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Μέπορ Α

1. Διζαγωγή
Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα αλεπηπγκέλα θξάηε ηεο πθειίνπ
βξίζθνληαλ ζε κηα καθξά πεξίνδν θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ
αλάπηπμε απηή ελψ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζνχλ νη αλεπηπγκέλεο
θνηλσλίεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηέο φκσο αθνζηψζεθαλ ζε έλα αιφγηζην
έξγν θαηαλάισζεο θαη θαηά επέθηαζε θαθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, εηδηθά εθείλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ
παγησκέλε απηή θαηάζηαζε θαίλεηαη φκσο φηη κπνξεί λα αλαηξαπεί θαζψο ην
ηειεπηαίν θαηξφ ηξεηο κεγάιεο θξίζεηο πνπ μεζπάζαλε ζε παγθφζκην επίπεδν
θέξλνπλ θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
Σν 1973, ε πξψηε πεηξειατθή θξίζε έξρεηαη λα ηαξάμεη ηα λεξά, θαζψο
ην βαζηθφ θαχζηκν εθείλεο ηεο πεξηφδνπ δειαδή ην πεηξέιαην απμήζεθε
δηεζλψο ζηα 15$ ην βαξέιη, απφ 2-3$ πνπ πσινχληαλ γηα αξθεηά ρξφληα. Ζ
αλεζπρία φκσο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ απνζεκάησλ ηνπ θαη ηελ πιήξε
εμάξηεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ απφ ηηο πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο
γεληθεχεηαη κε ηελ δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε ην 1979. Σφηε, νη βηνκεραληθά
αλεπηπγκέλεο ρψξεο έζηξεςαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
εμάξηεζεο απηήο κε δχν ηξφπνπο:


κε ηελ ιήςε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο θαη νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο
ελέξγεηαο θαη



κε ηελ έξεπλα γηα λέεο κνξθέο ελέξγεηαο.

Ζ δεχηεξε θξίζε αθνξά ηελ πξσηφγλσξεο θαη ξαγδαίεο θιηκαηηθέο
αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Αθξαία θαηξηθά
θαηλφκελα γίλνληαη φιν θαη εληνλφηεξα ή αληίζεηα παξνπζηάδνπλ πξσηνθαλή
εμαζζέληζε

θαζψο

παξαηεξείηαη

κηα

ζπλερήο

αχμεζε

ηεο

κέζεο

ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο ηεο νπνίαο ε κεηαβνιή κπνξεί λα μεπεξάζεη θαη ηνπο
5ν C. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή φκσο, πέξαλ ησλ αιιαγψλ ζηνλ θαηξφ, επεξεάδεη
εληνλφηαηα θαη άιινπο ηνκείο φπσο είλαη ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ε
βηνπνηθηιφηεηα, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε αλζξψπηλε πγεία θιπ. Έηζη,
γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο
πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ αιιαγή θαζψο θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα
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γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη νη εθπνκπέο
ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, νη νπνίεο πξνθαινχλ ην 95% ηεο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο θαη νθείινληαη ζηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαχζηκσλ (άλζξαθαο,
πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) απφ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ νη
θπβεξλήζεηο πιένλ αλαγθάδνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπκθσλίεο κε ζηφρν
ηελ εθαξκνγή κηαο απζηεξφηεξεο, ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Σν
Μάξηην ηνπ 2007 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην έζεζε σο ζηφρν ηε κείσζε θαηά
20% ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σαπηφρξνλα έζεζε σο
δεζκεπηηθφ ζηφρν ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο λα αλέιζεη
έσο ην 2020 ζην 20% ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ. Ο
δεζκεπηηθφο απηφο ζηφρνο έσο ηψξα ππνρξέσλε ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν
ηεο ελέξγεηαο, λα πιεξψλνπλ κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ
αέξησλ γηα ηελ ξχπαλζε πνπ πξνθαινχζαλ. Έδηλε φκσο ην δηθαίσκα κέρξηο
ελφο ζεκείνπ, γηα δσξεάλ ξχπαλζε. Σν πιαίζην φκσο απφ ην 2013 ζα γίλεη
αθφκε πην απζηεξφ θαζψο ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο δελ ζα παίξλεη
θαλέλα δηθαίσκα δσξεάλ θαη ζα ηζρχεη έλα ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο
δηθαησκάησλ εθπνκπψλ. πλεπψο ην δεζκεπηηθφ απηφ πιαίζην νδεγεί ηελ
βηνκεραλία ηεο ελέξγεηαο ζε κνλφδξνκν ψζηε λα αληηθαηαζηήζεη ηα νξπθηά
θαχζηκα πνπ ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαη θνζηίδνπλ, κε αλαλεψζηκεο
πήγεο πνπ δελ επηβαξχλνπλ θαζφινπ ην πεξηβάιινλ.
Μηα ηξίηε θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ
πεγψλ κπνξεί λα απνδεηρηεί ε νηθνλνκηθή θξίζε. Αθφκε θαη αλ ηελ επνρή
απηή ηα θεθάιαηα θαη ε πίζησζε πεξηνξίδνληαη, ε αλάγθε γηα εξγαζία είλαη
κεγαιχηεξε απφ πνηέ. ηελ Δπξψπε ην πνζνζηφ αλεξγίαο έθηαζε ζηα ηέιε
ηνπ 2009 ζην 9% απφ 7,5% πνπ ήηαλ ην 2008, ελψ ζηηο ΖΠΑ ζην 8% απφ
6,1% ζήκεξα. Οη επελδχζεηο ζηελ πξάζηλε ηερλνινγία ζα κεηαθξάδνληαλ ζε
ρηιηάδεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αλαθνπθίδνληαο ηελ νηθνλνκία θαη δίλνληαο κηα
δηέμνδν ζην πξφβιεκα. Ήδε αξθεηέο ρψξεο πξνσζνχλ ηελ πξάζηλε
ηερλνινγία σο ιχζε ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηεο απαζρφιεζεο. Ζ
βηνκεραλία αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο, πνπ έρεη ηδίξν 192
δηζ. επξψ θαη απαζρνιεί ήδε 250.000 αλζξψπνπο, αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη
έσο

ην

2020

πεξηζζφηεξεο

ζέζεηο

εξγαζίαο

απφ

ηε

γεξκαληθή

απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ηεο ρψξαο ζήκεξα. Δλψ ε
Υαξιέπαο Γεκήηξηνο

ειίδα 2

Βξεηαλία ζρεδηάδεη λα δαπαλήζεη έσο ην 2020, 80 δηζ. επξψ ζε
αλεκνγελλήηξηεο, δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 160.000 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο. ηελ άιιε κεξηά ηνπ Αηιαληηθνχ ν Μπάξαθ Οκπάκα ππφζρεηαη λα
επελδχζεη ηελ επφκελε δεθαεηία 150 δηζ. δνιάξηα ζε κηα θαζαξή ελεξγεηαθή
νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα δεκηνπξγήζεη
5 εθαηνκκχξηα λέεο ―πξάζηλεο‖ ζέζεηο εξγαζίαο.
Ο ζχγρξνλνο θφζκνο έρεη θάζε δπλαηφηεηα πνπ ηνπ δίλνπλ νη λέεο
ηερλνινγίεο λα εθκεηαιιεπηεί ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ ηνλ ηαιαλίδνπλ,
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη νπζηαζηηθφ θέξδνο εμαζθαιίδνληαο γηα ηηο λέεο
γεληέο έλα θαιχηεξν κέιινλ ζηελ νηθνλνκία θαη ζην πεξηβάιινλ. Οη
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ηερλνινγίεο πνπ δελ πξέπεη λα κείλνπλ
αλαμηνπνίεηεο ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο θξίζεσλ.
Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ ε εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ
αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηεο ζηηο ζχγρξνλεο
πνιππνιηηηζκηθέο

θνηλσλίεο.

Ζ

βηβιηνγξαθηθή

αλάιπζε

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε εζηηάδεηαη ζην ρψξν ηεο Δπξψπεο θαη εηδηθά αθνξά ηα
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα Βαιθάληα θαη ηέινο ηελ Διιάδα. ην
2ν θεθάιαην επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα αεηθνξηθή αλάπηπμε, εληνπίδνληαη ηα
αεηθνξηθά θξηηήξηα θαη παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο κνξθέο Αλαλεψζηκσλ
Πεγψλ Δλέξγεηαο. ην 3ν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα δηάθνξα εξγαιεία ησλ
ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο κέξεο καο απφ ηα
αλεπηπγκέλα πνιππνιηηηζκηθά θξάηε. Σέινο, ζην 4 ν, 5ν θαη 6ν θεθάιαην
αλαιχεηαη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη αλάπηπμε πνπ αθνινπζείηαη ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, ηα Βαιθάληα θαη ηελ Διιάδα αληίζηνηρα, ελψ ζην 7 ν
θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαζψο
θαη

νξηζκέλεο

πξνηάζεηο

βειηίσζεο

ηεο

ππάξρνπζαο

ελεξγεηαθήο

θαηάζηαζεο,
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2. Ήπιερ και Ανανεώζιμερ Πηγέρ
Δνέπγειαρ
2.1 Ανάγκη για Αειθοπία
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φπσο γηλφκαζηε κάξηπξεο αιιά θαη ζπκκέηνρνη
κηαο πξσηφγλσξεο θαη ξαγδαίαο ηερλνινγηθν-νηθνλνκηθήο θαη θιηκαηηθήο
αιιαγήο. Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα γίλνληαη φιν θαη εληνλφηεξα ή αληίζεηα
παξνπζηάδνπλ πξσηνθαλή εμαζζέληζε θαζψο παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο
αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο γεο (ιηψζηκν ησλ πάγσλ). Ζ θιηκαηηθή
αιιαγή φκσο, πέξαλ ησλ αιιαγψλ ζηνλ θαηξφ, επεξεάδεη εληνλφηαηα θαη
άιινπο ηνκείο φπσο είλαη ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, ε
αλζξψπηλε

πγεία,

ε

νηθνλνκηθή

δξαζηεξηφηεηα

φπσο αθφκε

θαη ε

κεηαλάζηεπζε - κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ (θιηκαηηθνί κεηαλάζηεο) θιπ. Έηζη,
γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο
πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ αιιαγή θαζψο θαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα
γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
Σν θιηκαηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχλζεην-δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα πνπ
απνηειείηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα, ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ρισξίδα παλίδα,
πάγν, σθεαλνχο θαη απφ έκβηα φληα. Σν θιίκα ηεο Γεο αιιάδεη κε ην πέξαζκα
ησλ αηψλσλ. Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο είλαη
πνιινί θαη γλσζηνί θαη είλαη δπν εηδψλ:


Αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην ζχζηεκα αηκφζθαηξα - πδξφζθαηξα γεψζθαηξα - βηφζθαηξα ή αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε πιαλεηηθά
δεδνκέλα (π.ρ. αιιαγή ζηε κέζε απφζηαζε ειίνπ - γεο θαη
άιιεο αιιαγέο ζηελ ηξνρηά ηεο γεο)



Αιιαγέο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ άλζξσπν.

Αλ θαη νη αιιαγέο ζην θιίκα ζην παξειζφλ ήηαλ απνθιεηζηηθά
απνηέιεζκα θπζηθψλ αηηηψλ, νη επηζηήκνλεο έρνπλ παξαηεξήζεη πσο ε
αλζξψπηλε

δξαζηεξηφηεηα

έρεη

αλαιάβεη

πξσηαγσληζηηθφ

ξφιν

ζην

θαηλφκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Τπάξρεη πιεζψξα κειεηψλ πνπ δείρλνπλ πσο ην θιίκα ήδε αιιάδεη θαη
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πνιιαπιέο επηπηψζεηο γίλνληαη εκθαλείο αλά ηνλ θφζκν (π.ρ. IPCC, 2001c /
Hare, 2003 / ACIA, 2004 / EEA, 2004a / WHO-ECEH, 2003).
χκθσλα κε ηε Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), ππάξρνπλ λέα θαη
εληνλφηεξα ζηνηρεία γηα ην γεγνλφο φηη ε ππεξζέξκαλζε πνπ παξαηεξείηαη ηα
ηειεπηαία

50

ρξφληα

κπνξεί λα

απνδνζεί θπξίσο ζηηο αλζξψπηλεο

δξαζηεξηφηεηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
(Greenhouse Gases-GHGs).[126]
Ζ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κέζσ
θπξίσο ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθαιεί ζηελ αηκφζθαηξα ηεο γεο, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο πνζφηεηεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ησλ aerosols.
Ζ θαχζε ζηεξεψλ θαπζίκσλ, ε νπνία απειεπζεξψλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
(CO2)

ζηελ

αηκφζθαηξα,

απνηειεί

ηνλ

πην

ζεκαληηθφ

επηβαξπληηθφ

παξάγνληα. Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηα κηθξνζσκαηίδηα επεξεάδνπλ ην
θιίκα ηξνπνπνηψληαο ηελ εηζεξρφκελε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηελ εμεξρφκελε
ζεξκηθή αθηηλνβνιία, νη νπνίεο είλαη κέξνο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηεο γεο.
Ζ κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ή ησλ ηδηνηήησλ απηψλ ησλ αεξίσλ θαη
ζσκαηηδίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ θιηκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο είλαη ζεακαηηθά.
χκθσλα κε ην IPCC, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο έρεη απμεζεί θαηά 0.7°C ηα
ηειεπηαία 100 ρξφληα, ελψ ε κέζε ζεξκνθξαζία ζηελ Δπξψπε απμήζεθε θαηά
1°C. Έληεθα απφ ηα δψδεθα ηειεπηαία ρξφληα (1995-2006) θαηαηάζζνληαη
κεηαμχ ησλ 12 πην ζεξκψλ εηψλ απφ ην 1850. Απφ ην 1961 έσο ην 2003 ε
ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο απμάλεηαη κε έλαλ κέζν ξπζκφ ησλ 1.8 mm αλά έηνο.
Ζ πνζφηεηα ηνπ CO2 έρεη απμεζεί θαηά 30% ηα ηειεπηαία 200 ρξφληα. Μέζα
ζηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ν άλζξσπνο αχμεζε πεξίπνπ θαηά 30% ηα αέξηα ηνπ
ζεξκνθεπίνπ.
Μία απφ ηηο πιένλ εκθαλείο επηδξάζεηο ηεο αιιαγήο θιίκαηνο ζηνλ 20ν
αηψλα κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζηελ θξπφζθαηξα, κέζσ ηεο ππνρψξεζεο ησλ
παγφβνπλσλ, ησλ αξθηηθψλ ζαιαζζψλ θαη ηεο κείσζεο ησλ ρηνλνπηψζεσλ
ζε απηέο.
Σέινο,

νη

επηδξάζεηο

ησλ

ηνπηθψλ

αιιαγψλ

θιίκαηνο

ζηνπο

πιεζπζκνχο θπηψλ θαη δψσλ θαζψο θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία κπνξνχλ ήδε
Υαξιέπαο Γεκήηξηνο

ειίδα 5

λα παξαηεξεζνχλ θαζψο θαη ην βαξνκεηξηθφ ηεο παγθφζκηαο θαηάζηαζεο
ζχκθσλα κε ηε λέα έθζεζε ηνπ IPCC (2/2/2007) ζα είλαη ην αθφινπζν:
Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε ζα απμεζεί απφ 1,1 έσο 6,4
βαζκνχο Κειζίνπ έσο ην 2100, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, κε
πηζαλφηεξε κηα άλνδν θαηά 1,8 έσο 4 βαζκνχο Κειζίνπ αλάινγα κε ηα κέηξα
πνπ ζα ιεθζνχλ. Σν θαηλφκελν είλαη αλαπφθεπθην θαη ζα δηαξθέζεη έσο θαη
κηα ρηιηεηία. Ζ ζηάζκε ησλ σθεαλψλ ζα αλέβεη έσο ην ηέινο ηνπ αηψλα θαηά
18 έσο 59 εθαηνζηά, ζε ζρέζε κε ην 1990. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξνπηθψλ
θπθιψλσλ θαη ηπθψλσλ ζα εληαζεί, κε πηζαλφηεηα 66%. Σν δεχηεξν κηζφ ηνπ
21νπ αηψλα ην θάιπκκα επηπιένληνο πάγνπ ζα εμαθαλίδεηαη ην θαινθαίξη απφ
ηελ Αξθηηθή. Ξεξαζίεο αλακέλνληαη κε απμεκέλε ζπρλφηεηα ζε φιν ηνλ
πιαλήηε[126].
Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ην
νπνίν είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ εθπνκπή ξχπσλ-αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ
(δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κεζάλην, κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ, θζνξηνχρα αέξηα,
πδξαηκνί, φδνλ) ε Παγθφζκηα Κνηλφηεηα έρεη ζηξαθεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ
ρξήζε αεηθφξσλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ.[120]
Να ζεκεησζεί φηη φιεο νη ηερλνινγίεο εθκεηάιιεπζεο ελέξγεηαο
πξνθαινχλ, ζε νξηζκέλν βαζκφ, πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Μία ζεηξά
πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ πεξηγξάθεη πνηα ηερλνινγία ζεσξείηαη ζεκαληηθή
σο πξνο ηηο πξννπηηθέο αεηθνξίαο, πνηα ηερλνινγία, δειαδή, ραξαθηεξίδεηαη
σο αεηθφξνο ηερλνινγία. Σα θξηηήξηα ηεο αεηθνξίαο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ
σο εμήο:[121]


Διαρηζηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
ησλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ν ζπκςεθηζκφο ησλ φπνησλ
ηνπηθψλ

πεξηβαιινληηθψλ

επηπηψζεσλ

κε

ηα

επξχηεξα

πεξηβαιινληηθά νθέιε ζε παγθφζκηα θιίκαθα πνπ ζπλεπάγνληαη
νη ηερλνινγίεο απηέο


Ζ παξαθνινχζεζε εθπνκπψλ άλζξαθα ηεο θάζε ελεξγεηαθήο
επηινγήο, θαζψο θαη άιισλ αεξίσλ, κέζα απφ πιήξε αλάιπζε
ηνπ ελεξγεηαθνχ θχθινπ δσήο.
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Ο

ζρεδηαζκφο

ηερλνινγίαο

θαη

ζπζηεκάησλ

ελεξγεηαθήο

κεηαηξνπήο έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ κε απνδνηηθφ ηξφπν
ηελ ελέξγεηα.


Ζ απνδνηηθή κεηαηξνπή θαη ρξήζε ελέξγεηαο απφ νξπθηά
θαχζηκα, σο πξνζσξηλφ κέηξν, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
απαηηείηαη έσο φηνπ ππάξμεη πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ).



Ζ απνθπγή απφζπαζεο, απφ ηηο θπζηθέο ελεξγεηαθέο ξνέο,
πνζφηεηαο ελέξγεηαο κεγαιχηεξεο απφ απηή πνπ ρξεηάδνληαη ηα
ηνπηθά νηθνζπζηήκαηα.



Ζ

αληηζηνίρηζε

ελεξγεηαθήο

κεηαηξνπήο

θαη

επηιέμηκσλ

θαπζίκσλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε.


Ο ζπλππνινγηζκφο ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ απφςεσλ
ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο
επηπηψζεηο ζηα αηζζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ.



Ζ ζπλεθηίκεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο ησλ δηάθνξσλ
ελεξγεηαθψλ επηινγψλ καδί κε ηα θαζαξά νηθνλνκηθφ θφζηνο.



Ζ απνθπγή ρξήζεο θαπζίκσλ πνπ εμαληινχληαη.



Καη ηέινο ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ
φηη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηελ
ελεξγεηαθή θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ πιαλήηε, δεδνκέλνπ φηη
ππάξρνπλ ηερληθά φξηα αθφκε θαη ζηελ απφζπαζε ελέξγεηαο
απφ ηηο θπζηθέο ελεξγεηαθέο ξνέο[164]

2.2 Η παγκόζμια ηάζη ανάπηςξηρ ηων Ανανεώζιμων
Πηγών Δνέπγειαρ
Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ηαρχηεξα
αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ζηνλ ρψξν ηεο ελέξγεηαο παγθνζκίσο, ιφγσ ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο.
Σν ζεκαληηθφηεξν απφ απηά είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ
πξνθαιεί ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο πιήζνο
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νηθνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ. Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη
ηα πεξηβαιινληηθά απηά πξνβιήκαηα κε ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε
ηερλνινγηψλ θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ, φρη φκσο κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο
ειεθηξνπαξαγσγήο αιιά θαη γεληθφηεξα, γη‘ απηφ θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί
δηάθνξνη παξεκθεξείο φξνη, φπσο: πξάζηλε αλάπηπμε, αεηθφξνο αλάπηπμε,
νηθν-αλάπηπμε, θηι. Οη φξνη απηνί παξαπέκπνπλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην
αλάπηπμεο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, φπνπ ε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ
πιαλήηε ζα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θαιχπηνληαη κελ νη ηξέρνπζεο
αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, λα δηαηεξείηαη δε ην πεξηβάιινλ. Έηζη, κε ηελ
αεηθφξν

αλάπηπμε

ή

αεηθνξία

θξνληίδνπκε

ψζηε

νη

αλάγθεο

ηεο

αλζξσπφηεηαο λα εμαζθαιίδνληαη φρη κφλν ζην παξφλ, αιιά θαη ζην κέιινλ.
Απηή αθξηβψο ε αλάγθε γηα αεηθφξν αλάπηπμε είλαη πνπ έρεη δψζεη κεγάιε
ψζεζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ ΑΠΔ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κηαο
θαη ν ηνκέαο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ
πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. Γηα παξάδεηγκα, πεξίπνπ ην 36% ησλ εθπνκπψλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πνπ απνηειεί ην θχξην πξντφλ ηεο θαχζεο θαη ζην
νπνίν νθείιεηαη θαηά θνηλή νκνινγία ζε κεγάιν βαζκφ ην θαηλφκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, πξνέξρεηαη απφ ηνπο θιαζηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο[162]. Απφ ηελ άιιε, νη κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ΑΠΔ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ
εθπέκπνπλ

ξχπνπο,

ελψ

ηαπηφρξνλα

βνεζνχλ

ζηελ

εμνηθνλφκεζε

πξσηνγελψλ πεγψλ ελέξγεηαο.
Απφ πιεπξάο θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ε
επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ άξρηζε λα απνηειεί άκεζν ζηφρν
ήδε εδψ θαη πεξίπνπ 15 ρξφληα θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ
Ρίν ην 1992, φπνπ ππνγξάθεθε αξρηθά ε χκβαζε-Πιαίζην γηα ηηο Κιηκαηηθέο
Αιιαγέο. Σν 1997, ζηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ χκβαζεο, πηνζεηήζεθε ην
Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2005 δεζκεχνληαο ηα
βηνκεραληθά αλεπηπγκέλα θξάηε λα κεηψζνπλ ηηο ζπλνιηθέο εθπνκπέο αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε πνζνζηφ 5,2% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Σν
Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην φκσο, εθηφο ηνπ φηη πιεζηάδεη ζηε ιήμε ηνπ
απνδεηθλχεηαη θαη μεπεξαζκέλν, αθνχ πιένλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
(Κίλα, Ηλδία, Βξαδηιία, θηι.) αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ηνπο θχξηνπο
ππαίηηνπο γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηηο εξρφκελεο δεθαεηίεο,
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ιφγσ ηεο ξαγδαίαο εθβηνκεράληζεο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Έηζη,
έρεη αξρίζεη ήδε έλαο λένο θχθινο δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο θιηκαηηθέο
αιιαγέο, κε ζθνπφ λα ηεζνχλ λένη, απζηεξφηεξνη φξνη. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2008
ε δηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζην Πφδλαλ ηεο Πνισλίαο δελ θαηέιεμε
κελ ζε ζπκθσλία γηα ηε ζχληαμε ελφο «λένπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην», αιιά
έβαιε ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ, θαζψο θαη ζπκθψλεζε ζηελ ελίζρπζε
ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
δεηεκάησλ. Έηζη, ην 2009 απνδείρηεθε σο κηα θξίζηκε ρξνληά ζηηο δηεζλείο
πξνζπάζεηεο λα αληηκεησπηζηνχλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, κε απνθνξχθσκα ηε
Γηεζλή Γηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο, ζηηο 7-18 Γεθεκβξίνπ,
ζηελ Κνπεγράγε.
Πξνο ην παξφλ, ινηπφλ, απφ ην 2012 θαη κεηά δελ ππάξρνπλ αλάινγεο
δεζκεχζεηο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Παξφια απηά,
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007 νη εγέηεο φισλ ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
αλέιαβαλ ηε δέζκεπζε λα πεξηνξίζνπλ κέρξη ην 2020 ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα ζηελ ΔΔ θαηά 20%. Γεζκεχηεθαλ, επίζεο, ζηελ αχμεζε ηνπ
κεξηδίνπ ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζε 20% επί ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη ζηε βειηίσζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο κέρξη ην 2020. Οη παξαπάλσ ζηφρνη είλαη γλσζηνί θαη σο ζηφρνο
ηνπ «20-20-20 κέρξη ην 2020». πγθεθξηκέλα γηα ηηο ΑΠΔ, ην 2008 ε Δ.Δ.
εμέδσζε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2008/0016 (COD) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν
μερσξηζηφο ζηφρνο γηα θάζε θξάηνο-κέινο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα
2.1[166].
χκθσλα κε ην παξαπάλσ ζρήκα, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ ΑΠΔ ζε
ζρέζε κε ηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ. ζα πξέπεη λα θηάζεη
ζην 20%, απφ ην 8,3% πνπ βξηζθφηαλ ην 2005, ελψ γηα ηελ Διιάδα ηα
αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 18% θαη 7,5%. Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη
ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν Δ.Δ. ππάξρεη ε πξννπηηθή αιιά θαη ε δέζκεπζε γηα
κεγάιε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ.
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2.3 Έννοια και πεπιεσόμενο ηων ΑΠΔ
Ζ παγθνζκία επηηξνπή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε (The World
Commission on Environment and Development) δηαηχπσζαλ ηελ εμήο έλλνηα
ηεο βηψζηκεο ε αεηθφξνπ αλάπηπμεο «βηψζηκε είλαη ε αλάπηπμε ε νπνία
ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο γεληάο ρσξίο λα ρεηξνηεξεχεη ηελ
ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δίθεο ηνπο
αλάγθεο[174]». Ζ δπλαηφηεηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ππαξθηή φζν
ππάξρνπλ αλαλεψζηκνη πφξνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαλεψζηκσλ
ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη αμηνπνηνχληαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ.
Ζ επξχηεξε έλλνηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο αλαθέξεηαη ζε
θάζε πεγή-ελεξγεηαθφ πφξν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλαλεψλεηαη κέζσ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ
κφληκνπ θχθινπ. Πξφθεηηαη γηα "θαζαξέο" κνξθέο ελέξγεηαο, θηιηθέο ζην
πεξηβάιινλ, πνπ δελ εθιχνπλ πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή
ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απφβιεηα φπσο νη ππφινηπεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα, ελψ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο δελ
απαηηείηαη θάπνηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε φπσο εμφξπμε, άληιεζε, θαχζε
αιιά απιψο ε εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ξνήο ελεξγείαο ζηελ θχζε.
Απηφ ζεκαίλεη πσο πξφθεηηαη γηα αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ
βαζίδνληαη ζε δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ν ήιηνο (ειηαθή ελέξγεηα,
θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα), ν άλεκνο(αηνιηθή ελέξγεηα), νη πδαηνπηψζεηο ε
ελέξγεηα

ησλ

θπκάησλ,

ξεπκάησλ,

σθεαλψλ(πδξαπιηθή

ελέξγεηα),

ε

βηνκάδα(ζεξκηθή-ρεκηθή ελέξγεηα), ε γεσζεξκία.
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ρήκα 2.1: Μεξίδην ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο,
ζύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2008/0016 (Πεγή: Eurostat
19/2007).
Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε
άκεζα (θπξίσο γηα ζέξκαλζε), είηε κεηαηξεπφκελεο ζε άιιεο κνξθέο
ελέξγεηαο (θπξίσο ειεθηξηζκφ ή κεραληθή ελέξγεηα). Τπνινγίδεηαη φηη ην
ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ απφ ηηο ΑΠΔ είλαη πνιιαπιάζην
ηεο παγθφζκηαο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ πςειή φκσο κέρξη
πξφζθαηα, ηηκή ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ εθαξκνγψλ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα
εθαξκνγήο, θαζψο θαη νη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο πνπ
ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ παξφληνο επηπέδνπ αλάπηπμεο ζηνλ
ελεξγεηαθφ ηνκέα, εκπφδηζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε έζησ θαη κέξνπο απηνχ ηνπ
δπλακηθνχ.
Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επξχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ, θαζψο θαη γηα
ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ
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45

50

δεζκεχνπλ ην δπλακηθφ ηνπο, παξνπζηάζζεθε αξρηθά κεηά ηελ πξψηε
πεηξειατθή ρξήζε ηνπ 1979 σο απνηέιεζκα θπξίσο ησλ απαλσηψλ
πεηξειατθψλ θξίζεσλ ηεο επνρήο, θαη παγηψζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κεηά
ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ απφ
ηελ ρξήζε ησλ θιαζηθψλ έσο ηψξα πεγψλ ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξα αθξηβέο ζηελ
αξρή, μεθίλεζαλ ζαλ πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο. ήκεξα φκσο θαηέρνπλ
πξσηεχνληα ξφιν

ζηνπο επίζεκνπο ζρεδηαζκνχο ησλ αλεπηπγκέλσλ

πνιππνιηηηζκηθψλ θξαηψλ γηα ηελ ελέξγεηα, ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ
ηερλνινγηψλ ηνπο θαη ηεο δηεχξπλζεο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηερλνινγίαο ζε
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο θαη
παξαγσγήο.
Απνηεινχλ επίζεο γηα ηα θξάηε ζηξαηεγηθή επηινγή, αθνχ έρνπλ
σξηκάζεη θαη είλαη αζθαιείο, αληαγσληζηηθέο θαη ειθπζηηθέο ζε ηδηψηεο θαη
επελδπηέο,

ελψ

ε

εθαξκνγή

ηνπο

ζπκβάιιεη

ζηε

βειηίσζε

ησλ

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαη
ζηελ απεμάξηεζε απφ ην εηζαγφκελν πεηξέιαην. Μπνξνχλ δειαδή λα
απαληήζνπλ

απνηειεζκαηηθά

ζην

ηξίπηπρν

ησλ

πξνβιεκάησλ

πνπ

απαζρνινχλ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο:


Δπάξθεηα απνζεκάησλ



Αζθάιεηα αλεθνδηαζκνχ



Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο

Δμάιινπ, ζηελ πξνψζεζε ησλ Α.Π.Δ. ζηελ παγθφζκηα ελεξγεηαθή
αγνξά ζπλέβαιε ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηαθή
απηάξθεηα

κηθξψλ

θαη

αλαπηπζζφκελσλ

ρσξψλ,

απνηειψληαο

ηελ

ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ. Δίλαη
πξνθαλέο φηη ρψξεο κε κεγάια απνζέκαηα ζηηο πξσηαξρηθέο κνξθέο
ελέξγεηαο έρνπλ ζπλήζσο ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην πιενλέθηεκα
σο κέζν γηα πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έιεγρν ησλ ππνινίπσλ.
Παξάδεηγκα ηέηνησλ ζπλεπεηψλ είλαη ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε πνπ έρεη εδξαησζεί ζηε Μέζε Αλαηνιή. Οη Α.Π.Δ. φκσο,
απνηεινχλ επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα
αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηφπνπ πιεζπζκνχ, θαηαξγψληαο παξάιιεια
ηελ αλάγθε γηα ηεξάζηηεο κνλάδεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο, αιιά θαη γηα
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κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σαπηφρξνλα, ππνβνεζείηαη ε
απνθέληξσζε θαη ε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζε θάζε πεξηνρή φπνπ
εγθαζίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο κνλάδεο.
Οη θπξηφηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο είλαη:


Ζ ειηαθή ελέξγεηα



Ζ αηνιηθή ελέξγεηα



Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα



Ζ σθεάληα ελέξγεηα



Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα



Ζ βηνκάδα

Οη πεξηζζφηεξεο ελεξγεηαθέο πεγέο πξνέξρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ
ηνλ ήιην. Σα νξπθηά θαχζηκα είλαη απιά απνζεθεπκέλε ειηαθή ελέξγεηα,
παγηδεπκέλε ζην ππέδαθνο γηα πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα κε ηε κνξθή
πεηξειαίνπ, γαηάλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Δληνχηνηο, κφιηο ηα ζρεηηθά
απνζέκαηα ησλ πεγψλ απηψλ εμαληιεζνχλ, δελ αληηθαζίζηαληαη δελ
αλαθπθιψλνληαη θαη ράλνληαη γηα πάληα. Αληηζέησο, νη πεξηζζφηεξεο κνξθέο
ΑΠΔ βαζίδνληαη ζε ζπλερείο ειηαθέο εηζξνέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ
"αλεμάληιεηεο" θπζηθέο ελεξγεηαθέο ξνέο παξέρνληαο άκεζε ζέξκαλζε,
δεκηνπξγψληαο αλέκνπο ή θχκαηα, πδάηηλεο ξνέο ζε πνηακνχο θαη ιίκλεο ή,
απνζεθεπφκελεο

βξαρππξφζεζκα

ζε

θπηηθνχο

ηζηνχο,

κπνξεί

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκν κε ηε κνξθή ηεο βηνκάδαο[171].

2.3.1 Ηιηαθή ελέξγεηα
Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη ε πην απαξαίηεηε κνξθή ελέξγεηαο γηα ηνλ
άλζξσπν αιιά θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα έκβηα φληα ζηνλ πιαλήηε καο. Ζ
βαζηθφηεξε επίδξαζή ηεο ζηε γε είλαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ δηαηήξεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζε ζηαζεξά επίπεδα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε χπαξμε δσήο. Ζ
ειηαθή ελέξγεηα είλαη θαη ε ελέξγεηα πνπ επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε πνιιψλ
άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο.
Κάζε εκέξα, ε Γε δέρεηαη ηφζε πνζφηεηα ειηαθήο ελέξγεηαο φζε
ρξεηάδεηαη γηα λα θαιπθζνχλ νη παγθφζκηεο αλάγθεο γηα έλα ρξφλν. Ζ
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ηερλνινγία πνπ ηελ εθκεηαιιεχεηαη αμηνπνηεί ηφζν ηε ζεξκφηεηα φζν θαη ηα
ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα (θσηφληα) πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο. Σα ελεξγεηηθά
ειηαθά ζπζηήκαηα ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ηε κεηαθέξνπλ κε ηε
κνξθή ζεξκφηεηαο ζε αέξα, λεξφ ή θάπνην άιιν ξεπζηφ. Έλα ηππηθφ
ελεξγεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ επίπεδνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο,
νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη ζε επήιηα ζεκεία κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ γηα
κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπιιεγφκελεο αθηηλνβνιίαο, απφ ην δνρείν απνζήθεπζεο
ζεξκφηεηαο, ηελ αληιία θαη ηηο ζσιελψζεηο. Οη ζπκβαηηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο
απνηεινχληαη απφ αγψγηκα κέηαιια, φπσο ν ραιθφο ή αινπκίλην θαη απφ
γπαιί.
Σν

πξφβιεκα

ξχπαλζεο θαηά

ηε

δηαδηθαζία

θαηαζθεπήο ηνπ

ζπζηήκαηνο αληηκεησπίδεη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε θαηλνηνκηθή θαηαζθεπή
ειηαθνχ ζπιιέθηε απφ πνιπκεξέο πιηθφ (εηδηθνχ ηχπνπ πνιπνπξεζάλε
εληζρπκέλε κε ππθλέο ίλεο), ην νπνίν είλαη πιήξσο αλαθπθιψζηκν θαη
ππεξηεξεί έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ ζε βάξνο, θφζηνο ζπληήξεζεο θαη
αληηδηαβξσηηθή αληνρή, ρσξίο λα εθπέκπεη πάιη ζην πεξηβάιινλ ηε ρακειήο
ζεξκνθξαζίαο απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα. Τπνινγίδεηαη φηη ε ρξήζε ησλ
θεληξηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ κεηψλεη ηα εηήζηα νηθηαθά έμνδα ζέξκαλζεο
ζην κηζφ, ελψ ζηελ Διιάδα απνηξέπεη ηελ εθπνκπή πεξηζζφηεξσλ απφ 1,5
ηφλσλ CO2 θάζε ρξφλν. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο
δεκηνπξγεί

ζέζεηο

εξγαζίαο

ζε

ηνπηθφ

επίπεδν

θαη

ζπληειεί

ζηελ

αλαζέξκαλζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ[175].
Μεγάιεο θιίκαθαο ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα δνθηκάδνληαη ζ‘ φιν
ηνλ θφζκν κε ηε κνξθή γηγάληησλ θνίισλ θαηφπηξσλ(παξαβνινεηδψλ
πηάησλ), πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηελ ειηαθή ζεξκφηεηα, αθνινπζψληαο ηελ
πνξεία ηνπ ήιηνπ ζηνλ νπξάλην ζφιν θαη εζηηάδνληαο ηηο αθηίλεο ηνπ ψζηε λα
δεκηνπξγήζνπλ αηκφ ή ζεξκφ αέξα θαη λα παξαρζεί έηζη ειεθηξηζκφο.
ήκεξα ε αλάπηπμε ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο ρξεζηκνπνηεί ηα
ιεγφκελα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ιχζεηο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δνκηθψλ πιηθψλ,
κνλψζεσλ, πξνζαλαηνιηζκνχ θ.ιπ. γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απεπζείαο
εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, δξνζηζκφ ή αθφκε θαη
θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ. Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα δξνζηζκνχ ρξεζηκνπνηνχλ
θπξίσο ηερληθέο ζθίαζεο θαη αεξηζκνχ, πνπ δελ δεκηνπξγνχλ ηα γλσζηά
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πξνβιήκαηα θαθήο πνηφηεηαο ηνπ αέξα γηα ηα νπνία επζχλνληαη ηα
θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα. Τπάξρνπλ φκσο θαη ζπζηήκαηα δξνζηζκνχ κέζσ
ηνπ εδάθνπο θαη εθπνκπήο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ νξνθή ησλ
θηηξίσλ.[156] Οη "πξάζηλεο" νξνθέο αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ην αζηηθφ
θαηλφκελν ησλ ζεξκηθψλ λεζίδσλ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ επηθάλεηεο
φπσο ηα πεδνδξφκηα, ε άζθαιηνο θαη νη ζπκβαηηθέο νξνθέο θηηξίσλ πνπ
απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηελ αθηηλνβνινχλ σο ζεξκφηεηα[119],
απμάλνληαο ηελ αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ηνπηθνχ κηθξνθιίκαηνο ησλ
πφιεσλ αξθεηνχο βαζκνχο πεξηζζφηεξν απφ απηήλ ησλ παξαθείκελσλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ θαιιηέξγεηα θπζηθήο θπηηθήο θάιπςεο νξνθψλ φρη
κφλν βειηηψλεη ηε κηθξνθιηκαηηθή ζεξκνθξαζία αιιά κεηψλεη απφ 5 – 15% ηηο
αλάγθεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ελψ
ειαρηζηνπνηεί ηηο πηέζεηο ζηα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο θαη φκβξησλ πδάησλ,
ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο απφ ηα θπηά, ηα νπνία
αξγφηεξα ηα απειεπζεξψλνπλ ζηνλ αέξα σο πδξαηκνί.
ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη
ηα θσηνβνιηατθά (ειηαθά) ζπζηήκαηα (Φ/Β) ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή
ελέξγεηα άκεζα ζε ειεθηξηθή. Μία ηππηθή Φ/Β ζπζηνηρία απνηειείηαη απφ
πνιιά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο Φ/Β θχηηαξα[121]. Ζ ιεηηνπξγία ησλ
θπηηάξσλ απηψλ βαζίδεηαη ζηε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηα θσηφληα ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ πξνζπίπηνπλ ζηελ επηθάλεηα ελφο εκηαγσγνχ απφ
θξπζηάιινπο ππξηηίνπ (Si), ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν πεξηνρέο: κία
ηχπνπ P (πινχζηα ζε νπέο) θαη κία ηχπνπ N (πινχζηα ζε ειεθηξφληα), ζηε
δηεπηθάλεηα ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη έλα ειεθηξηθφ πεδίν. Δκθαλίδεηαη έηζη
δηαθνξά δπλακηθνχ ζηα άθξα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα θπθινθνξία
ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ (ειεθηξηθφ ξεχκα), φηαλ γίλεη ζχλδεζε κε εμσηεξηθφ
ειεθηξηθφ θχθισκα[137].
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ρήκα 2.2: Γνκή θπηηάξνπ
Σα Φ/Β ζπζηήκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπο ζε:


θαηαλαισηηθά πξντφληα (έσο 100W), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη
ζε

πεξηνρέο

κε

ζπλδεδεκέλεο

κε

ην

δίθηπν

παξνρήο

ειεθηξηζκνχ, φπσο ζε ηξνρφζπηηα, αγξνηθίεο θ.ι.π.


απηφλνκα

ή

απνκνλσκέλα

ζπζηήκαηα

(απφ

100W

έσο

200KWp), ηα νπνία παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα θαηνηθίεο ή
νηθηζκνχο κε ζπλδεδεκέλνπο ζην δίθηπν, φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ε
ζχλδεζε ελφο ζπζζσξεπηή γηα απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο ζε
πεξηπηψζεηο

ρακειήο

ειηνθάλεηαο

ή

ππνζηεξίδνπλ

δξαζηεξηφηεηεο φπσο αθαιάησζε/άληιεζε/θαζαξηζκφο λεξνχ,
θσηηζκφο

δξφκσλ/πάξθσλ/αεξνδξνκίσλ,

ζπζηήκαηα

ηειεπηθνηλσληψλ ή ζεκαηνδφηεζεο θ.ά.


ζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν (απφ 200KWp θαη άλσ),
ηα νπνία ηξνθνδνηνχλ θαηνηθίεο ή άιια θηίξηα θαη φπνπ ε
πιενλάδνπζα ελέξγεηα πσιείηαη ζην δίθηπν.



πβξηδηθά Φ/Β ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη απηφλνκα ζπζηήκαηα
πνπ απνηεινχληαη απφ ηε Φ/Β ζπζηνηρία ζε ζπλδπαζκφ κε
άιιεο πεγέο ελέξγεηαο φπσο κηα γελλήηξηα πεηξειαίνπ ή άιιε
κνξθή

ΑΠΔ

πιενλέθηεκα

(π.ρ.
ηεο

αλεκνγελλήηξηα).
επαξθνχο

Παξνπζηάδνπλ

θάιπςεο

θνξηίνπ

ην
ππφ

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο.
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ρήκα 2.3: Σππηθό πβξηδηθό Φ/Β ζύζηεκα(Φ/Β κε αηνιηθή
ελέξγεηα)

ΓΔΗ

ρήκα 2.4: Γηαζπλδεδεκέλν Φ/Β ζύζηεκα κε ην δίθηπν ηεο
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ρήκα 2.5: Απηόλνκν Φ/Β ζύζηεκα ζε ζηαζκν δηνδησλ
Απηόλνκν Φ/Β ζύζηεκα ζε θεξαία Σειεπηθνηλσληώλ

2.3.1.1 Η «έθξεμε» ησλ Φ/Β
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειηαθή
ελέξγεηα, θαη εηδηθφηεξα ηα Φ/Β ζπζηήκαηα, απνηεινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη
εηδηθά ζηελ Δ.Δ. ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν θιάδν ησλ ΑΠΔ. Γηα
παξάδεηγκα ζηελ Γεξκαλία, πξσηνπφξν ρψξα ζηα Φ/Β, ε αχμεζε ηεο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ Φ/Β απφ ην 2000 έσο ην 2007 παξνπζίαζε ηε
κεγαιχηεξε αχμεζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ΑΠΔ. πγθεθξηκέλα, ε
εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ Φ/Β απμήζεθε θαηά 3700%, φηαλ γηα ηε βηνκάδα ην
πνζνζηφ απηφ ήηαλ πεξίπνπ 390%, γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα πεξίπνπ 265%
θαη γηα ηα πδξνειεθηξηθά κφιηο 3%[135]. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην βαξφκεηξν
ηνπ 2009, πνπ εθδφζεθε απφ ην Παξαηεξεηήξην γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο,
EurObserv'ER, ην 80% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο
Φ/Β ην 2008 βξηζθφηαλ ζηελ Δ.Δ., θηάλνληαο ηα 9,5 GW, κε ηε Γεξκαλία θαη
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ηελ Ηζπαλία λα βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή θαη ηελ Διιάδα ζηελ 12 ε ζέζε
αλάκεζα ζηα 27 θξάηε-κέιε. Απηφ πνπ είλαη φκσο εληππσζηαθφ, είλαη ην
πνζνζηφ αχμεζεο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο Φ/Β απφ ην 2007, πνπ άγγημε
ην 93%, κε πξφζζεηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 4,6 GW. Ζ Ηζπαλία κάιηζηα απφ ην
2008 έρεη μεπεξάζεη ηελ Γεξκαλία ζηελ πξφζζεηε εηήζηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ,
ελψ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζρεηηθά ςειά, ζηελ 8 ε ζέζε[127]. Οη πξνβιέςεηο γηα
ην άκεζν κέιινλ ζηελ Δ.Δ. είλαη αθφκα πην επνίσλεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ
ίδηα κειέηε ε πξνβιεπφκελε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο Φ/Β ην 2010,
βαζηζκέλε ζηελ ηξέρνπζα ηάζε, αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα 16 GW. Ζ ηηκή απηή
ελδέρεηαη λα είλαη αθφκα κεγαιχηεξε, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη θάζε ρξφλν, απφ
ην 2005, αλαζεσξείηαη αθνινπζψληαο ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ζηελ αγνξά Φ/Β.
Απηφ θαίλεηαη πην παξαζηαηηθά ζην ρήκα 2.6, φπνπ απεηθνλίδνληαη νη ηηκέο
ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο Φ/Β ζηελ Δ.Δ. γηα ηα έηε 2005-08, θαη ε
αληίζηνηρε πξφβιεςε πνπ θηάλεη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο γηα ην 2010. Με
βάζε, ινηπφλ, ηελ ηάζε ηνπ 2006 πξνβιεπφηαλ γηα ην 2010 κηα ηηκή ηεο ηάμεο
ησλ 9 GW, ε νπνία αλαζεσξήζεθε κε ηα ζηνηρεία ηνπ 2007 ζηα 10 GW θαη
ηέινο κε ηελ ηξέρνπζα ηάζε έρεη θηάζεη ηα 16 GW.
Έλα αθφκε γεγνλφο πνπ ζπλεγνξεί ζηελ αλακελφκελε ξαγδαία αχμεζε
ησλ Φ/Β είλαη ε ζπλερήο πησηηθή ηάζε ζηελ ηηκή ησλ Φ/Β πιαηζίσλ. Όπσο
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ηα πιαίζηα απνηεινχλ πεξίπνπ ην 50-60% ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο κηαο Φ/Β κνλάδαο θαη ε κείσζε ηεο ηηκήο
ηνπο απνηειεί ζεκείν θιεηδί γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ Φ/Β. χκθσλα
κε ζηνηρεία απφ ηελ Solarbuzz™, ε κέζε ιηαληθή ηηκή ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζηελ
Δπξψπε θζίλεη ζπλερψο απφ ην 2006 θη έπεηηα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα
2.7[126]. Ο δείθηεο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα πεξηιακβάλεη ηηκέο απφ 70
εηαηξείεο ιηαληθήο πψιεζεο Φ/Β πιαηζίσλ παγθνζκίσο, θαη αθνξά πιαίζηα
άλσ ησλ 125 W. χκθσλα πάληα κε ηα ίδηα ζηνηρεία, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009
ππήξραλ 420 ηηκέο Φ/Β πιαηζίσλ θάησ ησλ 3,5 Δπξψ πεξίπνπ, ελψ νη
ρακειφηεξεο ηηκέο γηα δηάθνξα είδε ήηαλ: 1,99 €/W γηα κνλνθξπζηαιιηθνχ
ππξηηίνπ, 1,76 €/W γηα πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ θαη 1,26 €/W γηα ιεπηνχ
πκελίνπ. Φπζηθά, φια ηα Φ/Β πιαίζηα δελ είλαη ίδηα, γη‘ απηφ κεγάιν ξφιν ζηελ
ηηκή ελφο πιαηζίνπ παίδεη ν θαηαζθεπαζηήο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά πνπ ην ζπλνδεχνπλ.
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ρήκα 2.7: Γείθηεο ιηαληθήο ηηκήο Φ/Β πιαηζίσλ άλσ ησλ 125
W ζηελ Δπξώπε (Πεγή:Solarbuzz, LLC)
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2.3.2 Αηνιηθή ελέξγεηα
Ζ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ άλζξσπν ήδε απφ
ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε
ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ηελ
βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηα πξψηα αηκφπινηα, ν άλεκνο ήηαλ ε βαζηθή
πεγή ελέξγεηαο γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθηλήζεσλ. Αιιά, εθηφο απφ ηνλ ηνκέα
ησλ κεηαθηλήζεσλ ζπλαληνχκε πνιιέο εθαξκνγέο ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
αλέκνπ κε ηνπο αλεκφκπινπο γηα ην άιεζκα, ηελ άξδεπζε απφ πεγάδηα θιπ .
Ζ ζεκεξηλή αμηνπνίεζε ηνπ αλέκνπ δελ γίλεηαη πιένλ κε ηνπο
παξαδνζηαθνχο,

γξαθηθνχο

αλεκφκπινπο,

αιιά

κε

ζχγρξνλεο

αλεκνγελλήηξηεο. Οη ζεκεξηλέο αλεκνγελλήηξηεο απνδίδνπλ ελέξγεηα πνπ
ππεξβαίλεη ηα 100KW, δηαζέηνπλ 1, 2 ή 3 αλεκνδπλακηθά πηεξχγηα θαη
δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηηο αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα
(ΑΟΑ) θαη ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαηαθφξπθνπ άμνλα (ΑΚΑ) αιιά ζηελ πξάμε
ρξεζηκνπνηνχληαη νη Α/Γ νξηδνληίνπ άμνλα. Οη αλεκνγελλήηξηεο θαηαθφξπθνπ
άμνλα έρνπλ θάζεην άμνλα πεξηζηξνθήο θαη έηζη, ζε αληίζεζε κε ηηο
αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα, εθκεηαιιεχνληαη ηνλ άλεκν απ‘ φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο ρσξίο λα απαηηείηαη ε αιιαγή ζέζεο ηνπ ζηξνθείνπ θάζε θνξά
πνπ αιιάδεη ε θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, ελψ ε ζρεηηθή κνλάδα κπνξεί λα
βξίζθεηαη ζην έδαθνο αληί επάλσ ζε πχξγν[121].
Μηα ηππηθή ΑΟΑ απνηειείηαη απφ[120]:


ην ζηξνθείν ή δξνκέα κε αλαξηεκέλα ηα πηεξχγηα απφ
πνιπεζηέξα, ηα νπνία είηε είλαη ζηαζεξά πάλσ ζηελ πιήκλε ηνπ
ζηξνθείνπ είηε πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ δηακήθε άμνλά
ηνπο κεηαβάιινληαο ην βήκα.



ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κε ηνλ θχξην άμνλα θαη ην
θηβψηην πνιιαπιαζηαζκνχ ζηξνθψλ.



ηελ ειεθηξηθή γελλήηξηα, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ πχξγν ηεο
αλεκνγελλήηξηαο

θαη

ζπλδέεηαη

κε

ηελ

έμνδν

ηνπ

πνιιαπιαζηαζηή.


ην ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ.



ηνλ πίλαθα ειέγρνπ.
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Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο πξέπεη λα ηεξνχληαη
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο:


Να ππάξρεη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηεο Α/Γ ζε ηαρχηεηεο αλέκνπ
25-30 m/sec



Να εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζε ηεο Α/Γ ζε ηαρχηεηεο αλέκνπ 50-70
m/sec



Να ππάξρεη αληνρή ζε ελαιιαζζφκελα θνξηία



Να δηελεξγεζεί αθξηβήο έιεγρνο φισλ ησλ ζπλζεθψλ θφξηηζεο
ηεο

Α/Γ

θαη

γηα

θάζε

εμάξηεκα

ή

ππνζχζηεκα,

ζηηο

δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο θφξηηζεο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ.


Ο ρξφλνο δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη 20-30 ρξφληα.
Απαηηείηαη επίζεο αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία[139].

ρήκα 2.8:
αλεκνγελλήηξηαο

Αλαιπηηθή

παξάζηαζε

ησλ

κεξώλ

κηαο

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηψλ
ζηξνθψλ ή αλεκνγελλήηξηεο κε εηδηθέο ειεθηξηθέο γελλήηξηεο πνπ ζπλδένληαη
απεπζείαο ζην ζηξνθείν ρσξίο ηελ αλάγθε πνιιαπιαζηαζηή ζηξνθψλ,
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εμαζθαιίδνληαο

έηζη

βέιηηζην

βαζκφ

απφδνζεο,

κηθξφηεξν

ζφξπβν

ιεηηνπξγίαο, βάξνο θαη θφζηνο θαηαζθεπήο θαζψο θαη κέγηζηε ελεξγεηαθή
κεηαηξνπή. Ζ ελέξγεηα πνπ ζπιιέγεηαη απφ κηα αλεκνγελλήηξηα είλαη
αλάινγε πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ θχθινπ πνπ δηαγξάθεη ην πηεξχγην ηνπ
ζηξνθείνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πr2, φπνπ r είλαη ην κήθνο ηνπ
πηεξπγίνπ. Ζ ηζρχο ηνπ αλέκνπ είλαη αλάινγε πξνο ηνλ θχβν ηεο ηαρχηεηαο
ηνπ αλέκνπ, V3. Έηζη, αθφκε θαη κηα ηνπνζεζία κε ειαθξψο πςειφηεξεο
ηαρχηεηεο αλέκνπ παξέρεη δξακαηηθά κεγαιχηεξα ελεξγεηαθά νθέιε ζε ζρέζε
κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ ζηξνθείνπ. Παξφια απηά, ε
πξαγκαηηθή

πνζφηεηα

ελέξγεηαο

πνπ

κπνξνχλ

λα

απνδψζνπλ

νη

αλεκνγελλήηξηεο είλαη θαηψηεξε ηνπ 60% απηήο πνπ ππάξρεη ζηε θπζηθή ξνή
ηνπ αλέκνπ. Δπίζεο, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο ΑΠΔ, ε
αηνιηθή ελέξγεηα είλαη δηαθνπηφκελε θαη άξα νη αλεκνγελλήηξηεο δελ κπνξνχλ
λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο απνδίδνληαο ηε κέγηζηε ηζρχ παξά κφλν γηα 30%
θάζε θνξά, έρνπλ δειαδή παξάγνληα θνξηίνπ (load factor) πεξίπνπ 30%.
Αλ ζηα παξαπάλσ πξνζηεζεί θαη ε απαξαίηεηε απφζηαζε ησλ 5 έσο
15 δηακέηξσλ πηεξπγίνπ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη Α/Γ αλάκεζά ηνπο, ψζηε λα
απνθεχγνληαη αλαηαξάμεηο ξεπκάησλ ζηηο ζπζηνηρίεο, ηφηε γίλεηαη θαηαλνεηή
ε αλάγθε δέζκεπζεο ζεκαληηθνχ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ
πάξθσλ, γεγνλφο πνπ νξηζκέλεο θνξέο νδεγεί ζε ηνπηθέο αληηδξάζεηο. Με ην
πξφβιεκα ηνπ ζνξχβνπ ησλ Α/Γ λα έρεη αληηκεησπηζζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ
ηελ ηερλνινγία, ην θπξίσο πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη ε αλάπηπμε αηνιηθψλ
πάξθσλ ζε παγθφζκην επίπεδν αθνξά ζηελ νπηηθή παξελφριεζε/ελαξκφληζή
ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα αξθεηέο ηνπνζεζίεο πςεινχ αηνιηθνχ
δπλακηθνχ λα απνθιείνληαη απφ ηελ αλαγθαία ρσξνζέηεζε.
Παξφια απηά, ε αηνιηθή ελέξγεηα ζεσξείηε απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο
κνξθέο

ΑΠΔ θαη ε αεηθφξνο ηερλνινγία πνπ ηελ εθκεηαιιεχεηαη ζεσξείηαη

ψξηκε θαη νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθή, ελψ εληζρχεη ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία
θαη αζθάιεηα. Ο απνθεληξσκέλνο ραξαθηήξαο κεηαηξνπήο ηεο ηελ θαζηζηά
ηδαληθή γηα κηθξέο εθαξκνγέο θαη βηψζηκε ιχζε γηα πεξηνρέο ρσξίο πξφζβαζε
ζην δίθηπν, ελψ κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε γεσξγηθέο ή θηελνηξνθηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ ην 99% ηεο έθηαζεο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη
δηαζέζηκν θαη γηα άιιεο ρξήζεηο.
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2.3.3 Υδξνειεθηξηθή ελέξγεηα
Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ηξερνχκελσλ πδάησλ είλαη απφ ηηο πξψηεο
κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή κεραληθήο
ελέξγεηαο. ήκεξα ε πδξαπιηθή ελέξγεηα απνηειεί αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο
ηφζν ζε κηθξή φζν θαη ζε κεγάιε θιίκαθα. ήκεξα, ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά
έξγα αλέξρνληαη παγθνζκίσο ζε 300 θαη έρνπλ εγθαηεζηεκέλε νλνκαζηηθή
ηζρχ 650GW.
ηνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο κεηαηξέπεηαη ε θηλεηηθή ή θαη
δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ηξερνχκελνπ λεξνχ ζε κεραληθή ελέξγεηα κέζσ ελφο
πδξνζηξνβίινπ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ κεηαηξνπέαο ελέξγεηαο. Ζ γελλήηξηα, πνπ
είλαη ζε θνηλφ άμνλα κε ηνλ πδξνζηξφβηιν, κεηαηξέπεη ηελ κεραληθή ελέξγεηα
ζε ειεθηξηθή. Αλάινγα κε ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ λεξνχ ηα εξγνζηάζηα
ηα δηαθξίλνπκε ζε ζηαζκνχο ρακειήο (0-20m), κέζεο (20-100m), θαη πςειήο
πίεζεο (>100m). Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο είλαη απφ κεξηθά κέηξα κέρξη θαη
1500 m πεξίπνπ.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ ΤΖ κπνξεί λα γίλεη είηε κε δεμακελή, κε θαηάιιειν
θξάγκα ζε θάπνην πνηάκη, είηε ζαλ ζηαζκφο θπζηθήο ξνήο ζε κεγάια
πνηάκηα. Οη πεξηζζφηεξνη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί ζηε ρψξα καο είλαη ζηαζκνί
δεμακελήο, ξπζκηδφκελνη ζηελ ηζρχ ηνπο. Ο βαζκφο απφδνζεο ησλ ΤΖ
θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 80% έσο 95%[136]. Οη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ξπζκηζηηθά εξγνζηάζηα, δειαδή γηα ηελ ξχζκηζε ηεο
ηζρχνο ζην δίθηπν εθεί φπνπ απαηηνχληαη κηθξέο ρξνληθέο ζηαζεξέο ξχζκηζεο.
Ζ θαηαζθεπή ηνπο απαηηεί κεγάια θεθάιαηα αιιά ζε αληηζηάζκηζκα έρνπλ
πνιχ κηθξφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηαηί ην θαχζηκφ ηνπο είλαη κεδεληθνχ
θφζηνπο. ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη ην
γεγνλφο φηη έλα θξάγκα είλαη έξγν πνιιαπιήο ζθνπηκφηεηαο γηαηί ζπγρξφλσο
εμππεξεηεί θαη άιινπο ζθνπνχο, φπσο ε χδξεπζε θαη ε άξδεπζε. Δπνκέλσο
ην θεθάιαην ηεο αξρηθήο επέλδπζεο δελ ζα πξέπεη λα βαξχλεη απνθιεηζηηθά
ηελ επηρείξεζε ειεθηξηζκνχ αιιά θαη ηνπο άιινπο θνξείο νη νπνίνη
απνθνκίδνπλ νθέιε απφ ην ζρεηηθφ έξγν[139].
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Αλάινγα κε ηελ πςνκεηξηθή δηαθνξά H θαη ηελ παξνρή ηνπ λεξνχ ζηνλ
πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ζηξφβηινη. Με ιίγεο
εμαηξέζεηο αλήθνπλ νη ζηξφβηινη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:





Δλεύθεπηρ δέζμηρ ή PELTON για Ζ ≥ 100 m
FRANCIS για Ζ = 30 έωρ 800 m
KAPLAN για Ζ = 2 έωρ80 m

ρήκα 2.9: Κάηνςε ζηξνβίινπ

2.3.4 Ωθεάληα ελέξγεηα
Μηα φρη θαη ηφζν αλεπηπγκέλε κνξθή ΑΠΔ είλαη ε κεραληθή θαη ζεξκηθή
ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ πνπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θπξίσο θαηεγνξίεο:


Κπκαηηθή ελέξγεηα



Παιηξξνηαθή ελέξγεηα



Θεξκηθή σθεάληα ελέξγεηα.

2.3.4.1 Δλέξγεηα ζαιάζζησλ θπκάησλ
Χο γλσζηφλ, ν άλεκνο ν νπνίνο δηέξρεηαη αθξηβψο πάλσ απφ ηελ
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο κεηαθέξεη κέξνο ηεο ελέξγεηάο ηνπ ζ‘ απηήλ
δεκηνπξγψληαο ηα θχκαηα. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ είλαη
πην εχθνιε ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. ην ζρήκα δίδνληαη πεξηνρέο αλά ηελ
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πθήιην φπνπ ε ηζρχο ησλ θπκάησλ παξνπζηάδεηαη ζε kW αλά ηξέρνλ κέηξν
αθηήο.

ρήκα 2.10: Πεξηνρέο αλά ηελ πθήιην όπνπ ε ηζρύο ησλ
ζαιάζζησλ θπκάησλ δίλεηαη ζε kW αλά ηξέρνλ κέηξν αθηήο
Σν δπλακηθφ ησλ θπκάησλ είλαη πςειφηεξν ζηηο δπηηθέο αθηέο ησλ
επείξσλ θαη κάιηζηα αλάκεζα ζηα γεσγξαθηθά πιάηε 40 ν θαη 60ν ηφζν ζην
βφξεην φζν θαη ζην λφηην εκηζθαίξην. Σν ζπλνιηθφ παγθφζκην δπλακηθφ
αλέξρεηαη ζε 2-5TW.[136]
Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο ηχπνο κεραλήο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. απφ ηα θχκαηα είλαη απηφο κε ηελ ηαιαληνχκελε ζηήιε λεξνχ
(Oscillating Water Column). Ζ κεραλή απηή ζηεξίδεηαη ζηελ πεξηνδηθή
κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ κέζα ζε έλα δνρείν θαζψο ηα θχκαηα
θηάλνπλ ζηελ αθηή θαη εηζέξρνληαη ζην δνρείν. Καζψο ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ
αλεβαίλεη, σζεί ηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ κέζα ζε
έλαλ αεξνζηξφβηιν ζηελ θνξπθή ηνπ δνρείνπ. Αληηζηξφθσο, θαζψο πέθηεη ε
ζηάζκε ηνπ λεξνχ, ν αεξνζηξφβηινο αλαξξνθά αέξα απφ ην πεξηβάιινλ. Ο
αεξνζηξφβηινο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε γελλήηξηα Wells πνπ απην-αλνξζψλεη
ην ξεχκα πνπ παξάγεη θαη θαηά ηηο δχν θνξέο θίλεζεο. Μεραλέο απηνχ ηνπ
ηχπνπ κε ηζρχ άλσ ησλ 500kW ιεηηνπξγνχλ ήδε ζε δηάθνξα κέξε ηνπ
θφζκνπ. Δθηφο απφ ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, αλαπηχζζνληαη θαη δηάθνξεο
άιιεο κέζνδνη παξαγσγήο ελέξγεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηνπνζέηεζε
αλεκνγελλεηξηψλ ππνζαιάζζηνπ ηχπνπ ζε πεξηνρέο κε ηζρπξά ππνζαιάζζηα
ξεχκαηα[133].
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2.3.4.2 Παιιηξνηαθή ελέξγεηα
Ζ ελέξγεηα απηή ιεηηνπξγεί κε ηελ ίδηα βαζηθή αξρή πνπ ιεηηνπξγνχλ ηα
πδξνειεθηξηθά ζπζηήκαηα. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηηο παιηξξνηαθήο
ελέξγεηαο ε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ λεξνχ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηαθχκαλζε
αλάκεζα ζηελ πιεκκπξίδα θαη ηελ άκπσηε. Υηίδνληαο έλα θξάγκα θαηά
κήθνο κηαο εθβνιήο, κπινθάξεηαη ε αλεξρφκελε ή θαηεξρφκελε παιίξξνηα.
Όηαλ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν ζηάζκεο ηνπ λεξνχ απμεζεί, ην
λεξφ δηνρεηεχεηαη κέζσ ελφο πδξνζηξνβίινπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.[135]

2.3.4.3 Θεξκηθή σθεάληα ελέξγεηα
Δίλαη γεγνλφο απφ πιήζνο κεηξήζεσλ φηη ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο
ζάιαζζαο ζηηο πεξηνρέο κε ηξνπηθφ θιίκα έρνπλ ζεξκνθξαζία γχξσ ζηνπο
27ν C. Αληίζεηα, ε ζεξκνθξαζία ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ ζε κεγάιν βάζνο ζηηο
αλσηέξσ

πεξηνρέο

είλαη πνιχ

ρακειή,

κε

απνηέιεζκα

ε

δηαθνξά

ζεξκνθξαζίαο λα θηάλεη ηνπο 20 ν C. Έηζη έρνπλ ζρεδηαζηεί δχν ζπζηήκαηα
γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε βάζε ηελ αξρή απηή: έλα ζχζηεκα θιεηζηνχ
θπθιψκαηνο κε εξγαδφκελν ξεπζηφ κε ρακειφ ζεκείν δέζεσο (π.ρ. ακκσλία
βνπηάλην, πξνπάλην θιπ), θαη έλα ζχζηεκα αλνηρηνχ θπθιψκαηνο κε
εξγαδφκελν ξεπζηφ ην ζαιαζζηλφ λεξφ.

2.3.5 Γεσζεξκηθή ελέξγεηα
Γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ππφ
ηελ κνξθή ζεξκνχ λεξνχ ή αηκνχ ζην ππέδαθνο ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ
επηθάλεηα ηεο γεο. Σν ζεξκηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ηνπ ππεδάθνπο νθείιεηαη
ζηελ ιεγφκελε "γεσζεξκηθή αλσκαιία", δειαδή ζε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ζην ππέδαθνο κεγαιχηεξε απφ ηελ θαλνληθή γεσζεξκηθή βαζκίδα πνπ είλαη
1°C αλά 33 m. Σν θαηλφκελν απηφ ζπλαληάηαη έληνλα ζε πεξηνρέο κε ελεξγή ή
πξφζθαηε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, έρνπκε δειαδή ηδηαίηεξα κεγάιε
ζεηηθή ζεξκηθή αλσκαιία. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ θηάλεη
πνιιέο θνξέο κέρξη 350°C ζε ζρεηηθά κηθξά βάζε.
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ε πεξηνρέο ρσξίο πξφζθαηε εθαηζηεηφηεηα, αιιά κε ελεξγφ ηεθηνληθή
εθειθπζηηθνχ θπξίσο ηχπνπ, έρνπκε πην εχθνιε άλνδν ησλ ζεξκψλ ππνγείσλ
ξεπζηψλ πξνο ηελ επηθάλεηα. Απηή είλαη θαη ε πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε αλ
θαη νη ζεξκνθξαζίεο ησλ ξεπζηψλ είλαη αηζζεηά ρακειφηεξεο (50-100°C).
Αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ξεπζηνχ, ραξαθηεξίδεηαη ην
γεσζεξκηθφ πεδίν ζαλ ρακειήο ελζαιπίαο φηαλ είλαη t<100°C, κέζεο γηα
100<t<150°C θαη πςειή φηαλ t>150°C. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη πξαθηηθά
αλεμάληιεηε, επεηδή πξνέξρεηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο.
Ζ αμηνπνίεζή ηεο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ησλ γεσζεξκηθψλ
ξεπζηψλ. Γηα ζεξκνθξαζίεο π.ρ. 40°C ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή ζε ζέξκαλζε
ρψξσλ, ελψ γηα πεξηνρέο γχξσ ζηνπο 280°C ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Άιινο ηνκέαο αμηνπνίεζεο ησλ γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ είλαη ε
αλάθηεζε ζηεξεψλ ή αέξησλ νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη δηαιπκέλα ζ‘ απηά, φπσο
θνηλφ αιάηη, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνιχηηκα κέηαιια θ.α.
ήκεξα νη γεσζεξκηθέο πεγέο παξέρνπλ άκεζα αμηνπνηήζηκε ζεξκηθή
ηζρχ πάλσ απφ 12.000MW ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο παγθνζκίσο. Οη
θπξηφηεξεο ζέζεηο φπνπ γίλεηαη άκεζε ρξήζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηελ
ν

Δπξψπε είλαη ε Ηζιαλδία, ε ιεθάλε ηνπ Παξηζηνχ (λεξφ~70 C ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηελ ηειεζέξκαλζε ησλ θνηλνηήησλ Melun, Creil θαη Villeneuve la Garenne)
θαη ε ιεθάλε Pannonian ζηελ Οπγγαξία.
Έλα κεηνλέθηεκα ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ είλαη ε
δηαθπγή αεξίσλ, φηαλ ε γεψηξεζε γίλεηαη ζε πεξηνρή κε πξφζθαηε
εθαηζηεηφηεηα. αλ θαη ην πξφβιεκα απηφ δελ είλαη αλππέξβιεην, απμάλεη
ζεκαληηθά ην θφζηνο ιφγσ ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Δπίζεο
δεκηνπξγνχληαη πνιιέο θνξέο άιαηα ζηηο ζσιελψζεηο θαη ηηο βάλεο, αιιά θαη
απηφ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ επηινγή θαηάιιεισλ πιηθψλ.
Σν 2002 ε παγθφζκηα παξαγσγή Ζ.Δ. απφ γεσζεξκία αλεξρφηαλ ζε
52,2TWh (κφιηο 0,32% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο Ζ.Δ.). ηελ Δ.Δ. ηελ ίδηα
ρξνληά ε παξαγσγή ήηαλ 4,76ΣWh (0,18% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο) απφ
ηελ νπνία νη 4,66TWh παξήρζεζαλ ζηελ Ηηαιία.
ην δηάγξακκα Lindal βιέπνπκε ην δηαρσξηζκφ ησλ ρξήζεσλ ηεο
γεσζεξκίαο αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνχ. ηελ πεξηνρή
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ν

ζεξκνθξαζηψλ 160 – 250 C κπνξεί λα γίλεη αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο θαη
γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.[140]

ρήκα 2.11: Γηάγξακκα Lindal - ρξήζεηο γεσζεξκίαο

2.3.6 Βηνκάδα
Ο φξνο βηνκάδα πεξηιακβάλεη ηα πξντφληα, ηα ππνπξντφληα θαη ηα
θαηάινηπα ηεο θπηηθήο, δσηθήο, δαζηθήο θαη αιηεπηηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη
ηα αζηηθά ιχκαηα θαη απνξξίκκαηα. Ζ παξαγσγή ηεο γίλεηαη κε ηελ κεηαηξνπή
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ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κε βαζηθέο πξψηεο χιεο ην λεξφ θαη ηνλ άλζξαθα. Ζ
βαζηθή αλαλεψζηκε πεγή είλαη ν άλζξαθαο ν νπνίνο θαη αλαθηάηαη κέζσ ηεο
θσηνζχλζεζεο.
Ζ βηνκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άκεζε παξαγσγή ζεξκηθήο
θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα παξαγσγή ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ
θαπζίκσλ, γηα παξαγσγή ιηπαζκάησλ, γηα παξαγσγή ηξνθψλ θαζψο θαη γηα
παξαγσγή βηνκεραληθψλ πιηθψλ.
Οη πξψηεο χιεο βηνκάδαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα ηελ ηξνθνδνζία
ησλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζπλήζσο εκπίπηνπλ ζε κηα απφ ηηο
αθφινπζεο θαηεγνξίεο:


μχιν (δαζηθφ μχιν, ππνιείκκαηα μχινπ θαη ιφρκεο ζχληνκνπ
θχθινπ),



γεσξγηθά ππνιείκκαηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε βαγάζζε
(δαραξνθαιακφζθνλε), ηα ππνιείκκαηα ειηάο, θειχθε ξπδηνχ θαη
άρπξα,



ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο (κηζθαλζφο, ε θάιαξηο θαη ην αξνχλην),



απφβιεηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα,
θαχζηκν απφ ζθνππίδηα, ιχκαηα θαη θνπξηά.[132]
Οη ηερλνινγίεο κεηαηξνπήο ηεο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο είλαη ε άκεζε θαχζε, ε αεξηνπνίεζε, ε ππξφιπζε θαη ε αλαεξφβηα
ρψλεπζε.
Ζ άκεζε θαχζε αληηζηνηρεί ζηελ νμείδσζε ηεο βηνκάδαο κε πεξίζζεηα
αέξα, ε νπνία παξέρεη ζεξκά θαπζαέξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή αηκνχ ζηνπο ηνκείο ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο ησλ ιεβήησλ. Καηφπηλ,
ν αηκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη εθηνλψλεηαη κέζσ
αηκνζηξνβίινπ ζ‘ έλαλ θχθιν Rankine.
ηνπο θχθινπο αεξηνπνίεζεο κε βάζε αέξα, ε βηνκάδα νμεηδψλεηαη
κεξηθψο κε ππνζηνηρεηνκεηξηθέο πνζφηεηεο νμπγφλνπ, παξνπζία αηκνχ,
παξέρνληαο ελέξγεηα γηα ηε ζεξκηθή κεηαηξνπή ηεο ππφινηπεο βηνκάδαο ζε
αέξηα

θαη νξγαληθνχο

αηκνχο.

Γηα

ηελ

παξαγσγή

ειεθηξηζκνχ,

ηα

θαζαξηζκέλα αέξηα ηεο αεξηνπνίεζεο ηξνθνδνηνχληαη απεπζείαο ζην ζάιακν
θαχζεο

ελφο

αεξηνζηξνβίινπ.

ηνπο

θχθινπο

έκκεζεο

αεξηνπνίεζεο

ρξεζηκνπνηείηαη εμσηεξηθή πεγή ζεξκφηεηαο, αληί γηα νμπγφλν, γηα λα
πξνζδψζεη ηελ ελέξγεηα γηα ηελ αεξηνπνίεζε.
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Έκκεζε ζέξκαλζε εθαξκφδεηαη επίζεο ζηηο δηεξγαζίεο ππξφιπζεο γηα
ηελ κεηαηξνπή ηεο βηνκάδαο ζ‘ έλα κίγκα αεξίσλ θαη νξγαληθψλ αηκψλ. Χο
ππξφιπζε νξίδεηαη ε ζεξκηθή θαηαζηξνθή ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ απνπζία
νμπγφλνπ. πλεπψο, ηερληθά, ε έκκεζε αεξηνπνίεζε είλαη κηα δηεξγαζία
ππξφιπζεο. Δλ πξνθεηκέλσ, εάλ ην θχξην πξντφλ ηεο ππξφιπζεο είλαη αέξην ε
δηαδηθαζία ζεσξείηαη αεξηνπνίεζε, ελψ εάλ είλαη ζπκππθλψζηκνη αηκνί ε
δηαδηθαζία ζεσξείηαη ππξφιπζε.
Ζ αλαεξφβηα ρψλεπζε είλαη κία βηνινγηθή δηεξγαζία κε ηελ νπνία ηα
νξγαληθά απφβιεηα κεηαηξέπνληαη ζε βηναέξην, έλα κίγκα κεζάληνπ θαη
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ζ δηεξγαζία βαζίδεηαη ζηελ απνδφκεζε ησλ
νξγαληθψλ

καθξνκνξίσλ

ηεο

βηνκάδαο

απφ

θπζηθά

πθηζηάκελνπο

πιεζπζκνχο βαθηεξίσλ.[130]

2.3.7 Η νηθνλνκία ηνπ Υδξνγόλνπ
Νέεο ηερληθέο αεηθφξνπ ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο νδεγνχλ ζηελ
νηθνλνκηθά βηψζηκε παξαγσγή αέξηνπ πδξνγφλνπ απφ λεξφ ή άιιε νξγαληθή
χιε. Απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζέξκαλζε ή γηα παξαγσγή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ κηαο θπςέιεο θαπζίκνπ (fuel cell). ηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ εμεηάδεηαη ήδε ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο νρεκάησλ ηα νπνία ζα
έρνπλ σο θαχζηκν πδξνγφλν πνπ ζα έρεη απνζπαζζεί απφ αζηηθά
απνξξίκκαηα.

Σν

πδξνγφλν

κπνξεί

λα

βνεζήζεη

ζεκαληηθά

ζηελ

εμηζνξξφπεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην άκεζν κέιινλ, θαζψο νη
δηαιείπνπζεο ΑΠΔ (Φ/Β, Α/Γ, πδξνειεθηξηζκφο θ.ιπ.) ζα δηαζέηνπλ ηελ
απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θπξίσο κέζσ ηεο ειεθηξφιπζεο
ηνπ λεξνχ, ε νπνία δηαρσξίδεη ην πδξνγφλν θαη νμπγφλν επηηπγράλνληαο 80%
απνδνηηθφηεηα

ελεξγεηαθήο

κεηαηξνπήο.

ηε

ζπλέρεηα,

ην

πδξνγφλν

απνζεθεχεηαη ή κεηαθέξεηαη κέζα απφ ζπκβαηηθνχο αγσγνχο κεηαθνξάο
αεξίνπ ζε κνλάδεο θαχζεο. Ζ θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ δεκηνπξγεί κφλν λεξφ θαη
ζεξκφηεηα σο ππνπαξάγσγα. Δξεπλεηέο έρνπλ ήδε επηηχρεη ηε κεηαηξνπή
βηνκάδαο θαη ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ ζε πδξνγφλν κέζσ ηεο ρξήζεο
κηθξνβίσλ, αλ θαη νη ζρεηηθέο ηερλνινγίεο απέρνπλ αθφκε απφ ην λα είλαη
εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκεο.[150]
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Οη ζρεδηαζκνί πνπ

αθνξνχλ

ηελ

"νηθνλνκία

ηνπ

πδξνγφλνπ"

πξνβιέπνπλ ηε κεηαηφπηζε ηνπ παγθφζκηνπ ελεξγεηαθνχ ελδηαθέξνληνο απφ
ηα δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ ζηα δίθηπα κεηαθνξάο πδξνγφλνπ θαη ζηελ
παγθφζκηα

κεηαθνξά

πγξνχ

πδξνγφλνπ

ζε

δεμακελέο

πινίσλ.

Μαθξνπξφζεζκα, ρψξεο κε κεγάιε ειηνθάλεηα ζα κπνξνχλ λα εγθαζηζηνχλ
ζπζηνηρίεο Φ/Β θπηηάξσλ πνπ ζα κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε
ειεθηξηθή γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ, ην νπνίν ζα εμάγνπλ ζε ρψξεο
κε κηθξφηεξε ειηνθάλεηα. Ζ δηαλνκή αεξίνπ πδξνγφλνπ ζεσξείηαη πνιχ πην
απνδνηηθή απφ ηε δηαλνκή ειεθηξηζκνχ, ελψ ην αέξην κπνξεί λα απνζεθεπζεί
πην εχθνια απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα, αλ θαη ππάξρνπλ ακθηβνιίεο σο πξνο
ηε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο θαη αζθαινχο κεηαθνξάο ηνπ πδξνγφλνπ ιφγσ ηεο
ελεξγεηαθήο δέζκεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπκπχθλσζή ηνπ ή ηελ
πγξνπνίεζή ηνπ ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (κε εθαξκνγή πςειψλ
πηέζεσλ) θαη ηεο εχθνιεο αλάθιεμήο ηνπ.[152]
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3. Δνεπγειακή Πολιηική
3.1 Γιεθνείρ ενεπγειακέρ πολιηικέρ για ηιρ ΑΠΔ
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
πνιηηηθή θάζε θξάηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, ηνπο
ζηφρνπο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θάζε ρψξαο ρσξηζηά. Οη ελεξγεηαθνί πφξνη
ησλ ΑΠΔ θαζψο θαη νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο
ηνπο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, θαζψο νη ζπλζήθεο θαη νη πεγέο ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο δηαθέξνπλ ζε κεγάιν εχξνο θιίκαθαο κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ επείξσλ θξαηψλ ή αθφκα θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηθεξεηψλ
ηνπ ίδηνπ θξάηνπο. Αθφκα θαη αλ νη πφξνη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή
ρψξα ππάξρνπλ ζε επλντθφ βαζκφ, πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθήο θχζεσο
εκπφδηα, νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε θαη ην επίπεδν εθκεηάιιεπζεο ησλ
πφξσλ ησλ ΑΠΔ. Σα εκπφδηα αλαθχπηνπλ απφ πεξηνξηζκνχο, φπσο είλαη ε
απνπζία ππνδνκψλ, νη κεγάιεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε έιιεηςε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ζηήξημε εξεπλεηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Οη
ζηφρνη θάζε πνιηηηθήο είλαη νη πην αξκφδηνη δείθηεο, νη νπνίνη πάληα
θαηαδεηθλχνπλ ηε γεληθή λννηξνπία θαη θηινζνθία πνπ δηαθαηέρεη θάζε
θπβέξλεζε ή πξναγσγφ πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε ησλ
αλαλεψζηκσλ ή ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. ε γεληθέο γξακκέο νη
βαζηθνί απηνί παξάγνληεο είλαη ίδηνη ζε ηνπηθφ, εζληθφ ή δηεζλέο πιαίζην αιιά
ην κέγεζνο επηξξνήο ηνπο κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε φια ηα επίπεδα.
Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη, νη νπνίνη κπνξνχλ ππνζηεξίμνπλ ηηο ΑΠΔ
ρξεζηκνπνηψληαο εμεηδηθεπκέλεο πνιηηηθέο, ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία, ηνπο
ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο[133].
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3.2 Δπγαλεία πολιηικήρ
Σν θάζκα ησλ δηαζέζηκσλ πνιηηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέηξσλ, ηα νπνία
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ πξνψζεζε θάζε
ηερλνινγίαο είλαη θαηά βάζε ίδηα. Χζηφζν, θάζε είδνπο πνιηηηθή πξαθηηθά
πάληνηε εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα.
Γεληθά, ππάξρνπλ δχν βαζηθνί πνιηηηθνί ηξφπνη ζρεδίαζεο. Με ηνλ πξψην
ηξφπν ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη σο πνιηηηθέο
πξνώζεζεο ηεο ηερλνινγίαο (technology push policies), ελψ κε ηνλ δεχηεξν ε
βαζηθή νδεγεηηθή αξρή είλαη γλσζηή σο έιμε ηεο αγνξάο (market pull) ή έιμε
ηεο δήηεζεο (demand pull). Οη πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζα
πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ε ππνζηήξημε ηεο βαζηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο,
ε νπνία ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ ηερλνινγηψλ, κε βάζε φξνπο αμηνπηζηίαο,
απφδνζεο θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Πξφζεζε ησλ πνιηηηθψλ έιμεο ησλ
αγνξψλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο αγνξέο ή λα ππνζηεξίμνπλ ηελ
επέθηαζε ησλ αγνξψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο. Σα κέηξα ησλ
πνιηηηθψλ έιμεο ησλ αγνξψλ κπνξνχλ επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ
κείσζε ηνπο θφζηνπο, απμάλνληαο ηε δήηεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο
επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο παξαθηλψληαο ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ
ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Δπηπξφζζεηα, "άιινπ είδνπο κέηξα" θαη θίλεηξα πξέπεη
λα επηζεκαλζνχλ, ηα νπνία ζπλήζσο πξνθαινχληαη είηε απφ ηνπηθέο ή
θξαηηθέο αξρέο. Μπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηφζν ζε κέηξα πξνψζεζεο ηεο
ηερλνινγίαο ή έιμεο ησλ αγνξψλ. Απηά κπνξνχλ επίζεο λα ζπλεηζθέξνπλ
ζηελ παξαθίλεζε ηεο δήηεζεο, ηε κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο απαζρφιεζεο
ζε ηνπηθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
ηνπηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά ελέξγεηαο.
Υαξαθηεξηζηηθέο πνιηηηθέο πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ηα
πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο, ε ππνζηήξημε
εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη εξγαζηεξίσλ γηα έιεγρν θηι. Πνιηηηθέο πνπ
παξαθηλνχλ ηελ έιμε ηεο αγνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα ηηο αξρηθά πην αθξηβέο
λέεο ηερλνινγίεο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο θαη ζπκβαηηθέο κεζφδνπο,
είλαη ζπρλά νη επελδπηηθέο επηρνξεγήζεηο, ε θνξνιφγεζε, ηα δάλεηα, νη
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λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ δαζκψλ, ε πξφζβαζε ζην δίθηπν ελέξγεηαο, νη
πιεξνθνξηαθέο εθζηξαηείεο θ.α.[171].
Σν 2002, ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ
παγθφζκηα ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ ησλ 16.054 TWh ππνινγίζηεθε
φηη ήηαλ 305 TWh ή ιηγφηεξν απφ 2% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. ε απηφ ην
πνζφ σο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζπγθαηαιέγνληαη ε γεσζεξκηθή, ε
ειηαθή, ε αηνιηθή ελέξγεηα θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ θαχζε
βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη απνξξηκκάησλ. πγθξίλνληαο κε ηελ αληίζηνηρε
παξαγσγή πξηλ απφ ηξεηο δεθαεηίεο, ην 1973 ε παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο ελέξγεηαο ήηαλ 8 θνξέο κηθξφηεξε δειαδή κφιηο ζηηο 36 TWh, ελψ ε
ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηφηε απμήζεθε κφιηο θαηά έλα
ζπληειεζηή ηεο ηάμεο ηνπ 1.6 (1973, 6.011 TWh). Παξαηεξψληαο ηηο
παγθφζκηεο θνηλσλίεο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαζψο θαη ηηο ηερλνινγίεο,
κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη δηαθνξεηηθφ κεξίδην φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή
ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απφ ηερλνινγηθήο ή ηνπηθήο πιεπξάο. Ζ
πδξνειεθηξηθή θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα έρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην φζνλ
αθνξά ηε δηείζδπζε, εηδηθά ε αηνιηθή ελέξγεηα έρεη λα επηδείμεη ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ξπζκνχο αχμεζεο δχν δεθαδηθψλ. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα εμάιινπ
απνηειεί ηελ

πην

αληαγσληζηηθή

ελαιιαθηηθή

κνξθή

ελέξγεηαο

ζηελ

παξαδνζηαθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο
πθειίνπ. Χζηφζν, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο εκθαλίδεηαη ζε
ζπλδπαζκφ κε άιιεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Γη‘ απηφ, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ πνιηηηθψλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
ελέξγεηαο

κπνξεί

λα

θαηαλνεζεί

θαη

λα

αμηνινγεζεί

ηθαλνπνηεηηθά,

παξαηεξψληαο ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εμέιημε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. Ζ
αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
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4. Ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ
ζηην Δςπωπαϊκή Ένωζη
4.1 Διζαγωγή
Οη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) επί ηνπ παξφληνο είλαη
παγθφζκηνη θαζνδεγεηέο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ ΑΠΔ. Ζ
πξναγσγή ηεο ρξήζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθή
ηφζν γηα ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ΔΔ απφ ηελ εηζαγσγή μέλσλ
ελεξγεηαθψλ πφξσλ αιιά θαη γηα λα κπνξέζεη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ
έρεη ζέζεη φζνλ αθνξά ηε κάρε γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ
Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην σζηφζν είλαη επί ηνπ παξφληνο ηα κφλα
κέιε ηεο ΔΔ, πνπ βξίζθνληαη ζε νξζή πνξεία γηα λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο
πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.
Ζ ΔΔ

έζεζε ηνπο

πξψηνπο ζηφρνπο

γηα

ζηαζεξή

αλάπηπμε

πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ην πεξηβάιινλ κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ην
1991. Ζ ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ην 1992 πξφζζεζε ηηο βαζηθέο αξρέο
δηαξθνχο αλάπηπμεο ζηηο αξρέο ηεο ΔΔ. Απφ ην 1997, ε ΔΔ έρεη ζέζεη σο
βαζηθφ ηεο ζηφρν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 ην 12 % ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο λα θαιχπηεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ χλνδνο
Κνξπθήο ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ ην 2002 απέηπρε λα εηζάγεη ηηο ξεμηθέιεπζεο
αιιαγέο πνπ είραλ ηεζεί απφ ηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ Ρίν Νηε Σδαλέτξν, κηα
δεθαεηία αξγφηεξα, ελψ ε κε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ζηνλ
ελεξγεηαθφ ηνκέα απνγνήηεπζε πνιιέο ρψξεο. Ζ ΔΔ ζηα πιαίζηα ηεο πλφδνπ
Κνξπθήο ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ είρε πξνηείλεη σο ζηφρν ηελ εηήζηα αχμεζε
ζηε ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζε παγθφζκηα θιίκαθα κέρξη ην 2010 κε έλα ξπζκφ ηεο
ηάμεσο ηνπ 1.5 %. Χζηφζν, ε πξφηαζε απηή δελ έγηλε δεθηή, ελψ παξάιιεια
δελ δεκηνπξγήζεθαλ αληίζηνηρα πιαίζηα, θαζψο δελ πξνηάζεθαλ νχηε
ζπγθεθξηκέλνη ξπζκνί νχηε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο επίηεπμεο. Ζ ΔΔ ήηαλ
απξφζπκε λα απνδερηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο θαη ζε
ζπλεξγαζία κε άιια έζλε δεκηνχξγεζε ηελ νκάδα ησλ ‗πξσηνπφξσλ ρσξψλ‘
πνπ ππνζρέζεθαλ λα επηηχρνπλ θηιφδνμνπο εζληθνχο ή ηνπηθνχο ζηφρνπο ζε
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ελαξκφληζε κε ηνπο παγθφζκηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ήδε ηεζεί. Ζ πκκαρία
ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ (Johannesburg
Renewable Energy Coalition - JREC) απαξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 80 κέιε
θξάηε, εθ ησ νπνίσλ αλήθνπλ ζηα κέιε ηεο ηα θξάηε ηεο ΔΔ, ε Βξαδηιία, ε
Νφηηα Αθξηθή θαη ε Νέα Εειαλδία. Σν 2004 ζην Δπξσπατθφ πλέδξην γηα ηηο
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν, ε ΔΔ
φξηζε λένπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ
ζπλεδξίνπ ήηαλ φηη κέρξη ην 2020, ε ΔΔ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην 20 %
ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο ηεο θαηαλάισζεο κε πφξνπο απφ
ΑΠΔ, ψζηε λα κεησζνχλ νη ξχπνη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Μέρξη εθείλν ην
ζεκείν, ε ΔΔ είρε ζέζεη ζηφρνπο κφλν κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, ελψ ε
πξφηαζε απηή ήηαλ ε πξψηε πξφηαζε πνπ αλαπαξηζηνχζε δεζκεχζεηο ηεο
ΔΔ κέρξη ην 2020. ην ζχλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ην παξψλ νη
ΑΠΔ αληηπξνζσπεχνπλ ην 7 % ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. ην ρήκα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ θάζε κέινο-θξάηνο ηεο ΔΔ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ πνπ είρε
επηηεπρζεί ην 2006. ε κηα εηδηθή αλαθνξά, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έζεζε
πην ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (ειεθηξηζκφο, ζέξκαλζε θαη κεηαθνξά) ζε
αληίζεζε κε ηνπο αφξηζηνπο θαη γεληθεπκέλνπο ζηφρνπο. Σν Κνηλνβνχιην
επίζεο δεζκεχηεθε λα κελ πξνρσξήζεη ζε θακία αληηθαηάζηαζε ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε απηή ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο[129].
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ρήκα 4.1: ηόρνη επίηεπμεο θαη πνζνζηό επίηεπμεο ην 2006
από ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ.

Πολιηικέρ ζηην Δςπώπη
Ζ θαηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο παξνρήο ζηελ Δπξψπε εμαξηάηαη ζε
κεγάιν

βαζκφ απφ

ηηο εηζαγσγέο ελεξγεηαθψλ

πξντφλησλ.

ήκεξα,

πεξηζζφηεξν απφ ην 50 % ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ εηζάγεηαη
απφ άιιεο ρψξεο. ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαίλεηαη φηη ην κέγεζνο απηφ ζα
απμεζεί ζην 70 % έσο ην 2030, κε κηα απμαλφκελε εμάξηεζε ζε εηζαγσγέο ζε
πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην. Σν 1999, ην θφζηνο ησλ ελεξγεηαθψλ εηζαγσγψλ
ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 240 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ησλ 15, ή αιιηψο πεξίπνπ ην 6% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο θαη 1.2% ηνπ
ΑΔΠ[131]. Σα παξαπάλσ θαλεξψλνπλ φηη ε ΔΔ έρεη δσηηθφ ελδηαθέξνλ ζην
λα κεηψζεη ην βαζκφ ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηηο ελεξγεηαθέο ηεο εηζαγσγέο θαη
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απφ ηελ άιιε λα βειηηψζεη ηελ αλάπηπμε θαη απμήζεη ην κεξίδην ηεο ζηηο
εγρψξηεο θαη αεηθφξεο πεγέο ελέξγεηαο. ε αληίζεζε κε ηε ζηξαηεγηθή
αλάπηπμεο ησλ ΖΠΑ, νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο κέιεκα λα
αληαπνθξηζνχλ

ζηελ

απμαλφκελε

δήηεζε

ελέξγεηαο

παξέρνληαο

ηελ

απαξαίηεηε ελέξγεηα, ηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα ηεο ΔΔ είλαη λα πινπνηεζνχλ
κέηξα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα πξνσζήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο
ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ρσξίο φκσο
ηαπηφρξνλα λα κεησζνχλ νη αλέζεηο θαη νη επθνιίεο ησλ πειαηψλ. χκθσλα κε
ηελ ΔΔ, ε κείσζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο κπνξεί λα επεξεαζηεί επθνιφηεξα
απφ ην λα απμεζεί ε παξαγσγή ελέξγεηαο. Πέξα φκσο απφ απηνχο ηνπο
ιφγνπο, ππάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα ζηξαηεγηθά θίλεηξα θαη νθέιε πξνο
ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηήξημεο θαη ηεο εμάπισζεο ησλ ΑΠΔ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ηερλνινγηψλ. Απφ πεξηβαιινληνινγηθήο άπνςεο, ε αχμεζε ηεο
εθαξκνγήο ησλ ΑΠΔ, ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ελεξγεηαθήο
δηαηήξεζεο κεηψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κεηψλνληαο
αληίζηνηρα ηνπο ξχπνπο πνπ επηηείλνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη
πνπ παξάγνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.

Απφ

νηθνλνκηθήο

πιεπξάο,

ε

εμάπισζε

ηεο ελεξγεηαθήο

δηαηήξεζεο θαη ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ επηηξέπνπλ ηε ζπλερή αλάπηπμε,
παξάγνπλ γλψζε, βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δεκηνπξγνχλ λένπο
βηνκεραληθνχο θιάδνπο ζηελ Δπξψπε.
Ζ ληηξεθηίβα #2001/77/ΔC ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ
παξέρεη ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ ΔΔ. Ζ
ληηξεθηίβα απηή ζέηεη σο βαζηθφ ελεξγεηαθφ θνηλνηηθφ ζηφρν ηελ παξαγσγή
ηνπ 12% ηεο θαηαλαισκέλεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, κε
ελδεηθηηθή εηθφλα ην 22% γηα ηνλ ειεθηξηζκφ. Θέηεη επίζεο ελδεηθηηθνχο
ζηφρνπο θαη γηα θάζε θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ μερσξηζηά. Δπίζεο, ε ληηξεθηίβα
ππνρξεψλεη ηα κέιε-θξάηε λα αλαθέξνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ
αλ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο εζληθνχο ελδεηθηηθνχο ζηφρνπο πνπ ηνπο έρνπλ
ηεζεί, λα εθδίδνπλ εγγπήζεηο γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ
παξάγεηαη απφ ΑΠΔ θαη λα δηαζθαιίδνπλ δηαθαλείο θαη ακεξφιεπηε
ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηε δηαζχλδεζε

ησλ δηάθνξσλ παξαγσγψλ

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ.
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Παξφιν πνπ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ζέζεη ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο
γηα φια ηα κέιε-θξάηε, δελ θαζνξίδεη απζηεξνχο φξνπο θαη λνκηθά δεζκεπηηθέο
πνιηηηθέο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αχμεζεο ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ. Καηά βάζε θάζε κέινο θξάηνο έρεη πιήξε
απηνλνκία θαη είλαη ειεχζεξν λα απνθαζίζεη πνηά αθξηβψο πνιηηηθή πξνηηκά
λα αθνινπζήζεη σο θχξην εξγαιείν γηα ηηο επηινγέο ηεο. Χο απνηέιεζκα,
δηαθνξεηηθνί πνιηηηθνί κεραληζκνί εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν ζηελ
Δπξψπε. Βαζηδφκελε ζε αλαθνξέο ησλ θξαηψλ-κειψλ, ε αλαθνξά ηεο
Δπξσπατθήο

Δπηηξνπήο

ζα

απνηηκήζεη

ηελ

επηηπρία

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθάζηνηε
εζληθνχο ζηφρνπο. Δάλ είλαη απαξαίηεην, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνηείλεη κηα
εληαία θαη γεληθή πνιηηηθή γηα ηηο ΑΠΔ. Ζ Δπηηξνπή παξνπζηάδεη ηηο
αμηνινγήζεηο ηεο ζε κηα αλαθνξά ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε αλαιπηηθέο
πιεξνθνξίεο, βάζεη ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη απνθηεζεί εθαξκφδνληαο
δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο ζηα κέιε-θξάηε ηεο.
χκθσλα κε ηελ επηθνπξηθή αξρή, ε ληηξεθηίβα ηεο ΔΔ δελ απαηηεί έλα
θνηλνηηθά επξέσο πιαίζην γηα φια ηα κέιε. Γη‘ απηφ, δηάθνξνη ππνζηεξηθηηθνί
κεραληζκνί θαη πνιηηηθέο εθαξκφδνληαη ζηα κέιε θξάηε κε ζθνπφ λα
πξνσζεζεί ε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ, εηδηθά ζηηο εγρψξηεο αγνξέο. Ζ ηεξαξρηθή
δνκή ηεο Δπξσπατθήο θαη ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα
4.2.

ρήκα 4.2: Ιεξαξρηθή δνκή ηεο Δπξσπατθήο θαη ησλ εζληθώλ
πνιηηηθώλ.
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Οη ζεκαληηθέο ληηξεθηίβεο φπσο θαη δηάθνξα λνκηθά εξγαιεία πνπ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζεί ν θνηλφο ζηφρνο ηνπ 12% γηα ηε ρξήζε ησλ ΑΠΔ απφ ηελ ΔΔ-15
ην 2010 αιιά θαη γηα ηε γεληθφηεξε ππνζηήξημε ησλ ΑΠΔ παξνπζηάδνληαη ζην
Παξάξηεκα A.
Βάζεη ηεο ληηξεθηίβαο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ
(2001/77/EC) νη ζπλεζέζηεξεο πνιηηηθέο επηινγέο είλαη ε πςειή δαζκνιφγεζε
(premium feed-in tariff), ηα ζπζηήκαηα πνζφζησζεο (quota systems), νη
εγγπεηηθέο ζπκκεηνρέο (tendering), ε ππνζηήξημε επελδχζεσλ, νη νηθνλνκηθέο
επελδχζεηο θαη ε πξάζηλε ηηκνιφγεζε. Οη κεραληζκνί απηνί κπνξνχλ λα
ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν βαζηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε
ηεο παξνρήο θαη ηεο δήηεζεο ησλ ΑΠΔ. Ζ παξνρή ΑΠΔ παξαθηλείηαη απφ
κεραληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επελδχζεηο θαη ηελ παξαγσγή. Ζ δήηεζε
ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ πξνσζείηε απφ κεραληζκνχο νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ
θαηαλάισζε. Οη αξρέο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ κέηξσλ είλαη ζπγθεθξηκέλεο:
Ζ πςειή δαζκνιφγεζε (feed-in tariff) ζπλήζσο ππνζηεξίδεη ηελ
πιεπξά ηεο παξνρήο. Οη πςειέο δαζκνινγήζεηο εγγπψληαη κηα ειάρηζηε ηηκή
ή έλα επηπξφζζεην αζθάιηζηξν ζηηο ηηκέο ειεθηξηζκνχ ησλ αγνξψλ αλά
κνλάδα ειεθηξηζκνχ πνπ πιεξψλεηαη ζηνπο παξαγσγνχο πνπ παξάγνπλ
ΑΠΔ. Ο κεραληζκφο απηφο ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζηνπο
δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ

λα πάξνπλ θαη λα απνδψζνπλ ηνλ παξαγφκελν

ειεθηξηζκφ ζε κηα εηδηθή ηηκή. Ζ θαζνξηζκέλε ηηκή ή ηα θαζνξηζκέλα
αζθάιηζηξα ζέηνληαη γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα δηαηεξεζεί ε
επελδπηηθή απηνπεπνίζεζε. Μπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ θαη λα ξπζκηζηνχλ
απφ ηηο θπβεξλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί πεξαηηέξσ ην θφζηνο
παξαγσγήο,

ην

νπνίν

θαηαιήγεη

ηειηθά

ζηνπο

πειάηεο.

Ζ

πςειή

δαζκνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη εηδηθά ζηε
Γεξκαλία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία θαη ηε Γαλία.
Σα ζπζηήκαηα πνζφζησζεο κπνξνχλ ππνζηεξίμνπλ ηφζν ηελ πιεπξά
ηεο παξνρήο φζν θαη ηε δήηεζε ελέξγεηαο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο παξνρήο, ηα
ζπζηήκαηα

πνζφζησζεο

εμαλαγθάδνληαη

απφ

θαλνληζκνχο

ζηνπο

παξαγσγνχο θαη ηνπο εηζαγσγείο ειεθηξηζκνχ γηα λα παξάγνπλ έλα
ζπγθεθξηκέλν κεξίδην ελέξγεηαο, δειαδή κηα αλαινγία ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ.
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Γηα λα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηελ ππνρξέσζε ηνπο σο πξνο απηή ηελ
αλαινγία νη παξαγσγνί κπνξνχλ είηε λα εγθαηαζηήζνπλ λέεο κνλάδεο ή λα
αγνξάζνπλ

ηελ

ηζνδχλακε

πνζφηεηα

ειεθηξηζκνχ

απφ

ΑΠΔ

βάζεη

θαηάιιεισλ εκπνξηθψλ πξάζηλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά
παξέρνπλ έλα εξγαιείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο , ηε ινγηζηηθή
θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ. ε πεξίπησζε αδηαιιαμίαο σο
πξνο ηηο ειάρηζηεο ξπζκίζεηο πνζφζησζεο, ν παξαγσγφο ζα πξέπεη λα
πιεξψζεη ην αληίηηκν θάπνηαο πνηλήο. Ο κεραληζκφο απηφο έρεη εθαξκνζηεί
ζηελ Ηηαιία. Απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ην ζχζηεκα πνζφζησζεο
εθαξκφδεηαη ζηνπο δηαλνκείο, ηνπο παξφρνπο (distributors) θαη ζηνπο
θαηαλαισηέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αιπζίδα παξνρήο ειεθηξηζκνχ κε ηελ
ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα πνζά ειεθηξηζκνχ παξαγφκελα
απφ ΑΠΔ. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη εηζαρζεί ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Βέιγην
θαη ηε νπεδία.
Ζ ππνζηήξημε ησλ επελδχζεσλ είλαη ν ηππηθφο κεραληζκφο ν νπνίνο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εηζάγεη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ αγνξά, παξέρνληαο έλα
ζπγθεθξηκέλν πνζφ απνδεκίσζεο ζην αξρηθφ θεθάιαην γηα ηηο λέεο
εγθαηαζηάζεηο. Μεξηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ κεραληζκνχ απηνχ είλαη φηη είλαη
απιφο, φηη είλαη ζπκβαηφο κε ηελ αγνξά, ξπζκίδεηαη εχθνια ζηηο δηάθνξεο
ηερλνινγίεο, θαζψο θαη ζηνπο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο θαη νηθνλνκηθέο
ζπλζήθεο. Οη επελδπηηθέο επηδνηήζεηο κεηψλνπλ ην ξίζθν ζηνπο δηαρεηξηζηέο
θαηά ηελ επέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο. Χζηφζν, ε ππνζηήξημε ηνπ θεθαιαίνπ
επέλδπζεο θαζψο θαη άιισλ

επελδχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ

εγθαηάζηαζε δελ παξέρεη απαξαίηεηα πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΠΔ.
Ζ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ κπνξεί λα εθαξκνζηεί
ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο άκεζσλ ή έκκεζσλ κέηξσλ κε ζθνπφ λα δηεγείξνπλ
ηελ παξνρή. Έλα παξάδεηγκα κέηξνπ νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο είλαη ε
εμαίξεζε απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο θφξνπο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Απφ ηελ
πιεπξά ηεο δήηεζεο, ν ελεξγεηαθνί θφξνη θαη ε θνξνιφγεζε ησλ εθπνκπψλ
CO2 απμάλνπλ ηελ ηηκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ειεθηξηζκνχ θαη έηζη έκκεζα επλνείηαη
θαη παξαθηλείηαη ε δήηεζε γηα θαηαλάισζε πξάζηλεο ελέξγεηαο, εμαηηίαο ηεο
κεησκέλεο δηαθνξάο ηνπ θφζηνπο κεηαμχ ηεο ηηκήο ησλ ΑΠΔ θαη ηεο
ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο. Απφ ην 2002, ην Γαλέδηθν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο ζε
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ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα ζπλδπάδεη

θαηάιιεια κέηξα πνπ

παξαθηλνχλ ηελ θαηαλάισζε ΑΠΔ. Σν κέηξν απηφ επέηξεςε ηηο ηηκέο ηνπο λα
πιεζηάδνπλ απηέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ειεθηξηζκνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Χο
απνηέιεζκα, δεκηνπξγήζεθε έλα κεγάιν ξεχκα ζηε δήηεζε ηεο θαηαλάισζεο
πξάζηλεο ελέξγεηαο, αιιά εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο φζνλ αθνξά ηε ζπλέρεηα
ησλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, δελ νδήγεζε ζε νπζηαζηηθή
αχμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο.
Σα ζπζηήκαηα εγγχεζεο (tendering systems) ζπκπεξηιακβάλνπλ έλα
αληαγσληζκφ πξνηάζεσλ πηζαλψλ επελδπηψλ, νη νπνίνη αληαγσλίδνληαη ζηελ
ηηκή πξνζθνξάο (bid price) αλά kW ή MW ηεο ειεθηξηθήο παξαγσγήο.
Δπηπξφζζεην θφζηνο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ρξεκαηνδνηείηαη απφ
επηβεβιεκέλνπο θφξνπο απφ φινπο ηνπο πειάηεο. Ο κεραληζκφο ηνπ
ζπζηήκαηνο εγγχεζεο ππνβνεζείηαη γηα λα είλαη έλα απφ ηηο πην απνδνηηθέο
επηινγέο φζνλ αθνξά ην θφζηνο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ην απαξαίηεην
ππεξθείκελν θφζηνο δηαρείξηζεο ηείλεη λα είλαη ζρεηηθά πςειφ. Ο κεραληζκφο
απηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ηξιαλδία, σζηφζν πξφζθαηα αλαθνηλψζεθε φηη ε
Ηξιαλδία ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ κεραληζκφ αληαγσληζηηθψλ
πξνζθνξψλ

κε

ηνλ

κεραληζκφ

ησλ

θπβεξλεηηθψλ

ζπκβνιαίσλ

κε

ζηαζεξνπνηεκέλεο ηηκέο[139].
Ζ πξάζηλε ηηκνιφγεζε ή ν πξάζηλνο ειεθηξηζκφο είλαη εξγαιείν ην
νπνίν βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή πξνζπκία λα πιεξψζεη θαλείο ηα
επηπξφζζεηα πνζά ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηζκνχ ησλ ηδησηηθψλ θαη
βηνκεραληθψλ εηαηξηψλ. ήκεξα, ηα ‗πξάζηλα ηηκνιφγηα‘ είλαη ην ζπλεζέζηεξν
εζεινληηθφ εξγαιείν, ην νπνίν πξνάγεη ηνλ ειεθηξηζκφ απφ ΑΠΔ. Κπξίσο
πξνζειθχεη απηφλνκνπο ηδηψηεο κε ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ ΑΠΔ κε ηε ζέιεζή ηνπο λα
πιεξψζεη επηπξφζζεηα πνζά αλά kW ζε ζρέζε κε έλα ζπλεζηζκέλν
ινγαξηαζκφ. Παξφιν απηά, κέρξη ζήκεξα, δελ επηιέγνπλ πνιινί πειάηεο ηελ
επηινγή απηή. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη κηα ζχλνςε ησλ
κεραληζκψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξψπε κε X, ελψ νη θπξίαξρνη κε X!.
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Πίλαθαο 4-4-1: Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί των ΑΠΕ στην ΕΕ
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4.2 Σημανηικέρ σώπερ
Μεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη:

4.2.1 Γεξκαλία
ην ηέινο ηνπ 2007 νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο παξείραλ ην 14 %
ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ζηε Γεξκαλία, κε ηε ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά λα
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X!

πξνέξρεηαη απφ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. Ζ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο αλαιχεηαη
θαη ζπλέρεηα δηεμνδηθφηεξα.

4.2.2 Πνξηνγαιία
Σν 2001, ε Πνξηνγαιηθή θπβέξλεζε έζεζε ζε ηζρχ έλα λέν κέηξν
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο – ην πξφγξακκα Δ4 (Energy Efficiency and
Endogenous Energies), ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν πνιιαπιψλ,
δηαθνξνπνηεκέλσλ

κέηξσλ

πνπ

ζηνρεχνπλ

ζηελ

πξνψζεζε

κηαο

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξνρή θαη ηε δήηεζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Πξνάγνληαο ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη ηε ρξήζε ησλ
ελδνγελψλ (αλαλεψζηκσλ) πεγψλ ελέξγεηαο, ην πξφγξακκα απηφ ζθνπεχεη λα
αλαβαζκίζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Πνξηνγαιηθήο νηθνλνκίαο θαη λα
εθζπγρξνλίζεη ηε βηνκεραλία ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια πξνζηαηεχεη ην
πεξηβάιινλ κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο ξχπσλ, εηδηθά ζε CO2, νη νπνίνη είλαη
ππεχζπλνη γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.

4.2.3 Ιζπαλία
Ζ Ηζπαλία έρεη σο ζηφρν ηελ παξαγσγή ηνπ 30 % ηεο ειεθηξηθήο ηεο
ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κέρξη ην ηέινο
ηνπ ην 2010, φπνπ ην κηζφ ηεο πνζφηεηαο ηεο ελέξγεηαο ζα πξνέξρεηαη απφ
αηνιηθή ελέξγεηα. Σν 2006, ην 20 % ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ζε ειεθηξηθή
ελέξγεηα ήδε πξνεξρφηαλ απφ ΑΠΔ θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 ε ζπλνιηθή
δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξαγφηαλ απφ κνξθέο ΑΠΔ έθηαζε ην
34.8 % [16]. Μεξηθέο πεξηνρέο ηεο Ηζπαλίαο πξνπνξεχνληαη ζηελ Δπξψπε
ζηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαη ζηνρεχνπλ λα θηάζνπλ ζην 100 % ηεο
θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζε κεξηθά ρξφληα. Οη πεξηνρέο ηεο Καζηίιιεο-Λεφλ θαη
ηεο Γθαιίζηα είλαη πνιχ θνληά ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, θαζψο ην
2006 ην 70 % ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαιππηφηαλ απφ
ΑΠΔ. Δάλ κάιηζηα ζεσξεζεί φηη θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα είλαη κηα κνξθή
πξάζηλεο ελέξγεηαο, πνπ δελ πξνθαιεί εθπνκπή ξχπσλ CO2, ηφηε νη
πεξηνρέο Δμηξεκαληνχξα θαη Καζηίιιε-Μάληζα έρνπλ ήδε εθπιεξψζεη ηνπο
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ζηφρνπο απηνχο. Σν 2005 ε Ηζπαλία έγηλε ε πξψηε ρψξα ζηνλ θφζκν, ζηελ
νπνία ήηαλ απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ ζε θάζε
λέν θηίξην θαη ε δεχηεξε ζηνλ θφζκν (κεηά ην Ηζξαήι) πνπ απαηηνχζε ηελ
εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο δεζηνχ λεξνχ.

4.2.4 Ηλσκέλν Βαζίιεην
Σν 2004 ην 4.65 % ησλ θχξησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαιχπηνληαλ απφ ΑΠΔ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο). Ζ θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ πηζηεχεη
φηη ε ζπλνιηθή ζπκβνιή απφ ΑΠΔ ζα απμεζεί ζην 10 % κέρξη ην ηέινο ηνπ ν
2010.
Δηδηθά ζηε θσηία νη πξνζδνθίεο γηα ΑΠΔ είλαη ζεκαληηθά θηιφδνμεο. Ζ
θσηία ππνινγίδεηαη φηη έρεη 36.5 GW εγθαηαζηεκέλε ηζρχ απφ αηνιηθή
ελέξγεηα, 7.5 GW απφ παιηξξντθή ελέξγεηα, θαη 14 GW ελέξγεηαο
πξνεξρφκελεο απφ θχκαηα. ηφρνο ηεο θσηζέδηθεο θπβέξλεζεο είλαη κέρξη
ην 2010 νη ΑΠΔ λα θαιχπηνπλ ην 18 % ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ελψ ην 2020 λα θηάζεη κέρξη ην 40 %[149].

4.3 Τομείρ ΑΠΔ
4.3.1 Βηνθαύζηκα
Σν πξψην ζεκαληηθφ εξγνζηάζην κε βηναηζαλφιε νινθιεξψζεθε ην
2009 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη θαηεξγάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ έλα
εθαηνκκχξην ηφλνπο ζίηνπ ην ρξφλν. Σν εξγνζηάζην ζα είλαη ην κεγαιχηεξν
ζηελ Δπξψπε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνελέξγεηαο θαη ζα παξάγεη εηεζίσο 400 κε
450 εθαηνκκχξηα ιίηξα βηναηζαλφιεο θαζψο θαη 350.000 ηφλνπο δσνηξνθήο.
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4.3.2 Γεσζεξκία
Σν

Δπξσπατθφ

πκβνχιην

Γεσζεξκηθήο

Δλέξγεηαο

(European

Geothermal Energy Council - EGEC) πξνάγεη ηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα ζηελ
ΔΔ. Ο νξγαληζκφο GeoEner είλαη ην πκβνχιην πνπ αζρνιείηαη κε ηε
δηαρείξηζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηνπο ηνκείο ησλ θηηξίσλ θαη ηεο
βηνκεραλίαο.
2007.

Πίλαθαο 4-2: Καηαλάισζε βηνθαπζίκσλ ζηελ ΔΔ ηα έηε 2005-
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Καηανάλωζη
2005
(GWh)

2007
(GWh)

πλ.
Diesel Αηζαλφιε πλ.
Diesel Αηζαλφιε
40.41 29.447 3.544
46.552 34.395 3.408
7
2
Γαιιία
4.874
8.574 6.855
1.719
16.680 13.506 3.174
3
Απζηξία
920
3.878 3.878
0
4.524
4.270
254
4
Ηζπαλία
1.583
1.961 629
1.332
4.341
3.031
1.310
5
Ζ.Δ.
793
2.097 1.533
563
4.055
3.148
907
6
νπεδία*
1.938
2.587 523
1.894
3.271
1.158
2.113
7
Πνξηνγαιία 2
818
818
0
1.847
1.847
0
8
Ηηαιία
2 059
1.732 1.732
0
1.621
1 621
0
9
Βνπιγαξία
96
96
0
1.308
539
769
10 Πνισλία
481
1 102 491
611
1.171
180
991
11 Βέιγην
0
10
10
0
1.061
1.061
0
12 Διιάδα
32
540
540
0
940
940
0
13 Ληζνπαλία
97
226
162
64
612
477
135
14 Λνπμεκβ.
7
6
6
0
407
397
10
15 Σζερία
33
226
213
13
382
380
2
16 ινβελία
58
50
48
2
160
151
9
17 ινβαθία
110
153
149
4
154
δ.η.
154
18 Οπγγαξία
28
139
4
136
107
0
107
19 Οιιαλδία
0
371
172
179
101
δ.η.
101
20 Ηξιαλδία
9
36
8
13
97
27
54
21 Γαλία
0
42
0
42
70
0
70
22 Λεηνλία
34
29
17
12
20
0
20
23 Φηλιαλδία
0
0
10
0
10
δ.η.
δ.η.
24 Ρνπκαλία
32
32
0
δ.η.
δ.η.
δ.η.
25 Μάιηα
8
10
10
0
δ.η.
δ.η.
δ.η.
26 Δζζνλία
0
7
0
δ.η.
δ.η.
δ.η.
δ.η.
27 Κχπξνο
0
0
0
0
δ.η.
δ.η.
δ.η.
28 ΔΔ
34.796 65.14 47.380 10.138
89.482 67.154 13.563
8
*ην χλνιν ζπκπεξηιακβάλεηαη πεηξέιαην απφ ιαραληθά ζηε Γεξκαλία: 7309 GWh
(2006) θαη 2018 GWh (2005) θαη βηναέξην ζηε νπεδία: 225 GWh (2006) θαη 160 GWh
(2005), δ.η. = δελ δηαηίζεηαη
No
1

Υψξα
Γεξκαλία*

2006
(GWh)

πλ.
21.703

4.3.3 Αηνιηθή Δλέξγεηα
Ζ αξκφδηα επηηξνπή γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο ΔΔ (European
Enviroment Agency - EEA) αλαθέξεη φηη ε αηνιηθή ελέξγεηα έρεη πνιιέο
πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε[126]. ηελ αλαθνξά ηεο
ππνγξακκίδεηαη φηη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ην 2020
ζα κπνξνχζε λα είλαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε δήηεζε
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ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Δπξψπε, ελψ ην 2030 ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ζα
είλαη επηά.
Πίλαθαο 4-3: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αηνιηθή
ελέξγεηα ζηελ ΔΔ.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
15
16
17
19
20
21
22
24
23
25
26
27
28

Χώπα
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Γεξκαλία
23.903 22.247 20.622 18.415 16.629 14.609 11.994 8.754
Ηζπαλία
16.740 15.145 11.615 10.028 8.263 6.203 4.825 3.337
Ηηαιία
3.736 2.726 2.123 1.718 1.255
913
797
690
Γαιιία
3.404 2.454 1 567
757
386
239
145
93
Ζ.Δ.
3.241 2.389 1.963 1.353
888
648
552
474
Γαλία
3.180 3.125 3.140 3.136 3.117 3.110 2.880 2.489
Πνξηνγαιία 2.862 2.150 1.716 1.022
522
299
194
131
Οιιαλδία
2.225 1.746 1.560 1.219 1.078
912
688
486
νπεδία
1.021
788
572
510
442
399
345
293
Οιιαλδία
1.002
805
745
496
339
191
137
124
Απζηξία
995
982
965
819
606
415
139
94
Διιάδα
985
871
746
573
465
375
276
272
Βέιγην
384
287
193
167
95
68
35
32
Πνισλία
472
276
152
83
63
30
5
18
Σζερία
150
116
50
28
17
9
Φηλιαλδία
143
110
86
82
82
52
43
39
Οπγγαξία
127
65
61
18
6
3
1
1
Ληζνπαλία
54
50
56
6
7
0
0
0
Λνπμεκβ.
35
35
35
35
35
22
17
15
Βνπιγαξία
158
70
36
10
1
0
0
0
Δζζνλία
78
58
32
32
6
2
2
0
Λεηνλία
27
27
27
27
26
26
1
1
Ρνπκαλία
10
8
3
2
1
0
0
0
ινβαθία
3
5
5
5
5
3
0
0
ινβαθία
0
0
0
0
0
0
0
0
Κχπξνο
0
0
0
0
0
0
0
0
Μάιηα
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΔ
64.935 56.535 48.069 40.541 34.334 28.528 23.076 17.343

4.3.4 Ηιηαθή Δλέξγεηα
4.3.4.1 Φ/Β ειηαθή ελέξγεηα
Ζ αλάγθε γηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηελ ΔΔ έρεη
νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηθηχνπ PV-NET, έλα δίθηπν ην νπνίν ζπιιέγεη
αληηπξνζψπνπο απφ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ
αζρνινχληαη κε ηε βηνκεραλία Φ/Β ειηαθήο ελέξγεηαο. ην δίθηπν απηφ
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πξνσζείηε ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ
εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεδξίσλ θαη επηηξνπψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο
απηήο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο γηα λα πάξνπλ
απνθάζεηο ή λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο ψζηε λα κπνξέζνπλ
λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα γηα λα
ηξηπιαζηάζεη ηε ρξήζε ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ κέρξη ην 2010.
Σν 2002, ε παγθφζκηα παξαγσγή θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ
μεπέξαζε ηα 550 MW, εθ ησλ νπνίσλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50 % πξνεξρφηαλε
απφ ηελ ΔΔ. ην ηέινο ηνπ 2004, ην 79 % ηεο ζπλνιηθήο Δπξσπατθήο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ήηαλ ζηε Γεξκαλία.
Ζ Πνξηνγαιία έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ζηαζκφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
κε Φ/Β ζηνλ θφζκν, ν νπνίνο νινθιεξψζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2008. Ο
ζηαζκφο είλαη ηζρχνο 46 MW θαη παξάγεη ηθαλή πνζφηεηα ελέξγεηαο γηα λα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο 30.000 θαηνηθηψλ θαη λα εμνηθνλνκήζεη πεξηζζφηεξνπο
απφ 89.383 ηφλνπο ξχπνπο πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ
εηεζίσο. Δπίζεο, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, ν ζηαζκφο παξαγσγήο Serpa
έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 11 MW θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 8.000 θαηνηθηψλ ελψ
παξάιιεια ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ ξχπσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 30.000 ηφλνπο. Σα δχν απηά ειηαθά πάξθα
απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 30 km.
ΔΔ.

Πίλαθαο 4-4: Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Φ/Β ζηελ
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Χώπα
Γεξκαλία
Ηζπαλία
Ηηαιία
Γαιιία
Βέιγην
Πνξηνγαιία
Οιιαλδία
Σζερία
Απζηξία
Λνπμεκβνχξγν
Ζ. Β.
Διιάδα
νπεδία
Φηλιαλδία
Γαλία
ινβελία
Κχπξνο
Πνισλία
Βνπιγαξία
Οπγγαξία
Ρνπκαλία
Ηξιαλδία
Μάιηα
ινβαθία
Ληζνπαλία
Δζζνλία
Λεηνλία
ΔΔ (GWp)

2005
1.910
57.6
46.3
26.3
2.1
3.0
50.8
0.5
24
23.6
10.9
5.4
4.2
4.0
2.7
0.2
0.5
0.3
0.0
0.2
0.0
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
2.17

2006
2.743
175
50
34
4.2
3.4
53
0.8
26
24
14
6.7
4.9
4.5
2.9
0.4
1
0.4
0.1
0.3
0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
3.42

2007
3.846
516
100
47
6.2
18
55
4.0
29
24
18
9.2
6.2
5.0
3.1
0.6
1.7
0.6
0.1
0.3
0.3
0.4
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
4.69

2008
5.321
3.405
318
91
71
68
55
54
30
24
22
19
7.9
5.7
3.2
2.1
2.1
1.6
1.4
0.4
0.4
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
9.53

4.3.4.2 Ηιηαθή ζέξκαλζε θαη ςύμε
Ζ ειηαθή ζεξκφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεξκάλεη λεξφ ή θάπνην
ρψξν. Παγθνζκίσο ε ρξήζε ηεο ην 2005 ήηαλ 88 GW thermal, ελψ ε κειινληηθή
αλάπηπμή ηεο είλαη δπλαηή. Πξνο ην παξψλ ε ΔΔ είλαη δεχηεξε κεηά ηελ Κίλα
ζε εγθαηαζηάζεηο. Δάλ φιεο νη ρψξεο ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηνχζαλ ειηαθή
ζεξκηθή ελέξγεηα φπσο νη Απζηξηαθνί, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηεο ΔΔ ζα ήηαλ
91 GW thermal. Σν 2005 ε ειηαθή ζεξκφηεηα ζηελ ΔΔ ήηαλ ηζνδχλακε κε
πεξηζζφηεξνπο απφ 686.000 ηφλνπο πεηξειαίνπ. Ο ειάρηζηνο ζηφρνο ηεο
ESTIF είλαη λα παξάγεη ειηαθή ζεξκφηεηα ηζνδχλακε κε 5.600.000 ηφλνπο
πεηξειαίνπ ην 2020. Έλαο πην θηιφδνμνο, αιιά εθηθηφο ζηφρνο είλαη νη 73
εθαηνκκχξηα ηφλνπ πεηξειαίνπ αλά έηνο (2020). Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο

Υαξιέπαο Γεκήηξηνο

ειίδα 51

θαη δηεξεχλεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα λα θαιχςεη
ην 50 % ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε ζέξκαλζε θαη ςχμε ρψξνπ θαη λεξνχ
ζε

φιε

ηελ

Δπξψπε,

ρξεζηκνπνηψληαο

ηελ

ειηαθή

ζεξκφηεηα

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ESTTP (European Solar Thermal Technology
Platform)[152]. To 2008 πεξηζζφηεξν απφ 100 εηδηθνί αλέπηπμαλ ηελ SRA
(Strategic Research Agenda)[161], ε νπνία αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ
αλαπηπμηαθνχ ράξηε πνπ ζα δείρλεη ηηο κε ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα
θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κέρξη ην 2050.
Πίλαθαο 4-5: Παξαγσγή ελέξγεηαο από ζπιιέθηεο ζηελ ΔΔ.
Χώπα
Γεξκαλία
Διιάδα
Απζηξία
Γαιιία
Ηηαιία
Ηζπαλία
Κχπξνο
Διβεηία
Γαλία
Ζ. Β.
Πνισλία
Οιιαλδία
Πνξηνγαιία
νπεδία
Βέιγην
Σζερία
ινβελία
ινβαθία
Ρνπκαλία
Ηξιαλδία
Μάιηα
Βνπιγαξία
Φηλιαλδία
Οπγγαξία
Λνπμεκβνχξγν
Λεηνλία
Ληζνπαλία
Δζζνλία
EΔ GWth
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Σύνολο
(kWth)
7 765 800
2 707 740
2 268 231
1 136 870
1 124 361
987 816
485 240
415 786
292 796
270 144
255 973
254 339
223 265
202 445
188 263
115 570
96 110
66 675
66 010
52 080
24 752
22 120
17 705
17 675
15 750
5 005
3 003
1 379
19.08
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4.3.5 Κπκαηηθή ελέξγεηα
Σν πξψην εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκν πάξθν παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ θπκαηηθή ελέξγεηα βξίζθεηαη ζηελ Πνξηνγαιία. ην νπνίν
εγθαηληάζζεθε ην 2008. ε κηα δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη λα απμεζεί
ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ 2.25 MW ζε 21 MW, ρξεζηκνπνηψληαο 25
επηπιένλ γελλήηξηεο[145]. Άιιεο ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε Δπξσπατθφ
επίπεδν πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε θνηία θαη πξφθεηηαη λα έρεη
εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 3 MW, ελψ ε πξνζπάζεηα πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί
κε ην πνζφ ησλ 4 εθαηνκκπξίσλ ιπξψλ.

4.3.6 Παιηξξντθή ελέξγεηα
Ζ παιηξξντθή

ελέξγεηα

πνπ παξάγεηαη ζηε

Βφξεηα

Θάιαζζα

ππνινγίδεηαη θαηά κέζν φξν ζηα 250 GW αλά εκέξα. Δάλ ην 10 % απηήο ηεο
ελέξγεηαο ήηαλ εθκεηαιιεχζηκν θαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο θαη κεηαθνξάο
είρε απφδνζε 50 %, ε κέζε ελέξγεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζα
ήηαλ 5 kWh αλά εκέξα αλά άηνκν[149]. Ζ ΔΔ πξνζθέξεη 8 εθαηνκκχξηα Δπξψ
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο FP7.

4.3.7 Δλέξγεηα από θαύζηκν πδξνγόλνπ
Ζ Δπξσπατθή επηηξνπή ρξεκαηνδνηεί έλα πξφγξακκα γηα ηε ρξήζε
κπαηαξηψλ πδξνγφλνπ ζε νρήκαηα. Σν πην θηιφδνμν πξφγξακκα νλνκάδεηαη
CUTE (Clean Urban Transport for Europe), κε ρξεκαηνδφηεζε 1 εθαηνκκχξηα
Δπξψ θαη ην ECTOS (Ecological City Transport System). Σα πεηξάκαηα
πξαγκαηνπνηνχληαη

ζε

δηάθνξεο

πφιεηο

ηεο

Δπξψπεο,

φπσο

π.ρ.

Άκζηεξληακ, Βαξθειψλε, Ακβνχξγν, Λνλδίλν θ.α.
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4.4 ΑΠΔ ζηη Γεπμανία
Παξφκνηα φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο, ε ελεξγεηαθή
θαηάζηαζε ζηε Γεξκαλία

θπξηαξρείηαη απφ

ηελ έιιεηςε

ζεκαληηθψλ

πνζνηήησλ ζπκβαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, φπσο είλαη ην πεηξέιαην θαη ην
θπζηθφ αέξην. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ εγρψξησλ θνηηαζκάησλ άλζξαθα κεηψλεηαη
ζπλερψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη νξπρεία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ αθφκα
απαηηνχλ πνζά ηεο ηάμεο ησλ δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ γηα λα κπνξέζνπλ λα
επηβηψζνπλ ζε ζρέζε κε ηηο ρακειέο ηηκέο άλζξαθα ζηελ παγθφζκηα αγνξά.
ε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Γεξκαλίαο, ν ιηγλίηεο αμηνπνηείηαη θπξίσο σο κέζν
θαχζεο ζηνπο ζεξκηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη
γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζηε Γεξκαλία δελ κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ σο νη βέιηηζηεο δπλαηέο γηα ηε ρξήζε ΑΠΔ. Αληίζεηα κε άιιεο
πεξηνρέο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηξιαλδία, ηε Γαιιία θαη ηε Γαλία, ην
αηνιηθφ δπλακηθφ ζηε Γεξκαλία είλαη πεξηνξηζκέλν, εθηφο απφ πεξηνρέο πνπ
βξίζθνληαη θνληά ζηελ αθηνγξακκή ηεο ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα. Οη ζπλζήθεο
κφλσζεο γηα ηε ρξήζε ειηαθψλ εθαξκνγψλ δελ είλαη επίζεο ηδαληθέο, ιφγσ
ησλ άζηαησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο ζηελ
πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Χζηφζν, ζηφρνο ηεο Γεξκαληθήο θπβέξλεζεο είλαη λα
δηπιαζηάζεη ην κεξίδην ηεο παξερφκελεο ελέξγεηαο απφ ηηο ΑΠΔ κέρξη ην ηέινο
ηνπ ην 2010 ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πνζά ηνπ 2000. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ηνπιάρηζηνλ ην 4.2% ηεο Γεξκαληθήο θχξηαο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ην
12.5% ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο ελέξγεηαο ζα παξάγεηαη απφ ΑΠΔ. ην κέζν
θαη καθξνπξφζεζκν πιάλν, νη ζηφρνη πνπ ζέιεη λα επηηχρεη είλαη ην 20% κέρξη
ην 2020 θαη ην 50% κέρξη ην 2050 ηεο θχξηαο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Σα
απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ζηηγκήο είλαη πνιιά ππνζρφκελα.
Ζ Γεξκαλία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ εγθαηεζηεκέλσλ αηνιηθψλ
γελλεηξηψλ ζηνλ θφζκν, ελψ ην 2004 16.000 MW αηνιηθήο ελέξγεηαο
ηξνθνδνηνχζαλ κε 26 TWh ή πξνζεγγηζηηθά ην 6% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο
παξνρήο ζην δίθηπν. Ζ ηζρχο ησλ Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ μεπέξαζε ην φξην ησλ
700 MWp. Ζ αγνξά ησλ ειηαθψλ ζεξκηθψλ ζπζζσξεπηψλ είλαη καθξάλ ε
κεγαιχηεξε ζηελ Δπξψπε, θαζψο πεξηζζφηεξν απφ 6 εθαηνκκχξηα
ηεηξαγσληθά κέηξα ειηαθψλ πάλει ηζνδχλακσλ κε 4.400 MW είλαη
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ηνπνζεηεκέλα ζηηο νξνθέο ησλ Γεξκαληθψλ νηθηψλ. Ζ βηνκάδα ζε θάζε ηεο
κνξθή (πγξή, ζηεξεά, αέξηα) ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο, φπσο
είλαη ε νηθηαθή ζέξκαλζε, ε ζπκπαξαγσγή θαη ηα κέζα κεηαθνξάο, ελψ
πνπζελά αιινχ ην βηνληίδει δελ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζε απηνθίλεηα
θαη αγξνηηθά νρήκαηα. πλνιηθά. 5.1 % ή 131 TWh ηεο Γεξκαληθήο παξνρήο
ελέξγεηαο γηα ειεθηξηζκφ, ζέξκαλζε θαη κεηαθνξά παξέρεηαη απφ ΑΠΔ. Σα
παξαπάλσ παξηζηάλνληαη ζην ρήκα 4.3.
Σα θηιφδνμα απηά επηηεχγκαηα κπφξεζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν
κε ηε βνήζεηα θαη ηελ ππνζηήξημε θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη θαλνληζκψλ
πξνο φθεινο ησλ ΑΠΔ θαη ηεο ελεξγεηαθήο ζπληήξεζεο. Κνηηψληαο πίζσ
ηξεηο δεθαεηίεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ησλ ΑΠΔ θαη ηεο
ελεξγεηαθήο ζπληήξεζεο ήξζαλ ζην πξνζθήλην κεηά ηελ πξψηε πεηξειατθή
θξίζε ην 1973. Πνιιαπιά θαη ζπλερή κέηξα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
αληίζηνηρνπ αγνξαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ησλ ηερλνινγηψλ μεθίλεζαλ απφ
ηηο Γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε νκνζπνλδηαθφ
επίπεδν. Δλψ πνιιά κέηξα, νξφζεκν γηα ηελ ελεξγεηαθή Γεξκαληθή πνιηηηθή
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ, έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηε δεθαεηία
ηνπ 70 έσο ην 1998.
Σν θζηλφπσξν ηνπ 1998, ε ζπληεξεηηθή θπβέξλεζε αληηθαηαζηάζεθε
απφ έλα ζπλαζπηζκφ ηνπ αξηζηεξνχ θαη ηνπ ‗πξάζηλνπ‘ πνιηηηθνχ θφκκαηνο.
Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα εξεπλεηηθά έξγα ήηαλ ε
πινπνίεζε κέρξη ην 2005 κηαο λέαο επνρήο γηα ηελ ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ην
1990. Οη θχξηνη ζηφρνη είλαη ε ελίζρπζε ησλ ΑΠΔ γηα ηελ παξνρή ελέξγεηαο, ε
κείσζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο θαη ε απφζπξζε ησλ πξνγξακκάησλ
ππξεληθήο ελέξγεηαο. Σα επηηεχγκαηα θαη ηα νθέιε απφ ην 1991 έσο ην 2012
ηεο πνιηηηθήο απηήο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα.
Σα

θχξηα

πνιηηηθά

κέηξα

ηα

νπνία

ζα

δεκηνπξγήζνπλ

ηηο

θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ΑΠΔ ζηε Γεξκαλία ήηαλ:


Ζ πηνζέηεζε ηεο Γξάζεο γηα ΑΠΔ (Renewable Energy Act - REA). Σν
κέηξν απηφ πξφθεηηαη λα δηαζθαιίζεη ίζεο θαη δίθαηεο επθαηξίεο ζηελ
αγνξά ελέξγεηαο γηα ηηο ΑΠΔ θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ φπνησλ
εκπνδίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ησλ ΑΠΔ. Μηα
αλαζεσξεκέλε έθδνζε απφ ηε REA ήξζε ζην πξνζθήλην ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2004.
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Ζ ζέζπηζε κηα ‗ελεξγεηαθήο νκνθσλίαο‘ κε ηε βηνκεραλία ελέξγεηαο
ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη γηα ηε ρξήζε ησλ ΑΠΔ ρσξίο φκσο ηελ
αλάκεημε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο.
Μηα εληεηακέλε πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο ηεο αγνξάο

ησλ ΑΠΔ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θξαηηθή βνήζεηα, φπνπ ππνζηεξίδεηαη ε
εγθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο θαη/ή ειεθηξηζκνχ.
Απφ ην μεθίλεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 1999, πεξηζζφηεξα απφ 400000 άιια
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην ίδην κήθνο θχκαηνο έρνπλ μεθηλήζεη κε ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ 500 εθαηνκκχξηα Δπξψ.

ρήκα 4.3: Πνζνζηό παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ
ζηε Γεξκαλία.
Ζ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηεκάησλ ζε
100000 ζηέγεο (1999-2003) ζηφρεπζε ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Φ/Β
εγθαηαζηάζεσλ ζηε Γεξκαλία. Σν 1999, πεξίπνπ 50 ΜWp ηζρχο ζπλδεφηαλ
ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Γεξκαλίαο, ην 2003 νη επηπξφζζεηεο
100000 ζθεπέο ή αιιηψο ηα 300 MWp εθνδίαζαλ κε Φ/Β ζπζηήκαηα, ηηο
πεξηζζφηεξεο ζηέγεο ηδησηηθψλ ζπηηηψλ. Σν πξφγξακκα ήηαλ πνιχ απνδνηηθφ
θαη ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε δηείζδπζε ηεο αγνξάο θαη ζηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ.
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ρήκα 4.4: πκκεηνρή αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα ηε κείσζε ηνπ
CO2 ζηε Γεξκαλία.
Γάλεηα κε επλντθά επηηφθηα γηα επελδχζεηο ζε πεξηβαιινληηθά θηιηθά
ηερλνινγίεο απφ ηηο Γεξκαληθέο ηξάπεδεο πξνηηκψληαη απφ ηνπο επελδπηέο γηα
ηελ επηρνξήγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηνπο. Οη Γεξκαληθέο ηξάπεδεο DtA
θαη KfW ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρνξήγεζε επελδχζεσλ ζε ηερλνινγίεο ΑΠΔ ή
γεληθά ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο κε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα
εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ζ KfW θαη ε DtA έρνπλ πξνσζήζεη θαη ππνζηεξίμεη
επελδχζεηο

ζε

εξεπλεηηθά

έξγα

κε

ΑΠΔ

ζπλνιηθνχ

θφζηνπο

11.1

δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ: KfW-πξφγξακκα κείσζεο εθπνκπψλ CO2 (19972003, 422.3 εθαηνκκχξηα Δπξψ), KfW-CO2 πξφγξακκα επαλαμηνιφγεζεο
θηηξίσλ (2001-2003, 20.5 εθαηνκκχξηα Δπξψ), DtA-ERP- πξφγξακκα
ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληνινγηθήο εμνηθνλφκεζεο (1991-2003, 6,942
εθαηνκκχξηα Δπξψ), DtA- πξφγξακκα πεξηβάιινληνο (1991-2003, 3,679
εθαηνκκχξηα Δπξψ).
Ζ ξαρνθνθαιηά ησλ δαλεηαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ηo DtA-ERP
πξφγξακκα ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληνινγηθήο εμνηθνλφκεζεο, φπνπ ηα
αξρηθά

ERP

αληηζηνηρνχλ

ζην

European

Recovery

Program.

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα ε πεγή απηή ρξεκαηνδφηεζεο πξννξηδφηαλ αξρηθά γηα ηε
Γεξκαληθή Οκνζπνλδία κεηά ην 2 ν Παγθφζκην Πφιεκν, ζηα πιαίζηα ηνπ
ρεδίνπ Μάξζαι (1948). Σν θεθάιαην απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηελ
αλαθαηαζθεπή ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο.
Χζηφζν, ην θεθάιαην εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη ελ κέξεη ρξεζηκνπνηείηαη
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γηα λα επηδνηήζεηο πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ΑΠΔ θαη ηελ
ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε.
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Μέπορ Β

5. Διζαγωγή
Ζ Παξαγσγή ππξεληθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε
βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε
κεηαηξνπή πξνο ηηο αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη άιισλ πεξηβαιινληηθά
απνδεθηψλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [97]. χκθσλα κε
ην [97], ην Κνηλνβνχιην απνθάζηζε ην 1991 φηη ε παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ
ηνλ άλεκν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εθπιήξσζε ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ
ζηφρσλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο. Ζ ζπλερηδφκελε επέθηαζε ηεο αηνιηθήο
ελέξγεηαο έρεη ζπλεπψο ζηξαηεγηθή ζεκαζία. Ζ νπεδηθή Δζληθή Τπεξεζία
Δλέξγεηαο δειψλεη φηη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζηφρσλ γηα ηελ επέθηαζε ηεο
αηνιηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη 10 TWh / έηνο εληφο ησλ πξνζερψλ 10-15
εηψλ [97]. ηε νπεδία, έσο ηα ηέιε ηνπ 2004, εγθαηαζηάζεθαλ 442 MW
ηζρχνο

αηνιηθήο

ελέξγεηαο,

πνπ

αληηζηνηρεί

ζε

1%

ηεο

ζπλνιηθήο

εγθαηεζηεκέλεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο ζην ζνπεδηθφ δίθηπν [23, 98]. Απηέο νη
αλεκνγελλήηξηεο παξήγαλ 0,8 TWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 2004, πνπ
αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 0,5% ηνπ ζπλφινπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
παξάγεηαη ή θαη εηζάγεηαη [23, 98].
Οη αλεκνγελλήηξηεο (Α / Γ) κπνξεί είηε λα ιεηηνπξγνχλ ζε ζηαζεξέο ή
κεηαβιεηέο ζηξνθέο. ε κηα αλεκνγελλήηξηα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, ε γελλήηξηα
είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν. ε κηα αλεκνγελλήηξηα
κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, ε

γελλήηξηα ειέγρεηαη απφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ

ηζρχνο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηε ρξήζε αλεκνγελλεηξηψλ κεηαβιεηήο
ηαρχηεηαο. Μεηαμχ απηψλ είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ γηα ηε κείσζε ησλ
πηέζεσλ ζηελ κεραληθή δνκή, κείσζε ηνπ αθνπζηηθνχ ζνξχβνπ θαη ε
δπλαηφηεηα ειέγρνπ ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο [11]. Οη πεξηζζφηεξεο απφ
ηνπο

κεγάινπο

θαηαζθεπαζηέο

αλεκνγελλεηξηψλ,

αλαπηχζζνπλ

λέεο

κεγαιχηεξεο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ πεξηνρή ησλ 3-5-MW [3]. Απηέο νη κεγάιεο
αλεκνγελλήηξηεο είλαη φιεο βαζηζκέλεο ζηελ ιεηηνπξγία κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο
κε έιεγρν βήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλε γελλήηξηα κε άκεζε νδήγεζε
(ρσξίο θηβψηην ηαρπηήησλ). Οη γελλήηξηεο επαγσγήο κε έιεγρν πηψζεο
ζεσξνχληαη αλέθηθηεο [3] γηα ηηο ελ ιφγσ κεγάιεο αλεκνγελλήηξηεο. ήκεξα
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(έηνο

2010),

απφ

ρξεζηκνπνηνχληαη

ηελ

βηνκεραλία

επαγσγηθέο

γελλήηξηεο

αηνιηθήο

ελέξγεηαο

δηπιήο

δηέγεξζεο

ζπλήζσο
γηα

ηηο

κεγαιχηεξεο αλεκνγελλήηξηεο [19, 29, 73, 105].
Σν

ζεκαληηθφηεξν

πιενλέθηεκα

ηεο γελλήηξηαο επαγσγήο δηπιήο

δηέγεξζεο (DFIG), θαη ε νπνία ην θαηέζηεζε δεκνθηιέο, είλαη φηη ν
ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο έρεη κφλν λα ρεηξηζηεί έλα θιάζκα (20-30%) ηεο
ζπλνιηθήο ηζρχνο ζην ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο [36, 68, 110]. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη απψιεηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη
κεησκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ειέγρνπ ηζρχνο πνπ έρεη λα
ρεηξηζηεί ηε ζπλνιηθή ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο θαη ζε κηα ζχγρξνλε
γελλήηξηα άκεζεο ζχδεπμεο, εθηφο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο απφ ηε
ρξήζε κηθξφηεξνπ κεηαηξνπέα.

5.1 Αναζκόπηζη ηηρ ζσεηικήρ έπεςναρ
χκθσλα κε ην [12], ε παξαγσγή ελέξγεηαο κπνξεί λα απμεζεί θαηά 2-6%
γηα ηελ αλεκνγελλήηξηα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο ζε ζχγθξηζε κε κηα
αλεκνγελλήηξηα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, ελψ ζην [112] αλαθέξεηαη φηη ε αχμεζε
ελέξγεηαο κπνξεί λα θηάζεη ζην 39%. ην [69] απνδεηθλχεηαη φηη ε αχμεζε ηεο
παξαγσγήο ελέξγεηαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο ζε
ζχγθξηζε κε ηηο πην απιέο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο αλεκνγελλήηξηεο κπνξεί λα
πνηθίιιεη κεηαμχ 3-28%, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο ηνπνζεζίαο θαη ησλ
παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ. Τπνινγηζκνί απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΔΓΓΓ
έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε δηάθνξα έγγξαθα, γηα παξάδεηγκα [52, 86, 99]. Μηα
ζχγθξηζε κε άιια ειεθηξηθά ζπζηήκαηα γηα αλεκνγελλήηξηεο είλαη, σζηφζν,
πην δχζθνιν λα βξεζεί. Μηα εμαίξεζε απνηειεί ην [16], φπνπ ν Datta θαη άιινη
έρνπλ θάλεη κηα ζχγθξηζε ηεο απνξξφθεζεο ελέξγεηαο γηα δηάθνξα
ζπζηήκαηα WT. χκθσλα κε ην [16], ε ζχιιεςε ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα
απμεζεί ζεκαληηθά ρξεζηκνπνηψληαο κηα

ΔΓΓΓ. Γειψλνπλ απμεκέλε

ζχιιεςε ελέξγεηαο κηαο ΔΓΓΓ πάλσ απφ 20% ζε ζρέζε κε έλα ζχζηεκα
κεηαβιεηήο

ηαρχηεηαο

πνπ

ρξεζηκνπνηεί

κεραλή

επαγσγήο

βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ θαη πάλσ απφ 60% ζε ζχγθξηζε κε έλα ζχζηεκα
ζηαζεξήο ηαρχηεηαο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπκε
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δηάθνξα απνηειέζκαηα, είλαη φηη νη ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ
έξεπλα ζε έξεπλα δηαθέξνπλ. Παξάγνληεο φπσο ε ηαρχηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο
κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο Α / Γ, ν ζρεδηαζκφο ηεο πηέξπγαο, ηη είδνπο ελέξγεηα ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνηλή βάζε γηα ζπγθξίζεηο, επηινγή ηεο
κέγηζηεο ηαρχηεηαο ηεο Α / Γ, επηιεγκέλν πξνθίι πηέξπγαο, απφληα ζηνηρεία
φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο, θιπ, επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ησλ
εξεπλψλ. Τπάξρεη ζπλεπψο αλάγθε λα δηεπθξηλίζνπκε ηη κέγεζνο θέξδνπο
δέζκεπζεο ελέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα
αλεκνγελλήηξηα κε ΔΓΓΓ, ζε ζχγθξηζε ηφζν κε κηα Α / Γ κεηαβιεηήο
ηαρχηεηαο, θαζψο θαη ζε ζρέζε

κηαο παξαδνζηαθήο Α / Γ ζηαζεξήο

ηαρχηεηαο.
Ο έιεγρνο ηεο ΔΓΓΓ είλαη πην πεξίπινθνο απφ ηνλ έιεγρν κηαο θαλνληθήο
επαγσγηθήο κεραλήο. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ΔΓΓΓ ην ξεχκα ηνπ ξφηνξα
ειέγρεηαη απφ έλα ειεθηξνληθφ κεηαηξνπέα ηζρχνο. Έλαο ζπλεζηζκέλνο
ηξφπνο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξεχκαηνο ηνπ ξφηνξα είλαη κέζσ δηαλπζκαηηθνχ
ειέγρνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πεδίνπ. Πνιιά ζπζηήκαηα δηαλπζκαηηθνχ ειέγρνπ
γηα ηελ ΔΓΓΓ έρνπλ πξνηαζεί. Έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο είλαη ν έιεγρνο ηνπ
ξεχκαηνο ηνπ ξφηνξα κε πξνζαλαηνιηζκφ ξνήο ζηνλ ζηάηε [46, 61, 80, 99], ή
κε πξνζαλαηνιηζκφ ξνήο δηάθελνπ αγσγψλ [107, 110]. Αλ ε αληίζηαζε ηνπ
ζηάηνξα κπνξεί λα ζεσξεζεί κηθξή, ν πξνζαλαηνιηζκφο ξνήο ζηνλ ζηάηε
ζπκπίπηεη κε ηνλ αξρηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ηελ ηάζε ηνπ ζηάηε
(πξνζαλαηνιηζκφο ξνήο ζην δίθηπν) [17, 61, 68]. Ο Wang θαη άιινη [107]
έρνπλ δηαπηζηψζεη απφ πξνζνκνηψζεηο, φηη ε ξνή επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο
αιιαγέο ηνπ θνξηίνπ φζν θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο παξνρήο ξεχκαηνο ζηνλ
ζηάηε. Ζ απφθξηζε ηεο ξνήο ζε κηα δηαηαξαρή είλαη κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε.
Ο Heller θαη άιινη[43] θαη ν Congwei θαη άιινη έρνπλ δηεξεπλήζεη [13] ηε
ζηαζεξφηεηα ησλ ΔΓΓΓ αλαιπηηθά, δείρλνληαο φηη ε δπλακηθέο ηεο ΔΓΓΓ
έρνπλ αλεπαξθψο απνζβελλπκέλεο ηδηνηηκέο (πφινπο), κε κηα αληίζηνηρε
θπζηθή ζπρλφηεηα θνληά ζηε ζπρλφηεηα ηεο γξακκήο, θαη, επίζεο, φηη ην
ζχζηεκα είλαη αζηαζέο γηα νξηζκέλεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ γηα
έλα ζχζηεκα κε πξνζαλαηνιηζκφ ξνήο ζηνλ ζηάηε. Απηέο νη αλεπαξθψο
απνζβελλπκέλεο ηδηνηηκέο επεξεάδνπλ ηε δπλακηθή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ ξφηνξα
κέζσ ηεο αληί-ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο (EMF). Οη ηαιαληψζεηο ηεο ξνήο
κπνξνχλ λα απνζβεζζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μηα κέζνδνο είλαη λα
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κεησζεί ην εχξνο δψλεο ησλ ειεγθηψλ ξεχκαηνο[43]. Ο Wang θαη άιινη[107]
έρνπλ εηζαγάγεη κηα δηαθνξηθή αληηζηάζκηζε ξνήο πνπ βειηηψλεη ηελ
απφζβεζε ηεο ξνήο. Οη Kelber et al. έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη [54] κηα άιιε
δπλαηφηεηα: λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο επηπιένλ (ηξίηνο) κεηαηξνπέαο πνπ
αληηθαζηζηά ην ζεκείν ηνπ αζηέξα ηεο πεξηέιημεο ηνπ ζηάηε, δειαδή, εηζάγεηαη
έλαο επηπιένλ βαζκφο ειεπζεξίαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
ελεξγφ απφζβεζε ησλ ηαιαληψζεσλ ηεο ξνήο. Ο Kelber έρεη [55], πξνέβε ζε
ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ απφζβεζεο ησλ

ηαιαληψζεσλ ηεο

ξνήο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη κέζνδνη κε αληηζηάζκηζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ξνήο
θαη ε κέζνδνο κε έλα επηπιένλ κεηαηξνπέα θαηαθέξλνπλ λα απνζβέζνπλ ηηο
ηαιαληψζεηο θαιχηεξα.
Ζ απφθξηζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηηο δηαηαξαρέο δηθηχνπ είλαη έλα
ζεκαληηθφ δήηεκα, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθψλ ζηξνβίισλ απμάλεηαη ζηαζεξά. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη
ζεκαληηθφ γηα ηηο ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο λα είλαη ζε ζέζε λα κειεηήζνπλ
ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ βπζίζεσλ ηάζεο , γηα παξάδεηγκα, ηελ
απφθξηζε ηεο αηνιηθήο ηνπξκπίλαο. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ γίλνληαη κε
πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο δηθηχνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε φζν ην
δπλαηφλ απιά κνληέια, ηα νπνία φκσο λα κπνξνχλ λα κνληεινπνηήζνπλ ηελ
δπλακηθή πνπ καο ελδηαθέξεη. ην [22, 26, 60, 84], έλα κνληέιν ηξίηεο ηάμεο
έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα αγλνεί ηε δπλακηθή ξνήο ηνπ ζηάηε ηεο ΔΓΓΓ . Σν
κνληέιν απηφ δίλεη κηα ζσζηή κέζε ηηκή [22], αιιά έλα κεηνλέθηεκα είλαη φηη
κεξηθά απφ ηα θχξηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ έρνπλ
επίζεο παξακειεζεί. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ, πξέπεη λα γίλεη κηα ειαθξψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε
ηνπ κνληέινπ. Όπσο πεξηγξάςακε πην πάλσ θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ είλαη ε θπζηθή ζπρλφηεηα ηεο δπλακηθήο ξνήο, πνπ είλαη
θνληά ζηελ ζπρλφηεηα γξακκήο. Γεδνκέλνπ φηη ε δπλακηθή ηεο ΔΓΓΓ
επεξεάδεηαη απφ δχν θαθψο απνζβελλπκέλεο ηδηνηηκέο (πφινπο), ζα ήηαλ
θπζηθφ λα κεησζεί ην κνληέιν ηεο ΔΓΓΓ ζε δπλακηθή ξνή πνπ ζα
πεξηγξάθεηαη απφ έλα κνληέιν δεχηεξεο ηάμεο. Απηφο είλαη έλαο θνηλφο
ηξφπνο γηα ηε κείσζε ηνπ κνληέινπ ηεο ΔΓΓΓ ζηελ θιαζηθή ζεσξία αλάιπζεο
ειέγρνπ επζηάζεηαο [13, 43]. Ζ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κνληέιν
πξνζνκνίσζεο κέλεη λα απνδεηρζεί. Γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπκπεξηθνξά κηαο
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απφθξηζεο ζε ηαιάλησζε, είλαη πξνθαλέο φηη έλα δεχηεξεο ηάμεο κνληέιν
είλαη ην πην απιφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί.
Νέεο λφξκεο δηθηχνπ ζα απαηηήζνπλ, νη αλεκνγελλήηξηεο θαη αηνιηθά
πάξθα λα αληηπαξέξρνληαη βπζίζεηο ηάζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε
θαλνληθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ακέζσο
κφιηο ε νλνκαζηηθή ηάζε ηνπ δηθηχνπ έρεη επαλέιζεη. Οη ελ ιφγσ λφξκεο
βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηφζν ζηε νπεδία [96] φζν θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο
[8]. Απηέο νη λφξκεο δηθηχνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ ειεθηξηθνχ
ζπζηήκαηνο ζηηο κειινληηθέο αλεκνγελλήηξηεο, θαη έρνπλ μεθηλήζεη κεγάιεο
πξνζπάζεηεο βηνκεραληθήο έξεπλαο [8, 20, 28, 30, 42, 72], κε ζθνπφ ηελ
πξνζαξκνγή

ησλ

ζπζηεκάησλ

ζηα

λέα

δεδνκέλα.

ήκεξα,

κηα

αλεκνγελλήηξηα ΔΓΓΓ ζα απνζπλδεζεί απφ ην δίθηπν, φηαλ εκθαληζηνχλ
κεγάιεο βπζίζεηο ηάζεο. Όηαλ κηα αλεκνγελλήηξηα απνζπλδεζεί, παίξλεη
θάπνην ρξφλν κέρξη λα επαλαζπλδεζεί κε ην δίθηπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη λέεο
Α / Γ πξέπεη λα αληηπαξέξρνληαη απηέο ηηο βπζίζεηο ηάζεο. Σν ζχζηεκα ΔΓΓΓ
ηνπ ζήκεξα, έρεη έλα ζηδεξέλην άμνλα ζην θχθισκα ηνπ ξφηνξα, ην νπνίν ζε
κεγάιεο δηαηαξαρέο δηθηχνπ ζα πξέπεη λα βξαρπθπθιψζεη ην θχθισκα ηνπ
δξνκέα θπθιψκαηνο γηα λα πξνζηαηέςεη ηνλ κεηαηξνπέα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε
αλεκνγελλήηξηα ζα πξέπεη λα απνζπλδεζεί απφ ην δίθηπν, κεηά απφ κηα
κεγάιε βχζηζε ηάζεο.
ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κεξηθέο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ηξνπνπνίεζεο
ελνο ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηελ ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ

θαηά

ηελ

βχζηζε

ηάζεο.

ην

[20]

αληηπαξάιιεια

ζπξίζηνξ

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θχθισκα ηνπ ζηάηε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα
γξήγνξε (εληφο 10 ms) απνζχλδεζε ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ζηάηε, θαη σο εθ
ηνχηνπ λα είλαη ζε ζέζε λα επαλακαγλεηίζεη ηε γελλήηξηα θαη λα γίλεη ε
επαλαζχλδεζε ηνπ ζηάηε ζην δίθηπν φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα. Μηα άιιε
επηινγή πνπ πξνηείλεηαη ζην [72], είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο «ελεξγφο»
κνριφο, ν νπνίνο λα κπνξεί λα ζπάζεη ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο κέζα ζηνλ
θπξίσο άμνλα. Μηα ηξίηε κέζνδνο, πνπ αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη
λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο πξφζζεηνο κεηαηξνπέαο γηα λα αληηθαηαζηήζεη ην
ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ αζηέξα ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ ζηάηε [54, 55]. ην [55], ν
Kelber

έρεη

δείμεη

φηη

έλα

ηέηνην

ζχζηεκα

κπνξεί

λα

απνζβέζεη

απνηειεζκαηηθά ηηο ηαιαληψζεηο ηεο ξνήο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ βχζηζε
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ηάζεο. Όια απηά ηα ζπζηήκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλακηθέο επηδφζεηο.
Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη ην θφζηνο ησλ δηαθφξσλ
ζπζηεκάησλ αληηκεηψπηζεο ησλ βπζίζεσλ ηάζεο κπνξνχλ επίζεο λα
επεξεάζνπλ ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ σζηε λα είλαη ηθάλν λα ιεηηνπξγεί θαηά ηε
δηάξθεηα βχζηζεο ηάζεο είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζνχλ νη ζπλέπεηεο γηα ηε
ζρέζε

θφζηνπο-απνηειεζκαηηθφηεηαο.

Κάζε

αμηνιφγεζε

ησλ

κεζφδσλ

αληηκεηψπηζεο βπζίζεσλ ηάζεο θαη πψο επεξεάδνπλ ηε απνδνηηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη δχζθνιν λα βξεζεί ζηε βηβιηνγξαθία. Οη ζπλέπεηεο ζηελ
απνδνηηθφηεηα

είλαη

έλα

ζεκαληηθφ

δήηεκα,

δεδνκέλνπ

φηη,

φπσο

πξναλαθέξζεθε, έλα απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα κε ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ είλαη
φηη νη απψιεηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ηζρχνο είλαη κεησκέλεο ζε
ζχγθξηζε κε έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ν εμνπιηζκφο ηζρχνο ζα πξέπεη λα
ρεηξηζηεί ηε ζπλνιηθή ηζρχ. Δπηπιένλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπγθξίλνπκε απηά
ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ βχζηζε ηάζεο κε έλα ζχζηεκα πνπ
ρξεζηκνπνηεί έλα πιήξε κεηαηξνπέα ηζρχνο, δεδνκέλνπ φηη έλα ηέηνην
ζχζηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη εμαηξεηηθή απφδνζε θαηά ηελ βχζηζε
ηάζεο[74].
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6. Σςζηήμαηα Αιολικήρ ενέπγειαρ
6.1 Μεηαηποπή Αιολικήρ Δνέπγειαρ
ε απηφ ην ηκήκα, ζα πεξηγξαθνχλ νη ηδηφηεηεο ηνπ αλέκνπ, νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζε απηήλ ηελ εξγαζία. Πξψηα ζα παξνπζηαζηεί ν
θαηακεξηζκφο αλέκνπ, δειαδή, ε πηζαλφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο κέζεο
ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. Ο θαηακεξηζκφο αλέκνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλακελφκελε αμία νξηζκέλσλ πνζνηήησλ, π.ρ. ηεο
παξαγφκελεο ελέξγεηαο. ηε ζπλέρεηα, δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
αεξνδπλακηθήο ηζρχνο ζα πεξηγξαθεί. Σέινο, ζα παξνπζηαζηεί ν ιφγνο
αεξνδπλακηθήο κεηαηξνπήο, δειαδή, ε ιεγφκελε θακπχιε Cp (ι, β). Ο
ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζηα,
γηα παξάδεηγκα, [11, 53].

6.1.1 Καηακεξηζκόο αλέκνπ
Ζ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ππθλφηεηαο γηα
λα πεξηγξάςεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη ε ζπλάξηεζε Weibull[53]. Ζ
θαηαλνκή Weibull πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο
ππθλφηεηαο

φπνπ k είλαη κηα παξάκεηξνο ζρήκαηνο, c είλαη κηα παξάκεηξνο θιίκαθαο
θαη w είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Έηζη, ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ (ή ε
αλακελφκελε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ), w, κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ

φπνπ i "είλαη Eulerâ € ™ s ιεηηνπξγία γάκκα, δειαδή,
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Δάλ ην ζρήκα παξάκεηξνο ηζνχηαη κε 2, ε θαηαλνκή Weibull είλαη γλσζηή
σο ε θαηαλνκή Rayleigh.

Γηα ηελ θαηαλνκή Rayleigh ην ζπληειεζηή θιίκαθαο, γ, δεδνκέλεο ηεο κέζε
ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κπνξεί λα είλαη
βξέζεθε απφ ην (k = 2, θαη

ην ρήκα 6-1, ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο
πηζαλφηεηαο ηεο θαηαλνκήο Rayleigh. Ζ κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ θαηά ην
πνζνζηφ είλαη 5,4 m / s, 6,8 m / s θαη 8,2 m / s. Μηα ηαρχηεηα αλέκνπ ηεο 5,4
m / s αληηζηνηρνχλ ζε κία κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ ηνπνζεζία ζηε νπεδία
[100], ελψ 8α € "9 m / s άλεκν ηαρχηεηεο δηαηίζεληαη ζε ρψξνπο πνπ
βξίζθνληαη εθηφο ηεο δαληθήο δπηηθή αθηή [24].

ρήκα 6-1 Πηζαλόηεηα ππθλόηεηαο ηεο θαηαλνκήο Rayleigh. Η
κέζε ηαρύηεηα αλέκνπ 5,4 m / s (ζπλερήο), 6,8 m / s
(δηαθεθνκκέλε) θαη 8,2 m / s (θνπθίδεο).
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6.1.2 Έιεγρνο αεξνδπλακηθήο ηζρύνο
ε πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ, είλαη αλαγθαίν λα πεξηνξηζηεί ε ηζρχο
εηζφδνπ ζηελ αλεκνγελλήηξηα, δειαδή, λα ππάξρεη έιεγρνο αεξνδπλακηθήο
ηζρχνο. Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ηξφπνη λα ψζηε λα ειεγρζεί ε αεξνδπλακηθή
ηζρχο. Μέζσ απψιεηαο ζηήξημεο, γσλίαο πηέξπγαο ή ελεξγνχ ειέγρνπ
απψιεηαο ζηήξημεο. Διεγρφκελε απψιεηα ζηήξημεο, ζπλεπάγεηαη φηη νη
ιεπίδεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο
ελέξγεηαο απφ ηνλ άλεκν ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ θαη δελ πξνβιέπεηαη
κεραληζκφο κεηαβνιήο ηεο γσλίαο ηεο πηέξπγαο [11].
Ο έιεγρνο βήκαηνο ηεο γσλίαο ηεο πηέξπγαο είλαη ε πην θνηλή κέζνδνο γηα
ηνλ έιεγρν ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηηο λεφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο
αλεκνγελλήηξηεο. ρεδφλ φιεο νη αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο
ρξεζηκνπνηνχλ έιεγρν βήκαηνο. Όηαλ ε ηαρχηεηα αλέκνπ είλαη θάησ απφ ηελ
νλνκαζηηθή ε ηνπξκπίλα ζα πξέπεη λα παξάγεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε
ελέξγεηα, θαη απηφ ρξεζηκνπνηψληαο κηα γσλία βήκαηνο πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ
απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ. Πάλσ απφ ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα
ηνπ αλέκνπ, ε γσλία βήκαηνο ειέγρεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε αεξνδπλακηθή
δχλακε είλαη βξίζθεηαη ζηελ νλνκαζηηθή ηηκή ηεο[11]. Πξνθεηκέλνπ λα
πεξηνξηζηεί ε αεξνδπλακηθή δχλακε, ζε πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ, ε γσλία
βήκαηνο ειέγρεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεησζεί ε γσλία πξνζβνιήο,
δειαδή, ε γσλία κεηαμχ ηεο γξακκήο ρνξδή ηεο ιεπίδαο θαη ηεο ζρεηηθήο
θαηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ [53]. Δίλαη επίζεο δπλαηφ λα απμεζεί ε γσλία
πξνζβνιήο

έσο

απψιεηαο

ζηήξημεο,

πξνθεηκέλνπ

λα

πεξηνξηζηεί

ε

αεξνδπλακηθή δχλακε. Απηή ε κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα
ξπζκηζηεί κε αθξίβεηα ην επίπεδν ηζρχνο ζε πςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ
αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο. Απηή ε κέζνδνο ειέγρνπ είλαη γλσζηή
σο ελεξγή απψιεηα ζηήξημεο ή ζπλδπαζκέλε απψιεηα ζηήξημεο[11].

6.1.3 Αεξνδπλακηθή κεηαηξνπή
Οξηζκέλε απφ ηε δηαζέζηκε δχλακε ηνπ αλέκνπ κεηαηξέπεηαη απφ ηα
πηεξχγηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε κεραληθή ηζρχ πνπ επελεξγεί ζηνλ άμνλα
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πεξηζηξνθήο ηεο. Γηα ππνινγηζκνχο ζηαζεξήο θαηάζηαζεο, ηεο κεραληθήο
ελέξγεηαο απφ κηα αλεκνγελλήηξηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιεγφκελε
θακπχιε Cp (ι, β). Ζ κεραληθή ηζρχο, Pmech, κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ [53]

φπνπ Cp είλαη ν ζπληειεζηήο δχλακεο, β είλαη ε γσλία βήκαηνο, ι είλαη ν
ιφγνο ηαρχηεηαο άθξνπ, w είλαη ε ηαρχηεηα αλέκνπ, Ωr είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ
ξφηνξα (απφ ηελ πιεπξά ηεο ρακειήο ηαρχηεηαο ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ), rr
είλαη ή αθηίλα ηνπ ζηξνθείνπ (ζηελ νπζία ην κήθνο ηεο πηέξπγαο), ξ είλαη ε
ππθλφηεηα ηνπ αέξα θαη Ar είλαη ε πεξηνρή ζαξψλεηαη απφ ηνλ ξφηνξα. ην
ζρήκα 2.2, θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα θακπχιεο Cp (ι, β) θαη δχλακεο ζηνλ
άμνλα σο ζπλάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ γηα ηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα
ηνπ ξφηνξα, γηα αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο. ην ζρήκα 2.2b ε
ζπκπαγήο γξακκή αληηζηνηρεί ζε έλα ζηαζεξή γσλία βήκαηνο (β), ελψ ε
δηαθεθνκκέλε γξακκή αληηζηνηρεί ζε κεηαβαιιφκελν

β (ελεξγφο έιεγρνο

απψιεηαο ζηήξημεο).

ρήκα 6-2 α) πληειεζηήο δύλακεο, Cp, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ
ιόγν ησλ ηαρπηήησλ άθξνπ, ι. β) Η κεραληθή ελέξγεηα ζε ζπλάξηεζε
ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηελ νλνκαζηηθή ηαρύηεηα ξόηνξα (ε
ζπλερήο γξακκή είλαη ε ζηαζεξή γσλία βήκαηνο, δειαδή, κε έιεγρν
απώιεηαο ζηήξημεο θαη ε δηαθεθνκκέλε γξακκή είλαη κε ελεξγό
έιεγρν απώιεηαο ζηήξημεο).
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ην ρήκα 6-2 παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ηνπ πψο ε κεραληθή
δχλακε, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θακπχιε Cp (ι, β), θαη ε ηαρχηεηα δξνκέα
πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ γηα κηα αλεκνγελλήηξηα
κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο. Ζ ηαρχηεηα ηνπ ξφηνξα ζηελ πεξηνρή ηεο κεηαβιεηήο
ηαρχηεηαο ειέγρεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε βέιηηζηε αλαινγία
ηαρχηεηαο άθξνπ, ι, δειαδή, ε Cp, δηαηεξείηαη ζην κέγηζην φζν ε δχλακε ή ε
ηαρχηεηα ηνπ ξφηνξα είλαη θαηψηεξε ηεο νλνκαζηηθήο ηηκήο. Όπσο
πξναλαθέξζεθε, ζε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ ε γσλία βήκαηνο ειέγρεηαη
κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηζρχο εηζφδνπ ζηελ αλεκνγελλήηξηα, φηαλ ε
ηνπξκπίλα έρεη θηάζεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηζρχ. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα.
2.3β, ε ηνπξκπίλα ζε απηφ ην παξάδεηγκα θζάλεη ηελ νλνκαζηηθή ηεο ηζρχ, 1
pu, ζε άλεκν ηαρχηεηαο πεξίπνπ 13 m / s. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα λα βειηηζηνπνηεζεί ε αθηίλα ηνπ ξφηνξα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κε
ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπνζέηεζεο ζηα νπνία
επηθξαηνχλ άλεκνη κε δηαθνξεηηθέο κέζεο ηαρχηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε
αθηίλα, rr ηνπ ξφηνξα, απμάλεηαη, ε ηζρχο εμφδνπ ηνπ ζηξνβίινπ επίζεο
απμάλεηαη, ζχκθσλα κε ην (2,5). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νλνκαζηηθή ηζρχο ζα
επηηεπρζεί γηα κηα κηθξφηεξε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζην
ζρήκα 2.3β). Χζηφζν, ε αχμεζε ηεο αθηίλαο ηνπ ξφηνξα ζπλεπάγεηαη φηη, γηα
κεγαιχηεξε ηαρχηεηα αλέκνπ ε δχλακε εηζφδνπ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί αθφκε
πεξηζζφηεξν, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ειέγρνπ βήκαηνο, έηζη ψζηε λα κελ
ππάξμεη ππέξβαζε ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχο ηεο γελλήηξηαο. Χο εθ ηνχηνπ,
ππάξρεη έλαο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηεο αθηίλαο ηνπ ξφηνξα θαη ηελ νλνκαζηηθή
ηζρχ ηεο γελλήηξηαο. Ζ επηινγή ησλ κεγεζψλ απηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν
βαζκφ απφ ην κέζν φξν ηαρχηεηαο αλέκνπ ηεο ηνπνζεζίαο

6.2 Σςζηήμαηα Ανεμογεννηηπιών
Οη αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ είηε κε ζηαζεξή ηαρχηεηα
(γηα ηελ αθξίβεηα κέζα ζε έλα εχξνο ηαρπηήησλ πεξίπνπ 1%) ή κε κεηαβιεηή
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ηαρχηεηα. Γηα αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, ε γελλήηξηα (επαγσγηθή

ρήκα 6-2 Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο αλεκνγελλήηξηαο. α) Σαρχηεηα
ξφηνξα ζε ζπλάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. β) Μεραληθή ηζρχο ζε
ζπλάξηεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ
γελλήηξηα) είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν. Γεδνκέλνπ φηη ε
ηαρχηεηα είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ, θαη ζίγνπξα κε
ειέγμηκε, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνξξνθεζνχλ νη αλαηαξάμεηο ηεο αηνιηθήο
ελέξγεηαο κε ηε κνξθή ηεο πεξηζηξνθηθήο ελέξγεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, γηα έλα
ζχζηεκα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, νη αλαηαξαρέο ηνπ αλέκνπ ζα έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηηο κεηαβνιέο ζηελ παξαγφκελε ελέξγεηα, θαη, ζπλεπψο,
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηζρχνο ηνπ δηθηχνπ [77]. Γηα κηα κεηαβιεηήο
ηαρχηεηαο αλεκνγελλήηξηα ε γελλήηξηα ειέγρεηαη απφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ
ηζρχνο, ν νπνίνο θαζηζηά δπλαηφ ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα. Με
ηνλ ηξφπν απηφ νη δηαθπκάλζεηο δχλακεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο
δηαθπκάλζεηο

ηνπ

αλέκνπ,

κπνξεί

λα

απνξξνθεζνχλ

(ιηγφηεξν

ή

πεξηζζφηεξν) απφ ηελ αιιαγή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα[82], θαη ζπλεπψο
δηαθπκάλζεηο ηζρχνο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαηξνπή ηεο αηνιηθήο
ελέξγεηαο θαη ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ. Χο εθ
ηνχηνπ, νη επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηζρχνο πνπ πξνθαινχληαη απφ κηα
αλεκνγελλήηξηα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζε ζχγθξηζε κε κηα ηνπξκπίλα
ζηαζεξήο ηαρχηεηαο[58].
Ζ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο κηαο αλεκνγελλήηξηαο είλαη αξθεηά ρακειή θαη
πξέπεη, ζπλεπψο, λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ειεθηξηθή ζπρλφηεηα. Απηφ κπνξεί
λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: κε έλα θηβψηην ηαρπηήησλ ή κε ηνλ αξηζκφ ησλ
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δεπγψλ πφισλ ηεο γελλήηξηαο. Ο αξηζκφο ησλ δεπγψλ ησλ πφισλ θαζνξίδεη
ηε κεραληθή ηαρχηεηα ηεο γελλήηξηαο ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξηθή ζπρλφηεηα
ελψ ην θηβψηην ηαρπηήησλ ξπζκίδεη ηελ ηαρχηεηα δξνκέα ηνπ ζηξνβίινπ ζε
ζρέζε κε ηε κεραληθή ηαρχηεηα ηεο γελλήηξηαο.
ηελ

ελφηεηα

απηή

ηα

εμήο

ζπζηήκαηα

αλεκνγελλήηξηαο

ζα

παξνπζηαζηνχλ:
 Αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, κε γελλήηξηα επαγσγήο.
 Αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, εμνπιηζκέλεο κε επαγσγηθή
γελλήηξηα βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ ή ζχγρξνλε γελλήηξηα.
 Αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, εμνπιηζκέλεο κε ζχγρξνλε
γελλήηξηα πνιιαπιψλ πφισλ ή ζχγρξνλε γελλήηξηα πνιιαπιψλ πφισλ
κφληκνπ καγλήηε.
 Αλεκνγελλήηξηεο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο εμνπιηζκέλεο κε ΔΓΓΓ.
Τπάξρνπλ επίζεο θαη άιια ζπζηήκαηα πθηζηακέλσλ αλεκνγελλεηξηψλ.
Πεξηγξαθή κεξηθψλ απφ ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξεί λα βξεζεί ζην [36].

6.2.1 Αλεκνγελλήηξηα ζηαζεξήο ηαρύηεηαο
ηελ αλεκνγελλήηξηα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο ε γελλήηξηα επαγσγήο είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 6-3

ρήκα 6-3 ύζηεκα αλεκνγελλήηξηαο ζηαζεξήο ηαρύηεηαο κε
επαγσγηθή γελλήηξηα
Ζ ηαρχηεηα ηνπ ξφηνξα ζηελ ζηαζεξήο ηαρχηεηαο αλεκνγελλήηξηα
θαζνξίδεηαη απφ έλα θηβψηην ηαρπηήησλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεπγψλ ησλ
πφισλ ηεο γελλήηξηαο. Ζ αλεκνγελλήηξηα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο έρεη ζπρλά δχν
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ζηαζεξέο ηαρχηεηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε δχν γελλεηξηψλ κε
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αξηζκφ δεπγψλ πφισλ, ή κπνξεί λα είλαη κηα
γελλήηξηα κε δχν πεξηειίμεηο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δεχγε
πφισλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε αεξνδπλακηθή απφδνζε
θαζψο θαη κεησκέλεο απψιεηεο καγλεηίζεσο ζε ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ.
Απηφ ην ζχζηεκα (έλα ή δχν ηαρπηήησλ) ήηαλ ε "πκβαηηθή" ζρεδίαζε πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ πνιινχο Γαλνχο θαηαζθεπαζηέο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ
1980 θαη ηνπ 1990 [36].

6.2.2 Αλεκνγελλήηξηα κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο
Σν ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6-4 απνηειείηαη απφ κία
αλεκνγελλήηξηα είλαη εμνπιηζκέλε κε κεηαηξνπέα ζπλδεδεκέλν ζην ζηάηε ηεο
γελλήηξηαο. Ζ γελλήηξηα ζα κπνξνχζε είηε λα είλαη κηα επαγσγηθή γελλήηξηα
βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ ή κηα ζχγρξνλε γελλήηξηα. Σν θηβψηην ηαρπηήησλ

ρήκα 6-4 ύζηεκα αλεκνγελλήηξηαο κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο κε
ζύγρξνλε επαγσγηθή γελλήηξηα
είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε ε κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ
ξφηνξα λα αληηζηνηρεί ζηελ νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ηεο γελλήηξηαο. Οη
ζχγρξνλεο γελλήηξηεο θαη νη ζχγρξνλεο γελλήηξηεο κφληκνπ καγλήηε κπνξνχλ
λα ζρεδηαζηνχλ κε πνιιαπινχο πφινπο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε
γηα έλα θηβψηην ηαρπηήησλ, βι. ρήκα 6-5. Γεδνκέλνπ φηη απηφ ην ζχζηεκα
«πιήξνπο ηζρχνο" κεηαηξνπέαο / γελλήηξηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα
άιιεο εθαξκνγέο, έλα πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην θαιά
αλεπηπγκέλν θαη δπλαηφ ζχζηεκα ειέγρνπ [7, 39, 61]. Μηα ζχγρξνλε
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γελλήηξηα

κε

πνιινχο

πφινπο,

ζηνλ

ξφιν

ηεο

αλεκνγελλήηξηαο

θαηαζθεπάδεηαη κε επηηπρία απφ ηελ Enercon [25].

ρήκα 6-5 ύζηεκα αλεκνγελλήηξηαο άκεζεο θίλεζεο(ρσξίο
θηβώηην ηαρπηήησλ) κε ζύγρξνλε γελλήηξηα (SG)

6.2.3 Αλεκνγελλήηξηα κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο κε επαγσγηθή
γελλήηξηα δηπιήο δηέγεξζεο
Σν ζχζηεκα απηφ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6-6, απνηειείηαη απφ κηα
αλεκνγελλήηξηα κε επαγσγηθή γελλήηξηα δηπιήο δηέγεξζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ν ζηάηεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν, ελψ ε πεξηέιημε ηνπ ξφηνξα

ρήκα 6-6 ύζηεκα αλεκνγελλήηξηαο κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο κε
επαγσγηθή γελλήηξηα δηπιήο δηέγεξζεο(ΔΓΓΓ)(DFIG)
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είλαη ζπλδεδεκέλε κέζσ δαθηπιίσλ ζε έλα κεηαηξνπέα. Σν ζχζηεκα
απηφ έρεη πξφζθαηα γίλεη πνιχ δεκνθηιήο σο γελλήηξηα, γηα αλεκνγελλήηξηεο
κεηαβιεηήο

ηαρχηεηαο[36].

Απηφ

νθείιεηαη

θπξίσο

ζην

γεγνλφο

φηη

ειεθηξνληθφο κεηαηξνπέαο ηζρχνο έρεη λα ρεηξηζηεί κφλν έλα θιάζκα (20-30%)
ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο [36, 110]. ο εθ ηνχηνπ, νη απψιεηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ
κεηαηξνπέα ηζρχνο κπνξνχλ λα κεησζνχλ, ζε ζχγθξηζε κε έλα ζχζηεκα ζην
νπνίν ν κεηαηξνπέαο έρεη λα ρεηξηζηεί ηελ ζπλνιηθή ηζρχ, βι. θεθάιαην 3.
Δπηπιένλ, ην θφζηνο ηνπ κεηαηξνπέα κεηψλεηαη.
Τπάξρεη κηα παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ ΔΓΓΓ πνπ ρξεζηκνπνηεί ειέγμηκεο
εμσηεξηθέο αληηζηάζεηο ζηνλ ξφηνξα (ζπγθξίζηκε κε ηελ αλάθηεζε ηεο
νιίζζεζεο ηζρχνο). Μεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη
πνζνζηφ ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη ζηηο εμσηεξηθέο αληηζηάζεηο θαη δελ είλαη
δπλαηφλ λα ειεγρζεί ε άεξγνο ηζρχο.
Οη θαηαζθεπαζηέο, πνπ παξάγνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο ρξεζηκνπνηψληαο
ΔΓΓΓ είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε DeWind, GE Wind Energy, Nordex, θαη Vestas
[19, 29, 73, 105].

6.3 Σςζηήμαηα

επαγωγικών

γεννηηπιών

για

ανεμογεννήηπιερ
Γηα ζπζηήκαηα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, κε πεξηνξηζκέλν θάζκα κεηαβιεηήο
ηαρχηεηαο, π.ρ. ± 30% ηεο ζχγρξνλεο ηαρχηεηαο, νη ΔΓΓΓ κπνξνχλ λα είλαη
κηα ελδηαθέξνπζα ιχζε [61]. Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ν ιφγνο γηα απηφ
είλαη φηη ν ειεθηξνληθφο κεηαηξνπέαο ηζρχνο έρεη κφλν λα ρεηξηζηεί έλα
θιάζκα (20-30%) ηεο ζπλνιηθήο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [36, 110].
Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απψιεηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ κεηαηξνπέα ηζρχνο είλαη
κεησκέλεο ζε ζχγθξηζε κε έλα ζχζηεκα φπνπ ν κεηαηξνπέαο πξέπεη λα
ρεηξηζηεί ηε ζπλνιηθή ηζρχ. Δπηπιένλ, ην θφζηνο ηνπ κεηαηξνπέα είλαη
κηθξφηεξν. Σν θχθισκα ηνπ ζηάηε ηεο ΔΓΓΓ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν,
ελψ ην θχθισκα ηνπ ξφηνξα ζπλδέεηαη κε έλαλ κεηαηξνπέα κέζσ δαθηπιίσλ
νιίζζεζεο, βιέπε ρήκα 6-7. Μηα πην ιεπηνκεξήο εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο
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ρήκα 6-7 Αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο επαγσγηθήο γελλήηξηαο δηπιήο
δηέγεξζεο

ΔΓΓΓ κε έλα back-to-back κεηαηξνπέα κπνξεί λα δεη ζηελ ρήκα 6-8. Ο
back-to-back κεηαηξνπέαο απνηειείηαη απφ δχν κεηαηξνπείο, δειαδή, έλα
κεηαηξνπέα απφ ηε κεξηά ηεο κεραλήο θαη έλα απφ ηε κεξηά ηνπ δηθηχνπ πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλεο "back-to-back." (πιάηε κε πιάηε). Μεηαμχ ησλ δχν
κεηαηξνπέσλ έλαο ππθλσηήο

ηνπνζεηείηαη, σο απνζήθε ελέξγεηαο,

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ νη κεηαβνιέο ηεο ηάζεο (θπκάησζε) κηθξέο. Με
ηνλ κεηαηξνπέα απφ ηελ πιεπξά ηεο κεραλήο, είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο

ρήκα 6-8 ύζηεκα αλεκνγελλήηξηαο ΔΓΓΓ κε δύν κεηαηξνπείο
ζπλδεδεκέλνπο back-to-back

ξνπήο ή ηεο ηαρχηεηαο ηεο ΔΓΓΓ θαζψο επίζεο θαη ηνλ ζπληειεζηή
ηζρχνο ζηνπο αθξνδέθηεο ζηάηε, ελψ ν θχξηνο ζηφρνο γηα ηνλ κεηαηξνπέα απφ
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ηελ πιεπξά ηνπ πιέγκαηνο είλαη λα θξαηήζεη ηελ ζπλερή ηάζε ζηαζεξή. Σα
ραξαθηεξηζηηθά ηαρχηεηαο-ξνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ θαίλνληαη ζηελ
εηθφλα. 2,10 [61]. Όπσο επίζεο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ε ΔΓΓΓ κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί ηφζν ζε ιεηηνπξγία θηλεηήξα θαη γελλήηξηαο κε έλα θάζκα
ηαρχηεηαο ξφηνξα ± Δωγmax ηεο ζχγρξνλεο ηαρχηεηαο, ω1.

ρήκα 6-9 Υαξαθηεξηζηηθά ηαρύηεηαο-ξνπήο κηαο ΔΓΓΓ
Μηα ηππηθή εθαξκνγή, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, γηα ΔΓΓΓ είλαη νη
αλεκνγελλήηξηεο, δεδνκέλνπ φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν
θάζκα

ηαρχηεηαο,

πεξίπνπ

±

30%.

Άιιεο

εθαξκνγέο,

εθηφο

απφ

αλεκνγελλήηξηεο, γηα ηα ζπζηήκαηα ΔΓΓΓ είλαη, γηα παξάδεηγκα, ηα
ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζθνλδχινπ[4], απηφλνκα ζπζηήκαηα
ληίδει[78], αληιηνζηάζηα ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [6, 43], ή
ε πεξηζηξεθφκελνη κεηαηξνπείο πνπ ηξνθνδνηνχλ έλα δίθηπν ζηδεξνδξφκσλ
απφ έλα δεκφζην δίθηπν ζηαζεξήο ζπρλφηεηαο[61]

6.3.1 Ιζνδύλακν θύθισκα ηεο επαγσγηθήο γελλήηξηαο δηπιήο
δηέγεξζεο
Σν

ηζνδχλακν

θχθισκα

ηεο

ΔΓΓΓ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

καγλεηηθψλ απσιεηψλ θαίλεηαη ζην ζρήκα 2.11. Απηφ ην ηζνδχλακν θχθισκα
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ηζρχεη γηα έλα ηζνδχλακν ιεηηνπξγίαο αζηέξα θαη γηα ππνινγηζκνχο ζηαζεξήο
θαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ΔΓΓΓ είλαη ζπλδεδεκέλε ζε ηξίγσλν, ε
κεραλή κπνξεί αθφκα λα παξνπζηαζηεί κε απηή ηελ παξνπζίαζε ηζνδχλακνπ
αζηέξα. ηελ ελφηεηα απηή, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο jσ γηα ηνπο
ππνινγηζκνχο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ ε ηάζε ηνπ ξφηνξα Vr ζην ρήκα
6-10 βξαρπθπθισζεί, ην ηζνδχλακν θχθισκα γηα ηελ ΔΓΓΓ γίλεηαη ίδην κε ην
ηζνδχλακν θχθισκα ησλ επαγσγηθψλ κεραλψλ βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ.

ρήκα 6-10 Ιζνδύλακν θύθισκα ηεο ΔΓΓΓ
Αλ εθαξκφζνπκε ηνλ θαλφλα ηνπ Kirchhoff γηα ηηο ηάζεηο ζην θχθισκα ηνπ
ζρήκαηνο 2.11

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ζπκβνιηζκνί
Vs ηάζε ζηάηε
Vr ηάζε ξφηνξα
Is ξεχκα ζηάηε
Ir ξεχκα ξφηνξα
IRm ξεχκα αληίζηαζεο καγλεηίζεσο
σ1 ζπρλφηεηα ζηάηε
s νιίζζεζε
Ζ νιίζζεζε s, ηζνχηαη κε

Rs αληίζηαζε ζηάηε
Rr αληίζηαζε ξφηνξα
Rm αληίζηαζε καγλεηίζεσο
Lsι επαγσγηθή δηαξξνή ζηαηε
Lrι επαγσγηθή δηαξξνή ξφηνξα
Lm επαγσγή καγλεηίζεσο

φπνπ σr είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ξφηνξα θαη σ 2 είλαη ε ζπρλφηεηα νιίζζεζεο.
Αλ ε ξνπή αέξνο, ζηάηε θαη ξφηνξα νξηζηνχλ σο
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νη εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ηζνδχλακν θχθισκα κπνξφπλ λα
μαλαγξαθνχλ σο εμήο

Οη απψιεηεο αληίζηαζεο ηεο επαγσγηθήο γελλήηξηαο είλαη

θαη είλαη πηζαλφ λα εθθξάζνπκε ηελ ειεθηξνκεραληθή ξνπή Te, σο

φπνπ np είλαη ν αξηζκφο ησλ δεπγψλ πφισλ. Ο Πίλαθαο 6-1 ΣΤΠΗΚΔ
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΣΖ ΔΠΑΓΧΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΖ [101] δείρλεη θάπνηεο ηππηθέο
παξάκεηξνπο ηεο επαγσγηθήο κεραλήο αλά κνλάδα (p.u.)

Πίλαθαο 6-1
ΜΗΥΑΝΗ [101]

ΣΤΠΙΚΔ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ

ΣΗ

ΔΠΑΓΩΓΙΚΗ

6.3.2 Ρνή ηζρύνο
Γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ξνή ηζρχνο ζε έλα ζχζηεκα ΔΓΓΓ, πξέπεη λα
δηεπθξηληζηεί ε ηζρχο εηζφδνπ ηεο ΔΓΓΓ κέζσ ηνπ ζηάηε θαη ηνπ θπθιψκαηνο
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ηνπ ξφηνξα. Ζ θαηλφκελε ηζρχο ζηάηε Ss θαη ξφηνξα Sr

κπνξεί λα

ππνινγηζηεί σο

πνπ κπνξνχλ λα μαλαγξαθνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμηζψζεηο ηεο
πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, σο

Σψξα ε ηζρχο ζηάηε θαη ξφηνξα κπνξεί λα νξηζηεί σο

φπνπ ηα «θαηά πξνζέγγηζε» ππάξρνπλ επεηδή νη απψιεηεο αληίζηαζεο θαη
καγλήηηζεο αγλνήζεθαλ. Απφ ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο, ε κεραληθή ηζρχο πνπ
παξάγεηαη απφ ηελ ΔΓΓΓ, κπνξεη λαπξνζδηνξηζηεί σο ην ζχλνιν ηεο ηζρχνο
ζηάηε θαη ξφηνξα

ηε ζπλέρεηα , δηαηξψληαο ηελ Pmech κε ηελ (κεραληθή) ηαρχηεηα ξφηνξα σm
= σr / np , βξίζθνπκε ηελ παξαγψκελε ειεθηξνκεραληθή ξνπή. Αθφκα απηφ
ζεκαίλεη νηη
θαη
ην ρήκα 6-1 θαίλεηαη ε ξνή ηζρχνο ζε έλα ζχζηεκα ΔΓΓΓ κεησκέλσλ
απσιεηψλ. ην ζρήκα θαίλεηαη πσο ε κεραληθή ηζρχο ρσξίδεηαη κεηαμχ ησλ
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ρήκα 6-11 Ρνή ηζρύνο ζε έλα ζύζηεκα ΔΓΓΓ αλεκνγελλήηξηαο
κεησκέλσλ απσιεηώλ
θπθισκάησλ ηνπ ζηάηε θαη ηνπ ξφηνξα, θαη είλαη εμαξηψκελε απφ ηελ
νιίζζεζε. Αθφκα, ε ηζρχο ηνπ ξφηνξα είαλη πεξίπνπ ίζε κε ην αληίζεην ηεο
ηζρχνο ηνπ ζηάηε επί ηελ νιίζζεζε : Pr ≈ - sPs . Έηζη, φπσο αλαθέξζεθε
λσξίηεξα, ν κεηαηξνπέαο ηνπ ξφηνξα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θιάζκα ηεο
νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηεο ΔΓΓΓ αλ ε κέγηζηε νιίζεζε είλαη ρακειή.
Έλα παξάδεηγκα νηπ πσο ε ηζρχο ηνπ ζηάηε θαη ξφηνξα επεξεάδνληαη απφ
ηελ νιίζζεζε θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 6-2 Παξάδεηγκα Ρνήο ηζρχνο γηα
δηαθνξεηηθέο ηηκέο νιίζζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ
πίλαθα, ε ηζρπο κέζσ ηνπ κεηαηξνπέα, κε δεδνκέλε ηελ κεραληθή ηζρχ, είλαη
κεγαιχηεξε γηα ζεηηθέο ηηκέο νιίζζεζεο (ωr < ω1).
Πίλαθαο 6-2 Παξάδεηγκα Ρνήο ηζρύνο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο
νιίζζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ

Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ παξάγνληα 1 / (1 – s) ζηηο εμηζψζεηο ηεο ηζρχνο
ηνπ ξφηνξα. Χζηφζν γηα κηα αλεκνγελλήηξηα, δελ πρχνπλ αθξηβψο ηα
δεδνκέλα ηνπ Πίλαθαο 6-2 Παξάδεηγκα Ρνήο ηζρχνο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο
νιίζζεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ. Γεληθά, γηα κηα αλεκνγελλήηξηα, ε νιίζζεζε
είλαη ζεηηθή γηα κηθξή κεραληθή ηζρχ θαη αξλεηηθή γηα κεγάιε κεραληθή ηζρχ,
φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6-12. Σν ζρήκα είλαη ίδην κε ην ρήκα 6-3 , αιιά
θαίλνληαη αθφκα ε ηζρχο ηνπ ζηάηε θαη ηνπ ξφηνξα, ελψ θαίλεηαη θαη ε
νιίζζεζε αληί ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα.
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ρήκα 6-12 Σππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελνο ζπζηήκαηνο
αλεκνγελλήηξηαο κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο κε ΔΓΓΓ. α) Οιίζζεζε ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ. β) Μεραληθή
ηζρύο(θνπθίδεο),
ηζρύο
ξόηνξα(ζπλερήο),
θαη
ηζρύο
ζηάηε(δηαθεθνκκέλε) ζε ζπλάξηεζε ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ
ην ζρήκα έρεη ππνηεζεί νηη ε ζρέζε θηβσηίνπ ηαρπηήησλ, είλαη ξπζκηζκέλε
ψζηε ε κέζε ηηκή ηνπ θάζκαηνο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα, λα αληηζνηρεί ζηελ
ζχγρξνλε ηαρχηεηα ηεο ΔΓΓΓ. αθφκα, γηα ηελ αλεκνγελλήηξηα πνπ θαίλεηαη
ζην ρήκα 6-12, ην κέγηζην ηεο ηζρχνο ηνπ ζηάηε είλαη ην 0.7 ηεο νλνκαζηηθήο
ηζρχνο.

6.3.3 Λόγνο ζηξνθώλ ζηάηε – ξόηνξα
Γεδνκέλνπ

φηη νη απψιεηεο

ζην

ειεθηξνληθφ

κεηαηξνπέα

ηζρχνο

εμαξηψληαη απφ ην ξεχκα πνπ δηαξέεη ηηο βαιβίδεο, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε
έλα ιφγν ζηξνθψλ ζηάηε - ξφηνξα ζηελ ΔΓΓΓ πνπ λα ειαρηζηνπνηεί ην ξεχκα
ηνπ ξφηνξα ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηελ κέγηζηε δηαζέζηκε ηάζε ξφηνξα. ην
ζρήκα 2.14 έλαο κεηαζρεκαηηζηήο ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ θπθιψκαηνο ηνπ
ξφηνξα θαη ηνπ κεηαηξνπέα. Ο κεηαζρεκαηηζηήο ππάξρεη γηα λα αλαθέξεη θαη
λα επηζεκάλεη ηνλ ιφγν ζηξνθψλ ζηάηε - ξφηνξα, αιιά δελ ππάξρεη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν ιφγνο ζηξνθψλ ζηάηε - ξφηνξα, ns / nr, είλαη 0,4, ην
ξεχκα ηνπ ξφηνξα είλαη πεξίπνπ 0,4 θνξέο κηθξφηεξν απφ ην ξεχκα ηνπ
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ζηάηε, εάλ παξακειεζεί ην ξεχκα καγλεηίζεσο. Δπηπιένλ, αλ ε νιίζζεζε s
ηεο ΔΓΓΓ είλαη 30%, ε ηάζε ηνπ ξφηνξα ζα είλαη πεξίπνπ VRrotor = s / (ns / nr)
Vs = 0.3/0.4Vs = 0.75Vs, δειαδή, ην 75% ηεο ηάζεο ηνπ ζηάηε, γεγνλφο ην
νπνίν αθήλεη πεξηζψξηα γηα κηα εθεδξεία δπλακηθνχ ειέγρνπ.

ρήκα 6-13 Ο ιόγνο ζηξνθώλ ζηάηε-ξόηνξα ζπκβνιίδεηαη κε
έλαλ «εηθνληθό» κεηαζρεκαηηζηε
εκεηψζηε φηη VRrotor = (nr / ns) VR είλαη ε πξαγκαηηθή (θπζηθή) ηάζε ηνπ
ξφηνξα, ελψ VR είλαη ε ηάζε ηνπ ξφηνξα πνπ αλαθέξεηαη ζην θχθισκα ηνπ
ζηάηε. ηελ παξνχζα εξγαζία, φιεο νη κεηαβιεηέο θαη παξάκεηξνη ηνπ
ξφηνξα, είλαη ζε αλαθνξά κε ην θχθισκα ζηάηε, εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά.

6.3.4 Μείσζε απσιεηώλ καγλήηηζεο
ε κηα ζπλεζηζκέλε κεραλή επαγσγήο ν ζηάηεο ηξνθνδνηείηαη απφ έλα
κεηαηξνπέα, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη είλαη δπλαηφλ λα κεησζνχλ νη
απψιεηεο ηεο κεραλήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν επίπεδν ξνήο. ε
ρακειά θνξηία είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί ην επίπεδν ξνήο, πνπ ζεκαίλεη φηη
κεηψλνληαη νη απψιεηεο καγλεηίζεσο, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε θαιχηεξε
απφδνζε. Χζηφζν, ζην ζχζηεκα ΔΓΓΓ ν ζηάηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην
δίθηπν, θαη αλάινγα ην επίπεδν ξνήο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηάζε
ζηάηε. Αθφκα, γηα ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ ππάξρνπλ, ηνπιάρηζηνλ, δχν κέζνδνη γηα
ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ καγλεηίζεσο ηεο ΔΓΓΓ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη :


βξαρπθπθιψλνληαο ηνλ ζηάηε ηεο γελλήηξηαο επαγσγήο ζε ρακειέο
ηαρχηεηεο αλέκνπ, θαη δηαβίβαζεο φιεο ηεο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ
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κεηαηξνπέα. Απηή ε δηάηαμε είλαη γλσζηή σο βξαρπθπθισκέλε
ΔΓΓΓ.


‗Έρνληαο ηνλ ζηάηε ζπλδεδεκέλν ζε ηξίγσλν ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο
αλέκνπ θαη ζε αζηέξα ζε ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Απηή ε
δηάηαμε αλαθέξεηαη σο ΔΓΓΓ ζπλδεδεκέλε ζε αζηεξνηξίγσλν.

Ζ επίδξαζε πνπ έρνπλ απηέο νη δχν κέζνδνη ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ελφο
ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε
πεξηγξαθή ησλ δχν απηψλ δηαηάμεσλ :

6.3.4.1 «Βξαρπθπθισκέλε ΔΓΓΓ»
Σν ζρήκα 2.15 δείρλεη έλα δηάγξακκα ηεο «Βξαρπθπθισκέλεο ΔΓΓΓ». ην
ζρήκα θαίλνληαη δχν δηαθφπηεο. Ο δηαθφπηεο S2 ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
απνζπλδέζεη

ηελ

ηνπξκπίλα

απφ

ην

δίθηπν

θαη

ν

δηαθφπηεο

S1

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα βξαρπθπθιψζεη ην ζηάηε ηεο ΔΓΓΓ.
Σψξα ν ζηξφβηινο ιεηηνπξγεί σο επαγσγηθή κεραλή βξαρπθπθισκέλνπ
θισβνχ, εθηφο απφ ην φηη ν κεηαηξνπέαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην θχθισκα
ηνπ ξφηνξα

αληί ζην θχθισκα ζηάηε. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ζε απηή ηελ

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ε ΔΓΓΓ κπνξεί λα ειεγρζεί κε παξφκνην ηξφπν φπσο
κία ζπλεζηζκέλε γελλήηξηα επαγσγήο βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ. Γηα
παξάδεηγκα, ζε ρακειή ηαρχηεηα αλέκνπ, ην επίπεδν ξνήο ζηε γελλήηξηα
κπνξεί λα κεησζεί.

6.3.4.2 «ΔΓΓΓ ζπλδεδεκέλε ζε αζηεξνηξίγσλν»
ην

ρήκα

6-14

θαίλεηαη

κηα

δηάηαμε

ΔΓΓΓ

ζπλδεδεκέλεο

ζε

αζηεξνηξίγσλν. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, κηα ζπζθεπή γηα ηελ αιιαγή
κεηαμχ αζηέξα θαη ηξηγψλνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην θχθισκα ηνπ ζηάηε.
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ρήκα 6-14 Αξρή ηεο «βξαρπθπθισκέλεο ΔΓΓΓ»

ρήκα 6-15 Αξρή ηεο ΔΓΓΓ ζε «αζηεξνηξίγσλν»
Πξηλ απφ ηελ αιιαγή απφ ηξίγσλν ζε αζηέξα (ή αληίζηξνθα), ε ηζρχο ηνπ
ζηξνβίινπ κεηψλεηαη ζην κεδέλ θαη ν δηαθφπηεο S1 απνζπλδέεη ην θχθισκα
ζηάηε απφ ην δίθηπν. ηε ζπλέρεηα, ην θχθισκα ζηάηε ζπλδέεηαη ζε ηξίγσλν
(ή αληίζηξνθα) θαη ε ηνπξκπίλα επαλαζπγρξνλίδεηαη ζην δίθηπν.

6.3.5 Άιινη ηύπνη κεραλώλ δηπιήο δηέγεξζεο
ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε άιιψλ εηδψλ κεραλψλ
δηπιήο δηέγεξζεο: κηα θιηκαθνχκελε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο, κηα
θιηκαθνχκελε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο εληαίνπ πιαηζίνπ, κηα
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επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο ρσξίο ςήθηξεο, θαζψο θαη έλαο
βεκαηηθφο θηλεηήξαο δηπιήο δηέγεξζεο.

6.3.5.1 Κιηκαθνύκελε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο
Ζ θιηκαθνχκελε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο απνηειείηαη απφ δχν
επαγσγηθέο κεραλέο δηπιήο δηέγεξζεο κε ξφηνξεο δηπιήο πεξηέιημεο πνπ
ζπλδένληαη κεραληθά κέζσ ηνπ ξφηνξα θαη ειεθηξηθά κέζσ ησλ θπθισκάησλ
ηνπ ξφηνξα. ην ρήκα 6-16 θαίλεηαη ην βαζηθφ δηάγξακκα. Σν θχθισκα ηνπ
ζηάηε κίαο απφ ηηο κεραλέο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν, ελψ ηεο
άιιεο κεραλήο είλαη ζπλδεδεκέλν ζην δίθηπν κέζσ ελφο κεηαηξνπέα.
Γεδνκέλνπ φηη νη ηάζεηο ησλ ξφηνξσλ θαη ησλ δχν κεραλψλ είλαη ίζεο, είλαη
δπλαηφλ λα ειέγμνπκε ηε κεραλή επαγσγήο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην
δίθηπν κέζσ ηεο άιιεο επαγσγηθήο κεραλήο.

ρήκα 6-16 Αξρή ηεο «θιηκαθνύκελεο» ΔΓΓΓ
Δίλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί μερσξηζηφο έιεγρνο ηεο ελεξγνχ θαη άεξγνπ
ηζρχνο ηεο θιηκαθνχκελεο επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο θαηά ηξφπν
παξφκνην κε ηελ επαγσγηθή γελλήηξηα δηπιήο δηέγεξζεο[47].
Δίλαη ακθίβνιν θαηά πφζνλ είλαη πξαθηηθφ λα ζπλδπαζηνχλ δχν επηκέξνπο
κεραλέο ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ κηα επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο, έζησ
θαη αλ είλαη ε βαζηθή δηακφξθσζε επαγσγηθήο κεραλήο δηπιήο δηέγεξζεο.
Λφγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ησλ πεξηειίμεσλ, αλακέλνληαη νη απψιεηεο λα
είλαη πςειφηεξεο απφ φ,ηη κηα ηππηθή επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο
ζπγθξίζηκεο ηαμηλφκεζεο [48].
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6.3.5.2 Κιηκαθνύκελε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο
εληαίνπ πιαηζίνπ
Ζ θιηκαθνχκελε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο εληαίνπ πιαηζίνπ
είλαη κηα θιηκαθνχκελε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο, αιιά θαη κε ηηο
δχν κεραλέο επαγσγήο ζε έλα θνηλφ πιαίζην. Παξφιν πνπ απηή ε κεραλή
είλαη κεραληθά πην ηζρπξή απφ φ,ηη ε θιηκαθνχκελε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο
δηέγεξζεο, ζα ππνθέξεη απφ ζπγθξηηηθά ρακειφηεξε απνδνηηθφηεηα [48].

6.3.5.3 Δπαγσγηθή κεραλή δηπιήο δηέγεξζεο ρσξίο ςήθηξεο
Απηή είλαη κηα κεραλή επαγσγήο κε δχν πεξηειίμεηο ζηάηε ζηελ ίδηα
ππνδνρή. Γειαδή, κε κηα πεξηέιημε γηα ηελ ηζρχ θαη κηα γηα ηνλ έιεγρν. Βιέπε
ρήκα 6-16 γηα έλα βαζηθφ ζρέδην. Γηα λα απνθεπρζεί ε άκεζε ζχδεπμε θαηά
ηξφπν κεηαζρεκαηηζηή κεηαμχ ησλ δχν ηπιηγκάησλ ζηάηε, δελ κπνξνχλ λα
έρνπλ ηελ ίδην αξηζκφ δεπγψλ πφισλ. Δπηπιένλ, γηα λα απνθεπρζεί ε έιιεηςε
ηζνξξνπίαο ζηε καγλεηηθή έιμε γηα ην ξφηνξα, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεπγψλ
πφισλ πξέπεη λα είλαη πςειφηεξε απφ έλα [106]. Ο αξηζκφο ησλ πφισλ ζηνλ
ξφηνξα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνχ ησλ πφισλ ησλ δχν
ηπιηγκάησλ ζηάηε [106]. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο, βι. [106, 108, 111].

6.3.5.4 Βεκαηηθόο θηλεηήξαο δηπιήο δηέγεξζεο
Ο ζηάηεο ηνπ βεκαηηθνχ θηλεηήξα δηπιήο δηέγεξζεο είλαη παλνκνηφηππνο
κε ηνλ ζηάηε ηεο επαγσγηθήο κεραλήο δηπιήο δηέγεξζεο ρσξίο ςήθηξεο, ελψ
ν ξφηνξαο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο απξνζπκίαο.
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ρήκα 6-17 Αξρή ηνπ βεκαηηθνύ θηλεηήξα δηπιήο δηέγεξζεο

Έλα

ηζνδχλακν

θχθισκα

κε

ζηαζεξέο

παξακέηξνπο

κπνξεί

λα

θαηαζθεπαζηεί, παξά ην γεγνλφο φηη ε κεραλή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα
παιιφκελε ξνή θελνχ αέξνο. Έρεη ζρεδφλ ην ίδην ηζνδχλακν θχθισκα, φπσο
ηε θαλνληθή επαγσγηθή γελλήηξηα δηπιήο δηέγεξζεο[109].
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7. Δνεπγειακή
απόδοζη
ανεμογεννηηπιών

ηων

Ο ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ θαη ε ζχλδεζε ηεο κειέηεο απηήο ζε άιινπο
ηχπνπο αλεκνγελλεηξηψλ κε δηάθνξα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα. Απηή ε κειέηε
επηθεληξψλεηαη ζηελ


ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ καγλεηίζεσο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ,



ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ην κέγεζνο ηνπ κεηαηξνπέα ζηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο (δειαδή, φηη κηθξφηεξνο κεηαηξνπέαο ζπλεπάγεηαη
κηθξφηεξν θάζκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο γηα ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ) θαη,
ηέινο,



ηελ ζχγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ κε άιια ειεθηξηθά ζπζηήκαηα.

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζχγθξηζε φζν ην δπλαηφ δηθαηφηεξε, ε ππφζεζε
βάζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ εξγαζία, είλαη φηη ε αλψηαηε (κέζνο
φξνο) ξνπή άμνλα ησλ ζπζηεκάησλ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
πξέπεη λα είλαη ε ίδηα. Δπηπιένλ, ε νλνκαζηηθή ηζρχο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη 2 MW.

7.1 Πποζδιοπιζμόρ ηων απωλειών ιζσύορ
Τπνινγηζκνί ζηαζεξήο θαηάζηαζεο πνπ γίλνληαη ζην παξφλ ηκήκα,
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη απψιεηεο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ.
Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ,
παξνπζηάδνληαη θαη νη απψιεηεο ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ κε γελλήηξηεο
επαγσγήο. Σα αθφινπζα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε:
•

Σύζηημα FSIG 1 - ζχζηεκα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο κε κία γελλήηξηα.

•

Σύζηημα FSIG 2 - ζχζηεκα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, κε δχν γελλήηξηεο ή
κεραληζκφ κεηαβνιήο δεπγψλ πφισλ.

•

Σύζηημα VSIG - ζχζηεκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο κε γελλήηξηα
επαγσγήο κεηαηξνπέα πιήξνπο ηζρχνο.
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•

Σύζηημα DFIG - ζχζηεκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο κε επαγσγηθή
γελλήηξηα δηπιήο δηέγεξζεο.

Σα αθφινπζα είδε απσιεηψλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε: αεξνδπλακηθέο
απψιεηεο, απψιεηεο ζην θηβψηην ηαρπηήησλ, απψιεηεο γελλήηξηαο θαη
απψιεηεο κεηαηξνπέα.

7.2 Αεποδςναμικέρ απώλειερ
Σν ρήκα 7-1 παξνπζηάδεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ζηξνβίινπ σο ζπλάξηεζε ηεο
ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, ηφζν γηα ηα ζηαζεξήο φζν θαη κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο
ζπζηεκάησλ. ην ζρήκα απηφ θαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο κε
κία κφλν γελλήηξηα έρεη ρακειφηεξε ηζρχ ζηηο ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Σα
άιια ζπζηήκαηα παξάγνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Γηα λα ππνινγηζηεί
ε δχλακε ζην ρήκα 7-1, κηα θακπχιε Cp (ι, β), εμάρζεθε κε ηε ρξήζε ηεο
ζεσξίαο ζηνηρείν-ιεπίδαο.

ρήκα 7-1 Ιζρύο αλεκνγελλήηξηαο. Η ηζρύο δίλεηαη σο πνζνζηό
ηεο κέγηζηεο ηζρύνο άμνλα. Η ζπλερήο γξακκή αληηζηνηρεί ζηα
ζπζηήκαηα κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο (VSIG θαη DFIG) θαη ζην ζύζηεκα
δύν ηαρπηήησλ (FSIG 2). Η δηαθεθνκκέλε αλαθέξεηαη ζην ζύζηεκα
ζηαζεξήο ηαρύηεηαο (FSIG 1).
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Γηα λα απνθεπρζεί ην ηα γίλνπλ ηα απνηειέζκαηα εμαξηψκελα απφ ηε
ξνπή, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ έιεγρνπ βήκαηνο, πνπ δηαθέξνπλ
απφ αλεκνγελλήηξηα ζε αλεκνγελλήηξηα, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φιεο νη
ξπζκίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη δελ είλαη
ιεπηνκεξψο γλσζηέο ζε ηξίηνπο, κφλν ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ππνινγηζκνχο, δειαδή, ε επίδξαζε ηεο αλαηαξαρήο
αγλνείηαη. Ο ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ επίδξαζε ηεο αλαηαξαρήο ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζην [69].

7.2.1 Απώιεηεο ζην θηβώηην ηαρπηήησλ
Έλαο ηξφπνο λα ππνινγίζνπκε ηηο απψιεηο ζην θηβψηην ηαρπηήησλ Ploss,GB
βξίζθεηαη ζην [33]

φπνπ n είλαη ε ζηαζεξά απσιεηψλ ζηα δφληηα ησλ γξαλαδηψλ θαη μ κηα
ζηαζεξά ηξηβήο. χκθσλα κε ην [34], γηα έλα θηβψηην ηαρπηήησλ 2-MW, νη
ηηκέο ησλ ζηαζεξψλ n = 0.02 θαη μ = 0.005 είλαη ινγηθέο. ην ρήκα 7-2
θαίλνληαη νη απψιεηεο κεηάδνζεο γηα ηα ππν εμέηαζε ζπζηήκαηα.

Απώλειερ ηηρ γεννήηπιαρ επαγωγήρ
Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη απψιεηεο ηεο γελλήηξηαο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην
ηζνδχλακν θχθισκα ηεο γελλήηξηαο επαγσγήο, κε ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ
απσιεηψλ καγλεηίζεσο.
Γηα ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ, ε πηψζε ηάζεο ζηνπο δαθηπιίνπο νιίζζεζεο έρεη
παξακειεζεί. Δπηπιένλ, ν ιφγνο ησλ ζηξνθψλ ηνπ ζηάηε-πξνο-ξφηνξα γηα
ηελ ΔΓΓΓ, ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε ηάζε ηνπ ξφηνξα
λα είλαη ην 75% ηεο νλνκαζηηθήο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ. Απηφ γίλεηαη γηα λα
ππάξρεη έλα πεξηζψξην αζθάιεηαο, δειαδή, κηα δπλακηθή εθεδξεία γηα ην
ρεηξηζκφ, γηα παξάδεηγκα, κηαο ξηπήο αλέκνπ. Παξαηεξνχκε φηη, αληί λα
ρξεζηκνπνηεζεί κηα δηαθνξεηηθή αλαινγία ζηξνθψλ, ην ίδην απνηέιεζκα
κπνξεί επίζεο λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ νλνκαζηηθψλ ηάζεσλ
ζην ξφηνξα θαη ηνλ ζηάηε [81].
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ρήκα 7-2 Απώιεηεο κεηάδνζεο. Οη απώιεηεο δίλνληαη ώο
πνζνζηό ηεο κέγηζηεο ηζρύνο άμνλα. Η ζπλερήο γξακκή αλαθέξεηαη
ζηα ζπζηήκαηα κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο (VSIG θαη DFIG). Η
δηαθεθνκκέλε αλαθέξεηαη ζηα ζύζηεκαηα κηαο (FSIG 1) θαη δύν
ζηαζεξώλ ηαρπηήησλ (FSIG 2).
ην ρήκα 7-3 εκθαλίδνληαη νη απψιεηεο ηεο γελλήηξηαο επαγσγήο ηνπ
ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη απψιεηεο ηεο γελλήηξηαο είλαη
κεγαιχηεξεο ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ γηα ην ζχζηεκα VSIG ζε
ζχγθξηζε κε ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ είλαη φηη ε αλαινγία θηβσηίσλ ηαρπηήησλ είλαη
δηαθνξεηηθή κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε ξνπή ζηνλ
άμνλα ησλ γελλεηξηψλ ζα είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηα δχν ζπζηήκαηα, γηα ηελ ίδηα
ηζρχ εηζφδνπ. Μπνξεί επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο
ΔΓΓΓ είλαη πςειφηεξεο απφ εθείλεο ησλ VSIG ζηηο ρακειέο ηαρχηεηεο ηνπ
αλέκνπ.
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ρήκα 7-3 Απώιεηεο γελλήηξηαο. Οη απώιεηεο δίλνληαη σο
πνζνζηό ηεο κέγηζηεο ηζρύνο άμνλα. Η ζπλερήο γξακκή αλαθέξεηαη
ζην ζύζηεκα DFIG, ε δηαθεθνκκέλε ζην ζύζηεκα VSIG θαη ε
θνπθηδσηε ζηα ζπζηήκαηα (FSIG 1 & 2)
Ο ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ην επίπεδν ξνήο ηνπ ζπζηήκαηνο VSIG έρεη
βειηηζηνπνηεζεί απφ πιεπξάο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ γηα ην ζχζηεκα
ΔΓΓΓ ην επίπεδν ξνήο είλαη ζρεδφλ αιιειέλδεην κε ηελ ηάζε ηνπ ζηάηε. Απηφ
ζεκαίλεη φηη γηα ην ζχζηεκα VSIG έλα ρακειφηεξν επίπεδν ξνήο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ρακειέο ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ, δειαδή, κεηψλνληαη νη
απψιεηεο καγλεηίζεσο.
Οη επαγσγηθέο γελλήηξηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ελφηεηα απηή
ιεηηνχξγεζαλ ζηα 690 V 50 Hz, κε νλνκαζηηθφ ξεχκα 1900 Α θαη 390 Α
αληίζηνηρα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο νη απφινπζεο παξάκεηξνη.
Ηζρχο 2-MW : Βιέπε παξάξηεκα Β.1
Ηζρχο 0.4-MW : Rs = 0.04 p.u. , Rr = 0.01 p.u. , Rm = 192 p.u. , Lsι = 0.12
p.u. , Lrι = 0.04 p.u. , Lm = 3.7 p.u. θαη np = 3

7.2.2 Απώιεηεο κεηαηξνπέα
Γηα λα είλαη δπλαηφ ε γελλήηξηα επαγσγήο λα ηξνθνδνηεζεί κε κηα πεγή
κεηαβιεηήο ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο, ε γελλήηξηα επαγσγήο κπνξεί λα ζπλδεζεί
κε έλα κεηαηξνπέα κε δηακφξθσζε πιάηνπο παικνχ (PWM). ην ρήκα 7-4,
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θαίλεηαη έλα ηζνδχλακν θχθισκα ηνπ κεηαηξνπέα, φπνπ θάζε ηξαλδίζηνξ, Σ1
έσο T6, είλαη εμνπιηζκέλν κε αληίζηξνθε δίνδν. Έλα θχθισκα PWM ζέηεη ηα
ηξαλδίζηνξ ζε θαηάζηαζε on θαη off. Ο θχθινο εξγαζίαο ηνπ ηξαλδίζηνξ θαη ε
δίνδνο θαζνξίδεη εάλ ην ηξαλδίζηνξ ή κηα δίνδν άγεη ζε έλα πφδη ηξαλδίζηνξ
(Π.ρ., Σ1 θαη Σ4).

ρήκα 7-4 ρεκαηηθό δηάγξακκα κεηαηξνπέα
Οη απψιεηεο ηνπ κεηαηξνπέα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δηαθνπηηθέο
απψιεηεο θαη αγψγηκεο απψιεηεο. Οη δηαθνπηηθέο απψιεηεο ησλ ηξαλδίζηνξ
είλαη νη απψιεηεο αθήο θαη ζβέζεο. Γηα ηε δίνδν ζπλίζηαληαη θπξίσο ζε
απψιεηεο ζβέζεο[103], δειαδή, ελέξγεηα θαηά ηελ αληίζηξνθε-αλάθηεζε. Οη
απψιεηεο αθήο-ζβέζεο γηα ηα ηξαλδίζηνξ θαη ηελ απψιεηα ελέξγεηαο
αληηζηξνθήο-αλάθηεζεο γηα ηηο δηφδνπο κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ ηα θχιια
δεδνκέλσλ(data sheets). Οη απψιεηεο αγσγηκφηεηαο πξνθχπηνπλ απφ ην
ξεχκα πνπ δηαξξέεη ηα ηξαλδίζηνξ θαη ηηο δηφδνπο. Σν ηξαλδίζηνξ θαη ε δίνδνο
κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο ζηαζεξή πηψζε ηάζεο, VCE0 θαη VT0, θαη κηα
αληίζηαζε ζε ζεηξά, rCE θαη rT φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7-4. Απινπνηεκέλεο
εθθξάζεηο ησλ απσιεηψλ αγσγηκφηεηαο ηνπ ηξαλδίζηνξ θαη ηεο δηφδνπ, γηα
έλα άθξν ηξαλδίζηνξ, είλαη (κε κηα εηζαγσγή ηξίηεο αξκνληθήο ηάζεο) [2]
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φπνπ IRMS είλαη ε ελεξγφο (RMS) ηηκή ηνπ (εκηηνλνεηδνχο) ξεχκαηνο ζην
δίθηπν ή ηε γελλήηξηα, mi είλαη ν δείθηεο ηεο δηακφξθσζεο, θαη θ είλαη ε
δηαθνξά θάζεο κεηαμχ ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεχκαηνο.
Πίλαθαο 7-1
Γεδνκέλα
(ηξαλδίζηνξ θαη αλάζηξνθε δίνδνο

ραξαθηεξηζηηθώλ

κεηαηξνπέα.

Γεδνκέλνπ φηη, γηα ηηο ηηκέο ζε απηφ ην θεθάιαην, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηα
[89, 90, 91, 92] (βιέπε πίλαθα 3.1 γηα πξαγκαηηθέο ηηκέο),ηζρχνπλ : rIGBT = rCE
≈ rT θαη VIGBT = VCEO ≈ VTO. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί ην κνληέιν
απψιεηψλ ησλ ηξαλδίζηνξ θαη ηεο δίνδνπ ζην ίδην κνληέιν. Οη απψιεηεο
αγσγηκφηεηαο κπνξνχλ, κε ηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε, λα γξαθηεί σο

Οη δηαθνπηηθέο απψιεηεο ησλ ηξαλδίζηνξ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
αλάινγεο κε ην ξεχκα, γηα κηα δεδνκέλε ζπλερή ηάζε, φπσο πξνυπνηίζεηαη
εδψ [2]. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηαθνπηηθέο απψιεηεο ησλ ηξαλδίζηνξ ε θαη ησλ
αληίζηξνθσλ δίνδσλ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο

φπνπ Eon θαη Eoff είλαη αληίζηνηρα νη απψιεηεο ελέξγεηαο, αθήο θαη
ζβέζεο, γηα ηα ηξαλδίζηνξ, Err είλαη ε ελέξγεηα αληίηξνθεο αλάθηεζεο γηα ηε
δίνδν θαη ην IC,NOM απνηειεί ην νλνκαζηηθφ ξεχκα πνπ δηαξέεη ηα ηξαλδίζηνξ.
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ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο, δχν πηψζεηο ηάζεο, Vsw,T θαη Vsw,D, έρνπλ εηζαρζεί.
Απηφ είλαη δπλαηφλ αθνχ νη ιφγνη (Eon + Eoff) / IC,nom θαη Err / IC,nom είλαη
ζρεδφλ ζηαζεξνί γηα φιεο ηηο βαιβίδεο ζηνλ πίλαθα 9.1. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα
κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλερή ηάζε (dc-link) θαη ζπρλφηεηα κεηαγσγήο, νη
απψιεηεο κεηαγσγήο (δηαθνπηηθέο απψιεηεο) ησλ ηξαλδίζηνξ θαη δηφδσλ
κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ σο κηα ζηαζεξή πηψζε ηάζεο πνπ είλαη
αλεμάξηεηε απφ ηελ ηάμε ξεχκαηνο ησλ βαιβίδσλ. Ζ ζπρλφηεηα κεηαγσγήο
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη 5 kHz. Δπηπιένλ,
δεδνκέλνπ φηη ηα παξάγσγα rCEIC,nom θαη rT IC,nom, είλαη επίζεο ζρεδφλ
ζηαζεξά θαη ίζα κεηαμχ ηνπο, είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί κηα αληίζηαζε,
rIGBT,1Α, ε νπνία ηζρχεη γηα νλνκαζηηθφ ξεχκα IC, nom = 1 A. ηε ζπλέρεηα, ε
αληίζηαζε ηεο θάζε βαιβίδαο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ rIGBT = rIGBT,

1Α

/

Ic,nom, φπνπ ην IC,NOM απνηειεί ην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηεο βαιβίδαο. ηελ
παξνχζα εξγαζία, ην IC,nom επηιέγεηαη σο IC,nom = 2Imaxrms φπνπ Imaxrms είλαη ε
κέγηζηε ελεξγφο (RMS) ηηκή ηνπ ξεχκαηνο ηεο βαιβίδαο. Με ηελ εθηέιεζε ησλ
παξαπάλσ απινπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ IGBT θαη ηεο βαιβίδαο, κπνξεί λα
ηεζεί ζε κηα απζαίξεηε ηάμε. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηνλ
πίλαθα 3.1, είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ε πηψζε ηάζεο Vsw,T = 2,5 V θαη
Vsw,D = 0,38 V, κε ηελ παξαδνρή νηη ε ζπρλφηεηα κεηαγσγήο είλαη 5 kHz θαη ε
αληίζηαζε rIGBT,1 A = 1,76 Ω. Καηά ηνλ θαζνξηζκφ Vsw,T, Vsw,D θαη r IGBT,1 A , έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί νη κέζεο ηηκέο φισλ ησλ βαιβίδσλ ηνπ Πίλαθαο 7-1 Γεδνκέλα
ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαηξνπέα. (ηξαλδίζηνξ θαη αλάζηξνθε δίνδνο. Σψξα, νη
ζπλνιηθέο απψιεηεο ζηα ηξία ζθέιε ηξαλδίζηνξ ηνπ κεηαηξνπέα γίλνληαη

Ο κεηαηξνπέαο Back-to-back κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δχν κεηαηξνπείο
πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο: ν κεηαηξνπέαο απφ ηελ πιεπξά ηεο κεραλήο
(MSC) θαη ν κεηαηξνπέαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ πιεπξά (GSC). Γηα ηνλ
MSC, ην ξεχκα(Irms), πνπ δηαξέεη ηηο βαιβίδεο, είλαη ην ξεχκα ζηάηε γηα ην
ζχζηεκα VSIG ή ην ξεχκα ηνπ ξφηνξα γηα ην ζχζηεκα DFIG. Έλαο ηξφπνο
ππνινγηζκνχ ηνπ Irms γηα ην GSC είλαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ελεξγφ ξεχκα πνπ
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παξάγεηαη απφ ηε κεραλή, πνπ ξπζκίδεηαη κε ην ιφγν ηάζεο κεραλήο θαη
ηάζεο δηθηχνπ. Σν ξεχκα κπνξεί λα επηιεγεί ειεχζεξα. Έηζη, είλαη πιένλ
δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ νη απψιεηεο ηνπ back-to-back κεηαηξνπέα σο

Οη ζπλνιηθέο απψιεηεο ηνπ κεηαηξνπέα παξνπζηάδνληαη σο ζπλάξηεζε
ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζην ζρήκα 3.5. Απφ ην ζρήκα κπνξεί, φπσο
αλακελφηαλ, λα ζεκεησζεί φηη νη απψιεηεο ηνπ κεηαηξνπέα ηνπ ζπζηήκαηνο
DFIG είλαη πνιχ ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα κεηαηξνπέα πιήξνπο
ηζρχνο.

ρήκα 7-5 Απώιεηεο ζηνλ κεηαηξνπέα. Οη απώιεηεο σο πνζνζηό
ηεο κέγηζηεο ηζρύνο άμνλα. Η ζπλερήο γξακκή αλαθέξεηαη ζην DFIG
θαη ε δηαθεθνκκέλε ζην VSIG

7.2.3 πλνιηθέο Απώιεηεο
Οη ζπλνιηθέο απψιεηεο (αεξνδπλακηθήο, γελλήηξηαο, κεηαηξνπέαο, θηβψηην
ηαρπηήησλ) παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα. 3.6. Απφ ην ζρήκα κπνξεί λα
ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα DFIG θαη ην ζχζηεκα δχν ηαρπηήησλ (FSIG 2),
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έρνπλ πεξίπνπ ην ίδην ζχλνιν απσιεηψλ, ελψ ην ζχζηεκα κε κεηαηξνπέα
πιήξνπο ηζρχνο έρεη ζπλνιηθά πςειφηεξεο απψιεηεο.

ρήκα 7-6 πλνιηθέο απώιεηεο. Οη απώιεηεο σο πνζνζηό ηεο
κέγηζηεο ηζρύνο άμνλα. Η ζπλερήο γξακκή αλαθέξεηαη ζην DFIG θαη
ε δηαθεθνκκέλε ζην VSIG

7.3 Παπαγωγή Δνέπγειαρ ενόρ ζςζηήμαηορ ΔΓΓΓ
ην πξνεγνχκελν ηκήκα, πξνζδηνξίζηεθε ε απψιεηα ηζρχνο, ζπλαξηήζεη
ηεο κεηαθεξφκελεο ελέξγεηαο (ή ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ). Χζηφζν, γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ε πην ζεκαληηθή πνζφηεηα είλαη ε ελέξγεηα
πνπ παξαδίδεηαη ζην δίθηπν (ζχιιεςε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). Καηά ζπλέπεηα,
ζε απηφ ην ηκήκα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο πξνεγνχκελεο
ελφηεηαο γηα λα θαζνξηζζεί ε ζχιιεςε ηεο ελέξγεηαο (ή ελεξγεηαθή απφδνζε)
ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ.
Γηα λα γίλεη απηφ, ε θαηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ πξέπεη λα είλαη
γλσζηή. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο κία ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο
ππθλφηεηαο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηαρχηεηα
ηνπ αλέκνπ είλαη ε ζπλάξηεζε Rayleigh[53]. Με ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο
ππθλφηεηαο, f (w), ε κέζε (ή αλακελφκελε) ηηκή ηεο ηζρχνο, P (w), κπνξεί λα
βξεζεί σο
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φπνπ w είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ

7.3.1 Γηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηνπ κεγέζνπο ηνπ κεηαηξνπέα
ζηελ Παξαγσγή Δλέξγεηαο
Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθηήζνπκε κηα
πιήξε γθάκα ηαρπηήησλ κε ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ αλ ν κεηαηξνπέαο είλαη
κηθξφηεξνο απφ ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ ζηξνβίινπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν
κηθξφηεξνο ν κεηαηξνπέαο, ηφζν πεξηζζφηεξν ε αλεκνγελλήηξηα ζα ιεηηνπξγεί
ζε κηα κε ηδαληθή αλαινγία ηαρχηεηαο άθξνπ, ι, γηα ρακειέο ηαρχηεηεο
αλέκνπ. Σν ρήκα 7-7 απεηθνλίδεη ηνλ αληίθηππν ηεο χπαξμεο ελφο κηθξφηεξνπ
κεηαηξνπέα θαη, επνκέλσο, έλα κηθξφηεξν θάζκα ηαρχηεηαο ξφηνξα, δειαδή,
νη

αεξνδπλακηθέο

απψιεηεο

έγηλαλ

κεγαιχηεξεο.

ην

ρήκα

7-8

παξνπζηάδνληαη νη απψιεηεο ηνπ κεηαηξνπέα γηα δηαθνξεηηθά ζρέδηα ηνπ
θάζκαηνο ηαρχηεηαο, δειαδή, έλα κηθξφηεξν θάζκα ηαρχηεηαο ξφηνξα
ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξν κέγεζνο ηνπ κεηαηξνπέα. Μπνξεί λα δηαπηζησζεί ζηελ
εηθφλα, φηη νη απψιεηεο ηνπ κεηαηξνπέα είλαη ρακειφηεξεο γηα ηα κηθξφηεξα
θάζκαηα ηαρπηήησλ(ή κηθξφηεξα κεγέζε κεηαηξνπέα). Πξέπεη λα ζεκεησζεί,
φπσο πξναλαθέξζεθε, φηη ε αλαινγία ζηξνθψλ ζηάηε-ξφηνξα πξέπεη λα
ζρεδηάδεηαη ζχκθσλα κε ην επηδησθφκελν θάζκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, ψζηε
λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη απψιεηεο κεηαηξνπήο.
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ρήκα 7-7 Σαρύηεηα ξόηνξα θαη ε αληίζηνηρε ηζρύο ηεο
αλεκνγελλήηξηαο

ρήκα 7-8 Απώιεηεο κεηαηξνπέα γηα δηάθνξα θάζκαηα
ηαρύηεηαο ξόηνξα ζε ζπλάξηεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ
Χζηφζν, ε πην ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία είλαη ε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή
απφδνζε. ην ρήκα 7-9 θαίλεηαη ε ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ ΔΓΓΓ γηα
δηαθνξεηηθά θάζκαηα ηαρχηεηαο(ή κεγεζψλ κεηαηξνπέα). Φαίλεηαη ζην ζρήκα
φηη ην θέξδνο ηελ ελέξγεηα απμάλεηαη κε ην θάζκα ηαρχηεηαο(ή κέγεζνο
κεηαηξνπέα), έζησ θαη αλ κε απηφ ηνλ ηξφπν απμάλνληαη νη απψιεηεο ηνπ
κεηαηξνπέα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7-8. Ζ απμεκέλε αεξνδπλακηθή
ζχιιεςε έρεη, θαηά ζπλέπεηα κεγαιχηεξν αληίθηππν απφ ηηο απμεκέλεο
απψιεηεο κεηαηξνπέα. Αλ ην θάζκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα έρεη νξηζηεί ζε
12-25, είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγήζεη ζε βέιηηζηε αλαινγία ηαρχηεηαο άθξνπ
ζε φιν ην θάζκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο. Μπνξεί λα δηαπηζησζεί ζην ζρήκα,
φπσο αλακελφηαλ, φηη ην θάζκα ηαρχηεηαο ξφηνξα έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία
γηα έλαλ ρακειφ κέζν φξν ηαρχηεηαο αλέκνπ ζε ζχγθξηζε κε έλαλ πςειφ
κέζν φξν ηαρχηεηαο αλέκνπ.
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ρήκα 7-9 Απόδνζε γηα κέζεο ηαρύηεηεο αλέκνπ γηα έλα
ζύζηεκα ΔΓΓΓ ζε ζπλάξηεζε κε ην θάζκα ηαρύηεηαο ξόηνξα. Η
ζπλερήο αλαθέξεηαη ζε 5.4 m/s, ε δηαθεθνκκέλε ζε 6.8 m/s θαη νη
θνπθίδεο ζε 8.2 m/s. Δρεη ππνινγηζηεί θαη ε αεξνδπλακηθή απόδνζε

7.3.2 Μείσζε ησλ απσιεηώλ καγλεηίζεσο
Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ηξφπνη γηα ηε κείσζε ηεο καγλεηίζεσο
απψιεηεο, δειαδή, απηφ κπνξεί λα γίλεη :
•

βξαρπθπθιψλνληαο ηνλ ζηάηε ηεο γελλήηξηαο επαγσγήο ζε ρακειέο
ηαρχηεηεο αλέκνπ, θαη δηαβίβαζεο φιεο ηεο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ
κεηαηξνπέα. Απηή ε δηάηαμε είλαη γλσζηή σο βξαρπθπθιωκέλε
ΕΓΔΔ.

•

‗Έρνληαο ηνλ ζηάηε ζπλδεδεκέλν ζε ηξίγσλν ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο
αλέκνπ θαη ζε αζηέξα ζε ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ. Απηή ε
δηάηαμε αλαθέξεηαη σο ΕΓΔΔ ζπλδεδεκέλε ζε αζηεξνηξίγωλν.

Σν λεθξφ ζεκείν ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ ή ε νλνκαζηηθέο ηηκέο ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ θαζνξίδεη ην ζεκείν κεηαγσγήο γηα ηηο γελλήηξηεο δηπιήο
δηέγεξζεο, δειαδή, ηελ ζχδεπμε αζηέξα-ηξηγψλνπ ή ζπγρξνληζκφ ηεο ηάζεο
ηνπ ζηάηε κε ην δίθηπν.
ην ρήκα 7-10 παξνπζηάδεηαη ην θέξδνο ηζρχνο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δχν
κεζφδνπο. Μπνξεί λα θαλεί απφ ην ζρήκα φηη
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ζπλδεδεκέλεο ζε αζηεξνηξίγσλν παξάγεη πεξίπνπ 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο
πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ φηη ην ζχζηεκα βξαρπθπθισκέλεο ΔΓΓΓ,
ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ρακειέο (κέζεο) ηαρχηεηεο αλέκνπ.
Γεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ ζπλδεδεκέλεο ζε αζηεξνηξίγσλν
απνδίδεη θαιχηεξα απφ ην ζχζηεκα βξαρπθπθισκέλεο ΔΓΓΓ, ζην εμήο ζα
αλαθέξεηαη σο ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ, θαη νη άιιεο παξαιιαγέο δελ ζα
ππνβιεζνχλ ζε πεξαηηέξσ κειέηεο.

7.4 Σύγκπιζη με άλλα ζςζηήμαηα ανεμογεννηηπιών
Ζ βαζηθή παξαδνρή πνπ έγηλε εδψ είλαη φηη φια ηα ζπζηήκαηα
αλεκνγελλεηξηψλ έρνπλ ηελ ίδηα (κέζε) κέγηζηε ξνπή άμνλα, θαζψο θαη ηελ
ίδηα (κέζε) κέγηζηε ηαρχηεηα ξφηνξα. ην ρήκα 6-11 παξνπζηάδεηαη ε
παξαγφκελε ελέξγεηα δηθηχνπ γηα ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα καδί κε ηηο δηάθνξεο
ζπληζηψζεο απσιεηψλ γηα κηα κέζε ηαρχηεηα αλέκνπ 6 m / s.

ρήκα 7-10 Κέξδνο ζηελ ελεξγεηαθή απόδνζε κέζσ ηεο
κείσζεο ησλ απσιεηώλ καγλεηίζεσο γηα έλα ζύζηεκα ΔΓΓΓ, ζε
ζπλάξηεζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο αλέκνπ. Η ζπλερήο γξακκή
αλαθέξεηαη ζηελ ΔΓΓΓ ζπλδεδεκέλε ζε αζηεξνηξίγσλν
θαη ε
δηαθεθνκκέλε ζηελ βξαρπθπθισκέλε ΔΓΓΓ

Υαξιέπαο Γεκήηξηνο

ειίδα 103

Σα ζπζηήκαηα είλαη ην ζχζηεκα ΔΓΓΓ (DFIG), ην ζχζηεκα πιήξνπο
κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο (VSIG), έλα ζχζηεκα κηαο ηαρχηεηαο (FSIG 1), έλα
ζχζηεκα δχν ηαρπηήησλ (FSIG 2), θαη, έλα ζχζηεκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο
εθνδηαζκέλν κε ζχγρξνλε γελλήηξηα κφληκνπ καγλήηε (PMSG). Ζ κέζε
απφδνζε γηα ην PMSG έρεη ιεθζεί απφ ην [34]. Οη απψιεηεο κεηαηξνπέα ηνπ
ζπζηήκαηνο PMSG ζεσξνχληαη ίζεο κε εθείλεο ηνπ ζπζηήκαηνο VSIG. Θα
ήηαλ επίζεο δπλαηφλ λα έρνπκε ζπλδέζεη ην PMSG κε γέθπξα αλφξζσζεο ή
κε κηα ζεηξά ππθλσηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
κεησζνχλ νη απψιεηεο κεηαηξνπήο [32]. Χζηφζν, έλαο αλνξζσηήο ηξαλδίζηνξ
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηελ γελλήηξηα θαηά ην βέιηηζην[32]. ην
ζρήκα απηφ θαίλεηαη φηη ην ζχζηεκα κηαο ηαρχηεηαο (FSIG 1) έρεη ην
κεηνλέθηεκα ηεο ρακειήο αεξνδπλακηθήο απφδνζεο. Χζηφζν, κε ην ζχζηεκα
δχν ηαρπηήησλ(FSIG 2) ε αεξνδπλακηθή απφδνζε έρεη βειηησζεί θαη βξίζθεηαη
θνληά ζηα ζπζηήκαηα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο (VSIG, PMSG θαη DFIG).

ρήκα 7-11 Η κέζε παξαγόκελε ελέξγεηα δηθηύνπ θαη νη
απώιεηεο γελλήηξηαο, κεηαηξνπέα θαη κεηάδνζεο γηα κέζε ηαρύηεηα
αλέκνπ 6 m/s. Σν 100% αληηζηνηρεί ζηελ βέιηηζηε ηζρύ εηζόδνπ ζε
ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα ξόηνξα θαη αεξνδπλακηθή απόδνζε.
ην ρήκα 7-12 παξνπζηάδεηαη ε παξαγφκελε ελέξγεηα ησλ δηαθφξσλ
ζπζηεκάησλ, γηα δηάθνξεο κέζεο ηαρχηεηεο άλεκνπ. ην ζρήκα, ην DFIG
ιεηηνπξγεί ζε έλα θάζκα ηαρχηεηαο ξφηνξα,12-25 rpm.
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ρήκα 7-12. Δλεξγεηαθή απόδνζε ησλ ζπζηεκάησλ FSIG 1,
FSIG 2, VSIG, PMSG θαη DFIG σο ζπλάξηεζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο
αλέκνπ
Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα κε ειεθηξηθά καγλεηηζκέλεο
γελλήηξηεο ρσξίο γξαλάδηα δελ ήηαλ δηαζέζηκεο. Χζηφζν, είλαη ινγηθφ λα
ππνζέζεη θαλείο φηη νη απψιεηεο ζηνλ αλνξζσηή γέθπξαο πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλνο ζην ζηάηε, ζηνλ κεηαηξνπέα πίεζεο ηεο ζχλδεζεο ζπλερνχο,
ζηνλ κεηαηξνπέα ηξαλδίζηνξ απφ ηελ κεξηά ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο
καγλεηίζεσο ηεο γελλήηξηαο είλαη ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ην ζχζηεκα PMSG.
ην [35], αλαθέξεηαη ρακειφηεξε απφδνζε γηα ην ζχζηεκα αλεκνγελλήηξηαο
ζηαζεξήο ηαρχηεηαο κε επαγσγηθή γελλήηξηα, ζε ζρέζε κε απηή ηε κειέηε. Ο
ιφγνο γηα απηφ είλαη φηη ε επαγσγηθή γελλήηξηα ζηε κειέηε απηή έρεη δχν
γελλήηξηεο θαη κηθξφηεξεο απψιεηεο ζηδήξνπ.
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8. Έλεγσορ
ηος
ζςζηήμαηορ
επαγωγικήρ γεννήηπιαρ διπλήρ
διέγεπζηρ
8.1 Διζαγωγή
ε απηφλ ηνλ ηνκέα παξνπζηάδνληαη πιεπξέο ζρεδίαζεο θαη εθηέιεζεο
ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα επαγσγηθέο γελλήηξηεο δηπιήο δηέγεξζεο.

8.1.1 Γηαλύζκαηα ρώξνπ
Ζ ηδέα πίζσ απφ ηα δηαλχζκαηα ρψξνπ είλαη λα πεξηγξαθεί ε επαγσγηθή
κεραλή κε δχν θαζεηο αληί ηξηψλ. Σα δηαλχζκαηα ρψξνπ αξρηθά εθεπξέζεθαλ
γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ρσξηθή ξνή κηαο κεραλήο ελαιιαζνκέλνπ
ξεχκαηνο[39]. Μηα ηξηθαζηθή πεξηέιημε ζηάηε, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη κε
ηξηθαζηθφ ξεχκα, ζρεκαηίδεη κηα πεξηζηξνθηθή ξνή ζηνλ ρψξν. Ζ ίδηα
πεξηζηξεθφκελε ξνή ζα κπνξνχζε λα ζρεκάηηζηεη κε δχν κφλν θάζεηο φπσο
θαίλεηαη ζην ρήκα 8-1. Απηή είλαη ε αξρή ησλ δηαλπζκάησλ ρψξνπ.

ρήκα 8-1 Αξρή ησλ δηαλπζκάησλ ρόξνπ

Γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην δηάσπζκα ss , ησλ ηξηψλ θάζεσλ sa, sb θαη sc,
εθαξκφδεηαη ν αθφινπζνο κεηαζρεκααηηζκφο
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Όπνπ ην Κ είλαη ε ζηαζεξά θιηκάθσζεο θαη a = ej2π/3 . Ο εθζέηεο «s»
ππνδειψλεη φηη ηα δηαλχζκαηα αλαθέξνληαη ζην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ ζηάηε
ηεο επαγσγηθήο κεραλήο. Ζ ζηαζεξά Κ κπνξεί λα νξηζηεί απζαίξεηα αλ θαη
κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο

Σν δηάλπζκα ρψξνπ ζα θιηκαθσζεί αλάινγα κε ηελ RMS ηηκή ησλ
πνζνηήησλ ησλ ηξηψλ θάζεσλ. Απηή ε επηινγή ηνπ Κ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο.
Έλα δηάλπζκα ρψξνπ κπνξεί γεληθά λα εθθξαζηεί σο

Όπνπ Φ είλαη ε δηαθνξά θάζεο θαη ζ1 είλαη ε ζχγρξνλε γσλία πνπ
αληηζηνηρεί ζηε ζχγρξνλε ζπρλφηεηα, ω1 φπσο dω1 / dt = ζ1 είλαη πηζαλφ λα
κεηαζρεκαηίζνπκε ην δηάλπζκα ζε ζχγρξνλεο ζπληεηαγκέλεο (ζπληεηαγκέλεο
dq)

Σν ζχζηεκα ζχγρξνλσλ ζπληεηαγκέλσλ δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ εθζέηε.
Πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλν κε κία πνζφηεηα , θαλνληθά κε ηελ ξνή ηνπ
ζηάηε ή ξνηνξα ηεο επαγσγηθήο κεραλήο. Χζηφζν, είλαη επίζεο πηζαλφ λα
επζηγξακηζηεί ην ζχγρξνλν ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε, γηα παξάδεηγκα, ηελ
ηάζε δηθηχνπ. Σα δηαλχζκαηα ρψξνπ ζηηο ζχγρξνλεο ζπληεηαγκέλεο ζα είλαη
ζπλερείο (dc) πνζφηεηεο ζηελ ζηαζεξή θαηαζηαζε.

8.1.2 Ιζρύο θαη άεξγνο ηζρύο κε όξνπο δηαλπζκάησλ ρώξνπ
Ζ ζηηγκηαία ηζρχο, P, ζε έλα ζχζηεκα ηξηψλ θάζεσλ δίλεηαη απφ

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε , π.ρ. , K = 1 / √2 παξάγεη
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Ζ ζηηγκηαία ηζρχο είλαη ην πξαγκαηηθφ θνκάηη ηεο ηάζεο επί ην ζχδεπγκά
ηνπ ξεχκαηνο, δειαδή, ην αληίζηνηρν ηεο ελεξγνχ ηζρχνο κε φξνπο θάζεσλ.
Δίλαη επίζεο πηζαλφ, λα νξίζνπκε κηα πνζφηεηα ηεο ζηηγκηαίαο άεξγνπ ηζρχνο
Q, σο ην αληίζηνηρν θαληαζηηθφ θνκκάηη ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο[5].

8.1.3 Δθηηκεηήο βξόγρνπ ζηαζεξήο θάζεο (PLL)
Έλαο εθηεκεηήο ηχπνπ PLL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο γσλίαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο ελφο ζήκαηνο, π.ρ., γηα ηε ζχγρξνλε
ζπρλφηεηα ω1 θαη ηελ αληίζηνηρή ηεο γσλία ζ1. Ο εθηηκεηήο PLL πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πεξίπησζε απηή πεξηγξάθεηαη ζην [37]

Όπνπ ε = sin(ζ1 – ζ^1) θαη ζ1 – ζ^1 είλαη ην ιάζνο ζηελ εθηηκφκελε γσλία.
ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο

γ1 θαη γ2 είλαη νη παξάκεηξνη θέξδνπο. Ο

ραξαθηήξαο «^» ζπκβνιίδεη κηα εθηηκψκελε κεηαβιεηή ή παξάκεηξν. Αλ νη
πξαγκαηηθή ζπρλφηεηα θαη ζέζε δίλνληαη απφ dω1 / dt = 0 θαη dζ1 / dt = ω1 ,
ηφηε φπσο θαίλεηαη ζην [37] , νη εμηζψζεηο εθηίκεζεο ζθάικαηνο γηα ω~1 = ω1
– ω^1 θαη ζ~1 = ζ1 – ζ^1 είλαη αζπκπησηηθά ζηαζεξέο αλ {γ1 , γ2} > 0. Απηφ
ππνδπθλείεη φηη ηα ω^1 θαη ζ^1 ζα κεηαηξαπνχλ ζε ω1 θαη ζ1 αληνίρα,
αζπκπησηηθά. Αλ ε δηαθνξά ζ1 – ζ^1 είλαη κηθξή, είλαη πηζαλφ ην πξνζεγγίδσλ
sin (ζ1 – ζ^1) ≈ ζ1 – ζ^1 θαη ην παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθφ πνιπφλπκν ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην 4.8 θαη 4.9 λα γίλεη :

Όπνπ
Αλ νη παξάκεηξνη εθιεγνχλ σο

ηφηε ην ξ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζην επηζπκεηφ θάζκα ηνπ εθηηκεηή PLL
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8.1.4 Δθηηκεηήο ηξνπνπνηεκέλνπ PLL
Αλ ν εθηηκεηήο PLL ζπγρξνληζηεί ζε κηα ζηαζεξή (ή έζησ θνληά ζε κηα
ζηαζεξή)

ζπρλφηεηα,

φπσο

ε

ζπρλφηεηα

δηθηχνπ,

έλαη

πηζαλφ

λα

αιπνπνηήζνπκε ηνλ εθηηκεηή PLL. Σφηε ν ηξνπνπνηεκέλνο εθηηκεηήο γίλεηαη
φπσο ζην [76]

ην [76] θαίλεηαη φηη ν ηξνπνπνηεκέλνο εθηηκεηήο PLL απνξίπηεη θαιχηεξα
ηηο αξκνληθέο ηεο ηάζεο. Γηα κηθξά θάζκαηα ε απφξξηςε είλαη δχν θνξέο
θαιχηεξε.

8.1.5 Δζσηεξηθόο έιεγρνο κνληέινπ (IMC)
Λφγσ ηεο απιφηεηαο ηνπ IMC ζηελ ζρεδίαζε ειεγθηψλ, απηή ε κέζνδνο ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιε ηελ εξγαζία. Ο IMC κπνξεί γηα παξάδεηγκα γηα ηελ
εμαγσγή

θαλφλσλ

ξεχκαηνο

ή

ηαρχηεηαο

γηα

νπνηαδήπνηε

κεραλή

ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο [40], [44], [102]. Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ην IMC
είλαη λα απμήζεη ην ζθάικα αλάκεζα ζηελ δηαδηθαζία, G(p) θαη ελφο κνληέινπ
δηαδηθαζίαο G^(p), κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο κεηαθνξάο C(p). Σφηε ην ζρέδην
ηνπ ειεγθηή είλαη απιά έλα ζέκα επηινγήο ηεο «ζσζηήο» ζπλάξηεζεο
κεηαθνξάο C(p). Έλαο θνηλφο ηξφπνο είλαη[31]

φπνπ ην n έρεη επηιεγεί έηζη ψζηε ε C(p) λα είλαη θαηάιιειε, δειαδή, ε
ηάμε ηνπ παξνλνκαζηή λα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ηελ ηάμε ηνπ αξηζκεηή.
Σν ζχζηεκα θιεηζηνχ βξφγρνπ ζα είλαη

πνπ απινπνηείηαη ζε
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ρήκα 8-2 Αξρή ηνπ IMC
φηαλ G(p) = G^(p). Ζ παξάκεηξνο α είλαη κηα παξάκεηξνο ζρεδίνπ, ε
νπνία φηαλ n = 1 , νξίδεηαη ζην επηζπκεηφ θάζκα ηνπ ζπζηήκαηνο θιεηζηνχ
βξφγρνπ. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην θάζκα θαη ηνπ ρξφλνπ αλφδνπ (10% - 90%)
είλαη α = ln 9 / trise. Ο ειεγθηήο, F(p), (κέζα ζηηο δηαθεθνκέλεο γξακκέο ηνπ
ρήκα 8-2 γίλεηαη

Γηα έλα ζχζηεκα πξψηεο άμεο, n = 1 είλαη αξθεηφ. Ο ειεγθηήο ηφηε ηππηθά
κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζπλεζεζκέλν PI ειεγθηή.

8.1.6 «Δλεξγή απόζβεζε»
Γηα έλα ζχζηεκα πξψηεο ηάμεο πνπ ζρεδηάδεηαη κε IMC, ε ζπληνκφηεξε
ζπλάξηεζε απφ ηελ δηαηαξαρή θνξηίνπ E κέρξη ην ζήκα εμφδνπ i δηλεηαη απφ

Δθφζνλ φιεο νη παξάκεηξνη ζεσξνχληαη γλσζηέο. Αλ ε δπλακηθή ηεο G(p)
είλαη γξήγνξε, ε απφξξηςε δηαηαξαρήο θνξηίνπ ζα είλαη επαξθήο. Χζηφζν,
επεηδή ε δπλακηθή ηεο δηαδηθαζίαο G(p) είλαη ζπλήζσο πνιχ βξαδχηεξε απφ
ηελ δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο θιεηζηνχ βξφγρνπ, ε απφξξηςε ηεο δηαηαξαρήο
θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ δηαδηθαζία [76]. Χο εθ ηνχηνπ, ε
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πξνζζήθε ελφο εζσηεξηθνχ βξνγρνπ αλάδξαζεο, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ
απφξξηςε ησλ δηαηαξαρψλ. Σφηε ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο αιιάδεη ζε

Γηα έλα ζχζηεκα πξψηεο ηάμεο είλαη πηζαλφ λα ζέζνπκε ην R ψζηε ε
παξαπάλσλ ζπλάξηεζε λα κεησζεί ζε

ρήκα 8-3 Αξρή ηεο ελεξγήο απόζβεζεο
φπνπ ην K είλαη κηα ζηαζεξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα δηαηαξαρή θνξηίνπ
απνζβέλεηαη κε ηελ ίδηα ζηαζεξά ρξφλνπ ηνπ βξφγρνπ ειέγρνπ. Απηφ ζα
αλαθέξεηαη σο ελεξγφο απφζβεζε ή ελεξγφο αληίζηαζε. Ζ ελεξγφο απφζβεζε
έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο κεραλέο βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ γηα ηελ
απφζβεζε

δηαηαξαρψλ,

φπσο

ηελ

κεηαβαιιφκελε

αληηειεθηξεγεξηηθή

δχλακε.[18], [41].
Γηα παξάδεηγκα, ζεσξνχκε ην παξαθάησ ζχζηεκα πξψηεο ηάμεο(π.ρ. κηα
κεραλή ελαιιαζνκέλνπ ξεχκαηνο)

φπνπ i είλαη ην ξεχκα ζηάηε, u είλαη ην ζήκα εηζφδνπ (εθαξκνδφκελε
ηάζε), θαη e είλαη κηα δηαηαξαρή θνξηίνπ. Σφηε ε ελεξγφο απφζβεζε κπνξεί λα
παξνπζηαζηεί u = u‘ – Rai , φπνπ ν φξνο Rai είλαη ν φξνο ελεξγήο απφζβεζεο.
Έηζη ην ζχζηεκα κπνξεί λα μαλαγξαθεί σο
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πνπ έρεη ηελ αθφινπζε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο

Υξεζηκνπνηψληαο IMC, ν αθφινπζνο ειεγθηήο PI γξάθεηαη

Σφηε, ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο απφ ηελ δηαηαξαρή θνξηίνπ e κέρξη ηελ
έμνδν i κπνξεί λα θαζνξηζηεί σο

Θέηνληαο Ra = aL – R, ε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο κεηψλεηαη

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαηαξαρή απνζβέλεηαη κε ηελ ίδηα ζηαζεξά ρξφλνπ
ηεο δπλακηθήο ηνπ βξνγρνπ ειέγρνπ.

8.1.7

Κνξεζκόο θαη Οινθιήξσζε Anti-Windup

Καηά ην ζρεδηαζκφ θαλφλσλ ειέγρνπ, ην ζήκα ειέγρνπ δελ κπνξεί λα είλαη
απζαίξεηα κεγάιν ιφγσ ησλ ζρεδηαζηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ κεηαηξνπέα ή ηεο
κεραλήο. Χο εθ ηνχηνπ, ην ζήκα ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί(θνξεζκέλν).
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην νινθιεξσκέλν κέξνο ηνπ ειεγθηή PI λα
ζπζζσξεχεη ην ζθάικα ειέγρνπ θαηά ηνλ θνξεζκφ, πνπ νλνκάδεηαη
εθθαζάξηζε νινθιεξσηή. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ππεξβάζεηο ζηελ
ειεγρφκελε κεηαβιεηφ δεδνκέλνπ φηη ην ηκήκα νινθιήξσζεο ηνπ θαλφλα
ειέγρνπ ζα θξαηήζεη ην ηδαληθφ ζήκα ειέγρνπ πςειφ αθφκε θαη φηαλ ε
ειεγρφκελε κεηαβιεηή πιεζηάδεη ηελ ηηκή αλαθνξάο [39].
Μηα κέζνδνο γηα λα απνθεπρζεί ε εθθαζάξηζε νινθιεξσηή είλαη λα
ρξεζηκνπνηήζεί ε κέζνδνο ηνπ «αλαδξνκηθφο ππνινγηζκφο" [39]. Ζ ηδέα πίζσ
απφ ηε κέζνδν αλαδξνκηθφπ ππνινγηζκφπ είλαη ε ηξνπνπνηήζε ηεο ηηκήο
αλαθνξάο ζε πεξίπησζε θνξεζκφπ, έηζη ψζηε ην ηδαληθφ ζήκα ειέγρνπ, u, λα
κελ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε ηηκή, δειαδή,| U | = uMAX. Ο αιγφξηζκνο κπνξεί λα
πεξηγξαθεί σο [39]
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φπνπ e είλαη ην ζθάικα ειέγρνπ θαη I ην νινθιήξσκα ηνπ ζθάικαηνο
ειέγρνπ

8.1.8 Γηαθξηηνπνίεζε
Καζ 'φιε ηελ εξγαζία, νη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θαη νη θαλφλεο ειέγρνπ
πεξηγξάθνληαη ζε ζπλερή ρξφλν. Χζηφζν, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ
ειέγρνπ ζηνπο ππνινγηζηέο, απηνί ζα πξέπεη λα δηαθξηηνπνηεζνχλ.
Ζ επζεία κέζνδνο Euler ζα ρξεζηκνπνηεζεί, δειαδή, έλα παξάγσγν
πξνζεγγίδεηαη σο

φπνπ ην n ζπκβνιίδεη ηνλ αξηζκφ δεηγκαηνιεςηψλ αλα ρξφλν t = nTsample .
Γηα έλα ζπλερέο ζχζηεκα πνπ δίλεηαη σο

ην δηαθξηηνπνηεκέλν ηζνδχλακν ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν Euler,
γίλεηαη

Σν νπνίν κπνξεί επίζεο λα γξαθεί σο

φπνπ q είλαη ν ζπληειεζηήο εκπξφζζηαο κεηαθίλεζεο.
Ζ επζηάζεηα ελφο ρξνληθά αλαιινίσηνπ γξακκηθνχ ζπλερέο ζχζηεκα
πξνυπνζέηεη φηη νη πφινη βξίζθνληαη ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην. Γηα έλα ρξνληθά
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αλαιινίσην δηαθξηηφπνηεκέλν γξακκηθφ ζχζηεκα ε πεξηνρή ζηαζεξφηεηαο
βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θχθινπ[88].

ρήκα 8-4 Πεξηνρή ζηαζεξόηεηαο
Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ κνλαδηαίνπ θχθινπ πάλσ ζην ζπλερέο επίπεδν p
ρξήζηκνπνηψληαο ην (4,35) δίλεη ηελ πεξηνρή ζην επίπεδν p, κέζα ζηελ νπνία
πξέπεη λα βξίζθνληαη νη πφινη ηνπ ζπλερνχο ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα
πάξνπκε κηα ζηαζεξή δηαθξηηνπνίεζε [38]. Σν ρήκα 8-4 δείρλεη πνπ πξέπεη
λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη πφινη ηνπ ζπλερνχο ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε ε πξνο
ηα εκπξφο Euler δηαθξηηνπνίεζε, ζην (4,35), ζα παξακείλεη ζηαζεξή. Όπσο
θαίλεηαη ζην ζρήκα νη πφινη πξέπεη λα είλαη κέζα ζε έλα θχθιν κε αθηίλα
1/Tsample κε ην θέληξν λα βξίζθεηαη ζην ζεκείν (-1/Tsample, 0), πξνθεηκέλνπ ε
δηαθξηηνπνίεζε Euler λα είλαη ζηαζεξή.
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9. Αξιολόγηζη
ηων
διπλήρ διέγεπζηρ

γεννηηπιών

9.1 Το μονηέλο μειωμένηρ ηάξηρ
Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε δπλακηθή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ ξφηνξα θαη ηνπ
ξεχκαηνο ηνπ δηθηχνπ, ειέγρνληαη απφ αλάδξαζε πςεινχ θέξδνπο , είλαη
πηζαλφ ην ζχζηεκα λα αλαγθαζηεί λα έρεη ρακειέο θαη πςειέο θιίκαθεο, γηα
παξάδεηγκα, ην ζχζηεκα λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ κεκνλσκέλα δηαηαξαγκέλν
ζχζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη , φηη ην ξεχκα ηνπ ξφηνξα θαη ηνπ θίιηξνπ δηθηχνπ
κπνξεί λα ππνηεζεί φηη αθνινπζνχλ ηηο ηηκέο αλαθνξάο κε αθξίβεηα.
Όπσο επηζεκάλζεθε ζηελ εηζαγσγή, ε δπλακηθή ξνήο ησλ ΔΓΓΓ
επεξεάδεηαη πνιχ απφ έλα δεχγνο θαθψο απνζβψκελσλ πφισλ , κε
ζπρλφηεηα ζπληνληζκνχ θνληά ζην 1 p.u. δειαδή θνληά ζηελ ζπρλφηεηα
γξακκήο. Αλ ν βξφγρνο ειέγρνπ ξεχκαηνο είλαη πην γξήγνξνο απφ ηελ
δπλακηθή ξνή , επαξθεί κφλν ε κειέηε ηεο δπλακηθήο ξνήο , αθνχ
ηνπνζεηήζνπκε ην ξεχκα ηνπ ξφηνξα ζηελ ηηκή αλαθνξάο,

δειαδή ζην ζεκείν φπνπ ε ηάζε ηνπ ζηάηε είλαη ίζε κε ηεσ ηάζε ηνπ
δηθηχνπ. Γηα έλα ζχζηεκα κε ξνή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ ζηάηε, ε
παξαπάλσ εμίζσζε κπνξεί λα κεησζεί ζην 10%, φπνπ ε εμίζσζε βξίζθεηαη
ζε πνιηθή κνξθή. ε έλα ζχζηεκα κε ξνή πξνζαλαηνιηζκέλε ζην δίθηπν, ε
παξαπάλσ εμίζσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηνχζηα. Όκσο ε ζχγρξνλε
ζπρλφηεηα σ1 πξέπεη λα θαζνξηζηεί. Έλαο PLL-εθηηκεηήο, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαθνινπζεί ηελ ζπρλφηεηα ηεο ηάζεο δηθηχνπ ή αλ ε
ζπρλφηεηα δηθηχνπ είλαη ζηαζεξή (ή έζησ ζρεδφλ ζηαζεξή), ε ζχγρξνλε
ζπρλφηεηα κπνξεί λα ιεθζεί σο ίζε κε ηελ ζπρλφηεηα δηθηχνπ, ω1 = ωg
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9.2 Γιακπιηοποίηζη

ηων

επαγωγικών

γεννηηπιών

διπλήρ διέγεπζηρ
Αλ ε απιή ζηελ εθαξκνγή, επζεία κέζνδνο ηνπ Euler ρξεζηκνπνηεζεί
γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα δνζεί θξνληίδα ζην λα κελ
ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ κεγάιν βήκα ή πεξίνδνο δεηγκαηνιεςίαο ,Tsample. Γηα
παξάδεηγκα ζην PSCAD/EMTDC[66], φηαλ γξάθνληαη νξηδφκελεο απφ ηνλ
ρξήζηε ελφηεηεο , ε ελφηεηα πξέπεη λα δηαθξηηνπνηεζεί θαη απηφ ζπρλά ιφγσ
ησλ απινπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ Euler. Ζ δηαθξηηνπνίεζε
θαηά Euler. Όπσο αλαθέξζεθε, νη πφινη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε έλα θχθιν
κε αθηίλα 1/Tsample θαη θέληξν βξηζθφκελν ζε (-1/Tsample , 0) ψζηε ε
δηαθξηηνπνίεζε θαηά Euler λα είλαη ζηαζεξή
Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζε άιια πξνγξάκκαηα , γηα παξάδεηγκα ην
Simpow θαη PSS/E, νη νξηδφκελεο απφ ηνλ ρξήζηε ελφηεηεο απνδίδνπλ
εθθξάζεηο γηα ηα παξάγσγα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνεγκέλνη αιγφξηζκνη
νινθιήξσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ηα επηηξεπφκελα βήκαηα ρξφλνπ
κπνξνχλ λα είλαη κεγαιχηεξα.

6.2.1 Πποζαναηολιζμόρ ποήρ ζηον ζηάηη.
Ζ ιχζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνιπσλχκνπ ζε έλα ζχζηεκα κε
πξνζαλαηνιηζκέλε ξνή ζηνλ ζηάηε είλαη ε εμήο

Γηα λα είλαη ε δηαθξηηνπνίεζε ζηαζεξή , νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη
πφινη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε έλα θχθιν

Σν νπνίν παξάγεη
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Γηα έλα ζπληειεζηή ηζρχνο

ε παξαπάλσ

εμίζσζε κεηψλεηαη ζην

Γηα ην ζχζηεκα πνπ εξεπλνχκε ζ απηφ ην θεθάιαην θαη ρξεζηκνπνηνχκε
ηελ κέζνδν Euler , ε δεηγκαηνιεπηηθή πεξίνδνο πξέπεη λα είλαη Ts < 4.6 κs

9.2.1 Πξνζαλαηνιηζκόο ξνήο ζην πιέγκα
Ζ ιχζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνιπσλχκνπ ζε έλα ζχζηεκα κε
πξνζαλαηνιηζκέλε ξνή ζην πιέγκα είλαη ε εμήο

Γηα λα είλαη ε δηαθξηηνπνίεζε ζηαζεξή , νη παξαπάλσ αλαθεξφκελνη
πφινη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε έλα θχθιν

Ζ ιχζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη

Ζ νπνία είλαη δηπιάζηα απφ ηελ ηηκή πνπ ιακβάλνπκε ζην 6.5. Αθφκα , ν
ειάρηζηνο ρξφλνο δεηγκαηνιεςίαο γηα έλα ζχζηεκα κε ξνή πξνζαλαηνιηζκέλε
ζην δίθηπν είλαη αλεμάξηεηνο , ζε αληίζεζε κε έλα ζχζηεκα κε ξνή
πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ ζηάηε, ηεο ζπληζηψζα d ηνπ ξεχκαηνο ηνπ κνηέξ

Υαξιέπαο Γεκήηξηνο

ειίδα 117

9.3 Απόκπιζη ζηιρ διαηαπασέρ πλέγμαηορ
ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη πξνζνκνηψζεηο θαη πεηξακαηηθά
απνηειέζκαηα ηεο απφθξηζεο κηαο αλεκνγελλήηξηαο κε ΔΓΓΓ ζε βπζίζεηο
ηάζεο.. Σα πεηξάκαηα έγηλαλ ζε κία αλεκνγελλήηξηα VESTAS V-52 850 kW
θαη ζην παξάξηεκα Β.3 παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο
ρξεζηκνπνηνχκελεο

δηάηαμεο

απφθηεζεο

δεδνκέλσλ.

Αθφκα

νη

πξνζνκνηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κία ππνζεηηθή
αλεκνγελλήηξηα ΔΓΓΓ 850 kW. Οη αθφινπζεο παξάκεηξνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ζηηο πξνζνκνηψζεηο : Rs = 0,0071 p.u., RR = 0,01 p.u., LM = 4,9 p.u., θαη Lζ
= 0,21 p.u. Σν θίιηξν δηθηχνπ γηα ηνλ κεηαηξνπέα απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ
Ri = 0,01 pu θαη Li = 0,07 p.u. Ζ dc-link ρσξεηηθφηεηα έρεη νξηζηεί ζε CDC =
2,8 p.u. Οη πξνζνκνηψζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν κε έλα κνληέιν
«πιήξνπο ηάμεο» φζν θαη έλαδεχηεξεο ηάμεο κνληέιν
Γείρλεη πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο απφθξηζεο κηαο αλεκνγελλήηξηαο
κε ΔΓΓΓ ζε κία βχζηζε ηάζεο. Ζ ηάζε πέθηεη πεξίπνπ 25%, γηα παξάδεηγκα
κηα βχζηζε 75% ζην t=0.1s θαη κεηά απφ 0.1s ε βιάβε πνπ πξνθάιεζε ηελ
βχζηζε ηεο ηάζεο ζην πιέγκα παχεη θαη ε ηάζε αξρίδεη αλ αλαθάκπηεη. Ζ
αλεκνγελλήηξηα παξάγεη ην 20% ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ηζρχνο. Φαίλεηαη
θαζαξά ε ηαιάλησζε θνληά ζηα 50 Hz πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ θαθή
απφζβεζε ησλ πφισλ ιφγσλ ηεο βχζηζεο ηεο ηάζεο. ην παξνπζηάδεηαη κηα
πξνζνκνίσζε ηεο απφθξηζεο γηα ηελ ίδηα βχζηζε ηάζεο αιιά γηα ην κνληέιν
πιήξνπο ηάμεο. Σα ρήκα 9-3 δείρλεη ηελ αληίζηνηρε πξνζνκνίσζε γηα ην
κνληέιν κεησκέλεο ηάμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηα ζρήκαηα θαίλεηαη φηη θαη ηα
δχν κνληέια παξάγνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα. Έλαο ιφγνο γη απηφ
είλαη φηη ην εχξνο δψλεο ηνπ βξφγρνπ ειέγρνπ ξεχκαηνο (ηνπ κεηαηξνπέα ηεο
κεραλήο θαη ηνπ δηθηχνπ) είλαη ξπζκηζκέλν ζην 7 p.u. ηηκή πνπ είλαη επαξθψο
πςειφηεξε απφ ηελ ηδηνζπρλφηεηα ηεο δπλακηθήο ξνήο (θνληά ζην 1 p.u.).
πγθξίλνληαο ηα δχν ζρήκαηα θαίλεηαη φηη ε ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο
πεηξακαηηθέο ηηκέο θαη ζηηο πξνζνκνηψζεηο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή. Μηα
αθξηβήο ζπκθσλία δελ είλαη αλακελφκελε κηα θαη νη παξάκεηξνη ηεο
πξαγκαηηθήο κεραλήο είλαη άγλσζηεο.
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ην ρήκα 9-4 παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο
απφθξηζεο ζε κηα αζχκκεηξε βχζηζε ηάζεο. Ζ αλεκνγελλήηξηα παξάγεη ηψξα
ην 10% ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ηζρχνο. Σν ρήκα 9-5 δείρλεη ηελ πξνζνκνίσζε
ηεο απφθξηζεο ζηελ ίδηα βχζηζε ηάζεο φπσο ζην ρήκα 9-4, γηα ην κνληέιν
πιήξνπο ηάμεο θαη ην ρήκα 9-6 ηελ αληίζηνηρε γηα ην κνληέιν κεησκέλεο
ηάμεο. Πάιη θαίλεηαη φηη ε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθή.
ην ρήκα 9-7, παξνπζηάδεηαη κηα ηζρπξή δηαηαξαρή ηάζεο. ηελ
πεξίπησζε απηή, ε δηαηαξαρή είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε ην πξνζηαηεπηηθφ
ππέξηαζεο βξαρπθπθιψλεη ηνλ ξφηνξα θαη κεηά απφ 40 ms, ν απνδεχθηεο
απνζπλδέεη ηνλ

ζηάηνξα

απφ

ην

πιέγκα.

Πξηλ

ηελ

δηαηαξαρή,

ε

αλεκνγελλήηξηα παξήγαγε πεξίπνπ ηελ κηζή ηεο νλνκαζηηθήο ηεο ηζρχνο.
Όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, νη πξνζνκνηψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε
απηή ηελ ελφηεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη γηα έλα ζχζηεκα κε πξνζαλαηνιηζκφ
ξνήο ζηνλ ζηάηε. Όκσο παξφκνηα απνηειέζκαηα απφ πξνζνκνηψζεηο
κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη ζε ζπζηήκαηα κε πξνζαλαηνιηζκφ ξνήο ζην δίθηπν.

ρήκα 9-1 Πείξακα απόθξηζεο ζε βύζηζε ηάζεο. α) Σάζε
δηθηύνπ, β) Ρεύκα δηθηύνπ, γ) Δλεξγόο ηζρύο, δ) Άεξγνο ηζρύο
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ρήκα 9-2 Πξνζνκνίσζε απόθξηζεο ζε βύζηζε ηάζεο. α) Σάζε
δηθηύνπ, β) Ρεύκα δηθηύνπ, γ) Δλεξγόο ηζρύο, δ) Άεξγνο ηζρύο

ρήκα 9-3 Πείξακα απόθξηζεο ζε βύζηζε ηάζεο κε κνληέιν
κεησκέλεο ηάμεο. α) Σάζε δηθηύνπ, β) Ρεύκα δηθηύνπ, γ) Δλεξγόο
ηζρύο, δ) Άεξγνο ηζρύο
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ρήκα 9-4 Πείξακα απόθξηζεο ζε αζύκεηξε βύζηζε ηάζεο. α)
Σάζε δηθηύνπ, β) Ρεύκα δηθηύνπ, γ) Δλεξγόο ηζρύο, δ) Άεξγνο ηζρύο

ρήκα 9-5 Πξνζνκνίσζε απόθξηζεο ζε αζύκεηξε βύζηζε
ηάζεο. α) Σάζε δηθηύνπ, β) Ρεύκα δηθηύνπ, γ) Δλεξγόο ηζρύο, δ)
Άεξγνο ηζρύο
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ρήκα 9-6 Πξνζνκνίσζε απόθξηζεο ζε αζύκεηξε βύζηζε ηάζεο
κε ρξήζε κνληέινπ κεησκέλεο ηάμεο. α) Σάζε δηθηύνπ, β) Ρεύκα
δηθηύνπ, γ) Δλεξγόο ηζρύο, δ) Άεξγνο ηζρύο
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ρήκα 9-7 Γξηκεία δηαηαξαρή ηάζεο. α) Σάζε δηθηύνπ, β)
πληζηώζα d ηνπ ξεύκαηνο δηθηύνπ, γ) πληζηώζα q ηνπ ξεύκαηνο
δηθηύνπ.

9.4 Δθαπμογέρ

ζε

ππογπάμμαηα

πποζομοίωζηρ

πλέγμαηορ
Κάπνηα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ
ηξηθαζηθέο ζηηγκηαίεο πνζφηεηεο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα EMTDC θαη
Simpow. Άιια πξνγξάκκαηα είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο
ηάζεηο ζαλ δηαλχζκαηα θάζεο, θαη γηα απηά ηα πξνγξάκκαηα, ηαιαληψζεηο 50
Hz ζηηο πνζφηεηεο εμφδνπ, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο, κηα θαη ην
βήκα ρξφλνπ είλαη πνιιέο θνξέο πνιχ κεγάιν γη απηέο ηηο ηαιαληψζεηο. Έλα
παξάδεηγκα είλαη ην PSS/E. Χζηφζν , φηαλ πξαγκαηνπνηνχκε πξνζνκνηψζεηο
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κεγάισλ ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηφζνπ
κηθξνχ βήκαηνο (πεξίπνπ 5 κs), πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πξνζνκνίσζε
ηνπ ρεηξηζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο ΔΓΓΓ. Ζ πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε είλαη
απιά λα αγλνήζνπκε ηηο ηαιαληψζεηο ησλ 50Hz φηαλ έλα ζχζηεκα ΔΓΓΓ
πξνζνκνηψλεηαη κε πνιχ κεγάια βήκαηα ρξφλνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
δηαθπκάλζεηο είλαη ηφζν κηθξέο πνπ λα κελ πξνθαινχλ βξαρπθχθισκα ζηνλ
ξφηνξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε , έλα κνληέιν ΔΓΓΓ ζηαζεξήο θαηάζηαζεο
είλαη επαξθέο. Χζηφζν αλ ε δηαηαξαρή είλαη ηφζν κεγάιε πνπ λα πξνθαιέζεη
ηελ βξαρπθχθισζε ηνπ ξφηνξα, ε κεραλή ζα ζπκπεξηθεξζεί ζαλ κηα θιαζηθή
επαγσγηθή κεραλή πνπ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί επαξθψο κε έλα 5 εο ηάμεο
κνληέιν επαγσγηθήο κεραλήο
Όπσο απνδείρηεθε ζηα [84], [60] , ε κεηαβαηηθή ξνή ζηνλ ζηάηνξα
κπνξεί λα είλαη αζήκαληε απφ ηελ ζθνπηά ηεο αλάιπζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο
ηεο ηζρχνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εάλ ηα κεηαβαηηθά θαηλφκελα
ηεο ξνήο ζηνλ ζηάηνξα είλαη

ακειεηέα ζε έλα κνληέιν ΔΓΓΓ ζηαζεξήο

θαηάζηαζεο, είλαη επαξθή φζν ην θχθισκα ηνπ ξφηνξα δελ βξαρπθπθιψλεηαη
ιφγσ κεγάισλ δηαηαξαρψλ ζην πιέγκα.
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10. Σςμπεπάζμαηα
ην ρήκα 7-12 κπνξεί λα δηαπηζησζεί φηη ην ζχζηεκα δχν
γελλεηξηψλ(FSIG 2), ην ζχζηεκα DFIG, θαζψο θαη ην ζχζηεκα ΡMSG έρνπλ
ζρεδφλ ηελ ίδηα απφδνζε. ην [16] δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχζηεκα DFIG
παξάγεη 60% πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζε ζχγθξηζε κε έλα ζχζηεκα ζηαζεξήο
ηαρχηεηαο. Χζηφζν, ζηελ παξνχζα κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ε παξαγφκελε
ελέξγεηα ησλ δχν ζπζηεκάησλ ήηαλ παξφκνηα. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ
απνηειέζκαηνο εδψ θαη ζην [16] νθείιεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο βαζηθέο
παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Πεξαηηέξσ, δηαπηζηψζεθε ζηελ παξνχζα
έξεπλα φηη ππάξρεη κηα πηζαλφηεηα λα ππάξμεη έλα θέξδνο κεξηθψλ
πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ (πεξίπνπ 2%) ηεο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ην
ζχζηεκα DFIG ζε ζχγθξηζε κε ην ζχζηεκα πιήξνπο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο.
Απηφ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε έλα θέξδνο 20% γηα ην ζχζηεκα DFIG ζε ζρέζε
κε ην ζχζηεκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο αλαθέξζεθε ζην [16]. Ο ιφγνο γηα ηε
δηαθνξά είλαη θαη πάιη, φηη δηαθέξνπλ νη βαζηθέο παξαδνρέο. Οη αλαθνξέο ζην
[16], θαζνξίδνπλ ηελ νλνκαζηηθή ηηκή ησλ πεξηειίμεσλ ησλ ζηάησλ ίζε, ελψ
εδψ έρνπλ επηιεγεί ε ηζρχο ζηνλ άμνλα θαη ηε κέγηζηε ηαρχηεηα.
Σν θεθάιαην 7 απηφ εζηηάδεη ζηελ ειεθηξηθή ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ
ζπζηήκαηνο DFIG ζε ζρέζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα. Χζηφζν, ε αεξνδπλακηθή
πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηαλ ζπγθξίλνληαη ζπζηήκαηα ζηαζεξήο θαη
κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ αβεβαηνηήησλ,
κφλν ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε επίδξαζε ηεο
αλαηαξαρήο δελ έρεη ιεθζεί ππφςε. Αλαθνξέο [69] έδεημαλ έλα ζχζηεκα δχν
ηαρπηήησλ κε ελεξγφ έιεγρν απψιεηαο ζηήξημεο θαζψο θαη έλα ζχζηεκα
κεηαβιεηήο

ηαρχηεηαο

κε

έιεγρν

βήκαηνο

πηέξπγαο

είλαη

ζρεδφλ

αλεπεξέαζηα απφ ηελ έληαζε ηεο αλαηαξαρήο γηα εληάζεηο έσο θαη 15%. Γηα
ηηο πην αζπλήζηζηεο εληάζεηο ζηξνβηιηζκψλ ηεο ηάμεο ηνπ 20-25%, ηα
ζπζηήκαηα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο θεξδίδνπλ έσο 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο γηα
ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπζηήκαηα δχν ηαρπηήησλ κε
ελεξγφ έιεγρν απψιεηαο ζηήξημεο.
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Έρεη κεγάιε ζεκαζία ε επηζήκαλζε φηη θαηά ηε ζχγθξηζε ηνπ
ζπζηήκαηνο DFIG κε ην ζχζηεκα πιήξνπο κεηαβαιιφκελεο ηαρχηεηαο, ε
έληαζε ηεο αλαηαξαρήο, αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηεο, παίδεη αζήκαλην
ξφιν δεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ξνπήο θαη ηεο ηαρχηεηαο ζηηο
δχν αλεκνγελλήηξηεο είλαη θαηά βάζε ην ίδην (Σν θάζκα ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα
ηνπ ζπζηήκαηνο DFIG ζεσξείηαη ζρεδφλ ην ίδην φπσο θαη γηα ην ζχζηεκα
πιήξνπο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο). Έλα άιιν πξφβιεκα θαηά ηελ ελζσκάησζε
ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο έληαζεο ηεο αλαηαξαρήο είλαη φηη ε επηινγή ηεο
ξνπήο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ βήκαηνο επεξεάδεη ην απνηέιεζκα.
Δπίζεο, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε κεηαμχ ησλ
κεηαγσγψλ ηεο γελλήηξηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο γηα ηελ
εθθίλεζε θαη ζηάζε, θαη ηεο ζχλδεζεο αζηεξνηξηγψλνπ γηα ηα ζπζηήκαηα
DFIG-πξέπεη λα είλαη γλσζηή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έλαο ιεπηνκεξήο
ππνινγηζκφο ηεο ζχιιεςεο ελέξγεηαο. Έηζη, γηα λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ
αβεβαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ε θαιχηεξε επηινγή, ε θηινδνμία είλαη
λα γίλεη κε φζν ην δπλαηφλ πην θαζαξή ζχγθξηζε, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηα
πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη κε ζαθήλεηα θαη κε
ηελ κεγαιχηεξε ζηγνπξηά.
ην θεθάιαην 7, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ππάξμεη έλα
θέξδνο κεξηθψλ πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε γηα κηα
επαγσγηθή γελλήηξηα δηπιήο δηέγεξζεο ζε ζχγθξηζε κε κηα γελλήηξηα
επαγσγήο βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ, ε νπνία ειέγρεηαη απφ έλα κεηαηξνπέα
πιήξνπο ηζρχνο. ε ζχγθξηζε κε κηα ζχγρξνλε γελλήηξηα απεπζείαο
κεηάδνζεο κφληκνπ καγλήηε, , πνπ ειέγρεηαη απφ έλα κεηαηξνπέα ή έλα
ζχζηεκα δχν ηαρπηήησλ, ε δηαθνξά ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα βξέζεθε
λα είλαη κηθξή.
Δπηπιένλ, έρνπλ εξεπλεζεί δχν κέζνδνη γηα ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ
καγλεηίζεσο (θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε ηνπ θέξδνπο ελέξγεηαο) ηνπ
ζπζηήκαηνο DFIG. Γηαπηζηψζεθε φηη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί κεηαγσγή
αζηεξνηξηγψλνπ ζην θχθισκα ηνπ ζηάηε είρε ηε κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηηο
ππφ εμέηαζε δχν κεζφδνπο.
Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη νη απψιεηεο ηνπ κεηαηξνπέα ηνπ ζπζηήκαηνο
DFIG κπνξνχλ λα κεησζνχλ εάλ ην θάζκα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα γίλεη
κηθξφηεξν. Χζηφζν, ε αεξνδπλακηθή απφδνζε (ζχιιεςε αλέκνπ) ησλ
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αλεκνγελλεηξηψλ κεηψλεηαη φηαλ κεηψλεηαη ην θάζκα ηαρχηεηαο ξφηνξα. Απηφ
ζεκαίλεη φηη απμεκέλε αεξνδπλακηθή ζχιιεςε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλα
κεγαιχηεξν κεηαηξνπέα, έρνληαο κηα κεγαιχηεξε επίπησζε απφ ηελ αχμεζε
ησλ απσιεηψλ ζηνλ κεηαηξνπέα.
Αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κηα
αλεκνγελλήηξηα κεηαβιεηήο αληί ζηαζεξήο ηαρχηεηαο δελ είλαη ε ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα,

αιιά

ε

δπλαηφηεηα

ηεο

κείσζεο

ησλ

κεραληθψλ

θαηαπνλήζεσλ [53], θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηζρχνο [58].
ην θεθάιαην 9 , παξνπζηάζηεθαλ πξνζνκνηψζεηο θαη πεηξακαηηθέο
επαιεζεχζεηο ηεο δπλακηθήο απφθξηζεο κηαο ΔΓΓΓ αλεκνγελλήηξηαο ζε
βχζηζεο ηάζεο. Οη πξνζνκνηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο
κνληέια πιήξνπο θαη κεησκέλεο ηάμεο. Καη ηα δπν κνληέια παξνπζίαζαλ
απνδεθηά απνηειέζκαηα. Γελ αλακελφηαλ ηέιεηα αληηζηνηρία κε ηα πεηξάκαηα
κηα θαη νη πξνζνκνηψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα θαληαζηηθή ΔΓΓΓ
αλεκνγελλήηξηαο. Ζ απφθξηζε ηφζν ζηελ αζχκκεηξε φζν θαη ζηελ ζπκκεηξηθή
βχζηζε ηάζεο επαιεζεχηεθε.
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[166]

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uriZOJ:L:200

2:128:0045:0056:EN:PDF.
[167]

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uriZOJ:L:200

3:001:0065:0071:EN:PDF.
[168]

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uriZOJ:L:200

3:123:0042:0046:EN:PDF.
[169]

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uriZOJ:L:200

3:170:0010:0014:EN:PDF.
[170]

http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uriZOJ:L:200

3:283:0051:0070:EN:PDF.
[171]

http://europa.eu.int/eur-

lex/pri/en/oj/dat/2004/l_052/l_05220040221en00500060.pdf.
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