγαίνουν πλζον εκτόσ λειτουργίασ οι πετρελαϊκζσ
μονάδεσ. Θ διείςδυςθ των ΑΡΕ αναμζνεται να είναι κατά μζςο όρο πάνω από 25% και αν
αυξθκεί θ ιςχφσ των Α/Γ ςτα 1500kW κα ξεπεράςει το 50% ζναντι 10% περίπου που ιταν
μζχρι ςιμερα, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ που οι ανάγκεσ τθσ ηιτθςθσ καλφπτονται από τισ ΑΡΕ,
όπωσ αυτό φαίνεται ςχθματικά ςτο διάγραμμα 2, είναι 100% αφοφ διακόπτεται θ
λειτουργία όλων των πετρελαϊκϊν μονάδων.

Στθν κατάςταςθ αυτι το ςφςτθμα λειτοφργθςε μζχρι 12 ϊρεσ για αρκετζσ φορζσ βλζπε
π.χ. διάγραμμα 3 που δείχνει τθν ςφνκεςθ φορτίου του ςυςτιματοσ τθσ Κφκνου τθν
14.10.00 και τθν διακοπι λειτουργίασ των πετρελαϊκϊν μονάδων από 03:10 μζχρι 11:00
περίπου.
Σθμειϊνεται ότι θ διείςδυςθ των ΑΡΕ ςτο ςφςτθμα τθσ Κφκνου ζφταςε τουσ πρϊτουσ
μινεσ λειτουργίασ του μζχρι 33%, βλζπε διάγραμμα 4 που δείχνει τθν ςφνκεςθ φορτίου του
ςυςτιματοσ τον Οκτϊβριο του 2000.
Από το Νοζμβριο του 1999 μζχρι τον Λοφνιο του 2000 το ςφςτθμα λειτουργοφςε με
περιοριςμζνθ ιςχφ (ςτα 300 kW) τθσ Α/Γ των 500 kW λόγω των μεγάλων ςτιγμιαίων
διακυμάνςεων τθσ εν λόγω Α/Γ που διαταράςςουν τθν εφρυκμθ λειτουργία των
πετρελαιομθχανϊν (βλζπε Διάγραμμα 1). Το πρόβλθμα αντιμετωπίςτθκε οριςτικά με τθν
επαφξθςθ των αντιςτάςεων απόρριψθσ φορτίου ςτα 500 kW τον Λοφνιο του 2000 και το
ςφςτθμα μπικε ςε πλιρθ λειτουργία.
Τϊρα άρχιςαν να φαίνονται και ςτθν πράξθ θ αξιοπιςτία και οι πραγματικζσ
δυνατότθτεσ των υβριδικϊν ςυςτθμάτων και άνοιξε επιτζλουσ ο δρόμοσ ευρφτερθσ
εφαρμογισ τουσ ςτα υπόλοιπα νθςιά μασ.
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4.6.Εμπειρίεσ Λειτουργίασ του Τβριδικοφ υςτιματοσ Κφκνου
Με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του το ζξυπνο υβριδικό ςφςτθμα παραγωγισ IPS (Intelligent
Power System) τθσ Κφκνου ζδειξε ότι ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ βαςικζσ προςδοκίεσ και
απαιτιςεισ. Με λίγα λόγια πζτυχε ο κφριοσ ςτόχοs να καταςτιςει τθν Αιολικι Ενζργεια
βαςικι πθγι ενζργειασ και τισ πετρελαϊκζσ μονάδεσ εφεδρικζσ, βελτιϊκθκε ςθμαντικά τθν
ευςτάκεια του δικτφου και κατά ςυνζπεια θ ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ ιςχφοσ και γενικά
αναβακμίςτθκε ςθμαντικά ολόκλθρο το ενεργειακό ςφςτθμα του νθςιοφ. Ππωσ ιταν όμωσ
αναμενόμενο, ςτθν αρχι παρουςιάςτθκαν και οριςμζνεσ δυςλειτουργίεσ ι καταςτάςεισ
που με τθν πάροδο του χρόνου βελτιϊκθκαν ι βρίςκονται υπό παρακολοφκθςθ. Ριο
ςυγκεκριμζνα τα βαςικότερα πλεονεκτιματα του είναι :
• Θ αλλαγι των ρόλων μεταξφ Α/Γ και πετρελαϊκϊν μονάδων είναι πλζον γεγονόσ και
παρουςιάηεται κάκε φορά όταν θ ηιτθςθ του νθςιοφ είναι ίςθ ι μικρότερθ από τθν
παροχι των ΑΡΕ. Μζχρι ςιμερα είχαμε αρκετζσ περιπτϊςεισ που θ διακοπι λειτουργίασ
των πετρελαϊκϊν μονάδων διιρκθςε μζχρι 12 ϊρεσ βλζπε π.χ. διάγραμμα 3.
• Θ αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ είναι εξαιρετικά μεγάλθ. Αρκεί να αναφερκεί μόνο το
περιςτατικό τθσ 14.10.00 όταν κατά τθν 11:30 ζπεςε θ αςφάλεια μίασ φάςθσ του δικτφου
μζςθσ τάςθσ και διακόπθκε απότομα θ λειτουργία τθσ Α/Γ 500 kW με ονομαςτικό φορτίο
τθν ςτιγμι που το φορτίο του νθςιοφ ιταν 700 kW περίπου. Το ςφςτθμα διαχειρίςτθκε
τθν ανωμαλία αυτι χωρίσ καμία αναταραχι ςτθν τροφοδοςία του νθςιοφ, βλζπε διάγρ.
3.
• Θ ευςτάκεια του δικτφου (ςτακερότθτα ςυχνότθτασ και τάςθσ) και κατά ςυνζπεια θ
ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ ιςχφοσ είναι ςθμαντικά βελτιωμζνεσ. Χαρακτθριςτικά
αναφζρεται ότι οι διακυμάνςεισ τθσ ςυχνότθτασ και τθσ τάςθσ κυμαίνονται μεταξφ 49,85
- 50,1 Hz και 230 - 234 V αντίςτοιχα, βλζπε διάγραμμα 3. Οι τιμζσ αυτζσ είναι καλφτερεσ
και από αυτζσ του Εκνικοφ Δικτφου.
• Με το νζο ςφςτθμα επιτυγχάνεται οικονομικότερθ λειτουργία των πετρελαϊκϊν μονάδων
διότι αυτζσ φορτίηονται πλζον με ςτακερότερο φορτίο και πλθςίον τθσ χαμθλότερθσ
ειδικισ κατανάλωςθσ καυςίμου.

Αυτά ςε γενικζσ γραμμζσ είναι τα πλεονεκτιματα του πρϊτου υβριδικοφ ςυςτιματοσ
όπωσ αυτό εγκαταςτάκθκε τελικά ςτθν Κφκνο. Το ςφςτθμα αυτό όμωσ όπωσ λειτουργεί
ςιμερα ζχει οριςμζνα βαςικά μειονεκτιματα όπωσ π.χ.:
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• Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ τθσ μεγάλθσ Α/Γ 500 kW ςτακερϊν ςτροφϊν παρουςιάηει μεγάλεσ
διακυμάνςεισ τθσ ενεργοφ ιςχφοσ, διότι δεν ζχει δυνατότθτα ταχείασ ρφκμιςθσ τθσ ιςχφοσ
όπωσ απαιτείται από το ςφςτθμα. Αποτζλεςμα τθσ κατάςταςθσ αυτισ είναι οι βυκίςεισ
τθσ τάςθσ ςτθν γραμμι μζςθσ τάςθσ όπου είναι ςυνδεδεμζνθ θ Α/Γ, ζντονα μεταβατικά
φαινόμενα και κίνδυνοσ γενικισ διακοπισ ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ απότομων
διακυμάνςεων τθσ ιςχφοσ βλζπε π.χ. διάγραμμα 1 και θ απόρριψθ τθσ ενζργειασ αιχμισ
και τθσ περίςςιασ ενζργειασ ςε αντιςτάςεισ. Είναι ιδθ ευρζωσ γνωςτό ότι Α/Γ
μεταβλθτϊν ςτοφϊν αντιμετωπίηουν κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο τα προβλιματα
αυτά και ωσ εκ τοφτου μόνο Α/Γ του είδουσ αυτοφ επιβάλλεται να υιοκετοφνται ςε
αυτόνομα ςυςτιματα. (βλζπε και. 4.1)
• Θ κακυςτζρθςθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ για πάνω από 8 χρόνια
από το χρόνο ζναρξθσ ςχεδιαςμοφ του και 5 χρόνια περίπου από τθν θμζρα που ιταν
ζτοιμο για εγκατάςταςθ ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν δραςτικι μείωςθ τθσ διείςδυςθσ των
ΑΡΕ από 50% που είχε προχπολογιςτεί το 1992 ςτο 25-30%. Αυτό οφείλεται κφρια ςτθν
αφξθςθ τθσ ελάχιςτθσ κατανάλωςθσ του νθςιοφ τθν χειμερινι περίοδο από 250 - 450 kW
περίπου (ελάχιςτθ - μζγιςτθ) που ιταν το 1993 ςε 420 - 700 kW που ιταν το 2000. Ζτςι
ενϊ για το 1995 αναμζνονταν διακοπζσ λειτουργίασ των πετρελαϊκϊν μονάδων μερικϊν
θμερϊν τϊρα οι διακοπζσ αυτζσ περιορίηονται μόνο μζχρι 12 ϊρεσ.
• Θ οικονομικι λειτουργία του ςυςτιματοσ περιορίηεται επιπροςκζτωσ λόγω εμφάνιςθσ και
αυξθμζνου αρικμοφ περιπτϊςεων αναγκαςτικισ ενάρξεωσ λειτουργίασ μιασ πετρελαϊκισ
μονάδασ όταν υπάρχει ζλλειψθ κάλυψθσ ηιτθςθσ μερικϊν μόνο kW από ΑΡΕ. Το
πρόβλθμα ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ είναι ιδιαίτερα οξφ διότι θ πετρελαϊκι μονάδα λόγω
τεχνικϊν ελαχίςτων πρζπει να λειτουργεί με πρόςκετο φορτίο το οποίο αφαιρείται από
τισ Α/Γ και απορρίπτεται (ςπαταλάτε) ςτισ αντιςτάςεισ απόρριψθσ φορτίου. Βλζπε π.χ.
διαγρ.3 ςτισ 8.30-9.30 περίπου.
• Θ ζλλειψθ βραχυχρόνιασ (π.χ. τθσ τάξθσ των 24 ωρϊν) ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ
ενζργειασ περιορίηει ςθμαντικά τθν οικονομικι διείςδυςθ τθσ Αιολικισ Ενζργειασ ςτο
νθςί και κατά ςυνζπεια τθν οικονομικότερθ λειτουργία του ενιαίου ςυςτιματοσ.
Μειονεκτιματα και δυςλειτουργίεσ του είδουσ αυτοφ αναμζνεται να αντιμετωπιςτοφν
ικανοποιθτικά ςτο ςχεδιαηόμενο υβριδικό ςφςτθμα τθσ Λκαρίασ, αν αξιοποιθκοφν ςωςτά θ
μζχρι ςιμερα πολφτιμεσ εμπειρίεσ βλζπε παράγραφο 4.2.
Με τθν χριςθ υβριδικϊν ςυςτθμάτων ςε αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ που δεν ζχουν ακόμθ
ρεφμα επιτυγχάνονται ευκφσ εξαρχισ δφο βαςικοί ςτόχοι ιτοι οικονομικι αξιοποίθςθ των
ΑΡΕ και ορκολογικι χριςθ ενζργειασ διότι οι χριςτεσ Θ/Ε δεν ζχουν ςυνθκίςει ακόμθ ςτθν
ςπατάλθ ενζργειασ.

4.7.Σo Τβριδικό φςτθμα τθσ Γαφδου
Η Γαχδνο καδί κε ηα Αληηθχζεξα ήηαλ ηα πξψηα λεζηά πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα
εγθαηάζηαζήο ησλ απηφλνκσλ Φ/Β ζηαζκψλ ην 1986 γελλήζεθε ε ηδέα ζπλεξγαζίαο Α/Γ
θαη Φ/Β κνλάδνο ζε έλα ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα πνπ ζε αληίζεζε κε ηνπο απηφλνκνπο
Φ/Β ζηαζκνχο ζα έπξεπε λα έρεη ρακειέο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, λα θαιχπηεη ζε ζπλερή
βάζε ηε δήηεζε θαη λα έρεη ρακειφ θφζηνο παξνρήο Η/Δ. Σφζν ηα Αληηθχζεξα, φζν θαη
πεξηζζφηεξν ε Γαχδνο έρνπλ πξνηαζεί επαλεηιεκκέλα απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνλ
1980 γηα ηελ εγθαηάζηαζε πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ ρσξίο δπζηπρψο απνηέιεζκα κέρξη
ζήκεξα. Η ηειεπηαία πξφηαζε γηα εγθαηάζηαζε ζηε Γαχδν ελφο έμππλνπ πβξηδηθνχ
ζπζηήκαηνο έγηλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2000. χκθσλα κε νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ
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βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ε εγθαηάζηαζε ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα
ηελ Γαχδν είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε ιχζε δηφηη:
• είλαη νηθνλνκηθφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε ιχζε ηφζν απφ πιεπξάο επέλδπζεο φζν
θαη θπξίσο απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.
• Καιχπηεη ζε ζπλερή βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ.
• Πξνζθέξεη δσξεάλ ηελ πεξίζζεηα ελέξγεηα (ε νπνία αιιηψο ζα «θαίγεηαη» ζε
αληηζηάζεηο) γηα ρξήζε ζε εγθαηαζηάζεηο εμαζθάιηζεο πφζηκνπ λεξνχ θαη ιεηηνπξγίαο
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πνπ έρεη άκεζε αλάγθε ην λεζί.
Ο ππφ ζπδήηεζε πξνγξακκαηηζκφο εγθαηάζηαζεο δεπηέξνπ απινχ Φ/Β ζηαζκνχ ζηελ
Γαχδν (ν πξψηνο ιεηηνπξγεί ήδε απφ ην 1987) δελ είλαη ηερληθά δφθηκε ιχζε, δηφηη πέξαλ
ηνπ πςεινχ
θφζηνπο επέλδπζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεη ζπλερψο ηηο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ θαη
ζηελ νπζία ζα θαηαιήμεη ζηελ ΄΄αλαγθαηφηεηα΄΄ εγθαηάζηαζεο θαη πεηξειατθνχ
ζηαζκνχ. Θα γίλεη δειαδή ην αληίζεην απφ απηφ πνπ κε ηφζνπο θφπνπο θαη
θαζπζηεξήζεηο επηηεχρζεθε ζηελ Κχζλν.

4.8.Σο Τβριδικό φςτθμα τθσ Ικαρίασ
Θ καταςκευι προ εξαετίασ περίπου μιασ λιμνοδεξαμενισ ςτο νθςί από το Υπουργείο
6

3

Γεωργίασ χωρθτικότθτασ 1x10 m ςε υψόμετρο μάλιςτα 720 μζτρων και το υψθλό κόςτοσ
τθσ παρεχόμενθσ από ςυμβατικά καφςιμα Θ/Ε ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνολικι κατανάλωςθ
του νθςιοφ ιταν οι βαςικοί παράγοντεσ που ςυντζλεςαν ςτθν επιλογι τθσ Λκαρίασ για
μελζτθ και εγκατάςταςθ του πρϊτου υβριδικοφ ςυςτιματοσ με κφριο χαρακτθριςτικό τθ
μεςοπρόκεςμθ (για μερικά 24ωρα) αποκικευςθ Θ/E υπό μορφι δυναμικισ ενζργειασ του
νεροφ. Οι ανάγκεσ Θ/Ε του νθςιοφ καλφπτονται ςιμερα από τον ΑΣΡ ςυνολικισ ιςχφοσ
6.160 kW και από το Α/Ρ ςυνολικισ ιςχφοσ 385 kW (7 Α/Γ των 55 kW θ κακεμία).
Με ςτοιχεία τον 1999 θ μζγιςτθ αιχμι τθσ ηιτθςθσ ιταν το καλοκαίρι 5.940 kW ενϊ το
χειμϊνα θ ελάχιςτθ κατανάλωςθ ζπεςε ςτα 540 kW περίπου και θ ετιςια κατανάλωςθ του
νθςιοφ ιταν 18.604 MWh. Ραρά το γεγονόσ ότι θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των Α/Γ είναι μικρι,
(κάτω από το 7% του μζγιςτου φορτίου) τισ νυχτερινζσ ϊρεσ τθσ χειμερινισ περιόδου θ
απορρόφθςθ τθσ ςυνολικισ ιςχφοσ των Α/Γ δθμιουργεί προβλιματα ςτισ πετρελαϊκζσ
μονάδεσ του ΑΣΡ με αποτζλεςμα μζροσ των Α/Γ να τίκεται εκτόσ λειτουργίασ. Ζτςι θ
διείςδυςθ τθσ Αιολικισ Ενζργειασ ςτο ςθμερινό ςφςτθμα τθσ Λκαρίασ δεν ξεπερνά το 8%.
Από προκαταρκτικζσ μελζτεσ που ζγιναν κατά καιροφσ από το 1994 και μετά τθν κφρια
ςφμφωνα με τθν τελευταία εμπεριςτατωμζνθ και άρτια από όλεσ τισ πλευρζσ διπλωματικι
εργαςία [6] προςδιορίςτθκαν επακριβϊσ και τεκμθριωμζνα τα μεγζκθ και ζγινε προςζγγιςθ
των δαπανϊν του πρόςκετου βαςικοφ εξοπλιςμοφ. Τα κφρια χαρακτθριςτικά του
προτεινόμενου υβριδικοφ ςυςτιματοσ τθσ Λκαρίασ ζχουν ωσ εξισ :
• πλνιηθή ηζρχο Α/Π πθηζηακέλνπ + λένπ (385 + 5400) ζε kW :
• Ιζρχο πδξνζηξνβίισλ (1 x 900 + 2 x 1.400) ζε kW :
• Ιζρχο αληιηνζηαζίνπ 10 αληιίεο ησλ 160 kVA ε θάζε κία :
3

5.785
3.700
1.600

3

• Υσξεηηθφηεηα πθηζηάκελεο ιηκλνδεμακελήο ζε m x 10 :
3

1.000
3

• Υσξεηηθφηεηα δχν πξφζζεησλ ιηκλνδεμακελψλ ζε m x 10 ε θάζε κία :
• πλνιηθέο δαπάλεο επέλδπζεο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε εθ. δξρ. :
• Δπηδφηεζε 40% ζε εθ δξρ. :
• Αλακελφκελε δήηεζε Η/Δ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο Ιθαξίαο γηα ην έηνο 2002 ζε ΜWh :
• Δηήζηα αλακελφκελε σθέιηκε κεηαηξνπή Η/Δ Α/Π ζε ΜWh :

60
4.500
1.620
23.800
21.000
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• Πνζνζηφ δηείζδπζεο ΑΠΔ (Αηνιηθήο θαη πδξαπιηθήο) επί ηεο % :
88
• πλνιηθφ θφζηνο ελέξγεηαο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο Ιθαξίαο ζε δξρ./kWh :
17,1
• Κφζηνο θαπζίκνπ πθηζηάκελνπ πεηξειατθνχ ζηαζκνχ έηνπο 1999 ζε δξρ./kWh:
29,0
• Δηήζην φθεινο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο Ιθαξίαο ην έηνο 2002 ζε εθ. δξρ. : 262
• Δηήζην φθεινο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο Ιθαξίαο ην έηνο 2010 ζε εθ. δξρ. : 392

Με τα ανεμολογικά ςτοιχεία του 1995, τα φορτία του νθςιοφ το 1998 και τθν
αναμενόμενθ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ του 2002 διαμορφϊνεται θ ετιςια κατανομι φορτίων
που παρουςιάηεται ςτο διάγραμμα 5. Στο ίδιο διάγραμμα παρουςιάηεται και θ ανακφκλωςθ
του νεροφ μεταξφ των δυο προςκζτων λιμνοδεξαμενϊν.
Σε αντίκεςθ με μεμονωμζνεσ Α/Γ που λειτουργοφν ςε αυτόνομα δίκτυα το υβριδικό
ςφςτθμα τθσ Λκαρίασ, μζςου των λιμνοδεξαμενϊν ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ ενζργειασ
προςφζρει εγγυθμζνθ ιςχφ. Αυτό ςθμαίνει ότι είναι δυνατό να καταςτεί περιττι θ
εγκατάςταςθ μιασ εκ των δυο πετρελαϊκϊν μονάδων ιςχφοσ 4-5,5 MW και
προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 1,25 δισ δρχ. θ κάκε μια. Στθν περίπτωςθ αυτι
εξοικονομοφνται ςθμαντικζσ δαπάνεσ επζνδυςθσ και μειϊνεται το κόςτοσ παραγωγισ Θ/Ε
για το 2002 από το υβριδικό ςφςτθμα από 17,1 δρχ/kWh ςτισ 11,5
δρχ/kWh. Το ετιςιο όφελοσ ςτθν περίπτωςθ αυτι κα είναι 397 εκ. δρχ. για το 2002 και
501εκ. δρχ. για το 2010. Διευκρινίηεται ότι για λόγουσ οικονομικότερθσ λειτουργίασ του
ςυςτιματοσ ςτο ζργο ςυμπεριλαμβάνονται τρεισ λιμνοδεξαμενζσ ιτοι: θ υπάρχουςα ςυν
3

δυο πρόςκετεσ (60.000 m θ κάκε μια).

Διαγρ. 5: Κατανοκι φορτίου και ανακφκλωςθ του νεροφ ςτισ δυο λικνοδεξακενζσ 6000m3 για το
ζτοσ 2002
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4.9.Διάφορα είδθ υβριδικϊν ςυςτθμάτων
Οι ςυνδυαςμοί των ΑΡΕ που φζρουν ςαν αποτζλεςμα τα υβριδικά ςυςτιματα είναι
πολλοί ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Μερικζσ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ είναι οι εξισ:



Φωτοβολταϊκά-Nτθηελογεννιτρια

Σοπολογία υβριδικοφ ςυςτιματοσ Φωτοβολταϊκών-Ντθηελογεννιτριασ



Ανεμογεννιτρια(Α/Γ)‐Κυψζλεσ Καυςίμου(ΚΚ)

Σοπολογία υβριδικοφ ςυςτιματοσ Α/Γ‐ΚΚ
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Φωτοβολταϊκά-Ανεμογεννιτρια(Α/Γ)

Σοπολογία υβριδικοφ ςυςτιματοσ Α/Γ-Φ/Β



Ανεμογεννιτρια(Α/Γ)‐Nτθηελογεννιτρια

Σοπολογία υβριδικοφ ςυςτιματοσ Α/Γ‐Η/Ζ

Το ςφςτθμα που κα μασ απαςχολιςει ςτθν ςυνζχεια τθσ εργαςίασ και κα αςχολθκοφμε
ιδιαίτερα και αναλυτικότερα με αυτό, είναι το ηεφγοσ ανεμογεννιτριασ-φωτοβολταικοφ το
οποίο κα αναλυκεί και μζςω του προγράμματοσ RETscreen.

4.10.Μελζτθ υβριδικοφ ςυςτιματοσ Α/Γ-Φ/Β
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Θ μελζτθ για ζνα πιο αξιόπιςτο και οικονομικότερο ενεργειακό ςφςτθμα με χριςθ ΑΡΕ
οδιγθςε ςτθ δθμιουργία ενόσ υβριδικοφ ςυςτιματοσ παραγωγισ ενζργειασ με τθ χριςθ
φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων και Α/Γ. Σε ζνα τζτοιο ςφςτθμα θ αποδοτικότθτα του
εξαρτάται, κατά κφριο λόγο, από το θλιακό και το αιολικό δυναμικό, τα οποία ποικίλουν
τοπικά και χρονικά. Θ χριςθ τζτοιων πθγϊν ενζργειασ προκαλεί προβλιματα τα οποία
μποροφν βζβαια να ξεπεραςτοφν ςταδιακά από τθν χριςθ αυτϊν τουσ ςε ζνα βζλτιςτο
ςυνδυαςμό τουσ. Θ δυναμικι τθσ μιασ πθγισ μπορεί να υπερκαλφψει τθν αδυναμία τθσ
άλλθσ ςε μία οριςμζνθ χρονικι περίοδο. Αυτό είναι εμφανζσ αν λάβουμε υπόψθ το γεγονόσ
ότι ςε πολλζσ περιοχζσ περιςςότερθ θλιακι ενζργεια και λιγότερθ αιολικι είναι διακζςιμθ
κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, κατ’ αντιςτοιχία με τουσ χειμερινοφσ μινεσ όπου ζχουμε
περιςςότερθ αιολικι ενζργεια και λιγότερθ θλιακι.
Μεμονωμζνεσ ΑΡΕ ι ενςωματωμζνεσ ςε υβριδικά ςυςτιματα είναι ζνα από τουσ
τρόπουσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ ςε κάποιεσ περιοχζσ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Από
τθν άλλθ πλευρά, αποτελοφν μία εναλλακτικι μορφι παραγωγισ και παροχζτευςθσ
θλεκτριςμοφ ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ του αναπτυγμζνου κόςμου. Ραρ’ όλα αυτά
ανακφπτουν προβλιματα που περιορίηουν τθν ανάπτυξθ των υβριδικϊν ςυςτθμάτων ςε
ςχζςθ με τθν χριςθ μεμονωμζνων τεχνολογιϊν, που κατά κφριο λόγο είναι θ αυξθμζνθ
πολυπλοκότθτα τζτοιων ςυςτθμάτων. Αυτι θ πολυπλοκότθτα ζχει να κάνει με τθ χριςθ
δφο διαφορετικϊν τεχνολογιϊν ςε ςυνδυαςμό κάνοντασ το υβριδικό ςφςτθμα δφςκολο
ςτθν ανάλυςθ. Ζτςι απαιτείται επιςταμζνθ μελζτθ ςτα αιολικά και θλιακά δεδομζνα, τα
οποία ςχετίηονται άμεςα με τθν τοποκεςία του ςυςτιματοσ. Ο ςχεδιαςτισ πρζπει να είναι
ςε κζςθ να κάνει τθν βζλτιςτθ επιλογι φωτοβολταϊκϊν πάνελ και εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ
τθσ Α/Γ.
Θ χριςθ τθσ ζννοιασ αιολικό δυναμικό χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει τα εξισ μεγζκθ:


Το φυςικό διακζςιμο αιολικό δυναμικό. Τθν κινθτικι ενζργεια των αερίων μαηϊν,
οι οποίεσ κινοφνται κάκε χρόνο επάνω από τθν εξεταηόμενθ περιοχι.



Το τεχνικϊσ αξιοποιιςιμο αιολικό δυναμικό. Το μζροσ του φυςικοφ διακζςιμου
αιολικοφ δυναμικοφ το οποίο είναι τεχνικϊσ εφικτό να δεςμευτεί για τθν παραγωγι
ενζργειασ, χωρίσ οικονομικό περιοριςμό. Το δυναμικό αυτό μεταβάλλεται ςυνεχϊσ
με το χρόνο γιατί εξαρτάται από τθν εκάςτοτε διακζςιμθ τεχνολογία.



Το οικονομικϊσ αξιοποιιςιμο αιολικό δυναμικό. Είναι το μζροσ του τεχνικϊσ
διακζςιμου αιολικοφ δυναμικοφ, του οποίου το κόςτοσ αξιοποίθςθσ είναι
οικονομικϊσ ςυμφζρον. Το δυναμικό αυτό μεταβάλλεται με το χρόνο διότι
εξαρτάται από τθν εκάςτοτε διακζςιμθ τεχνολογία αλλά και τισ οικονομικζσ
ςυνκικεσ. *41+
Θ αξιολόγθςθ του αιολικοφ δυναμικοφ μιασ περιοχισ είναι περιςςότερο πολφπλοκθ
από τθν αντίςτοιχθ του θλιακοφ τθσ δυναμικοφ διότι ο άνεμοσ επθρεάηεται
ςθμαντικά από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ τοποκεςία, θ μορφολογία του
εδάφουσ, τα πικανά εμπόδια (δζντρα ι κτίρια) και από τελείωσ τοπικζσ
παραμζτρουσ (καλάςςια αφρα, απόγειοσ αφρα, αφρα μεταξφ κοιλάδασ και βουνοφ).
Θ απουςία μετεωρολογικϊν δεδομζνων ακριβϊσ, ι πολφ κοντά ςτθ κεωροφμενθ
κζςθ εγκατάςταςθσ μίασ Α/Γ μπορεί να οδθγιςει ςε τελείωσ εςφαλμζνθ
διαςταςιολόγθςθ και επιλογι για τθν Α/Γ και ίςωσ ςε ολοκλθρωτικι οικονομικι
αποτυχία. Επομζνωσ για τον προςδιοριςμό του αιολικοφ δυναμικοφ δεν αρκεί μόνο
θ γνϊςθ τθσ μζςθσ ταχφτθτασ του ανζμου. Κα πρζπει να υπάρχει προςδιοριςμόσ
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των ςτιγμιαίων τιμϊν τθσ με δειγματολθψία θ οποία κα ζχει όςο το δυνατόν
μικρότερθ περίοδο.

4.11.Περιγραφι του υπό μελζτθ ςυςτιματοσ
Κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του αυτόνομου υβριδικοφ ςυςτιματοσ μποροφμε να
ζχουμε τισ εξισ καταςτάςεισ:
Αν θ ηιτθςθ ενζργειασ είναι μικρότερθ από τθν παραγόμενθ ενζργεια από τθν Α/Γ, το
πλεόναςμα ενζργειασ που παράγει μαηί με τθν ενζργεια που παράγεται από τα
φωτοβολταϊκά αποκθκεφεται μζςω των μετατροπζων (ανορκωτι, αντιςτροφζα) ιςχφοσ και
του ρυκμιςτι φόρτιςθσ ςτισ μπαταρίεσ που διακζτει το ςφςτθμα.
Αν θ ηιτθςθ είναι μεγαλφτερθ από τθν ενζργεια που παράγει θ Α/Γ τότε το πλεόναςμα
ενζργειασ καλφπτεται από τα φωτοβολταϊκά μζςω του μετατροπζα ιςχφοσ.
Αν παρ’ όλα αυτά το φορτίο δεν καλφπτεται οφτε από τα φωτοβολταϊκά, τότε ειςζρχεται
ςτο ςφςτθμα και θ ενζργεια των μπαταριϊν, εάν και εφόςον είναι φορτιςμζνεσ
περιςςότερο από το κατϊτερο επιτρεπτό επίπεδο φόρτιςισ τουσ, πάλι μζςω μετατροπζα
ιςχφοσ.
Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι και ςτισ δφο περιπτϊςεισ όταν θ χωρθτικότθτα των μπαταριϊν
φτάςει ςτο ανϊτερο ι ςτο κατϊτερο επιτρεπτό επίπεδο φόρτιςθσ το ςφςτθμα ελζγχου
ςταματάει τθ φόρτιςθ ι τθν αποφόρτιςθ των μπαταριϊν αντίςτοιχα.

4.12.Μακθματικόσ υπολογιςμόσ υβριδικοφ ςυςτιματοσ και τφποι
Μακθματικό μοντζλο ενόσ υβριδικοφ φ/α ςυςτιματοσ
{

[

(

)

]}

Ππου,
(

[

)

(

)]
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(
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)

Εξωτερικι τάςθ και ιςχφσ

Τπολογιςμόσ ωριαίασ εξωτερικισ τάςθσ ανεμογεννιτριασ
(

)

{
Μακθματικό μοντζλο μπαταρίασ

*

(

)

(

)

(

)+

4.13.Μζρθ ενόσ υβριδικοφ ςυςτιματοσ α/γ-φ/β





Ανεμογεννιτρια
Φωτοβολταϊκό
Συςςωρευτζσ-μπαταρίεσ
Σφςτθμα μετατροπισ ενζργειασ(inverter)
Ο αναςτροφζασ (επίςθσ μετατροπζασ ι αντιςτροφζασ) (inverter) είναι ζνα
θλεκτρονικό κφκλωμα που μετατρζπει τθ ςυνεχι τάςθ ςε εναλλαςςόμενθ.
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Ο αναςτροφζασ είναι δυνατόν να υπάρχει ωσ αυτόνομθ θλεκτρονικι ςυςκευι, ι
ωσ βακμίδα άλλθσ θλεκτρονικισ ςυςκευισ. Ωσ αυτόνομθ ςυςκευι, χρθςιμοποιείται
ςε εγκαταςτάςεισ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων, και όπου αλλοφ χρειάηεται να
μετατρζψουμε ςυνεχι τάςθ 12 V ι 24 V (ςυνθκζςτερεσ τιμζσ), ςε εναλλαςςόμενθ
220 V. Ωσ τελικι βακμίδα, υπάρχει ςτα UPS (ςυςτιματα αδιάλειπτθσ παροχισ
ιςχφοσ).
Θ κυριότερθ διάκριςθ των αναςτροφζων όςον αφορά τθ χριςθ τουσ ςε
εγκαταςτάςεισ Α.Ρ.Ε. είναι ςε αναςτροφείσ "διαςυνδεδεμζνων ςυςτθμάτων" και
"αυτόνομων ςυςτθμάτων".
Πςον αφορά τθν τεχνολογία καταςκευισ αναςτροφζων "αυτόνομων
ςυςτθμάτων", θ κυριότερθ διάκριςθ είναι ανάμεςα ςε αναςτροφείσ "κακαροφ
θμιτόνου" και "τροποποιθμζνου θμιτόνου". Οι μετατροπείσ κακαροφ θμιτόνου
ζχουν υψθλότερο κόςτοσ αλλά επιτυγχάνουν υψθλότερο βακμό απόδοςθσ, είναι
ςυμβατοί με όλεσ τισ ςυςκευζσ και ζχουν γενικά μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ.



υκμιςτι φόρτιςθσ
Ο ρυκμιςτισ φόρτιςθσ είναι μια απλι θλεκτρονικι ςυςκευι που φροντίηει για τθ
ςωςτι φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν (μπαταριϊν) του φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ.
Ελζγχει τθ διαδικαςία φόρτιςθσ και ςταματά τθ φόρτιςθ όταν διαπιςτϊςει ότι θ
μπαταρία ζχει φορτιςτεί πλιρωσ. Αλλιϊσ κα υπιρχε ο ςοβαρόσ κίνδυνοσ να
καταςτραφεί θ μπαταρία.
Επειδι οι μπαταρίεσ ζχουν τθν τάςθ να αποφορτίηονται ςταδιακά ακόμα κι αν δεν
τροφοδοτοφν με ρεφμα κάποια ςυςκευι, ο ρυκμιςτισ φόρτιςθσ φροντίηει
αυτόματα να ξαναρχίςει θ διαδικαςία φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ όταν διαπιςτϊςει
ότι θ τάςθ τθσ ζπεςε κάτω από το επίπεδο τθσ πλιρουσ φόρτιςθσ.
Αρκετοί ρυκμιςτζσ φόρτιςθσ ζχουν υποδοχι πάνω ςτθν οποία ςυνδζουμε τισ
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ που κζλουμε να τροφοδοτιςουμε από τθ μπαταρία. Ζτςι,
ζχουν τθν επιπλζον δυνατότθτα να διακόψουν τθ λειτουργία των θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν όταν διαπιςτϊςουν ότι θ μπαταρία κοντεφει να αδειάςει πλιρωσ,
προςτατεφοντάσ τθν πάλι με αυτό τον τρόπο από πλιρθ αποφόρτιςθ που κα
οδθγοφςε ςτθν καταςτροφι τθσ.
Επιλογι του ςωςτοφ ρυκμιςτι φόρτιςθσ

Το μζγεκοσ του ρυκμιςτι φόρτιςθσ εξαρτάται από το μζγεκοσ των φωτοβολταϊκϊν που κα
ςυνδζουμε πάνω του. Ρρζπει να υπερκαλφπτει τθν ςυνολικι ζνταςθ ςε Ampere των
φωτοβολταϊκϊν. Αν, για παράδειγμα, θ ονομαςτικι ζνταςθ ςε Ampere των φωτοβολταϊκϊν
είναι 10Α, τότε πρζπει να επιλζξουμε ζνα ρυκμιςτι φόρτιςθσ 12Α.
Επίςθσ, πρζπει να είναι κατάλλθλοσ και για τθν τάςθ του φωτοβολταικοφ ςυςτιματοσ. Αν
τα φωτοβολταϊκά βγάηουν ςυνολικι τάςθ 12V, επιλζγουμε ρυκμιςτι για φωτοβολταϊκά
12V. Αν τα φωτοβολταϊκά μασ βγάηουν ςυνολικι τάςθ 24V, επιλζγουμε ρυκμιςτι για
φωτοβολταϊκά 24V.
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Καλό είναι να προβλζπουμε και για το μζλλον. Αν ζχουμε ςκοπό να επεκτείνουμε το
φωτοβολταϊκό μασ ςφςτθμα με περιςςότερα φωτοβολταϊκά πάνελ ςτο μζλλον, τότε καλό
είναι να επιλζξουμε ζνα μεγαλφτερο ρυκμιςτι φόρτιςθσ για να καλφπτει και τισ μελλοντικζσ
ανάγκεσ.
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Κευάλαιο 5ο
Ειςαγωγι ςτο λογιςμικό ανάλυςθσ ζργων κακαρισ ενζργειασ
RETscreen
5.1.Ειςαγωγι ςτο RETscreen-Εγχειρίδιο χριςθσ(manual) του RETscreen

Σν Λογηζκηθό Αλάισζες Έργωλ Καζαρής Ελέργεηας RETScreen είλαη
ην πξσηνπφξν παγθνζκίσο ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ζρεηηθά
κε ηελ θαζαξή ελέξγεηα. Παξέρεηαη εληειψο δσξεάλ απφ ηελ Κπβέξλεζε
ηνπ Καλαδά ζηα πιαίζηα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αλάγθεο λα πηνζεηεζεί κηα
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
θαη γηα ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο. Σν RETScreen είλαη απνδεδεηγκέλα έλα
εργαιείο ελδσλάκωζες ζε έξγα θαζαξήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο.
Σν ινγηζκηθφ απηφ κεηψλεη ζεκαληηθά ηα θφζηε (ηφζν ηα νηθνλνκηθά
φζν θαη ηα ρξνληθά) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ
αμηνιφγεζε πηζαλψλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ. Απηά ηα θφζηε, ηα νπνία
αλαθχπηνπλ ζηα ζηάδηα πξν-ζθνπηκφηεηαο, ζθνπηκφηεηαο, αλάπηπμεο,
θαη ζρεδηαζκνχ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ Δλεξγεηαθά Απνδνηηθψλ Σερλνινγηψλ θαη Σερλνινγηψλ
ΑΠΔ. Βνεζψληαο ζηελ άξζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ, ην ινγηζκηθφ απηφ
κεηψλεη ην θφζηνο ηεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο.
Σν RETScreen επηηξέπεη ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπο
επαγγεικαηίεο λα πξνζδηνξίδνπλ εάλ ή φρη έλα πξνηεηλφκελν έξγν
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ή ζπκπαξαγσγήο
ελέξγεηαο είλαη νηθνλνκηθά ζθφπηκν. Αλ έλα έξγν είλαη βηψζηκν - ή αλ
δελ είλαη- ην RETScreen ζα βνεζήζεη ην θνξέα ιήςεο απνθάζεσλ λα
ην αληηιεθζεί: γξήγνξα, αδηακθηζβήηεηα, ζε θηιηθφ-πξνο-ην-ρξήζηε
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πεξηβάιινλ θαη κε ζρεηηθά ειάρηζην θφζηνο. Σν RETScreen ππήξμε άκεζα ππεχζπλν γηα
πάλσ απφ $4 δηζεθαηνκκχξηα
ζε εμνηθνλνκήζεηο ησλ ρξεζηψλ παγθνζκίσο, έλαο αξηζκφο πνπ αλακέλεηαη
λα απμεζεί ζε ελδερνκέλσο πάλσ απφ $8 δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην 2013.
Υάξε ζηελ ελδπλάκσζε πνπ παξέρεη ζηελ θαζαξή ελέξγεηα, ην RETScreen
ζπλεηζθέξεη έκκεζα ζε κηα νπζηαζηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ - κία κείσζε πνπ ζπληεξεηηθά εθηηκάηαη λα θηάζεη ηα 20
εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο κέρξη ην 2013. Καη κέρξη ην 2013, εθηηκάηαη
φηη ην RETScreen ζα έρεη βνεζήζεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο
ηνπιάρηζηνλ 24 GW (γηγαβάη) εγθαηεζηεκέλεο δπλακηθφηεηαο θαζαξήο
ελέξγεηαο παγθνζκίσο κε κηα αμία πεξίπνπ ηα $41 δηζεθαηνκκχξηα .
Σο

5.1.1.ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ηελ έθδνζε ηνπ RETscreen 4,νη δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ έρνπλ επεθηαζεί απφ
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ ζπκπαξαγσγή απηψλ θαη ηελ αζηηθή ελέξγεηα, ζην λα
πεξηιακβάλνπλ έλα πιήξεο θάζκα ησλ νηθνλνκηθά βηψζηκσλ θαζαξήο ηζρχο, ζέξκαλζεο θαη
ηερλνινγηψλ ςχμεο, θαζψο θαη κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο κε δηεζλή έθθιεζε ηεο
παξνχζαο απφθαζεο γηα ην εξγαιείν ζηήξημεο έρεη βειηησζεί κέζσ ηεο επέθηαζεο ησλ
θιηκαηνινγηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, πνπ απαηηείηαη απφ ηα εξγαιεία, ην νπνίν θαιχπηεη ηε
ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηεο θεληξηθήο επηθάλεηαο,
απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ-δηθηχσλ θαη εθηφο πεξηνρψλ-δηθηχσλ, ηφζν φζν θαη ε κεηάθξαζε
ηνπ ινγηζκηθνχ ζε 30 γιψζζεο πνπ θαιχπηεη ηα 2/3 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ.
Σα βαζηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζεκαληηθήο πξνζπάζεηαο είλαη ηα εμήο:


Αλάπηπμε κηαο αθνινπζίαο λέσλ κνληέισλ γηα ηελ αμηνιφγεζε κέηξσλ ελεξγεηαθήο
απφδνζεο απφ ηδηψηεο, εκπνξηθψλ-ζεζκηθψλ θηηξίσλ, θνηλνηήησλ, γηα βηνκεραληθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο.



Δπέθηαζε ηεο βάζεο θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ κνληέινπ RETscreen ζε 4,700
ζηαζκνχο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ θαζψο θαη ε ελζσκάησζε δεδνκέλσλ
απφ ηε NASA γηα ηελ κεηεσξνινγία θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα αξαηνθαηνηθεκέλεο
πεξηνρέο απεπζείαο απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ RETscreen.



Η ελζσκάησζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ κνληέισλ ηνπ RETscreen γηα ηηο αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο(πρ αηνιηθή ελέξγεηα)θαη ηεο ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο
θαη ειεθηξηζκνχ, καδί κε ηα λέα κνληέια γηα κέηξα ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φια ζε
έλα αξρείν ινγηζκηθνχ θαη επίζεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ήδε
ππαξρφλησλ κνληέισλ γηα ηελ αμηνιφγεζε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο σθεάλησλ
ξεπκάησλ θαη ηελ ηζρχ θπκάησλ.



Οινθιεξσκέλε κεηάθξαζε ηνπ εληαίνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε 30
γιψζζεο(πρ
Κηλεδηθε,Γαιιηθε,Γεξκαληθε,Ιλδηθε,Ιηαιηθε,Ιαπσληθε,Πνξηνγαιιηθε,Ρσζηθε,Ιζπαλη
θε,θηι).
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Δπξεία δηάδνζε ηνπ εξγαιείνπ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ RETscreen,κε ηνπηθά
ηνπνζεηεκέλε θαηάξηηζε θαη δηάδνζε, κε έλα δηεζλέο δίθηπν εθπαηδεπηψλ θαη
επηηφπησλ εηαηξηψλ ηνπ RETscreen.

Σν αλακελφκελν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ
2012,εθηηκαηαη φηη 300,000 ζρεδηαζηέο, επαγγεικαηίεο θαη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ ζα
έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί λα παίξλνπλ θαιχηεξεο ελεξγεηαθέο απνθάζεηο σο απνηέιεζκα ηεο
γλψζεο πνπ κεηαθέξεηαη θαη απφ ηε κεηαγελέζηεξε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο
απνθάζεσλ ησλ εξγαιείσλ.

5.1.2.ΠΔΝΣΔ ΒΗΜΑΣΑ ΤΝΗΘΙΜΔΜΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ RETscreen

START: ΡΤΘΜΙΔΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΙΣΟΔΛΙΓΑ
1:ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
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2:ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ
3:ΔΚΓΟΗ ΑΝΑΛΤΗ
4:ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ
5:ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ

ΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΟΤ RETscreen

ΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΟΤ RETscreen Ε EXCEL 2007
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ΚΕΛΙΑ ΕΙΟΔΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΤ

ΑΣΡΟ = Ζξοδοσ μοντζλου(υπολογίηονται από το μοντζλο)
ΚΛΤΛΝΟ= Είςοδοσ από χριςτθ(απαιτείται για το τρζξιμο του μοντζλου)
ΜΡΛΕ= Είςοδοσ από χριςτθ(απαιτείται για το τρζξιμο του μοντζλου και για τθν διακζςιμθ
online βάςθ δεδομζνων)
ΓΚΛ= Είςοδοσ από χριςτθ( δεν απαιτείται για να τρζξει το μοντζλο. Μόνο για λόγουσ
αναφοράσ)

5.1.3.ΑΡΥΗ
Χο κέξνο ηεο αλάιπζεο ζρεδίνπ θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,ε αξρή ή
θαιχηεξα ε εθθίλεζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε γεληθψλ
πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηηο αλαθνξέο ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ θιηκαηνινγηθψλ
δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ επηινγή ησλ πξφηππσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο αλάιπζεο.
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ΦΤΛΛΟ ΕΚΚΙΝΗΗ
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5.1.4.ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ
Χο κέξνο ηεο αλάιπζεο ζρεδίσλ θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,ην θχιιν
εξγαζίαο ηνπ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ε πξνηεηλφκελε
πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

5.1.5.ΥΔΓΙΑΜΟ ΦΟΡΣΙΟΤ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΟΤ

Χο κέξνο ηεο αλάιπζεο ζρεδίσλ θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,ν
ζρεδηαζκφο ηνπ θνξηίνπ θαη ηνπ δηθηχνπ ηνπ εγγξάθνπ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο ζέξκαλζεο ,ηεο ςχμεο θαη ηεο ηζρχο θνξηίσλ γηα ηηο βαζηθέο πεξηπηψζεηο θαη
πξνηεηλφκελεο πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ. Απηφ ην έγγξαθν εξγαζίαο κπνξεί επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνεηνηκάζεη έλα πξνθαηαξηηθφ ζρεδηαζκφ θαη κηα εθηίκεζε ηνπ
θφζηνπο γηα ηελ ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε αζηηθψλ δηθηχσλ.
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5.1.6.ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ
Χο κέξνο ηεο αλάιπζεο ζρεδίνπ θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,ην
έγγξαθν εξγαζίαο ηεο αλάιπζεο θφζηνπο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ην ρξήζηε ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο(θαη ησλ πηζηψζεσλ)πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνηεηλφκελε
πεξίπησζε. Οη δαπάλεο απηέο απεπζχλνληαη απφ ηηο αξρηθέο ή ησλ επελδχζεσλ, ην θφζηνο
άπνςεο θαη απφ ηα εηήζηα ή επαλαιακβαλφκελα θφζηε. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα παξαπέκςεη
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξντφληνο RETscreen γηα επηθνηλσλία κε ηνλ πξνκεζεπηή γηα
πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηηκέο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη.
Οη πην απνηειεζκαηηθέο θαη δαπαλεξέο εγθαηαζηάζεηο αλαλεψζηκσλ, ζπκπαξαγσγήο
ελέξγεηαο ή ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ηερλνινγηψλ θαλνληθά παξαηεξνχληαη ζε λέεο
θαηαζθεπέο. Η δεχηεξε πην απνηειεζκαηηθή απφ άπνςε θφζηνπο εγθαηάζηαζε είλαη νη
πεξηπηψζεηο ησλ αλαβαζκίζεσλ(αλαθαηλίζεσλ) νπνχ ππάξρνπλ ζρέδηα είηε γηα ηελ επηζθεπή
είηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηακέλνπ ζπζηήκαηνο ή εμνπιηζκνχ. Χζηφζν είλαη πηζαλφλ
φηη εγθαηαζηάζεηο πςειήο ςχμεο, ζέξκαλζεο ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο επί ησλ δηθαζηηθψλ
εμφδσλ ή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζα κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη ηελ πξνηεηλφκελε πεξίπησζε
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νηθνλνκηθά ειθπζηηθή αθφκε θαη ζηελ αλαβάζκηζε ρψξσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα αλσηέξσ
θξηηήξηα.
Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αλάιπζεο θφζηνπο γηα ηελ πξνηεηλφκελε πεξίπησζε, είλαη
ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε φηη νξηζκέλα ζεκεία πξέπεη λα “πηζησζνχλ” γηα ην πιηθφ θαη
ην θφζηνο πνπ ζα έρνπλ δαπαλεζεί γηα κηα “ζπκβαηηθή” ή βαζηθή πεξίπησζε ζπζηήκαηνο
πνπ ζηελ πξνηεηλφκελε πεξίπησζε ην ζχζηεκα δελ έρεη εμεηαζηεί. Ο ρξήζηεο θαζνξίδεη ηα
αξρηθά ζηνηρεία θφζηνπο πνπ ζα πξέπεη λα πηζησζεί. Δίλαη δπλαηφλ νη κεραλνινγηθέο, νη
ζρεδηαζκνχ θαη νη ινηπέο δαπάλεο αλάπηπμεο λα κπνξνχλ επίζεο λα πηζησζνχλ φπσο
νξηζκέλεο απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα ζέκαηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε βαζηθή ππφζεζε. Ο “νξηδφκελνο ρξήζηεο” εηζάγεη ζηνηρεία ππφ ηελ
πξνυπφζεζε λα επηηξέςεη ζηνπο θνξείο ιήςεσλ απνθάζεσλ ηνπ έξγνπ λα παξαθνινπζνχλ ηα
ζεκεία πνπ εμεηαζηήθαλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αλάιπζεο θφζηνπο ηνπ ζρεδίνπ. Απηέο
νη “πηζηψζεηο” κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο
πξνηεηλφκελεο ππφζεζεο.
Μηα ππελζχκηζε πξνο ην ρξήζηε είλαη φηη νη ηππηθέο αμίεο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην
εγρεηξίδην ηνπ 2006 είλαη ζε δνιάξηα ηνπ Καλαδά. Οξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη επαίζζεηα
θαηά επνρή νπφηε ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επαιεζεχεη ηηο ηξέρνπζεο αμίεο θαηά πεξίπησζε(Η θαηά πξνζέγγηζε
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία απφ δνιάξηα ηνπ Καλαδά ζε δνιάξηα Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο είλαη 1
CAD=0.86 δνιάξηα Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ επξψ είλαη 1CAD=0.72EUR φπσο ηνπ Ιαλνπαξίνπ 01,2006).
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5.1.7.ΑΝΑΛΤΗ ΜΔΙΧΗ ΔΚΠΟΜΠΧΝ-ΜΔΘΟΓΟ 2

Χο κέξνο ηεο αλάιπζεο ζρεδίνπ θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,έλα
έγγξαθν εξγαζίαο αλάιπζεο κείσζεο εθπνκπψλ επηδηψθεη λα βνεζήζεη ην ρξήζηε λα
εθηηκήζεη ηηο εθπνκπέο αέξησλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηε δπλαηφηεξε κείσζε (κεηξηαζκφ) ηνπ
πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Η παξνχζα κείσζε ηεο αλάιπζεο ησλ εθπνκπψλ ζην έγγξαθν
εξγαζίαο πεξηιακβάλεη πέληε θχξηνπο ηνκείο: ξπζκίζεηο, βαζηθή ππφζεζε ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο(γξακκή βάζεο),πεξίιεςε ηνπ βαζηθνχ ζπζηήκαηνο εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ(γξακκή βάζεο),πεξίιεςε ηεο πεξίπησζεο ζπζηήκαηνο εθπνκπψλ αεξίνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ(ζρεδίνπ) θαη πεξίιεςε ηεο εθπνκπήο αέξησλ ηνπ θαηλφκελνπ θαη κείσζε ησλ
εθπνκπψλ. Σν ηκήκα ξπζκίζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθέξεη θαηά πφζνλ ή φρη ε
πξναηξεηηθή αλάιπζε ηνπ έγγξαθνπ εξγαζίαο ησλ εθπνκπψλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα επηιέμεη
ην πξνηεηλφκελν είδνο αλάιπζεο. Δπίζεο, πξνβιέπεη εθπνκπέο αέξησλ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ θαη πηζαλνχο παξάγνληεο. Σν βαζηθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην
βαζηθφ ζχζηεκα πεξίιεςεο ηκεκάησλ ησλ εθπνκπψλ αέξησλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ παξέρεη
πεξηγξαθή θαη πξνβνιή ησλ εθπνκπψλ ηεο βαζηθήο γξακκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Η
πξνηεηλφκελε πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εθπνκπψλ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
παξέρεη κηα πεξηγξαθή ησλ εθπνκπψλ ηεο πξνηεηλφκελεο πεξίπησζεο. Η πεξίιεςε ησλ
εθπνκπψλ ησλ αέξησλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε κείσζε απηψλ παξέρεη κηα ζχλνςε ησλ
εθηηκψκελσλ εθπνκπψλ θαη ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ
θαηαρσξνχληαη απφ ην ρξήζηε φπσο αλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. Σα
απνηειέζκαηα ππνινγίδνληαη ηζνδχλακα σο ηφλνη ηνπ CO2 πνπ έρνπλ απνθεπρζεί εηεζίσο.
Απηή είλαη κηα πξναηξεηηθή αλάιπζε-εηζξνψλ πνπ εγγξάθνληαη ζην παξφλ έγγξαθν εξγαζίαο
θαη δελ ζα επεξεάζεη απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο εξγαζίεο ,εθηφο ησλ
εθπνκπψλ ηνπ αεξίνπ ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηα ζπλαθή είδε πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ εξγαζίαο.
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5.1.8.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ-ΜΔΘΟΓΟ 2

Χο κέξνο ηεο αλάιπζεο ζρεδίσλ θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,έλα
έγγξαθν εξγαζίαο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα θάζε έξγν πνπ
αμηνινγείηαη. Απηή ε ρξεκαηνδνηηθή αλάιπζε ηνπ έγγξαθνπ εξγαζίαο πεξηιακβάλεη έμη
ηκήκαηα: νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, εηήζην εηζφδεκα, πεξίιεςε θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαη
απνηακηεχζεσλ/εηζνδήκαηνο, ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, γξαθηθέο παξαζηάζεηο
εηεζίσλ ηακεηαθψλ δηαζεζηκνηήησλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ.
Έλα απφ ηα θχξηα νθέιε ηεο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen είλαη φηη δηεπθνιχλεη ηελ
δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ γηα ηα θέληξα απνθάζεσλ. Η νηθνλνκηθή αλάιπζε
ηνπ έγγξαθνπ εξγαζίαο κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο παξακέηξνπο ησλ εηζξνψλ(πρ πξνεμνθιεηηθφ
επηηφθην, δείθηε δεκνζίνπ ρξένπο, θηι)θαη ηελ ππνινγηδφκελε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο
εηαηξίαο παξαγσγήο(πρ απιή απφζβεζε) επηηξέπεη ζηνπο ππεπζχλνπο απνθάζεσλ ηνπ
ζρεδίνπ λα εμεηάζνπλ δηάθνξεο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο, κε ζρεηηθή επθνιία. Πεξηγξαθή
απηψλ ησλ εηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαηεξήζεσλ φζνλ αλαθνξά ηελ ζεκαζία
ηνπο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο, πεξηιακβάλνληαη
παξαθάησ.
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5.1.9.ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

Χο κέξνο ηεο αλάιπζεο ζρεδίνπ θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,ε
επαηζζεζία θαη ε αλάιπζε θίλδπλνπ ηνπ έγγξαθνπ εξγαζίαο παξέρεηαη γηα λα βνεζήζεη ην
ρξήζηε λα εθηηκήζεη ηελ επαηζζεζία ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζε ζρέζε κε ηηο
βαζηθέο ηερληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο. Σν παξφλ πξφηππν ζην έγγξαθν εξγαζίαο
ηεο αλάιπζεο θίλδπλνπ, ην ηκήκα ξπζκίζεσλ θαη δπν θχξηα κέξε: ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο
θαη ηελ αλάιπζε θηλδχλνπ. Κάζε κέξνο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε κεηαμχ
ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ θαη ησλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθψλ δεθηψλ, νπνχ εκθαλίδνληαη νη
παξάκεηξνη πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε επίπησζε επί ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ δεηθηψλ. Σν ηκήκα ηεο
αλάιπζεο επαηζζεζίαο πξννξίδεηαη γηα γεληθή ρξήζε, ελψ ην ηκήκα ηεο αλάιπζεο θηλδχλνπ,
ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πξνζνκνίσζε Monte ar o1 πξννξίδεηαη γηα ρξήζηεο κε γλψζε ησλ
ζηαηηζηηθψλ.
Καη νη δπν ηχπνη ηεο αλάιπζεο είλαη πξναηξεηηθνί. Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ έρνπλ
εγγξαθεί ζην παξφλ έγγξαθν εξγαζίαο δελ ζα επεξεάζνπλ απνηειέζκαηα ζε άιιεο εξγαζίεο.
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1

ΜΔΘΟΓΟ Monte Carlo

Η κέζνδνο Monte Carlo είλαη κηα επέιηθηε πξνζνκνίσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπζηήκαηα αβεβαηφηεηαο. Η κέζνδνο
πήξε ην φλνκα ηεο απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα, ηε ξνπιέηα πνπ είλαη κηα γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ. Δθεπξέζεθε απφ ηνπο
επηζηήκνλεο Neumann, Ulam θαη Metropolis ην 1944. Η κέζνδνο Monte Carlo είλαη κηα θαηεγνξία ππνινγηζηηθψλ αιγνξίζκσλ
πνπ ζηεξίδνληαη ζε επαλαιακβαλφκελεο ηπραίεο δεηγκαηνιεςίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα
ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο ληεηεξκηληζηηθνχ πξνβιήκαηνο κε έλα αληίζηνηρν πηζαλνθξαηηθν. Η πξψηε κεγάιεο θιίκαθαο
εθαξκνγή Monte Carlo πξνζνκνηψζεσλ ζε ππνινγηζηή έγηλε ην 1953 ζην Los Alamos απφ ηνπο Metropolis, Rosenbluth θαη
Teller.Δθαξκνγέο ηεο Monte Carlo κεζφδνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ πξνζνκνίσζε καζεκαηηθψλ θαη θπζηθψλ ζπζηεκάησλ.
Δπεηδή αθξηβψο ζηεξίδεηαη ζε επαλαιακβαλνκέλνπο ππνινγηζκνχο ηπραίσλ αξηζκψλ, ε Monte Carlo κέζνδνο απαηηεί ηε ρξήζε
ππνινγηζηή. Δίλαη επξέσο επηηπρήο κέζνδνο αλάιπζεο θηλδχλνπ ζε ζχγθξηζε κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ή ηελ αλζξψπηλε
δηαίζζεζε. Η Monte Carlo κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη πνιχ δχζθνιν κέρξη αδχλαην λα ππνινγηζηεί ην αθξηβέο
απνηέιεζκα κε ληεηεξκηληζηηθφ αιγφξηζκν. Έηζη ε κέζνδνο βξίζθεη εθαξκνγή νπνπδήπνηε πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηεο
εθζεηηθήο ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο θαη ην ππφ αλάιπζε κνληέιν ππάγεηαη ζε δηαδηθαζίεο θαλνληθήο θαηαλνκήο θαη
αλαιχζεηο κε ηπραίνπο αξηζκνχο. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξν ην δείγκα ησλ αξηζκψλ ηφζν πην απζεληηθφ ην απνηέιεζκα Η
Μέζνδνο απηή, είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε κειέηε θαη πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ κε κεγάιν βαζκφ ειεπζεξίαο αξηζκψλ ζην
ζπλδπαζκφ ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ. Έηζη, ε Monte Carlo κέζνδνο ρξεζηκεχεη ζηε κνληεινπνίεζε ησλ θαηλφκελσλ κε
ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ θηλδχλσλ ζηηο
επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηα καζεκαηηθά πξνζθέξνληαη γηα εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ φπσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
νινθιεξσκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ πνιπδηάζηαησλ νινθιεξσκάησλ κε πεξίπινθεο νξηαθέο ζπλζήθεο.
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5.1.10.ΔΡΓΑΛΔΙΑ

Χο κέξνο ηεο αλάιπζεο ζρεδίνπ θαζαξήο ελέξγεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,ηα
πξναηξεηηθά εξγαιεία ηνπ έγγξαθνπ εξγαζίαο παξέρνληαη λα βνεζήζνπλ ην ρξήζηε λα κπνξεί
λα ππνινγίδεη κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ, φπσο ην πνζφ ηνπ αεξίνπ ηνπ κεζαλίνπ
πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο.
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5.1.11.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΙΟΝΣΟ

Οξηζκέλεο απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξντφληνο γηα ην κνληέιν παξέρνληαη
ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ RETscreen.Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
πξντφληνο, εηδηθά γηα ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμεηάδεηαη, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη
θαη λα θάλεη θιηθ ζηελ επηινγή “κπιε-ππνγξάκκηζε” δίπια ζην θειί θαηαρψξεζεο πνπ ιέεη
“βιέπε πξντφλ βάζεο δεδνκέλσλ” ή “βιέπε PDB”.Σν πξντφλ βάζεο δεδνκέλσλ παξέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ην έξγν. Απφ ην πξντφλ ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ, ζην θνπηί δηαιφγνπ ν ρξήζηεο δχλαηαη λα ιάβεη πξνδηαγξαθέο ηνπ
πξντφληνο θαη ζηνηρεία επηδφζεσλ, θαζψο επίζεο θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
Απφ ην πξντφλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζην θνπηί δηαιφγνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη γηα
παξάδεηγκα, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ην κνληέιν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ. Σα δεδνκέλα
κπνξνχλ λα επηθνιιεζνχλ απφ ηελ ζέζε δηαιφγνπ ζηα θχιια εξγαζίαο απιά παηψληαο ηελ
επηινγή “επηθφιιεζε δεδνκέλσλ”. Σα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ην πξντφλ βάζεο
δεδνκέλσλ κπνξεί λα επηθαιπθηνχλ, δειαδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνηηκά λα
ρξεζηκνπνηήζεη άιια δεδνκέλα θαη ρεηξνθίλεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κεηαβιεηέο κέζα ζηα
θειηά. Σν πξντφλ βάζεο δεδνκέλσλ πεξηέρεη ζχλδεζε κε ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ θαηαζθεπαζηή
ηνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε πνπ απηή ε ζχλδεζε δελ είλαη εθηθηή, ν ρξήζηεο κπνξεί λα
δνθηκάζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιν πεξηεγεηή(browser).
Να ζεκεησζεί φηη ε θάζε πξνζθεξφκελε ηθαλφηεηα ζην πξντφλ βάζεο δεδνκέλσλ γηα
νξηζκέλεο ηερλνινγίεο(πρ εκβνινθφξνη θηλεηήξεο)απνηειεί έλδεημε κφλν θαη πξέπεη λα
επαιεζεχνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Δκβνινθφξνη
θηλεηήξεο γηα παξάδεηγκα είλαη βαζκνινγεκέλνη ζε ζπλζήθεο ISO(15 °C,101.3 kPa θαη 60%
74

ζρεηηθή πγξαζία) θαη γηα εηδηθά θαχζηκα· σο εθ ηνχηνπ, ηνλ ηχπν ηνπ θαχζηκνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, φπσο ε πγξαζία, ε ζεξκφηεηα θαη ην πςφκεηξν ζα
έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα. Δπίζεο, έλαο θηλεηήξαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
ζε απμεκέλα κεγέζε ησλ νλνκαζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ, αιιά ζα έρεη κηθξφηεξε δηάξθεηα
δσήο θαη ζα απαηηεί κεγαιχηεξε ζπληήξεζε. Γηα κηθξφηεξα ζρέδηα, ε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα
κπνξεί λα εγγξαθεί ζην κνληέιν δεδνκέλσλ πξηλ ε αμηνινγήζηκε ηθαλφηεηα παξαιάβεη
κεησκέλν ζπληειεζηή απφδνζεο.
εκείσζε: Γηα λα βιέπεηο φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ παξαηίζεληαη ζην πξντφλ βάζεο
δεδνκέλσλ θαη ηελ επηθνηλσλία γηα πιεξνθνξίεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλνίμεη ην πξντφλ ηεο
βάζεο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ << i >> ζηελ κπάξα κελνχ ή ζηελ
εξγαιεηνζήθε ηνπ RETscreen.
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5.1.12.ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Η θιηκαηηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ RETscreen πεξηιακβάλεη ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία
πνπ απαηηνχληαη γηα ην κνληέιν. Δλψ ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ιακβάλεη
θιηκαηηθά δεδνκέλα απφ ηνπο ζηαζκνχο εδάθνπο έιεγρνπ θαη/ή απφ ην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα
αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηεο NASA. Δάλ ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα δελ παξέρνληαη απφ θάπνην
ζπγθεθξηκέλν θιηκαηηθφ ζηαζκφ ειέγρνπο εδάθνπο, ηφηε ηα δεδνκέλα απηά είλαη ππφ ηε
δνξπθνξηθή αλάιπζε έιεγρνπ ηεο NASA.Η πεγή ησλ δεδνκέλσλ(πρ “έδαθνο”
ή”NASA”)αλαγξάθεηαη δίπια απφ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο ησλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ
παξαζχξνπ δηαιφγνπ.
Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ θιηκαηηθή βάζε δεδνκέλσλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην
”Γεδνκέλα θαη βνήζεηα πξφζβαζεο”. Σα θιηκαηηθά δεδνκέλα παξέρνληαη θάλνληαο επηινγή
γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία απφ ηελ θιηκαηηθή βάζε δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ παξαζχξνπ
δηαιφγνπ. Απ ην παξάζπξν δηαιφγνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρψξα, ηελ επαξρία ή
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αιιηψο n/a θαη ηέινο ηελ ηνπνζεζία θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Η ηνπνζεζία ησλ θιηκαηηθψλ
δεδνκέλσλ ζπλήζσο αληηζηνηρεί ζε φλνκα κηαο πφιεο ή αεξνδξνκίνπ ηεο επηιεγκέλεο ρψξαο.
Απφ ην παξάζπξν δηαιφγνπ ηα δεδνκέλα κπνξεί λα επηθνιιεζνχλ ζην θχιιν εξγαζίαο
επηιέγνληαο ηελ επηινγή “επηθφιιεζε”. Σα δεδνκέλα κπνξεί λα εηζαρζνπλ απφ ηελ θιηκαηηθή
βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηθφιιεζε, δειαδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνηηκά λα
ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα θαη κπνξεί ρεηξνθίλεηα λα εηζάγεη κεηαβιεηέο ζηα
παξάζπξα δηαιφγνπ.
Οη ηνπνζεζίεο ησλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαηαγξάθνληαη ζην ράξηε ησλ θιηκαηηθψλ
βάζεσλ δεδνκέλσλ. Οη θφθθηλεο ηειείεο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηνπνζεζίεο ησλ ζηαζκψλ
εδάθνπο παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ, ελψ νη κπιε αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηνπνζεζίεο κέζσ
ηεο δνξπθνξηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηεο NASA γηα αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.
πλδπαζκέλεο, απηέο νη πεξηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ πεξηνρέο κε ηνπιάρηζηνλ 10
θαηνηθήζηκεο πεξηνρέο βαζηδφκελν ζηα δεδνκέλα ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (δειαδή ηα
θιηκαηηθά δεδνκέλα πξνβιέπνπλ ηνπνζεζίεο φπνπ δνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηνλ
πιαλήηε).Σα δεδνκέλα ηεο NASA εληφο ησλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ RETscreen είλαη γηα
αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο γεο. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην πιήξεο
ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη ραξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ NASA,θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ
επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε θαη είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο NASA γηα ηελ επηθάλεηα ηεο
κεηεσξνινγίαο θαη ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο:
http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen. Απηά ηα πξφζζεηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα
απνδεδεηρζνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα εθαξκνγέο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη
ηνπνζεζίεο(πρ ειηαθνί θηλεηήξηνη ηειεπηθνηλσληαθνί πχξγνη θηι).
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5.1.13.ΤΓΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Σν πδξνινγηθφ κνληέιν ησλ ζρεδίσλ ηνπ RETscreen κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
νπνηνδήπνηε ζέζε ζηνλ θφζκν. Γηα ηα έξγα ζηνλ Καλαδά, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί
θαλαδηθά πδξνινγηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πδξνινγηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
RETscreen.Γηα άιιεο ηνπνζεζίεο έξγσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ηα δεδνκέλα πδξνινγίαο
απφ άιιεο πεγέο κπνξνχλ λα θαηαινγίδνληαη απεπζείαο απφ ην έγγξαθν εξγαζίαο.
Η ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ απηή ηελ ζηηγκή πεξηιακβάλεη νξηζκέλα απφ ηα
ζηνηρεία πδξνινγίαο πνπ απαηηνχληαη ζην ππφδεηγκα γηα ηα έξγα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ
Καλαδά. Δπηπιένλ, νη ράξηεο παξέρνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα βνεζήζνπλ ηνλ ρξήζηε κε
ηελ αλάιπζε. Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πδξνινγηθή βάζε δεδνκέλσλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα
αλαθέξεηαη ζηα „‟ηνηρεία θαη Βνήζεηα πξφζβαζεο‟‟.
Απφ ην παξάζπξν δηαιφγνπ , ν ρξήζηεο επηιέγεη „‟ρψξα‟‟(δει. ν Καλαδάο κφλν γηα ηψξα)
κεηά „‟Δπαξρία/Κξάηνονο‟‟ θαη ηέινο „‟φλνκα πιεξεμνπζίνπ‟‟ ή αληί ηεο Δπαξρίαο/Κξάηνπο
, ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη „‟ηχπνο δηάξθεηαο ξνήο-θακπχιεο‟‟ θαη κεηά ν ρξήζηεο ζα
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πξέπεη λα επηιέμεη ην „‟Γεο ράξηε „‟ γηα ηελ εμεξεχλεζε θαηάιιεισλ ηχπσλ δηάξθεηαο ξνήοθακπχιεο γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ έξγνπ.(π.ρ.Αα1).Σν πιεξεμνχζην φλνκα γηα ην επηιεγκέλν
ηχπν δηάξθεηαο ξνήο-θακπχιεο ζα ελεξγνπνηείηαη γηα ιφγνπο αλαθνξάο κφλν. Απφ ην
παξάζπξν δηαιφγνπ ηα δεδνκέλα δηάξθεηαο ξνήο-θακπχιεο κπνξνχλ λα επηθνιιεζνχλ κε ην
έγγξαθν εξγαζίαο ελεξγνπνηψληαο ην θνπκπί „‟Αληέγξαςε Γεδνκέλα‟‟. Σα δεδνκέλα πνπ
εηζάγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πδξνινγηθή βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα επηθαιπθηνχλ,
δειαδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά δεδνκέλα θαη κπνξεί
ρεηξνθίλεηα λα εηζάγεη αμίεο ζε έγγξαθν εξγαζίαο.
Η αθφινπζε πεγή ησλ πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο λέαο δηάξθεηαο ξνήο-θακπχιεο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ φπσο δηαπηζηψζεθε κέζσ ηνπ
RETscreen: HYDAT(βάζε δεδνκέλσλ πδξνινγίαο) πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ην Πεξηβάιινλ
ηνπ Καλαδά. Δπηθνηλσλία κε απηέο ηηο νξγαλψζεηο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα
αγνξαζηνχλ πδξνινγηθά δεδνκέλα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη πην ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο γχξσ απφ απηφ. Δλαιιαθηηθά, νη κεηξήζεηο ησλ θαλαδηθψλ ζηαζκψλ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ RETscreen,νη επηκέξνπο ζεηξέο δεδνκέλσλ γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ζηαζκνχο κπνξνχλ λα αγνξάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Καλαδά ησλ
πδξνινγηθψλ ηνπ αξρείσλ.
Η ξνε-δηάξθεηα θακπχιεο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
κνληέινπ, είλαη δηαζέζηκεο γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ζηαζκψλ θαη ησλ κεηξήζεσλ ξνήο ηνπο.
Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα ελδέρεηαη λα είλαη δηαζέζηκα απφ ηε ζειίδα ηνπ Μηθξνχ
Τδξνειεθηξηθνχ Γηεζλή ATLAS,φπνπ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζε κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, Γηεζλψλ Μηθξψλ Τδξνειεθηξηθψλ ATLAS.
H CanmetENERGY ελδηαθέξεηαη γηα πξνζζήθε πδξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ
πδξνινγηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ RETscreen. Η επηθνηλσλία κε ην RETscreen θαη
νπνηαδήπνηε πξνζζήθε δεδνκέλσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ είλαη εππξφζδεθηε.
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5.1.14.ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΓΙΟΤ

Η βάζε δεδνκέλσλ ηνπ RETscreen παξέρεη ζην ρξήζηε ελζσκαησκέλα παξαδείγκαηα
έξγσλ απφ κηα ζεηξά „‟ειεγθηψλ‟‟ ή „‟κειεηψλ‟‟ ή “νξηδφκελνπο ρξήζηεο” ζρεδίσλ, φπνπ ην
ινγηζκηθφ ησλ θειηψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο απηφκαηα ζηξέθεη απεπζείαο
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ζην επηιεγφκελν ζρέδην. Σα ζρέδηα βάζεο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ
πξφζβαζε κε νξηζκέλνπο ηξφπνπο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη „‟βιέπσ ζρέδην βάζεο
δεδνκέλσλ‟‟ ζηελ θνξπθή ηνπ έγγξαθνπ εξγαζίαο ή ε βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα
αλαθαιείηαη ελεξγνπνηψληαο ηελ απφ ην κελνχ ηνπ RETscreen ή ζηελ πισηή κπάξα
εξγαιείσλ (βιέπε „‟Γεδνκέλα θαη βνήζεηα πξφζβαζεο‟‟). Μφιηο ε ζέζε ηνπ ζρεδίνπ βάζεο
δεδνκέλσλ δηαιφγνπ είλαη αλνηρηή, ν ρξήζηεο επηιέγεη είηε built –in πεξηγξάκκαηα ή userdefined ζρέδηα ελεξγνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε επηινγή.O ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα αξρίζεη
έλα εληειψο θαηλνχξγην ζρέδην κε ηελ επηινγή ησλ πεξηγξακκάησλ tab θαη κεηά
ελεξγνπνηψληαο ην θνπκπί „‟λέν‟‟ ζηα δεμηά. Απηφ ζα θαζαξίζεη φια ηα θειηά ζην ινγηζκηθφ.
Γηα λα βνεζεζεί ν ρξήζηεο λα ςάμεη ηε βάζε δεδνκέλσλ , ε ζεηξά ηεο θάζε ζηήιεο
ηίηινπ(π.ρ. Δίδνο ζρεδίνπ, Ολνκαζία ζρεδίνπ, θ.ιπ.) κπνξεί λα ξπζκηζηεί αιθαβεηηθά
παηψληαο ηνλ ηίηιν. Ο ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη ,γηα παξάδεηγκα, λα είλαη ε ζηήιε
„‟ Σνπνζεζία ζρεδίνπ‟‟ πξψηε απφ ηα αξηζηεξά κε ην λα ζπξζεί ν ηίηινο εληειψο ζηα
αξηζηεξά.
Πεξηγξάκκαηα, κειέηεο πεξηπηψζεσλ and user-defined ζρέδηα αλνίγνπλ επηιέγνληαο ηελ
θαηάιιειε ζεηξά θαη κεηά παηψληαο ην θνπκπί ΟΚ ζην ηέινο ηνπ παξαζχξνπ δηαιφγνπ ή
απιά επηιέγνληαο δίπια ηελ θαηάιιειε ζεηξά. Σν θνπκπί ΟΚ θιείλεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ
θαη απηφκαηα ελεξγνπνηεί ηα ζπζηήκαηα κεηαγσγήο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ
άκεζα κε ην επηιεγκέλν ζρέδην. Ο ρξήζηεο κπνξεί ηφηε λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο ζπληειεζηέο
παξαγσγήο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ. εκεηψζηε πσο αλ ν ρξήζηεο
ήδε δνχιεπε γηα ην ινγηζκηθφ ηνπ αξρείνπ, ν ρξήζηεο ζα έπξεπε πξψηα λα απνζεθεχζεη ην
αξρείν, αιιηψο φιεο νη πιεξνθνξίεο ζα ραζνχλ κφιηο ην αξρείν αιιάμεη. Σν θνπκπί
„‟Αθχξσζε‟‟ θιείλεη ην παξάζπξν δηαιφγνπ ρσξίο λα αιιάμεη απηφκαηα ην ινγηζκηθφ, ην
θνπκπί „‟Δθηχπσζε‟‟ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ παξαζχξνπ δηαιφγνπ θαη ην
θνπκπί „‟Βνήζεηα‟‟ αλνίγεη ην εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε. Σν θνπκπί Υ ζηελ πάλσ δεμηά γσλία
ηνπ έληππνπ θιείλεη ην θνπκπί δηαιφγνπ ρσξίο απηφκαηε κεηαγσγή ηνπ δηαιφγνπ.
Γηα θαζνξηζκέλα έξγα ρξεζηψλ, γίλνληαη ηα ίδηα βήκαηα, αιιά ν ρξήζηεο πξέπεη πξψηα
λα αλνίμεη έλα αξρείν RETscreen. Απηφ πεξηγξάθεηαη κε πην ιεπηνκεξή ηξφπν ζην „‟userdefined‟‟.
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ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΠΑ
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ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΟ ΧΡΗΣΗ

5.1.15.ΥΑΡΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΠΟΡΧΝ

Καηά ηελ πξφζζεζε ησλ ηνπνζεζηψλ εδάθνπο θαη ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ ηεο
NASA πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε θιηκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ RETscreen,ην εξεπλεηηθφ
θέληξν ηνπ CanmetENERGY πνπ βξίζθεηαη ζην Varennes έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία κε κηα
ζεηξά απφ άιιεο νξγαλψζεηο λα αλαπηχμνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ράξηεο ελεξγεηαθψλ
πφξσλ απεπζείαο εληφο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen,φπσο ν παγθφζκηνο ράξηεο αλέκσλ ηνπ
3TIER.
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ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΣΟΤ 3TIER

Σν εξεπλεηηθφ θέληξν CanmetENERGY ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ αξηζκνχ
ραξηψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ απεπζείαο θαη εληφο ηνπ ινγηζκηθνχ RETscreen ψζηε λα παξέρεη
κηα πην νινθιεξσκέλε παγθφζκηα θάιπςε ησλ δηαθφξσλ αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ
πφξσλ(πρ αηνιηθή ελέξγεηα).Καη έρεη ζαλ ζηφρν λα πξνζζέζεη λένπο ράξηεο γηα
αλαδπφκελνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, φπσο σθεάλησλ ξεπκάησλ, θπκάησλ θαη ηεο
γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο.
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5.1.16.ΔΛΔΤΘΔΡΟ DOWNLOAD

Σν ινγηζκηθφ αλάιπζεο ζρεδίνπ θαζαξήο ελέξγεηαο RETscreen απνηειεί κνλαδηθή
απφθαζε εξγαιείνπ ζηήξημεο κε ηελ ζπκβνιή πνιπαξίζκσλ εκπεηξνγλσκφλσλ απφ ηελ
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θπβέξλεζε, ηελ βηνκεραλία αιιά θαη ηνπ αθαδεκατθνχ θφζκνπ. Σν ινγηζκηθφ, πνπ παξέρεηαη
δσξεάλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παγθφζκηα θιίκαθα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηνπ θφζηνπο, ησλ κεηψζεσλ ησλ
εθπνκπψλ, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαη θίλδπλνο γηα δηαθφξνπο ηχπνπο αιιά
θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ηερλνινγηψλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ. Σν
ινγηζκηθφ(δηαζέζηκν ζε πνιιαπιέο γιψζζεο)πεξηιακβάλεη επίζεο πξντφλ, ζρέδηα,
πδξνινγηθέο θαη θιηκαηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, έλα ιεπηνκεξέο εγρεηξίδην ηνπ ρξήζηε θαη κηα
πεξίπησζε κειέηεο βαζηζκέλε ζε αθαδεκατθφ/παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν θαηάξηηζεο,
ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ελφο κεραλνινγηθνχ ειεθηξνληθνχ εγρεηξηδίνπ.
Απαηηήζεηο ινγηζκηθνχ θαη δεδνκέλσλ: Microsoft® Excel 2000 ή πςεινηέξα,Microsoft®
Windows 2000 ή πςεινηέξα,Microsoft.NET Framework 2.0 ή πςειφηεξν. Παξαθαιψ λα
δηαζθαιίζεηε φηη νη ηειεπηαίεο ελεκεξψζεηο ηεο Microsoft(www.Microsoft.com) γηα ηα
Windows θαη ηα Excel είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.
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5.2.Ειςαγϊγθ ςτα φφλλα εργαςίασ του RETscreen
Στθν ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα δοφμε αναλυτικά το κάκε κελί ςτα διάφορα φφλλα εργαςίασ
του λογιςμικοφ.

5.2.1.Εκκίνθςθ
Φφλλο Εκκίνθςθσ(1ο Φφλλο)
ΚΕΛΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΕ
Ονομαςύα ϋργου
Σοποθεςύα ϋργου
υντϊχθηκε για

υντϊχθηκε από
Σύποσ ϋργου

Σύποσ δικτύου
Σύποσ ανϊλυςησ

Θερμογόνοσ ικανότητα αναφορϊσ

Δεύξε ρυθμύςεισ

Γλώςςα
Εγχειρύδιο χρόςτη

Νόμιςμα
Μονϊδεσ
Επιλϋξτε τοποθεςύα κλιματικών
δεδομϋνων

ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΦΡΗΣΗ
Ειςάγεται το όνομα του ζργου(π.χ
νοςοκομείο, ξενοδοχείο, κτλ)
Ειςάγεται το μζροσ που κα
πραγματοποιθκεί το ζργο
Ειςάγεται ο λόγοσ που κα πραγματοποιθκεί
το ζργο(π.χ για εμπειρικοφσ ςκοποφσ, για
ιδιωτικι χριςθ, για πϊλθςθ ςχεδίων, κτλ)
Ειςάγεται το ονοματεπϊνυμο του μθχανικοφ
που αναλαμβάνει το ζργο
Επιλζγεται θ τεχνολογία που κα
χρθςιμοποιθκεί για τθν πραγματοποίθςθ
του ζργου
Επιλζγεται ο τρόποσ που κα παρζχεται τάςθ
ςτο ζργο
Επιλζγεται θ μζκοδοσ(μζκοδοσ 1 για τρία
φφλλα ενϊ μζκοδοσ 2 για περιςςότερα
φφλλα)
Επιλζγεται γιατί αποτελεί μζκοδο
αποτίμθςθσ του καυςίμου(Κατϊτερθ
Κερμιγόνοσ Λκανότθτα είναι θ μζκοδοσ που
χρθςιμοποιείται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
ενϊ θ Ανϊτερθ Κερμιγόνοσ Λκανότθτα
χρθςιμοποιείται ςε ΘΡΑ και Καναδά)
Με τθν επιλογι των ρυκμίςεων
εμφανίηονται οι παρακάτω 4
επιλογζσ(γλϊςςα, νόμιςμα, εγχειρίδιο
χριςτθ, μονάδεσ)
Επιλζγεται θ γλϊςςα που κα χρειαςτεί ο
χριςτθσ να δουλζψει
Οδθγίεσ, βοικεια και ςυμβουλζσ για τθν
χριςθ του λογιςμικοφ(μόνο ςε γαλλικά και
αγγλικά)
Επιλζγεται το νόμιςμα ανάλογα με τθν χϊρα
Επιλογι ανάμεςα ςε μονάδεσ μετρικοφ
ςυςτιματοσ και μονάδεσ imperial
Με τθν επιλογι εμφανίηεται πίνακασ με τισ
διακζςιμεσ χϊρεσ αλλά και νομοφσ και
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Θϋςη κλιματολογικών δεδομϋνων
Δεύξε δεδομϋνα

υμπληρώςτε το φύλλο Ενεργειακό
Μοντϋλο

περιοχζσ μζςα ςε αυτζσ
Εμφανίηει τθν τοποκεςία που ζχουμε
επιλζξει ςτθν παραπάνω επιλογι
Με αυτιν τθν επιλογι μασ εμφανίηει το
πλιρθ πίνακα των κλιματικϊν δεδομζνων
ςτο φφλλο μασ
Θ επιλογι αυτι μασ παραπζμπει κατευκείαν
ςτο επόμενο φφλλο του λογιςμικοφ δθλ. ςτο
δεφτερο φφλλο, το ενεργειακό μοντζλο

τοιχεία και ςυμπλιρωςθ φφλλου εκκίνθςθσ
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Δεδομζνα κλιματικών δεδομζνων
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Πίνακασ τοποκεςίασ κλιματικών δεδομζνων
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5.2.2.Ενεργειακό μοντζλο
Ενεργειακό Μοντζλο(2ο Φφλλο)
ΚΕΛΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΕ
Δεύξτε εναλλακτικϋσ μονϊδεσ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΦΡΗΣΗ
Με τθν επιλογι αυτι μασ εμφανίηεται εκτόσ
από €/MWh ςτθν τιμι του πωλοφμενου
θλεκτριςμοφ και €/ΚWh
ύςτημα του ηλεκτρικού φορτύου βϊςησ
Σεχνολογύα
Στθν επιλογι τεχνολογίασ μποροφμε να
επιλζξουμε ανάμεςα ςε όλεσ τισ τεχνολογίεσ
που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε(π.χ
ανεμογεννιτρια, ατμοςτρόβιλοσ,
υδροςτρόβιλοσ κτλ)
Σύποσ ανϊλυςησ
Στον τφπο ανάλυςθσ μποροφμε να
επιλζξουμε ανάμεςα ςε 3 μεκόδουσ όπου
μποροφμε να ςυμπλθρϊςουμε
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν
τεχνοοικονομικι μελζτθ όπωσ τθν ταχφτθτα
του ανζμου για κάκε μινα όλο το χρόνο,
τιμι του πωλοφμενου θλεκτριςμοφ για κάκε
μινα, δεδομζνα για καμπφλθ ιςχφοσ κτλ
Ηλεκτρικό ιςχύσ
Από τθ βάςθ δεδομζνων ςυμπλθρϊνεται
αυτόματα θ ιςχφσ ανάλογα με το μοντζλο
και τον καταςκευαςτι τθσ τεχνολογίασ που
ζχουμε επιλζξει
Καταςκευαςτόσ
Από τθ βάςθ δεδομζνων επιλζγουμε το
καταςκευαςτι τθσ τεχνολογίασ που ζχει
επιλεγεί
Μοντϋλο
Από τθ βάςθ δεδομζνων επιλζγουμε το
μοντζλο του καταςκευαςτι τθσ τεχνολογίασ
που ζχει επιλεγεί
υντελεςτόσ ιςχύοσ
Στο ςυγκεκριμζνο κελί τοποκετείται ο
ςυντελεςτισ ιςχφοσ τθσ ανεμογεννιτριασ ςε
ποςοςτό επί τθσ εκατό π.χ 80%
Βϊςη δεδομϋνων προώόντων
Από τθν βάςθ δεδομζνων επιλζγουμε τον
καταςκευαςτι, το μοντζλο και επιλζγεται
αυτόματα και θ θλεκτρικι ιςχφσ του
μοντζλου
ύςτημα ενδιϊμεςου ηλεκτρικού φορτύου
Σεχνολογύα
Στθν επιλογι τεχνολογίασ μποροφμε να
επιλζξουμε ανάμεςα ςε όλεσ τισ τεχνολογίεσ
που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε ςαν
δεφτερθ τεχνολογία τθσ μελζτθσ(π.χ
ανεμογεννιτρια, ατμοςτρόβιλοσ,
υδροςτρόβιλοσ κτλ)
Ηλεκτρικό ιςχύσ
Από τθ βάςθ δεδομζνων ςυμπλθρϊνεται
αυτόματα θ ιςχφσ ανάλογα με το μοντζλο
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Καταςκευαςτόσ

Μοντϋλο

υντελεςτόσ ιςχύοσ

Βϊςη δεδομϋνων προώόντων

Σιμό πωλούμενου ηλεκτριςμού
Επιλϋξτε ςύςτημα ιςχύοσ βαςικού
φορτύου

υμπληρώςτε το φύλλο Ανϊλυςησ
κόςτουσ

και τον καταςκευαςτι τθσ τεχνολογίασ που
ζχουμε επιλζξει ςαν δεφτερθ τεχνολογία
Από τθ βάςθ δεδομζνων επιλζγουμε το
καταςκευαςτι τθσ τεχνολογίασ που ζχει
επιλεγεί ςαν δεφτερθ τεχνολογία
Από τθ βάςθ δεδομζνων επιλζγουμε το
μοντζλο του καταςκευαςτι τθσ τεχνολογίασ
που ζχει επιλεγεί ςαν δεφτερθ τεχνολογία
Στο ςυγκεκριμζνο κελί τοποκετείται ο
ςυντελεςτισ ιςχφοσ του φωτοβολταικοφ ςε
ποςοςτό επί τθσ εκατό π.χ 75%
Από τθν βάςθ δεδομζνων επιλζγουμε τον
καταςκευαςτι, το μοντζλο και επιλζγεται
αυτόματα και θ θλεκτρικι ιςχφσ του
μοντζλου για τθν δεφτερθ και ενδιάμεςθ
τεχνολογία
Στθν ςυγκεκριμζνθ επιλογι ςυμπλθρϊνουμε
τθν τιμι του θλεκτριςμοφ ςε €/MWh
Το ςφςτθμα ιςχφοσ βαςικοφ φορτίου
χωρίηεται ςε 2 επιλογζσ. Ανάλογα με τθν
επιλογι που κα κάνουμε επιλζγουμε πια κα
είναι θ πρωτεφων τεχνολογία ςτθν μελζτθ
μασ
Θ επιλογι αυτι μασ παραπζμπει κατευκείαν
ςτο επόμενο φφλλο του λογιςμικοφ δθλ. ςτο
τρίτο φφλλο, τθν ανάλυςθ κόςτουσ

Ενεργειακό μοντζλο-ΜΕΘΟΔΟ 1
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Ενεργειακό μοντζλο-ΜΕΘΟΔΟ 2
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Ενεργειακό μοντζλο-ΜΕΘΟΔΟ 3
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Βάςθ δεδομζνων προϊόντων ςυςτιματοσ θλεκτριςμοφ φορτίου βάςθσ
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Βάςθ δεδομζνων προϊόντων ςυςτιματοσ ενδιάμεςου φορτίου βάςθσ
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5.2.3.Ανάλυςθ κόςτουσ
Ανάλυςθ Κόςτουσ(3ο Φφλλο)
Ρυθμύςεισ
Μϋθοδοσ 1
Επιλογι με τθν
οποία μασ
δίνονται πιο
ςυγκεκριμζνεσ
επιλογζσ ςτο
ςυγκεκριμζνο
φφλλο
Μϋθοδοσ 2
Επιλογι με τθν
οποία μασ
δίνεται πλθκϊρα
επιλογϊν ςτο
ςυγκεκριμζνο
φφλλο
ημειώςεισ/Εύροσ Στθ
ςυγκεκριμζνθ
επιλογι
μποροφμε να
προςκζςουμε
επιπλζον ςχόλια
αλλά και
ςθμειϊςεισ για
κάκε μασ
επιλογι
Δεύτερο νόμιςμα
Στθ
ςυγκεκριμζνθ
επιλογι
μποροφμε να
επιλζξουμε και
δεφτερο νόμιςμα
εκτόσ του
προεπιλεγμζνου
π.χ ςυνδυαςμόσ
δολαρίου-ευρϊ
Κατανομό
Επιλογι με τθν
κόςτουσ
οποία
ςυμπλθρϊνοντασ
το ποςοςτό ςτα
κελιά που
εμφανίηονται, το
αρχικό ποςό μασ
ξαναεμφανίηεται
ςτθ μιςι του
τιμι
Αρχικό κόςτοσ(πιςτώςεισ)
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Μελϋτη
ςκοπιμότητασ
Διερεύνηςη χώρου

Μονάδα

Ροςότθτα

ανά θμζρα

Αξιολόγηςη πηγών
Περιβαλλοντικό
αξιολόγηςη
Προκαταρκτικόσ
ςχεδιαςμόσ
Αναλυτικό
εκτύμηςη κόςτουσ
Μελϋτη ςεναρύου
αναφορϊσ ΑΣΘ &
ΜΡ
Προετοιμαςύα
ϋκθεςησ
Διαχεύριςη ϋργου
Σαξύδια & Διαμονό
Οριζόμενο από το
χρόςτη

ζργο
ανά θμζρα

Ο αρικμόσ του
Τιμι τθσ κάκε
κάκε είδουσ που
μελζτθσ ανά
ζχει
μονάδα που ςε
χρθςιμοποιθκεί
ςυνδυαςμό με τθν
για τθν μελζτθ
ποςότθτα μασ δίνει
μασ(πχ πόςεσ
το ποςό
ανεμογεννιτριεσ
ζχουμε, αρικμόσ
ταξιδιϊν που
ζγιναν για να
διεκπεραιωκεί
το ζργο κτλ)
----//-----//--------//-----//--------//-----//--------//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ζργο

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα
ανά-ταξίδι
Κόςτοσ

----//-----//--------//-----//--------//-----//-----

----//-----//--------//-----//--------//-----//-----

----//-----//--------//-----//--------//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

Τπό-ςύνολο:
Ανϊπτυξη
Διαπραγματεύςεισ
ςυμβολαύου
Άδειεσ & εγκρύςεισ
Επιςκόπηςη
χώρου &
δικαιώματα γησ
Διαπύςτευςη &
καταχώρηςη ΑΣΘ
Φρηματοδότηςη
ϋργου
Νομικϋσ &
Λογιςτικϋσ
υπηρεςύεσ
Διαχεύριςη ϋργου
Σαξύδια & Διαμονό
Οριζόμενο από το
χρόςτη

Μονάδα κόςτουσ

Ροςό
Το γινόμενο τθσ
ποςότθτασ επί
τθσ μονάδασ
κόςτουσ

----//-----//--------//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα
ανά θμζρα

----//-----//--------//-----//-----

----//-----//--------//-----//-----

----//-----//--------//-----//-----

ζργο

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα
ανά θμζρα
Κόςτοσ

----//-----//--------//-----//--------//-----//-----

----//-----//--------//-----//--------//-----//-----

----//-----//--------//-----//--------//-----//-----

----//-----//-----
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Τπό-ςύνολο:
Μηχανολογικϊ
Σοποθεςύα &
ςχεδιαςμόσ
κτιρύου
Μηχανολογικόσ
χεδιαςμόσ
Ηλεκτρολογικόσ
χεδιαςμόσ
Οικοδομικόσ
χεδιαςμόσ
Διαγωνιςμού &
ςυμβϊςεισ
Επύβλεψη
καταςκευόσ
Οριζόμενο από το
χρόςτη

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ανά θμζρα

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

Κόςτοσ

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

Το γινόμενο τθσ
ποςότθτασ επί
τθσ μονάδασ
κόςτουσ

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//--------//-----//-----

----//-----//--------//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

Τπό-ςύνολο:
ύςτημα παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ
Ανεμογεννότρια
kW
Αυτόματα από
το μοντζλο
ςυμπλθρϊνεται
θ θλεκτρικι
ιςχφσ που
βάλαμε ςτο
φφλλο του
ενεργειακοφ
μοντζλου
Έργα οδοποιύασ
Km
Ο αρικμόσ του
κάκε είδουσ που
ζχει
χρθςιμοποιθκεί
για τθν μελζτθ
μασ(πχ πόςεσ
ανεμογεννιτριεσ
ζχουμε, αρικμόσ
ταξιδιϊν που
ζγιναν για να
διεκπεραιωκεί
το ζργο κτλ)
Γραμμό
Km
----//-----//----μεταφορϊσ
ηλεκτριςμού
Τποςταθμόσ
ζργο
----//-----//----Μϋτρα
ζργο
----//-----//----ενεργειακόσ
απόδοςησ
Οριζόμενο από το
κόςτοσ
----//-----//----χρόςτη
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Τπό-ςύνολο:
Ιςοζύγιο ςυςτόματοσ & διαφορϊ
Ειδικϊ κόςτη
Σφςτθμα διαχείριςθσ καυςίμου
ϋργου
Εξοπλιςμόσ
ζργο
Ο αρικμόσ του
Τιμι τθσ κάκε
παρϊδοςησ
κάκε είδουσ που
μελζτθσ ανά
ζχει
μονάδα που ςε
χρθςιμοποιθκεί
ςυνδυαςμό με τθν
για τθν μελζτθ
ποςότθτα μασ δίνει
μασ(πχ πόςεσ
το ποςό
ανεμογεννιτριεσ
ζχουμε, αρικμόσ
ταξιδιϊν που
ζγιναν για να
διεκπεραιωκεί
το ζργο κτλ)
Εξοπλιςμόσ
ζργο
----//-----//--------//-----//----προετοιμαςύασ
Εξοπλιςμόσ
ζργο
----//-----//--------//-----//----αποθόκευςησ
Εξοπλιςμόσ
ζργο
----//-----//--------//-----//----διανομόσ
Καταςκευό
m2
----//-----//--------//-----//----κτιρύων και
περύβολου
Ανταλλακτικϊ
%
----//-----//--------//-----//----Μεταφορϊ
ζργο
----//-----//--------//-----//----Εκπαύδευςη &
ανά θμζρα
----//-----//--------//-----//----θϋςη ςε
λειτουργύα
Οριζόμενο από το
κόςτοσ
----//-----//--------//-----//----χρόςτη
Απρόβλεπτα
%
----//-----//----Σόκοσ κατϊ την
----//-----//----καταςκευό
Τπό-ςύνολο:
----//-----//----Ετόςια
Μονάδα
Ροςότθτα
Μονάδα κόςτουσ
κόςτη(πιςτώςεισ)
Ενοικύαςη γησ &
ζργο
Ο αρικμόσ του
Τιμι τθσ κάκε
ενοικύαςη πηγόσ
κάκε είδουσ που
μελζτθσ ανά
ζχει
μονάδα που ςε
χρθςιμοποιθκεί
ςυνδυαςμό με τθν
για τθν μελζτθ
ποςότθτα μασ δίνει
μασ(πχ πόςεσ
το ποςό
ανεμογεννιτριεσ
ζχουμε, αρικμόσ
ταξιδιϊν που
ζγιναν για να
διεκπεραιωκεί
το ζργο κτλ)
Υόροσ ιδιοκτηςύασ ζργο
----//-----//--------//-----//-----

Το γινόμενο τθσ
ποςότθτασ επί
τθσ μονάδασ
κόςτουσ

----//-----//--------//-----//--------//-----//--------//-----//-----

----//-----//--------//-----//--------//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//----Ροςό
----//-----//-----
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Ποςοςτό
αςφαλύςτρων
Σμόματα &
Εργαςύα
Παρακολούθηςη &
επικύρωςη ΑΣΘ
Κοινωνικϊ οφϋλη
Γενικϊ &
διοικητικϊ
Οριζόμενο από το
χρόςτη
Απρόβλεπτα
Τπό-ςύνολο:
Περιοδικϊ
κόςτη(πιςτώςεισ)
Οριζόμενο από το
χρόςτη

ζργο

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ζργο

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ζργο

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

ζργο
ζργο

----//-----//--------//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

κόςτοσ

----//-----//-----

----//-----//-----

----//-----//-----

%

----//-----//----Μονάδα κόςτουσ

----//-----//----Ροςό

Μονάδα

Ζτοσ

κόςτοσ

Ο αρικμόσ του
Τιμι τθσ κάκε
Το γινόμενο τθσ
κάκε είδουσ που
μελζτθσ ανά
ποςότθτασ επί
ζχει
μονάδα που ςε
τθσ μονάδασ
χρθςιμοποιθκεί
ςυνδυαςμό με τθν
κόςτουσ
για τθν μελζτθ
ποςότθτα μασ δίνει
μασ(πχ πόςεσ
το ποςό
ανεμογεννιτριεσ
ζχουμε, αρικμόσ
ταξιδιϊν που
ζγιναν για να
διεκπεραιωκεί
το ζργο κτλ
----//-----//--------//-----//--------//-----//----Σϋλοσ διϊρκειασ
κόςτοσ
Οριηόμενο από
----//-----//--------//-----//----ζωόσ ϋργου
το λογιςμικό
Μεταφορϊ ςτο φύλλο Ανϊλυςησ εκπομπών
Θ επιλογι αυτι μασ παραπζμπει
κατευκείαν ςτο επόμενο φφλλο του
λογιςμικοφ δθλ. ςτο τζταρτο φφλλο
τθσ ανάλυςθσ εκπομπϊν
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5.2.4.Οικονομικι ανάλυςθ
Οικονομικι Ανάλυςθ(5ο Φφλλο)
Οικονομικού παρϊμετροι
Γενικϊ
Κυλιόμενοσ φόροσ κόςτουσ
καυςύμου

%

Σιμό πληθωριςμού

%

Επιτόκιο αναγωγόσ

%

Διϊρκεια ζωόσ ϋργου

ζτοσ

Φρηματοδότηςη
Κύνητρα και επιχορηγόςεισ

€

Σοκοχρεολύςιο

%

Ο χριςτθσ ειςάγει το κόςτοσ του
καυςίμου ςε τιμζσ ποςοςτοφ(%)
που κα είναι ο ετιςιοσ
προβλεπόμενοσ ρυκμόσ αφξθςθσ.
Αυτό επιτρζπει ςτο χριςτθ να
προςαρμόηετε ςτουσ ρυκμοφσ του
πλθκωριςμοφ όςο αναφορά το
κόςτοσ των καυςίμων που
ενδζχεται να διαφζρει από χϊρα
ςε χϊρα
Ο χριςτθσ ειςάγει το ποςοςτό
πλθκωριςμοφ (%), το οποίο είναι
το προβλεπόμενο ετιςιο μζςο
ποςοςτό του πλθκωριςμοφ κατά
τθ διάρκεια ηωισ του ζργου
Ο χριςτθσ ειςάγει το
προεξοφλθτικό επιτόκιο (%), που
είναι το επιτόκιο που
χρθςιμοποιείται για τθν ζκπτωςθ
μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν για
να ςυγκεντρϊςει τθν παροφςα
αξία
Ο χριςτθσ ειςάγει το ζργο ηωισ
(ζτοσ), που είναι θ διάρκεια κατά
τθν οποία αξιολογείται θ
οικονομικι βιωςιμότθτα του ζργου
Ο χριςτθσ ειςάγει το οικονομικό
κίνθτρο, αυτό είναι οποιαδιποτε
ςυνειςφορά επιχοριγθςθσ,
επιδότθςθ, κλπ που καταβάλλεται
για το αρχικό κόςτοσ του ζργου
(εκτόσ των πιςτϊςεων)
Ο χριςτθσ ειςάγει το δθμόςιο
χρζοσ (%), που είναι ο λόγοσ του
χρζουσ επί του ποςοφ του χρζουσ
και του μετοχικοφ κεφαλαίου ενόσ
ζργου. Ο δείκτθσ χρζουσ
αντικατοπτρίηει τθν χρθματοδοτικι
επιρροι που ζχουν δθμιουργθκεί
για ζνα ζργο. Πςο υψθλότερο το
δθμόςιο χρζοσ, τόςο μεγαλφτερθ θ
χρθματοδοτικι μόχλευςθ. Το
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Ανϊλυςη φόρου ειςοδόματοσ

υντελεςτόσ φόρου
ειςοδηματικόσ επύπτωςησ

Ζημιϋσ εισ μεταφορϊ;

Μϋθοδοσ απόςβεςησ

Κανόνασ μιςού χρόνουχρόνου 1

μοντζλο χρθςιμοποιεί το δείκτθ
του χρζουσ για τον υπολογιςμό τθσ
επζνδυςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου
που απαιτείται για τθ
χρθματοδότθςθ του ζργου
Ο χριςτθσ με τθν επιλογι αυτι
μπορεί να δθλϊςει ι και όχι όμωσ
τον φόρο ειςοδιματοσ που πρζπει
να λθφκεί υπόψθ για τθν
οικονομικι ανάλυςθ
%
Ο χριςτθσ ειςάγει το ποςοςτό του
φόρου ειςοδιματοσ (%), που είναι
το πραγματικό επιτόκιο ιςοδφναμο
με το οποίο φορολογοφνται το
κακαρό ειςόδθμα ι τθν
εξοικονόμθςθ πόρων που
προζρχονται από το ζργο
Εάν ο χριςτθσ επιλζξει "Ναι", οι απϊλειεσ
μεταφζρονται και εφαρμόηονται κατά φορολογθτζο
ειςόδθμα ι ςαν εξοικονόμθςθ πόρων κατά τα
επόμενα ζτθ, μειϊνοντασ ζτςι το φόρο ειςοδιματοσ.
Εάν ο χριςτθσ επιλζξει "Πχι", οι απϊλειεσ δεν
μεταφζρονται αλλά μάλλον χάνονται και με τον τρόπο
αυτό ποτζ δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
αντιςτάκμιςθ κάκε άλλου ζτουσ ςτο φορολογθτζο
ειςόδθμα. Εάν ο χριςτθσ επιλζγει "οι δια μζςου," οι
απϊλειεσ δεν μεταφζρονται προσ τα εμπρόσ, αλλά
μάλλον χρθςιμοποιοφνται κατά το ζτοσ ςτο οποίο
παρουςιάηονται και εφαρμόηονται ζναντι κερδϊν από
πθγζσ άλλεσ πλθν του ζργου (ι πλθροφν τισ
προχποκζςεισ και δθμιουργοφν επιςτρεφόμενο
φόρο), μειϊνοντασ ζτςι το φόρο ειςοδιματοσ
οφειλομζνων κατά τα ζτθ ςτα οποία προκφπτουν
απϊλειεσ
Πταν "Κανζνα" είναι επιλεγμζνο, το πρότυπο
υποκζτει ότι ςτο ςχζδιο είναι πλιρωσ
κεφαλαιοποιθμζνοι οι τόκοι κατά τθν ζναρξι, δεν ζχει
αποςβεςτεί μζςω των ετϊν και κατά ςυνζπεια
διατθρεί τθν αρχικι τιμι ςε όλθ τθ διάρκεια ηωισ του.
Πταν είναι επιλεγμζνο το "Αποκλίνον ιςοηφγιο", το
πρότυπο υποκζτει ότι το κεφαλαιοποιθμζνο κόςτοσ
του ζργου, όπωσ κακορίηεται από τθ φορολογικι
βάςθ απόςβεςθσ, ζχει αποςβεςκεί με τον ςυντελεςτι
απόςβεςθσ. Πταν θ "Ευκεία γραμμι" είναι
επιλεγμζνθ, το πρότυπο υποκζτει ότι το
κεφαλαιοποιθμζνο κόςτουσ του ζργου, όπωσ
κακορίηεται από τθ φορολογικι βάςθ απόςβεςθσ,
είναι απόςβεςθ με ςτακερό ρυκμό ςτθν περίοδο
απόςβεςθσ
ναι/όχι
Εάν ο χριςτθσ επιλζξει "Ναι", θ
απόςβεςθ υπολογίηεται ςε ςχζςθ
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Υορολογικό βϊςη απόςβεςησ

%

Ρυθμόσ απόςβεςησ

%

Τφύςταται φορολογικό
ατϋλεια;

ναι/όχι

με το ιμιςυ του πρϊτου ζτουσ. Εάν
ο χριςτθσ επιλζξει "Πχι", το
μοντζλο δεν ενςωματϊνει τον
κανόνα του εξάμθνου και θ
απόςβεςθ υπολογίηεται
χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο
απόςβεςθσ που επιλζξαμε κατά τθ
διάρκεια τθσ περιόδου απόςβεςθσ
ι τθ διάρκεια ηωισ του ζργου
Ο χριςτθσ ειςάγει τθν απόςβεςθ
φορολογικισ βάςθ (%), που
χρθςιμοποιείται για να κακοριςτεί
το τμιμα του κεφαλαιοποιθμζνου
αρχικοφ κόςτουσ και μπορεί να
αποςβεςτεί για φορολογικοφσ
ςκοποφσ
Ο χριςτθσ ειςάγει το ποςοςτό
απόςβεςθσ (%), που είναι ο
ρυκμόσ με τον οποίο το κόςτοσ
κεφαλαίου του ζργου είναι
υποτιμθμζνο κάκε χρόνο
Ο χριςτθσ δθλϊνει ναι ι όχι,
επιλζγοντασ από τθν λίςτα,
ανεξαρτιτωσ του κατά πόςον το
ζργο μπορεί να επωφελθκεί από
μια αργία φόρου. Εάν ο χριςτθσ
επιλζξει "Ναι", οι διακοπζσ φόρου
ιςχφουν αρχίηοντασ από το πρϊτο
ζτοσ λειτουργίασ, το ζτοσ 1, ζωσ
και τον φόρο διάρκειασ των
διακοπϊν

Ετόςια ϋςοδα
Έςοδα από πώληςη
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ

Εϊν υπϊρχει ςτο μοντϋλο μασ ηλεκτρικό
ενϋργεια που εξϊγεται(πωλεύται). Θα
προςτεθούν οριςμϋνα πεδύα ςτο χρόςτη που θα
του επιτρϋπουν να προςαρμόζει την ηλεκτρικό
ενϋργεια εξαγωγόσ ειςοδόματοσ ςτισ
ιδιαιτερότητεσ του ϋργου
Έςοδα από τη μεύωςη εκπομπών ΑΣΘ
Καθαρό μεύωςη εκπομπών
tCO2/yr
Το μοντζλο υπολογίηει τθν ετιςια
ΑΣΘ
μείωςθ κακαροφ ΑΤΚ, ιςοδφναμο
ςε τόνουσ διοξειδίου του
άνκρακα(tCO2/ζτοσ), που
προκφπτει από τθν εφαρμογι του
προτεινόμενου ςυςτιματοσ
Καθαρό μεύωςη εκπομπών
tCO2
Το μοντζλο υπολογίηει τθ
ΑΣΘ-0 ϋτη
ςωρευτικι κακαρι μείωςθ του
ΑΤΚ κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του
ζργου, ςε ιςοδφναμουσ τόνουσ
διοξειδίου του άνκρακα (tCO2),
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Σιμό πύςτωςησ μεύωςησ
εκπομπών ΑΣΘ

Έςοδα από τη μεύωςη
εκπομπών ΑΣΘ

Διϊρκεια πύςτωςησ μεύωςησ
εκπομπών ΑΣΘ

Καθαρό μεύωςη εκπομπών
ΑΣΘ-0 ϋτη

Κυλιόμενοσ φόροσ πύςτωςησ
μεύωςησ εκπομπών Α’

Προςαύξηςη εςόδων πελϊτη
(ϋκπτωςη)

Προςαύξηςη τιμόσ ηλεκτρικόσ

που προκφπτουν από τθν
εφαρμογι του προτεινόμενου
ςυςτιματοσ αντί του βαςικοφ
ςυςτιματοσ ι τθσ γραμμι βάςθσ
€/ tCO2
Ο χριςτθσ ειςάγει τθν τιμι
πίςτωςθσ τθσ μείωςθσ του ΑΤΚ
ανά τόνο ιςοδφναμου διοξειδίου
του άνκρακα (tCO2).
€
Το μοντζλο υπολογίηει το ετιςιο
ειςόδθμα μείωςθσ του ΑΤΚ που
αντιπροςωπεφει το ειςόδθμα που
δθμιουργείται από τθν πϊλθςθ ι
τθν ανταλλαγι των μειϊςεων του
ΑΤΚ
ζτοσ
Ο χριςτθσ καταχωρεί τισ πιςτϊςεισ
μείωςθσ των εκπομπϊν του ΑΤΚ.
Τυπικά, αυτι θ τιμι
αντιπροςωπεφει τον αρικμό των
ετϊν για τθν οποία το ςχζδιο
λαμβάνει μείωςθ των πιςτϊςεων
του ΑΤΚ. Χρθςιμοποιείται για να
προςδιοριςτεί το ειςόδθμα
μείωςθσ του ΑΤΚ κατά τθ διάρκεια
ηωισ του ζργου
tCO2
Το μοντζλο υπολογίηει τθ
ςωρευτικι κακαρι μείωςθ του
ΑΤΚ, το ιςοδφναμο ςε τόνουσ
διοξειδίου του άνκρακα (tCO2),
που προκφπτουν από τθν
εφαρμογι του προτεινόμενου
ςυςτιματοσ αντί τθσ βαςικισ
υπόκεςθσ, για τθν πιςτωτικι
διάρκεια του ΑΤΚ. Θ τιμι αυτι
υπολογίηεται πολλαπλαςιάηοντασ
τθ κατάλλθλθ ετιςια μείωςθ του
ΑΤΚ δια τθσ χρονικισ διάρκειασ
πιςτωτικϊν μειϊςεων του ΑΤΚ
%
Ο χριςτθσ ειςάγει τθν μείωςθ του
ΑΤΚ ςε ποςοςτό επί τθσ εκατό (%),
που είναι θ προβλεπόμενθ ετιςια
μζςθ ταχφτθτα τθσ αφξθςθσ του
ποςοςτοφ τθσ πίςτωςθσ τθσ
μείωςθσ του ΑΤΚ κατά τθ διάρκεια
ηωισ του ζργου
Εάν ο χριςτθσ επιλζξει το πεδίο αυτό τότε
κα εμφανιςτοφν κελιά που κα επιτρζψουν
ςτο χριςτθ να προςαρμόςει τθν ανάλυςθ
πριμοδότθςθσ ειςοδιματοσ(ζκπτωςθ)
ανάλογα ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ
του ζργου
%
Ο χριςτθσ ειςάγει τθν ετιςια
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ενϋργειασ(ϋκπτωςη)

Προςαύξηςη εςόδων
ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ(ϋκπτωςη)
Άλλα ειςοδόματα(κόςτοσ)

Ενϋργεια

Ρυθμόσ

Άλλα ειςοδόματα(κόςτοσ)

Διϊρκεια

Ρυθμόσ αύξηςησ

Έςοδα παραγωγόσ Καθαρόσ
Ενϋργειασ(ΚΕ)
Παραγωγό ΚΕ

πριμοδότθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
ι πιςτωτικϊν τηίρου(αρνθτικζσ
τιμζσ) ωσ ποςοςτό του ετιςιου
κόςτουσ καυςίμου
€
Το μοντζλο υπολογίηει τθν
πριμοδότθςθ τθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ ι των πιςτωτικϊν τηίρου
Εάν ο χριςτθσ επιλζξει το πλαίςιο κα
εμφανιςτοφν άλλα κελιά που του
επιτρζπουν να προςαρμόςει άλλα
ειςοδιματα ανάλογα ςτισ ανάγκεσ του
ζργου
MWh ι kW
Επιλζγοντασ τθ μονάδα, ο χριςτθσ
κα ειςαγάγει ςτθ ςυνζχεια είτε τθ
μεταφορικι ικανότθτα (kW) ι τθν
ενζργεια (MWh) που ςυνδζονται
με τα άλλα ζςοδα ι κόςτθ
€/MWh ι €/kW Ανάλογα με τισ μονάδεσ που
επιλζξαμε παραπάνω, ο χριςτθσ
ειςάγει τθν ικανότθτα ι το
ςυντελεςτι ενζργειασ.
Χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό με
τθν ικανότθτα ι το ςυντελεςτι
ενζργειασ για τον υπολογιςμό των
ετιςιων άλλων ειςοδθμάτων ι
κόςτουσ
€
Το μοντζλο υπολογίηει τα ετιςια
άλλα ζςοδα (ι κόςτθ). Θ τιμι αυτι
υπολογίηεται πολλαπλαςιάηοντασ
τθν τιμι ικανότθτασ ι τθν ενζργεια
και τθν ιςοτιμία. Θ ετιςια αξία των
άλλων ειςοδθμάτων (ι κόςτουσ)
ζχει κλιμακωκεί με τον άλλο ρυκμό
ςτθν κλιμάκωςθ ειςοδιματοσ.
ζτοσ
Ο χριςτθσ ειςάγει τθ διάρκεια
(ζτοσ) που αντιπροςωπεφει τον
αρικμό των ετϊν για τθν οποία το
ςχζδιο λαμβάνει τα άλλα ζςοδα ι
για τθν οποία κάποιο άλλο κόςτοσ
ζχει γεννθκεί
%
Ο χριςτθσ ειςάγει το ποςοςτό
κλιμάκωςθσ (%), που είναι θ
προβλεπόμενθ ετιςια αφξθςθ του
ποςοςτοφ των άλλων ειςοδθμάτων
(κόςτθ) επί των άλλων διάρκειασ
ειςοδθμάτων(κόςτθ)
Επιλζγοντασ τθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι το
μοντζλο μασ εμφανίηει τουσ υπολογιςμοφσ
που ζχει κάνει για τθν παραγωγι
MWh
Το μοντζλο υπολογίηει τθν ετιςια
παραγωγι κακαρισ ενζργειασ (CE).
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Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει πιο
καφςιμο μπορεί να τον ωφελιςει
από μια πίςτωςθ παραγωγισ
κακαρισ ενζργειασ ςτο κάτω μζροσ
του παρόντοσ τμιματοσ

Σύποσ
καυςύμου

Αποδιδόμενθ ενζργεια (MWh)
Ο χριςτθσ ςε προθγοφμενα κελιά ζχει επιλζξει τφπο
καυςίμου και μασ εμφανίηεται ςτθν ςυγκεκριμζνθ
επιλογι

5.2.5.Ανάλυςθ επικινδυνότθτασ
Ανάλυςθ επικινδυνότθτασ(6ο Φφλλο)

Ανϊλυςη ευαιςθηςύασ
Ο χριςτθσ επιλζγει, από τζςςερισ επιλογζσ
ςτθν αναπτυςςόμενθ λίςτα, τον οικονομικό
δείκτθ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν
ανάλυςθ ευαιςκθςίασ. Θ τροποποίθςθ τθσ
επιλογισ ςε αυτό το κελί κα αλλάξει τα
αποτελζςματα ςτο φφλλο εργαςίασ.
(IRR) μετϊ-φόρου-μετοχϋσ
Το υπόδειγμα που υπολογίηει το μετάφόρου ςυντελεςτι εςωτερικισ απόδοςθσ
(ΡΕΑ) του μετοχικοφ κεφαλαίου (%), που
αντιπροςωπεφει το πραγματικό ςυμφζρον
απόδοςθσ που παρζχονται από το μετοχικό
κεφάλαιο ζργου κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ
μετά το φόρο ειςοδιματοσ. Υπολογίηεται
χρθςιμοποιϊντασ τθν μετά-φόρου ετιςια
ταμειακϊν ροϊν και τθσ ηωισ του ζργου
(IRR) μετϊ-φόρου- περιουςιακϊ
Το υπόδειγμα που υπολογίηει το μετάςτοιχεύα
φόρου ςυντελεςτι εςωτερικισ απόδοςθσ
(ΡΕΑ) των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ (%),
που αντιπροςωπεφει το πραγματικό
ςυμφζρον απόδοςθσ που παρζχονται από
τα περιουςιακά ςτοιχεία του ζργου κατά τθ
διάρκεια τθσ ηωισ μετά το φόρο
ειςοδιματοσ. Υπολογίηεται
χρθςιμοποιϊντασ τθν ετιςια μετά-φόρου
Εκτϋλεςη ανϊλυςησ ςε
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Αποπληρωμό μετοχών

Καθαρό Παρούςα Αξύα (ΚΠΑ)

ταμειακϊν ροϊν και τθσ ηωισ του ζργου
Το υπόδειγμα που υπολογίηει το μετοχικό
κεφάλαιο των περιουςιακϊν ςτοιχείων, που
αντιπροςωπεφει το χρονικό διάςτθμα που
απαιτείται για τον κάτοχο ενόσ ζργου να
ανακτιςει τα δικαιϊματα του τθσ αρχικισ
επζνδυςθσ (ιδίων κεφαλαίων) εκτόσ των
ταμειακϊν ροϊν ζργου που
δθμιουργοφνται. Το μετοχικό κεφάλαιο των
περιουςιακϊν ςτοιχείων κεωρείται ζργο
ταμειακϊν ροϊν από τθν ζναρξι του, κακϊσ
και θ επιρροι (επίπεδο του χρζουσ) του
ζργου, γεγονόσ που κακιςτά ζνασ καλφτεροσ
δείκτθσ χρόνου του ζργου επί τθσ ουςίασ
από ό, τι θ απλι payback. Το υπόδειγμα
χρθςιμοποιεί τον αρικμό ζτουσ και τισ
ςωρευτικζσ μετά-φόρου ταμειακζσ ροζσ
προκειμζνου να υπολογιςτεί αυτι θ τιμι.
Το υπόδειγμα που υπολογίηει τθ κακαρι
παροφςα αξία (ΚΡΑ) του ζργου, που είναι θ
τιμι του ςυνόλου μελλοντικϊν ταμειακϊν
ροϊν, θ οποία είναι θ προεξόφλθςθ με το
ποςοςτό ζκπτωςθσ, ςτο ςθμερινό τθσ
νόμιςμα. Θ ςυνάρτθςθ ΚΡΑ ςχετίηεται με το
ςυντελεςτι εςωτερικισ απόδοςθσ (ΡΕΑ).
Ζτςι θ ΚΡΑ υπολογίηεται ςε μια ϊρα 0 που
αντιςτοιχεί ςτθ διακλάδωςθ ςτο τζλοσ του
ζτουσ 0 και τθν αρχι του ζτουσ 1. Σφμφωνα
με τθ μζκοδο τθσ ΚΡΑ, θ παροφςα αξία
όλων των ταμειακϊν ειςροϊν ςυγκρίνεται
κατά τθν παροφςα αξία όλων των ταμειακϊν
εκροϊν, που ςχετίηεται με ζνα επενδυτικό
ςχζδιο. Θ διαφορά μεταξφ τθσ παροφςασ
αξίασ των ταμειακϊν ροϊν και εκεί είναι
που καλείται θ ςυνάρτθςθ ΚΡΑ, κακορίηει
κατά πόςον είναι ι όχι το ζργο γενικά μια
οικονομικά αποδεκτι επζνδυςθ. Κετικζσ
τιμζσ ΚΡΑ είναι ζνασ δείκτθσ για ζνα
δυνθτικά εφικτό ζργο. Θ μζκοδο κακαρισ
παροφςασ αξίασ, είναι αναγκαία για να
επιλζξουμε ζναν ςυντελεςτι για τθν
προεξόφλθςθ ταμειακϊν ροϊν ςε παροφςα
αξία. Ωσ πρακτικό ηιτθμα, με τθν επιλογι
ενόσ προεξοφλθτικοφ επιτοκίου κζτει πολφ
χρόνο και μελζτθ για τθν οργάνωςθ του. Το
μοντζλο υπολογίηει τθ ςυνάρτθςθ ΚΡΑ
χρθςιμοποιϊντασ τισ ςωρευτικζσ μετάφόρου ταμειακζσ ροζσ. Στισ περιπτϊςεισ
όπου ο χριςτθσ ζχει επιλζξει να μθν
διεξάγουν μια ανάλυςθ φόρου, τα ΚΡΑ
υπολογίηουν τα προ φόρου ταμειακϊν ροϊν
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Εύροσ ευαιςθηςύασ

Ο χριςτθσ ειςάγει το φάςμα ευαιςκθςίασ
(%), που ορίηει το μζγιςτο ποςοςτό
παραλλαγισ που κα εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ
βαςικζσ παραμζτρουσ ςτουσ πίνακεσ
αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ ευαιςκθςίασ.
Κάκε παράμετροσ κυμαίνεται από το
ακόλουκο κλάςμα τθσ περιοχισ
ευαιςκθςίασ: -1, -1/2, 0, 1/2, 1
Κατώφλι
Ο χριςτθσ ειςάγει τθν οριακι τιμι για το
οικονομικό δείκτθ που επιλζξαμε. Το
κατϊτατο όριο που είναι θ τιμι βάςει των
οποίων (για το "μετά-φόρου IRR - μετοχικό
κεφάλαιο," "μετά-φόρου IRR περιουςιακϊν ςτοιχείων" και "κακαρισ
παροφςασ αξίασ (ΚΡΑ)") ι μζςω τθσ οποίασ
(για το "τυπικό payback") ο χριςτθσ κεωρεί
ότι το προτεινόμενο ζργο δεν είναι
οικονομικά βιϊςιμο. Αποτελζςματα τα
οποία υποδθλϊνουν ζνα μθ βιϊςιμο ζργο,
όπωσ ορίηονται από το όριο του χριςτθ, κα
εμφανίηονται ωσ πορτοκαλί κελιά ςτουσ
πίνακεσ αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ
ευαιςκθςίασ
Ανϊλυςη επικινδυνότητασ
Εκτϋλεςη ανϊλυςησ ςε
Ο χριςτθσ επιλζγει, από τζςςερισ επιλογζσ
ςτθν αναπτυςςόμενθ λίςτα, τον οικονομικό
δείκτθ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν
ανάλυςθ ευαιςκθςίασ. Θ τροποποίθςθ τθσ
επιλογισ ςε αυτό το κελί κα αλλάξει τα
αποτελζςματα ςτο φφλλο εργαςίασ.
Απσικά κόζηη
Ο χριςτθσ ειςάγει το αρχικό φάςμα
κόςτουσ. Θ περιοχι είναι ζνα ποςοςτό που
αντιςτοιχεί ςτθν αβεβαιότθτα που
ςχετίηεται με το εκτιμϊμενο κόςτοσ τθσ
αρχικισ τιμισ. Πςο υψθλότερο το ποςοςτό,
τόςο μεγαλφτερθ θ αβεβαιότθτα. Θ περιοχι
κακορίηει τα όρια του διαςτιματοσ των
πικανϊν τιμϊν που κα μποροφςε να
αναλάβει το αρχικό κόςτοσ
Σιμή πίζηυζηρ μείυζηρ εκπομπών ΑΣΘ
Ο χριςτθσ ειςάγει τθν τιμι πίςτωςθσ
μείωςθσ εκπομπϊν ΑΤΚ. Θ περιοχι είναι
ζνα ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτθν
αβεβαιότθτα που ςχετίηεται με τθν
προχπολογιςκείςα τιμι πίςτωςθσ μείωςθσ
εκπομπϊν ΑΤΚ ςτθν αξία του ςυντελεςτι.
Πςο υψθλότερθ το ποςοςτό, τόςο
μεγαλφτερθ θ αβεβαιότθτα. Θ περιοχι
κακορίηει τα όρια του διαςτιματοσ των
πικανϊν τιμϊν που κα μποροφςε να πάρει ο
ςυντελεςτισ ζκπτωςθσ τθσ μείωςθσ του ΑΤΚ
Καθαπή μείυζη εκπομπών ΑΣΘ Ο χριςτθσ ειςάγει το κακαρό εφροσ τθσ
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διάπκεια πιζηώζευν

Περύοδοσ χρϋουσ

Επύπεδο κινδύνου

μείωςθσ του ΑΤΚ κατά τθ διάρκεια τθσ
πίςτωςθσ. Θ περιοχι είναι ζνα ποςοςτό που
αντιςτοιχεί ςτθν αβεβαιότθτα που
ςχετίηεται με τθν εκτιμϊμενθ κακαρι αξία
τθσ μείωςθσ του ΑΤΚ κατά τθ διάρκεια τθσ
πίςτωςθσ. Πςο υψθλότερο το ποςοςτό,
τόςο μεγαλφτερθ θ αβεβαιότθτα. Θ περιοχι
κακορίηει τα όρια του διαςτιματοσ των
πικανϊν τιμϊν που κα μποροφςε να
αναλάβει θ κακαρι μείωςθ του ΑΤΚ κατά τθ
διάρκεια τθσ πίςτωςθσ
Ο χριςτθσ ειςάγει τθν περιοχι
κοινοβουλευτικοφ χρζουσ. Θ περιοχι είναι
ζνα ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςτθν
αβεβαιότθτα που ςχετίηεται με τθν
κοινοβουλευτικι τιμι του εκτιμϊμενου
χρζουσ. Πςο υψθλότερο το ποςοςτό, τόςο
μεγαλφτερθ θ αβεβαιότθτα. Θ περιοχι που
ορίηεται από το χριςτθ πρζπει να είναι μια
τιμι ποςοςτοφ μεταξφ 0% και το
χαμθλότερο ποςοςτό τζτοιο ϊςτε ο όροσ
του χρζουσ να μειϊνεται πάντα μεταξφ 1
ζτουσ και τθσ ηωισ του ζργου. Θ περιοχι
κακορίηει τα όρια του διαςτιματοσ των
πικανϊν τιμϊν που κα μποροφςε να
αναλάβει ο όροσ χρζουσ
Το επίπεδο του κινδφνου χρθςιμοποιείται
για τον κακοριςμό ενόσ διαςτιματοσ
εμπιςτοςφνθσ (κακοριςμζνεσ με μζγιςτα και
ελάχιςτα όρια) εντόσ του οποίου ο
οικονομικόσ δείκτθσ αναμζνεται να μειωκεί.
Το επίπεδο του κινδφνου αντιπροςωπεφει
τθν πικανότθτα ότι ο οικονομικόσ δείκτθσ κα
μειωκεί ζξω από αυτό το διάςτθμα
εμπιςτοςφνθσ. Τα όρια του διαςτιματοσ
εμπιςτοςφνθσ υπολογίηονται αυτόματα με
βάςθ τθ διάμεςθ τιμι και το επίπεδο του
κινδφνου, και εμφανίηονται ωσ "Ελάχιςτθ ςε
επίπεδο εμπιςτοςφνθσ" και "μζγιςτθ ςε
επίπεδο εμπιςτοςφνθσ”. Ρροτείνεται ο
χριςτθσ να ειςάγει ζνα επίπεδο του
κινδφνου των 5 ι 10%, που είναι τυπικζσ
τιμζσ για τθν ανάλυςθ των τυπικϊν
κινδφνων
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Κευάλαιο 6ο
Ανάλυςθ Case Study

6.1.Εφαρμογι αυτόνομου υβριδικοφ ςυςτιματοσ για παραγωγι
θλεκτριςμοφ ςε ξενοδοχείο

Συνολικι επιφάνεια εςωτερικϊν χϊρων:
Δωμάτια: 10
Τόποσ εγκατάςταςθσ: Λιμνοσ
Είδοσ εγκατάςταςθσ: Αυτόνομο Υβριδικό
Χαρακτθριςτικά: Ξενοδοχείο 10 δωματίων
Σθμειϊςεισ: Το ξενοδοχείο λειτουργεί μόνο τουσ 6 μινεσ από το ζτοσ.
Κλιματιςτικό δεν υπάρχει γιατί είναι ςχεδιαςμζνο βιοκλιματικά.
Για κζρμανςθ νεροφ υπάρχει θλιακόσ κερμοςίφωνασ.

6.1.1.Εξοπλιςμόσ
Το ξενοδοχείο είναι ςε αυτόνομο υβριδικό ςφςτθμα(δθλ. λειτουργεί ςε απομονωμζνο
δίκτυο χωρίσ παροχι από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ). Το υβριδικό ςφςτθμα περιλαμβάνει το
ςυνδυαςμό και τθν χριςθ ανεμογεννθτριϊν και φωτοβολταϊκϊν, το οποίο τροφοδοτεί εξ’
ολοκλιρου τον θλεκτριςμό ςε όλο το χϊρο του ξενοδοχείου ςυμπεριλαμβανομζνου των
δωματίων, των διαδρόμων, του κιπου και τθσ υποδοχισ του ξενοδοχείου.

6.1.2.Ηλεκτρικζσ καταναλϊςεισ
Οι ανάγκεσ του ξενοδοχείου ςε θλεκτριςμό ςυνίςτανται ςτα εξισ:
Φώροσ

Δωμϊτια

Διϊδρομοι
Κόποσ
Τποδοχό

Καταναλώςεισ
3 λάμπεσ οικονομίασ 15 Watt
1 μικρό ψυγείο
1 τθλεόραςθ
Ρρίηα για κινθτό
1 πιςτολάκι για μαλλιά
10 λάμπεσ οικονομίασ 15 Watt
10 λάμπεσ οικονομίασ 11 Watt
5 λάμπεσ οικονομίασ 15 Watt
1 Θ/Υ
1 εκτυπωτι
1 τθλεφωνικό κζντρο
111

1 τθλεόραςθ
1 θλεκτρικι κουηίνα
1 καφετζρια
1 μίξερ
1 πλυντιριο ροφχων
1 ςίδερο

Διϊφορα

Πίνακασ ςυςκευών του ξενοδοχείου

Σθμείωςθ: Ραρακάτω κα δοφμε αναλυτικά τισ θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ, τα ποςά του
θλεκτριςμοφ, τισ ϊρεσ λειτουργίασ των ςυςκευϊν κτλ.

6.1.3.Ακριβείσ καταναλϊςεισ θλεκτριςμοφ
Ζτοσ
Εξάμθνο
Μινασ
Μζρα

365 μζρεσ
6 μινεσ
30 μζρεσ
24 ϊρεσ

Σφμφωνα με το παραπάνω πίνακα κα υπολογίςουμε τισ ακριβισ καταναλϊςεισ ςε
θλεκτριςμό των ςυςκευϊν που κα χρθςιμοποιιςουμε παρακάτω ςτθν χρθματοοικονομικι
και καταςκευαςτικι μελζτθ με το λογιςμικό RETscreen.
Αρχικά να αναφερκεί, όπωσ ςθμειϊκθκε και παραπάνω πωσ το ξενοδοχείο είναι ςε
λειτουργία τουσ 6 μινεσ ενόσ ζτουσ και μάλιςτα τθν καλοκαιρινι περίοδο. Το μόνο που
βρίςκεται ςε λειτουργία όλο το ζτοσ είναι τα εξωτερικά φϊτα του ξενοδοχείου.
Εξωτερικά φώτα κιπου:
Για το φωτιςμό του κιπου χρθςιμοποιοφνται 10 λάμπεσ οικονομίασ των 11 Watt.
Συνολικά λοιπόν ζχουμε 10x11=110 Watt.
Από τον Οκτϊβριο μζχρι και τον Απρίλιο λειτουργοφν για 8 ϊρεσ(5:00 μμ-1:00 πμ) τθν
θμζρα και θ κατανάλωςθ κα είναι:
8x110=880 Wh/θμζρα ι 26,4 KWh/μινα ι 158,4 KWh/εξάμθνο.
Από τον Μάιο μζχρι και το Σεπτζμβριο λειτουργοφν για 6 ϊρεσ(9:00 μμ-2:00πμ) τθν
θμζρα και θ κατανάλωςθ κα είναι:
5x110=550 Wh/θμζρα ι 16,5 KWh/μινα 99 KWh/εξάμθνο.
Διάδρομοι ξενοδοχείου:
Για το φωτιςμό των διαδρόμων χρθςιμοποιοφνται 10 λάμπεσ οικονομίασ των 15 Watt.
Συνολικά λοιπόν ζχουμε 10x15=150 Watt.
Τουσ μινεσ που λειτουργεί το ξενοδοχείο, οι λάμπεσ των διαδρόμων λειτουργοφν για 9
ϊρεσ(9:00 μμ-6:00 πμ) τθν θμζρα και θ κατανάλωςθ κα είναι:
9x150=1350 Wh/θμζρα ι 40,5 ΚWh/μινα ι 243 KWh/εξάμθνο.
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Δωμάτια:
Για το φωτιςμό των δωματίων χρθςιμοποιοφνται 3 λάμπεσ οικονομίασ των 15
Watt.Υπολογίηεται πωσ κα χρθςιμοποιοφνται για 4 ϊρεσ τθν θμζρα και ζτςι ςυνολικά κα
ζχουμε:
3x15=45 Watt.
45x4=180 Wh/θμζρα ι 5,4 KWh/μινα ι 32,4 KWh/εξάμθνο.
Το ψυγείο του δωματίου λειτουργεί τισ μιςζσ ϊρεσ τθσ μζρασ, άρα λειτουργεί τισ 12
ϊρεσ τθσ θμζρασ και ζτςι κα ζχουμε ςυνολικά:
100x12=1200 Wh/θμζρα ι 36 KWh/μινα ι 216 KWh/εξάμθνο
Τθλεόραςθ που κα λειτουργεί 4 ϊρεσ τθν θμζρα με κατανάλωςθ 50 Watt και ζτςι
ςυνολικά κα ζχουμε:
4x50=200 Wh/θμζρα ι 6 KWh/μινα ι 36 KWh/εξάμθνο.
Μια πρίηα που κα λειτουργεί για φόρτιςθ κινθτοφ κα χρθςιμοποιείται για 2 ϊρεσ τθν
θμζρα με κατανάλωςθ 4 Watt, άρα ςυνολικά κα ζχουμε:
2x4=8 Wh/θμζρα ι 240 Wh/μινα ι 1440 Wh/εξάμθνο
Ριςτολάκι για μαλλιά το οποίο κα χρθςιμοποιείται για 1 ϊρα τθν θμζρα με κατανάλωςθ
800 Watt και ζτςι ςυνολικά κα ζχουμε:
1x800=800 Wh/θμζρα ι 24 ΚWh/μινα ι 144 KWh/εξάμθνο
Τποδοχι:
Στθν υποδοχι υπάρχουν 5 λάμπεσ οικονομίασ των 15 Watt οι οποίεσ λειτουργοφν 9
ϊρεσ(9:00 μμ-6:00 πμ) τθν θμζρα και ζτςι ςυνολικά κα ζχουμε:
5x15=75 Wh/θμζρα ι 2,25 KWh/μινα ι 13,5 KWh/εξάμθνο.
Ρεριζχεται ςτθν υποδοχι ζνασ Θ/Υ των 250 Watt που λειτουργεί 24 ϊρεσ τθν θμζρα για
τθν διαχείριςθ όλων των καταςτάςεων του ξενοδοχείου και ζτςι ςυνολικά κα ζχουμε:
24x250=6000 Wh/θμζρα ι 180 KWh/μινα ι 1080 KWh/εξάμθνο.
Επίςθσ ζχουμε ζνα εκτυπωτι των 15 Watt ο οποίοσ κα λειτουργεί 2 ϊρεσ τθν θμζρα και
ςυνολικά κα ζχουμε:
2x15=30 Wh/θμζρα ι 900 Wh/μινα ι 5,4 ΚWh/εξάμθνο.
Τθλεόραςθ που κα λειτουργεί 13 ϊρεσ τθν θμζρα και θ κατανάλωςθ τθσ κα είναι 150
Watt,ςυνολικά κα ζχουμε:
150x13=1950 Wh/θμζρα ι 58,5 ΚWh/μινα ι 351 ΚWh/εξάμθνο.
Τθλεφωνικό κζντρο(fax) που κα λειτουργεί 24 ϊρεσ τθν θμζρα, θ κατανάλωςθ του κα
είναι 15 Watt και ζτςι ςυνολικά κα ζχουμε:
24x15=360 Wh/θμζρα ι 10,8 KWh/μινα ι 64,8 ΚWh/εξάμθνο.
Επιπλζον:
Ρλυντιριο ροφχων που δουλεφει 4 ϊρεσ τθν θμζρα με 2000 Watt κατανάλωςθ και
ςυνολικά ζχουμε:
4x2000=8000 Wh/θμζρα ι 240 KWh/μινα ι 1440 KWh/εξάμθνο.
Θλεκτρικό ςίδερο που δουλεφει 2 ϊρεσ τθν θμζρα με κατανάλωςθ 1600 Watt και
ςυνολικά ζχουμε:
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2x1000=2000 Wh/θμζρα ι 60 ΚWh/μινα ι 360 ΚWh/εξάμθνο.
Καφετιζρα που δουλεφει 3 ϊρεσ τθν θμζρα με κατανάλωςθ 1200 Watt και ςυνολικά
ζχουμε:
3x1200=3600 Wh/θμζρα ι 108 ΚWh/μινα ι 648 ΚWh/εξάμθνο.
Απορροφθτιρασ που λειτουργεί 2 ϊρεσ τθν θμζρα με κατανάλωςθ 250 watt και
ςυνολικά ζχουμε:
2x250=500 Wh/θμζρα ι 15ΚWh/μινα ι 90 ΚWh/εξάμθνο.
Ρλυντιριο πιάτων που δουλεφει 2 ϊρεσ τθν θμζρα με κατανάλωςθ 1200 Watt και
ςυνολικά ζχουμε:
2x1200=2400 Wh/θμζρα ι 72 ΚWh/μινα ι 432 ΚWh/εξάμθνο.
Θλεκτρικι ςκοφπα που δουλεφει 1 ϊρα τθν θμζρα με κατανάλωςθ 1400 Watt και
ςυνολικά ζχουμε:
1x1400=1400 Wh/θμζρα ι 42 KWh/μινα ι 252 KWh/εξάμθνο.
Ρολυμίξερ που δουλεφει 1 ϊρα τθν θμζρα με κατανάλωςθ 500 Watt και ςυνολικά
ζχουμε:
1x500=500 Wh/θμζρα ι 15 KWh/μινα ι 90 KWh/εξάμθνο.
Θλεκτρικι κουηίνα που δουλεφει 2 ϊρεσ τθν θμζρα με κατανάλωςθ 4500 Watt και
ςυνολικά κα ζχουμε:
2x4500=9000 Wh/θμζρα ι 270 KWh/μινα ι 1620 ΚWh/εξάμθνο.
Φοφρνοσ μικροκυμάτων που δουλεφει 1 ϊρα τθν θμζρα με κατανάλωςθ 800 Watt και
ςυνολικά ζχουμε:
1x800=800 Wh/θμζρα ι 24 ΚWh/μινα ι 144 ΚWh/εξάμθνο.

α/α

Φώροσ

1

Διάδρομοι

2

ΚιποσΕξωτερικόσ
χϊροσ
Δωμάτιο

3

Καταναλώςεισυςκευϋσ
Λάμπεσ

Wh/ημϋρα

KWh/μόνα

KWh/εξϊμηνο

Παρατηρόςεισ

1350

40,5

243

-

Λάμπεσ

880+550

26,4+16,5

158,4+99

Λάμπεσ

180

5,4

32,4

Οκτϊβριοσ ζωσ
Απρίλιοσ +Μάιοσ
ζωσ Σεπτζμβριοσ
-

Ψυγείο

1200

36

216

Τθλεόραςθ

200

6

36

Σε λειτουργία επί
12ϊρου βάςθσ
λόγω
αυτοματιςμοφ
-

8

0,24

1,44

-

Ριςτολάκι
μαλλιϊν
Λάμπεσ

800

24

144

-

75

2,25

13,5

-

Θ/Υ

6000

180

1080

Εκτυπωτισ

30

0,9

5,4

Σε λειτουργία επί
24ϊρου βάςθσ
-

Τθλεφωνικό
κζντρο(fax)

360

10,8

64,8

Ρρίηα για κινθτό

4

Υποδοχι

Σε λειτουργία
αναμονισ τισ
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5

Επιπλζον

περιςςότερεσ
ϊρεσ
-

Τθλεόραςθ

1950

58,5

351

Θλεκτρικι
κουηίνα

9000

270

1620

Καφετιζρα

3600

108

648

Ρολυμίξερ

500

15

90

Ρλυντιριο
ροφχων
Θλεκτρικό Σίδερο

8000

240

1440

2000

60

360

Απορροφθτιρασ

500

15

90

Φοφρνοσ
μικροκυμάτων
Ρλυντιριο
πιάτων

800

24

144

2400

72

432

1400

42

252

41773

1253,49

7520,94

Θλεκτρικι
ςκοφπα
ύνολο

Σε λειτουργία
κυρίωσ πρωινζσ
και μεςθμεριανζσ
ϊρεσ
Σε λειτουργία
κυρίωσ πρωινζσ
και
απογευματινζσ
ϊρεσ
Σε λειτουργία
πρωινζσ ϊρεσ
Σε λειτουργία
πρωινζσ ϊρεσ
Σε λειτουργία
κυρίωσ τισ
μεςθμεριανζσ
ϊρεσ
Σε λειτουργία
κυρίωσ πρωινζσ
ϊρεσ
-

Πίνακασ καταναλώςεων

6.2.Καταναλϊςεισ επί 24ϊρου βάςεωσ
Ώρεσ
ημϋρασ
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Καταναλώςεισ-Ώρεσ αιχμόσ
Λάμπεσ διαδρόμου-Φωτιςμόσ κιπου-Λάμπεσ υποδοχισ-Θ/Υ
υποδοχισ-Τθλεόραςθ τθσ ρεςεψιόν-Τθλεφωνικό κζντρο
Ψυγείο-Λάμπεσ διαδρόμου-Φωτιςμόσ κιπου-Λάμπεσ
υποδοχισ-Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο
Λάμπεσ διαδρόμου-Φωτιςμόσ κιπου-Λάμπεσ υποδοχισ-Θ/Υ
υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Λάμπεσ δωματίου
Ψυγείο-Λάμπεσ διαδρόμου -Λάμπεσ υποδοχισ-Θ/Υ
υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο
Λάμπεσ διαδρόμου -Λάμπεσ υποδοχισ-Θ/Υ υποδοχισΤθλεφωνικό κζντρο
Ψυγείο-Λάμπεσ διαδρόμου- Λάμπεσ υποδοχισ-Θ/Υ
υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο

ύνολο φορτύου
ςε Watt
900
840
774
708
588
708
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06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

13:00

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

20:00
21:00

22:00

23:00

Λάμπεσ διαδρόμου- Λάμπεσ υποδοχισ- Θ/Υ υποδοχισΤθλεφωνικό κζντρο-Θλεκτρικι ςκοφπα
Ψυγείο-Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο
Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο
Ψυγείο-Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο
Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Ρλυντιριο ροφχωνΚαφετιζρα
Ψυγείο-Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Ρλυντιριο
ροφχων-Καφετιζρα
Θ/Υ υποδοχισ-Εκτυπωτισ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντροΤθλεόραςθ τθσ ρεςεψιόν-Ρλυντιριο ροφχων-Σίδερο
ροφχων-Καφετιζρα-Απορροφθτιρασ-Ρολυμίξερ-Θλεκτρικι
κουηίνα-Φοφρνοσ μικροκυμάτων
Ψυγείο-Θ/Υ υποδοχισ-Εκτυπωτισ υποδοχισ- Τθλεφωνικό
κζντρο-Τθλεόραςθ τθσ ρεςεψιόν-Ρλυντιριο ροφχων-Σίδερο
ροφχων-Απορροφθτιρασ-Θλεκτρικι κουηίνα
Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Τθλεόραςθ τθσ
ρεςεψιόν
Ψυγείο-Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Τθλεόραςθ τθσ
ρεςεψιόν-Ρλυντιριο πιάτων
Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Τθλεόραςθ τθσ
ρεςεψιόν-Ρλυντιριο πιάτων
Ψυγείο-Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Τθλεόραςθ τθσ
ρεςεψιόν
Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Τθλεόραςθ τθσ
ρεςεψιόν
Ψυγείο- Λάμπεσ δωματίου- Ρρίηα κινθτοφ-Τθλεόραςθ
δωματίου-Θ/Υ υποδοχισ- Τθλεφωνικό κζντρο-Τθλεόραςθ
τθσ ρεςεψιόν
Λάμπεσ δωματίου -Θ/Υ υποδοχισ-Τθλεόραςθ τθσ ρεςεψιόνΤθλεφωνικό κζντρο- Ρρίηα κινθτοφ- Τθλεόραςθ δωματίου
Ψυγείο-Λάμπεσ διαδρόμου-Φωτιςμόσ κιπου-Λάμπεσ
υποδοχισ-Θ/Υ υποδοχισ-Τθλεόραςθ τθσ ρεςεψιόνΤθλεφωνικό κζντρο- Λάμπεσ δωματίου- Τθλεόραςθ
δωματίου-Ριςτολάκι μαλλιϊν
Λάμπεσ διαδρόμου-Φωτιςμόσ κιπου-Λάμπεσ υποδοχισ-Θ/Υ
υποδοχισ-Τθλεόραςθ τθσ ρεςεψιόν-Τθλεφωνικό κζντροΤθλεόραςθ δωματίου- Λάμπεσ δωματίου
Ψυγείο-Λάμπεσ διαδρόμου-Φωτιςμόσ κιπου-Λάμπεσ
υποδοχισ-Θ/Υ υποδοχισ-Τθλεόραςθ τθσ ρεςεψιόνΤθλεφωνικό κζντρο

2310
438
318
438
4158
4278
13536

10656

498
2058
1938
618
498
736,8

616,8
2094

1014

1020

Πίνακασ καταναλώςεων μιασ θμζρασ

Σθμείωςθ: Το ψυγείο λειτουργεί τισ μιςζσ ϊρεσ τθσ μζρασ γιατί λόγω
αυτοματιςμοφ(κερμοςτάτθ) ανάβει και ςβινει αυτόματα κάκε μια ϊρα. Σαν ϊρα εκκίνθςθσ
ορίςτθκε ςτισ 01:00.
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Σθμείωςθ: Το ςφνολο των φορτίων που ζχουμε υπολογίςει ςαν τελικζσ τιμζσ είναι το
άκροιςμα των ιςχφων των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν με μια προςαφξθςθ 20%. Ζτςι για
παράδειγμα ςτισ 12:00 κα ζχουμε: 11280 x 1.2=13536 Watt ι 13,536 KWatt.
Σθμείωςθ: Τθν μεγαλφτερθ κατανάλωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ τθν είχαμε ςτισ 12:00
διότι λειτουργοφςαν οι περιςςότερεσ ςυςκευζσ.

6.3.Μελζτθ του υβριδικοφ ςυςτιματοσ με χριςθ του λογιςμικοφ
RETscreen
6.3.1.Φφλλο εκκίνθςθσ
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Φφλλο εκκίνθςθσ

Στο φφλλο εκκίνθςθσ ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία που χρειάηονται για να δθλωκεί θ
τοποκεςία τθσ μελζτθσ, όπωσ επίςθσ και ςτοιχεία του ατόμου που ζχει αναλάβει τθν
τεχνοοικονομικι μελζτθ αλλά και για ποιο λόγο κα δθμιουργθκεί. Ζτςι ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ καταςκευι μασ είναι θ τοποκζτθςθ φωτοβολταικων
ςτοιχείων αλλά και ανεμογεννθτριϊν ςε υβριδικό ςφςτθμα για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ
ςτο νθςί τθσ Λιμνου.
Στον τφπο ζργου ζχουμε επιλζξει τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ με πολλαπλζσ τεχνολογίεσ
εφόςον ζχουμε παραπάνω από μια τεχνολογίεσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.
Στον τφπο δικτφου ζχουμε επιλζξει το απομονωμζνο δίκτυο εφόςον θ εγκατάςταςθ μασ
δεν τροφοδοτείται από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ αλλά είναι αυτόνομθ.
Στον τφπο ανάλυςθσ είναι επιλεγμζνθ θ ΜΕΚΟΔΟΣ 2 διότι ζτςι παρουςιάηονται πιο
πολλά φφλλα εργαςίασ και περιςςότερεσ επιλογζσ για καλφτερθ και πιο ακριβισ μελζτθ.
Τζλοσ ςτθν κερμογόνο ικανότθτα ζχουμε επιλζξει τθν Κατϊτερθ Κερμογόνο
Λκανότθτα(ΚΚΛ) γιατί είναι θ μζκοδοσ αποτίμθςθσ του καυςίμου που χρθςιμοποιείται ςτθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε αντίκεςθ με τθν Ανϊτερθ Κερμογόνο Λκανότθτα(ΑΚΛ) που
χρθςιμοποιείται ςε ΘΡΑ και Καναδά.
Στισ ρυκμίςεισ μποροφμε να επιλζξουμε τφπο νομίςματοσ, γλϊςςα, εγχειρίδιο
χριςτθ(μόνο ςε αγγλικά και γαλλικά) αλλά και μονάδεσ.
Αν κάποιοσ κελιςει, επιλζγοντασ τθν επιλογι δείξε δεδομζνα μπορεί να βλζπει ανά
πάςα ςτιγμι ςτοιχεία για το τόπο που ζχει επιλζξει να γίνει θ μελζτθ του πχ κερμοκραςία
αζρα, υγραςία, ταχφτθτα ανζμου, κερμοκραςία εδάφουσ κτλ.
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6.3.2.Φφλλο ενεργειακοφ μοντζλου

Φφλλο ενεργειακοφ μοντζλου

Στο ςυγκεκριμζνο φφλλο επιλζγουμε τθν τεχνολογία που κα χρθςιμοποιιςουμε. Σαν
θλεκτρικό φορτίο βάςθσ ζχουμε επιλζξει τεχνολογία φωτοβολταϊκϊν ενϊ ςαν ενδιάμεςο
θλεκτρικό φορτίο ζχουμε επιλζξει ανεμογεννιτρια. Θ ιςχφσ που κα παράγουν και τα δυο
μαηί κα είναι 20 Kw ενϊ είναι μοιραςμζνθ ςε 70% για τα φωτοβολταϊκά και 30% για τθν
ανεμογεννιτρια. Δθλαδι 15 Kw για τα φωτοβολταϊκά μασ και 5 Kw για τθν ανεμογεννιτρια
μασ. Θ ςυνολικι ιςχφσ ζχει προκφψει από παραπάνω υπολογιςμοφσ, που ςτθν ϊρα αιχμισ
τθσ ιςχφοσ το ξενοδοχείο καταναλϊνει περίπου 14 Kw.
Τα προϊόντα που ζχουμε επιλζξει τα ζχουμε βρει μζςα από τθν βάςθ δεδομζνων του
λογιςμικοφ.
Το ςυντελεςτι ιςχφοσ τον ζχουμε ειςάγει εμείσ και θ τιμι του κυμαίνεται από 5-20% για
τα φωτοβολταϊκά ενϊ κυμαίνεται από 20-40% για τθν ανεμογεννιτρια.
Τζλοσ, μζςα από τιμολόγια τθσ ΔΕΘ ςυμπλθρϊνουμε τθν τιμι του πωλοφμενου
θλεκτριςμοφ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ χρειάηεται μονό αν θ μελζτθ μασ δεν ςυμφζρει
και ζτςι ίςωσ χρειαςτεί να πωλθκεί ρεφμα ςτθ ΔΕΘ.
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6.3.3.Φφλλο ανάλυςθσ κόςτουσ

Φφλλο ανάλυςθσ κόςτουσ

Στθν ανάλυςθ κόςτουσ ζχουμε βάλει όλα τα ζξοδα που χρθςιμοποιθκοφν για τθν μελζτθ
μασ. Λδιαίτερθ ςθμαςία κα δϊςουμε ςτον υπολογιςμό των εξόδων για τα φωτοβολταϊκά και
τθν ανεμογεννιτρια.
Για να υπολογίςουμε τθν τιμι των φωτοβολταϊκϊν κα πάρουμε το γινόμενο των
κιλοβατϊρων που χρθςιμοποιοφμε με τθν τιμι τθσ μιασ κιλοβατϊρασ που είναι 6.000 ευρϊ.
Ζτςι ζχουμε: 15Kw x 6.000=90.000 ευρϊ.
Αντίςτοιχα και για τθν ανεμογεννιτρια με τθν διαφορά πωσ θ τιμι τθσ κιλοβατϊρασ
είναι ςτισ 3.000 ευρϊ.
Ζτςι ζχουμε: 5Kw x 3.000=15.000 ευρϊ.
Τζλοσ προςκζτουμε τισ τιμζσ που βρικαμε και δίνουμε μια προςαφξθςθ 5%.
Ζτςι ζχουμε: 90.000 + 15.000=105.000 ευρϊ.
Και ςτθν ςυνζχεια: 105.000 ευρϊ x 0,05=5.250 ευρϊ.
Οι υπόλοιπεσ τιμζσ ςυμπλθρϊνονται ανάλογα με τισ τιμζσ των υλικϊν, των υπαλλιλων
και γενικότερα τισ τιμζσ τθσ αγοράσ.
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6.3.4.Φφλλο οικονομικισ ανάλυςθσ

Φφλλο οικονομικισ ανάλυςθσ

Στο φφλλο οικονομικισ ανάλυςθσ μποροφμε να δοφμε κατά πόςο ςυμφζρει θ μελζτθ
που κζλουμε να υλοποιιςουμε.
Στο κελί του κυλιόμενου φόρου του κόςτουσ καυςίμου ο χριςτθσ ειςάγει το κόςτοσ του
καυςίμου ςε τιμζσ ποςοςτοφ(%) που κα είναι ο ετιςιοσ προβλεπόμενοσ ρυκμόσ αφξθςθσ.
Αυτό επιτρζπει ςτο χριςτθ να προςαρμόηετε ςτουσ ρυκμοφσ του πλθκωριςμοφ όςο
αναφορά το κόςτοσ των καυςίμων που ενδζχεται να διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα. Θ τιμι
κυμαίνεται από 0-5%, με ςυνθκζςτερεσ το 2% ζωσ 3%.
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Στο κελί τθσ τιμισ πλθκωριςμοφ ο χριςτθσ ειςάγει το ποςοςτό πλθκωριςμοφ (%), το
οποίο είναι το προβλεπόμενο ετιςιο μζςο ποςοςτό του πλθκωριςμοφ κατά τθ διάρκεια
ηωισ του ζργου.
Στο κελί του επιτοκίου αναγωγισ ο χριςτθσ ειςάγει το προεξοφλθτικό επιτόκιο (%), που
είναι το επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για τθν ζκπτωςθ μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν για να
ςυγκεντρϊςει τθν παροφςα αξία. Θ τιμι κυμαίνεται από 3-18%, με ςυνθκζςτερεσ το 6% ζωσ
11%.
Στο κελί τθσ διάρκειασ ηωισ του ζργου ο χριςτθσ ειςάγει το ζργο ηωισ (ζτοσ), που είναι
θ διάρκεια κατά τθν οποία αξιολογείται θ οικονομικι βιωςιμότθτα του ζργου.
Στο κελί των κινιτρων και επιχορθγιςεων ο χριςτθσ ειςάγει το οικονομικό κίνθτρο,
αυτό είναι οποιαδιποτε ςυνειςφορά επιχοριγθςθσ, επιδότθςθ, κλπ που καταβάλλεται για
το αρχικό κόςτοσ του ζργου (εκτόσ των πιςτϊςεων).
Στο κελί του τοκοχρεολυςίου ο χριςτθσ ειςάγει το δθμόςιο χρζοσ (%), που είναι ο λόγοσ
του χρζουσ επί του ποςοφ του χρζουσ και του μετοχικοφ κεφαλαίου ενόσ ζργου. Ο δείκτθσ
χρζουσ αντικατοπτρίηει τθν χρθματοδοτικι επιρροι που ζχουν δθμιουργθκεί για ζνα ζργο.
Πςο υψθλότερο το δθμόςιο χρζοσ, τόςο μεγαλφτερθ θ χρθματοδοτικι μόχλευςθ. Το
μοντζλο χρθςιμοποιεί το δείκτθ του χρζουσ για τον υπολογιςμό τθσ επζνδυςθσ μετοχικοφ
κεφαλαίου που απαιτείται για τθ χρθματοδότθςθ του ζργου. Θ τιμι κυμαίνεται από 0-90%,
με ςυνθκζςτερεσ το 50% ζωσ 90%.
Στο κελί των επιτοκίων δανειςμοφ ο χριςτθσ ειςάγει το χρζοσ επιτοκίου (%), το οποίο
είναι το ετιςιο επιτόκιο των τόκων που καταβάλλονται ςτον κάτοχο του χρζουσ ςτο τζλοσ
κάκε ζτουσ ςφμφωνα με του όρουσ του χρζουσ. Το λογιςμικό χρθςιμοποιεί αυτόματα το
επιτόκιο του χρζοσ για να υπολογίηει τισ πλθρωμζσ του χρζουσ.
Στο κελί τθσ περιόδου του χρζουσ ο χριςτθσ ειςάγει τα χρόνια που κα εξοφλιςει το
χρζοσ του.
Τζλοσ, ςτο διάγραμμα ακροιςτικϊν χρθματοροϊν μποροφμε να δοφμε κατά πόςο
ςυμφζρει θ επζνδυςθ μασ και αν αξίηει θ μελζτθ. Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ αξίηει διότι
μζχρι τα πρϊτα 5,5 χρόνια δεν υπάρχουν ζςοδα αλλά ςτθν ςυνζχεια και μετά απ αυτά τα
χρόνια ζχουμε μόνο ζςοδα με μια μικρι καμπι ςτα 10 χρόνια.
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υμπεράςματα
Θ μελζτθ που ζχει διεξαχκεί ζωσ τϊρα, τόςο για τα ςφγχρονα εργαλεία εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ, όςο και γενικότερα για τθν πολιτικι εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μασ οδθγεί ςτθν
εξαγωγι οριςμζνων χριςιμων ςυμπεραςμάτων.
Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ είναι αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ ενεργειακισ πολιτικισ. Ππωσ
προαναφζρκθκε, ςιμερα είναι αδφνατοσ ο ςχεδιαςμόσ αποτελεςματικισ ενεργειακισ
πολιτικισ χωρίσ να λθφκεί υπόψθ θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, αφοφ αποτελεί πλζον
αναμφιςβιτθτο και αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ, ενϊ ςτθν ουςία κακίςταται ζνασ επιπλζον
ενεργειακόσ πόροσ προσ άμεςθ αξιοποίθςθ.
Στθν παροφςα εργαςία κα εξαρτθκεί κυρίωσ από τουσ οικονομικοφσ δείκτεσ που
παρουςιάςτθκαν προθγουμζνωσ. Από τον πίνακα ετιςιων χρθματοροϊν ςτο Φφλλο
Οικονομικισ Ανάλυςθσ του λογιςμικοφ RETscreen παρατθροφμε κετικό πρόςθμο από τα
πρϊτα 5,5 χρόνια λειτουργίασ τθσ επζνδυςθσ, δθλ. το ζργο κα λειτουργεί με ζςοδα από
αυτά τα ζτθ.
Κλείνοντασ πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι οι ςυνκικεσ ςτθν οικονομία είναι ιδιαίτερα
μεταβλθτζσ και ζτςι μια επζνδυςθ ςε βάκοσ εικοςιπενταετίασ μπορεί να αντιμετωπίςει
καταςτάςεισ που δεν μποροφςαν να προβλεφκοφν από τθν αρχι.
Τζλοσ παρόμοια μελζτθ για εφαρμογι υβριδικοφ ςυςτιματοσ ςε ζνα ξενοδοχείο ι ςε
οποιαδιποτε παρόμοια επιχείρθςθ ι βιομθχανία μπορεί να γίνει και αφορμι για
παράλλθλθ μελζτθ μείωςθσ των θλεκτρικϊν καταναλϊςεων ςτο χϊρο αυτό. Μπορεί να
υπάρξει εφαρμογι χρονοδιακοπτϊν για το φωτιςμό ςυγκεκριμζνων χϊρων, κακϊσ και
αντικατάςταςθ των λαμπτιρων με άλλουσ αποδοτικότερουσ. Ακόμθ προςοχι πρζπει να
δοκεί ςτθ ςχολαςτικι ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ.
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Παράρτθμα Α: Σιμολόγια θλεκτριςμοφ χαμθλισ τάςθσ
ΤΛΜΕΣ ΡΩΛΘΣΕΩΣ ΘΛΕΚΤΛΚΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΥΡΟ ΧΑΜΘΛΘ ΤΑΣΘ (ΧΤ)
Α. ΤΛΜΟΛΟΓΛΑ ΟΛΚΛΑΚΘΣ ΧΘΣΘΣ
1. Τιμολόγιο Γ1
Tετραμθνιαία χρζωςθ
1.1. Αν θ κατανάλωςθ είναι 0 ζωσ 800 kWh ανά τετράμθνο:
Ράγιο:
Μονοφαςικϊν παροχϊν 3,08 € ανά τετράμθνο
Τριφαςικϊν παροχϊν 8,76 € ανά τετράμθνο
Ενζργεια 1Φ: Πλεσ οι kWh: 0,07169 €/kWh
Ενζργεια 3Φ: Πλεσ οι kWh: 0,07671 €/kWh
Ελάχιςτθ χρζωςθ:
Μονοφαςικϊν παροχϊν: 6,34 € ανά τετράμθνο
Τριφαςικϊν παροχϊν: 13,54 € ανά τετράμθνο
1.2. Αν θ κατανάλωςθ είναι 801 ζωσ 1600 kWh ανά τετράμθνο:
Ράγιο:
Μονοφαςικϊν παροχϊν 11,44 € ανά τετράμθνο
Τριφαςικϊν παροχϊν 23,08 € ανά τετράμθνο
Ενζργεια 1Φ:
οι πρϊτεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,08761 €/kWh
οι επόμενεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,11165 €/kWh
Ενζργεια 3Φ:
οι πρϊτεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,08761€/kWh
οι επόμενεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,11165 €/kWh
1.3. Αν θ κατανάλωςθ είναι 1601 ζωσ 2000 kWh ανά τετράμθνο:
Ράγιο:
Μονοφαςικϊν παροχϊν 15,18 € ανά τετράμθνο
Τριφαςικϊν παροχϊν 38,32 € ανά τετράμθνο
Ενζργεια 1Φ:
οι πρϊτεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,08761 €/kWh
οι επόμενεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,11165 €/kWh
οι υπόλοιπεσ 400 kWh ανά τετράμθνο: 0,13705 €/kWh
Ενζργεια 3Φ:
οι πρϊτεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,08761€/kWh
οι επόμενεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,11165 €/kWh
οι υπόλοιπεσ 400 kWh ανά τετράμθνο: 0,13705 €/kWh
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1.4. Αν θ κατανάλωςθ είναι 2001 ζωσ 3000 kWh ανά τετράμθνο:
Ράγιο:
Μονοφαςικϊν παροχϊν 46,38€ ανά τετράμθνο
Τριφαςικϊν παροχϊν 64,44 € ανά τετράμθνο
Ενζργεια 1Φ:
οι πρϊτεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,08925 €/kWh
οι επόμενεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,11373 €/kWh
οι επόμενεσ 400 kWh ανά τετράμθνο: 0,13959 €/kWh
οι υπόλοιπεσ 1000 kWh ανά τετράμθνο: 0,18674 €/kWh
Ενζργεια 3Φ:
οι πρϊτεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,08925 €/kWh
οι επόμενεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,11373 €/kWh
οι υπόλοιπεσ 400 kWh ανά τετράμθνο: 0,13959 €/kWh
οι υπόλοιπεσ 1000 kWh ανά τετράμθνο: 0,18674€/kWh

1.5. Αν θ κατανάλωςθ είναι 3001 kWh και άνω ανά τετράμθνο:
Ράγιο:
Μονοφαςικϊν παροχϊν 46,38 € ανά τετράμθνο
Τριφαςικϊν παροχϊν 64,44 € ανά τετράμθνο
Ενζργεια 1Φ:
οι πρϊτεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,08981€/kWh
οι επόμενεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,11443 €/kWh
οι επόμενεσ 400 kWh ανά τετράμθνο: 0,14045 €/kWh
οι επόμενεσ 1000 kWh ανά τετράμθνο: 0,18790 €/kWh
οι υπόλοιπεσ kWh ανά τετράμθνο 0,18971 €/kWh
Ενζργεια 3Φ:
οι πρϊτεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,08981 €/kWh
οι επόμενεσ 800 kWh ανά τετράμθνο: 0,11443 €/kWh
οι επόμενεσ 400 kWh ανά τετράμθνο: 0,14045 €/kWh
οι επόμενεσ 1000 kWh ανά τετράμθνο: 0,18790 €/kWh
οι υπόλοιπεσ kWh ανά τετράμθνο 0,18971 €/kWh
2. Τιμολόγιο Γ1N
Tετραμθνιαία χρζωςθ
2.1. Ωράριο "κανονικισ χρζωςθσ":
Ράγιο, τιμζσ ενζργειασ, ελάχιςτθ χρζωςθ: όπωσ ςτο τιμολόγιο Γ1
2.2. Ωράριο "μειωμζνθσ χρζωςθσ":
Ράγιο (ανεξάρτθτο του ωραρίου "κανονικισ χρζωςθσ"): 3,98 €
ενζργεια: 0,05279 €/kWh
ελάχιςτθ χρζωςθ: το πάγιο
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B. ΤΛΜΟΛΟΓΛΑ ΓΕΝΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ
1. Τιμολόγιο Γ21
Τετραμθνιαία χρζωςθ
πάγιο: 10,30 €
ενζργεια: Πλεσ οι kWh 0,14002 €/kWh
ελάχιςτθ χρζωςθ: το πάγιο
2. Τιμολόγιο Γ22
Mθνιαία χρζωςθ
πάγιο: 3,28 €
ιςχφσ: χρεωςτζα ηιτθςθ 2,4718 €/kW
ενζργεια: όλεσ οι kWh 0,11529 €/kWh
ελάχιςτθ χρεωςτζα ηιτθςθ: 18 kW
ελάχιςτθ χρζωςθ: το πάγιο και θ ιςχφσ των 18 kW
Ειδικοί όροι τιμολογίου Γ22:
Αν ςυνφ<0,95, τότε: ΧΗ =ΚΜΗ*,1+*(0,95/ςυνφ)-1]*1,6}
Αν ςυνφ>=0,95, τότε: ΧΗ = ΚΜΗ,
Ππου:
XZ = Χρεωςτζα Ηιτθςθ (kW)
KMZ = Καταγραφείςα Μζγιςτθ Ηιτθςθ (kW)
3. Τιμολόγιο Γ23
Τετραμθνιαία χρζωςθ
πάγιο: 20,14 €
ενζργεια:
- ωράριο "κανονικισ χρζωςθσ" 0,18921 €/kWh
- ωράριο "μειωμζνθσ χρζωςθσ" 0,05925 €/kWh
ελάχιςτθ χρζωςθ: (ΣΛ)*2,3492 €
όπου ΣΛ = Συμφωνθμζνθ Λςχφσ ςε kVA
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Γ. ΤΛΜΟΛΟΓΛΑ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΘΣ ΧΘΣΘΣ
1. Τιμολόγιο Γ21/B
Tετραμθνιαία χρζωςθ
πάγιο: 9,60 €
ενζργεια: όλεσ οι kWh 0,13001 €/kWh
ελάχιςτθ χρζωςθ: το πάγιο
2. Τιμολόγιο Γ22/Β
Mθνιαία χρζωςθ
πάγιο: 2,89 €
ιςχφσ: χρεωςτζα ηιτθςθ 2,1581 €/kW
ενζργεια: όλεσ οι kWh 0,10039 €/kWh
ελάχιςτθ τιμι χρεωςτζασ ηιτθςθ: 18 kW
ελάχιςτθ χρζωςθ: το πάγιο και θ ιςχφσ των 18 kW
Ειδικοί όροι τιμολογίου Γ22Β:
Αν ςυνφ<0,95, τότε: ΧΗ = ΚΜΗ*,1+*(0,95/ςυνφ)-1]*1,6}
Αν ςυνφ>=0,95, τότε: ΧΗ = ΚΜΗ,
Ππου:
XZ = Χρεωςτζα Ηιτθςθ (kW)
KMZ = Καταγραφείςα Μζγιςτθ Ηιτθςθ (kW)
3. Τιμολόγιο Γ23/B
Τετραμθνιαία χρζωςθ
πάγιο: 17,66 €
ενζργεια: ωράριο "κανονικισ χρζωςθσ" 0,16585 €/kWh
ωράριο "μειωμζνθσ χρζωςθσ" 0,05140 €/kWh
ελάχιςτθ χρζωςθ: (ΣΛ)*2,0534 €
όπου ΣΛ = Συμφωνθμζνθ Λςχφσ ςε kVA
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Παράρτθμα Β: Διάφορεσ τιμζσ ανεμογεννθτριϊν
Μοντέλο
Air-x 400W
Air-x Marine 400W
Air Breeze 200 land
Air Breeze200
Marine

Ιστύς(Watt)
400
400
200-500
200-500

Σάση(Volt)
12V/24V
12V/24V
12V/24V
12V/24V

Σιμή
€535.00
€699.00
€565.00
€688.00

Σάση(Volt)
24V
24V
12V/24V
24V
24V
24V/48V
48V
48V
240V
240V

Σιμή
€399.00
€527.00
€548.00
€1150.00
€1050.00
€1343.00
€1490.00
€2150.00
€5500.00
€6150.00

Πίνακασ τιμών

Μοντέλο
BSL YZ-200Watt
BSL YZ L300W
BSL YZ AI300W
BSL YZ L500W
BSL-SH-600W/24V
BSL SH1000W
BSL YZ L1000W
BSL-YZ-L2000W
BSL YZ L3000W
BSL YZ L5000W

Ιστύς(Watt)
200
300
300
500-650
600-750
1000
1000
2000
3000
5000

Πίνακασ τιμών τθσ BSL

Μοντέλο
Whisper WHI-100
Whisper 100
Marine
Whisper WHI - 200

Ιστύς(Watt)
900
900

Σάση(Volt)
-

Σιμή
€1689.00
€1799.00

1000

-

€1995.00

Πίνακασ τιμών τθσ Whisper
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Ονομαζηική Ιζσύρ:200 Watts at 6 m/s

Σεχνικά χαρακτθριςτικά μιασ
ανεμογεννιτριασ των 200 Watt και 24 volt

Γιάμεηπορ πηεπςγίυν:2,2 m
Ονομαζηική Σάζη:24 VDC
Βάπορ:25,5 kg
Γιαζηάζειρ:56x21x36 cm
Σασύηηηα ανέμος εκκίνηζηρ:3 m/s
Ονομαζηική ηασύηηηα ανέμος:6 m/s
Σασύηηηα ανέμος αζθαλείαρ:16 m/s
Ονομαζηικέρ ζηποθέρ:450 r/m
Τλικό πηεπςγίυν: Ταλονήμαηα
Απιθμόρ πηεπςγίυν:3
Πποζηαζία :Φπενάπιζμα από ηην
οςπά
Ύτορ ιζηού:4,5 m
Γιάμεηπορ ιζηού:60 mm
Θόπςβορ:38,7 db
Κιλοβαηώπερ / έηορ:1349 kWh @ (5,5
m/s)
Κιλοβαηώπερ / ημέπα:3,7 kWh @ (5,5
m/s)
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Ονομαζηική Ιζσύρ:300 Watts at 12
m/s
Γιάμεηπορ πηεπςγίυν:1.5 m
Ονομαζηική Σάζη:12/24 VDC

Σεχνικά χαρακτθριςτικά μιασ ανεμογεννιτριασ των
300 Watt και 24 volt

Βάπορ:15 kg
Γιαζηάζειρ:31x40x15 cm
Σασύηηηα ανέμος εκκίνηζηρ:2.5 m/s
Ονομαζηική ηασύηηηα ανέμος:12
m/s
Σασύηηηα ανέμος αζθαλείαρ:35 m/s
Ονομαζηικέρ ζηποθέρ:450 r/m
Τλικό πηεπςγίυν: Ταλονήμαηα
Απιθμόρ πηεπςγίυν:3
Πποζηαζία :Φπενάπιζμα από ηην
οςπά
Ύτορ ιζηού:6 m
Γιάμεηπορ ιζηού:48 mm
Θόπςβορ:69.5 db
Κιλοβαηώπερ / έηορ:254 kWh @ (5,5
m/s)
Κιλοβαηώπερ / ημέπα:0.7 kWh @
(5,5 m/s)
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Ονομαζηική Ιζσύρ:1000 Watts at 13 m/s

Σεχνικά χαρακτθριςτικά μιασ ανεμογεννιτριασ των
1000 Watt και 24/48 volt

Γιάμεηπορ πηεπςγίυν:2.6 m
Ονομαζηική Σάζη:24/48 VDC
Βάπορ:45 kg
Γιαζηάζειρ:1465x464x287 cm
Σασύηηηα ανέμος εκκίνηζηρ:2.5 m/s
Ονομαζηική ηασύηηηα ανέμος:12.5 m/s
Σασύηηηα ανέμος αζθαλείαρ:15 m/s
Ονομαζηικέρ ζηποθέρ:650 r/m
Τλικό πηεπςγίυν: Αλοςμίνιο
Απιθμόρ πηεπςγίυν:3
Πποζηαζία :Μησανικό θπένο
Ύτορ ιζηού:8 m
Γιάμεηπορ ιζηού: - mm
Θόπςβορ: - db
Κιλοβαηώπερ / έηορ:2803 kWh @ (5,5 m/s)
Κιλοβαηώπερ / ημέπα:7.68 kWh @ (5,5 m/s)

132

Ονομαζηική Ιζσύρ:5000 Watts at 10 m/s

Σεχνικά χαρακτθριςτικά μιασ ανεμογεννιτριασ των
5000 Watt και 240 volt

Γιάμεηπορ πηεπςγίυν:6.4 m
Ονομαζηική Σάζη:240 VDC
Βάπορ:413 kg
Γιαζηάζειρ:74x42x42 cm
Σασύηηηα ανέμος εκκίνηζηρ:2 m/s
Ονομαζηική ηασύηηηα ανέμος:10 m/s
Σασύηηηα ανέμος αζθαλείαρ:25 m/s
Ονομαζηικέρ ζηποθέρ:200 r/m
Τλικό πηεπςγίυν: Ταλονήμαηα
Απιθμόρ πηεπςγίυν:3
Πποζηαζία :Φπενάπιζμα από ηο πςθμιζηή
θόπηιζηρ
Ύτορ ιζηού: - m
Γιάμεηπορ ιζηού: - mm
Θόπςβορ: db
Κιλοβαηώπερ / έηορ: kWh @ (5,5 m/s)
Κιλοβαηώπερ / ημέπα: kWh @ (5,5 m/s)
Πποζηαζία :Φπενάπιζμα από ηην οςπά
Ύτορ ιζηού: m
Γιάμεηπορ ιζηού: mm
Θόπςβορ:48,6 db
Κιλοβαηώπερ / έηορ: kWh @ (5,5 m/s)
Κιλοβαηώπερ / ημέπα: kWh @ (5,5 m/s)
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Αυτόνομα ςυςτιματα
BSL YZ L500W / H500 Watt

wind-3.9 kwh

€1890.00

Πληρουορίες προϊόντων
3kWh έσο 3.9kwh
ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC παξαγφκελε ηζρχο αλά 24σξν
Η ακόλοςθη μελέηη καλύπηει ηιρ παπακάηυ καηαναλώζειρ:

 Θζρύ 3 Kwh
Καινθαίξη – Καζεκεξηλά (Απηνλνκία: 3 εκεξώλ) & Υεηκώλα – αββαηνθύξηαθα (Απηνλνκία:
πιήξεο)
26 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 6 ώξεο
1 Σειεόξαζε LCD 21” 80W γηα 5 ώξεο
170W Φπγείν γηα 24σξε ιεηηνπξγία

 Θζρύ 3.9 Wh
Καινθαίξη – Σξηήκεξα (Απηνλνκία: 1 εκέξαο)
26 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 6 ώξεο
1 Σειεόξαζε LCD 21” 80W γηα 5 ώξεο
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170W Φπγείν γηα 24σξε ιεηηνπξγία
Σο ζύζηημα αποηελείηαι από ηα εξήρ:
1 Αλεκνγελλήηξηα 500W BSL-Solar ΤΖ – L500W 24V + Εμσηεξηθό ξπζκηζηή θόξηηζεο
1 Θζηόο 6 κέηξσλ κε αληεξίδεο (εξγνζηαζηαθό παξειθόκελν)
4 πζζσξεπηέο βαζηάο εθθόξηηζεο BSL B01-100 (12V-100Ah)
1 Μεηαηξνπέα θαζαξνύ εκηηόλνπ Conergy-1000VA (1000VA– 24V)

BSL YZ L1000W / H 1000 Watt

wind 5.48kwh

€3560.00

Πληρουορίες προϊόντων
5.2kWh έσο 5.48kwh
ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC παξαγόκελε ηζρύ αλά 24σξν

Η ακόλοςθη μελέηη καλύπηει ηιρ παπακάηυ καηαναλώζειρ:

 Θζρύ 5.2 Kwh
Καινθαίξη – Καζεκεξηλά (Απηνλνκία: 3 εκεξώλ) & Υεηκώλα – αββαηνθύξηαθα (Απηνλνκία:
πιήξεο)
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8 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 7 ώξεο
1 Σειεόξαζε LCD 29” 120W γηα 6 ώξεο
1 Φπγείν 170W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
1 H/Y Laptop γηα 7 ώξεο
1 ηεξενθσληθό 150W γηα 6 ώξεο

 Θζρύ 5.48 Wh
Καινθαίξη – Σξηήκεξα (Απηνλνκία: 1 εκέξαο)
8 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 7 ώξεο
1 Σειεόξαζε LCD 29” 120W γηα 6 ώξεο
1 Φπγείν 170W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
1 H/Y Laptop γηα 7 ώξεο
1 ηεξενθσληθό 150W γηα 6 ώξεο
Σο ζύζηημα αποηελείηαι από ηα εξήρ:
1 Αλεκνγελλήηξηα 1000W BSL-Solar ΤΖ – L1000W 48V + Εμσηεξηθό ξπζκηζηή θόξηηζεο
1 Θζηόο 6 κέηξσλ κε αληεξίδεο (εξγνζηαζηαθό παξειθόκελν)
8 πζζσξεπηέο AGM βαζηάο εθθόξηηζεο BSL B01-100 (12V-100Ah)
1 Μεηαηξνπέα θαζαξνύ εκηηόλνπ Studer SI 1248 (1200VA-48V)
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Παράρτθμα Γ: Σιμζσ υβριδικϊν ςυςτθμάτων
Τβριδικό 3.0KWh

€2490.00

Πληρουορίες προϊόντων
3.0kWh έσο 3.7kwh 24v
ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC παξαγόκελε ηζρύ αλά 24σξν*

Η ακόλοςθη μελέηη καλύπηει ηιρ παπακάηυ καηαναλώζειρ:

8 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 6 ώξεο
1 Σειεόξαζε LCD 21” 55W γηα 5 ώξεο
1 Φπγείν 110W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
1 Η/Τ Laptop 100W γηα 5 ώξεο
1 ηεξενθσληθό 150Watt γηα 4 ώξεο

3.0 kWh
540 Wh
275 Wh
1100 Wh
500 Wh
600 Wh

Σο ζύζηημα αποηελείηαι από ηα εξήρ:
1 Αλεκνγελλήηξηα Air Breeze 200W -500watt*24V
1 Φ/Β πιαίζην Μνλνθξπζηαιιηθνύ 175wp / 24V
6 πζζσξεπηέο AGM βαζηάο εθθόξηηζεο 100AH / 12V κε δηάξθεηα δσήο ηα 10 έηε
1 Μεηαηξνπέα θαζαξνύ εκηηόλνπ 1500VA / 24V)
1 Ρπζκηζηή θόξηηζεο 20Α
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*(Η αλεκνγελλήηξηα θαιύπηεη ελεξγεηαθά ηηο δεηήζεηο γηα κέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέκνπ 5,5 m/s θαη γηα 5
ζπλερείο ώξεο θάζε κέξα ελώ ηα 500 watt είλαη ζε αλαγσγή κε ηελ πξνεγνύκελε ζεηξά air x όπνπ ε λέα
ζεηξά έρεη 25% κεγαιύηεξε κεληαία απόδνζε)

Τβριδικό 4Kwh

€3290.00

Πληρουορίες προϊόντων
4kWh έσο 4.7kwh 24v
ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC παξαγόκελε ηζρύ αλά 24σξν*

Η ακόλοςθη μελέηη καλύπηει ηιρ παπακάηυ καηαναλώζειρ:

10 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 6 ώξεο
1 Σειεόξαζε LCD 21” 55W γηα 5 ώξεο
1 Φπγείν 110W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
1 Η/Τ Laptop 100W γηα 5 ώξεο
1 ηεξενθσληθό 150Watt γηα 4 ώξεο
1 Φνύξλν κηθξνθπκάησλ 1000Watt γηα 30 ιεπηά

4.0 kWh
900 Wh
275 Wh
1100 Wh
500 Wh
600 Wh
500 Wh

Σο ζύζηημα αποηελείηαι από ηα εξήρ:
1 Αλεκνγελλήηξηα Air Breeze Land 200Watt - 500Watt* / 24V
2 Φ/Β πιαίζηα Μνλνθξπζηαιιηθνύ 175wp / 24V
4 πζζσξεπηέο AGM βαζηάο εθθόξηηζεο 200AH / 12V κε δηάξθεηα δσήο ηα 10 έηε
1 Μεηαηξνπέα θαζαξνύ εκηηόλνπ 1500VA / 24V)
1 Ρπζκηζηή θόξηηζεο 20Α
*(Η αλεκνγελλήηξηα θαιύπηεη ελεξγεηαθά ηηο δεηήζεηο γηα κέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέκνπ 5,5 m/s θαη γηα 5
ζπλερείο ώξεο θάζε κέξα)
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Τβριδικό 5kwh

€3850.00

Πληρουορίες προϊόντων
5kWh έσο 5.9 kwh 24v
ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC παξαγόκελε ηζρύ αλά 24σξν*

Η ακόλοςθη μελέηη καλύπηει ηιρ παπακάηυ καηαναλώζειρ:

15 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 6 ώξεο
2 Σειενξάζεηο LCD 20” 55W γηα 5 ώξεο
1 Φπγείν 110W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
1 Η/Τ Laptop 100W γηα 5 ώξεο
1 ηεξενθσληθό 150Watt γηα 4 ώξεο
1 Φνύξλν κηθξνθπκάησλ 1000Watt γηα 30 ιεπηά

5.0 kWh
1350 Wh
550 Wh
100 Wh
500 Wh
600 Wh
500 Wh

Σο ζύζηημα αποηελείηαι από ηα εξήρ:
1 Αλεκνγελλήηξηα AirBreeze Land 200W-500W* 24V
3 Φ/Β πιαίζηα Μνλνθξπζηαιιηθνύ 175wp / 24V
4 πζζσξεπηέο AGM βαζηάο εθθόξηηζεο 200AH / 12V κε δηάξθεηα δσήο ηα 10 έηε
1 Μεηαηξνπέα θαζαξνύ εκηηόλνπ 1500VA / 24V)
1 Ρπζκηζηή θόξηηζεο 20Α
*(Η αλεκνγελλήηξηα θαιύπηεη ελεξγεηαθά ηηο δεηήζεηο γηα κέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέκνπ 5,5 m/s θαη γηα 5
ζπλερείο ώξεο θάζε κέξα, ηα watt ηεο αλεκνγελλήηξηαο βαζίδνληαη ζε παξαδνρή ζε ζρέζε κε ηελ κελαία
απόδνζε πνπ είλαη αλώηεξε θαηά 25% ζε ζρέζε κε ηελ airx 400 land )
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Τβριδικό 6kwh

€4895.00

Πληρουορίες προϊόντων
6kWh έσο 6.9 kwh 24v
ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC παξαγόκελε ηζρύ αλά 24σξν*

Η ακόλοςθη μελέηη καλύπηει ηιρ παπακάηυ καηαναλώζειρ:

15 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 6 ώξεο
2 Σειενξάζεηο LCD 20” 55W γηα 5 ώξεο
1 Φπγείν 110W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
1 Η/Τ Laptop 100W γηα 5 ώξεο
1 ηεξενθσληθό 150Watt γηα 4 ώξεο
1 Φνύξλν κηθξνθπκάησλ 1000Watt γηα 30 ιεπηά
1 Πιπληήξην κηθξνθπκάησλ 1000Watt γηα 1 ώξα

6.0 kWh
1350 Wh
550 Wh
1100 Wh
500 Wh
600 Wh
500 Wh
1000 Wh

Σο ζύζηημα αποηελείηαι από ηα εξήρ:
1 Αλεκνγελλήηξηα Airbreeze Land 200wp-500wp* 24V
4 Φ/Β πιαίζηα Μνλνθξπζηαιιηθνύ 175wp / 24V
6 πζζσξεπηέο AGM βαζηάο εθθόξηηζεο 200AH / 12V κε δηάξθεηα δσήο ηα 10 έηε
1 Μεηαηξνπέα θαζαξνύ εκηηόλνπ 1500VA / 24V)
1 Ρπζκηζηή θόξηηζεο 40Α
*(Η αλεκνγελλήηξηα θαιύπηεη ελεξγεηαθά ηηο δεηήζεηο γηα κέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέκνπ 5,5 m/s θαη γηα 5
ζπλερείο ώξεο θάζε κέξα)
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Τβριδικό 6kwh

€4895.00

Πληρουορίες προϊόντων
6kWh έσο 6.9 kwh 24v
ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC παξαγόκελε ηζρύ αλά 24σξν*

Η ακόλοςθη μελέηη καλύπηει ηιρ παπακάηυ καηαναλώζειρ:

15 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 6 ώξεο
2 Σειενξάζεηο LCD 20” 55W γηα 5 ώξεο
1 Φπγείν 110W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
1 Η/Τ Laptop 100W γηα 5 ώξεο
1 ηεξενθσληθό 150Watt γηα 4 ώξεο
1 Φνύξλν κηθξνθπκάησλ 1000Watt γηα 30 ιεπηά
1 Πιπληήξην κηθξνθπκάησλ 1000Watt γηα 1 ώξα

6.0 kWh
1350 Wh
550 Wh
1100 Wh
500 Wh
600 Wh
500 Wh
1000 Wh

Σο ζύζηημα αποηελείηαι από ηα εξήρ:
1 Αλεκνγελλήηξηα Airbreeze Land 200wp-500wp* 24V
4 Φ/Β πιαίζηα Μνλνθξπζηαιιηθνύ 175wp / 24V
6 πζζσξεπηέο AGM βαζηάο εθθόξηηζεο 200AH / 12V κε δηάξθεηα δσήο ηα 10 έηε
1 Μεηαηξνπέα θαζαξνύ εκηηόλνπ 1500VA / 24V)
1 Ρπζκηζηή θόξηηζεο 40Α
*(Η αλεκνγελλήηξηα θαιύπηεη ελεξγεηαθά ηηο δεηήζεηο γηα κέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέκνπ 5,5 m/s θαη γηα 5
ζπλερείο ώξεο θάζε κέξα)
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Τβριδικό 6.7-8.7kwh

€7269.00

Πληρουορίες προϊόντων
6.7kWh έσο 8.7kwh
ηάζε ιεηηνπξγίαο 230 VAC παξαγόκελε ηζρύ αλά 24σξν*

Η ακόλοςθη μελέηη καλύπηει ηιρ παπακάηυ καηαναλώζειρ:

10 Λακπηήξεο 15W νηθνλνκηθνί γηα 6 ώξεο
1 Σειεόξαζε LCD 32” 120W γηα 6 ώξεο
1 Φπγείν 220W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
1 Η/Τ Laptop 100W γηα 5 ώξεο
Αλεκηζηήξαο 100W γηα 5 ώξεο
Φνύξλνο κηθξνθπκάησλ 1200W γηα 20 ιεπηά
Mixer 800W γηα 30 ιεπηά
Σνζηηέξα 1000W γηα 30 ιεπηά
Καπζηήξαο πεηξειαίνπ 250W γηα 1 ώξα
Καηαςύθηεο 250W γηα 24σξε ιεηηνπξγία
Αληιία 400W γηα 1 ώξα
ηεγλσηήξαο καιιηώλ

6.7 kWh

8.7 kWh

900 Wh
720 Wh
2640 Wh
500 Wh
500 Wh
360 Wh
400 Wh
500 Wh
3000 Wh
400 Wh

900 Wh
720 Wh
1760 Wh
500 Wh
360 Wh
400 Wh
500 Wh
250 Wh
400 Wh

Σο ζύζηημα αποηελείηαι από ηα εξήρ:
1 Ανεμογεννήηπια 1000W – L1000W 48V + Εμσηεξηθό ξπζκηζηή θόξηηζεο
4 Φ/Β πλαίζια κνλνθξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ 175wp SE16-175M 24V
8 ςζζυπεςηέρ AGM βαθιάρ εκθόπηιζηρ (10 ρξόληα πξνζδόθηκν ρξόλν δσήο)
1 Μεηαηποπέα καθαπού ημιηόνος Studer C 4000 (3500VA-48V)
1 Ρςθμιζηή θόπηιζηρ 40Α Ψηθιακό
*(Η αλεκνγελλήηξηα θαιύπηεη ελεξγεηαθά ηηο δεηήζεηο γηα κέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέκνπ 5,5 m/s)
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Παράρτθμα Δ: Σιμζσ και χαρακτθριςτικά φωτοβολταικοφ εξοπλιςμοφ
Μνληέιν
Solar Energy power plus
185wp 3kw
Solar Energy power plus
220wp 3kw
Trina Solar
230wp
4.6kw
REC Solar
230wp
6.9kw
Solartech
220wp
2.9kw
Upsolar UP-M185M 185wp
3kw
Bp 3160N 160wp 2.88 kw
Yingli YL 235 P-29b 230wp
3kw
Canadian Solar 230wp 3kw
Suntech STP270
270Watts 3kw
Conergy Power Plus 220wp
2.86 kw

Καηαλάισζε επξψ αλά Watt
(1.85 ευρϊ / watt )

Σηκή*
€5476.00

(1.85 ευρϊ / watt )

€5291.00

(1.79 ευρϊ / watt)

€8234.00

(2.00 ευρϊ / watt)

€13800.00

(1.95 ευρϊ /watt)

€5577.00

(1.87 ευρϊ / ανά watt )

€5535.00

(2.10 ευρϊ/ανά watt)
(1.89 ευρϊ / ανά watt )

€5999.00
€5651.00

(1.89 ευρϊ / ανά watt)
(1.93 ευρϊ / ανά watt)

€5659.00
€6253.00

(2.10 ευρϊ/ανά watt)

€5999.00

Φωτοβολταϊκά πλαίςια χονδρικισ

Διαφόρων εταιριών πλαίςια
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BSL Solar πλαίςια
BSL Solar φωτοβολταϊκά πάνελ οικονομικοφ τφπου

Μνληέιν

Ολνκαζηηθή
Ιζρχο(Watt)

BSL-SE16C5M

5

Σάζε ζην
ζεκείν
κέγηζηεο
ηζρχνο(Volt)
12

Σχπνο Κπςειψλ

Σηκή*

Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ

€24.65

BSL-SE16C10M

10

12

ΠνιπθξπζηαιιηθνχΜνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ
ΠνιπθξπζηαιιηθνχΜνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ
Πνιπθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ
Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ

€45.30

BSL-SE16C20M

20

12

BSL-SE16C30P
BSL-SE16C40M

30

12

40

12

BSL-SE16C55M

55

12

Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ

€179.00

BSL-SE16C80M
BSL-SE16120M
BSL Solar
130wp

80

12

€265.00

120

12

130

12

Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ
Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ
Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ

BSL-SE16165M

165

24

Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ

€537.00

BSL-SE16170M

170

24

Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ

€544.00

BSL-SE16175M

175

24

Μνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ

€555.00

€87.00
€98.00
€129.00

€391.00
€419.00

Πίνακασ τθσ BSL Solar εταιρίασ
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Φ/Β Solar Energy
Μνληέιν
Ολνκαζηηθή
Ιζρχο(Pmax)
Μέγηζηε Σάζε
ηζρχο(Vmpp)
Μέγηζην ξεχκα
ηζρχνο(Impp)
Σάζε ζην ζεκείν
κέγηζηεο
ηζρχνο(Voc)
Ρεχκα
βξαρπθχθισζεο(Isc)
Γηαζηάζεηο(mm)

SE55
55 W

SE60
60 W

SE80
80 W

SE120
120 W

SE125
125 W

SE130
130 W

SE175
175 W

SE185
185 W

16.90 V

SE100
100-110
W
18.1 V

11.56 V

17.5 A

17.6 V

17.5 A

17.6 V

35.4 V

35.8 V

4.85 A

3.45 A

4.75 A

6.08 A

6.85 A

7.16 A

7.44 A

4.97 A

5.17 A

14.73 V

21.5 V

22.0 V

21.4 V

21.3 V

21.5 V

21.5 V

44.6 V

44.9 V

5.29 A

3.79 A

5.21 A

6.41 A

6.94 A

7.88 A

8.18 A

5.37 A

5.58 A

813x
541x35

650x
670x35

1195x
541x30

1170x
67x35

1210x
808x35

1365x
67x35

1365x
67x35

1580x
808x35

1580x
808x35

Αξηζκφο Κπςειψλ
Βάξνο(Kg)
Μέγηζηε Σάζε
Πηζηνπνηήζεηο

72
5.5
1000 V
CE,
ISO9001
,ISO140
01

72
5.3
800 V
CE,
ISO9001
,ISO140
01

72
8
1000 V
CE,
ISO9001
,ISO140
01

72
9.5
1000 V
CE,
ISO9001
,ISO140
01

72
12
1000 V
CE,
ISO9001
,ISO140
01

72
11
1000 V
CE,
ISO9001
,ISO140
01

72
11
800 V
CE,
ISO9001
,ISO140
01

72
16
1000 V
TUV, UL,
IEC6121
5,IEC61
730, CE,
ISO9001
,ISO140
01

72
16
1000 V
TUV, UL,
IEC6121
5,IEC61
730, CE,
ISO9001
,ISO140
01

Σηκή*

€165.00

€179.00

€239.00

€299.00

€359.00

€375.00

€389.00

€507.00

€536.00

Πίνακασ τθσ Solar Energy
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Mitsubishi πλαίςια
Καηαζθεπαζηήο

MITSUBISHI
ELECTRIC

MITSUBISHI
ELECTRIC

MITSUBISHI
ELECTRIC

Μνληέιν
Σχπνο θπςειψλ

Thin-Film
Άμορφου πυριτίου

PV-MF120TE4N
Ρολυκρυςταλλικοφ,
156mm x 156mm

PV-MF180TD4
Ρολυκρυςταλλικοφ,
156mm x 156mm

Ολνκαζηηθή
ηζρχο(Pmax)
Διάρηζηε Δγγχεζε
Ιζρχνο Pmax
Σάζε ζην ζεκείν
κέγηζηεο ηζρχνο (Voc)

100W

120W

180W

-

118.8W

175.8W

12V

20V

30V

Ρεχκα
Βξαρπθχθισζεο (Imp)

-

7.9A

8.03A

Μέγηζηε Σάζε Ιζρχνο
(Vmp)
Μέγηζην Ρεχκα Ιζρχνο
(Imp)
Μέγηζηε Σάζε
πζηήκαηνο
Αληνρή Αζθάιεηαο
Σεξκαηηθφ παξαγσγήο

-

17V

24.2V

-

7.23A

7.45A

DC 780V

DC 780V

DC 780V

15A
+ 800mm/(-) 1250
με MC connector

15A
+ 800mm/(-) 1250 με
MC connector

15A
+ 800mm/(-) 1250 με
MC connector

Γηαζηάζεηο

1414x1114x35 mm

1495 x 674 x 46mm

1658 x 83.4 x 46mm

Βάξνο
Απνδνηηθφηεηα
Κπςέιεο
Πηζηνπνηήζεηο

21,00kg
12,4%

13.5kg
12,4%

13.5kg
12,4%

IEC 61215, TUV
Safety Class II 780
VDC

IEC 61215, TUV Safety
Class II 780 VDC

IEC 61215, TUV Safety
Class II 780 VDC

€299.00

€389.00

€594.00

Σηκή*

Πίνακασ τθσ Mitsubishi
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Flexcell πλαίςια
Μνληέιν

Sunboard 7
Watt

Sunboard 14
Watt

Sunboard 27
Watt

Flexcell
SunSlick7W

Flexcell
SunSlick14W

Flexcell
SunSlick27W

Πιεξνθνξίεο

πιιέθηεο
πςειήο
αληνρήο γηα
θόξηηζε
κπαηαξηώλ
ζε
ηξνρόζπηηα
θαη άιιεο
εθαξκνγέο
απηόλνκσλ
ζπζηεκάησλ

πιιέθηεο
πςειήο
αληνρήο γηα
θόξηηζε
κπαηαξηώλ
ζε
ηξνρόζπηηα
θαη άιιεο
εθαξκνγέο
απηόλνκσλ
ζπζηεκάησλ

πιιέθηεο
πςειήο
αληνρήο γηα
θόξηηζε
κπαηαξηώλ
ζε
ηξνρόζπηηα
θαη άιιεο
εθαξκνγέο
απηόλνκσλ
ζπζηεκάησλ

Εύθακπηνο
αδηάβξνρνο
ειηαθόο
ζπιιέθηεο γηα
λαπηηθέο
εθαξκνγέο
θόηεξα,
ζθάθε,
γηόη,(ηδηνθηήηεο
θνπζθσηώλ,
ηζηηνπιντθώλ,
θ.α.)

Εύθακπηνο
αδηάβξνρνο
ειηαθόο
ζπιιέθηεο γηα
λαπηηθέο
εθαξκνγέο
(ηδηνθηήηεο
θνπζθσηώλ,
ηζηηνπιντθώλ,
θ.α.)

Εύθακπηνη
αδηάβξνρνη
ζπιιέθηεο γηα
λαπηηθέο
εθαξκνγέο
(ηδηνθηήηεο
θνπζθσηώλ,
ηζηηνπιντθώλ,
θ.α.)

Ολνκαζηηθή
Ιζρχο(Pmax)
Μέγηζηε Σάζε
Ιζρχνο(Vmpp)*
Μέγηζην ξεχκα
ηζρχνο(Impp)*
Σάζε ζην ζεκείν
κέγηζηεο ηζρχνο(Voc)*
Ρεχκα
βξαρπθχθισζεο(Isc)*
Γηαζηάζεηο(mm)
Δλεξγή πεξηνρή
(mm)

6,75 W

13,5 W

27 W

6.75 W

13,5 W

27 W

15 V

15 V

15 V

15 V

15 V

15 V

450 mA

900 mA

1800 mA

450 mA

900 mA

1800 mA

23 V

23 V

23 V

23 V

23 V

23 V

600 mA

1200 mA

2400 mA

600 mA

1200 mA

2400 mA

350x695
278x605

350x1305
280x1218

642x1310
572x1220

350x695
275x605

350x1310
278x1220

642x1310
572x1220

2

3

3

1.2

1.2

1.2

-20°C έσο
+60°C

-20°C έσο
+40°C

-20°C έσο
+60°C

-20°C έσο
+60°C

-20°C έσο
+60°C

-20°C έσο
+60°C

720 g
€83.00

1500 g
€139.00

2900 g
€229.00

480 g
€94.60

900 g
€187.00

1500 g
€279.00

Πάρνο(mm)
Temperature operating
range
Βάξνο
Σηκή*

Πίνακασ τθσ Flexcell

Σθμείωςθ: Flexcell panel, Sunboard, Sunslick φωτοβολταϊκά, εφκαμπτοι αδιάβροχοι θλιακοί,
φωτοβολταικοί ςυλλζκτεσ για ναυτικζσ εφαρμογζσ για κότερο τροχόςπιτο (ιδιοκτιτεσ
φουςκωτϊν, ιςτιοπλοϊκϊν,ςκαφϊν), marine για φόρτιςθ μπαταριϊν ςε τροχόςπιτα και
άλλεσ εφαρμογζσ αυτόνομων ςυςτθμάτων φωτοβολταικων
*Μζτρθςθ των τιμϊν ςε ςυνκικεσ ςτακερζσ:1000W/m², AM 1.5, 25°C
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Inverter διαφόρων εταιριϊν
Fronius
Μνληέιν

Fronius IG 15

Fronius IG 20

Fronius IG 30

Fronius IG 40

Fronius IG 60

Πιεξνθνξίεο
πξντφλησλ

13001400W
150-400
500

18002000W
150-400
500

25002650W
150-400
500

35004100W
150-400
500

46005000W
150-400
530

1300

1800

2500

3500

4600

1500

2000

2650

4100

5000

94.2

94.3

94.3

94.3

94.3

91.4

91.4

93.5

93.5

93.5

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

Γηαζηάζεηο έθδνζεο
indoor(mm)

366 x 344 x
220

366 x 344 x
220

366 x 344 x
220

610 x 344 x
220

610 x 344 x
220

Γηαζηάζεηο έθδνζεο
outdoor(mm)

500 x 435 x
225

500 x 435 x
225

500 x 435 x
225

733 x 435 x
225

733 x 435 x
225

Βάξνο έθδνζεο
indoor(Kg)
Βάξνο έθδνζεο
outdoor(Kg)
Φχμε

9

9

9

16

16

12

12

12

20

20

ειεγρόκελνο
αεξηζκόο
-20°C έσο
+50°C

ειεγρόκελνο
αεξηζκόο
-20°C έσο
+50°C

ειεγρόκελνο
αεξηζκόο
-20°C έσο
+50°C

ειεγρόκελνο
αεξηζκόο
-20°C έσο
+50°C

ειεγρόκελνο
αεξηζκόο
-20°C έσο
+50°C

0 έσο 95 %

0 έσο 95 %

0 έσο 95 %

0 έσο 95 %

0 έσο 95 %

€1982.00

€2170.00

Δχξνο ηάζεο(Volt)
Mέγηζηε ηάζε
εηζφδνπ(Volt)
Ολνκαζηηθή ηζρχο AC
(Watt)
Μέγηζηε ηάζε
εμφδνπ(Watt)
Μέγηζηνο βαζκφο
απφδνζεο(%)
Απφδνζε θαηά
Euro (%)
Σάζε δηθηχνπ /
ζπρλφηεηα(Volt/Hz)

Δχξνο ζεξκνθξαζίαο
πεξηβάιινληνο
Eπηηξεπφκελε πγξαζία
αέξα
Σηκή*

€1225.00

€1277.00
€1389.00
Πίνακασ τθσ Fronius
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Fronius
Μνληέιν

Ιζρχο
(Watt)

Σάζε
εηζφδνπ
(DC)
Volt

Σάζε
εμφδνπ
(AC)
Volt

∆ηαζηάζεηο
(mm)

Βάξνο
(Kg)

πρλφηεηα
(Hz)

Σηκή*

Fronius
550I

550

12

230

320x244x120

5.5

50

€428.00

Fronius
550 RI

550

12

230

320x244x120

5.5

50

€478.00

Fronius
900 I

900

24

230

320x244x120

7.5

50

€552.00

Fronius
900 RI

900

24

230

320x244x120

7.5

50

€625.00

Fronius
IS 30

2400

24

230

259x167x350

8.0

50

€2040.00

Πίνακασ τθσ Fronius

Inverter τθσ Fronius
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SMA
Μνληέιν

Ιζρχο
(Watt)

Πιεξνθνξίεο

∆ηεπξπµέλε
πεξηνρή
ζεξµνθξαζηψλ

Αλαγλψξηζε
ζπρλφηεηαο
δηθηχνπ

SMA Sunny
Boy 1100

1100

Γηα εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή
ηνπνζέηεζε

–25 ° έσο
+60 °

SMA Sunny
Boy 1700

1700

SMA Sunny
Boy 2500

2500

SMA Sunny
Boy 3000

3000

SMA Sunny
Boy 3300 TL
SMA Sunny
Boy 3800

3300

Γηα εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή
ηνπνζέηεζε
Γηα εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή
ηνπνζέηεζε
Γηα εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή
ηνπνζέηεζε
-

SMA Sunny
Boy 4200 TL
SMA Sunny
Boy 5000 TL
SMA Sunny
Boy 5000 TL
HC
SMA Mini
Central 6000A

4000

Γηα εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή
ηνπνζέηεζε
-

5000

-

5000

SMA Mini
Central
7000TL

7700

Γηα εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή
ηνπνζέηεζε
Γηα εμσηεξηθή
θαη εζσηεξηθή
ηνπνζέηεζε
-

3800

6000

50 Hz/60 Hz

Πεξηνρή
Σάζεο
Δηζφδνπ
(Volt)
400

Σηκή*

€699.00

–25 ° έσο
+60 °

50 Hz/60 Hz

400

€899.00

–25 ° έσο
+60 °

50 Hz/60 Hz

-

€1289.00

–25 ° έσο
+60 °

50 Hz/60 Hz

-

€1279.00

–25 ° έσο
+60 °
–25 ° έσο
+60 °

50 Hz/60 Hz

-

€1399.00

50 Hz/60 Hz

-

€1479.00

–25 ° έσο
+60 °
–25 ° έσο
+60 °
–25 ° έσο
+60 °

-

-

€1999.00

-

750

€2209.00

50 Hz/60 Hz

-

€2399.00

–25 ° έσο
+60 °

50 Hz/60 Hz

-

€2394.00

-

-

-

€2520.00

Πίνακασ τθσ SMA
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Inverter δηθηχνπ SMA Sunny Boy 3000

Inverter δικτφου SMA Sunny Boy 3300 TL

Inverter δικτφου Sunny Boy 5000TL

inverter δικτφου Sunny Boy 4200TL

inverter δικτφου Mini Central 6000A
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Μπαταρίεσ διαφόρων εταιριϊν
AGM
Μνληέιν Υαξαθηεξηζηηθά
AGM
33-12
AGM
40-12
AGM
55-12
AGM
12-70
AGM
80-12
AGM
100-12
AGM
120-12
AGM
150-12
AGM
200-12

Μήθνο(mm)

Πιάηνο(mm)

Ύςνο(mm) πλ.Ύςνο Βάξνο(Kg)

Σηκή*

33 Ah/12V

196

131

155

180

11,0

€49.00

40AH/12V

198

166

174

174

15.0

€67.90

55AH/12V

229

138

208

212

18.0

€82.00

70AH 12V

351

167

176

176

24.6

€117.00

80AH 12V

260

169

211

215

28.5

€111.00

100AH 12V

407

174

210

240

34.6

€129.00

120AH 12V

407

174

210

240

40.3

€152.00

140AH 12V

341

173

281

287

47.5

€189.00

200AH 12V

530

209

214

218

65.5

€249.00

Πίνακασ τθσ AGM

Battery AGM με μζςο όρο διάρκεια ηωισ 10 χρόνια
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SLB AGM
Μνληέιν
SLB 40Ah
SLB 70Ah
SLB 100Ah
SLB 120Ah
SLB 150Ah
SLB 200Ah

Πιεξνθνξίεο
40Ah βαζηάο εθθφξηηζεο
70Ah βαζηάο εθθφξηηζεο
100Ah βαζηάο εθθφξηηζεο
120Ah βαζηάο εθθφξηηζεο
150Ah βαζηάο εθθφξηηζεο
200Ah βαζηάο εθθφξηηζεο

Σηκή*
€65.00
€105.00
€128.00
€148.00
€189.90
€249.90

Πίνακασ τθσ SLB AGM

Μπαταρίεσ SLB AGM, φωτοβολταϊκϊν
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Sunlight
Μνληέιν

Υαξαθηεξηζηηθά

Γηαζηάζεηο
(mm)

πλ.Ύςνο

Βάξνο
(Kg)

Σηκή*

Sunlight SP_B
12-33

33 AH 12V Κιεηζηνχ
ηχπνπ

195x130x155

168

10.2

€55.90

Sunlight SP_B
12-40

40 AH 12V Κιεηζηνχ
ηχπνπ

197x165x170

170

13.5

€67.90

Sunlight SP_B
12-55

55 AH 12V Κιεηζηνχ
ηχπνπ

229x138x208

213

19.5

€89.90

Sunlight SP_B
12-80

80 AH 12V Κιεηζηνχ
ηχπνπ

350x167x179

179

24.0

€111.00

Sunlight SP_B
12-100

100AH 12V
Κιεηζηνχ ηχπνπ

330x171x215

220

32.0

€129.00

Sunlight SP_B
12-120

120 AH 12V
Κιεηζηνχ ηχπνπ

410x176x227

227

38.0

€152.00

Sunlight SP_B
12-150

150AH 12V
Κιεηζηνχ ηχπνπ

485x172x240

240

47.0

€189.00

Sunlight SP_B
12-200

200AH 12V
Κιεηζηνχ ηχπνπ

522x238x218

223

65.0

€249.00

Πίνακασ τθσ sunlight

Είδθ μπαταριών sunlight

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Υψθλισ απόδοςθσ και πιςτότθτασ μπαταρίεσ βακιάσ εκφόρτιςθσ κλειςτοφ
τφπου για χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων
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OpzV 2V Gel
Μοντέλο
4 OpzV-280 2V GEL
4 OpzV-350 2V GEL
6 OpzV 420 2V GEL
5 OpzV 550 2V GEL
7 OpzV 770 2V GEL
6 OpzV 900 2V GEL
8 OpzV 1200 2V GEL
10 OpzV 1500 2V GEL
2 OpzV 1800 2V GEL
12 OpzV 2280 2V GEL
16 OpzV 3040 2V GEL
20 OpzV 3800 2V GEL
16 OpzV 4560 2V GEL

Πληροφορίες

Τιμή*

280AH/2V
350AH/2V
420AH/2V
280AH/2V
770AH/2V
900AH/2V
1200AH/2V
280AH/2V
1800AH/2V
2286AH/2V
3040AH/2V
2286AH/2V
4560AH/2V

€185.00
€221.00
€253.00
€266.00
€345.00
€377.00
€522.00
€632.00
€733.00
€882.00
€1135.00
€1450.00
€1688.00

Πίνακασ τθσ OpzV

Είδθ μπαταριών τθσ OpzV με προςδόκιμο χρόνο ηωισ 15 χρόνια
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Effekta AGM
Μνληέιν
BTL 12-33
BTL 12-45
BTL 12-55
BTL 12-80
BTL
12-100
BTL
12-120S
BTL
12-150
BTL
12-200

Σάζε
(Volt)
12
12
12
12
12

Υσξεηηθφηεηα
(Ah)
33
45
55
80
100

Γηαζηάζεηο
(mm)
195x130x159
198x166x170
229x138x210
350x167x180
320x172x220

πλ.Ύςνο
159
170
210
183
227

Βάξνο
(Kg)
10.2
13.8
18
24
32

12

120

12
12

Σηκή*
€49.80
€75.90
€95.00
€111.00
€127.00

330x171x220

227

33

€149.00

150

483x170x240

240

47

€189.00

200

522x240x218

240

65

€246.00

Πίνακασ τθσ Effekta AGM

Είδθ μπαταριών τθσ Effekta AGM βακιάσ εκφόρτιςθσ με μζςο όρο ηωισ τα 10 χρόνια
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Φορτιςτζσ Μπαταριϊν
Φορτιστές Μπαταριών 12v & 24v αστόματοι επαγγελματικού τύποσ

20A Αυτόματος Φορτ.

€89.00

Πληρουορίες προϊόντων
20A απηφκαηνο θνξηηζηήο κπαηαξηψλ
Με ιεηηνπξγία ζπληήξεζεο
Δίζνδνο: 230VA. 50Hz
Έμνδνο: 14,4VD. 30A
Καηάιιεινο γηα θφξηηζε κπαηαξηψλ ηάζεο 12V θαη ξεχκαηνο 20A (200Ah)
30A Αυτόματος Φορτ.

€119.00

Πληρουορίες προϊόντων
30A απηφκαηνο θνξηηζηήο κπαηαξίαο
Με ιεηηνπξγία ζπληήξεζεο
Δίζνδνο: 230VA. 50Hz
Έμνδνο: 14,4VD.C30A
Καηάιιεινο γηα θφξηηζε κπαηαξηψλ ηάζεο 12V θαη ξεχκαηνο 30A (300Ah)
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Ανοικτοφ τφπου
Μοντέλο
Πληροφορίες
Τιμή

Battery Solar 100AH
100AH/12V
€109.00

Battery Solar 230AH
230AH/12V
€279.00

Μπαταρίεσ ανοιχτοφ τφπου βαζηάς εθθόρηηζες εηδηθά γηα θωηοβοιηαϊθά ζσζηήκαηα κε δηάρθεηα δωής έως 5 τρόληα
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