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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται ο τρόπος αξιοποίησης της ενέργειας του ανέμου
και η παραγωγή μέσω αυτού συμβατικών μορφών ενέργειας, όπως αυτή επιτυγχάνεται με
τη χρήση ανεμογεννητριών. Συγκεκριμένα εξετάζεται λεπτομερώς η τύπου κατακόρυφου
άξονα ανεμογεννήτρια, της οποίας η χρήση γνωρίζει σήμερα όλο και μεγαλύτερη απήχηση
στους κόλπους της τεχνολογίας.
Η εργασία ξεκινάει με μία γενικότερη εισαγωγή στον ορισμό του όρου «άνεμος», δίνοντας
όλες τις πτυχές του και καταγράφοντας τους τρόπους υπολογισμού του για την
προσήκουσα εκμετάλλευσή του. Μέσω μιας ιστορικής αναδρομής, δίνεται έμφαση στην
σημασία αυτής της πηγής ενέργειας, η οποία φαίνεται να αξιοποιείται ήδη από την αρχαία
εποχή μέσω διάφορων πρωτότυπων μηχανών, και με το πέρασμα των χρόνων κερδίζει
περισσότερο έδαφος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στη συνέχεια γίνεται μία γενική προσέγγιση του τρόπου αξιοποίησης του ανέμου μέσω της
χρησιμοποίησης των πλέον σύγχρονων μηχανών, των ανεμογεννητριών, με ιδιαίτερη
έμφαση σε αυτές της κατηγορίας καθέτου άξονα. Η εξέταση αυτών γίνεται πάντα υπό το
πρίσμα της τεχνολογικής τους εξέλιξης, και αφορά τόσο την καθεμία μεμονωμένα, όσο και
αυτές ως μέρος ενός συνόλου συστοιχισμένων ανεμογεννητριών, συναποτελούμενων των
οποίων προκύπτει το αιολικό πάρκο.
Η ανεμογεννήτρια καθέτου άξονα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο όσον αφορά τη
μορφή και τα δομικά της στοιχεία όσο και ως «εργαλείο» παραγωγής ενέργειας. Τα
πλεονεκτήματα χρήσης της πολλά και η λειτουργικότητά της ακόμη μεγαλύτερη ώστε να
ευδοκιμήσει στον τομέα της τεχνολογίας των πηγών ενέργειας.
Αναλυτικότερα:
• Στο 1° κεφάλαιο αναλύεται επιστημονικώς η έννοια του ανέμου και δίνονται όλοι εκείνοι οι
τύποι μαθηματικών και φυσικής, οι οποίοι αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές υπολογισμού
των παραγόντων που καθορίζουν τον τρόπο αξιοποίησής του.
• Στο 2° κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή από τα πρώτα δείγματα μηχανών που
φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν για την εκμετάλλευση της δύναμης του ανέμου, οι λεγόμενοι
ανεμόμυλοι, έως σήμερα, που τη θέση τους κατέλαβαν ως διάδοχοί τους, οι
ανεμογεννήτριες.
• Το 3° κεφάλαιο εισάγει την έννοια της ανεμογεννήτριας, διακρίνοντας τις ιδιαίτερες
κατηγορίες της και τα χαρακτηριστικά που διέπουν έκαστη αυτών.
• Το 4° κεφάλαιο εξειδικεύει στον τομέα ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα, οι οποίες
εξετάζονται ως προς τη δομή και τα βασικά μέρη τους, ενώ παράλληλα εξετάζεται
ενδελεχώς ο τρόπος λειτουργίας τους ως καταλυτικό στοιχείο στην παραγωγή μηχανικής
και παρεπόμενα ηλεκτρικής ενέργειας.
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• Στο 5ο κεφάλαιο παραθέτονται σύγχρονες μελέτες και στοιχεία για τα υφιστάμενα αιολικά
πάρκα που λειτουργούν παγκοσμίως αλλά και πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας και
μελετάται ο καταλληλότερος τρόπος εγκατάστασης ανεμογεννητριών για τη μέγιστη
απόδοση.

SUMMARY
In this thesis studied the way of harnessing the energy of the wind and the production via
this conventional forms of energy, as achieved by using wind turbines. Specifically
examined in detail the type of vertical axis wind turbine, whose use has been enjoying
increasing appeal within the technology.
The work begins with a general introduction to the definition of "wind", giving all aspects of
recording and calculation methods for the proper exploitation. Through a historical review,
emphasizes the importance of this source of energy, which seems to be exploited since
ancient times through various prototype machines, and over the years gaining more ground
in the field of renewable energy. Then becomes a general approach how to harness wind
through the use of the most modern machinery, wind turbines, with special emphasis in
class vertical axis. Examination of these is always in the light of technological
developments, and concerns each of them individually and those as part of a set of wind
turbines arrayed, made up of which shows the wind farm.
The vertical axis wind turbine is particularly interesting regarding both the form and its
structural elements and as a 'tool' power. The advantages of using it a lot, and functionality
even more to succeed in the technology of energy sources.
Specifically:









In chapter 1 ° scientifically analyzed the concept of wind and given all those types of
mathematics and physics, which are the fundamental principles calculation of the
factors that determine how utilization.
In chapter 2 ° is made a flashback of the first examples of machines that seem to be
used for exploiting the power of wind, called windmills, to date, that the place
occupied as their successors, wind turbines.
The chapter 3o introduces the concept of the wind turbine, distinguishing the specific
categories and characteristics governing each of these.
The chapter specifies 4 ° in vertical axis wind turbines, which are discussed in
structure and essential parts, while thoroughly checked operating mode as a
catalytic element in production engineering and associated electricity.
Chapter 5 listed modern studies and data on existing wind farms operating globally
and more specifically in our country and considering the most appropriate way to
install wind turbines for maximum performance.
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Εισαγωγή
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάω τον τρόπο αξιοποίησης της ενέργειας του
ανέμου και η παραγωγή μέσω αυτού συμβατικών μορφών ενέργειας, όπως αυτή
επιτυγχάνεται με τη χρήση ανεμογεννητριών. Συγκεκριμένα εξετάζεται λεπτομερώς η τύπου
κατακόρυφου άξονα ανεμογεννήτρια, της οποίας η χρήση γνωρίζει σήμερα όλο και
μεγαλύτερη απήχηση στους κόλπους της τεχνολογίας.
Η εργασία ξεκινάει με μία γενικότερη εισαγωγή στον ορισμό του όρου «άνεμος»,
δίνοντας όλες τις πτυχές του και καταγράφοντας τους τρόπους υπολογισμού του για την
προσήκουσα εκμετάλλευσή του. Μέσω μιας ιστορικής αναδρομής, δίνεται έμφαση στην
σημασία αυτής της πηγής ενέργειας, η οποία φαίνεται να αξιοποιείται ήδη από την αρχαία
εποχή μέσω διάφορων πρωτότυπων μηχανών, και με το πέρασμα των χρόνων κερδίζει
περισσότερο έδαφος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Στη συνέχεια γίνεται μία γενική προσέγγιση του τρόπου αξιοποίησης του ανέμου
μέσω της χρησιμοποίησης

των πλέον σύγχρονων μηχανών, των ανεμογεννητριών, με

ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές της κατηγορίας καθέτου άξονα. Η εξέταση αυτών γίνεται πάντα
υπό το πρίσμα της τεχνολογικής τους εξέλιξης, και αφορά τόσο την καθεμία μεμονωμένα,
όσο

και

αυτές

ως

μέρος

ενός

συνόλου

συστοιχισμένων

ανεμογεννητριών,

συναποτελουμένων των οποίων προκύπτει το αιολικό πάρκο.
Η ανεμογεννήτρια καθέτου άξονα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο όσον
αφορά τη μορφή και τα δομικά της στοιχεία όσο και ως «εργαλείο» παραγωγής ενέργειας.
Τα πλεονεκτήματα χρήσης της πολλά και η λειτουργικότητά της ακόμη μεγαλύτερη ώστε να
ευδοκιμήσει στον τομέα της τεχνολογίας των πηγών ενέργειας.
Αναλύεται επιστημονικώς η έννοια του ανέμου και δίνονται όλοι εκείνοι οι τύποι
μαθηματικών και φυσικής, οι οποίοι αποτελούν τις θεμελιώδεις αρχές υπολογισμού των
παραγόντων που καθορίζουν τον τρόπο αξιοποίησής του.

Γίνεται μία ιστορική αναδρομή

από τα πρώτα δείγματα μηχανών που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν για την εκμετάλλευση
της δύναμης του ανέμου, οι λεγόμενοι ανεμόμυλοι, έως σήμερα, που τη θέση τους
κατέλαβαν

ως

διάδοχοί

τους,

οι

ανεμογεννήτριες

και

εισάγει

την

έννοια

της

ανεμογεννήτριας, διακρίνοντας τις ιδιαίτερες κατηγορίες της και τα χαρακτηριστικά που
διέπουν έκαστη αυτών. Επίσης εξειδικεύει στον τομέα ανεμογεννητριών κατακόρυφου
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άξονα, οι οποίες εξετάζονται ως προς τη δομή και τα βασικά μέρη τους, ενώ παράλληλα
εξετάζεται ενδελεχώς ο τρόπος λειτουργίας τους ως καταλυτικό στοιχείο στην παραγωγή
μηχανικής και παρεπόμενα ηλεκτρικής ενέργειας.
Παραθέτονται σύγχρονες μελέτες και στοιχεία για τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα που
λειτουργούν παγκοσμίως αλλά και πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας και μελετάται ο
καταλληλότερος τρόπος εγκατάστασης ανεμογεννητριών για τη μέγιστη απόδοση.
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1ο Κεφάλαιο ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.1

ΑΝΕΜΟΣ
Από τη φυσική είναι γνωστό ότι όταν μια αέρια μάζα θερμανθεί, εκτονώνεται, γίνεται

πιο ελαφριά και κινείται προς τα πάνω. Ο ατμοσφαιρικός αέρας θερμαίνεται κυρίως από την
επαφή του με τη θερμή επιφάνεια της γης. Δεδομένου ότι η γήινη επιφάνεια αποτελείται
από ξηρά και νερό, ερήμους και δάση, η επιφάνεια απορροφά τη θερμότητα του ήλιου
διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Ο θερμός αέρας είναι ελαφρύτερος και έχει μικρότερη
πυκνότητα από τον ψυχρό .Ένα στρώμα αέρα, που θα έρθει σε επαφή με τη γήινη
επιφάνεια θα θερμανθεί και θα ανέλθει. Τη θέση του θα καλύψει ένα στρώμα ψυχρότερου
αέρα, που με τη σειρά του θα θερμανθεί και θα ανέλθει. Αυτή η κυκλική- ανοδική-καθοδική
κίνηση θερμών και ψυχρών ρευστών μαζών, ονομάζεται κατακόρυφη μεταφορά.

Εικόνα 1.1: Ιδανική κίνηση του ανέμου αν η γη δεν περιστρεφόταν

Με τον ίδιο τρόπο, έχουμε κίνηση της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη γη, επειδή το
έδαφος κοντά στο γήινο ισημερινό θερμαίνεται περισσότερο από τον ήλιο, από ότι το
έδαφος κοντά στους πόλους. Σε περίπτωση που η γη δεν περιστρεφόταν γύρω από τον
άξονα της, η κίνηση του αέρα θα ακολουθούσε τη διαδικασία της κατακόρυφης μεταφοράς
από τους πόλους στον ισημερινό και πάλι πίσω στους πόλους. Η περιστροφή όμως της γης
έχει ως αποτέλεσμα την εκτροπή των ανέμων και περιπλέκει την κυκλοφορία τους στην
ατμόσφαιρα. Σε αυτό συνεισφέρει και η ανομοιομορφία στην τοπολογία του εδάφους, όπου
μπορεί να προκληθούν τοπικά φαινόμενα.

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
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Συνεπώς ως άνεμοι ορίζονται οι αέριες μάζες που κινούνται λόγω των διαφορετικών
βαρομετρικών πιέσεων που προκύπτουν από την άνιση θέρμανση των διαφόρων
περιοχών της γης από τον ήλιο. Εν ολίγοις, ο ήλιος φαίνεται να είναι ο κύριος υπεύθυνος
της δημιουργίας του ανέμου!
Οι παράμετροι που επηρεάζουν κατά κόρον την κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα και
κατ’ επέκταση τη δημιουργία των ανέμων είναι οι εξής:


Η ακτινοβολία του ηλίου και ο τρόπος που φτάνει στη γη



Η ανομοιογένεια του ανάγλυφου της γης



Η περιστροφική κίνηση της γης.
Δεδομένων των παραπάνω παραγόντων και εξετάζοντας επί παραδείγματι την

περιοχή της Ευρώπης, συμπεραίνουμε ότι οι άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή της ηπείρου
επηρεάζονται απ τα ανατολικά ρεύματα του Ατλαντικού ωκεανού, τα ψυχρά βόρεια ρεύματα
και τα θερμά τοπικά ρεύματα της Σαχάρας. Έτσι οι επικρατούντες άνεμοι είναι για το
χειμώνα οι Νοτιοδυτικοί και για το καλοκαίρι οι Δυτικοί και Βορειοδυτικοί άνεμοι.

Εικόνα1.2: Κύριες κατευθύνσεις του ανέμου στην Ευρώπη

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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1.2

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

Καθώς η ατμόσφαιρα βρίσκεται σε σχετική κίνηση με τη γη, στο κατώτατο τμήμα της
λόγω του ιξώδους του αέρα δημιουργείται ένα στρώμα αέρα, το ατμοσφαιρικό οριακό
στρώμα, μέσα στο οποίο η σχετική ταχύτητα μεταβάλλεται από μηδέν πάνω στην επιφάνεια
της γης μέχρι μεγαλύτερες τιμές.
Τα χαρακτηριστικά του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος καθορίζονται κυρίωςαπό
τη μορφή της επιφάνειας της γης (τραχύτητα εδάφους) και από τον άνεμο. 1Η τραχύτητα του
εδάφους εκφράζει το είδος του εδάφους. Τα μεγέθη που εκφράζουν την τραχύτητα του
εδάφους είναι το µήκος τραχύτητας Ζo και η κλάση (κατηγορία) τραχύτητας. Το µήκος
τραχύτητας µπορεί να αλλάζει µε τις εποχές, ενώ ορίζεται για επιφάνειες µε οµοιόµορφη
κατανοµή στοιχείων τραχύτητας και επηρεάζεται από την πυκνότητα των εδαφικών
χαρακτηριστικών.
Κατηγορία Τραχύτητας

Τύπος εδάφους zo(m)

0 Πηλώδες έδαφος, πάγος 10-5-3×10-5
0Ήρεµη θάλασσα 2×10-4-3×10-4
0 Αµµώδες έδαφος 10-4-10-3
0 Χιονοκαλυµµένο επίπεδο έδαφος 4.9×10-3
1 Χέρσο έδαφος 10-3-10-2
1 Χλοερό έδαφος 0.017
1 Επίπεδο ακαλλιέργητο έδαφος 0.021
2 Χαµηλή βλάστηση, Στέπα 0.032
2 Υψηλά χόρτα0.039
2 Σιτοβολώνες0.045
2 Καλλιέργειες 0.064
2 Θαµνώδες έδαφος 0.1-0.3
2 ∆άσοι µε χαµηλά δέντρα 0.05-0.1
3 ∆άσοι µε υψηλά δέντρα 0.2-0.9
3 Προαστιακές περιοχές 1-2
3 Πόλεις 1-4
1

Για ομαλό έδαφος και αδύναμο άνεμο το πάχος του οριακού στρώματος μπορείνα είναι της τάξης των 200 μέτρων, ενώ

για ανώμαλη επιφάνεια (μεγάλητραχύτητα) και έντονο άνεμο είναι δυνατό να φθάσει μέχρι 2000 μέτρα.

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Συνάγεται ότι όταν έχουμε στοιχεία για τη μέση ταχύτητα του ανέμου σε μια περιοχή
ή έχουμε διαθέσιμες μετρήσεις του ανέμου πρέπει να γνωρίζουμε και το ύψος στο οποίο
αναφέρονται, ώστε να μπορούμε να τα ανάγουμε στο ύψος που μας ενδιαφέρει.

Σχήμα 1.1: Ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα

1.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
Η ισχύς ορίζεται ως ο ρυθμός χρήσης ή μετατροπής της ενέργειας και άρα
εκφράζεται ως ενέργεια ανά μονάδα χρόνου (1Watt=1Joule/sec). Η ενέργεια που
μεταφέρεται από τον άνεμο είναι κινητική και δίνεται από τον τύπο:

𝟏

Εκιν = mV2
𝟐

και μετριέται σε N.m.
Γνωρίζοντας ότι η μάζα του αέρα ανά δευτερόλεπτο που διέρχεται από μία επιφάνεια
Α ισούται με το γινόμενο της πυκνότητας του αέρα επί τον όγκο ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή:
m= ρ ΑV , προκύπτει:

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Eκιν=

1
2

ρ AV3, η οποία προφανώς είναι η ισχύς αφού έχουμε ενέργεια ανά

δευτερόλεπτο, άρα:
𝟏

Ρ = 𝟐ρ ΑV3
Μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι η ισχύς του ανέμου είναι ανάλογη της διερχόμενης
επιφάνειας καθώς και του κύβου της ταχύτητας.

1.4

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γενικά, αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση
του πνέοντος ανέμου. Ονομάζεται αιολική από τον Αίολο, θεό του ανέμου στην ελληνική
μυθολογία. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις
"καθαρές" ή "πράσινες" πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν
εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους.Προέρχεται από τη μετατροπή ενός πολύ μικρού
ποσοστού (~0,2%) της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γη. Οι πλέον ευνοημένες
περιοχές από πλευράς αιολικού δυναμικού είναι οι χώρες της πολικής και εύκρατης ζώνης,
ιδιαίτερα κοντά στις ακτές.
Αν υπήρχε η δυνατότητα, με την σημερινή τεχνολογία, να καταστεί εκμεταλλεύσιμο
το συνολικό αιολικό δυναμικό της γης, εκτιμάται ότι η παραγόμενη σε ένα χρόνο ηλεκτρική
ενέργεια θα ήταν υπερδιπλάσια από τις ανάγκες τις ανθρωπότητας στο ίδιο διάστημα.
Υπολογίζεται ότι στο 25% της επιφάνειας της γης επικρατούν άνεμοι μέσης ετήσιας
ταχύτητας πάνω από 5,1m/sec, σε ύψος 10m πάνω από το έδαφος. Όταν οι άνεμοι πνέουν
με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή την τιμή, τότε το αιολικό δυναμικό του τόπου θεωρείται
εκμεταλλεύσιμο και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις μπορούν να καταστούν οικονομικά
βιώσιμες, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.
Σήμερα, το κόστος κατασκευής των ανεμογεννητριών έχει μειωθεί σημαντικά και
μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι η αιολική ενέργεια διανύει την πρώτη περίοδο ωριμότητας,
καθώς είναι ανταγωνιστική των συμβατικών μορφών ενέργειας. Στα πρώτα στάδια, η
εκμετάλλευση της ήταν ασύμφορη. Με το πέρας όμως των ετών, η επιστημονική έρευνα
έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο προόδου, που επιτρέπει την παραγωγή μεγάλου μέρους της
απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως.
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Εικόνα 1.3: Χάρτης της Ευρώπης με την εγκατεστημένη αιολική ενέργεια κάθε χώρας

ΘΕΣ

Πίνακας 1.1: Χρήση αιολικής ενέργειας σε χώρες της Ευρώπης
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1.5

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η χρησιμότητα της αιολικής ενέργειας εντοπίζεται στη δυνατότητα που προσφέρει

στην ανάπτυξη τομέων, χάρη στους οποίους απεξαρτητοποιούμαστε από τις συνήθεις έως
σήμερα μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βασικότερη όλων το πετρέλαιο. Αυτή η
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συνιστά την ίδια την αιολική ανάπτυξη.
Η αιολική ανάπτυξη συνίσταται στη δημιουργία και συντήρηση αιολικών πάρκων,
ήτοι συγκροτημάτων από πολλές ανεμογεννήτριες, με απώτερο σκοπό την παραγωγή
ενέργειας. Παρεπόμενα,

καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών: η μηχανική ενέργεια

χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αντλιών νερού στην ύδρευση και άρδευση περιοχών, για
θέρμανση

αγροτικών

μονάδων

και

κατοικιών,

για

τη

λειτουργία

εγκαταστάσεων

αφαλάτωσης νερού σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας κ.ά., ενώ η ηλεκτρική ενέργεια
μπορεί να τροφοδοτήσει το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας,

σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εξαρτάται αποκλειστικά από το είδος και τον τρόπο
χρήσης των εγκατεστημένων σε κάθε πάρκο ανεμογεννητριών.

Πίνακας 1.2: Συνολική παγκόσμια ισχύς Α/Γ μέχρι το τέλος του 2009
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Πίνακας 1.3: Παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας 1996-2011
Πηγή: Global Wind Energy Council, 2011

Στη χώρα μας, έχοντας στόχο ως το 2020, να γίνουν επενδύσεις περίπου 10 δις ευρώ στην
αιολική ενέργεια, η επιστημονική ένωση προτείνει τα εξής :
1. Να υπάρχει εγγύηση των συμβάσεων πώλησης ενέργειας και ορθή αποτίμηση του
Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, που σήμερα είναι υπερτιμημένο σε βάρος των καταναλωτών και των
ΑΠΕ.
2. Να αναλάβει η υπηρεσία ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ την εξουσία για την ενιαία εφαρμογή όλων
των νομοθεσιών και διαδικασιών που εμπλέκουν τις ΑΠΕ και να επιλυθούν τα χρόνια
προβλήματα της αδειοδότησης.
3. Να επιταχυνθεί η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να απαιτείται
πλήρης και ενιαία εφαρμογή των αρχών ίσης πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα, καθώς και
διαφάνεια στο κόστος και στις χρεώσεις ελέγχου μελετών, εκτέλεσης έργων και παραλαβής
έργων σύνδεσης από τη ΔΕΗ.
4. Να αλλάξει ολοκληρωτικά ο τρόπος σχεδιασμού των υποδομών του συμβατικού
συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, για να υποστηριχθεί η μεγάλη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
5. Να προωθηθούν οι μικρές ανεμογεννήτριες, ώστε ο κάθε πολίτης να απολαύσει τα οφέλη
της αιολικής ενέργειας.
6.

Να γίνουν μόνιμα προγράμματα ενημέρωσης και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για

την απόδοση του 1% των εσόδων των αιολικών πάρκων στις οικίες.
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Εικόνα 1.3: Αιολικός Χάρτης της Ελλάδος

1.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αιολική ενέργεια καταγράφονται ως
εξής:


Ο άνεμος είναι πρακτικά μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία μάλιστα παρέχεται
δωρεάν.



Η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια των χωρών
που την εκμεταλλεύονται.



Η αιολική ενέργεια συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη.



Η αιολική ενέργεια δεν εμποδίζει τις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.
Περίπου το 99% της γης που φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο είναι διαθέσιμο για άλλες
χρήσεις.



Η αιολική ενέργεια προστατεύει τον πλανήτη, καθώς αποφεύγονται οι εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου. Κάθε εγκατεστημένο MW αιολικής ενέργειας αποσοβεί την
έκλυση 3-3.5 χιλιάδων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Η λειτουργία ενός
τυπικού αιολικού πάρκου, ισχύος 10 MW, προσφέρει ετήσια την ηλεκτρική ενέργεια
που χρειάζονται 4,000 οικογένειες.



Οι ετήσιες εκπομπές απομακρύνονται από την παραγωγή ενέργειας από μια
ανεμογεννήτρια 1 MW αιολικής ενέργειας αντί του 1MW από τις συμβατικές πηγές
ενέργειας που ελευθερώνουν πάνω από 1.500 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, 6,5

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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τόνους διοξείδιο του θείου, 3,2 τόνους οξειδίων του αζώτου και 60 κιλά υδρογόνου σε
ένα χρόνο.


Η αιολική ενέργεια δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον με επικίνδυνους αέριους
ρύπους, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, καρκινογόνα μικροσωματίδια
όπως γίνεται με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.



Δίνει απ’ ευθείας μηχανική ενέργεια, μια «αναβαθμισμένη» κατά την τεχνική ορολογία,
μορφή ενέργειας που με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και απλά μέσα μετατρέπεται
σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ενέργειας.



Πρόκειται για μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Συνεπώς δεν εξαντλείται σε αντίθεση
με τα συμβατικά καύσιμα.



Αποτελεί μια καθαρή μορφή ενέργειας, ήπια προς το περιβάλλον. Η

χρήση της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον των περιοχών εγκατάστασης
ενώ αντικαθιστά και τις ιδιαίτερα ρυπογόνες πηγές ενέργειας.


Είναι εγχώρια πηγή ενέργειας και βοηθά στην ενίσχυση της ενεργειακής
ανεξαρτοποίησης και ασφάλειας της χώρας



Οδηγεί στην αποκέντρωση αφού είναι διάσπαρτη γεωγραφικά. Με τον
τρόπο αυτό μπορούν να καλυφθούν ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο ενώ παράλληλα αποφορτίζονται τα συστήματα
υποδομής και μειώνονται οι απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας.



Συνήθως έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος.



Μέσω επενδύσεων στον τομέα της αιολικής ενέργειας προκύπτει
αξιόλογος αριθμός νέων θέσεων εργασίας, κυρίως σε τοπικό επίπεδο.



Ειδικότερα η χώρα μας (κυρίως τα νησιά του Αιγαίου) διαθέτει υψηλό

αιολικό δυναμικό αφού εμφανίζονται άνεμοι σημαντικής ταχύτητας και
διάρκειας σχεδόν ολόκληρο το έτος.
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1.7. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ως μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας προβάλλονται τα ακόλουθα:


Δε μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου
με αποτέλεσμα οι αιολικές μηχανές να χρησιμοποιούνται σαν εφεδρικές πηγές
ενέργειας σε συνδυασμό με κάποια άλλη πηγή ενέργειας.



Επειδή η παραγόμενη ενέργεια δεν πληροί πάντα τις απαιτήσεις του
δικτύου η διασύνδεση προϋποθέτει τοποθέτηση αυτοματισμών ελέγχου ,μηχανήματα
ρύθμισης τάσεως και συχνότητας, καθώς και έλεγχο της άεργης ισχύος. Επίσης
λόγω των μεταβατικών φαινομένων μας απασχολούν οι διαδικασίες ζεύξηςαπόζευξης των αιολικών μηχανών στο ηλεκτρικό δίκτυο.



Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι από την απορροφούμενη ενέργεια μίας
ανεμογεννήτριας, μόνο ένα περιορισμένο μέρος της μετατρέπεται σε
ωφέλιμη ενέργεια λόγω των αεροδυναμικών και των μηχανικών
απωλειών.



Η αιολική ενέργεια πρέπει να συναγωνιστεί τις συμβατικές πηγές ενέργειας σε
επίπεδο κόστους. Ανάλογα με το πόσο ενεργητική, ως προς τον άνεμο, είναι μια
τοποθεσία, το αιολικό πάρκο μπορεί ή
δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικό ως προς το κόστος. Παρότι το κόστος της αιολικής
ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, η τεχνολογία απαιτεί μια
αρχική επένδυση υψηλότερη από
εκείνη των γεννητριών που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα για το αντίστοιχο φορτίο.



Η ισχυρότερη πρόκληση στη χρησιμοποίηση του ανέμου ως πηγή ενέργειας είναι ότι
ο άνεμος είναι περιοδικά διακοπτόμενος και δεν φυσά πάντα όταν ο ηλεκτρισμός
απαιτείται και ως αποτέλεσμα δεν
μπορούν όλοι οι άνεμοι να τιθασευτούν ώστε να καλυφθούν, τη στιγμή που
προκύπτουν, οι ανάγκες σε ηλεκτρισμό.



Η αιολική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί εύκολα. Η αποθήκευση της Αιολικής
ενέργειας δύναται να γίνει με μπαταρίες (συσσωρευτές) για μικρά συστήματα, ή
μέσω της αντλησιοταμίευσης για μεγάλα
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συστήματα. Στην αντλησιοταμίευση, νερό αντλείται μεταξύ δύο ταμιευτήρων με
υψομετρική διαφορά κατά της ώρες χαμηλής ζήτησης, ώστε να χρησιμοποιηθούν
μέσω υδροηλεκτρικού συστήματος κατά τις
ώρες αιχμής.


Τα κατάλληλα σημεία για αιολικά πάρκα συχνά βρίσκονται σε απομακρυσμένες
περιοχές, μακριά από πόλεις όπου χρειάζεται ο ηλεκτρισμός.



Αν και τα αιολικά πάρκα έχουν σχετικά μικρή επίπτωση στο περιβάλλον σε σύγκριση
με

άλλες

συμβατικές

εγκαταστάσεις

παραγωγής

ενέργειας,

υπάρχει

ένας

προβληματισμός για τον θόρυβο που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες, για τις
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, για την αισθητική (οπτική) επίπτωση και για τις
προσκρούσεις πουλιών στις ανεμογεννήτριες. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι
πολύ ήσυχες και γίνονται όλο και πιο αθόρυβες. Το επίπεδο του ήχου σε απόσταση
40 μέτρων από μία ανεμογεννήτρια είναι 50-60 dB. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που
δημιουργούνται είναι σχετικά μικρά και βρίσκονται στο σημείο που είναι
εγκατεστημένη η ανεμογεννήτρια σε απόσταση από το έδαφος.
Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα έχουν επιλυθεί ή έχουν μειωθεί σε
σημαντικό βαθμό μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης ή και της επιλογής κατάλληλων
περιοχών για τη δημιουργία αιολικών πάρκων. Κάθε εγκατάσταση αιολικού πάρκου πρέπει
να συνοδεύεται από περιβαλλοντική μελέτη που θα εξασφαλίζει την βέλτιστη ενσωμάτωση
των ανεμογεννητριών στο τοπίο.
Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας έχει εγκαταστήσει πάνω από 41 GW νέας καθαρής
και αξιόπιστης αιολικής ενέργειας το 2011, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη
δυναμικότητα παγκοσμίως σε περισσότερες από 238 GW στα τέλη του 2010. Αυτό
αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 21%, με αύξηση του μεγέθους της ετήσιας
παγκόσμιας αγοράς λίγο πάνω από 6%. Σήμερα, περίπου 75 χώρες σε όλο τον κόσμο
έχουν εμπορικές εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας, με 22 από αυτούς περνούν ήδη το 1
GW

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας χάνεται στα βάθη της ιστορίας. O
εγκλωβισμός, κατά τον Όμηρο, των ανέμων στον ασκό του Αιόλου δείχνει ακριβώς την
ανάγκη των ανθρώπων να διαθέτουν τους ανέμους στον τόπο και χρόνο που οι ίδιοι θα
ήθελαν.
Η ιστορία της αιολικής ενέργειας φανερώνει μια γενική εξέλιξη από τη χρήση απλών
ελαφρών συσκευών που χρησιμοποιούσαν την αεροδυναμική οπισθέλκουσα, στη χρήση
των μοντέρνων με προηγμένα υλικά συσκευών. Η πιο παλιά χρήση της δύναμης του αέρα
είναι η χρήση των ιστίων στα αρχαία ήδη καράβια και η τεχνογνωσία αυτή συνέργησε και
στην μετέπειτα ανάπτυξη των ανεμόμυλων, των οποίων οι ανεμογεννήτριες αποτελούν
συνέχεια. Ο ανεμόμυλος είναι μια διάταξη που χρησιμοποιεί ως κινητήρια δύναμη την
κινητική ενέργεια του άνεμου (αιολική ενέργεια). Χρησιμοποιείται για την άλεση σιτηρών,
την άντληση νερού και σε άλλες εργασίες. Οι ανεμόμυλοι έδιναν κάποτε κίνηση στις
τεράστιες μυλόπετρες, που άλεθαν το σιτάρι μετατρέποντάς το σε αλεύρι.
Η λειτουργία των ανεμόμυλων στηρίζεται στους έλικες με πτερύγια που κινούνται με
τον άνεμο που φυσά. Η κατασκευή τους είναι τέτοια, ώστε το σύστημα των πτερυγίων να
περιστρέφεται και να είναι πάντοτε αντίθετο στη φορά του ανέμου. Η ταχύτητα του ανέμου
είναι συνήθως μικρή και γι’ αυτό είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί όλη η ενέργεια που μεταφέρει
ο άνεμος.
Ο παραδοσιακός ανεμόμυλος μετατρέπει λιγότερη από τη μισή ενέργεια του ανέμου
σε ισχύ. Επειδή ο αέρας είναι πολύ αραιότερος από το νερό, τα πτερύγια του ανεμόμυλου
πρέπει να είναι 800 φορές μεγαλύτερα από αυτά ενός νερόμυλου, για να κινηθούν με την
ίδια ταχύτητα.

Ακόμα και οι σημερινοί μοντέρνοι και τεράστιοι ανεμόμυλοι παράγουν

ηλεκτρική ενέργεια αρκετή μόνο για λίγα σπίτια. Για να παραχθεί η ενέργεια που παράγεται
σε έναν απλό σταθμό χρειάζονται περίπου 1.000 μεγάλοι ανεμόμυλοι. Γι αυτό το λόγο
σχεδιάζονται νέα μοντέλα αερογεννητριών.

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Μέση Ανατολή:
Φαίνεται ότι οι αρχαίοι λαοί της Ανατολής χρησιμοποιούσαν ανεμόμυλους, αν και η πρώτη
αναφορά σε ανεμόμυλο (ένα περσικό συγκρότημα ανεμόμυλων του 644 μ.Χ.) εμφανίζεται
σε έργα Αράβων συγγραφέων του 9ου μ.Χ. αιώνα. Αυτό το συγκρότημα των ανεμόμυλων
βρισκόταν στο Σειστάν, στα σύνορα της Περσίας και Αφγανιστάν και ήταν “οριζόντιου τύπου”
δηλαδή με ιστία (φτερά) τοποθετημένα ακτινικά σε έναν “κατακόρυφο άξονα”. Ο άξονας
αυτός στηριζόταν σε ένα μόνιμο κτίσμα με ανοίγματα σε αντιδιαμετρικά σημεία για την
είσοδο και την έξοδο του αέρα. Κάθε μύλος έδινε απευθείας κίνηση σε ένα μόνο ζεύγος
μυλόπετρες. Οι πρώτοι μύλοι είχαν τα ιστία κάτω από τις μυλόπετρες, όπως δηλαδή
συμβαίνει και στους οριζόντιους νερόμυλους από τους οποίους φαίνεται ότι προέρχονταν.
Σε μερικούς από τους μύλους που σώζονται σήμερα τα ιστία τοποθετούνται πάνω από τις
μυλόπετρες. Τον 13ο αιώνα οι μύλοι αυτού του τύπου ήταν γνωστοί στην Βόρεια Κίνα, όπου
μέχρι και τον 16ο αιώνα τους χρησιμοποιούσαν για εξάτμιση του θαλασσινού νερού στην
παραγωγή αλατιού. Τον τύπο αυτό του μύλου χρησιμοποιούσαν επίσης στην Κριμαία, στις
περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ, μόνο που λίγοι από αυτούς
διασώζονται σήμερα. Ο πιο αντιπροσωπευτικός από όλους αυτούς τους τύπους των
ανεμόμυλων είναι ο τύπος με το “στροφείο σχήματος S’’ (S-Rotor) (εφευρέτης ο Φιλανδός
S.J.Savinious) που ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται σε φτωχές ή απομονωμένες
περιοχές λόγω της φτηνής και εύκολης κατασκευής του.
Οι πρώτοι ευρωπαϊκοί ανεμόμυλοι:
Ο ανεμόμυλος έφτασε στην Ευρώπη από τους Άραβες, χρησιμοποιήθηκε δε στον
τύπο του κατακόρυφου ρωμαϊκού υδραυλικού τροχού, με τη διαφορά ότι ο ανεμόμυλος είχε
στην θέση του τροχού κατακόρυφα φτερά που μετέδιδαν την κίνηση στις μυλόπετρες με ένα
ζεύγος οδοντωτών τροχών. Οι πρώτοι τέτοιοι περιστρεφόμενοι μύλοι εμφανίστηκαν στη
Γαλλία το 1180, στην Αγγλία το 1191 και στη Συρία την εποχή των Σταυροφοριών (1190).
Στις αρχές του 14 ου αιώνα αναπτύχθηκε στη Γαλλία ο ανεμόμυλος σε σχήμα
πύργου (ξετροχάρης), Σε αυτόν τον τύπο ανεμόμυλου οι μυλόπετρες και οι οδοντωτοί
τροχοί ήταν τοποθετημένοι σε ένα σταθερό πύργο με κινητή οροφή ή “κάλυμμα”, στην οποία
στηρίζονταν τα ιστία και η οποία μπορούσε να στραφεί επάνω σε ειδική τροχιά, στην
κορυφή του πύργου.
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Ο “περιστρεφόμενος ανεμόμυλος με κοίλο εσωτερικά άξονα” επινοήθηκε στις Κάτω
Χώρες στις αρχές του 15ου αιώνα. Διέθετε έναν κατακόρυφο άξονα με γρανάζια στα δύο
του άκρα ο οποίος περνούσε μέσα από τον κοίλο άξονα και κινούσε ένα τροχό με
περιφερειακά διαταγμένα σκαφίδια που μετέφερε.

Εικόνα 2.1: Ανεμόμυλος πρώτου τύπου

Οι πρώτες σύγχρονες ανεμομηχανές εμφανίστηκαν στη Γαλλία το 1929. Μια
ηλεκτρομηχανική εταιρεία κατασκεύασε την αιολική μηχανή Bonrget, διαμέτρου 20 μέτρων
με δυο πτερύγια, η οποία όμως καταστράφηκε από τον άνεμο. Η επόμενη προσπάθεια
έγινε από τους Ρώσους, οι οποίοι το 1931 δημιούργησαν μια παρόμοια μηχανή διαμέτρου
30 μέτρων. Στόχος τους ήταν η παραγωγή 100 Kw, όμως τα σχέδιά τους ναυάγησαν
δεδομένου ότι η κατασκευή τους άντεξε μόνο για δυο χρόνια και η ετήσια παραγωγή δεν
ξεπέρασε τα 32 Kw.
Οι ουσιαστικότερες μελέτες στον κλάδο της αιολικής ενέργειας ξεκίνησαν μετά το Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ποικίλες μελέτες στη Γαλλία οδήγησαν
στην κατασκευή πολλών μεγάλων πειραματικών αιολικών μηχανών. Ένα από τα πιο
γνωστά παραδείγματα είναι η ανεμογεννήτρια BestRomani, η οποία διέθετε τρία πτερύγια,
είχε διάμετρο 30 μέτρων και παρήγαγε 800 Kw. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης
ήταν ότι οι μεγάλες αιολικές μηχανές που έχουν κατασκευαστεί σωστά (βάση υπολογισμών
της θέσης του εδάφους και της ροής των τοπικών ανέμων) δεν κάνουν καθόλου θόρυβο. Η
μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια της εποχής κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’50 στις ΗΠΑ.
Εμπνευστές και σχεδιαστές του μεγάλου αυτού εγχειρήματος ήταν το επιστημονικό
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προσωπικό του Τεχνολογικού Ιδρύματος της Μασαχουσέτης. Η ισχύς της έφτανε τα 1,25
Μw και η λειτουργία της διακόπηκε μετά από πέντε χρόνια λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης.
Μέχρι την περίοδο αυτή, ανάλογη ήταν και η εξέλιξη στον ευρωπαϊκό χώρο. Αξίζει να
σημειωθεί, όμως, πως στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η χαμηλή τιμή του πετρελαίου
οδήγησε σε στασιμότητα τις όποιες ερευνητικές προσπάθειες. Ο ανταγωνισμός ήταν
έντονος και το φθηνό κόστος των καυσίμων ήταν δυσανάλογο με την απόσβεση μιας
ανεμομηχανής.
Η χρήση του ανεμόμυλου ως κινητήριας μηχανής εγκαταλείπεται μόλις στα μέσα του
προηγούμενου αιώνα. Είναι η εποχή που εξαπλώνονται ραγδαία τα συμβατικά καύσιμα και
ο ηλεκτρισμός, ο οποίος φτάνει ως τα πιο απομακρυσμένα σημεία. Με την ανάπτυξη νέων
πηγών ενέργειας οι άνθρωποι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τους ανεμόμυλους. Αλλά με
την ενεργειακή κρίση, οι μηχανικοί χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και υλικά, αξιοποιούν
και πάλι την ενέργεια των ανέμων, με νέα είδη ανεμόμυλων.
Η πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 70, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις
ΑΠΕ και την αιολική ενέργεια. Τα πρώτα δείγματα ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια
εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ουαιώνα, όμως από το 1980 και μετά η τεχνολογία άρχισε
να εξελίσσεται σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να υποστηρίζει ηλεκτροπαραγωγή σε υψηλή
κλίμακα.
Πριν 25 χρόνια περίπου οι πρώτες σύγχρονες ανεμογεννήτριες χρησιμοποιήθηκαν
στις Η.Π.Α. Από τότε πολλές ακόμη έχουν μπει σε λειτουργία σε ολόκληρο τον κόσμο.
Μέχρι το 2011 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας την τελευταία
δεκαετία ήταν περίπου 20%, με 237669 MW εγκατεστημένη ισχύ στο τέλος του 2011.
Στο διάστημα μέχρι σήμερα, σημειώνεται μια αλματώδης ανάπτυξη, κάτι που
ενισχύεται και από την επιτακτική ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αιολική
ενέργεια σήμερα αποτελεί μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το
καύσιμο είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και
άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια
ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής
από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.
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Πίνακας 2.1: Ποσοστά αιολικής ενέργειας στις χώρες της Ευρώπης το 2012

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Σελίδα 25

3ο Κεφάλαιο ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

3. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ- ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ανεμογεννήτρια ονομάζεται η αιολική μηχανή που αποτελεί ανθρώπινη επινόηση και
η οποία έχει σαν σκοπό την αξιοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού της κινητικής
ενέργειας του ανέμου και τη μετατροπή της σε μηχανική ενέργεια , συνεπώς σε ηλεκτρική.
Ως ηλεκτρικές γεννήτριες, οι ανεμογεννήτριες είναι συνδεδεμένες σε ηλεκτρικό δίκτυο
το

οποίο

περιλαμβάνει

φόρτιση

συστοιχιών

συσσωρευτών,

συστήματα

δικτύων

κατοικημένων περιοχών, δίκτυα σε απομονωμένες περιοχές ή νησιά, και μεγάλα δίκτυα
κοινής ωφέλειας. Το παραγόμενο από τις ανεμογεννήτριες ηλεκτρικό ρεύμα είτε
καταναλώνεται επιτόπου, είτε εγχέεται και διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να
καταναλωθεί αλλού. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες, όταν η
παραγωγή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, συχνά αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί
αργότερα, όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή. Η αποθήκευση σήμερα
γίνεται με δύο οικονομικά βιώσιμους τρόπους, ανάλογα με το μέγεθος της παραγόμενης
ενέργειας.
Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) είναι η πλέον γνωστή και διαδεδομένη
μέθοδος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται για μικρής κλίμακας
παραγωγικές μη διασυνδεδεμένες στο κεντρικό δίκτυο μονάδες. Η άντληση ύδατος με
χρήση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ανεμογεννήτριες και η ταμίευσή του σε
τεχνητές λίμνες κατασκευασμένες σε υψόμετρο το οποίο είναι ικανό να τροφοδοτήσει
υδροηλεκτρικό σταθμό, είναι η μέθοδος αποθήκευσης που χρησιμοποιείται όταν η
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγάλη.
Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά μίας ανεμογεννήτριας, ως πλέον αρμόζουσα
μονάδα μέτρησης μεγέθους μιας ανεμογεννήτριας ορίζεται το εμβαδόν της φτερωτής, ή
αλλιώς η «επιφάνεια σάρωσης», καθώς από αυτήν εξαρτάται η διαθέσιμη αιολική ενέργεια
την οποία καλείται να αξιοποιήσει η ανεμογεννήτρια. Επιπλέον, Η ονομαστική ισχύς μίας
ανεμογεννήτριας έχει εύρος από μερικές δεκάδες watt μέχρι 15 MW σήμερα, ανάλογα με το
μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε συσκευής. Κάθε ανεμογεννήτρια έχει μια
χαρακτηριστική καμπύλη ταχύτητας- ισχύος (powercurve) που φανερώνει τη σχέση μεταξύ
της παραγόμενης ενέργειας και της ταχύτητας του ανέμου για κάθε τύπο ανεμογεννήτριας.
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Η καμπύλη αυτή εξαρτάται από διάφορες ιδιότητες της ανεμογεννήτριας όπως η επιφάνεια
σάρωσης της φτερωτής, η αεροδυναμική και οι αποδόσεις των κιβωτίων ταχυτήτων και της
μηχανής.
Μια ανεμογεννήτρια λειτουργεί αντίθετα με έναν ανεμιστήρα. Στον ανεμιστήρα η
ηλεκτρική ενέργεια κινεί έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος με την σειρά του περιστρέφει μια
προπέλα η οποία δημιουργεί ρεύμα αέρα. Στην ανεμογεννήτρια, ο άνεμος (ρεύμα αέρα)
περιστρέφει τον έλικα (τα πτερύγια) της ανεμογεννήτριας η οποία με την σειρά της
περιστρέφει τον άξονα μιας ηλεκτρικής γεννήτριας παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.
Ο έλικας της ανεμογεννήτριας έχει συνήθως τρία μακριά πτερύγια το μήκος των
οποίων εξαρτάται από την ισχύ της ανεμογεννήτριας. Επειδή ο άνεμος είναι ευμετάβλητος
ως προς τη διεύθυνση του, η ανεμογεννήτρια πρέπει να κρατάει τα πτερύγιά της στη σωστή
θέση για να αποδίδει κάθε φορά τη μέγιστη απόδοσή της. Στις μικρές ανεμογεννήτριες ο
προσανατολισμός των πτερυγίων στον άνεμο πετυχαίνεται με την προσθήκη ενός ουραίου
πτερυγίου πίσω από την έλικα. Στις μεγάλες ανεμογεννήτριες, ο προσανατολισμός αυτός
πετυχαίνεται με ειδικά συστήματα αυτοματισμού.
Οι αλλαγές στην ταχύτητα του ανέμου είναι ένα άλλο θέμα. Προκαλούν μεταβολές
στην παροχή ενέργειας στις γεννήτριες με αποκορύφωμα τις περιπτώσεις όπου ο άνεμος
σταματάει τελείως για πολλές μέρες ή φυσάει τόσο δυνατά ώστε να κινδυνεύουν τα
πτερύγια της ανεμογεννήτριας. Όταν ο άνεμος φυσάει πολύ δυνατά η ανεμογεννήτρια
διακόπτει αυτόματα την λειτουργία της και ταυτόχρονα στρέφει τα πτερύγια της έλικας σε
τέτοια θέση ώστε αυτά να παρουσιάζουν την ελάχιστη αντίσταση στον αέρα. Σε συνθήκες
όπου επικρατεί άπνοια ή η ένταση του ανέμου είναι πολύ μικρή η ανεμογεννήτρια δεν
λειτουργεί. Για το λόγο αυτό οι ανεμογεννήτριες διαθέτουν ειδικές μπαταρίες για να
αποθηκεύουν το ηλεκτρικό ρεύμα, που παράγεται κατά την διάρκεια μεγάλων περιόδων
ανέμων.

3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Οι τέσσερις βασικές παράμετροι σε μία ανεμογεννήτρια είναι οι εξής:


Ταχύτητα εκκίνησης: είναι η ταχύτητα του ανέμου στην οποία η ανεμογεννήτρια
αρχίζει να παράγει καθαρή ισχύ. Αυτή η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη από αυτή που
απαιτείται για να αρχίσουν να στρέφονται τα πτερύγια.



Ταχύτητα αποκοπής: για αποφυγή υπερφόρτισης της ανεμογεννήτριας,
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διακόπτεται η λειτουργία της μόλις η ταχύτητα του ανέμου ξεπεράσει την ταχύτητα
αποκοπής.


Ονομαστική Ισχύς: είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να παραχθεί
συνεχώς κατά την κανονική λειτουργία.



Ονομαστική ταχύτητα: η ταχύτητα του ανέμου υπό την οποία παράγεται η
ονομαστική ισχύς.
Στην παρακάτω φωτογραφία καταγράφεται η καμπύλη ισχύος της ανεμογεννήτριας
όπου διακρίνονται όλες οι παραπάνω παράμετροι και απεικονίζει την καθαρή
παραγόμενη ισχύ ως συνάρτηση της ταχύτητας του ανέμου στο ύψος του άξονα.

Σχήμα 3.1:

3.3 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Οι ανεμογεννήτριες κάνουν χρήση των δυνάμεων που αναπτύσσονται στις
αεροτομές των πτερυγίων για να πετύχουν την πολυπόθητη παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος
από τον άνεμο. Οι δυνάμεις αυτές είναι η αντίσταση και η άνωση. Αντίσταση είναι η δύναμη
που ασκείται σε ένα αντικείμενο από την ροή του αέρα και έχει την κατεύθυνση της ροής.
Αντίθετα η άνωση η οποία είναι και η κινητήρια δύναμη των ανεμογεννητριών είναι η
δύναμη που ασκείται από τον άνεμο στο αντικείμενο και έχει κατεύθυνση κάθετη στη ροή
του ανέμου. Η άνωση είναι μικρή για μηδενική γωνία πρόσπτωσης και αυξάνεται για μικρές
γωνίες πρόσπτωσης οι οποίες καθορίζονται από τις αεροτομές.
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Η παραγόμενη ενέργεια μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από την καμπύλη ισχύος
της μηχανής και από τον άνεμο στην περιοχή. Μερικοί ακόμη παράγοντες που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο είναι η διαθεσιμότητα της μηχανής, οι απώλειες μεταφοράς
και ο βαθμός απόδοσης του αιολικού πάρκου.
Η παραγωγή ισχύος μιας ανεμογεννήτριας μεταβάλλεται ανάλογα με την
ταχύτητατου ανέμου, ενώ κάθε μηχανή χαρακτηρίζεται από την προαναφερόμενη καμπύλη
ισχύος της, ηοποία εξαρτάται από την ταχύτητα έναρξης της ανεμογεννήτριας, από την
οποία αρχίζει να παράγει ισχύ, την ταχύτητα διακοπής όπου η μηχανή τίθεται εκτός
λειτουργίας προκειμένου να προστατευτεί από πολύ ισχυρούς ανέμους, καθώς και την
ονομαστική ταχύτητα, που είναι η μικρότερη ταχύτητα στην οποία η μηχανή παράγει την
ονομαστική της ισχύ.
Η ισχύς που αποδίδει, και κατ’ επέκταση η ενέργεια που παράγει, μια
ανεμογεννήτρια προκύπτει από το συνδυασμό της κινητικής ενέργειας που υπάρχει στον
άνεμο

και

του

ανώτατου

ορίου

αυτής

που

μπορούμε

να

μετατρέψουμε

σε

Η μάζα υπολογίζεται σε Kg και η ταχύτητα σε m/s (μέτρα ανά δευτερόλεπτο).

Η

μηχανική/ηλεκτρική, όπως το όρισε ο Γερμανός επιστήμονας AlbertBetz.
Α)Κινητική ενέργεια: 0,5 Χ Μάζα Χ (Ταχύτητα στο τετράγωνο)

κινητική ενέργεια είναι σε Joules.
Η πυκνότητα του αέρα σε μηδέν υψόμετρο είναι 1,23 Kg ανά κυβικό μέτρο. Έτσι
λοιπόν η μάζα του αέρα που περνά από την επιφάνεια που καλύπτουν τα πτερύγια μιας
ανεμογεννήτριας, προκύπτει από τον τύπο:
Β) Μάζα/δευτερόλεπτο (kg/s) = Ταχύτητα (m/s) x Επιφάνεια (m2) x Πυκνότητα
(kg/m3)
Συνδυάζοντας τους παραπάνω τύπους, προκύπτει η ισχύς του ανέμου στα πτερύγια
της ανεμογεννήτριας (σε Watt): Ισχύς (Watt) = 0.5 Χ επιφάνεια (m2) Χ 1,23 Χ τρεις φορές
την ταχύτητα του ανέμου σε m/secείναι συνάρτηση του κύβου της ταχύτητας του ανέμου,
της πυκνότητας του ανέμου και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συγκροτήματος.
Το 1,23 ισχύει για ανεμογεννήτριες τοποθετημένες στο ίδιο επίπεδο με τη θάλασσα όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο αυτό αλλάζει, όχι όμως τόσο ώστε να επηρεάζει ιδιαίτερα το
αποτέλεσμα.
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Ο γενικός τύπος μέτρησης ισχύος της ανεμογεννήτριας υπολογίζεται ως εξής:
𝟏

Ν= 𝟐 d x A x U3

N=η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς
d= η πυκνότητα του ανέμου πριν τον Α/Κ
Α = το εμβαδόν (επιφάνεια) που σαρώνει ο ρότορας
U= η ταχύτητα του ανέμου πριν τον Α/Κ
Ο AlbertBetz υπολόγισε όμως ότι το μέγιστο που μπορούμε να μετατρέψουμε από
την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ενέργεια με την κίνηση ενός ρότορα (όπως σε
μια ανεμογεννήτρια) είναι 59,3%.
Εδώ λοιπόν μπαίνει και το όριο του 59,3% αλλά και οι απώλειες της ανεμογεννήτριας
(τριβής, καλωδίων κ.α.). Έτσι συνήθως η τελική ισχύς που παίρνουμε από τις
ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα είναι το 30-40% της ισχύος του ανέμου που υπολογίσαμε
με τον παραπάνω τύπο. Στις ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα το αντίστοιχο ποσοστό είναι
15-30%.
Παράδειγμα:
Έστω ότι έχουμε μια ανεμογεννήτρια, τοποθετημένη στο ύψος της θάλασσας, με
διάμετρο ρότορα 5 μέτρα (δηλαδή δυόμιση μέτρα το κάθε πτερύγιο). Θέλουμε να
υπολογίσουμε την ισχύ που μπορεί να δώσει σε ταχύτητες ανέμου της τάξεως των 12
μέτρων ανά δευτερόλεπτο (m/s).
Η επιφάνεια που καλύπτει ο ρότορας είναι π επί [(διάμετρος δια δύο) στο
τετράγωνο], δηλαδή:
Επιφάνεια (m2) = 3,14 Χ (2,5 Χ 2,5) = 19,63 τεραγωνικά μέτρα (m2).
Έτσι, σύμφωνα με τον τύπο ισχύος του ανέμου:
Ισχύς (Watt) = 0,5 Χ 19,63 Χ 1,23 Χ (12Χ12Χ12) = 20.861 Watt
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Λαμβάνοντας υπόψη και το όριο του Betz (59,3%), βλέπουμε ότι η ισχύς αυτής της
ανεμογεννήτριας σε ταχύτητα ανέμου 12 m/s δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 20.861 Χ 0,593 =
12.371 Watt.
Στην πράξη βέβαια, εξ΄ αιτίας και άλλων απωλειών, θα δίνει από 6.000W έως
9.000W

και

αυτό

στην

καλύτερη

περίπτωση

(άριστα

σχεδιασμένη

και

μεγάλη

ανεμογεννήτρια)! Αν μάλιστα ήταν κάθετου άξονα, θα είχε χαμηλότερη απόδοση και η ισχύς
θα ήταν αντίστοιχα από 3.000W έως 6.000W το πολύ.

3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
Οι μηχανές με τις οποίες εκμεταλλευόμαστε σήμερα τον άνεμο, ονομάζονται
ανεμογεννήτριες (Α/Γ). Διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με:
Α. τον αριθμό των πτερών τους
Β. το μέγεθος και την ισχύ που παράγουν
Γ. τον τύπο του άξονα που χρησιμοποιούν
Δ. την κατεύθυνση του δρομέα
Με βάση το πρώτο κριτήριο χωρίζονται σε τρίπτερες και δίπτερες ανεμογεννήτριες, με
βάση το δεύτερο διακρίνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες, με βάση το τρίτο κριτήριο
διακρίνονται σε ανεμογεννήτριες οριζόντιου και κάθετου άξονα και τέλος με βάση το τέταρτο
κριτήριο κατατάσσονται σε αυτές στις μηχανές των οποίων ο δρομέας κοιτάει προς την
κατεύθυνση του ανέμου και σε αυτές στις μηχανές των οποίων ο δρομέας κοιτά αντίθετα
προς την κατεύθυνση του ανέμου.
Α1. Τρίπτερες ανεμογεννήτριες
Οι τρίπτερες, με ρότορα μικρότερο των 10 μέτρων, έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης
ασθενούς αιολικού δυναμικού. Στις μηχανές μεγάλου μεγέθους επικρατούν οι δίπτερες, με
κόστος κατασκευής και συντήρησης μικρότερο απ' αυτό των τρίπτερων αντίστοιχου
μεγέθους. Η σύγχρονη τεχνολογία χρήσης της αιολικής ενέργειας ξεκίνησε με μικρές Α/Γ
δυναμικότητας 20 ως 75 KW. Σήμερα χρησιμοποιούνται Α/Γ δυναμικότητας 200 ως 2.000
KW. Τρίπτερες ανεμογεννήτριες με ρότορα μήκους μικρότερου των 10 μέτρων έχουν τη
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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δυνατότητα εκμετάλλευσης ασθενούς αιολικού ανέμου (ευρύ φάσμα ταχυτήτων ανέμου) και
κόστος κατασκευής και συντήρησης μικρό καθώς τα προβλήματα αντοχής και δυναμικής
καταπόνησης μηχανικών μερών είναι περιορισμένα στις μηχανές αυτής της κατηγορίας.
Α2. Δίπτερες ανεμογεννήτριες
Στις μηχανές μεγάλου μεγέθους επικρατούν οι δίπτερες, με κόστος κατασκευής και
συντήρησης σαφώς μικρότερο, από αυτό των τριπτέρυγων αντιστοίχου μεγέθους
Γ1. Ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα
Οριζόντιου άξονα (HAWT - HorizontalAxisWindTurbines) είναι οι ανεμογεννήτριες οι
οποίες περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα οριζόντιο ως προς το επίπεδο του εδάφους.
Είναι η συνηθισμένη εικόνα της ανεμογεννήτριας που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό
μας, αφού αυτές έχουν επικρατήσει κατά κόρον. Στην εικόνα παρακάτω βλέπουμε μια
τέτοια ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα. Τα πτερύγιά της περιστρέφονται γύρω από έναν
άξονα ο οποίος είναι οριζόντιος ως προς το επίπεδο του εδάφους. Είναι φανερό ότι κάθε
στιγμή, πρέπει να προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση του ανέμου.

Εικόνα 3.1: Ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Γ2. Ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα
Οι ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα (VAWT - VerticalAxisWindTurbines) αντίθετα,
περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα ο οποίος είναι κάθετος ως προς το επίπεδο του
εδάφους. Οι ανεμογεννήτριες καθέτου άξονα, από τον τρόπο της κατασκευής τους,
"πιάνουν" τον αέρα από κάθε κατεύθυνση. Οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα ήταν
και οι πρώτες αιολικές μηχανές που κατασκευάστηκαν. Έχουν καταγραφεί διάφοροι τύποι,
και επιγραμματικά αναφέρονται οι ακόλουθοι :
-

Πανεμόνιο

-

Κυπελλοφόρο ανεμόμετρο

-

Μηχανές τύπου Σαβόνιους

-

Μηχανή του Λαφόντ

-

Μηχανές τύπου Ντάριους

-

Προφυλαγμένες μηχανές

-

Μηχανές με κινούμενα πτερύγια

-

Μηχανές Tornado

Στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζεται μια ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα τύπου
"savonius", που είναι και η απλούστερη σε ότι αφορά την κατασκευή της. (αναλυτικότερα
βλέπετε σελ. 38)

Εικόνα 3.2: Ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα τύπου "savonius"

Αποτελείται ουσιαστικά από ένα σωλήνα κομμένο στη μέση κατά μήκος, με τα δύο
κομμάτια τοποθετημένα κάθετα όπως στο σχέδιο.
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Οι Α/Κ τύπου savonious απαιτούν χαμηλή ροπή εκκίνησης με αποτέλεσμα να
μπορούν να εκμεταλλευτούν για την κίνηση τους και μικρές ταχύτητες ανέμου. Αντίθετα οι
Α/Κ τύπου Darrieus απαιτούν μεγάλη ροπή εκκίνησης, αποτέλεσμα αυτού είναι για την
εκκίνηση τους με χαμηλή ταχύτητα ανέμου να απαιτείται υποβοήθηση. (αναλυτικότερα
βλέπετε σελ. 36)

Εικόνα 3.3: Ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα τύπου "darrieus"

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδήγησαν στην δημιουργία μεικτής κατασκευής Α/Κ η
οποία δίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.

Εικόνα 3.4: Ανεμογεννήτρια μικτού τύπου
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Εικόνα 3.5 Συνοπτικά τύποι ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα

Δ1. Οι μηχανές των οποίων ο δρομέας κοιτάει προς την κατεύθυνση του ανέμου.
Δ2. Οι μηχανές όπου ο δρομέας κοιτά αντίθετα προς την κατεύθυνση του ανέμου.
Το κύριο πλεονέκτημα του πρώτου τύπου είναι ότι αποφεύγεται η ελάττωση της
κινητικής ενέργειας του ανέμου όταν αυτός περνά από την άτρακτο. Η πλειοψηφία των
μηχανών που έχουν κατασκευαστεί είναι τέτοιου τύπου.
Στο δεύτερο τύπο, ο δρομέας βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ατράκτου. Ένα
θεωρητικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς μηχανισμό παρεκκλίσεων,
κάτι όμως που για τις μεγάλες ανεμογεννήτριες καθίσταται αμφισβητήσιμο. Το κύριο
πρακτικό πλεονέκτημα αυτού του τύπου όμως είναι ότι μπορούν να κατασκευαστούν πολύ
ελαφρύτερες σε σχέση με τον πρώτο τύπο κάτι που έχει ανάλογη επίπτωση και στην τιμή.
Στα μειονεκτήματα τώρα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι απαιτείται η χρήση μεγάλων
καλωδίων για να οδηγηθεί το ρεύμα μακριά από τη μηχανή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να
είναι φυσικό επόμενο τα καλώδια αυτά να μπλεχτούν όταν η μηχανή παρεκκλίνει της
πορείας παθητικά στην ίδια κατεύθυνση, αφού δεν υπάρχει μηχανισμός παρέκκλισης να
την κατευθύνει. Όμως το κυριότερο μειονέκτημα τους είναι ότι η διακύμανση στην αιολική
ενέργεια λόγω της θέσης του δρομέα που περνά μέσα από τους στρόβιλους που
δημιουργούνται μέσα στην άτρακτο προκαλεί περισσότερη κόπωση στη μηχανή, κάτι που
μειώνει σημαντικά το χρόνο ζωής τους και αυξάνει τα έξοδα συντήρησης.
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Εξαιτίας του ότι οι μηχανές του πρώτου τύπου δεν έχουν τελειοποιηθεί ακόμα,
προτιμούνται οι μηχανές όπου ο δρομέας κοιτά προς την κατεύθυνση του ανέμου.Μπορεί
κάποιος εύκολα να παρατηρήσει ότι με την πάροδο του χρόνου κατασκευάζονται συνεχώς
ανεμογεννήτριες μεγαλύτερης ισχύος με ακόμαμεγαλύτερη απόδοση και καλύτερα
χαρακτηριστικά.

Εικόνα 3.6: Ανεμογεννήτρια με δρομέα αντίθετο στην κατεύθυνση του ανέμου

Εικόνα 3.7: Ανεμογεννήτρια με δρομέα προς την κατεύθυνση του ανέμου
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Εικόνα 3.8: Εξέλιξη ισχύος ανεμογεννητριών συναρτήσει του χρόνου
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4. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι μηχανές κατακόρυφου άξονα έχουν τον άξονα περιστροφής τους κάθετο στη
διεύθυνση του ανέμου, και μπορούν να εκμεταλλεύονται τον άνεμο από όλες τις
διευθύνσεις. Επίσης, σε συνθήκες μεταβολής του ανέμου, μπορούν να αντεπεξέλθουν
καλύτερα από τις μηχανές οριζόντιου άξονα.
Έχουν καλή αεροδυναμική απόδοση, χαμηλό κατασκευαστικό κόστος και είναι
σχετικά απλές κατασκευές, ενώ το γεγονός ότι η γεννήτρια και οι υπόλοιποι μηχανισμοί
βρίσκονται κοντά στο έδαφος διευκολύνουν τη λειτουργία και συντήρησή τους. Τα
κυριότερα μειονεκτήματά τους που τις καθιστούν εμπορικά μη ανταγωνιστικές,είναι ότι οι
περισσότερες για να ξεκινήσουν χρειάζονται συνήθως υποβοήθηση, ενώ σε περιπτώσεις
δυνατού ανέμου αν δεν ελεγχθούν σωστά, υπάρχει ο κίνδυνος της καταστροφής τους.
Επίσης, ο δρομέας τους βρίσκεται πιο κοντά στο έδαφος, όπου οι ταχύτητες του ανέμου
είναι μικρότερες σε αντίθεση με τις ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα οι οποίες είναι σε
θέση να εκμεταλλεύονται μεγαλύτερες ταχύτητες του ανέμου ούσες σε μεγαλύτερο ύψος.
Το βασικότερο πλεονέκτημα της κατηγορίας ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα
είναι ότι δεν χρειάζεται να αναφερθεί στην κατεύθυνση του ανέμου, έτσι χρησιμοποιείται
ευρέως σε περιοχές με έντονους μεταβαλλόμενους ή ταραχώδεις ανέμους. Η ταχύτητα του
ανέμου όμως κοντά στην επιφάνεια του εδάφους είναι χαμηλότερη οπότε ισχύει το ίδιο και
για την παραγόμενη αιολική ενέργεια. Επίσης, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, η ροή
του αέρα δημιουργεί τυρβώδεις ροές που μπορούν να προκαλέσουν κραδασμούς και
θόρυβο με αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής της Α/Γ.
Η απόδοσή τους είναι κατά μέσο όρο μικρότερη συγκρινόμενη με εκείνη των
ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα αφού σε κάθε περιστροφή του δρομέα, τα πτερύγια
μπορεί να συναντούν αεροδυναμικά κενές περιοχές, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη
μείωση της απόδοσης του όλου συστήματος. Ενώ οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα
έχουν απόδοση που πλησιάζει το 50%, οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα έχουν στην
καλύτερη των περιπτώσεων απόδοση λίγο μεγαλύτερη από 30%. Από πρακτικής πλευράς,
οι μηχανές αυτού του είδους χρειάζονται καλώδια για να τις υποβαστούν, γεγονός που δεν
είναι πρακτικό για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε καλλιεργήσιμες περιοχές .
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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Οι πιο γνωστοί τύποι ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα είναι οι μηχανές
Darrieus και Savonius , οι οποίες εφευρέθηκαν και παρουσιάστηκαν τις δεκαετίες του 1920
και 1930 και πήραν το όνομά τους από τον Γάλλο μηχανικό GeorgeDarrius και τον Φιλανδό
μηχανικό SigardSavonius αντίστοιχα.Άλλοι τύποι αεροκινητήρων κατακόρυφου άξονα είναι
οι musgrove, οι tornado, οι Lebost, οι προπετάσματος, οι πανεμόνιοι, οι gyromill, οι
cyclonico κ.α. .

Εικόνα 4.1: Αναλυτική περιγραφή ανεμογεννήτριας τύπου "Darrieus"

Οι Α/Γ τύπου Darrieus έχουν πολύ καλή απόδοση αλλά μεγάλες αιχμές ροπής και
περιοδικές φορτίσεις στον ιστό τους, που συμβάλλουν στην έλλειψη αξιοπιστίας
τους.Επίσης, απαιτείται κάποια εξωτερική πηγή ενέργειας για την εκκίνηση, διότι η ροπή
εκκίνησης τους είναι πολύ χαμηλή. Οι αιχμές ροπής μειώνονται με τη χρήση τριών ή
περισσοτέρων πτερυγίων και έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη σταθερότητα του
στροφείου.
Οι αεροκινητήρες Darrieus έχουν χαρακτηριστικό σχήμα C με τα πτερύγια να έχουν
στις πλείστες περιπτώσεις σχοινοειδή μορφή για να ελαχιστοποιούνται οι καμπτικές τάσεις.
Αποτελούνται συνήθως από 2 με 3 πτερύγια και λειτουργούν με τη βοήθεια των δυνάμεων
δυναμικής άνωσης ενώ έχουν μεγάλο συντελεστή περιστροφής λ. Παρ’ όλο που είναι οι πιο
κοντινοί αναπληρωτές των αεροκινητήρων οριζόντιου άξονα, με δυνατότητα παραγωγής
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ισχύος

1

ΜW,

έχουν προβλήματα

αξιοπιστίας

λόγω των μειονεκτημάτων που

παρουσιάζουν.
Οι μηχανές αυτού του τύπου δεν μπορούν να εκκινήσουν από μόνες τους, έτσι
χρησιμοποιούν μια γεννήτρια ή ένα ανεμοκινητήραSavonius εγκατεστημένο στην κορυφή
του άξονα της σαν κινητήρα, για να μπορούν να φτάσουν στη ταχύτητα λειτουργίας τους.
Επίσης, ειδικότερα, ο διπτέρυγος δρομέας παρουσιάζει έντονη κυκλική μεταβολή της
αεροδυναμικής του ροπής με μεγάλες αποκλίσεις. Σε περίπτωση μεγάλων ταχυτήτων του
ανέμου, ο αεροκινητήρας πρέπει να επιβραδυνθεί λόγω μεγάλης καταπόνησης του δρομέα
από την περιστροφή. Η επιβράδυνση αυτή μπορεί να γίνει με αύξηση της αεροδυναμικής
αντίστασης της πτερωτής, με φυγοκεντρική απελευθέρωση μιας επίπεδης πλάκας ή ενός
τμήματος του δρομέα σε κάθετη θέση. Σήμερα, έχουν κατασκευαστεί διάφορες μορφές του
αεροκινητήρα Darrieus, όπως οι Φ-Darrieus , Δ-Darrieus, Υ-Darrieus, Ο-Darrieus και ΗDarrieus. Συγκεκριμένα για τις Η-Darrieus, αναφέρεται ότι υπάρχουν πάνω από 30
εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες στον κόσμο, όλες όμως με ισχύ κάτω των 300ΚW.

Εικόνα 4.2: Ανεμογεννήτρια τύπου "Darrieus"
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Εικόνα 4.3: Αρχή λειτουργίας ανεμογεννήτριας "Darrieus"

Οι

Α/Γ

τύπου

Savonius,

έχοντας

σαν

αρχή

λειτουργίας

την

αντίσταση

(οπισθέλκουσα), έχει υψηλή αξιοπιστία αλλά μικρότερη αποδοτικότητα σε σχέση με Α/Γ
οριζοντίου άξονα και χρησιμοποιείται σε περιοχές με μη ομαλή ροή αέρα.Οι αεροκινητήρες
Savonius είναι κατασκευές σχήματος ΄S΄ (σε κάτοψη), οι οποίες εκμεταλλεύονται κυρίως
την δύναμη της ιξώδους αντίστασης, ενώ στην παραγόμενη ισχύ μπορεί να συνεισφέρουν
και κάποιες δυνάμεις άνωσης. Η περιστροφή του αεροκινητήρα Savonius οφείλεται κυρίως
στη διαφορά πίεσης που ασκείται στη κοίλη και κυρτή επιφάνεια των 2 πτερυγίων, καθώς
επίσης και στο γεγονός ότι ανάμεσα στα 2 πτερύγια υπάρχει ένα διάκενο το οποίο επιτρέπει
στον αέρα να επιστρέφει και να αυξάνει την πίεση στο πίσω μέρος του κυρτού πτερυγίου,
αυξάνοντας έτσι την ροπή που αναπτύσσεται γύρω από τον άξονα της μηχανής .
Αρχικά αυτού του τύπου ανεμογεννήτριες χρησιμοποιήθηκαν για μετρήσεις των
καιρικών συνθηκών και για άντληση νερού. Έχουν το πλεονέκτημα της ευκολίας
κατασκευής και του μικρού οικονομικού κόστους. Επίσης σε σύγκριση με τις μηχανές
Darrieus, πλεονεκτούν στο γεγονός ότι δεν χρειάζονται υποβοήθηση για να ξεκινήσουν γιατί
έχουν μεγάλη ροπή εκκίνησης.Το πρόβλημα που παρουσιάζεται στη χρήση τους, είναι η
μικρή απόδοση που παρουσιάζουν οι μικρές τιμές της παραμέτρου περιστροφής (λ~1) για
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τις οποίες λειτουργούν, η μικρή αντοχή που έχουν σε μεγάλες ταχύτητες του ανέμου και το
γεγονός ότι η στιβαρότητά τους πλησιάζει την μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι
βαριές κατασκευές σε σύγκριση με την ισχύ που παράγουν. Η απόδοσή τους στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνάει το 0.18, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο
συντελεστής απόδοσής τους μετρήθηκε κοντά στο 0.3.Η ισχύς που παράγουν είναι κάτω
των 100W γι’ αυτό και η χρήση τους προωθείται κυρίως για οικιακούς σκοπούς και για
παραγωγή ενέργειας σε υποανάπτυκτες χώρες και απομακρυσμένες περιοχές.

Εικόνα 4.4: Αρχή λειτουργίας ανεμογεννήτριας "Savonius"

Τα πλεονεκτήματατων Α/Γ κατακόρυφου άξονα είναι:
• Δεν χρειάζονται μηχανισμοί ελέγχου και προσανατολισμού προς τον άνεμο.
• Εγκαθίστανται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους προσδίδοντας εύκολη πρόσβαση και
συντήρηση.
• Έχουν χαμηλότερες ταχύτητες έναρξης λειτουργίας σε σχέση με Α/Γ οριζοντίου άξονα.
• Μπορούν να εγκατασταθούν σε περιοχές όπου απαγορεύεται η δόμηση υψηλών κτηρίων.
και το μειονέκτημά τους:
• Μειωμένη απόδοση λόγο του σχεδιασμού των πτερυγίων σε σχέση με Α/Γ οριζοντίου
άξονα και του χαμηλού ύψους εγκατάστασης άρα και της χαμηλότερης παραγωγικότητας.
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4.2 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ Α/Γ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ
Μια ανεμογεννήτρια αποτελείται συνήθως από τα παρακάτω μέρη:
•

Ανεμόμετρο (Anemometer): μετράει την ταχύτητα του ανέμου και μεταβιβάζει τα

ανεμολογικά δεδομένα σε έναν ελεγκτή.
•

Πτερύγια (Blades). Ο άνεμος πάνω στα πτερύγια δημιουργεί άνωση (lift) που έχει

σαν αποτέλεσμα μια ροπή γύρω από τον άξονα περιστροφής και αναγκάζει τα πτερύγια να
περιστρέφονται.
•

Φρένο (Brake): ένα δισκόφρενο το οποίο μπορεί να λειτουργεί μηχανικά, ηλεκτρικά ή

υδραυλικά για να σταματήσει τον κινητήρα σε περίπτωση ανάγκης.
•

Ελεγκτής (Controller): ο ελεγκτής ξεκινά τη μηχανή σε ταχύτητες ανέμου περίπου 8-

16 μίλια την ώρα και κλείνει τη μηχανή περίπου στα 65 μίλια την ώρα. Οι ανεμογεννήτριες
δε μπορούν να δουλεύουν σε ταχύτητες ανέμου πάνω απ’ τα 65 μίλια την ώρα γιατί οι
γεννήτριές τους μπορούν να υπερθερμανθούν ή και τα πτερύγιά τους να σπάσουν.
•

Κιβώτιο ταχυτήτων (Gearbox): οι ταχύτητες συνδέουν τον άξονα χαμηλής ταχύτητας

με τον άξονα υψηλής ταχύτητας και αυξάνει την ταχύτητα περιστροφής από τις 30 με 60
στροφές ανά λεπτό στις 1200 με 1500 στροφές ανά λεπτό. Η ταχύτητα περιστροφής
απαιτείται από τις περισσότερες γεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το κιβώτιο
ταχυτήτων είναι ένα ακριβό (και βαρύ) μέρος μιας ανεμογεννήτριας και οι μηχανικοί
μελετούν γεννήτριες οι οποίες θα λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες περιστροφής και
δε θα απαιτούνται κιβώτια ταχυτήτων.
•

Γεννήτρια (Generator): συνήθως παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα 60 κύκλων.

•

Άξονας υψηλής ταχύτητας (High-speedShaft): οδηγεί τη γεννήτρια.

•

Άξονας χαμηλής ταχύτητας (Low-speedShaft): ο ρότορας κινεί τον άξονα χαμηλής

ταχύτητας περίπου στις 30 με 60 στροφές ανά λεπτό.
•

Κέλυφος (Nacelle): ο ρότορας συνδέεται με το κέλυφος, το οποίο βρίσκεται κάτω απ’

τον πύργο και περιλαμβάνει το κιβώτιο ταχυτήτων, τους άξονες υψηλής και χαμηλής
ταχύτητας, τη γεννήτρια, τον ελεγκτή και το φρένο. Ένα κάλυμμα προστατεύει τα μέρη εντός
του κελύφους. Μερικά κελύφη είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μπορεί ένας τεχνικός να κάθεται
όρθιος μέσα σε αυτό ενώ δουλεύει.
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•

Ηλεκτρικός Κινητήρας (Rotor): Οι λεπίδες και η πλήμνη (κέντρο άξονα) μαζί

ονομάζονται ρότορας.
•

Πύργος (Tower): οι πύργοι είναι κατασκευασμένοι από χαλύβδινο κέλυφος ή

χωροδικτύωμα. Επειδή η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται με το ύψος, οι υψηλοί πύργοι
περιέχουν γεννήτριες που συλλέγουν περισσότερη ενέργεια και παράγουν περισσότερο
ηλεκτρισμό.
•

Ατρακτίδιο (Nacelle): Το ατρακτίδιο βρίσκεται στη βάση του πύργου και περιέχει το

κιβώτιο ταχυτήτων, τους άξονες χαμηλής και υψηλής ταχύτητας, τη γεννήτρια, τον ελεγκτή
και το φρένο. Μερικά ατρακτίδια είναι τόσο μεγάλα, ώστε ακόμη και ένα ελικόπτερο μπορεί
να προσγειωθεί πάνω τους.
•

Σύστημα στήριξης πτερωτής: χρησιμοποιείται για τη στήριξη των πτερυγίων και την

προστασία τους σε περίπτωση εκτροχιασμού τους από τη συνήθη πορεία και την
καταστροφή τους από ισχυρούς ανέμους.

Εικόνα 4.5: Βασικά μέρη μιας ανεμογεννήτριαςκατακόρυφου άξονα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:


Πτερωτή
Η

πτερωτή

της

ανεμογεννήτριας

κατασκευάζεται

από

ελαφρά

κράματα

μετάλλων,ενισχυμένο πολυεστέρα και ξύλο ποτισμένο με ειδικές ρητίνες. Η συνολική
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συμπεριφορά μιας πτερωτής βελτιώνεται χρησιμοποιώντας πτερωτές μεταβλητού
βήματος. Η μεταβολή του βήματος (Pitch) οδηγεί στην περιστροφή του πτερυγίου
γύρω από τον διαμήκη άξονα του, έτσι γίνεται η μεταβολή της γωνίας προσβολής
του από τον άνεμο. Με την τεχνική αυτή διατηρείται σταθερά η ταχύτητα
περιστροφής της ανεμογεννήτριας, η βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής απόδοσης
των πτερυγίων, ο έλεγχος της παραγόμενης ισχύος και ο περιορισμός των δυνάμεων
που καταπονούν τα πτερύγια.


Ο άξονας περιστροφής
Ο άξονας της ανεμογεννήτριας κατασκευάζεται από ενισχυμένο χάλυβα, έτσι ώστε
να μεταφέρει τις ισχυρές μη μόνιμες ροπές, ενώ η έδρασή του γίνεται συνήθως σε
δύο έδρανα ικανά να αντέχουν τόσο το βάρος του άξονα όσο και τα εξασκούμενα
φορτία από την κινητική ενέργεια που μεταδίδεται μέσω των πτερωτών.



Κιβώτιο ταχυτήτων
Τα γρανάζια συνδέουν τον άξονα χαμηλής ταχύτητας με τον άξονα υψηλής
ταχύτητας και αυξάνουν τις ταχύτητες περιστροφής από περίπου 30 έως 60
περιστροφές το λεπτό (rpm= περιστροφή ανά λεπτό) σε 1000 έως 1800 περιστροφές
το λεπτό, που είναι η ταχύτητα περιστροφής που οι περισσότερες ανεμογεννήτριες
απαιτούν ώστε να παραγάγουν ηλεκτρισμό. Το σύστημα κίνησης περιλαμβάνει
επίσης υδραυλικό ή μηχανικό φρένο και ελαστικούς συνδέσμους απορρόφησης
ταλαντώσεων. Το μηχανικό φρένο της ανεμογεννήτριας τοποθετείται είτε στον άξονα
υψηλής ταχύτητας περιστροφής οπότε απαιτείται μικρή σχετικά δύναμη ροπής
πέδησης, αλλά δεν προστατεύεται η πτερωτή από απώλεια φορτίου ή θραύση του
συστήματος μετάδοσης κίνησης, είτε στον άξονα χαμηλής ταχύτητας περιστροφής.
Στην τελευταία περίπτωση λόγω της μεγάλης ροπής πέδησης απαιτείται φρένο
αυξημένων διαστάσεων, βάρους και κόστους. Στην περίπτωση όμως αυτή
προστατεύεται καλύτερα η πτερωτή και το κιβώτιο μετάδοσης, γι' αυτό και αποτελεί
τη βέλτιστη τεχνικά λύση.



Ηλεκτρική γεννήτρια
Για την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιούνται
κυρίως σύγχρονες και ασύγχρονες γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος και
σπανίως ηλεκτρικές γεννήτριες συνεχούς ρεύματος. Η απλότητα στην κατασκευή και
η ευκολία με την οποία συνδέεται στο δίκτυο η ασύγχρονη γεννήτρια, είναι το
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πλεονέκτημα της. Όμως η ανάγκη να παίρνει ρεύμα μαγνήτισης από το δίκτυο
δημιουργεί προβλήματα όταν η ισχύς της ανεμογεννήτριας είναι συγκρίσιμη με την
ισχύ του ηλεκτρικού δικτύου.


Πύργος στήριξης
Αυτός που έχει επικρατήσει είναι ο σωληνωτός πύργος στήριξης, καθώς στο
εσωτερικό του πύργου γίνεται στέγαση μερικών οργάνων της ανεμογεννήτριας και
βέβαια εκεί υπάρχει μια εσωτερική σκάλα ή και ασανσέρ πρόσβασης στα ανώτατα
στρώματα της ανεμογεννήτριας.



Καμπύλη ισχύος
Κάθε

ανεμογεννήτρια

έχει

μια

χαρακτηριστική

καμπύλη

ταχύτητας-ισχύος

(powercurve) που φανερώνει τη σχέση μεταξύ της παραγόμενης ενέργειας και της
ταχύτητας του ανέμου για κάθε τύπο ανεμογεννήτριας. Η καμπύλη αυτή εξαρτάται
από τις διάφορες ιδιότητες της ανεμογεννήτριας όπως η επιφάνεια σάρωσης της
έλικας, οι επικρατούσες συνθήκες ανέμου, η αεροδυναμική και οι αποδόσεις των
κιβώτιων ταχυτήτων και της μηχανής. Συνήθως η καμπύλη αυτή δίνεται από τους
κατασκευαστές.
Η καμπύλη ισχύος αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της ανεμογεννήτριας αφού
αυτή την χαρακτηρίζει, ενώ αποτελεί το βέλτιστο κριτήριο για την σύγκριση μεταξύ
διαφορετικών ανεμογεννητριών. Επίσης, είναι το στοιχείο αυτό που κρίνει την
καταλληλότητα

μίας

ανεμογεννήτριας

συγκεκριμένης

τεχνολογίας

για

μία

συγκεκριμένη τοποθεσία, αφού διαφορετικές κατανομές ανέμου, προκαλούν
διαφορετικές συμπεριφορές από τις ανεμογεννήτριες, άρα διαφορετική παραγωγή
ενέργειας.
Η αεροδυναμική ποιότητα του δρομέα παρουσιάζεται μέσω του αεροδυναμικού
συντελεστή ισχύος ο οποίος εξαρτάται από τον αεροδυναμικό σχεδιασμό των
πτερυγίων, μέσω των οποίων γίνεται ουσιαστικά η απορρόφηση της αιολικής ισχύος
κι εμφανίζει απώλειες λόγω της αναπόφευκτης καθυστέρησης λόγω του yaw του
δρομέα, της επιδείνωσης της ποιότητας της επιφάνειας των πτερυγίων και λόγω του
φαινομένου της σκίασης του πύργου (towershadow) (2-3%).
Σε μια ανεμογεννήτρια επίσης υπάρχουν απώλειες λόγω:
• της τριβής στον άξονα του δρομέα
• της αποτελεσματικότητας του κιβωτίου ταχυτήτων
• της αποδοτικότητας της ηλεκτρικής γεννήτριας και του αντιστροφέα που συνδέεται
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• της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο (για διασυνδεδεμένα
συστήματα) ή στις μπαταρίες (για αυτόνομα συστήματα)
• της ανάγκης τροφοδότησης βοηθητικών λειτουργιών (εσωτερική κατανάλωση) και
οργάνων μέτρησης που ενδεχομένως να υπάρχουν.
Τα χαρακτηριστικά σημεία της καμπύλης ισχύος μιας ανεμογεννήτριας βρίσκονται σε
τρεις χαρακτηριστικές ταχύτητες ανέμου, οι οποίες είναι :
• η ταχύτητα ένταξης Vcut-in : η ταχύτητα κατά την οποία μία ανεμογεννήτρια αρχίζει
να λειτουργεί και να παράγει ισχύ,
• η ονομαστική ταχύτητα Vrated: η ταχύτητα κατά την οποία η ανεμογεννήτρια
ξεκινάει να λειτουργεί στα ονομαστικά της μεγέθη και να παράγει την ονομαστική της
ισχύ, και
• η ταχύτητα αποκοπής Vcut-out : η ταχύτητα κατά την οποία η ανεμογεννήτρια
σταματάει να λειτουργεί για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή μεγάλης
καταπόνησης των υδραυλικών της κομματιών και κυρίως των πτερυγίων. Η
ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων στο δρομέα μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη, με κίνδυνο
καταστροφής της γεννήτριας, εφόσον είναι δυνατόν να παραχθούν μεγάλα ρεύματα
σε σχέση με τα μέγιστα της γεννήτριας. Για το λόγο αυτό φρενάρεται μέσω
συστημάτων πέδησης.

4.3 ΠΤΕΡΥΓΙΑ
4.3.1 ΜΟΡΦΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Τα πτερύγια σε μεγάλες ανεμογεννήτριες περιστρέφονται κατά μήκος του άξονά
τους. Το πτερύγιο δέχεται τον άνεμο κατά μήκος του υπό διαφορετικές γωνίες. Η γωνία
πρόσπτωσης αυξάνεται προς το μέσο της επιφάνειας του πτερυγίου. Προκειμένου να
υπάρχει ενιαία γωνία πρόσπτωσης κατά πλάτος του πτερυγίου, το πτερύγιο έχει μορφή
περιστροφική.

4.3.2 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
Ο μηχανισμός περιστροφής της ανεμογεννήτριας χρησιμοποιείται για να στρέφει το
δρομέα της ανεμογεννήτριας απέναντι στον αέρα. Η ανεμογεννήτρια λέγεται ότι έχει
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σφάλμα περιστροφής, αν ο δρομέας δεν είναι κάθετος στη διεύθυνση του ανέμου. Αυτό
συνεπάγεται ότι θα αξιοποιείται από την ανεμογεννήτρια μικρότερο μέρος της ενέργειας του
ανέμου. Αν όμως αυτό ήταν το μόνο που συνέβαινε, τότε ο έλεγχος περιστροφής θα ήταν
ένας εξαιρετικός τρόπος ελέγχου της ισχύος εισόδου στο ρότορα της ανεμογεννήτριας. Οι
ανεμογεννήτριες που λειτουργούν με σφάλμα περιστροφής δέχονται μεγαλύτερα φορτία
κόπωσης απ` ότι ανεμογεννήτριες που είναι στραμμένες σε μία διεύθυνση κάθετη στον
αέρα.
4.3.3 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Η Αεροδυναμική είναι κλάδος της Μηχανικής των ρευστών, και ειδικότερα της
Δυναμικής. Ο επιστημονικός κλάδος αυτός έχει ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης τους
νόμους που διέπουν τη ροη του αέρα ή άλλων αερίων γύρω από διάφορα σώματα που
έχουν ειδική μορφή με περιορισμένη τη μία από τις τρεις διαστάσεις τους κατά κατεύθυνση
κίνησης, καθώς και τη κίνηση αυτών μέσα στον αέρα. Η Αεροδυναμική μέχρι πριν δύο
δεκαετίες ήταν πειραματική επιστήμη και βασιζόταν ιδιαίτερα στις αεροδυναμικές σήραγγες.
Μετά όμως την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών αναπτύχθηκε έντονα και η
υπολογιστική αεροδυναμική, με συνέπεια πείραμα και θεωρία να συμβάλουν πλέον στη
πλήρη μελέτη της, έτσι ώστε η «υπολογιστική» να συμπληρώνει με αποτελεσματικότητα την
«πειραματική αεροδυναμική».
Η ροή του αέρα είναι ασυμπίεστη ή συμπιεστή ανάλογα με την τιμή του αριθμού
Mach Μ (όπου Μ=1000 km/h).
• Ασυμπίεστη λέγεται η ροή, όταν ρ=σταθερό. Ο αέρας μπορεί να θεωρηθεί
ασυμπίεστος για περιθώριο ταχυτήτων μέχρι 0,4 Μ. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για
Ασυμπίεστη Αεροδυναμική ή Αεροδυναμική μικρών υποηχητικών ταχυτήτων.
• Συμπιεστή λέγεται η ροή, όταν ρ≠σταθερό. Ο αέρας λαμβάνεται υποχρεωτικά
συμπιεστός για ταχύτητες μεγαλύτερες από 0,4 Μ. Τη περιοχή αυτή ταχυτήτων μελετάει η
Συμπιεστή Αεροδυναμική, η οποία χωρίζεται στην Αεροδυναμική μεγάλων υποηχητικών
ταχυτήτων (από 0,4-0,9Μ) στη Διηχητική Αεροδυναμική (Μ=1), στην Υπερηχητική
Αεροδυναμική (1<Μ<6) και στην Υπερυπερηχητική Αεροδυναμική (Μ>6).
Μια ροή ανεξάρτητα αν είναι Ασυμπίεστη ή Συμπιεστή, μπορεί να είναι Ιδανική ή
Πραγματική ροή, ροή με περιστροφή ή χωρίς περιστροφή, μόνιμη ή μη μόνιμη ροή, στρωτή
ή τυρβώδης ροή.
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Σελίδα 48

4ο Κεφάλαιο ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ

• Ιδανική λέγεται η ροή που μεταξύ των μορίων της και των τοιχωμάτων των στερεών
ορίων που περιορίζουν αυτή, δεν ασκούνται τριβές. Τα ρευστά που τηνπραγματοποιούν
λέγονται Ιδανικά Ρευστά, δεν έχουν ιξώδες (ανιξωδικά), και είναι υποθετικά ρευστά.
• Πραγματική λέγεται η ροή που μεταξύ των μορίων της και των τοιχωμάτων που
περιορίζουν αυτή, ασκούνται τριβές και διατμητικές τάσεις. Τα ρευστά που την
πραγματοποιούν λέγονται Πραγματικά Ρευστά, είναι αυτά που βρίσκονται στη φύση και
έχουν ιξώδες (ιξώδη ρευστά).
• Ροή με περιστροφή (Στροβιλώδης ροή) λέγεται η ροή των ρευστών κατά την οποία
τα μόρια τους μεταβάλλουν θέσεις στο χώρο και ταυτόχρονα περιστρέφονται περί τον εαυτό
τους.
• Ροή χωρίς περιστροφή (Αστρόβιλη ροή) χαρακτηρίζεται η ροή όταν τα μόρια της
κατά την κίνηση τους, μεταβάλλουν θέσεις στο χώρο αλλά δεν στρέφονται περί τον εαυτό
τους.
• Μόνιμη λέγεται η ροή όταν τα μεγέθη που την χαρακτηρίζουν, ταχύτητα, πίεση,
πυκνότητα κλπ., δεν είναι συναρτήσεις του χρόνου, αλλά μόνο του χώρου.
• Μη μόνιμη λέγεται η ροή όταν τα μεγέθη που την χαρακτηρίζουν εξαρτώνται και
από τον χρόνο.
• Με τον όρο στρωτή εννοούμε τη ροή η οποία γίνεται κατά στοιβάδες, οι οποίες
ολισθαίνουν η μια πάνω στην άλλη.
• Τυρβώδης λέγεται η ροή η οποία περιέχει και περιοχές με δίνες και στροβίλους και
η οποία επομένως δεν γίνεται κατά στοιβάδες.
Η μελέτη των κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών της ροής του αέρα
βασίζεται σε ορισμένες αρχές ή παγκόσμιους φυσικούς νόμους, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί
σαν συμπέρασμα φυσικών παρατηρήσεων και εμπειρίας. Οι νόμοι αυτοί, έχουν αξιωματική
διατύπωση και αποτελούν τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η Αεροδυναμική και
αποδεικνύονται έμμεσα με σύγκριση των αποτελεσμάτων της μαθηματικής ανάλυσης και
των πειραματικών δεδομένων. Οι αρχές αυτές είναι:
• Αρχή Διατήρησης της Μάζας (εξίσωση Συνέχειας)
• Αρχή Διατήρησης της Ορμής (εξίσωση Κίνησης)
• Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας (εξίσωση Ενέργειας)
Οι τρεις αυτές αρχές αποτελούν τις βάσεις πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η ροή του
αέρα και παρέχουν τους νόμους που τη διέπουν.
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Μια ακόμη παράμετρος η οποία χαρακτηρίζει τη ροή του αέρα είναι ο αριθμός
Reynolds, ο οποίος ορίζεται ως:
Όπου ρ είναι η πυκνότητα του υλικού, L είναι ένα χαρακτηριστικό μήκος του
σώματος, V η ταχύτητα της ροής, μ το ιξώδες και ν το κινηματικό ιξώδες. Όπως φαίνεται
από φυσικής πλευράς, ο Re εκφράζει ένα μέτρο μεταξύ των αδρανειακών δυνάμεων και
των δυνάμεων συνεκτικότητας. Έτσι μικροί αριθμοί Reynolds, σημαίνουν ροή στην οποία
υπερέχουν οι δυνάμεις συνεκτικότητας, ενώ μεγάλοι αριθμοί Reynolds, ροή στην οποία
υπερέχουν οι αδρανειακές δυνάμεις. Η πρώτη περίπτωση (Re πολύ μικρό) συμβαίνει όταν
μελετάμε σώματα πολύ μικρών διαστάσεων ή μικρών ταχυτήτων και που το ρευστό έχει
μεγάλο κινηματικό ιξώδες, όπως π.χ. στην περίπτωση νέφους σωματιδίων ή φιλμ ελαίου
μεταξύ του στροφέα και του εδράνου ενός περιστρεφόμενου άξονα (έρπουσα ροή).
Ιδιαίτερη σπουδαιότητα όμως έχει η δεύτερη περίπτωση των μεγάλων αριθμών Reynolds, η
οποία έχει πολλές τεχνικές εφαρμογές, ιδιαίτερα σε προβλήματα τεχνικής της πτήσης ενός
αεροπλάνου, και τούτο διότι αυτή συμβαίνει σε ρευστά με πολύ μικρό κινηματικό ιξώδες ν
(νερό και αέρα) και σε σώματα που οι διαστάσεις τους και οι ταχύτητες τους είναι μεγάλες.
Αναφέρεται ότι η επίδραση του αριθμού Reynolds στη ροή γύρω από σώματα είναι
καθοριστική για τη μορφή της ροής γύρω από αυτό. Από διάφορα πειράματα που είχαν
γίνει, διαπιστώσαμε ότι όταν αυξάνεται ο αριθμός Reynolds έχουμε μετάπτωση της ροής
από στρωτή σε τυρβώδη. Η τιμή του αριθμού Reynolds, στην οποία συμβαίνει, αυτή η
μετάπτωση χαρακτηρίζει το κρίσιμο αριθμό ReynoldsRecr και που για τη περίπτωση ροής
μέσα σε σωλήνες έχει τη τιμή Recr=2.300.
Όπως ορίζει η αρχή του Bernοulli, η συνολική ενέργεια ενός ρευστού σε κίνηση
παραμένει σταθερή. Εάν αυξηθεί η ταχύτητά του, η πίεση ελαττώνεται ενώ εάν μειωθεί η
ταχύτητά του, η πίεση αυξάνεται.
Η αεροδυναμική συμπεριφορά των πτερυγίων

ανεμογεννητριών κατακόρυφου

άξονα, σχετίζεται με την ύπαρξη ενός compler, ενός συστήματος όπου σε περίπτωση
υπερφόρτωσης της γεννήτριας αποσυνδέεται ο άξονας περιστροφής από τον αξονα της
γεννήτριας.
Οι ανεμογεννήτριες τύπου Darrieus στηρίζονται στις ως άνω αρχές, καθώς ο τρόπος
κίνησης των πτερυγίων γίνεται κατά κύριο λόγο εξαιτίας της φυγόκεντρου δύναμης, λόγω
του σχήματος τους, με τη γωνία πρόσπτωσης να είναι μεγαλύτερη στο μέσο της επιφάνειας
του κάθε πτερυγίου.
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Αντίθετα στις ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα τύπου savonius, ο τρόπος
λειτουργίας συμπίπτει με αυτόν της τουρμπίνας, δηλαδή χρησιμοποιούνται δύο ή
περισσότερα ημικύλινδρα, τα οποία «εγκλωβίζουν» τον αέρα, με αποτέλεσμα την επίτευξη
μεγάλων ταχυτήτων περιστροφής παρά την ύπαρξη ασθενών ανέμων.

4.3.4 ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ
Τα υλικά κατασκευής των πτερυγίων των δροµέων είναι ποικίλα, σύνθετα αλλά και
ιδιαίτερα για το κάθε µέγεθος. Έτσι στους µικρούς ανεµοκινητήρες συναντάµε σαν κύριο
υλικό το υαλόνηµα και το ξύλο µε εσωτερική γέµιση την πολυουρεθάνη που είναι ασταθή
στα εναλλασσόµενα φορτία και ανθεκτικά στη διάβρωση. Στους µεγαλύτερους συναντάµε
υαλονήµατα µε ακτινική και παράλληλη διάταξη σε πολλαπλά στρώµατα. Στους µεγάλους
δε χρησιµοποιείται και πάλι τα ίδια υλικά αλλά και ανθρακονήµατα κυρίως για την αυξηµένη
αντοχή στα µεγάλα εναλλασσόµενα φορτία.
Το σημαντικότερο πρόβλημα που σχετίζεται µε τις Α/Γ είναι η εµφάνιση
ταλαντώσεων από την επίδραση των εναλλασσόµενων φορτίσεων του ανέµου, µε
δυσάρεστα και απρόβλεπτα προβλήµατα αντοχής των υλικών. Ως προς την αντιµετώπισή
τους ακολουθείται η παρακάτω µελέτη:
• Η µελέτη των τάσεων και ταλαντώσεων στα πτερύγια του δροµέα
(πειραµατικά και θεωρητικά).
• Η εύρεση των κατάλληλων υλικών (συνδυασµός χαµηλού κόστους µε αντοχή στις
ταλαντώσεις και τάσεις) και ο τρόπος κατασκευή τους.

4.4 ΚΥΡΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗΣ

Τα κύρια δομικά στοιχεία του συστήματος μετατροπής αιολικής ενέργειας σε
μηχανική και στη συνέχεια σε ηλεκτρική, είναι ο δρομέας, το μηχανικό σύστημα οδήγησης
και το ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει την γεννήτρια και το σύστημα σύνδεσης
της γεννήτριας με το δίκτυο. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή αυτών των συνιστωσών.
4.4.1 Δρομέας
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Οι κύριοι παράμετροι για το σχεδιασμό του δρομέα είναι:
• η διάμετρος
• η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής
• ο αριθμός των πτερυγίων
• η αεροδυναμική συμπεριφορά.
Η επιλογή της διαμέτρου γίνεται σύμφωνα με την απαιτούμενη ονομαστική ισχύ της
μηχανής και το αιολικό δυναμικό της περιοχής που θα τοποθετηθεί η ανεμογεννήτρια. Η
γωνιακή ταχύτητα του δρομέα επιλέγεται έτσι ώστε ο λόγος ταχύτητας του ακροπτερυγίου λ
να βρίσκεται στην περιοχή της βέλτιστης τιμής του αεροδυναμικού συντελεστή ισχύος Cp
για την μέση τιμή της ταχύτητας του ανέμου στην περιοχή που θα εγκατασταθεί η
ανεμογεννήτρια.

4.4.2 Μηχανικό σύστημα οδήγησης
Η μηχανική ισχύς που παράγεται στον άξονα του ανεμοκινητήρα, μεταδίδεται στην
γεννήτρια μέσω του μηχανικού συστήματος οδήγησης. Αυτό περιλαμβάνει ένα κιβώτιο
ταχυτήτων, ένα σύστημα πέδησης το οποίο ενεργοποιείται για να ακινητοποιήσει τον
δρομέα σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και έναν υδραυλικό συμπλέκτη. Το κιβώτιο
ταχυτήτων είναι απαραίτητο για την προσαρμογή του χαμηλού αριθμού στροφών του
δρομέα του ανεμοκινητήρα, από περίπου 15 ως 30 rpm, σε αυτόν της γεννήτριας,
περίπου1000 ως 1500 rpm. Το μηχανικό σύστημα μεταφοράς πρέπει να είναι κατάλληλα
σχεδιασμένο γιατί δέχεται ιδιαίτερα έντονες καταπονήσεις λόγω των διακυμάνσεων της
αεροδυναμικής ισχύος. Μερικοί κατασκευαστές μειώνουν

αυτές τις καταπονήσεις

προσθέτοντας ελαστικές συνδέσεις και αναρτήσεις στο σύστημα οδήγησης. Αυτό
συναντάται κυρίως στις μεγάλες ανεμογενήτριες, όπου τα μηχανικά φορτία είναι πιο μεγάλα.
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Σχήμα 4.1: Διάγραμμα μηχανολογικού και ηλεκτρικού συστήματος ανεμογεννήτριας

4.4.3 Ηλεκτρικό σύστημα – Τύποι γεννητριών
Το ηλεκτρικό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει τη γεννήτρια, το διακοπτικό
εξοπλισμό, τον εξοπλισμό προστασίας, μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς καθώς και
ένα σύστημα εποπτείας και ελέγχου. Η πρόοδος στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών ισχύος,
προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές τοπολογίες ελέγχου ισχύος
των ανεμογεννητριών, ανάλογα με την εφαρμογή. Οι δύο κύριες κατηγορίες των
τοπολογιών αυτών είναι:
• οι ανεμογεννήτριες σταθερής ταχύτητας (fixed speed win dturbines)
• οι ανεμογεννήτριες μεταβλητής ταχύτητας (variable speed win dturbines).
Στην περίπτωση των ανεμογεννητριών σταθερής συχνότητας, ανεξάρτητα από την
ταχύτητα του ανέμου, η ταχύτητα του ρότορα είναι σταθερή και καθορίζεται από τη
συχνότητα του συνδεόμενου δικτύου, τη σχέση του κιβωτίου ταχυτήτων και το σχεδιασμό
της γεννήτριας. Σχεδιάζονται ώστε να παρουσιάζουν βέλτιστη αεροδυναμική απόδοση σε
μια συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου. Οι ανεμογεννήτριες σταθερής ταχύτητας αποτελούνται
από μια επαγωγική γεννήτρια που συνδέεται κατευθείαν στο δίκτυο με μια διάταξη ομαλής
εκκίνησης (soft starter) και μια συστοιχία πυκνωτών, για τη μείωση της κατανάλωσης
άεργου ισχύος. Είναι απλές κατασκευαστικά, στιβαρές και αξιόπιστες. Επίσης το κόστος
των ηλεκτρικών της μερών είναι χαμηλό. Τα μειονεκτήματά της είναι η έλλειψη ελέγχου της
άεργου ισχύος, οι μηχανικές καταπονήσεις και τα προβλήματα ποιότητας ισχύος. Επειδή
λειτουργούν σε σταθερή ταχύτητα, όλες οι ταλαντώσεις της ταχύτητας του ανέμου
μεταδίδονται ως ταλαντώσεις στη μηχανική ροπή και στη συνέχεια ως ταλαντώσεις στην
ηλεκτρική ισχύ στο συνδεόμενο δίκτυο.
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Για τους λόγους αυτούς επικρατεί η τοπολογία της λειτουργίας των ανεμογεννητριών
με μεταβλητές στροφές. Αυτές σχεδιάζονται ώστε να επιτυγχάνουν βελτιστοποίηση της
αεροδυναμικής συμπεριφοράς σε ένα μεγάλο εύρος ταχυτήτων του ανέμου. Μέσω της
λειτουργίας με μεταβλητές στροφές γίνεται εφικτό να προσαρμόζεται η γωνιακή ταχύτητα
του ρότορα της ανεμογεννήτριας σε κάθε ταχύτητα ανέμου. Με τον τρόπο αυτό, ο λόγος
ταχύτητας ακροπτερυγίου λ διατηρείται σταθερός σε μία προκαθορισμένη τιμή που
αντιστοιχεί στον συντελεστή μέγιστης αεροδυναμικής απόδοσης. Σε αντίθεση με τη διάταξη
σταθερών στροφών, η διάταξη μεταβλητών στροφών διατηρεί τη ροπή της γεννήτριας
σχεδόν σταθερή και οι διακυμάνσεις του ανέμου αποσβένονται μέσω της αλλαγής της
ταχύτητας της γεννήτριας. Το ηλεκτρικό σύστημα μιας ανεμογεννήτριας μεταβλητών
στροφών είναι πιο πολύπλοκο από το αντίστοιχο των σταθερών στροφών. Συνήθως
αποτελείται από μια επαγωγική ή σύγχρονη γεννήτρια που συνδέεται στο δίκτυο μέσω ενός
μετατροπέα ισχύος.
Τα πλεονεκτήματά αυτής της διάταξης είναι η αυξημένη απομάστευση ισχύος, η
βελτιωμένη ποιότητα ισχύος και η μειωμένη καταπόνηση των μηχανικών μερών της
ανεμογεννήτριας. Τα μειονεκτήματά της είναι οι απώλειες στους μετατροπείς ισχύος, η
πολυπλοκότητα και το αυξημένο κόστος.
Τύποι γεννητριών
Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να περιέχουν διάφορους τύπους γεννητριών,
σύγχρονες ή ασύγχρονες (επαγωγικές).
Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ανεμογεννήτρια είναι η ασύγχρονη.
Πλεονεκτήματά της είναι η στιβαρότητα, η κατασκευαστική απλότητα και το χαμηλό κόστος.
Το κύριο μειονέκτημά της είναι ότι ο στάτης χρειάζεται ένα άεργο ρεύμα μαγνήτισης. Η
ασύγχρονη μηχανή δεν περιέχει μόνιμους μαγνήτες και κύκλωμα διέγερσης. Το
απαιτούμενο ρεύμα διέγερσης το λαμβάνει από μια άλλη πηγή, απορροφώντας άεργο ισχύ.
Η άεργος ισχύς μπορεί να παρέχεται από το δίκτυο ή από μια διάταξη ηλεκτρονικών
ισχύος.

Το μαγνητικό πεδίο της γεννήτριας αναπτύσσεται μόνο όταν συνδέεται με ένα

ενεργό δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος. Στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια διέγερση,
το δημιουργούμενο μαγνητικό πεδίο περιστρέφεται με μια ταχύτητα που καθορίζεται από
τον αριθμό των πόλων στα τυλίγματα και τη συχνότητα του ρεύματος, τη σύγχρονη
ταχύτητα. Έτσι αν ο ρότορας περιστρέφεται με μια ταχύτητα που ξεπερνά τη σύγχρονη
ταχύτητα, ένα ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται ανάμεσα στο πεδίο του ρότορα και το
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στρεφόμενο πεδίο του στάτη, ανάλογο με τη σχετική ταχύτητα (ολίσθηση), που προκαλεί τα
ρεύματα στα τυλίγματα του ρότορα. Η αλληλεπίδραση του μαγνητικού πεδίου του ρότορα
με αυτό του στάτη έχει σαν αποτέλεσμα τη ροπή που ασκείται στο ρότορα. Οι ασύγχρονες
γεννήτριες μπορείνα είναι:
• βραχυκυκλωμένου κλωβού (squirrelcage)
• δακτυλιοφόρου δρομέα (woundrotor)
 Ασύγχρονες γεννήτριες βραχυκυκλωμένου κλωβού
Οι γεννήτριες βραχυκυκλωμένου κλωβού επιλέγονται συχνά για αιολικές εφαρμογές,
επειδή εμφανίζουν μηχανική απλότητα, υψηλή απόδοση και μικρές απαιτήσεις σε
συντήρηση. Χρησιμοποιούνται σε διατάξεις είτε σταθερών είτε μεταβλητών στροφών. Σε
διατάξεις σταθερών στροφών συνδέονται κατευθείαν στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση η
ταχύτητά τους αλλάζει μόνο κατά ένα μικρό ποσοστό στις αλλαγές του ανέμου. Όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, οι διακυμάνσεις στην ταχύτητα του ανέμου μεταδίδονται
κατευθείαν στο δίκτυο. Αυτές οι διακυμάνσεις είναι ιδιαίτερα κρίσιμες κατά τη διάρκεια της
σύνδεσης της ανεμογεννήτριας στο δίκτυο, όπου το ρεύμα εκκίνησης είναι περίπου 7-8
φορές μεγαλύτερο του ονομαστικού. Σε ένα ασθενές δίκτυο αυτό το μεγάλο ρεύμα
εκκίνησης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην τάση. Για το λόγο αυτό η
σύνδεση μιας τέτοιας γεννήτριας στο δίκτυο θα πρέπει να γίνεται σταδιακά ώστε να
περιοριστεί το ρεύμα εκκίνησης.
Στις γεννήτριες βραχυκυκλωμένου κλωβού, υπάρχει μια μοναδική αναλογία ανάμεσα
στην πραγματική ισχύ, την άεργο ισχύ, την τερματική τάση και την ταχύτητα του ρότορα.
Αυτό σημαίνει ότι σε μεγάλες ταχύτητες ανέμου η ανεμογεννήτρια μπορεί να παράγει
παραπάνω πραγματική ισχύ μόνο αν η γεννήτρια τραβήξει από το δίκτυο παραπάνω άεργο
ισχύ. Για τη γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού που είναι απευθείας συνδεδεμένη στο
δίκτυο, η ποσότητα της απορροφούμενης άεργου ισχύος είναι ανεξέλεγκτη διότι ποικίλει
ανάλογα με την ταχύτητα του ανέμου. Αν δεν υπάρχουν ηλεκτρικά στοιχεία για να
παρέχουν την άεργο ισχύ, αυτή θα πρέπει να απορροφηθεί από το δίκτυο. Η άεργος ισχύς
που απορροφάται από το δίκτυο προκαλεί επιπρόσθετες απώλειες μεταφοράς και σε
μερικές περιπτώσεις αστάθεια

στο

δίκτυο.

Στην περίπτωση

αυτή

μπορούν να

χρησιμοποιηθούν συστοιχίες πυκνωτών και σύγονοιμετατροπείς ηλεκτρονικών ισχύος για
τη μείωση της απορρόφησης άεργου ισχύος από το δίκτυο.
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Στην περίπτωση που η γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού χρησιμοποιείται σε
ανεμογεννήτρια μεταβλητών στροφών, τα εναλλασσόμενα μεγέθη μεταβλητής συχνότητας
που παράγονται από τη γεννήτρια, μετατρέπονται στα αντίστοιχα της επιθυμητής, σταθερής
συχνότητας του δικτύου με τη χρήση μετατροπέων ισχύος.
 Ασύγχρονες γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα
Στην

περίπτωση

των

γεννητριών

δακτυλιοφόρου

δρομέα

τα

ηλεκτρικά

χαρακτηριστικά του ρότορα μπορούν να ελεγχθούν εξωτερικά και με τον τρόπο αυτό να
επηρεαστεί η τάση του ρότορα. Τα τυλίγματα του ρότορα μπορούν να συνδεθούν εξωτερικά
μέσω δακτυλιδιών και ψηκτρών ή μέσω εξοπλισμού ηλεκτρονικών ισχύος, ο οποίος μπορεί
να απαιτεί ή όχι δακτυλίδια και ψήκτρες.Τα κύρια μειονεκτήματά της είναι το κόστος και η
όχι και τόσο στιβαρή κατασκευή.
Οι κύριοι τύποι γεννητριών δακτυλιοφόρου δρομέα που χρησιμοποιούνται σήμερα
είναι:
• οι γεννήτριες με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη αντίσταση δρομέα (σύστημα optislip)
• οι γεννήτριες διπλής τροφοδότησης (doublefed).
Οι γεννήτριες με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη αντίσταση δρομέα έχουν ως σκοπό να
ελαχιστοποιηθεί το φορτίο στις ανεμογεννήτριες κατά τη διάρκεια ριπών ανέμου. Με τον
τρόπο αυτό, η γεννήτρια έχει τη δυνατότητα να μεταβάλειτην ολίσθησή της (σε ένα μικρό
εύρος τιμών) και να οδηγηθεί στη βέλτιστη ολίσθηση, εξασφαλίζοντας μικρότερες
ταλαντώσεις στη ροπή εισόδου και στην ισχύ εξόδου. Οι γεννήτριες με ηλεκτρονικά
μεταβαλλόμενη αντίσταση δρομέα είναι γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα με μια μεταβλητή
εξωτερική αντίσταση που συνδέεται στα τυλίγματα του δρομέα. Η ολίσθηση του δρομέα
αλλάζει μεταβάλλοντας τη συνολική αντίσταση του ρότορα μέσω ενός μετατροπέα, ο
οποίος συνδέεται στον άξονα του ρότορα. Ο στάτης της γεννήτριας συνδέεται κατευθείαν
στο δίκτυο. Η μεταβλητή ολίσθηση είναι ένας απλός, αξιόπιστος και οικονομικός τρόπος για
να μειωθεί το φορτίο στην περίπτωση ριπών.
Τα μειονεκτήματά της είναι ότι το εύρος στο οποίο μεταβάλλεται η ταχύτητα
περιορίζεται στο 0-10%, καθώς εξαρτάται από το μέγεθος της μεταβλητής αντίστασης του
στάτη και ότι ο έλεγχος πραγματικής και άεργου ισχύος που επιτυγχάνεται δεν είναι αρκετά
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ικανοποιητικός. Επίσης ένα ποσοστό ισχύος καταναλώνεται στη μεταβλητή αντίσταση του
ρότορα.
Η γεννήτρια διπλής αποτελείται από μια γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα με τα
τυλίγματα του στάτη απευθείας συνδεδεμένα στο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος και τα
τυλίγματα του ρότορα συνδεδεμένα σε μια διάταξη διασύνδεσης Εναλλασσόμενου
Ρεύματος /Συνεχούς Ρεύματος /Εναλλασσόμενου Ρεύματος(ΕΡ/ΣΡ/ΕΡ) με μετατροπείς
πηγής τάσης. Ο όρος «διπλής τροφοδότησης» αναφέρεται στο γεγονός ότι η τάση στο
στάτη εφαρμόζεται από το δίκτυο και η τάση στο ρότορα εφαρμόζεται από τον μετατροπέα
ισχύος. Αυτό το σύστημα επιτρέπει τη λειτουργία υπό μεταβλητή ταχύτητα σε ένα μεγάλο,
αλλα περιορισμένο, εύρος. Ο μετατροπέας αντισταθμίζει τη διαφορά ανάμεσα στη μηχανική
και την ηλεκτρική συχνότητα εκχύοντας στο ρότορα ένα ρεύμα με μεταβλητή συχνότητα.
Έτσι, κατά την κανονική λειτουργία αλλά και κατά τη διάρκεια σφαλμάτων, η συμπεριφορά
της γεννήτριας ελέγχεται από τον μετατροπέα ισχύος και τους ελεγκτές του. Η διάταξη των
μετατροπέων αποτελείται από δύο μετατροπείς πηγής τάσης, ο ένας στην πλευρά του
ρότορα και ο άλλος στην πλευρά του δικτύου, οι οποίοι ελέγχονται ανεξάρτητα ο ένας από
τον άλλο. Ο μετατροπέας που βρίσκεται στην πλευρά του ρότορα ελέγχει την πραγματική
και την άεργο ισχύ ελέγχοντας τις συνιστώσες του ρεύματος του ρότορα, ενώ ο
μετατροπέας από την πλευρά του δικτύου ελέγχει την τάση ΣΡ ώστε η άεργος ισχύς που
απορροφάται από το δίκτυο να είναι ίση με μηδέν.
Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας στο σύστημα οδήγησης, η ισχύς
τροφοδοτείται στο ρότορα ή απορροφάται από αυτόν. Σε μια υπερσύγχρονη κατάσταση
λειτουργίας, η ισχύς οδηγείται από το ρότορα μέσω του μετατροπέα στο δίκτυο, ενώ στην
υποσύγχρονη κατάσταση λειτουργίας η κατεύθυνση της ισχύος είναι από το δίκτυο προς το
ρότορα. Και στις δύο καταστάσεις ο στάτης τροφοδοτεί με ενέργεια το δίκτυο.
Η γεννήτρια διπλής τροφοδότησης παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα.
Έχει την ιδιότητα να ελέγχει ανεξάρτητα την πραγματική από την άεργο ισχύ μέσω
του ρεύματος στο ρότορα. Δεν είναι αναγκαίο να μαγνητιστεί από το δίκτυο,καθώς μπορεί
να μαγνητιστεί και από το δίκτυο του ρότορα. Έχει επίσης την ικανότητα να παράγει άεργο
ισχύ, η οποία τροφοδοτείται στο δίκτυο μέσω του μετατροπέα που βρίσκεται προς την
πλευρά του δικτύου. Παρόλα αυτά αυτός ο μετατροπέας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργεί
υπό μοναδιαίο συντελεστή ισχύος και δεν εμπλέκεται σε ανταλλαγή άεργου ισχύος ανάμεσα
στην ανεμογεννήτρια και το δίκτυο. Στην περίπτωση που το δίκτυο είναι ασθενές με
διακυμάνσεις στην τάση, η γεννήτρια διπλής τροφοδότησης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να
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παράγει ή να καταναλώνει ένα ποσό άεργου ισχύος με σκοπό τον έλεγχο της τάσης. Το
μέγεθος του μετατροπέα δεν σχετίζεται με τη συνολική ισχύ της γεννήτριας, αλλά με το
επιλεγμένο εύρος ταχυτήτων και άρα με την ολίσθηση. Η επιλογή του εύρους ταχυτήτων
βασίζεται στην οικονομική βελτιστοποίηση και στην αυξημένη απόδοση.
Η σύγχρονη γεννήτρια είναι πιο πολύπλοκη και ακριβότερη σε σχέση με μια
αντίστοιχη επαγωγική. Το σπουδαίο της πλεονέκτημα έναντι της επαγωγικής είναι ότι δεν
απαιτεί άεργο ρεύμα μαγνήτισης. Το μαγνητικό πεδίο στη σύγχρονη μηχανή δημιουργείται
μέσω μόνιμων μαγνητών ή με ένα συμβατικό τύλιγμα πεδίου. Δύο τύποι σύγχρονων
μηχανών χρησιμοποιούνται σήμερα στις ανεμογεννήτριες:
• σύγχρονες γεννήτριες δακτυλιοφόρου δρομέα
• σύγχρονες γεννήτριες μονίμων μαγνητών.
 Σύγχρονη γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα
Τα τυλίγματα του στάτη της σύγχρονης γεννήτριας δακτυλιοφόρου δρομέα
συνδέονται κατευθείαν στο δίκτυο με αποτέλεσμα η ταχύτητα περιστροφής της να ορίζεται
από τη συχνότητα του δικτύου. Το τύλιγμα του ρότορα διεγείρεται με συνεχές ρεύμα.
Αντίθετα με την επαγωγική γεννήτρια, η σύγχρονη γεννήτρια δεν χρειάζεται επιπλέον
αντιστάθμιση άεργου ισχύος. Το τύλιγμα του ρότορα μέσα από το οποίο ρέει το συνεχές
ρεύμα παράγει το πεδίο διέγερσης, το οποίο στρέφεται με τη σύγχρονη ταχύτητα. Η
ταχύτητα της σύγχρονης γεννήτριας καθορίζεται από τη συχνότητα του στρεφόμενου
πεδίου και από το πλήθος των ζευγών πόλων στο ρότορα. Συνήθως συνδέονται στο δίκτυο
μέσω ενός μετατροπέα, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται λειτουργία με μεταβλητές στροφές
και ομαλότερη σύνδεση με το δίκτυο. Το κύριο μειονέκτημά της είναι το αυξημένο κόστος
λόγω της κατασκευαστικής πολυπλοκότητας και του μεγάλου μετατροπέα ισχύος.
 Σύγχρονη γεννήτρια μονίμων μαγνητών
Οι σύγχρονες γεννήτριες μονίμων μαγνητών στις ανεμογεννήτριες, έχουν την
ιδιότητα να αυτοδιεγείρονται και έτσι μπορούν να λειτουργούν υπό υψηλό συντελεστή
ισχύος και υψηλή απόδοση. Παρόλα αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να
κατασκευαστούν αυτές οι μηχανές είναι ακριβά και παρουσιάζουν δυσκολία στην
επεξεργασία τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Επίσης, ο μετατροπέας ισχύος που
απαιτείται για τη μετατροπή της τάσης και συχνότητας που παράγεται από τη μηχανή στην
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τάση και συχνότητα του δικτύου, συνεισφέρει στην αύξηση του κόστους. Ένα άλλο
μειονέκτημα είναι ότι τα μαγνητικά υλικά της μηχανής είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία. Για
το λόγο αυτό, επιβάλλεται η επίβλεψη της θερμοκρασίας του ρότορα και η χρήση ενός
συστήματος ψύξης.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί

ένας άλλος τύπος γεννήτριας που

χρησιμοποιείται σε ανεμογεννήτριες, οι γεννήτριες υψηλής τάσης. Συνήθως, η ονομαστική
τάση των ανεμογεννητριών είναι τα 690 V και για τό

λόγο αυτό απαιτούν ένα

μετασχηματιστή στην άτρακτο ή στη βάση του πύργου. Το κύριο κίνητρο για την αύξησης
της τάσης της γεννήτριας είναι ημείωση των ρευμάτων το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την
μείωση των απωλειών.Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του μεγέθους της γεννήτριας
και στην αύξηση της απόδοσής της ειδικά σε μεγάλα φορτία. Αν η τάση της μηχανής
συμπίπτει με την τάση του δικτύου η σύνδεση του δικτύου μπορεί να επιτευχθεί χωρίς
μετασχηματιστή. Οι γεννήτριες υψηλής τάσης μπορεί να είναι είτε σύγχρονες είτε
ασύγχρονες. Είναι μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για τις μεγάλες ανεμογεννήτριες
που ξεπερνούν τα 3 MW. Τα κύρια μειονεκτήματα τους είναι το υψηλό κόστος του
συνολικού συστήματος, η αβεβαιότητα σχετικά με τη μακροχρόνια επίδοσή τους και οι
απαιτήσεις ασφαλείας, οι οποίες είναι πιο σύνθετες από τις απαιτήσεις μηχανών
χαμηλότερης τάσης.

4.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κάθε αυτόματος έλεγχος γίνεται από έναν μικροεπεξεργαστή, ο οποίος έχει την
δυνατότητα να ρυθμίζει την ανεμογεννήτρια όταν αυτή λειτουργεί σε κανονικές συνθήκες
αλλά και σε συνθήκες κινδύνου όπου ενεργοποιείται όταν αναγνωριστεί ένα σφάλμα,
εκτελώντας όλες τις σχετικές λειτουργίες ασφαλείας με ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.
Ο έλεγχος περιστροφής λειτουργεί σε όλες τις ταχύτητες ανέμου που είναι
μεγαλύτερες από την ταχύτητα (ανέμου) έναρξης λειτουργίας. Η άτρακτος περιστρέφεται
από τους δύο ηλεκτροκινητήρες προσανεμισμού.
4.5.1 Αυτόματη Έναρξη Λειτουργίας
Σε διαστήματα τριών λεπτών γίνεται μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου εάν η τιμή
της είναι κάτω από τα όρια ο αισθητήρας του συστήματος ελέγχου δεν δείχνει κάποιο
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σφάλμα στα εξαρτήματα και έτσι μπορεί να αρχίσει η αυτόματη διαδικασία έναρξης
λειτουργίας .Η παράγωγη της ανεμογεννήτριας ξεκινά αυτόματα από την στιγμή όπου η
ταχύτητα του άνεμου θα έχει φτάσει στην χαμηλότερη τιμή του εύρους.
4.5.2 Μείωση - Απόρριψη ισχύος
Η μείωση ή η απόρριψη παραγωγής από την γεννήτρια, υλοποιείται με την ρύθμιση
της γωνίας προσβολής των πτερυγίων, μέσω του συστήματος αυτόματου ελέγχου και
ρυθμίσεως.

4.6ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η ταχύτητα του ανέμου καθορίζει την παραγωγή ισχύος μιας ανεμογεννήτριας και
κάθε μηχανή χαρακτηρίζεται από την καμπύλη ισχύος της που εξαρτάται από τα
γεωμετρικά της χαρακτηριστικά και το σχεδιασμό της. Η καμπύλη ισχύος μιας
ανεμογεννήτριας χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα έναρξης λειτουργίας (Vcut-in) όπου η
ανεμογεννήτρια ξεκινάει να παράγει ισχύ, την ταχύτητα διακοπής λειτουργίας (VF) όπου η
μηχανή τίθεται εκτός λειτουργίας για την προστασία του από τον πολύ δυνατό άνεμο και η
ονομαστική ταχύτητα (VR) που είναι η μικρότερη ταχύτητα για την οποία η μηχανή παράγει
την ονομαστική της ισχύ (PR). Στην ονομαστική ισχύ, η ανεμογεννήτρια παρέχει τη μέγιστη
ροπή.

Σχήμα 4.2: Καμπύλη ισχύος ανεμογεννήτριας
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ανεμογεννήτριες δε μπορούν να παράγουν όση ενέργεια θα θέλαμε, ούτε
προφανώς όση δηλώνει η ονομαστική ισχύς τους, διότι πολλές ώρες ετησίως λειτουργούν
μακριά από αυτήν. Η παραγόμενη ενέργεια μιας αιολικής μηχανής εξαρτάται από την
καμπύλη ισχύος της μηχανής καθώς και από το ρόδο του ανέμου στην περιοχή. Για κάθε
ταχύτητα ανέμου εντός των ορίων λειτουργίας της ανεμογεννήτριας (δηλαδή ανάμεσα στην
ταχύτητα έναρξης λειτουργίας Vcut-inκαι στην ταχύτητα διακοπής λειτουργίας VF), η
παραγόμενη ενέργεια προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ωρών εμφάνισης της
συγκεκριμένης ταχύτητας ετησίως με την ισχύ που αντιστοιχεί (για δεδομένη καμπύλη
ισχύος). Έτσι μπορεί να σχεδιασθεί η καμπύλη κατανομής της παραγόμενης ενέργειας. Η
συνολική ετήσια ενέργεια προκύπτει από το άθροισμα της παραγόμενης ενέργειας για όλες
τις ταχύτητες ανέμου που έχουμε λειτουργία.
Επιπλέον παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την παραγόμενη ενέργεια είναι η
διαθεσιμότητα της μηχανής, οι απώλειες μεταφοράς και ο βαθμός απόδοσης του αιολικού
πάρκου. Η διαθεσιμότητα εκφράζει το ποσοστό του χρόνου που η ανεμογεννήτρια είναι
διαθέσιμη για να λειτουργήσει και εκφράζεται με τον συντελεστή διαθεσιμότητας (Σ.Δ.). Εδώ
πρέπει να τονισθεί ότι ο συντελεστής διαθεσιμότητας δε σχετίζεται με το αιολικό δυναμικό,
αλλά με το ποσοστό του χρόνου που προορίζεται για συντήρηση, αφού η μηχανή μένει
εκτός λειτουργίας είτε λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης είτε εξαιτίας
κάποιας βλάβης (π.χ.απώλεια ενός πτερυγίου) μέχρι να επισκευαστεί. Τυπικές τιμές του
συντελεστή είναι μεταξύ 0.90 και 0.98.
Ο βαθμός απόδοσης του αιολικού πάρκου, εκφράζει τις απώλειες που έχουμε λόγω
αλληλεπίδρασης ανεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα, και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο
έλλειμμα της ταχύτητας που παρουσιάζεται στον ομόρρου της ανεμογεννήτριας.
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5. ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Η πυκνότητα της αιολικής ενέργειας είναι μικρή με αποτέλεσμα να χρειάζονται αρκετές
μηχανές για να παραχθεί μια αξιόλογη ποσότητα ενέργειας,συγκρίσιμη με αυτή των
συμβατικών σταθμών. Λόγω προβλημάτων διαθεσιμότητας γης και σε συνδυασμό με την
ύπαρξη καλού αιολικού δυναμικού σε συγκεκριμένες περιοχές, καθώς και την επιδίωξη της
ελαχιστοποίησης του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, η ηλεκτροπαραγωγή γίνεται
σε συστοιχίες ανεμογεννητριών που ονομάζονται αιολικά πάρκα.
Η λειτουργία των ανεμογεννητριών δεν απαιτεί πρώτες ύλες, εκτός φυσικά από τον
άνεμο, και το παραγόμενο προϊόν μεταφέρεται απευθείας στο δίκτυο παροχής ενέργειας
προς κατανάλωση.Κάθε ανεμογεννήτρια λόγω της διαδικασίας δέσμευσης ενέργειας από
τον άνεμο,επιβραδύνει τη ροή και δημιουργεί έναν ομόρρου χαμηλής ταχύτητας. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα, μια μηχανή που βρίσκεται κατάντι να ‘βλέπει’ άνεμο χαμηλότερης
ταχύτητας και να παράγει λιγότερη ενέργεια από την πρώτη μηχανή.
Ως ομόρρου μιας ανεμογεννήτριας εννοούμε την κατάντι σε αυτή περιοχή της ροής
όπου σε σχέση με την προσπίπτουσα στη μηχανή ροή του ανέμου παρατηρείται σημαντικό
έλλειμμα. Το έλλειμμα αυτό ταχύτητας αντιστοιχεί στην κινητική ενέργεια που απορρόφησε
η μηχανή.
Ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει τη φύση της ροής του ομόρρου, είναι
η ώση. Η ώση είναι μια δύναμη από το δρομέα στο ρευστό, η οποία προκύπτει λόγω της
εξαγωγής ισχύος από τη ροή. Η δύναμη αυτή ενεργεί στη διεύθυνση της ταχύτητας του
αδιατάραχτου ρεύματος. Σημαντικοί παράγοντες είναι επίσης η επίδραση του πύργου, η
επίδραση του εδάφους, το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα, τα επίπεδα τύρβης της ροής του
ανέμου και άλλοι.
Η εξέλιξη του ομόρρου, η ταχύτητα κατάντι της πρώτης ανεμογεννήτριας και η
απόδοση της κατάντι ανεμογεννήτριας, εξαρτάται από την σχετική θέση ως προς την
πρώτη. Ο ομόρρους μιας ανεμογεννήτριας έχει διανομή ταχυτήτων της και σταδιακά
επανενεργοποιείται. Εκτός της μείωσης της ταχύτητας του ανέμου, ο ομόρρους μιας
ανεμογεννήτριας χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα τύρβης, γεγονός που επίσης
οφείλεται στον μηχανισμό απορρόφησης.
Η συγκέντρωση των ανεμογεννητριών σε ένα αιολικό πάρκο και η σωστή γεωγραφική
τους κατανομή μέσα σε αυτό έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας και στην ποιότητα της ισχύος.
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Εικόνα 5.1: Αιολικό πάρκο ανεμογεννητριών κατακόρυφου άξονα

Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες τόσο οριζοντίου όσο και
καθέτου άξονα, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200-400 KW. Όταν εντοπιστεί μια
ανεμώδης περιοχή και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και
μελέτες

για

την αξιοποίηση

του

αιολικού

πάρκου,

εκεί

τοποθετούνται

δεκάδες

ανεμογεννήτριες και έτσι δημιουργούν ένα αιολικό πάρκο. Το πρώτο αιολικό πάρκο της
Ευρώπης εγκαταστάθηκε το 1982 στην νήσο Κύθνο. Με ισχύ 100 κιλοβάτ καλύπτει το 25%
των ενεργειακών αναγκών του νησιού.

5.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Υπάρχουν κυρίως δύο ειδών αιολικά πάρκα:
1)Τα χερσαία αιολικά πάρκα, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο και κυρίως στις
κορφές των βουνών.
2)Τα παράκτια αιολικά πάρκα, τα οποία τοποθετούνται σε περιοχές πέρα των δέκα
χιλιομέτρων από την ακτή.

5.1.1 ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Τα Χερσαία αιολικά πάρκα εγκαθίστανται και λειτουργούν σε περιοχές υψηλού
αιολικού δυναμικού και το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας διοχετεύεται στο
δίκτυο. Για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου, χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις γης αφού
οποιαδήποτε ανεμογεννήτρια πρέπει να απέχει σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων (ή
μεγαλύτερη των 4 διαμέτρων του ρότορα) και το κτίριο ελέγχου του αιολικού πάρκου θα
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πρέπει να απέχει απόσταση τουλάχιστον 6 μ. από τα όρια της προς ανάπτυξη ιδιοκτησίας.
Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται οι χωροθετικοί περιορισμοί, όπως για παράδειγμα η
αποφυγή εγκατάστασης αιολικού πάρκου σε αρχαιολογικό χώρο.

Εικόνα 5.2: Χερσαίο αιολικό πάρκο

5.1.2 ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Πριν από 20 χρόνια ξεκίνησε μια ιδέα για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην
θάλασσα. Η πρώτη κατασκευή θαλάσσιου αιολικού πάρκου ξεκίνησε το 1991. Από την
αρχή πίστευαν ότι τα θαλάσσια αιολικά πάρκα είναι μια ελπιδοφόρα νέα τεχνολογία λόγω
του σημαντικού ποσού ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, αφού συνήθως η ένταση του
ανέμου στην θάλασσα είναι μεγαλύτερη, χωρίς να επηρεάζεται από εμπόδια. Επίσης ο
χρόνος ζωής των θαλάσσιων αιολικών πάρκων είναι κατά 25 χρόνια μεγαλύτερος.
Υπάρχουν όμως πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση των πάρκων
αυτών, όπως οι σύλλογοι ψαράδων, οι ομάδες προστασίας πουλιών περιβαλλοντικά
συμβούλια και τουριστικοί παράγοντες.
Σημαντικό μειονέκτημα των πάρκων αυτών είναι το υψηλό κόστος κατασκευής τους.
Στη θάλασσα η κατασκευή του έργου στοιχίζει κατά 50% περισσότερο σε σχέση με ένα
αιολικό πάρκο παρόμοιας ισχύος στην ξηρά, καθώς απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια τόσο
στην εγκατάσταση του (τοποθέτηση στο βυθό) όσο και για την σύνδεση του μέσω
υποβρύχιου καλωδίου με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.
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Επίσης οι ανεμογεννήτριες αυτές πρέπει να είναι ανθεκτικές σε θύελλες, στα ψηλά
κύματα και στο αλμυρό νερό. Έτσι λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής τους, η τιμή
πώλησης του παραγόμενου ρεύματος των υπεράκτιων αιολικών πάρκων είναι πολύ
μεγαλύτερο από την τιμή πώλησης των πάρκων στην στεριά.

Εικόνα 5.3: Υπεράκτιο αιολικό πάρκο

5.2 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Ο βαθμός απόδοσης ενός αιολικού πάρκου εκφράζει τις απώλειες που έχουμε λόγω
της αλληλεπίδρασης λόγω ομόρρου των ανεμογεννητριών ενός αιολικού πάρκου και
ορίζεται από την σχέση:
nt

Σ Ρi
i=1

η= ---------------NTxPW

όπου nT είναι το πλήθος των ανεμογεννητριών του πάρκου, Pi η ισχύς της i τάσης
ανεμογεννήτριας και PW η ισχύς που αντιστοιχεί στην ταχύτητα αναφοράς του ανέμου και
εκφράζει την ισχύ που θα παρήγαγε κάθε ανεμογεννήτρια αν λειτουργούσε μόνη της. Ο
βαθμός απόδοσης αιολικού πάρκου αναφέρεται στη συγκεκριμένη ταχύτητα και διεύθυνση
του ανέμου.
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Για να υπολογιστεί ο ετήσιος βαθμός απόδοσης του πάρκου, πρέπει να ληφθεί
υπόψη η συχνότητα εμφάνισης κάθε ταχύτητας και διεύθυνσης. Για τον υπολογισμό είναι
απαραίτητο να γνωρίζουμε τη χωροθέτηση του αιολικού πάρκου, αναλυτικά ανεμολογικά
δεδομένα, τα χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών (γεωμετρικά χαρακτηριστικά, καμπύλη
ισχύος και συντελεστή τάσης).

5.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Για την κατάλληλη τοποθέτηση εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου πρέπει να τηρούνται
κάποια κριτήρια όπως,
 Το Αιολικό δυναμικό της περιοχής:
Το αιολικό δυναμικό μιας περιοχής είναι ο κυρίως παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη για
την τοποθέτηση ενός αιολικού πάρκου
 Η τοπογραφία της περιοχής:
Η διαμόρφωση της τοπογραφίας του εδάφους επηρεάζει το αιολικό δυναμικό μιας περιοχής
αφού η ύπαρξη μη επίπεδης επιφάνειας, όπως η παρουσία λοφοσειρών και περασμάτων
αυξάνουν ή μειώνουν την ταχύτητα του ανέμου, με συνέπεια την μείωση της παραγόμενης
ενέργειας. Η μελέτη του τοπογραφικού ανάγλυφου απαιτεί αναλύσεις με την χρήση
αριθμητικών μεθόδων πλήρους ανάλυσης του πεδίου ροής.
 Οι Περιβαλλοντικοί περιορισμοί :
Υπάρχουν σημαντικές περιοχές για την προστασία της φύσης (Ειδικές Ζώνες Προστασίας
(SPA) ,τόπους σημασίας (SCI), οικότυποι προτεραιότητας , εγγύτατα σε μεταναστευτικούς
διαδρόμους για πουλιά, καταφύγια άγριας ζωής, αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος)
στα οποία δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση αιολικών πάρκων.
 Το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον:
Η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών αποφεύγεται στην περίμετρο περιοχών με
αξιοσημείωτη θέα, περιοχές με πολιτιστικό ιστορικό ενδιαφέρον (αρχαιολογικοί χώροι και
ιστορικοί τόποι, μνημεία, μοναστήρια και παραδοσιακοί οικισμού). Το αιολικό πάρκο
τοποθετείται σε απόσταση από τις περιοχές αυτές ανάλογα με την σημασία της περιοχής
 Τα συνοδά έργα:
Είναι έργα διάνοιξης νέας οδοποιίας ή βελτίωσης της υφιστάμενης και έργα ηλεκτρικής
διασύνδεσης με κατασκευή Υ/Σ και κατασκευής ΓΜ στην περιοχή του έργου
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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 Τα οικονομικά στοιχεία του έργου:
Συνήθως ο προϋπολογισμός ενός έργου δίνεται από τον πιο κάτω πίνακα (σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αιολικής Ενέργειας) :
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (%)

Αγορά ανεμογεννητριών

75.6

Σύνδεση στο δίκτυο

8.9

Θεμελίωση ανεμογεννητριών

6.5

Ενοικίαση Γης

3.9

Ηλεκτρική εγκατάσταση

1.5

Μελέτες, επίβλεψη

1.2

Κατασκευή έργων οδοποιίας

0.9

Συστήματα ελέγχου

0.3

Σύνολο

100

 Οι γεωλογικές συνθήκες για την θεμελίωση των ανεμογεννητριών:
Για την κατασκευή των θεμελίων χρειάζονται γεωλογικές μελέτες για να καθοριστεί ο τελικός
σχεδιασμός θεμελίου κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών ανάλογα με την φέρουσα
ικανότητα του εδάφους θεμελίωσης
 Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι χρήσεις γης:
Οι επιπτώσεις αφορούν στο τρόπο που το αιολικό πάρκο επιδρά στο χωροταξικό,
πολεοδομικό και οικιστικό περιβάλλον της περιοχής. Οι μεταβολές αξιολογούνται ως θετικές
ή αρνητικές όταν έρχονται σε αντίθεση με υφιστάμενες ή προγραμματισμένες χρήσεις γης ή
με χρήσεις που έχουν αναπτύξει ένα χωροταξικό προορισμό. Η συνολική πραγματική
κάλυψη/παρέμβαση είναι ελάχιστη. Αν και οι εκτάσεις που καταλαμβάνονται από αιολικά
πάρκα είναι ως επί το πλείστον περιοχές χαμηλής βλάστησης που χρησιμοποιούνται ως
βοσκότοποι ή αποτελούν δασικές εκτάσεις, η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου μπορεί να
έχει αρνητικά αποτελέσματα μόνο αν κάποιες μεμονωμένες ανεμογεννήτριες καταστρέψουν
συγκεκριμένους εντοπισμένους οικότυπους ιδιαίτερης αξίας.
 Και τέλος, το ακουστικό περιβάλλον, η ακτινοβολίες και η οπτική όχληση:
1. Οπτική Όχληση : η οπτική όχληση επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του
συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης και εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων, τόσο
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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υποκειμενικών, όσο και αντικειμενικών . αντικειμενικοί μπορεί να θεωρηθούν : το φυσικό
μέγεθος και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών αφού είναι τεράστιες
κατασκευές που εκτείνονται καθ’ ύψος, ο αριθμός και η διάταξη των ανεμογεννητριών, ο
χαρακτήρας και η αξία του τοπίου, η πυκνότητα του τοπικού πληθυσμού μέσα στη ζώνη της
οπτικής επιρροής του αιολικού πάρκου, η απόσταση των ανεμογεννητριών από των
παρατηρητή και ο αριθμός των επισκεπτών της γύρω περιοχής. Υποκειμενικοί μπορεί να
θεωρηθεί η στάση των ατόμων όσον αφορά το τοπίο και το φυσικό κάλλος καθώς και για
την αιολική ενέργεια και φυσικά η στάθμιση της τοπικής επίπτωσης σε σχέση με το
υπερτοπικό συμφέρον.
2. Ακουστικό περιβάλλον: ο θόρυβος παράγεται κατά την μεταφορά και εγκατάσταση
ανεμογεννητριών, κατά την λειτουργία των ανεμογεννητριών και κατά την διαδικασία
απεγκατάστασης-αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς – διάθεσης των ανεμογεννητριών με
το πέρας της λειτουργίας τους. Ο θόρυβος που σχετίζεται με την αιολική ενέργεια έχει
αντιμετωπισθεί από την σύγχρονη τεχνολογία και μπορεί εύκολα να παραβλεφθεί, να
εκτιμηθεί και να ελεγχθεί με τα κατάλληλα προληπτικά ή επανορθωτικά μέτρα.
Η συμπεριφορά του ανέμου σε μια θέση, είναι αυτή που καθορίζει και τη λειτουργική
συμπεριφορά της ανεμογεννήτριας. Έτσι, η οικονομική βιωσιμότητα μιας συγκεκριμένης
ανεμογεννήτριας τοποθετημένη σε ένα συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί να προβλεφθεί
χωρίς την ακριβή γνώση της συμπεριφοράς του ανέμου στη θέση αυτή. Συνεπώς , το
αιολικό δυναμικό της περιοχής, δηλαδή η ένταση και η διακύμανση του ανέμου είναι οι
κύριες παράμετροι για την επιλογή της τοποθεσίας μιας ανεμογεννήτριας.

Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Σελίδα 69

5ο Κεφάλαιο ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Εικόνα 5.4: H μεταβολή του θορύβου μιας ανεμογεννήτριας συναρτήσει της απόστασης από αυτήν.

5.4 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα, οι πρώτες δραστηριότητες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας
άρχισαν το 1975, με την πραγματοποίηση από τη Δ.Ε.Η. μετρήσεων των ανεμολογικών
στοιχείων σε αρκετές περιοχές. Το 1989 ιδρύεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) που συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση και την εξέλιξη των ΑΠΕ.
Σήμερα, σε επίπεδο Περιφερειών η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών
εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί

548 MW (31,4%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με

340,75 ΜW (19,5%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 240,6 MW
(13,8%)2.
Παρόλ’ αυτά η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αντιμετωπίζει μέχρι τώρα αρκετά
προβλήματα. Παρά τη σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος τα τελευταία χρόνια,
2

Η νέα αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε από την έναρξη του 2013 μέχρι το τέλος Μαΐου ήταν 45,05 MW που
αντιστοιχεί σε αύξηση 2,8% σε σχέση με το τέλος του 2012.
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είναι κοινά αποδεκτό ότι αυτή η αύξηση είναι πολύ μικρή δεδομένου του πλούσιου αιολικού
δυναμικού της χώρας μας.

Πίνακας 5.1:

Κύριος λόγος για τη μικρή ανάπτυξη μέχρι το 2001 ήταν το νομοθετικό καθεστώς και
το μονοπωλιακό μοντέλο της οικονομίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

5.4.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στη χώρα μας η πρώτη δειλή προσπάθεια ανάπτυξης των ΑΠΕ έγινε με τον
Ν.1559/1985, «Ρύθμιση θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών θεμάτων
ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 135/85) όταν
δόθηκε η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Δήμους ή άλλους εκτός ΔΕΗ
Δημόσιους Οργανισμούς, με υποχρέωση την πώλησή της στην ΔΕΗ ή την ιδιοκατανάλωση
της από τον παραγωγό. Η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε, εκτός των άλλων διότι και η τιμή
πώλησης της ενέργειας προς την ΔΕΗ, ήταν πολύ χαμηλή. Η ουσιαστική ανάπτυξη των
ΑΠΕ άρχισε με τον Ν. 2244/94, «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 168/94),

ο

οποίος επέτρεψε την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και από ιδιώτες, όρισε ικανοποιητικές
τιμές πώλησης καθώς και την υποχρέωση αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από την
ΔΕΗ, ενώ παράλληλα το κράτος, εφαρμόζοντας σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης, προχώρησε στην επιδότηση του κόστους εγκατάστασης έργων ΑΠΕ, ώστε να
καθίστανται οικονομικά βιώσιμα. Το θέμα της βιωσιμότητας των σταθμών ΑΠΕ, πρέπει να
αντιμετωπίζεται σε «βάθος χρόνου», λαμβάνοντας ως δεδομένη την συνεχή αύξηση των
τιμών των καυσίμων αλλά και το «εξωτερικό κόστος» από τις επιπτώσεις της χρήσης τους
στο περιβάλλον. Στην θέση αυτή προσανατολίζεται η ΕΕ, ατυχώς όμως υφίστανται μεγάλα
εμπόδια από τις επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή τους στον διεθνή ανταγωνισμό.
Παράλληλα, η υιοθέτηση της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ, σηματοδότησε την ανάληψη και
συμβατικών υποχρεώσεων στην προώθηση των ΑΠΕ. Με αυτήν, τα κράτη-μέλη καλούνται
να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα (τιμολογιακή πολιτική, διοικητικές διαδικασίες, διευκόλυνση
σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο κ.ά.), ώστε μέχρι το 2010 το 12% της συνολικά
παραγόμενης από τα κράτη-μέλη ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένης και αυτής που
παράγεται από Μεγάλα Υδροηλεκτρικά, να προέρχεται από ΑΠΕ. Με σκοπό την επίτευξη
του ποσοστού 12% η Οδηγία ορίζει, για κάθε χώρα, ανάλογα με τις δυνατότητες των
διατιθέμενων πρωτογενών πηγών της, έναν «ενδεικτικό» στόχο. Για την Ελλάδα ο στόχος
αυτός έχει οριστεί σε 20,1%, ή η εγκατεστημένη ισχύς να φτάσει περίπου τα 3500MW.
Όπως θα φανεί και στη συνέχεια όμως, η επίτευξη του φιλόδοξου αυτού στόχου ή η
προσέγγισή του με ελάχιστες δυνατές αποκλίσεις, απαιτεί μία πλήρη αλλαγή της
νοοτροπίας του κοινού έναντι των ΑΠΕ και πρόσθετα ενισχυτικά μέτρα στην
ακολουθούμενη, από το κράτος πολιτική, εφόσον στο τέλος του 2010 η πραγματικά
εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα μας ανήλθε μόλις στα 1320 MW, με αποτέλεσμα ο στόχος
να έχει πλέον μετατεθεί για το 2020 με εγκατεστημένη ισχύ που θα πρέπει να φτάσει
περίπου τα 7500 MW.Αντιθέτως, ως επιτυχή παραδείγματα προς τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.
αναφέρονται αυτά της Γερμανίας, Δανίας και Ισπανίας που εφαρμόζουν πολιτικές ιδιαίτερα
ευνοϊκές για τις ΑΠΕ με αποτέλεσμα να υπερκαλύψουν τους στόχους που έθεσαν.
Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.2244/94 διατηρήθηκαν στον Ν. 2773/99, που προβλέπει
την απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. την λειτουργία της σχετικής
αγοράς βάσει κανόνων ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισμού. Οι ρυθμίσεις συνίστανται
κυρίως στο ότι η τιμή αγοράς της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ είναι ρυθμιζόμενη,
δηλ. δεν τίθεται σε βάση ανταγωνισμού με την προερχόμενη από συμβατικές πηγές, καθώς
και ότι η διάθεση της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ γίνεται κατά προτεραιότητα. Επίσης
προβλέφθηκε για πρώτη φορά η επιβολή τέλους υπέρ των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως, το οποίο έχει οριστεί στο 2% των ακαθαρίστων εσόδων από την πώληση
της ηλεκτρικής ενέργειας, που ισοδυναμεί με 10% περίπου των ακαθαρίστων εσόδων της
Μελέτη της λειτουργίας Α/Γ κατακόρυφου άξονα και κατασκευή αντίστοιχου μοντέλου. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
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εγκαταστάσεως και θεσμοθετείται εκ νέου στο νέο νόμο για τα ΑΠΕ, βάζοντας τέλος στα
προβλήματα ακυρότητας που αντιμετώπιζε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).
Σύμφωνα με τον Ν.2773/99, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) γνωμοδοτεί σχετικά
με τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο
οποίος αποφασίζει περί της χορήγησης ή μη της άδειας παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση
των αιτήσεων από τη ΡΑΕ, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 9 του «Κανονισμού
Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας», όπως εξειδικεύονται στον «Οδηγό Αξιολόγησης
αιτήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μικρή ΣΗΘ», που εξέδωσε η ΡΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η σκοπιμότητα πραγματοποίησης κάθε έργου και η ένταξή του
στον γενικότερο προγραμματισμό ανάπτυξης, τα δε κριτήρια επιλογής είναι η οικονομική
βιωσιμότητα της επένδυσης, η τεχνικοοικονομική δυνατότητα του αιτούντος να υλοποιήσει
το έργο, η ασφάλεια του Συστήματος/Δικτύου κλπ. Μετά την Άδεια Παραγωγής απαιτείται η
λήψη Άδειας Εγκατάστασης και στη συνέχεια Άδειας Λειτουργίας, οι οποίες χορηγούνται
από την Περιφέρεια, μετά από γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις πλήθους Υπηρεσιών και
φορέων.
Μετά τις ως άνω νομοθετικές αλλαγές στο χώρο των ΑΠΕ και την απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά. Η Ελλάδα
εφαρμόζει το σύστημα feed- in και η νομοθεσία προσφέρει επιπλέον αρκετά ικανοποιητικά
κίνητρα για τους επενδυτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το αυξημένο ενδιαφέρον των
επενδυτών για ανάπτυξη πολλών MW αιολικής ενέργειας. Όμως το επενδυτικό ενδιαφέρον
είναι φανερό ότι δεν είναι αρκετό καθώς οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραγωγής
και εγκατάστασης είναι ακόμη ανασταλτικός παράγοντας.
Κύριοι λόγοι για αυτές τις καθυστερήσεις είναι, η, τουλάχιστον μέχρι το 2009,
μακροσκελής και περίπλοκη αδειοδοτική διαδικασία, η αδυναμία του δικτύου σε πολλές
περιπτώσεις (π.χ. Εύβοια, Κρήτη) να υποστηρίξει επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ, οι
αντιδράσεις των κατοίκων κυρίως για θέματα οπτικής όχλησης και η έλλειψη χωροταξικού
σχεδιασμού. Τα παραπάνω προβλήματα έχουν τεθεί υπό συζήτηση και έχουν καταβληθεί
σημαντικές προσπάθειες για την επίλυση τους, όπως η δημιουργία, αρχικά, του νόμου
3468/2006, ο οποίος απλοποίησε κατά ένα μέρος τον τρόπο λήψης άδειας παραγωγής, και,
σε δεύτερη φάση, του νόμου 3851/2010 ο οποίος έχει επιταχύνει σημαντικά την αδειοδοτική
διαδικασία (ιδιαίτερα στο τμήμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης), χωρίς όμως να
λείπουν και σε αυτή την περίπτωση κενά ή αντικρουόμενες αρμοδιότητες μεταξύ κρατικών
φορέων.
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Επίσης, έχουν δρομολογηθεί επεκτάσεις και ενισχύσεις του δικτύου μεταφοράς
ρεύματος, ένα έργο το οποίο ενδέχεται να βοηθήσει μακροπρόθεσμα και την αδειοδότηση
αλλά και την γρήγορη εισαγωγή των έργων αιολικής ενέργειας στο δίκτυο. Τα προβλήματα
των κοινωνικών αντιδράσεων, εφόσον αυτά οφείλονται σε οπτική όχληση από την ύπαρξη
των ανεμογεννητριών είναι πάντα δύσκολο να αντιμετωπιστούν, υπό την έννοια ότι το αν σε
κάποιον αρέσει ή όχι η όψη μιας ανεμογεννήτριας είναι κάτι το υποκειμενικό. Είναι βέβαιο
όμως ότι ένας επενδυτής ο οποίος θα σχεδιάσει και θα τοποθετήσει τις ανεμογεννήτριες,
αποφεύγοντας τις υπερβολές και τις μαζικές παρεμβάσεις στο τοπίο μιας περιοχής και με
κατανόηση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών, θα αντιμετωπίσει και τα λιγότερα
προβλήματα.
Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού οριοθετείται από το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ το οποίο από τις αρχές του Δεκέμβρη του 2008
βρίσκεται σε εφαρμογή και έχει ενταχθεί στην αδειοδοτική διαδικασία των αιολικών πάρκων.

5.5 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι σε κατάταξη η τρίτη
Περιφέρεια της Ελλάδος στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ αιολικής ενέργειας, με 240,6
MWκαι 13,8% του συνόλου της χώρας μέχρι το τέλος του 2012. Η περιοχή αυτή της
Ελλάδος είχε πρώιμη ανάπτυξη που την είχε οδηγήσει στο να κατέχει τα πρωτεία, όμως επί
3-4 χρόνια έως το 2009 υπήρχε μία πλήρη στασιμότητα που την έριξε αρκετά πιο πισω. Η
συνολική ισχύς της περιοχής αναμένεται να ανέβει σημαντικά, λόγω της πρόσφατης (τέλος
2012) έγκρισης για την κατασκευή υπεράκτιου αιολικού πάρκου στα ανοιχτά της
Αλεξανδρούπολης, που όταν ολοκληρωθεί θα έχει συνολική ισχύ 216 MW.
Η περιφερειακή ενότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που κρατάει τα
πρωτεία με διαφορά από τις υπόλοιπες είναι ο νομός Ροδόπης με σχεδόν 150 MW έως το
τέλος του 2011, ενώ ακολουθεί ο νομός Έβρου με 71,4 MW. Οι νομοί Δράμας, Ξάνθης και
Καβάλας υστερούν σημαντικά σε αιολικό δυναμικό σε σύγκριση με τους πρωτοπόρους,
γεγονός που αιτιολογεί την υστέρηση.
Παρακάτω συνοψίζονται τα αιολικά πάρκα που υφίστανται σήμερα (έως το τέλος του
2012) στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΡΑΕ.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

Αιολικά Πάρκα Θράκης

Έβρου / Σωρός Αλεξ/πολης

Εβροενεργειακή

Έβρου / Ραχούλα Πλάκας

Διεθνής Αιολική Θράκης

Ροδόπης / Κέχρος (Γεράκι)

Διεθνής Αιολική Θράκης

Ροδόπης / Κέχρος (Μοναστήρι Ι)

Αιολικά Πάρκα Θράκης

Ροδόπης / Κέχρος (Άσπρη Πέτρα)

Διεθνής Αιολική Θράκης

Ροδόπης / Κέχρος (Μοναστήρι ΙΙ)

Αιολική Σιδηροκάστρου

Σερρών / Κορυφή Σιδηροκάστρου

Συγκεκριμένα:
1.

Το αιολικό πάρκο Σωρός είναι εγκατεστημένο στο νομό Έβρου, και συγκεκριμένα
στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και αριθμεί 13 ανεμογεννήτριες που αποδίδουν 19,5
MW.

2.

Το αιολικό πάρκο «Γεράκι» εγκατεστημένο στο νομό Ροδόπης, και συγκεκριμένα
στην κοινότητα Κέχρου, αριθμεί 16 ανεμογεννήτριες που αποδίδουν 14,25ΜW.

3.

Το αιολικό πάρκο «Μοναστήρι Ι»

εγκατεστημένο στο νομό Ροδόπης,και

συγκεκριμένα στην κοινότητα Κέχρου , αριθμεί 8 ανεμογεννήτριες που αποδίδουν
6,75ΜW.
4.

Το αιολικό πάρκο «Άσπρη Πέτρα» στην περιοχή Κέχρου του νομού Ροδόπης
αριθμεί 22 ανεμογεννήτριες που αποδίδουν 19,5ΜW.

5.

Το αιολικό πάρκο «Μοναστήρι ΙΙ» με 12 ανεμογεννήτριες συνολικής δυναμικότητας
10,8 ΜW, κατασκευάστηκε στη Θράκη και βρίσκεται σε λειτουργία από τον
Οκτώβριο του 2004. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στην ελληνική
επικράτεια και αποτελεί προέκταση ήδη λειτουργούντος, το οποίο είναι το
μεγαλύτερο ενοποιημένο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα με ισχύ 62,5 MW και συνολικά
ανεμογεννήτριες που εκτείνονται σε μήκους 30 χλμ κορυφογραμμή. Εκτιμάται ότι η
ενέργεια που παράγεται από αυτό είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό
μιας πόλης 60 χιλιάδων οικογενειών. Η ετήσια παραγωγή του, που ανέρχεται σε
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170 KW μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 150.000 τόνους το
χρόνο

5.6 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Δύο από τους τρόπους διασύνδεσης αιολικών πάρκων με το δίκτυο μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας είναι είτε μέσω ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος είτε κατευθείαν.
Παρακάτω παρουσιάζεται η πρώτη περίπτωση βασιζόμενη στον τρόπο διασύνδεσης των
ανεμογεννητριών μιας γνωστής γερμανικής εταιρείας. Οι ανεμογεννήτριες που κατασκευάζει
η συγκεκριμένη εταιρεία έχουν το χαρακτηριστικό ότι η κάθε ηλεκτρογεννήτρια είναι
απευθείας οδηγούμενη από τον ανεμοκινητήρα. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
εταιρείας η τάση που παράγει η μηχανή είναι η ονομαστική (400V), εφόσον ο δρομέας
περιστρέφεται μέσα στην περιοχή επιτρεπτών ταχυτήτων του και το μόνο μέγεθος που
μεταβάλλεται είναι η συχνότητα που παράγει η γεννήτρια, η οποία είναι διαφορετική από
50Hz. Η ταχύτητα περιστροφής του ανεμοκινητήρα εξαρτάται από την ταχύτητα του αέρα.
Συνεπώς για να υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο είναι απαραίτητη η ύπαρξη διπλής γέφυρας
με ηλεκτρονικά ισχύος, ο λεγόμενος ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος.
Ο ηλεκτρονικά ισχύος, σύστημα ηλεκτρικής κίνησης και βιομηχανική εφαρμογή,
τελευταίως αναλαμβάνει το ρόλο του συντονισμού της σύγχρονης μηχανής με το ισχυρό
δίκτυο, αφού φροντίζει να οδηγεί στην έξοδο την τάση που παράγει η σύγχρονη γεννήτρια
και να μετατρέπει τη συχνότητά της σε 50Hz που είναι η ονομαστική τιμή. Όσον αφορά την
τάση που παράγει η σύγχρονη γεννήτρια, το ύψος εκτός από την ταχύτητα περιστροφής
του δρομέα εξαρτάται και από τη διέγερσή του, δηλαδή από το μαγνητικό πεδίο. Η διέγερση
φροντίζει για τη σταθερότητα της παραγόμενης τάσης. Η ανεμογεννήτρια της εν λόγω
εταιρείας συνδέεται με το δίκτυο μέσω δύο ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος. Ο λόγος
ύπαρξης των δύο ηλεκτρονικών μετατροπέων είναι επειδή υπάρχουν 6 φάσεις στη
σύγχρονη γεννήτρια. Ο τρόπος σύνδεσης των τυλιγμάτων της σύγχρονης γεννήτριας με
τους ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος, και κατόπιν με το δίκτυο είναι τέτοιος ώστε τα
τυλίγματα της μηχανής να είναι συνδεδεμένα σε αστέρα ανά τρία.
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Στη συνέχεια τα τυλίγματα συνδέονται με τον ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος και
καταλήγουν στο μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης. Όσον αφορά την λειτουργία των
ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, θα γίνει μια σύντομη περιγραφή του ενός και τα ίδια
ισχύουν και για τον άλλο. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος αποτελείται από δύο μέρη,
το μετατροπέα Ε.Ρ.-Σ.Ρ. που είναι στη μεριά της μηχανής, και το μετατροπέα που είναι στη
μεριά του δικτύου Σ.Ρ.-Ε.Ρ. Ο μετατροπέας στη μεριά της μηχανής είναι ανορθωτής, ο
οποίος μετατρέπει την εναλλασσόμενη τάση της μηχανής σε συνεχή. Η ανόρθωση γίνεται
με διόδους ισχύος, συνεπώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιστροφής της φοράς του
ρεύματος. Ακόμα και αν αυτό χρειαζόταν, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί γέφυρα με IGBT
ή με αντιπαράλληλες διόδους ισχύος. Στην πλευρά του μετατροπέα, όπου υπάρχει συνεχής
τάση υπάρχουν και κατάλληλοι πυκνωτές, οι οποίοι εξομαλύνουν και διατηρούν σταθερή
την τάση. Εν συνεχεία, ο μετατροπέας που είναι στην πλευρά του δικτύου είναι γέφυρα, η
οποία είναι ο αντιστροφέας, δηλαδή μετατρέπει με κατάλληλο κύκλωμα παλμοδότησης τη
συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη με χαρακτηριστικά 400V-50Hz.
Όσον αφορά την εκκίνηση της σύγχρονης μηχανής, αυτή γίνεται με τη βοήθεια του
ανέμου, ο οποίος έχει το ρόλο της κινητήριας δύναμης. Εφόσον η ταχύτητα αυτού είναι
κατάλληλη, δηλαδή ίση με την ταχύτητα σύζευξης, τότε ο ανεμοκινητήρας αρχίζει να
περιστρέφεται. Μετά, με ξεχωριστό κύκλωμα διέγερσης, αποτελούμενο από ένα
ηλεκτρονικό μετατροπέα ισχύος Ε.Ρ.-Σ.Ρ , ο οποίος ανορθώνει την τάση του δικτύου και τη
μετατρέπει σε συνεχή, τελικά θα αποτελέσει τη διέγερση του δρομέα. Καθώς η ταχύτητα του
ανέμου μεταβάλλεται, ο εν λόγω μετατροπέας παρακολουθεί τις αλλαγές στην ταχύτητα του
Α/Κ και ρυθμίζει ανάλογα τη διέγερση, ώστε η τάση να είναι αυτή που πρέπει. Ο
ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος δεν παίζει μόνο το ρόλο που είδαμε, αλλά ρυθμίζει και
την άεργο ισχύ της γεννήτριας. Σε περίπτωση που στη μεριά του ηλεκτρονικού μετατροπέα
ισχύος παρατηρηθεί μείωση της τάσης, τότε θα μειωθεί και η τάση στην περιοχή του
μετατροπέα και της γεννήτριας. Έτσι, ο μετατροπέας μέσω πολυάριθμων μικροελεγκτών
δίνει εντολή στο κύκλωμα διέγερσης να αυξηθεί το ρεύμα στο δρομέα της σύγχρονης
μηχανής, οπότε αντίστοιχα θα ανεβεί η τάση της γεννήτριας και η συχνότητα. Επομένως, η
γεννήτρια θα τροφοδοτήσει τελικά το δίκτυο με άεργο ισχύ. Έτσι ο μετατροπέας με τον
τρόπο αυτό καθορίζει και τον τρόπο λειτουργίας της σύγχρονης γεννήτριας.
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5.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
H Τεχνική Μελέτη για τη διείσδυση της αιολικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι μία απαραίτητη διαδικασία για την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών και τη δημιουργία αιολικού πάρκου, η οποία βασίζεται σε υφιστάμενα
ανεμολογικά στοιχεία του ΚΑΠΕ και στοχεύει στη διερεύνηση των παρακάτω ερωτημάτων:
• Τη συσχέτιση της παραγωγής Αιολικών Πάρκων που είναι διεσπαρμένα σε περιοχές
επιρροής του διασυνδεδεμένου συστήματος
• Τους αναμενόμενους ρυθμούς μεταβολής της ταχύτητας ανέμου και τελικά της
παραγόμενης αιολικής ενέργειας σε διάφορες κλίμακες χώρου και χρόνου
• Τον ταυτοχρονισμό φορτίου - ταχύτητας ανέμου και αιολικής παραγωγής σε τοπικό
επίπεδο και σε επίπεδο χώρας
Τα ερωτήματα αυτά απαντώνται ξεχωριστά για διαφορετικές χρονικές κλίμακες,
ώρας, δεκαλέπτου και, σε κάποιες περιπτώσεις, λεπτού, ξεκινώντας από επίπεδο
περιφέρειας, νομού και αιολικού σταθμού καθώς και για το σύνολο της διασυνδεδεμένης
χώρας.
Ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας των σεναρίων διείσδυσης που εξετάζονται στην
Τεχνική Μελέτη είναι πενταετής, ώστε να συμπίπτει με τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης
των έργων που εξετάζονται εκάστοτε από τη ΡΑΕ.
Συγκεκριμένα, εξετάζονται πέντε (5) μεσοπρόθεσμα σενάρια:
• Ισχύς αιολικών της τάξης των 3.000 MW
• Ισχύς αιολικών της τάξης των 3.500 MW
• Ισχύς αιολικών της τάξης των 4.000 MW
• Ισχύς αιολικών της τάξης των 4.500 MW
• Ισχύς αιολικών της τάξης των 5.000 MW
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και ακόμα ένα (1) μακροπρόθεσμο:
• Ισχύς αιολικών της τάξης των 5.500 MW
Στα σενάρια χρησιμοποιούνται γεωγραφικά στοιχεία σχετικά με τη θέση των
αιολικών σταθμών από τη βάση δεδομένων του ΚΑΠΕ καθώς και την αντίστοιχη βάση
δεδομένων της ΡΑΕ.
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή των αιολικών σταθμών αφενός σε επίπεδο
περιφέρειας και αφετέρου σε επίπεδο νομού μόνο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης βάσει των παραπάνω σεναρίων:
Νομός

Ισχύς σταθμών που περιλαμβάνονται στο σενάριο (MW)
Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 Σενάριο 6

Δράμας

31.75

43.65

43.65

31.75

Έβρου

129.82

129.82 129.82

129.82

Καβάλας
Ξάνθης
Ροδόπης

-

-

30

30

180.33

30

180.33 180.33

71.2

11.9

129.82

129.6

-

-

-

30

30

30

180.33

180.33

180.33

Η Τεχνική Μελέτη ολοκληρώνεται σε τρεις φάσεις :
Φάση Α:
Κατά την πρώτη φάση, με βάση τα ανεμολογικά στοιχεία που διαθέτει το ΚΑΠΕ από
τους 94 μετεωρολογικούς ιστούς που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια σύνταξης του Αιολικού
Χάρτη

της

Ελλάδος

και

με

τη

χρήση

κατάλληλης

μεθοδολογίας

συσχετίσεων

δημιουργούνται ταυτοχρονισμένες χρονοσειρές ταχύτητας ανέμου και παραγωγής αιολικής
ενέργειας διάρκειας ενός (1) έτους, σε χρονικές κλίμακες δεκαλέπτου και ώρας, σε κάθε
θέση της χώρας όπου χωροθετείται αιολικός σταθμός βάσει των σεναρίων. Τα βασικά
βήματα της μεθοδολογίας αυτής:
•

Βήμα 1: Με βάση τις θέσεις των μετεωρολογικών ιστών δημιουργείται μέσω

τριγωνοποίησης ένα μη-δομημένο υπολογιστικό πλέγμα.
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•

Βήμα 2: Κάθε αιολικό πάρκο τοποθετείται στο τριγωνικό πλέγμα των ιστών με βάση

τις συντεταγμένες του.
•

Βήμα 3: Υπολογίζεται η χρονοσειρά αιολικής παραγωγής κάθε αιολικού πάρκου με

βάση τις χρονοσειρές του ανέμου στις κορυφές του τριγώνου αναφοράς. Προκειμένου να
αποφύγουμε την (λανθασμένη) σύνθεση χρονοσειράς ανέμου στην θέση του πάρκου μέσω
γραμμικής παρεμβολής των ανεμολογικών στοιχείων των κορυφών του τριγώνου,
εφαρμόζουμε μια διαδικασία συσσώρευσης (lumping).
Φάση Β:
Κατά τη δεύτερη φάση υπολογίζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των
χρονοσειρών που παρήχθησαν κατά τη Φάση Α. Ειδικότερα γίνεται στατιστική ανάλυση:
α) της αιολικής παραγωγής σε μια περιορισμένη περιοχή που περιλαμβάνει ομάδα
αιολικών σταθμών και συνολικά για όλο το διασυνδεδεμένο σύστημα.
β) του ρυθμού μεταβολής της παραγόμενης ισχύος (τιμές δεκαλέπτου και ώρας) των
αιολικών σταθμών σε επίπεδο μιας περιορισμένης περιοχής (ομάδα αιολικών σταθμών) και
της συνολικής περιοχής του διασυνδεδεμένου συστήματος.
γ) του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας του ανέμου (τιμές δεκαλέπτου και ώρας) σε
επίπεδο μιας περιορισμένης περιοχής (ομάδα αιολικών σταθμών) και της συνολικής
περιοχής του διασυνδεδεμένου συστήματος.
δ) της διπαραμετρικής κατανομής αιολικής παραγωγής – ζήτησης ενέργειας (μέσες τιμές
δεκαλέπτου και ώρας), από την οποία μπορούν να εκτιμηθούν και όλες οι παράμετροι
αλληλοσυσχέτισής τους.
ε) επιπλέον, χορηγούνται και οι συντελεστές συσχέτισης των χρονοσειρών ταχύτητας
ανέμου (μέσες τιμές δεκαλέπτου) των θέσεων των αιολικών σταθμών.
Για τη ΦΑΣΗ Β : Με δεδομένη, πλέον, τη χρονοσειρά της παραγωγής κάθε αιολικού
πάρκου, συνθέτουμε την συνολική παραγωγή μιας ομάδας αιολικών πάρκων με κριτήρια
γεωγραφικής ή ‘ηλεκτρικής’ γειτνίασης.
Στη συνέχεια ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των χρονοσειρών παραγωγής των
ομαδοποιημένων αιολικών πάρκων. Η στατιστική ανάλυση γίνεται σε δύο χρονικές
κλίμακες, ωριαίων και δεκάλεπτων μέσων τιμών. Τα αποτελέσματα της περιλαμβάνουν:
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- ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Σελίδα 80

5ο Κεφάλαιο ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

• Βασικά στατιστικά στοιχεία: ροπές πρώτης (μέση τιμή) και δεύτερης τάξης (τυπικές
αποκλίσεις, συντελεστές συσχέτισης).
• Κατανομή πυκνότητας πιθανότητας (PDF) της αιολικής παραγωγής και η αντίστοιχη –
ολοκληρωτική- συνάρτηση κατανομής (CDF).
• Κατανομή πυκνότητας πιθανότητας του ρυθμού μεταβολής της αιολικής παραγωγής
μεταξύ δύο διαδοχικών χρονικών βημάτων (ωριαίων και δεκάλεπτων) καθώς και η
αντίστοιχη συνάρτηση κατανομής. Οι κατανομές αυτές παρουσιάζονται τόσο για το σύνολο
των στοιχείων της παραγωγής (ανεξάρτητα της τρέχουσας παραγωγής) όσο και
δεσμευμένες ως προς την τρέχουσα παραγωγή (π.χ. η πιθανότητα μεταβολής της ισχύος
όταν τα αιολικά πάρκα λειτουργούν σε δεδομένο ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος τους,
από 0 έως 100% σε βήματα του 20%).
• Κατανομές της μέσης αιολικής παραγωγής ανά ώρα της ημέρας (0-24) για κάθε μήνα του
εξεταζόμενου έτους.
Φάση Γ:
Κατά την τρίτη και τελευταία Φάση γίνεται επεξεργασία των χρονοσειρών για χρονική
κλίμακα μικρότερη του δεκαλέπτου προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με
τους ρυθμούς μεταβολής της ταχύτητας ανέμου και τελικά της παραγόμενης αιολικής
ενέργειας σε χρονική κλίμακα μικρότερη του δεκαλέπτου. Η χρονική κλίμακα θα πρέπει να
είναι ένα (1) λεπτό και η σχετική επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να οδηγήσει
σε συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα να συμβεί ένα ορισμένο μέγεθος μεταβολής
της συνολικής παραγόμενης ισχύος από αιολικούς σταθμούς σε επίπεδο μιας
περιορισμένης περιοχής και συνολικής περιοχής του διασυνδεδεμένου συστήματος. Κατά
συνέπεια, θα πρέπει να εξαχθεί η πυκνότητα πιθανότητας των μεταβολών αυτών σε
χρονική κλίμακα λεπτού.
Για τη ΦΑΣΗ Γ: Χρονοσειρές αιολικής παραγωγής με δειγματοληψία μικρότερη του ενός
λεπτού (στην πραγματικότητα με δειγματοληψία 1 Hz) διαθέτουμε για τις τρεις εμπορικές
ανεμογεννήτριες του επιδεικτικού αιολικού πάρκου του ΚΑΠΕ (Enercon 500 kW, Vestas
660 kW, Neg-Micon 750 kW). Η στατιστική ανάλυση των μεταβολών της παραγωγής κάθε
μίας εκ των μηχανών αυτών (οι οποίες χαρακτηρίζονται και από διαφορετικές λογικές
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ελέγχου της ισχύος τους), καθώς και του αθροίσματος της παραγωγής τους θα μας δώσει
χρήσιμες πληροφορίες όσον αφορά:
• Την σχέση πιθανότητας της μεταβολής ισχύος (ρυθμός μεταβολής) με το σύστημα
ελέγχου ισχύος της μηχανής (stall, pitch ή/και variablespeed)
• Τη σύνδεση της πιθανότητας του ρυθμού μεταβολής της ισχύος μιας μόνο μηχανής σε
σχέση με την πιθανότητα του ρυθμού μεταβολής της ισχύος ολόκληρου του αιολικού
πάρκου.
Εκτιμάται ότι οι «γρήγορες» μεταβολές ισχύος (κλίμακα δευτερολέπτου – λεπτού)
των επιμέρους μηχανών ενός πάρκου είναι μεταξύ τους στατιστικά ανεξάρτητες. Στην
περίπτωση αυτή, η τυπική απόκλιση του μέσου όρου της παραγωγής μειώνεται σε σχέση
με την τυπική απόκλιση κάθε μηχανής με τονόμο 1/√Ν, όπου Ν ο αριθμός των μηχανών του
αιολικού πάρκου. Επομένως, οι «γρήγορες» μεταβολές θεωρούμενες για το σύνολο των
εξεταζόμενων

αιολικών

πάρκων

αλληλοκαταργούνται

λόγω

της

στατιστικής

τους

ανεξαρτησίας καθώς η τυπική απόκλιση των μεταβολών τους τείνει στο μηδέν όταν το Ν (ο
συνολικός αριθμός των μηχανών) τείνει στο άπειρο. Είναι φανερό ότι αν οι μεταβολές αυτές
είναι ανεξάρτητες στην περίπτωση ενός πάρκου και τότε θα είναι ανεξάρτητες κατά μείζονα
λόγο στην περίπτωση και των πολλών, απομακρυσμένων, πάρκων.

5.8 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Είναι σε όλους γνωστό ότι οι αιολικές μηχανές προκαλούν περιορισμένες επιδράσεις
στο περιβάλλον. Θα εξετάσουμε τις πιο διαδεδομένες ανησυχίες για τις αρνητικές
επιπτώσεις της εγκατάστασης και χρήσης των Α/Γ σε αιολικά πάρκα.
Προκαλούν προβλήματα θορύβου οι ανεμογεννήτριες ;
Πρόκειται για το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά και το ευκολότερο που μπορεί να
ελεγχθεί. Στις ανεμογεννήτριες ο εκπεμπόμενος θόρυβος μπορεί να υπαχθεί σε δύο
κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση του: δηλαδή μηχανικός και αεροδυναμικός.


Ο πρώτος προέρχεται από τα περιστρεφόμενα μηχανικά τμήματα (κιβώτιο
ταχυτήτων, ηλεκτρογεννήτρια, έδρανα κλπ.)



Ο δεύτερος προέρχεται από την περιστροφή των πτερυγίων.
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Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι μηχανές πολύ ήσυχες συγκριτικά με την ισχύ τους
και με συνεχείς βελτιώσεις από τους κατασκευαστές γίνονται όλο και πιο αθόρυβες. Η
αντιμετώπιση του θορύβου γίνεται είτε στην πηγή είτε στη διαδρομή του. Οι μηχανικοί
θόρυβοι έχουν ελαχιστοποιηθεί με εξαρχής σχεδίαση (γρανάζια πλάγιας οδόντωσης), ή με
εσωτερική ηχομονωτική επένδυση στο κέλυφος της κατασκευής. Επίσης ο μηχανικός
θόρυβος αντιμετωπίζεται στη διαδρομή του με ηχομονωτικά πετάσματα και αντικραδασμικά
πέλματα στήριξης. Αντίστοιχα ο αεροδυναμικός θόρυβος αντιμετωπίζεται με προσεκτική
σχεδίαση των πτερυγίων από τους κατασκευαστές, που δίνουν άμεση προτεραιότητα στην
ελάττωση του.
Το

επίπεδο

του

αντιληπτού

θορύβου

από

μία

ανεμογεννήτρια

σύγχρονων

προδιαγραφών σε απόσταση 200 μέτρων, είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στο
επίπεδο θορύβου περιβάλλοντος μιας μικρής επαρχιακής πόλης και βεβαίως δεν αποτελεί
πηγή ενόχλησης. Με δεδομένη τη νομοθετημένη απαίτηση να εγκαθίστανται οι
ανεμογεννήτριες σε ελάχιστη απόσταση 500 μέτρων από τους οικισμούς, το επίπεδο είναι
ακόμη χαμηλότερο και αντιστοιχεί πλέον σε αυτό ενός ήσυχου καθιστικού δωματίου.
Επιπλέον, στις ταχύτητες ανέμου που λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες ο φυσικός θόρυβος
(θόρυβος ανέμου σε δένδρα και θάμνους) υπερκαλύπτει οποιονδήποτε θόρυβο που
προέρχεται από τις ίδιες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τη θέση των «οικοπέδων»
που συνήθως εγκαθίστανται τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα για να έχουν καλύτερη
απόδοση, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι τα αιολικά πάρκα δεν προκαλούν:
 αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου εκτός των ορίων τους και ακόμη
περισσότερο σε κατοικημένες περιοχές
 έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου.
Ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος, για να πεισθεί κανείς για το ζήτημα του
θορύβου είναι μια επίσκεψη σε ένα αιολικό πάρκο μια μέρα που οι ανεμογεννήτριες
βρίσκονται σε κανονική λειτουργία.
Δημιουργούν προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών οι ανεμογεννήτριες ;
Η ανησυχία αυτή συνήθως αναφέρεται αφενός σε προβλήματα που προκαλούν οι
ανεμογεννήτριες λόγω της θέσης τους σε σχέση με ήδη υπάρχοντες σταθμούς τηλεόρασης
ή ραδιόφωνου και αφετέρου σε πιθανές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές από τις ίδιες.
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Είναι γεγονός, ότι η διάδοση των εκπομπών στις συχνότητες της τηλεόρασης ή του
ραδιοφώνου επηρεάζεται από εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ πομπού και δέκτη.
Κάποια στιγμή δόθηκε στις ΗΠΑ υπερβολική δημοσιότητα στο θέμα αυτό, αναφέροντας
παρεμβολές των αιολικών πάρκων στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Το κυριότερο πρόβλημα
στις Α/Γ προέρχεται από τα κινούμενα πτερύγια που μπορούν να προκαλέσουν
αυξομείωση σήματος λόγω αντανακλάσεων. Αυτό ήταν πολύ εντονότερο στις πρώτες
ανεμογεννήτριες

που

είχαν

μεταλλικά

πτερύγια.

Τα

πτερύγια

των

συγχρόνων

ανεμογεννητριών κατασκευάζονται αποκλειστικά από συνθετικά υλικά, με μικρή επίπτωση
στη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει την προώθηση αδειοδότησης ενός αιολικού
πάρκου μόνον εφόσον τηρούνται κάποιες αποστάσεις από τηλεπικοινωνιακούς ή
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα παρεμβολών μπορούν να
προληφθούν με σωστό σχεδιασμό και χωροθέτηση ή να διορθωθούν με μικρό κόστος από
τον κατασκευαστή του πάρκου με απλά τεχνικά μέτρα, όπως η εγκατάσταση επιπλέον
αναμεταδοτών. Όσο για τις παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες, αξίζει να αναφέρουμε, ότι σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι πύργοι των Α/Γ όχι μόνον δεν δημιουργούν εμπόδια, αλλά
χρησιμοποιούνται ήδη για την εγκατάσταση κεραιών προς διευκόλυνση υπηρεσιών
επικοινωνιών, όπως η κινητή τηλεφωνία.
Όσον για τις εκπεμπόμενες ακτινοβολίες, τα μόνα υποσυστήματα που μπορούν να
«εκπέμπουν» ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαμηλού επιπέδου, είναι η ηλεκτρογεννήτρια
και ο μετασχηματιστής μέσης τάσης. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της ηλεκτρογεννήτριας
είναι εξαιρετικά ασθενές και περιορίζεται σε μια πολύ μικρή απόσταση γύρω από το
κέλυφός της, δηλαδή τουλάχιστον 40-50 μέτρα πάνω από το έδαφος. Γι’αυτό δεν υφίσταται
πραγματικό θέμα έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ο μετασχηματιστής
περιβάλλεται πάντα από περίφραξη ασφαλείας. Μπορούμε λοιπόν να πούμε με βεβαιότητα,
ότι αυτά που ακούγονται για εκπομπή ραδιενέργειας ή ακτινοβολιών άλλου τύπου από τις
ανεμογεννήτριες δεν ευσταθούν.
Δημιουργούν αισθητικά προβλήματα και προσβολή του φυσικού τοπίου οι
ανεμογεννήτριες;
Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα. Η οπτική όχληση είναι
κάτι υποκειμενικό και δύσκολα μπορούν να τεθούν κοινά αποδεκτοί κανόνες. Από έρευνες
σε χώρες της Ε.Ε προκύπτει ότι κάποιος που είναι ευνοïκά διατεθειμένος απέναντι στην
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ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αποδέχεται τις ανεμογεννήτριες οπτικά πολύ πιο εύκολα
από κάποιον που είναι αρνητικός εξαρχής. Από τις ίδιες μελέτες, προκύπτει ότι τα αιολικά
πάρκα είναι πιο αποδεκτά από αισθητικής άποψης σε ανθρώπους που είναι ενημερωμένοι
για τα οφέλη που προέρχονται από την χρήση τους. Αν κάνουμε μια απλή σύγκριση μεταξύ
ενός θερμικού σταθμού παραγωγής, και ενός αιολικού πάρκου είναι φανερό ότι η οπτική
όχληση που προκύπτει από το πρώτο είναι εμφανώς πολύ μεγαλύτερη. Δεδομένου
βεβαίως ότι οι ανεμογεννήτριες είναι κατ' ανάγκη ορατές από απόσταση, είναι σημαντικό να
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου εγκατάστασης και να γίνεται προσπάθεια
ενσωμάτωσης τους στο τοπίο.
Έχουν

επίδραση

οι

ανεμογεννήτριες

στις

γεωργικές

και

κτηνοτροφικές

δραστηριότητες ;
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα αιολικά πάρκα επιβαρύνουν τη γεωργία ή την
κτηνοτροφία. Δεδομένου ότι περίπου το 99% της γης που φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο είναι
διαθέσιμο για άλλες χρήσεις, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι οι αγροτικές δραστηριότητες
μπορούν να συνεχίζονται και μετά την εγκατάσταση του. Οι συνήθεις θέσεις αιολικών
πάρκων είναι σε ορεινές περιοχές με θαμνώδη βλάστηση ακριβώς λόγω των υψηλών
ταχυτήτων του ανέμου που ευνοούν την εγκατάσταση του. Σε αυτές τις περιοχές, η χρήση
γης είναι κυρίως για βοσκή αιγοπροβάτων, η οποία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς κανένα
πρόβλημα και μετά την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου. Σε μερικά αιολικά πάρκα έχει
παρατηρηθεί ότι οι ανεμογεννήτριες γίνονται πόλος έλξης για τον πληθυσμό των
αιγοπροβάτων που επωφελούνται από τη δροσιά της σκιάς που προσφέρουν οι πύργοι
τους!
Έχουν επιπτώσεις στον πληθυσμό των πτηνών οι ανεμογεννήτριες ;
Τα πουλιά καθώς πετούν μερικές φορές συγκρούονται με κτίρια και άλλες σταθερές
κατασκευές. Οι ανεμογεννήτριες όμως δεν προκαλούν ιδιαίτερο πρόβλημα όπως έχει φανεί
από μελέτες που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία
και η Αγγλία. Συγκεκριμένα, υπολογίσθηκε ότι στον συνολικό αριθμό πουλιών που
σκοτώνονται ετησίως, μόνο 20 θάνατοι οφείλονται σε ανεμογεννήτριες, ενώ αντίστοιχα
1.500 θάνατοι οφείλονται στους κυνηγούς και 2.000 σε πρόσκρουση με οχήματα και τις
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (καθότι είναι σχεδόν «αόρατες» για τα πουλιά).
Ασφαλώς βέβαια, το θέμα της προστασίας του πληθυσμού των πουλιών σε ευαίσθητες
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οικολογικά και προστατευόμενες περιοχές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη φάση
σχεδιασμού και χωροθέτησης του αιολικού πάρκου.
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