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Περίληυη
Η παξνχζα ζεσξεηηθή πηπρηαθή εξγαζία αθνξά ηελ κειέηε αηνιηθνχ πάξθνπ ηζρχνο
100kw.Mε θχξην άμνλα ην αλσηέξσ ζέκα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα,ηηο
αλεκνγελλήηξηεο,ην αηνιηθφ δπλακηθφ θαη φια φζα έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα αηνιηθφ πάξθν.Η
εξγαζία απηή πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθα κε ηελ αδεηνδφηεζε,ηελ κειέηε θαη ηελ
θαηαζθεπε αηνιηθνχ πάξθνπ ζην Λενληάθε Λαθσλίαο, ην θφζηνο απηνχ ηνπ έξγνπ,ηνλ ρξφλν
απφζβεζεο αιιά θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο φζν θαη απφ
πεξηβαιινληηθήο.

ην 10 θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα,ηελ ρξήζε ηεο ηα πξψηα
ρξφληα απφ ηνλ άλζξσπν κέρξη θαη ζήκεξα θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα
ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζή ηεο.ην 20 θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο αξρηθά γηα ηα είδε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ.Δθηελέζηεξε αλαθνξά γίλεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
αλεκνγελλεηξηψλ νξηδφληηνπ άμνλα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηα κέξε απφ ηα νπνία
απνηεινχληαη.Σν θεθάιαην 3 κειέηε αηνιηθνχ δπλακηθνχ έρεη λα θάλεη κε φινπο εθείλνπο
ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ ψζηε λα γίλεη ζσζηή επηινγή ηνπνζεζίαο γηα
λα είλαη φζν ην δπλαηφλ απνδνηηθφηεξν ην αηνιηθφ καο project.Σν θεθάιαην 4 αλαθέξεηαη
ζηα αηνιηθά πάξθα θαη ελ ζπλερεία πεξηγξάθνληαη ηα είδε απηψλ.ην θεθάιαην 5
πεξηιακβάλεηαη ε επηινγή ηνπ κνληέινπ ηεο αλεκνγελλήηξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί,ε
επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο θαζψο θαη ππνινγηζκνί ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ηνπ
αηνιηθνχ καο πάξθνπ.Σν 60 θεθάιαην αθνξά ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ
αηνιηθνχ πάξθνπ.Σέινο ζην θεθάιαην 7 παξαηίζεληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία,γεληθέο
πιεξνθνξίεο,λνκνζεζία θαη δηθαηνινγεηηθά.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

1.1 Δηζαγσγή
Η αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα έκκεζε κνξθή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Γεκηνπξγείηαη απφ
ηελ θίλεζε αεξίσλ καδψλ ηελ νπνία επηβάιεη ε δηαθνξά πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο πνπ
επηθξαηεί ζηελ αηκφζθαηξα ιφγσ δηαθνξεηηθήο απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.
Δπνκέλσο είλαη κηα κνξθή θηλεηηθήο ελέξγεηαο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ άλζξσπν
απφ πνιχ παιηά. Αξρηθψο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θίλεζε ησλ πινίσλ θαη αξγφηεξα γηα
ηελ άληιεζε λεξνχ θαη ην άιεζκα ζηηεξψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ αλεκφκπισλ. Οη
αξραηφηεξνη αλεκφκπινη (θαηαθφξπθνπ άμνλα) θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Πεξζία ηνλ 6
έσο ηνλ 9 αηψλα κ.Υ., ελψ ε πξψηε γξαπηή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ Κίλα ην 13 αηψλα κ.Υ.
Απφ ηηο πξψηεο αλαθνξέο ρξεζηκνπνίεζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρνπκε ηελ αλαθνξά ζηελ
Οκεξηθή Οδχζζεηα ,ηνπο «Αζθνχο ηνπ Αηφινπ» ,απ’ φπνπ θαη ην φλνκα αηνιηθή
ελέξγεηα. ηηο κέξεο καο ππάξρνπλ νη αηνιηθέο κεραλέο. Αηνιηθή κεραλή ιέγεηαη θάζε
ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηελ αηνιηθή ελέξγεηα γηα λα παξάγεη έξγν. Οη
αηνιηθέο κεραλέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
νλνκάδνληαη αλεκνγελλήηξηεο. Πνιιέο αλεκνγελλήηξηεο καδί απαξηίδνπλ έλα αηνιηθφ
πάξθν.

1.2 Αηνιηθά πάξθα
Αηνιηθφ πάξθν ή αηνιηθφο ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (α.ζ.π.ε.ε)
νλνκάδεηαη ε ρεξζαία ή ζαιάζζηα έθηαζε ζηελ νπνία έρεη ηνπνζεηεζεί έλαο αξηζκφο
αλεκνγελλεηξηψλ κε ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ ζε
ειεθηξηθή. πγθεθξηκέλα είλαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ,ηα θαιψδηα κεηαθνξάο
ξεχκαηνο ,ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ηζηνχο ,ηνπο ζηαζκνχο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη
βνεζεηηθέο ππνδνκέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξφκσλ.
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Δηθφλα 1.αηνιηθφ πάξθν

Τπνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε αηνιηθή είλαη
γχξσ ζην 1-2%.Σν πνζφ απηφ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ κηα
πνζφηεηα ελέξγεηαο 80 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ ζεκεξηλή παγθφζκηα θαηαλάισζε
ελέξγεηαο. Θεσξεηηθά, αλ κπνξνχζακε λα ραιηλαγσγήζνπκε ηνπο αλέκνπο ζα είρακε
αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο. ηελ πξάμε φκσο νη άλεκνη εμαξηψληαη απφ
πνιπάξηζκνπο παξάγνληεο φπσο π.ρ. νη επνρέο ηνπ έηνπο ,ην θιίκα ,ε ζπγθεθξηκέλε
ηνπνγξαθία θ.η.ι. θαη επνκέλσο είλαη ηξνκεξά επκεηάβιεηνη. Έηζη ζα κπνξνχζαλ λα
παίμνπλ βνεζεηηθφ ξφιν ζε έλα ζχζηεκα ελέξγεηαο δελ ζα κπνξνχζαλ φκσο απφ κφλνη
ηνπο λα ζπληεξήζνπλ έλα κεγάιν απηνηειέο ελεξγεηαθφ ζχζηεκα.

1.3 Ιζηνξηθή αλαζθφπεζε
Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε θαξαβηψλ καο είλαη γλσζηή απφ
ηα πνιχ παιηά ρξφληα. Ίζσο ην θιαζζηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπζίαο ηεο Ιθηγέλεηαο γηα ηνλ
εμεπκεληζκφ ηνπ Αηφινπ λα κελ είλαη ην πξψην. Μηα πην εμειηγκέλε κνξθή
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ ε άξδεπζε ηεο πεδηάδαο
ηεο Μεζνπνηακίαο γχξσ ζηνλ 7 π.Υ. αηψλα κε αλεκφκπινπο. ηνλ 3 π.Υ. αηψλα ν
ζρεδηαζκφο ελφο αλεκφκπινπ νξηδφληηνπ άμνλα κε 4 πηεξχγηα αλαθέξεηαη ζηνλ Ήξσλα
ηνλ Αιεμαλδξέα. Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ Κίλα, ζηελ Αίγππην θαη ζηελ
Αλαηνιηθή Μεζφγεην αλαπηχζζνληαη αλεκφκπινη θαηαθφξπθνπ θαη νξηδφληηνπ άμνλα.
ηελ Δπξψπε αξρηθά εκθαλίζηεθαλ γχξσ ζηνλ Μεζαίσλα ζηελ Ιζπαλία, ηελ
Πνξηνγαιία, ηελ Γαιιία θαη ηελ Ιηαιία θαη αξγφηεξα ζηελ Αγγιία, ηελ Οιιαλδία θαη
ηε Γεξκαλία. Καηά ηνλ 18Ο αηψλα ζηελ Δπξψπε ήηαλ εγθαηαζηεκέλνη πεξίπνπ 20.000
αλεκφκπινη κε κηα κέζε ηζρχ ησλ 20 kW ν θαζέλαο. Οη κεγαιχηεξνη αλεκφκπινη
αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία ηελ εθαηνληαεηία 1840-1940. Θαπκαζηή αλάπηπμε
είρε γίλεη ζηε Γαλία ην 1910 κε ζπλνιηθή αηνιηθή ηζρχ 200ΜW. Ο θχξηνο ηχπνο είλαη ν
Δπξσπατθφο αλεκφκπινο νξηδνληίνπ άμνλα κε πνιιά πηεξχγηα πνπ νλνκάδεηαη θαη
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Ακεξηθάληθνο θαηαζθεπάζηεθε ζε πνιιέο κνλάδεο (6 Υ10 ) ζηηο ΗΠΑ. Σα ζρέδηα ηνπ
αλεκφκπινπ απηνχ δεκνζηεχηεθαλ ζηε Λεηςία ην 1724.
Ο πξψηνο αλεκφκπινο γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαηαζθεπάζηεθε ην 1888 ζην
Cleveland ηνπ Ohio. Δίρε δηάκεηξν θηεξσηήο (πηεξπγίνπ) 17 κέηξα θαη ηζρχ 12 Kw.
ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο κεγαιχηεξνη αλεκφκπινη θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Ρσζία ην
1931 (100 kw) ζηηο ΗΠΑ κεηαμχ 1941-45 (1,2 MW) θαη ζηε Γαιιία 1958-62 (1 MW).
Σν πην ζπνπδαίν πξφγξακκα θαηαζθεπήο αλεκφκπισλ εθπνλήζεθε ζηε Γεξκαλία πξηλ
απφ ην Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν .Σν πξφγξακκα απηφ νλνκάζηεθε Honnef θαη
πξνέβιεπε ηελ θαηαζθεπή αξθεηψλ αλεκφκπισλ κε πςεινχο πχξγνπο κέρξη 300m κε
ηξείο ή πέληε ξφδεο. Η δηάκεηξνο θάζε ξφδαο ήηαλ πεξίπνπ 160m. Η ηξίπνδε κνλάδα είρε
ηε δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέθεηαη ζην νξηδφληην επίπεδν ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο θαη λα
απνδίδεη ελέξγεηα 75MW.

Πχξγνο honnef

ηνλ Διιεληθφ ρψξν ε ρξεζηκνπνίεζε αλεκφκπισλ άξρηζε ζηα αλαηνιηθά θαη θχξηα ζηα
λεζηά Υίν, Ρφδν, Κξήηε, Κπθιάδεο θ.ι.π.. Γηαθξίλνπκε εδψ πέηξηλνπο αλεκφκπινπο κε
νξηδφληην άμνλα θαη πάληλα πηεξχγηα (ρήκα) θαζψο θαη αλεκφκπινπο κε θαηαθφξπθν
άμνλα. Ιδηαίηεξα ζηελ Κξήηε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιχ γηα
αξδεπηηθνχο ζθνπνχο . Σν 1960 ππήξραλ 10.000 αλεκφκπινη ζην νξνπέδην Λαζηζίνπ , 2.500
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ζηελ ππφινηπε Κξήηε θαη 600 ζηε Ρφδν. Καηά κέζν φξν ν θαζέλαο απφ απηνχο αληιεί γχξσ
ζηα 40 m3 λεξνχ ηελ εκέξα.

.
Σα ηειεπηαία ρξφληα νη αλεκφκπινη εμειίρζεθαλ ζε αηνιηθέο κεραλέο (αλεκνγελλήηξηεο)
νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή κε ειεθηξνγελλήηξηεο. Ο
αξρηθφο θαη πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο ησλ κεραλψλ απηψλ νλνκάδεηαη Darrieus απφ ηνλ
Γάιιν πξσηνθαηαζθεπαζηή ηνπ θαη έρεη εμειηρζεί ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο φπσο ζα
δνχκε αξγφηεξα.

1.4 Αηνιηθά πάξθα θαη πεξηβάιινλ

Παλζνκνινγνπκέλσο ε παγθφζκηα αιιαγή ηνπ θιίκαηνο απνηειεί ζήκεξα κηα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο απεηιέο γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο. Η αιιαγή απηή νθείιεηαη θαηά
θχξην ιφγν ζηηο εθπνκπέο ησλ ιεγφκελσλ αέξησλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηα νπνία
αλαπφθεπθηά πξνθαινχληαη θαηά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα.
Δπνκέλσο ε αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ θαη ηδηαίηεξα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ε κνλαδηθή
κεζνπξφζεζκε ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθφζκηαο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
Σα αηνιηθά πάξθα έρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ
ηερλνινγηθή σξηκφηεηα ελψ ζπγρξφλσο έρνπλ κηθξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Γη’
απηφ θαη είλαη ζπλεπψο ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ελεξγεηαθή ηερλνινγία.
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1.5 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα

Πιενλεθηήκαηα







Ο άλεκνο είλαη κηα αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία κάιηζηα παξέρεηαη
δσξεάλ.
Η Αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα ηερλνινγηθά ψξηκε, νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθή θαη
θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ελεξγεηαθή επηινγή.
Πξνζηαηεχεη ηε Γε θαζψο θάζε κία θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ άλεκν
αληηθαζηζηά κία θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο θαη
ξππαίλεη ηελ αηκφζθαηξα κε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Γελ επηβαξχλεη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ κε επηθίλδπλνπο αέξηνπο ξχπνπο ,
κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, θαξθηλνγφλα κηθξνζσκαηίδηα θ.α.,
φπσο γίλεηαη κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Δληζρχεη ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία θαη αζθάιεηα θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα
ηε ρψξα καο θαη ηελ Δπξψπε γεληθφηεξα.
Βνεζά ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο
κεηαθνξάο ελέξγεηαο.

Μεηνλεθηήκαηα





Οη αλεκνγελλήηξηεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο ή ζαλαηψζεηο
πνπιηψλ, θπξίσο απνδεκεηηθψλ γηαηί ηα ελδεκηθά «ζπλεζίδνπλ» ηελ παξνπζία
ησλ κεραλψλ θαη ηηο απνθεχγνπλ. Γη’ απηφ θαιχηεξα λα κελ θαηαζθεπάδνληαη
αηνιηθά πάξθα ζε δξφκνπο κεηαλάζηεπζεο πνπιηψλ.
Η επηβάξπλζε πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ ηνπνζεζία, δηφηη γηα λα ρηηζηεί ε
εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα θνπνχλ δέληξα ε γεληθψο λα θαηαζηξαθεί κέξνο ηεο
γεο ζηελ νπνία ζα γίλεη ην εγρείξεκα.
Ο ζφξπβνο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ.

1.6 Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα
Η Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε κεγάιε αθηνγξακκή θαη ηεξάζηην πιήζνο λεζηψλ. Χο εθ ηνχηνπ,
νη ηζρπξνί άλεκνη πνπ πλένπλ θπξίσο ζηηο λεζησηηθέο θαη παξάιηεο πεξηνρέο πξνζδίδνπλ
ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα. Σν εθκεηαιιεχζηκν
αηνιηθφ δπλακηθφ εθηηκάηαη φηη αληηπξνζσπεχεη ην 13,6% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειεθηξηθψλ
αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Δλέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρνπλ γίλεη ζε
νιφθιεξε ηε ρψξα, ελψ ζην γεγνλφο απηφ έρεη ζπκβάιιεη θαη ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο γηα ηηο ΑΠΔ, ε νπνία ελζαξξχλεη θαη επηδνηεί επελδχζεηο ζηηο Ήπηεο κνξθέο
ελέξγεηαο. Αιιά θαη ζε εζληθή θιίκαθα, ν λένο αλαπηπμηαθφο λφκνο 3299/04, ζε ζπλδπαζκφ
κε ην λφκν γηα ηεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 3468/06, παξέρεη ηζρπξφηαηα θίλεηξα αθφκα
θαη γηα επελδχζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Η πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο αλ θαη έρεη
κηθξφηεξν αηνιηθφ δπλακηθφ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηνρέο, δηαζέηεη έλα ηζρπξφ ειεθηξηθφ
δίθηπν θαη ην γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε αλεκσδψλ «λεζίδσλ» (ιφθνη,
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πςψκαηα θιπ. κε εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ) ηελ θαζηζηνχλ ελδηαθέξνπζα γηα ηελ
αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ.
Αηνιηθά πάξθα ππάξρνπλ θαη ζε πιήζνο λεζηψλ, φπσο ην Αηνιηθφ Πάξθν «Μαλνιάηε Ξεξνιίκπα» ηνπ Γ.Γ. Γηιηλάησλ Γήκνπ Αξγνζηνιίνπ ζηελ Κεθαινληά. ην ίδην λεζί έρνπλ
ήδε δεκηνπξγεζεί δχν αθφκε αηνιηθά πάξθα: ην Αηνιηθφ Πάξθν "Αγία Γπλαηή" ηνπ Γήκνπ
Ππιαξέσλ, θαη ην Αηνιηθφ Πάξθν "Ηκεξνβίγιη" ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ Γήκσλ
Αξγνζηνιίνπ θαη Ππιαξέσλ. Με ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ αηνιηθψλ πάξθσλ ν Ννκφο
Κεθαιιελίαο ηξνθνδνηεί ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο ρψξαο κε ζχλνιν 75,6 MW
ειεθηξηθήο ηζρχνο. Δπηπιένλ, ζε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο βξίζθνληαη πέληε αθφκε κνλάδεο.
Οη αλάγθεο ηνπ λεζηνχ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζε πεξίνδν αηρκήο (Αχγνπζηνο) αλέξρνληαη
ζε 50MW. Η αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ηζρχνο πνπ απνδίδεη ε Κεθαινληά ζην δίθηπν θαη ηεο
ηζρχνο πνπ θαηαλαιψλεη είλαη εμαηξεηηθά ελζαξξπληηθή γηα ηελ εμάπισζε ηεο αηνιηθήο
ελέξγεηαο θαη ζε πνιιά αθφκε λεζηά ηεο επηθξάηεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΗ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΧΝ
2.1 Δηζαγσγή
Η εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη κε εηδηθέο κεραλέο(αλεκνγελλήηξηεο) πνπ
κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή κε δχν ζπζηήκαηα κεηαηξνπήο.
Αξρηθά ην πξψην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηνλ αλεκνθηλεηήξα(δξνκέαο ή ξφηνξαο
αλεκνγελλήηξηαο) φπνπ έρνπκε ηελ κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ ζε
κεραληθή θηλεηηθή ελέξγεηα. Σν δεχηεξν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηελ ειεθηξνγελλήηξηα πνπ
κεηαηξέπεη ηελ κεραληθή θηλεηηθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. Σα δχν ζπζηήκαηα ζπλδένληαη
κεηαμχ ηνπο κε ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο.
Οη αλεκνγελλήηξηεο κε βάζε ηελ ζέζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο
1)Καηαθφξπθνπ άμνλα.
Ο άμνλαο είλαη θάζεηνο σο πξνο ηελ νξηδφληηα επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη θαηαθφξπθνο σο
πξνο ηελ ξνή ηνπ αλέκνπ. Η αλεκνγελλήηξηα απηή θαηά ηελ εθθίλεζε απαηηεί ρακειή
ηαρχηεηα αλέκνπ. Υξεζηκνπνηεί εμσηεξηθφ ζηξνθείν ηξηθαζηθήο γελλήηξηαο θαη ιεηηνπξγεί
ζε ρακειφ επίπεδν ζνξχβνπ. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πβξηδηθά ζπζηήκαηα κηθξήο ηζρχνο κε
θσηνβνιηατθνχο ζπιιέθηεο θαη κπαηαξίεο 24 ή 48 V.H απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
αλεκνγελλήηξηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα εθθίλεζεο, ηελ ηαρχηεηα αλέκνπ ,ηελ ζρεηηθή
ηαρχηεηα αλέκνπ θαη ηελ απφδνζε ηεο γελλήηξηαο. Έρεη εθαξκνγέο ζε θσηηζκφ νδψλ ,ζε
ζρνιεία ,ζε ζπίηηα θαη ζε θαηαζηήκαηα.
Πιενλεθηήκαηα

Παξάγνπλ ρακειφ ζφξπβν θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο

Λφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε πφιεηο ,πάλσ ζε
ηαξάηζεο ,ζε απηνθηλεηνδξφκνπο θ.η.ι.

Έρνπλ απιή θαηαζθεπή θαη κηθξφ θφζηνο.

Έρνπλ ηνπνζεηεκέλα ηελ γελλήηξηα θαη ην θηβψηην ηαρπηήησλ ζηελ βάζε ηεο
αλεκνγελλήηξηαο ,έηζη είλαη εχθνιε ε ζπληήξεζή ηνπο

Λφγσ ηεο κνξθήο ησλ πηεξπγίσλ εθκεηαιιεχνληαη ηνλ άλεκν απ’ φιεο ηηο
δηεπζχλζεηο.

Μεηνλεθηήκαηα

Δίλαη αλεκνγελλήηξηεο κηθξήο ηζρχνο θαη κεγέζνπο θαη δελ κπνξνχλ λα
εθκεηαιιεπηνχλ αλέκνπο κε πςειέο ηαρχηεηεο

Η ζπληήξεζε ζε θάπνηα ηκήκαηα ησλ κεραληθψλ κεξψλ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο

Έρνπλ ρακειή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαη ρακειή απφδνζε
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2)Αλεκνγελλήηξηεο Οξηδφληηνπ Άμνλα
ηηο αλεκνγελλήηξηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ν άμνλαο πεξηζηξνθήο είλαη νξηδφληηνο σο πξνο
ην έδαθνο θαη ζρεδφλ παξάιιεια ζηελ ξνή ηνπ αλέκνπ .Οη αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ
άμνλα έρνπλ ζπλήζσο 2 ή 3 πηεξχγηα. . Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πηεξπγίσλ απηψλ είλαη φηη
έρνπλ κεγάιν αεξνδπλακηθφ βαζκφ απφδνζεο .Η απφδνζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο
πνπ έρνπλ θαη ηελ ηαρχηεηα αλέκνπ. Οη αλεκνγελλήηξηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ θαιχπηνπλ ην 95%
ησλ δηαζέζηκσλ ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο. Οη αλεκνγελλήηξηεο κε νξηδφληην άμνλα έρνπλ ηα
παξαθάησ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα:
Πιενλεθηήκαηα:





Έρνπλ εχθνιε ζπλαξκνιφγεζε.
Δθκεηαιιεχνληαη αλέκνπο κεγάιεο ηαρχηεηαο(ιφγσ κεγάινπ χςνπο.
Έρνπλ πςειφ αεξνδπλακηθφ ζπληειεζηή.
Δλ ζπγθξίζεη κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα έρνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε.

Μεηνλεθηήκαηα:

Έρνπλ κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη κεηαθνξάο.

Παξάγνπλ αξθεηφ ζφξπβν θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο

Απαηηνχλ εηδηθφ κεραληζκφ πεξηζηξνθήο ησλ πηεξπγίσλ γη’ λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλέκνπ απ’ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.
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Δηθφλα 4.αλεκνγελλήηξηα νξηδφληηνπ άμνλα.

2.2 Βαζηθά κέξε αλεκνγελλήηξηαο νξηδφληηνπ άμνλα
Σα θχξηα κέξε κηαο αλεκνγελλήηξηαο νξηδφληηνπ άμνλα είλαη ν δξνκέαο κε ηελ πιήκλε θαη ηα
πηεξχγηα ,ην ζχζηεκά κεηάδνζεο θίλεζεο ,ε ειεθηξηθή γελλήηξηα ,ην ζχζηεκα πέδεζεο
δξνκέα ,ην ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ ,ν πχξγνο ζηήξημεο ,ν ειεθηξηθφο πίλαθαο θαη ε βάζε
ζηήξημεο (ζεκειίσζε.)
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θαξίθεκα αλεκνγελλήηξηαο νξηδφληηνπ άμνλα .

2.2.1 Γξνκέαο αλεκνγελλήηξηαο νξηδνληίνπ άμνλα
Ο δξνκέαο απνηειείηαη απφ δχν ή ηξία πηεξχγηα θαηαζθεπαζκέλα ζπλήζσο απφ εληζρπκέλν
πνιπεζηέξα. Σα πηεξχγηα πξνζδέλνληαη πάλσ ζηελ πιήκλε είηε ζηαζεξά είηε κε ηελ
δπλαηφηεηα λα πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηνλ δηακήθε άμνλα ηεο κεηαβάιινληαο ην βήκα.
Οη αλεκνγελλήηξηεο κε ηξία πηεξχγηα θαηαζθεπάδνληαη θαη κε ξφηνξεο κηθξψλ δηαζηάζεσλ
θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο αζζελνχο αηνιηθνχ δπλακηθνχ. Οη αλεκνγελλήηξηεο
κε δχν πηεξχγηα θαηαζθεπάδνληαη κε ξφηνξα απφ 10 κέηξα θαη πάλσ θαη έρνπλ θφζηνο
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κηθξφηεξν απφ ησλ ηξίπεξσλ. Η πηεξσηή ηνπνζεηείηαη είηε ζηα
αλάληε (εκπξφζζην ηκήκα αλεκνγελλήηξηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλέκνπ) είηε ζηα θαηάληε κε
ηα πηεξχγηα λα θαιχπηνπλ έλα πνζνζηφ(έσο 10%) ηεο πεξηθέξεηαο πνπ δηαγξάθνπλ
.Πξνηηκάηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζηα αλάληε ιφγσ ρακειφηεξνπ ζνξχβνπ.
Γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηελ πξνζηαζία κηαο πηεξσηήο αλεκνγελλήηξηαο
ρξεζηκνπνηνχληαη πηεξσηέο κεηαβιεηνχ βήκαηνο. Η κεηαβνιή ηνπ βήκαηνο πηεξσηήο γίλεηαη
κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ πηεξπγίνπ γχξσ απφ ηνλ δηακήθε άμνλά ηνπ, κεηαβάιινληαο ηελ
γσλία πξνζβνιήο ηνπ απφ ηνλ αέξα. Έηζη επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηαρχηεηαο
πεξηζηξνθήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ,ε αχμεζε ηεο αεξνδπλακηθήο απφδνζεο ησλ πηεξπγίσλ ,ν
έιεγρνο ηεο ηζρχνο πνπ παξάγεηαη θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δπλάκεσλ πνπ θαηαπνλνχλ ηα
πηεξχγηα.
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2.2.2 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο
Σν ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο απνηειείηαη απφ ηνλ θχξην άμνλα πεξηζηξνθήο(άμνλαο
ρακειήο ηαρχηεηαο ,άμνλαο πςειήο ηαρχηεηαο),απφ ηα έδξαλα ζηήξημεο θαη απφ ην θηβψηην
πξνζαξκνγήο ζηξνθψλ.






Ο άμνλαο ρακειήο ηαρχηεηαο πεξηζηξέθεηαη απφ ηνλ ξφηνξα ηεο αλεκνγελλήηξηαο κε
ηαρχηεηεο απφ 30 -70 rpm.
Σν θηβψηην πξνζαξκνγήο ζπλδέεη ηνλ άμνλα ρακειήο ηαρχηεηαο κε ηνλ άμνλα κε ηνλ
άμνλα πςειήο ηαρχηεηαο πξνζαξκφδνληαο ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ζηελ ζχγρξνλή
ηαρχηεηα ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο. Η ζχγρξνλε ηαρχηεηα ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο
εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δεπγψλ ησλ πφισλ πνπ έρεη θαη πξέπεη λα παξακέλεη
ζηαζεξή θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κε κεηαβαιιφκελν θνξηίν. Η πξνζαξκνγή
απηή γίλεηαη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο.
Ο άμνλαο πςειήο ηαρχηεηαο νδεγεί ηελ γελλήηξηα.

Κηβψηην ηαρπηήησλ ηεο bosch
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2.2.3 Ηιεθηξηθή γελλήηξηα

Γηα αλεκνγελλήηξηεο κεγάιεο ηζρχνο ρξεζηκνπνηνχληαη γελλήηξηεο επαγσγηθνχ ηχπνπ
βξαρπθπθισκέλνπ θιψβνπ ή δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα. Γηα αλεκνγελλήηξηεο κηθξήο ηζρχνο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζχγρξνλεο γελλήηξηεο κφληκνπ καγλήηε ή δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα.
Η απιφηεηα ζηελ θαηαζθεπή θαη ε επθνιία κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη ζην δίθηπν ε αζχγρξνλε
γελλήηξηα ,είλαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο. κσο ε αλάγθε λα παίξλεη ξεχκα καγλήηηζεο απφ ην
δίθηπν γηα λα δεκηνπξγήζεη ζηξεθφκελν καγλεηηθφ πεδίν θαη ην γεγνλφο πσο θαηαλαιψλεη
άεξγν ηζρχ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.
Οη ζχγρξνλεο γελλήηξηεο πεξηζηξέθνληαη κε ηαρχηεηα ίζε κε ηελ ζχγρξνλε ηαρχηεηα ,πνπ γηα
ξεχκα ζπρλφηεηαο 50 Hz εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ δεπγψλ ησλ καγλεηηθψλ πφισλ. Οη
ζχγρξνλεο γελλήηξηεο παξφιν πνπ είλαη πην πνιχπινθεο θαη έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο έρνπλ
ην πιενλέθηεκα φηη είλαη απηνδηεγεηξφκελεο.

2.2.4 χζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ
Σν ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ πχξγνπ ζηήξημεο κε ηελ άηξαθην
λα εδξάδεηαη πάλσ ζ’ απηφ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ απηφκαην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο
αηξάθηνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο αλαγθάδεη ηνλ άμνλα
πεξηζηξνθήο ηνπ ξφηνξα λα βξίζθεηαη ζπλερψο παξάιιεια κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ.
Έηζη επηηπγράλεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ειαρηζηνπνίεζε ησλ θνξηίσλ θαηαπφλεζεο ηνπ ξφηνξα. Σν ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ
ειέγρεηαη θαη νδεγείηαη απφ ηνλ ειεγθηή ηεο α/γ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζηέιλεη ν
αλεκνδείθηεο. Οη πεξηζζφηεξεο α/γ ιεηηνπξγνχλ κε έιεγρν εθηξνπήο. Οιφθιεξν ην ζχζηεκα
εθαξκφδεη κε εηδηθφ θπιηλδξηθφ θνιάξν ζηελ θνξπθή ηνπ πχξγνπ ζηήξημεο.
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2.2.5 Πχξγνο
Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ είδνπο ηνπ πχξγνπ είλαη, εθηφο απφ ην θφζηνο ηνπ ,ε επθνιία
κεηαθνξάο ηνπ ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο α/γ θαη ε επθνιία αλέγεξζήο ηνπ. Η δηαδηθαζία
ζηεζίκαηνο ηεο κεραλήο ,ηδηαίηεξα ζε κεγάιεο κνλάδεο ,είλαη θάηη πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ
επθνιία νδηθήο πξφζβαζεο ζηελ ζέζε θαη ηελ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ αλπςσηηθνχ κέζνπ.
Γχν είλαη θπξίσο νη ηχπνη πχξγσλ πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ,ν ζσιελσηφο θαη ν ηχπνπ
δηθηπψκαηνο.
Ο πχξγνο ηχπνπ δηθηπψκαηνο είλαη επθνιφηεξνο ζηελ επί ηφπνπ ζπλαξκνιφγεζε θαη
αλάξηεζε ,ειαθξφηεξνο θαη θζελφηεξνο. Δπεηδή έρεη πνιιά κηθξά θνκκάηηα είλαη πην εχθνιν
λα ππνζηεί ςπρξφ γαιβάληζκα ζε κηθξά γαιβαληζηήξηα.
Ο ζσιελσηφο πχξγνο είλαη αηζζεηηθά θαιχηεξνο. Σν εζσηεξηθφ ηνπ κπνξεί λα απνηειεί θαη
ην ζάιακν ζηέγαζεο φισλ ησλ νξγάλσλ ηεο α/γ θαη λα έρεη εζσηεξηθή ζθάια. Παξνπζηάδεη
φκσο δπζθνιία ζηελ κεηαθνξά ηνπ θαη ζηελ αλέγεξζή ηνπ.

Γηαδηθαζία ζπλαξκνιφγεζεο α/γ
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2.2.6 Ηιεθηξηθφο πίλαθαο
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηεο α/γ ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζηελ βάζε ηνπ πχξγνπ ζηήξημεο
.Πεξηιακβάλεη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο. ηηο α/γ κεγάιεο ηζρχνο ην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο, ειέγρνπ θαη
δεχμεο ηεο γελλήηξηαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ πίλαθεο ηχπνπ πεδίνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη
ζπλήζσο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ πχξγνπ ζηήξημεο.

2.2.7 χζηεκα πέδεζεο άμνλα δξνκέα
Η πέδεζε απηή γίλεηαη ζπλήζσο κε δηζθφθξελν ηχπνπ αζθάιεηαο αζηνρίαο πνπ ελεξγεί
απηφκαηα ζηνλ άμνλα. Σν δηζθφθξελν απηφ ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη ζηνλ πςειφζηξνθν άμνλα
ηεο κεραλήο(κεηά ην θηβψηην ηαρπηήησλ) δηφηη έηζη ε απαηηνχκελε ξνπή πέδεζεο είλαη πνιχ
κηθξή θαη ζπλεπψο ην δηζθφθξελν είλαη κηθξνχ θφζηνπο. πλήζσο ε πέδε απηή είλαη
ειθηξνκαγλεηηθνχ ηχπνπ πνπ ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κε ηελ δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο
,δειαδή ε πέδε παξακέλεη πάληα αλνηρηή κε ηελ βνήζεηα ησλ ειεθηξνκαγλεηψλ θαη ζε
πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ελεξγνπνηείηαη απφ ηα ειαηήξηα. Σνπνζεηψληαο φκσο ηελ πέδε
ζηνλ πςειφζηξνθν άμνλα ππεξθνξηίδνπκε ην θηβψηην ηαρπηήησλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πέδεζεο
ελψ ηαπηφρξνλα ε αληηθαηάζηαο ,ζπληήξεζε ηνπ θηβσηίνπ θαη ε επηζθεπή ηνπ γίλεηαη
πξνβιεκαηηθή. Σνπνζέηεζε ηνπ δηζθφθξελνπ ζηνλ ρακειφζηξνθν άμνλα απαηηεί νγθψδεο
δηζθφθξελν θαη πςεινχ θφζηνπο. Σν δηζθφθξελν απηφ είλαη πδξαπιηθνχ ηχπνπ αζθαιείαο
αζηνρίαο. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο πδξαπιηθνχ δηζθφθξελνχ αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα
δηαξξνήο ιαδηφπ ,ιεηηνπξγίαο αηζζεηεξίσλ κέηξεζεο ζηάζκεο ,ζεξκνθξαζίαο ιαδηνχ θ.η.ι
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΙΟΛΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ

3.1 Δηζαγσγή
Σν βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ ζσζηή επηινγή ζέζεο εγθαηάζηαζεο κηαο α/γ είλαη ε
εθηίκεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ. Γχν παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ
ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηνιηθήο κεραλήο
θαη ε ζσζηή επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο.
Η θαηαιιειφηεηα κηαο πεξηνρήο γηα εγθαηάζηαζε α/γ πξνυπνζέηεη:






Τςειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο
Δχθνιε πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο
Μεγάιε έθηαζε δηαζέζηκε γηα εγθαηάζηαζή αηνιηθνχ πάξθνπ
Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ ειεθηξηθφ δίθηπν ελέξγεηαο
Απνθπγή πεξηνξηζκψλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ
Δηδηθφηεξα ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζέζεο γηα ηηο α/γ πξνυπνζέηεη λα γλσξίδνπκε
ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:







Σαρχηεηα αλέκνπ
Γηεχζπλζε αλέκνπ
Αλαηαξάμεηο ηεο πεξηνρήο ιφγσ αλέκνπ
ηξνβηιηζκνχο αλέκνπ
Σελ κεηαβνιή κε ην χςνο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ

3.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ
Η δηεχζπλζε θαη ε ηαρχηεηα ή έληαζε ηνπ αλέκνπ είλαη ηα δπν θχξηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ, ηα νπνία πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ. Η δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε
κε ην ζεκείν ηνπ νξίδνληα απφ ην νπνίν πλέεη νάλεκνο, θαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαηαγξαθήο
ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ πξνθχπηεη ην πνιηθφ δηάγξακκα.
Δθηφο απφ ηελ έληαζε θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ, είλαη ρξήζηκν λα θαηαγξαθεί ε χπαξμε
ξηπψλ αλέκνπ, ε χπαξμε ζηξνβηιηζκνχ θη αλαηαξάμεσλ θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο ηχξβεο ηνπ
αλέκνπ.
Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαλνκήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ
νξηαθνχ ζηξψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηνί εκηεκπεηξηθνί αλαιπηηθνί λφκνη ,νη νπνίνη
βαζίδνληαη ζην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ κε ην χςνο κέζα ζηα φξηα
ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο. Βέβαηα ε δηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ
ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ χπαξμε επηθαλεηαθψλ εκπνδίσλ θαζψο θη απφ ην ηνπνγξαθηθφ
αλάγιπθν ηεο
πεξηνρήο.
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Μεηά ηελ θαηαγξαθή ηεο έληαζεο θαη ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ ,ζπλήζσο ζε εηήζηα βάζε,
αθνινπζεί επεμεξγαζία ησλ αλεκνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ζηφρν ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ηζηνγξάκκαηνο ζπρλφηεηαο πηζαλφηεηαο αλέκνπ, ηεο εηήζηαο θακπχιεο δηάξθεηαο, ηνπ
πνιηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ησλ θακπχισλ ησλ δηαζηεκάησλ λελεκίαο ηεο πεξηνρήο. Ληγφηεξν
αθξηβείο είλαη νη αλεκνινγηθέο κεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θιίκαθα Beaufort, ιφγσ ηεο
ζρεηηθήο αζάθεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη επηκέξνπο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο. Απφ ην ζχλνιν ησλ
θηλήζεσλ ηνπ αλέκνπ ε ζπνπδαηφηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνιηθνχ
δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο είλαη ε νξηδφληηα ζπληζηψζα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ.

3.3 Σχξβε θαη δηάηκεζε
Δίλαη πξνθαλέο πσο νη κεηαβνιέο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ είλαη ηπραίεο θαη δελ κπνξνχλ
λα πξνβιεθζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ κε αζθαιή ηξφπν. Γηα απηφ ην ιφγν θάλνπκε ρξήζε
ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλέκνπ. Έηζη, απφ ηνλ
νξηζκφ ηεο κέζεο ηηκήο ηεο ηαρχηεηαο, πξνθχπηεη ε ηχξβε πνπ νξίδεηαη σο ε δηαηαξαρή ηεο
ηαρχηεηαο κε πεξίνδν κηθξφηεξε απφ ηελ πεξίνδν νινθιήξσζεο ηεο κέζεο ηηκήο. πλήζσο
γηα λα έρνπκε έλα θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ππνινγίδνπκε ηελ ηχξβε δεθαιέπηνπ I10. Η
δηάηκεζε καο δείρλεη αλ έρνπκε πξφβιεκα κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα αλέκνπ ζηε βάζε ηεο
Α/Γ ζε ζρέζε κε ηελ πιήκλε ηεο Α/Γ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε ηε
ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν φηαλ ρσξνζεηνχκε ηηο Α/Γ γηαηί έλαο ιάζνο ππνινγηζκφο κπνξεί λα
έρεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ηα πηεξχγηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ.

3.3.1 Μέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ηχξβεο
Ο ππνινγηζκφο ηεο ηχξβεο έγηλε κε βάζε ηελ γλσζηή ζεσξία πεξί αλάπηπμεο ηπξβψδνπο
αηκνζθαηξηθνχ νξηαθνχ ζηξψκαηνο. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ζρέζεσλ γηα ηνπο
ππνινγηζκνχο ππήξμε ε κνξθή θαηαλνκήο ηεο κέζεο εηήζηαο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. Η
θαηαλνκή ηεο θιίζεο απηήο ζην ρψξν, είλαη έλδεημε ηεο θαηαλνκήο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
απφζβεζεο ηεο ηχξβεο. Μηα ινγαξηζκηθή θαηαλνκή καθξηά απφ απφθξεκλεο πιαγηέο
αλακέλεηαη λα δψζεη θαηαλνκή ηχξβεο φπσο απηή ησλ νκνγελψλ πεδίσλ. ηελ πεξίπησζε
απηή ε ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε εμήο:
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3.3.2 Η δηάηκεζε
Χο δηάηκεζε νξίδεηαη ε θιίζε ηεο θακπχιεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην
χςνο απφ ην έδαθνο. ηαλ απηή ε θιίζε πάξεη κηα νξηζκέλε αξλεηηθή ηηκή (εμαξηάηαη απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο Α/Γ) ηφηε απηφ είλαη επηθίλδπλν γηα ηα πηεξχγηα ηεο Α/Γ θαζψο
ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ρηππήζνπλ ζηνλ ππιψλα θαη λα θαηαζηξαθνχλ.

3.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ
3.4.1 Δπίδξαζε ηεο ηξαρχηεηαο ηνπ εδάθνπο
Δίλαη ζπλεζηζκέλν ην θαηλφκελν ηεο κέηξηαο ιεηηνπξγίαο κηαο Α/Γ αλ θη έρεη εγθαηαζηαζεί
ζε πεξηνρή κε πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Α/Γ
ιεηηνπξγεί ζε έληνλα κεηαβαιιφκελν πεδίν ξνήο ιφγσ ηεο πςειήο ηχξβεο ηεο πεξηνρήο. Η
εκθάληζε πςειήο ηχξβεο εμαξηάηαη εθηφο απφ ηηο γεληθέο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο, ηφζν απφ
ηελ χπαξμε κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ ή άιισλ εκπνδίσλ φζν θη απφ ηελ ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο
ηεο πεξηνρήο.
3.4.2 Δπίδξαζε επηθαλεηαθψλ εκπνδίσλ
Γηα ηε ζσζηή αεξνδπλακηθή ζπκπεξηθνξά κηαο αηνιηθήο κεραλήο είλαη ζθφπηκν ε πηεξσηή
ηεο αλεκνγελλήηξηαο λα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ πεδίνπ επηξξνήο ηπρφλ επηθαλεηαθψλ εκπνδίσλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο θηλεηηθήο ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ, ην
πεδίν ξνήο είλαη ειεχζεξν ζηξνβηιηζκνχ θαη ε ηχξβε ηνπ αλέκνπ είλαη ε ειάρηζηα δπλαηή.
Δίλαη ζπλεπψο ζθφπηκν λα εληνπίζνπκε ηηο πεξηνρέο επηξξνήο ησλ θπξηφηεξσλ επηθαλεηαθψλ
εκπνδίσλ.
3.4.3 Δπίδξαζε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο
πσο αλαθέξζεθε, νη αλαιπηηθέο ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο
ηζρχνπλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα κφλν ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «επίπεδεο».
κσο ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ κε πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν
αλάγιπθν. πλεπψο, επεηδή ε δηακφξθσζε ηνπ πεδίνπ ηαρχηεηαο επεξεάδεηαη κελ απφ ηελ
ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηα επηθαλεηαθά εκπφδηα, πιελ φκσο κεγαιχηεξε επίδξαζε έρνπλ
νη εδαθνινγηθέο ηδηνκνξθίεο ζηελ πεξηνρή ηεο πηζαλήο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο αηνιηθήο
κεραλήο, είλαη ζθφπηκν λα δνχκε νξηζκέλα πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ
παξνπζία ινθνζεηξψλ θαη πεξαζκάησλ ζηελ ππφ δηεξεχλεζε πεξηνρή. Γηα αθξηβέζηεξεο
αλαιχζεηο απαηηείηαη ε κειέηε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο είηε ππφ θιίκαθα
ζε αεξνδπλακηθή ζήξαγγα είηε κε ρξήζε αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ πιήξνπο αλάιπζεο ηνπ
πεδίνπ ξνήο.
Η έλλνηα ηεο ινθνζεηξάο ιακβάλεηαη θάζεηε ζηελ επηθξαηνχζα δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Σν
κέγηζην χςνο ηεο ινθνζεηξάο δελ ππεξβαίλεη ηα 600 m ελψ ην πιάηνο ηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ
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δεθαπιάζην ηνπ χςνπο ηεο. Η αλάιπζή καο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν άλεκνο πεξλάεη
επάλσ απφ ηελ ινθνζεηξά θαη δελ ηελ παξαθάκπηεη θηλνχκελνο πιαγίσο.
Βαζηδφκελνη ζηνπο θιαζηθνχο λφκνπο ηεο αεξνδπλακηθήο ππνερεηηθψλ ηαρπηήησλ (π.ρ.
εμίζσζε Bernoulli) κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θνξπθή ηεο ινθνζεηξάο είλαη κηα πνιχ θαιή
ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο Α/Γ, δεδνκέλεο ηεο ζπκπίεζεο ησλ γξακκψλ ξνήο, ε νπνία
ηζνδπλακεί κε επηηάρπλζε ηεο αέξηαο δέζκεο. Έλαο πηζαλφο δηπιαζηαζκφο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ
αλέκνπ ζηελ πεξηνρή θνξπθήο ηζνδπλακεί κε νθηαπιαζηαζκφ ηεο δηαζέζηκεο ηζρχνο ηνπ
αλέκνπ ζηελ πεξηνρή. πρλά είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεη εγθαηάζηαζε ηεο Α/Γ ιίγν πξηλ ηελ
θνξπθή γηα λα απνθεπρζνχλ αθελφο αξλεηηθέο θιίζεηο ηεο ηαρχηεηαο πνπ ζπλνδεχνπλ ηπρφλ
απνθφιιεζε ηεο ξνήο, αθεηέξνπ πεξηνρέο πςειήο ηχξβεο.
Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ ζπλνιηθή δηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ
αλέκνπ έρεη ε δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο ιφγσ ηεο παξνπζίαο εκπνδίσλ, ζηελψζεσλ ή
αλνηγκάησλ πνπ ηξνπνπνηνχλ ζεκαληηθά ηα αηνιηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο πεξηνρήο. Παξφιν
πνπ ππάξρνπλ αξθεηέο αλαιπηηθέο εκηεκπεηξηθέο ζρέζεηο πνπ πξνηείλνπλ δηνξζψζεηο ηεο
ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο, αθξηβείο ππνινγηζκνί κπνξνχλ λα γίλνπλ
κφλν κε καζεκαηηθή πξνζνκνίσζε θαη ρξήζε Η/Τ. αλ γεληθφο θαλφλαο πξέπεη λα ζεσξεζεί
ε αξρή φηη ν δξνκέαο κηαο Α/Γ πξέπεη λα βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ δψλε επηξξνήο επηθαλεηαθψλ
εκπνδίσλ ψζηε λα έρνπκε κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θη
ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλαπηπζζφκελεο ηχξβεο.

3.5 Αηνιηθφ δπλακηθφ
Ο ππνινγηζκφο ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο είλαη κηα δηαδηθαζία επίπνλε πνπ
ζηεξίδεηαη ζε καζεκαηηθά κνληέια ηα νπνία φκσο έρνπλ αθξηβή απνηειέζκαηα ζε επίπεδα
εδάθε. Δπεηδή φκσο ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηελ
αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ παξνπζηάδνπλ έληνλν αλάγιπθν, βαζηδφκαζηε ζηα καζεκαηηθά
κνληέια πνπ ππάξρνπλ θαη κεξηκλνχκε νη κεηξήζεηο πνπ θάλνπκε γηα ηελ πεξηνρή λα είλαη ζε
θνληηλφ κέξνο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή πνπ καο ελδηαθέξεη. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ζε κηα
πεξηνρή πεξίπνπ 10 km, γχξσ απφ έλαλ αλεκνγξάθν, κπνξνχκε λα εμάγνπκε αθξηβή
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ.

3.6 Μεηξήζεηο θαη φξγαλα κεηξήζεσλ
Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κεηεσξνινγηθνχο ηζηνχο. Οη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη
θνληά ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο θαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ πςειφηεξε θνξπθή, ψζηε λα
κελ έρνπκε παξεκπφδηζε ησλ αλέκσλ. Οη ηζηνί ζηήλνληαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 10 m απφ ην
έδαθνο θαη καθξηά απφ δέληξα θη άιια εκπφδηα εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. ε πεξηπηψζεηο
πνπ ζέινπκε αθφκα κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηα δεδνκέλα καο εγθαζηζηνχκε αθφκα
ςειφηεξνπο ηζηνχο (σο θαη 60 m) θαη ηνπνζεηνχληαη ηα φξγαλα κέηξεζεο ζε δηάθνξα χςε.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε αθξηβέζηεξε έλδεημε γηα ηελ ηαρχηεηα ζην χςνο ηνπ δξνκέα ηεο
Α/Γ, πνπ είλαη ζπλήζσο πάλσ απφ ηα 50 m. Οη κεηξηθέο δηαηάμεηο ηνπ ηζηνχ κπαίλνπλ
ζπλήζσο ζε δεπγάξηα γηα λα κελ έρνπκε απψιεηα δεδνκέλσλ ζε πεξίπησζε πνπ έλα φξγαλν
έρεη θαηαζηξαθεί θαη δε ιεηηνπξγεί. Σα φξγαλα ζπλδένληαη κε έλα θαηαγξαθηθφ απφ ηνπ
νπνίνπ ηηο ξπζκίζεηο θαζνξίδνπκε ην δηάζηεκα ηεο δεηγκαηνιεςίαο .
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ΑΝΔΜΟΜΔΣΡΟ
Γηα ηελ κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αλεκφκεηξα ή αλεκνγξάθνη.
Σα πην απιά είλαη ηα αλεκφκεηξα ηαρχηεηαο, ζηα νπνία ε έληαζε ηνπ αλέκνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο πνπ επηβάιεη ν άλεκνο ζε θάπνηα ηκήκαηα ηνπ νξγάλνπ. Σα
αλεκφκεηξα ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη αζξνηζηηθά θαη κεηξνχλ κέζεο ηηκέο έληαζεο ηνπ αλέκνπ. Γηα
ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηηγκηαίσλ ηηκψλ ηεο έληαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ιεγφκελα
αλεκφκεηξα πίεζεο ζηα νπνία ε έληαζε ηνπ αλέκνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πίεζε πνπ αζθεί
ν άλεκνο ζε ηκήκαηα ηνπ νξγάλνπ. Δθηφο απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ππάξρνπλ
επίζεο θη αλεκφκεηξα ζεξκνχ ζηνηρείνπ θαζψο θαη αλεκφκεηξα ηχπνπ laser. Γηα
θιηκαηνινγηθνχο θαη πξαθηηθνχο ιφγνπο έρεη ζπκθσλεζεί φηη ζε κηα νκνηνγελή πεξηνρή ν
αλεκνγξάθνο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε χςνο 10 m απφ ην έδαθνο ψζηε λα επηηπγράλεηαη κηα
αληηπξνζσπεπηηθή θαηαγξαθή ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. ε κηα πεξηνρή κε
αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή φπνπ ππάξρνπλ εκπφδηα κε κέζν χςνο εκπνδίσλ H, ην φξγαλν
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε χςνο «10+H» m απφ ην έδαθνο κε Hmax ηα 12m. ηελ πεξίπησζε
χπαξμεο εκπνδίσλ γχξσ απφ ην φξγαλν, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ, ζηελ εχξεζε ηεο
βέιηηζηεο ζέζεο ηνπ νξγάλνπ, νη δηαζηάζεηο ησλ εκπνδίσλ. Αληίζηνηρεο δηνξζψζεηο πξέπεη λα
ιεθζνχλ ζε πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ αλεκνγξάθνπ ζε εηδηθέο ζέζεηο φπσο
είλαη ε θνξπθή ελφο θηηξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ην ίδην ην θηίξην δηαηαξάζζεη ηελ ξνή ηνπ
αλέκνπ.

Αλεκφκεηξν θαη αλεκνδείθηεο
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θαξίθεκα αλεκνκέηξνπ

ΑΝΔΜΟΓΔΙΚΣΗ
Η δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ κεηξάηαη ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ησλ αλεκνδεηθηψλ. Ο αλεκ
δείθηεο απνηειείηαη απφ έλαλ θαηαθφξπθν άμνλα ζην πάλσ άθξν ηνπ νπνίνπ
πεξηζηξέθεηαη έλαο νξηδφληηνο άμνλαο κε έλα ή δχνειάζκαηα ζην έλα άθξν ηνπ.
ηαλ ε πίεζε πνπ αζθεί ν άλεκνο εμηζνξξνπεζεί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ειάζκα
ηνο ηνπ αλεκνδείθηε, απηφο έρεη ζηξαθεί έηζη ψζηε ν δείθηεο ηνπ αλεκνδείθηε, πνπ
βξίζθεηαη θαη ην αληίβαξν εμηζνξξφπεζεο ηνπ
δηεπζχλεηαη πξνο ηε κεξηά απφ ηελ νπνία θπζά ν άλεκνο.
αλεκνδείθηεο έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά
πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ θαηαθφξπθν άμνλά ηνπ κε ειάρηζηεο ηξηβέο

ειάζκαηνο, λα
Έλαο αθξηβήο

b. δελ παξνπζηάδεη ηάζεηο θιίζεσο πξνο κηα δηεχζπλζε, κε ηελ αθξηβή αληηζηάζκηζε
ησλ ειαζκάησλ κε ηε ρξήζε αληίβαξνπ
c.
εκθαλίδεη ηε κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο γηα δεδνκέλε αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ ζε
ζρέζε κε ηελ αδξάλεηα ηνπ νξγάλνπ.
d. παξνπζηάδεη γξήγνξε απφθξηζε ζηηο δηαξθείο δηαθπκάλζεηο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ
e. παξνπζηάδεη επαξθή απφζβεζε ησλ ηπραίσλ ηαιαληψζεσλ.
Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη επεηδή ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ κεηξηέηαη
ζπλαξηήζεη ηνπ αιεζνχο βνξξά, ην φξγαλν πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζζεί κε ηε
βνήζεηα ηεο ραξαγήο πνπ ππάξρεη επάλσ ηνπ.
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3.7 Θεκειηψδεηο έλλνηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο
3.7.1 Οξηζκνί ελέξγεηαο θαη ηζρχνο
Η αηνιηθή ελέξγεηα νξίδεηαη σο ε θηλεηηθή ελέξγεηα Δθ ησλ αεξίσλ καδψλ ηεο
αηκφζθαηξαο. Έηζη, ε θηλεηηθή ελέξγεηα κηαο κάδαο m(kg), πνπ θηλείηαη κε ηαρχηεηα u
(m/sec) ζα είλαη:

.3.2

Η ηζρχο ηνπ αλέκνπ είλαη:

3.3

Με ηε βνήζεηα ηεο εμίζσζεο ηεο ηζρχνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην θπζηθά
δηαζέζηκν
αηνιηθφ δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο πνπ νξίδεηαη σο ε θηλεηηθή
ελέξγεηα ησλ αεξίσλ καδψλ πνπ θηλνχληαη θάζε έηνο πάλσ απφ ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο
απηήο θαη θπζηθά
εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο
θαη
ηελ
ηνπνγξαθία ηεο.
Αλ ζηε ξνή ηνπ αλέκνπ ηνπνζεηήζνπκε έλα αλεκνθηλεηήξα κε επηθάλεηα
πξνζβνιήο Αη θαη ζπληειεζηή αεξνδπλακηθήο απφδνζεο CP, ε ηζρχο πνπ δεζκεχεηαη
απφ ηνλ αλεκνθηλεηήξα δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:

6.4
Απνδεηθλχεηαη φηη ε κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα πάξεη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο CP είλαη 16/27.
H κέγηζηε απηή ηηκή θαιείηαη φξην ηνπ Betz.

3.7.2 Μεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ κε ην χςνο
Η ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ κεηαβάιιεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην χςνο. χκθσλα κε λεφηεξεο
έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη γηα χςε θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε ηαρχηεηα ηνπ αλ
έκνπ κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε :
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6.5
Με ηελ βνήζεηα ηεο νπνίαο γηα δχν χςε h1 θαη h2 :

6.6

Ο παξαπάλσ ηχπνο ηζρχεη γηα χςε κέρξη 60 m απφ ην έδαθνο. Γηα ηα ειιεληθά λεζηά
ηζρχεη z0=0.3 m.
Μηα άιιε ζρέζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζρεηηθά κε ην χςνο είλαη ε:

6.7
φπνπ :
u(h1):ε δεηνχκελε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε χςνο u(h2):ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζην χ
ςνο αλαθνξάο h2. πλήζσο h2=10m
α:εθζέηεο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ εδάθνπο ηεο ηνπνζεζίαο κέηξεζεο ηεο
ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, ζπλήζσο α=1/7 ή α=1/4.
ην αθφινπζν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο θαζ’ χςνο κε βάζε
ηελ ζρέζε 6.7:

Πηζαλή κνξθή ηνπ νξηαθνχ ζηξψκαηνο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ

Η αηκνζθαηξηθή κίμε ζπλήζσο αθνινπζεί έλα εκεξήζην θχθιν νδεγνχκελν απφ ηελ
ειηαθή ζέξκαλζε. ην χςνο ηεο πιήκλεο κηαο Α/Γ, ν θχθινο απηφο πξνθαιεί ζπρλά
αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ηελ εκέξα θαη κείσζή ηεο ηε λχρηα. Δληνχηνηο, ην
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εχξνο ηεο κεηαβνιήο κεηαμχ λχρηαο θαη εκέξαο ελ γέλεη κεηψλεηαη, θαζψο απμάλεη ην
χςνο ηεο πιήκλεο. ε χςνο πεξίπνπ 10 κέηξσλ ε εκεξήζηα κεηαβνιή κπνξεί λα είλαη
πνιχ έληνλε, αιιά θαζψο απηφ απμάλεηαη ζηα 50 κέηξα απηή εμαζζελεί ή κπνξεί
αθφκε θαη λα εμαθαληζηεί.

3.7.3. Δπίδξαζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ αέξα
Η ππθλφηεηα ηνπ αέξα ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη γηα θαλνληθέο
ζπλζήθεο είλαη ξ0 = 1.255 kg/m3.
Η ππθλφηεηα ηνπ αέξα ζε κεγαιχηεξα χςε κεηψλεηαη θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη
θαη ε δηαζέζηκε ηζρχο. Η επίδξαζε απηή κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ζηελ παξαγσγή
ηζρχνο ησλ Α/Γ ζε ςειά βνπλά θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% έλαληη ηεο ηζρχνο, πνπ ζα
κπνξνχζε λα παξαρζεί µε ηηο ίδηεο ηαρχηεηεο αλέκνπ ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. Η
ππθλφηεηα ηνπ αέξα εμαξηάηαη αληίζηξνθα απφ ηε ζεξκνθξαζία, νπφηε νη πην
ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επλννχλ ηηο κεγαιχηεξεο ππθλφηεηεο ηνπ αέξα θαη ηε
κεγαιχηεξε παξαγσγή αηνιηθήο ηζρχνο. Αθφκα, ε επίδξαζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ αέξα
ζηελ αλακελφκελε παξαγσγή ελέξγεηα απφ κηα Α/Γ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή
ηδηαίηεξα γηα Α/Γ µε αεξνδπλακηθφ έιεγρν (Stall). Με βάζε ην πξφηππν IEC 61400-12
πξνηείλνληαη νη εμήο δηνξζψζεηο:
Γηα Α/Γ µε κεηαβιεηφ βήκα πηεξπγίσλ (pitch)
Γηνξζψλεηαη ε ηαρχηεηα αλέκνπ µε βάζε ηε ζρέζε 6.8:

6.8
φπνπ :
V M ε δεηνχκελε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε χςνο.
Po ππθλφηεηα ηνπ αέξα ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη γηα θαλνληθέο ζπλζήθεο
Ρ ε κέζε ππθλφηεηα αέξα ζην χςνο ηεο πιήκλεο

3.7.4. Σν ηζηφγξακκα πηζαλφηεηαο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ
Η εκπεηξηθή θαηαλνκή ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Weibull
πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηηο πεξηνρέο ηεο
εχθξαηεο δψλεο θαη γηα χςνο κέρξη 100 m απφ ην έδαθνο. Η θαηαλνκή Weibull
πξνζδηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ λα βξίζθεηαη ζε µηα πεξηνρή
ζπγθεθξηκέλεο ηαρχηεηαο βάζε ησλ δχν µφλν παξακέηξσλ C θαη k. Η αλαιπηηθή
έθθξαζε ηεο θαηαλνκήο Weibull δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:
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πλήζεηο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ k είλαη κεηαμχ 1,5 θαη 2,5, ελψ πνιχ ζπρλά
ιακβάλεηαη k=2, δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηαλνκή Rayleigh. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν
ζπλήζσο ιακβάλνληαη ηηκέο κεηαμχ 1,5 θαη 2,0

Μνξθή ηεο θαηαλνκήο Weibull γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ κνξθήο k.
Παξάκεηξνο θιίκαθαο c =10 m/sec.

3.7.5 πληειεζηήο απαζρφιεζεο (capacity factor)
Με δεδνκέλε ηελ ελεξγεηαθή παξαγσγή κηαο αλεκνγελλήηξηαο ή αηνιηθνχ πάξθνπ ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα Σ, ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο ή ζπληειεζηήο εθκεηάιιεπζεο (capacity factor)
νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο ελέξγεηαο Δ πνπ παξάγεηαη πξνο απηή πνπ ζα κπνξνχζε λα παξάγεη
ε κεραλή ή ην πάξθν αλ ιεηηνπξγνχζε ζπλερψο ππφ νλνκαζηηθή ηζρχ PR

Ο ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα µε ηε
βησζηκφηεηα κηαο ελεξγεηαθήο επέλδπζεο. πλήζεηο ηηκέο ηνπ είλαη κεηαμχ 0,25 θαη 0,35,
ρσξίο λα απνθιείνληαη θαη πςειφηεξεο ηηκέο. Πξνθαλψο είλαη πςειφο ζε ζέζεηο µε κεγάιε
κέζε εηήζηα ηαρχηεηα αλέκνπ, αιιά ε ηηκή ηνπ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε κνξθή ηεο
θακπχιεο ηζρχνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηά ηεο.

3.7.6 Τπνινγηζηηθφ πξφγξακκα Wasp
Η εθηίκεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ κπνξεί λα γίλεη κεηε βνήζεηα ηνπ δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλνπ ινγηζκηθνχ αλάπηπμεο αηνιηθνχ άηιαληα Wasp ηνπ Δζληθνχ Δξγαζηεξίν
π ηεο Γαλίαο (RISOE).Σν ινγηζκηθφ WAsP ζα καο βνεζήζεη λα
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εμάγνπκε ηα θχξηα κεγέζε γηα ηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε. Δπίζεο κε
ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αλαπηπρζεί ν αηνιηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο. Η
αμηνπηζηία ησλ ππνινγηζκψλ πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ην πξφγξακκα εμαξηάηαη απφ ην
πο εμήο παξάγνληεο:

ηελ αμηνπηζηία ησλ λνκνινγηθψλ κεηξήζεσλ, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηε ζέζε
θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ αλεκνγξάθνπ, ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκν
πνηήζεθε θηι.

ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ

ηελ απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ ησλ κεηξήζεσλ απφ ηελ πεξηνρή

ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ αλεκνγξάθνπ ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
ππνινγηζκψλ

ηε ζσζηή εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο, δειαδή ηεο ηξαρχηεηαο.

ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία γίλεηαη ν ππνινγηζκφο, φζν πην
έληνλε ηφζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζθάικαηνο ππάξρεη.

3.7.8 Αηνιηθφο άηιαληαο
Αηνιηθφο ράξηεο (αηνιηθφο άηιαληαο) είλαη έλαο ράξηεο φπνπ ζεκεηψλεηαη ην αηνιηθφ
δπλακηθφ. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ κειεηεηή κεραληθνχ γηα µηα
αμηφπηζηε θαη άξηηα νηθνλνκνηερληθή κειέηε αηνιηθνχ ζπζηήκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε δηαζέζηκε ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ γηα κεηαηξνπή ζε άιιε κνξθή
ελέξγεηαο, δεηνχκελε γηα ηελ αλάπηπμε αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ο αηνιηθφο ράξηεο δεκηνπξγείηαη ρξεζηκνπνηψληαο αλεκνινγηθά δεδνκέλα. αλεκνγξάθσλ, νη
νπνίνη βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηάθνξα κέξε ηεο ππνςήθηαο πεξηνρήο.
Ο αηνιηθφο ράξηεο απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν µε πνηθίιεο εθαξκνγέο θαη κπνξεί λα
ζπλδπαζηεί εχθνια µε πιεξνθνξίεο αλάινγνπ ραξαθηήξα γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.
Οπζηαζηηθά είλαη µηα πξνζνκνίσζε ηεο πλνήο ηνπ αλέκνπ εθθξαζκέλε ζε κέζεο εηήζηεο
ζηαηηζηηθέο παξακέηξνπο ηεο ζην ρψξν κεηαμχ ηνπ εδάθνπο θαη κηαο επηθάλεηαο πνπ απέρεη
απφ ην έδαθνο 250 πεξίπνπ κέηξα.

Οη παξάκεηξνη πνπ δίδνληαη απφ ηνλ αηνιηθφ ράξηε είλαη:
a. ε κέζε εηήζηα ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ
b. ε κέζε εηήζηα ηηκή ηεο ηαρχηεηαο αλά δηεχζπλζε
c. ε θαηαλνκή ηεο πηζαλφηεηαο ηεο κέζεο δεθάιεπηεο ηαρχηεηαο αλά
δηεχζπλζε
d. ην ξνδφγξακκα ηνπ αλέκνπ.
Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη δίδνληαη ζε θάζε ζεκείν επζείαο θάζεηεο ζην επίπεδν ηεο
ζάιαζζαο θαη ζε ζεκεία νξζνθαλνληθνχ θάλλαβνπ µε βήκα αλάινγν ηεο δηαθξηηφηεηαο πνπ
επηζπκείηαη.
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Αηνιηθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο.

32

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
4.1 Δηζαγσγή
Η Διιάδα έρεη ην δεχηεξν θαιχηεξν αηνιηθφ δπλακηθφ ζηελ Δπξψπε, κεηά ην
Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σν ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο
αλέξρεηαη ζε 44 TWh/ έηνο (αλαινγεί ζε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ πεξί ηα 22 GW) θαη
ππεξθαιχπηεη ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα πνπ είλαη 41
TWh/έηνο.
Η κνξθνινγία ηεο Διιάδαο, βνπλά, πεδηάδεο, ιφθνη, λεζηά θάλνπλ αξθεηά πεξίπινθε
ηελ θαηαλνκή ησλ αλέκσλ σο πξνο ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ δηεχζπλζε. Τπάξρνπλ
πεξηνρέο φπσο ην ζηελφ Ρίνπ – Αληηξξίνπ πνπ είλαη γλσζηέο γηα ηνπο πνιχ ηζρπξνχο
ηνπο αλέκνπο, φκσο απηφ δελ βνεζά πνιχ ηελ ππφζεζε ηεο αμηνπνίεζεο, αθνχ απηφ
ζπκβαίλεη γηα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ εκεξψλ. Αληίζεηα, ε παξάθηηα θαη ινθψδεο
δψλε ηεο Αηγηάιεηαο, έρεη κεγάιε ζπρλφηεηα επηθξάηεζεο ζηαζεξψλ ΒΓ αλέκσλ, κε
θαιχηεξεο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο σο πξνο ην αηνιηθφ δπλακηθφ.
Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια θαηαλνεηφ, φ,ηη είλαη επηηαθηηθή ε εγθαηάζηαζε κηαο νκάδαο
αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ ίδηα ηνπνζεζία κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αηνιηθνχ
δπλακηθνχ. Μηα ηέηνηα εγθαηάζηαζε νλνκάδεηαη αηνιηθφ πάξθν .

4.2 Δίδε αηνιηθψλ πάξθσλ
Σα αηνιηθά πάξθα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: απηά πνπ είλαη
ζηελ μεξά ή αιιηψο ρεξζαία (onshore), απηά πνπ είλαη θνληά ζηελ αθηή (nearshore)
θαη απηά πνπ είλαη ζηε ζάιαζζα ή αιιηψο παξάθηηα (offshore).

4.2.1 Υεξζαία αηνιηθά πάξθα
Ο φξνο αλαθέξεηαη ζε πάξθα εγθαηεζηεκέλα ζε ρεξζαίεο πεξηνρέο θαη απφζηαζε
ηξηψλ, ηνπιάρηζηνλ, ρηιηνκέηξσλ, πξνο ην εζσηεξηθφ, απφ ηελ εγγχηεξε αθηνγξακκή.
Καηαζθεπάδνληαη, θαηά θαλφλα, ζε θνξπθνγξακκέο κεγάινπ πςνκέηξνπ, ιφγσ ησλ
54 ηαρπηήησλ αλέκσλ πνπ επηηπγράλνληαη εθεί. Υεξζαία πάξθα, εληνπίδνληαη θαη ζε
πεδηλέο πεξηνρέο, φπνπ έκθαζε δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ
πνζνζηνχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ.
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Αηνιηθφ πάξθν ζε θνξπθνγξακκή
ληαο ε επξχηεξα δηαδεδνκέλε κνξθή αηνιηθψλ πάξθσλ, ιφγσ ηεο πξνγελέζηεξεο
αλάπηπμήο ηνπο, ε ηερλνινγία ηνπο ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά ψξηκε θαη νηθνλνκηθά
ζπκθέξνπζα, ρσξίο, σζηφζν, λα εθιείπνπλ νη πξνβιεκαηηζκνί γχξσ απφ ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπο. Η θαηαζθεπή πάξθσλ ζε θνξπθνγξακκέο νξνζεηξψλ
αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο,
θαζψο, πξφθεηηαη γηα κεραλήκαηα κεγάινπ φγθνπ πνπ θαινχληαη λα κεηαθεξζνχλ ζε
δχζβαηεο πεξηνρέο, κε ειιηπέο νδηθφ δίθηπν. Σν γεγνλφο απηφ πξνζαπμάλεη ην θφζηνο
θαηαζθεπήο ηνπ πάξθνπ, ηδηαίηεξα φηαλ απαηηείηαη δηάλνημε δξφκσλ. Δπηπιένλ, κε
αθνξκή ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη ηελ παξέκβαζε ζην θπζηθφ ηνπίν,
ζπρλά, πξνθαινχληαη αληηδξάζεηο, παξφηη, ζπλήζσο, πξφθεηηαη γηα ζακλψδεηο
πεξηνρέο, πεξηνξηζκέλνπ θάινπο. Θεηηθφ, πάλησο, θξίλεηαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηνρέο
απηέο, ζπάληα, πξνζθέξνληαη γηα άιιεο ρξήζεηο, πεξηνξίδνληαο ηηο ελδερφκελεο
ζπγθξνχζεηο.

Αηνιηθφ πάξθν πεδηλήο πεξηνρήο
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Αλαθνξηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε πεδηλψλ πεξηνρψλ, ην θφζηνο κεηαθνξάο θαη
εγθαηάζηαζεο είλαη πεξηνξηζκέλν, ελψ ην ζχλεζεο πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηε
ζχγθξνπζε ρξήζεσλ γεο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, πξφθεηηαη γηα
ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνηθίισλ
δξαζηεξηνηήησλ(δηακνλή, αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε). Βέβαηα, έρεη απνδεηρζεί φηη ηα
αηνιηθά πάξθα είλαη δπλαηφλ λα ζπλππάξμνπλ κε ηέηνηεο ρξήζεηο, ρσξίο, σζηφζν, λα
εθιείπνπλ νη αληηδξάζεηο.

4.2.2 Παξάθηηα αηνιηθά πάξθα
Πξφθεηηαη γηα αηνιηθά πάξθα εγθαηεζηεκέλα ζε απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή
κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ ρηιηνκέηξσλ πξνο ην εζσηεξηθφ ή κηθξφηεξε ησλ δέθα
ρηιηνκέηξσλ πξνο ηε ζάιαζζα. Σν πιενλέθηεκά ηνπο έγθεηηαη ζηνπο ηζρπξνχο
αλέκνπο, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ μεξάο θαη
ζάιαζζαο. Σα παξάθηηα πάξθα, πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ μεξά,
ζεσξνχληαη εμίζνπ δηαδεδνκέλα θαη ψξηκα κε ηα ρεξζαία, θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ
φκνηα ηερλνινγία. Αληίζεηα, ηα παξάθηηα πάξθα εληφο ηεο ζάιαζζαο, παξνπζηάδνπλ
δπζθνιίεο παξφκνηεο κε ησλ ππεξάθηησλ ,αλαθνξηθά κε ηε ζηήξημε ησλ
αλεκνγελλεηξηψλ. Χζηφζν, ηα βάζε θνληά ζηηο αθηέο παξακέλνπλ, ζπλήζσο, κηθξά,
πεξηνξίδνληαο ην πξφβιεκα.

Παξάθηην αηνιηθφ πάξθν

Καζφηη νη παξάθηηεο πεξηνρέο ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν κέξνο πιεζπζκνχ θαη ρξήζεσλ
γεο, παγθνζκίσο, ηα παξάθηηα πάξθα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Η αμία ηεο γεο
ησλ παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ είλαη πςειή, επηβαξχλνληαο ηελ επέλδπζε. Δπηπιένλ,
αληηδξάζεηο παξνπζηάδνληαη, κε αθνξκή ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ινπφκελσλ. Σέινο, νη εγθαηαζηάζεηο εληφο ηεο ζάιαζζαο,
θαηεγνξνχληαη γηα παξεκπφδηζε ηεο αιηείαο, ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη
πνζφηεηαο ηνπ αιηεπηηθνχ πξντφληνο θαη δπζθνιίεο ζηε λαπζηπινΐα.

4.2.3 Τπεξάθηηα αηνιηθά πάξθα
Τπεξάθηηα πάξθα απνθαινχληαη εθείλα πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα εληφο ηεο
ζάιαζζαο θαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ δέθα ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ αθηή.
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Απνηεινχλ ηελ ηειεπηαία εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο ρσξνζέηεζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηα,
ελψ νη ιεπηνκέξεηεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο εμαθνινπζνχλ λα κειεηψληαη.
Η µέρξη ηψξα πξαθηηθή εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν
ήηαλ ε δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ (δειαδή ε εγθαηάζηαζε πνιιψλ
αλεµνγελλεηξηψλ ζε µία πεξηνρή) ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ζηε μεξά. Με ηελ λέα απηή
πξαθηηθή ησλ ππεξάθηησλ αηνιηθψλ πάξθσλ εγθαζίζηαληαη αλεµνγελλήηξηεο ζε
ζαιάζζηεο πεξηνρέο απμάλνληαο έηζη θαηά πνιχ ηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο δεµηνπξγίαο
αηνιηθψλ πάξθσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο
ελέξγεηαο «θηιηθήο» πξνο ην πεξηβάιινλ απφ ρψξεο κηθξέο φπσο ε Διιάδα φπνπ νη
θαηάιιειεο πεξηνρέο ζηε μεξά γηα δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη πεξηνξηζµέλεο
ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαζέηεη αηειείσηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο πνπ ζα µπνξνχζαλ
λα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπίζεο, έρεη βξεζεί φηη ε ηαρχηεηα ηνπ
αλέµνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είλαη ζπλήζσο µεγαιχηεξε απφ απηή ζηελ μεξά
γεγνλφο πνπ θάλεη απνδνηηθφηεξε ηε ιεηηνπξγία µηαο αλεµνγελλήηξηαο.
Σν φηη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ δίλεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζηελ εχξεζε
θαηάιιειεο πεξηνρήο γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ πάξθνπ δελ ζεµαίλεη φηη ε επηινγή
ηεο πεξηνρήο γίλεηαη απζαίξεηα. Γηα λα επηιεγεί θάπνηα πεξηνρή πξέπεη λα πιεξεί
θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα ηα νπνία ζέηνληαη απφ ηελ εθάζηνηε ρψξα. πλήζσο ηα
θξηηήξηα απηά έρνπλ λα θάλνπλ µε ην βάζνο (ζπλήζσο έσο 50 µέηξα, ηελ απφζηαζε
απφ ηελ αθηή (ζπλήζσο µέρξη 10 ρηι.), ηελ νπηηθή φριεζε απφ ηελ αθηή, αλ ε πεξηνρή
είλαη πξνζηαηεπφµελε, ηθαλνπνηεηηθή ηαρχηεηα αλέµνπ θ.ά.

ηελ Διιάδα δελ είλαη αθφµα εγθαηεζηεµέλα ππεξάθηηα αηνιηθά πάξθα. Ωζηφζν,
πξφζθαηα ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηµαηηθψλ Αιιαγψλ
επέιεμε 12 ζαιάζζηεο πεξηνρέο αλά ηε ρψξα γηα εγθαηάζηαζε αλεµνγελλεηξηψλ µε
νξίδνληα ην 2017. Απηέο νη πεξηνρέο είλαη ζε Αγην Δπζηξάηην, Αιεμαλδξνχπνιε,
Κάξπαζν, Κέξθπξα, Θάζν, Κξπνλέξη, Κχµε, Λήµλν, Λεπθάδα, Πεηαιηνχο,
αµνζξάθε θαη Φαλάξη Ρνδφπεο ζπλνιηθήο παξαγφµελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 1,2
GW.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ,ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΥΔΡΑΙΟΤ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ

5.1 Παξάκεηξνη επηινγήο ζέζεο εγθαηάζηαζεο

Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ζέζεο εγθαηάζηαζεο ελφο
αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη ηα εμήο:
• Γηαζεζηκφηεηα θαινχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ.
• πκκφξθσζε ζχκθσλα κε ην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ πιαίζην γηα ηηο Α.Π.Δ.
• Δμαζθάιηζε θαηάιιεινπ ζε κέγεζνο νηθνπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Α/Π θαη
επίιπζε ζεκάησλ ηδηνθηεζίαο γεο.
• Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή ή θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ
ππνδνκήο.
• Η ππφ κειέηε πεξηνρή λα βξίζθεηαη θαηά ην δπλαηφλ πην θνληά ζε πθηζηάκελν
δίθηπν κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

5.2 Δθηίκεζε αηνιηθνχ δπλακηθνχ
Η εθηίκεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο έρεη ζαλ ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο δπλαηφηεηαο θαη γεληθά ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλέκνπ πξνθεηκέλνπ ε ελέξγεηα ηνπ λα
είλαη νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκε. Πξηλ απφ θάζε κειέηε εθαξκνγήο αηνιηθήο
εγθαηάζηαζεο ζε έλα ηφπν, είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζεί αλ ην θπζηθά δηαζέζηκν
αηνιηθφ δπλακηθφ ηνπ ηφπνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Σν θπζηθά δηαζέζηκν δπλακηθφ κηαο
ηνπνζεζίαο ραξαθηεξίδεηαη ρνλδξηθά ζπλήζσο απφ ηε κέζε εηήζηα ηαρχηεηα ηνπ
αλέκνπ (ζε m/sec ή ζε miles/h), απηφ φκσο κπνξεί λα δηαθέξεη κέρξη θαη 20% απφ
ρξφλν ζε ρξφλν θαη γηα ην ιφγν απηφ, κηα πιήξεο εηθφλα ηνπ αλέκνπ απαηηεί
κεηξήζεηο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ρξφλσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο φκσο πεξηπηψζεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα ελφο ρξφλνπ ζαλ πξψηε εθηίκεζε ηνπ αηνιηθνχ
δπλακηθνχ.
Αλ ηα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί κε αθξίβεηα ε
πηζαλή απφδνζε κηαο αηνιηθήο κεραλήο (φπσο άιισζηε απαηηείηαη γηα ηελ
αδεηνδφηεζε ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ), νη κεηξήζεηο επεθηείλνληαη θαη ζε χςνο 40 m πνπ
είλαη ην ζπλεζηζκέλν χςνο ηνπ άμνλα ησλ κεγάισλ κεραλψλ.
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Αηνιηθφο ράξηεο λνκνχ Λαθσλίαο

5.3.1 ηνπνζεζία εγθαηάζηαζεο αηνιηθνχ πάξθνπ
χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν.3468/2006, ΦΔΚ.Α’129, αξζ.7,8 – Γηαδηθαζία
έθδνζεο αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε
Α.Π.Δ. θαη κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ θαη ηχπνη ζπκβάζεσλ αγνξαπσιεζίαο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο), γηα κία γξακκηθή αλάπηπμε Α/Γ, εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ θαη εθηφο
δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, ε απφζηαζε ηνπ πιεζηέζηεξνπ θηλεηνχ ζεκείνπ ηεο Α/Γ απφ ηα
φξηα ηνπ νηθνπέδνπ πξέπεη λα απέρεη κηζή αθηίλα, δειαδή απφζηαζε ηνπ θέληξνπ ηεο Α/Γ
απφ ηα φξηα 1,5 αθηίλα.
χκθσλα κε ηη εηδηθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο Α.Π.Δ. ε ειάρηζηε απφζηαζε
(Α) κεηαμχ ησλ Α/Γ κε αλάπηπγκα θάζεηα ζηε ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ θπξίαξρνπ αλέκνπ είλαη
2,5 θνξέο ηε δηάκεηξν (d) ηεο θηεξσηήο ηεο Α/Γ (Α= 2.5d).
χκθσλα κε ην ελ ιφγσ πιαίζην, ε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ απαηηνχκελνπ
νηθνπέδνπ, είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ ξφηνξα ηεο Α/Γ πνπ ζα επηιέμνπκε γηα ηελ εγθαηάζηαζε
θαη ην πιήζνο ησλ Α/Γ πνπ επηζπκνχκε.
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5.3.2 Δπηινγή νηθνπέδνπ
Η επηινγή ηεο πεξηνρήο κειέηεο βξίζθεηαη ζην Λενληάθε Λαθσλίαο ε νπνία ηεξεί ηα
θξηηήξηα επηινγήο πεξηνρήο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη έρεη κέζε ηαρχηεηα
αλέκνπ ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ηζηνχ 7,5 m/s.

Υάξηεο ηεο πεξηνρήο πνπ καο ελδηαθέξεη
Με βάζε ηνλ παξαπάλσ ράξηε ζα γίλεη θαη πξνεθηίκεζε ηεο επθνιίαο πξφζβαζεο ζηελ πεξηνρή, η
σλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ππνδνκήο θαζψο θαη ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα
αθνινπζεζεί θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ην ζεκείν άθημεο απηνχ ζηελ Λαθσλία έσο ηελ
ελ ιφγσ ζέζε.

5.4 Κξηηήξηα επηινγήο αλεκνγελλήηξηαο
Γηα ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ θαη κνληέινπ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ ζα επηιέμνπκε γηα ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπο ζην ππφ κειέηε αηνιηθφ πάξθν ιακβάλνληαη ππφςε νη εμήο παξάγνληεο:
• H θακπχιε ηζρχνο ηεο εθάζηνηε αλεκνγελλήηξηαο.
• Οη δηαζηάζεηο ηεο Α/Γ ζε ζπλάξηεζε κε ην δηαζέζηκν νηθφπεδν εγθαηάζηαζεο θαη ηελ
επηζπκεηή νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ.
• Πεξηνξηζκνί ρσξνηαμηθήο θχζεσο.
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• Καηαζθεπαζηηθά ζέκαηα (π.ρ. κεηαθνξά αλεκνγελλεηξηψλ).
• Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά αγνξάο θαη ζπληήξεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ απφ ηνλ
πξνκεζεπηή.

5.5 Δπηινγή αλεκνγελλήηξηαο

Πξνηείλεηαη γηα ην αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 100 kw ε ηνπνζέηεζε δχν αλεκνγελλεηξηψλ ησλ 50
kw.Η γελλήηξηα ηεο επηινγήο καο είλαη ε AW 50 KW ηεο Argosy Wind Power Ltd. Η
αλεκνγελλήηξηα AW 50KW ηεο Argosy Wind Power Ltd. δηαζέηεη πξσην- πνξηαθφ
ζρεδηαζκφ πνπ ζπλήζσο ζπλαληάηαη κφλν ζε κεγάινπ κεγέζνπο (mega-watt)
αλεκνγελλήηξηεο. Η πξνεγκέλε ηερλνινγία ηεο Argosy Wind Power δελ απμάλεη κφλν ξηδηθά
ηελ απφδνζε θαη αμηνπηζηία ηεο αλεκνγελλήηξηαο, αιιά επίζεο κεηψλεη δξαζηηθά ηα
πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ.
Η Argosy Wind AW 50KW είλαη ην πην δεκνθηιέο κνληέιν. Δίλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα
παξέρεη ηελ αλαγθαία ηζρχ αιιά θαη αξθεηά κηθξή γηα λα θαιχπηεη φια ηα είδε ησλ
γεσξγηθψλ, βηνκεραληθψλ, εκπνξηθψλ θαη νηθηζηηθψλ εθαξκνγψλ.
Η βαζηθή θηινζνθία ζρεδηαζκνχ ηεο AW 50kW βαζίζηεθε ζηε δεκηνπξγία κηαο
αλεκνγελλήηξηαο ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα θηλεηά κέξε.
Απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ απηψλ ηεο Argosy Wind Power Ltd. ήηαλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε
θαηαζθεπή κηαο αλεκνγελλήηξηαο άκεζεο θίλεζεο (Direct Drive) κε ζχζηεκα κφληκνπ
καγλήηε (Permanent Magnet) κε- ηαβιεηήο ζπρλφηεηαο (Variable Frequency Drive) πνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ηεο επηηπγράλεη ζεακαηηθή αχμεζε
ζηνπο ηνκείο ηεο απφδνζεο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αζθάιεηαο.
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Σετνολογία
Η AW 50kW είλαη κία αλεκνγελλήηξηα νλνκαζηηθήο ηζρχνο 50kW, κφληκνπ καγλήηε /
άκεζεο θίλεζεο, πνπ πξνζθέξεη θαζαξή, αζφξπβε, αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή ελέξγεηα κε ηελ
ειάρηζηε δπλαηή ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο. Η ηερλνινγία ελζσκαηψλεη ηα παξαθάησ ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά.



Κίλεζε Άκεζεο Μεηάδνζεο (Direct Drive): Σν ζχζηεκα θίλεζεο άκεζεο κεηάδνζεο
πνπ είλαη εμνπιηζκέλε ε AW50KW έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε ηζρχο λα κελ ράλεηαη ζηηο
ηξηβέο πνπ πξνθαινχληαη θαηά θαλφλα απφ ηελ ρξήζε ηκάληα, ηξνραιίαο ή θηβψηηνπ
ηαρπηήησλ. Σα ρακειά επίπεδα ζνξχβνπ θαη ε κεγαιχηεξε ξνπή απνηεινχλ κεξηθά
απφ πξνηεξήκαηα ηεο απιήο ζρεδίαζεο ηεο AW 50KW πνπ δηαζέηεη ιηγφηεξα
θηλνχκελα κέξε.



Γελλήηξηα Μφληκνπ Μαγλήηε (Permanent Magnet Generator): Αθξνγσληαίνο ιίζνο
ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηεο Argosy Wind Power Ltd. απνηειεί ε ρξήζε
γελλήηξηαο κφληκνπ καγλήηε. Η ηερλνινγία ησλ γελλεηξηψλ κφληκνπ καγλήηε
επηηξέπεη ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο ζε ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο αλέκνπ
αιιά θαη εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα ρξήζε θηβψηηνπ ηαρπηήησλ, ειαρηζηνπνηψληαο
έηζη δξαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ζε ζπληήξεζε θαη επηζθεπέο.
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Μεηαβιεηή ζπρλφηεηα κεηάδνζεο (Variable Frequency Drive): Η ρξήζε κεηαβιεηήο
ζπρλφηεηαο ηεο κεηάδνζεο, επηηπγράλεη κεγαιχηεξε απφδνζε, αιιά θαη επηηξέπεη ηελ
έλαξμε ειέγρνπ εθθί- λεζεο ξνπήο έηζη ψζηε νη αλεκνγελλήηξηα λα κπνξεί λα παξάγεη
ελέξγεηα αθφκα θαη ζε πνιχ ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ.



Δλεξγφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο (Active Yaw System): Σν ελεξγφ ζχ- ζηεκα δηεχζπλζεο
ηεο AW 50KW παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο αλέκνπ κέζσ
αηζζεηήξα ππέξερνπ πξνεγ- κέλεο ηερλνινγίαο θαη ππνινγίδεη ηνλ βέιηηζην
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Α/Γ. Σν ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν λα θαηαγξάθεη ηηο ζπλζήθεο
αλέκνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ξπζκίδεη απηφκαηα ηελ θαηεχζπλζε
ηεο αλεκνγελλήηξηαο έηζη ψζηε ν δξνκέαο λα έρεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο.



Απνκαθξπζκέλε Παξαθνινχζεζε: Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο
αλεκνγελλήηξηαο θάζε κεραλή είλαη εμνπιηζκέ- λε κε ζχζηεκα απνκαθξπζκέλεο
θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζε- ζεο πνπ είλαη ζε δηαξθή ιεηηνπξγία 24 ψξεο ηελ
εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ ζχλδεζεο αζχξκαηνπ ή ελζχξκαηνπ δηθηχνπ. Η
ιεηηνπξγία απνκαθξπζκέλεο παξαθνινχζεζεο πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε θαη ζηνπο
ηερληθνχο ζπληήξεζεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα
θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο αλά πάζα ζηηγκή. Δπηπιένλ παξέρεη
ηελ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ελδείμεσλ δπζιεηηνπξγίαο πξηλ απηέο εμειηρζνχλ ζε
πξνβιήκαηα. Δπίζεο ε ιεηηνπξγία απηή κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ θαηαγξαθψλ ηεο
επηηπγράλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζε πεξίπησζε πνπ
απηά ζπκβνχλ θαη ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ κέγηζηε δπλαηή δηαζεζηκφηεηα ηεο
κεραλήο.

ΥΔΓΙΑΜΟ
Η AW50KW δηαζέηεη πξσηνπνξηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ελζσκαηψλεη ηηο πιένλ ζχγρξνλεο ηάζεηο
αηζζεηηθήο. Η AW50KW είλαη ην πην δεκνθηιέο κνληέιν ιφγσ ηεο επειημίαο θαη ηεο ησλ
επθνιηψλ πνπ γηα ηελ κεηαθνξά ηεο πνπ παξέρεη, πξάγκα πνπ ηελ θαζηζηά ηδαληθή γηα ηηο
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πεξηζ- ζφηεξεο εθαξκνγέο. Η αλεκνγελλήηξηα AW50KW είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα
παξέρεη ηελ αλαγθαία ηζρχ αιιά θαη αξθεηά κηθξή γηα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζηηο
πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο Argosy Wind
Power – AW 50KW ελζσκαηψλεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά :

Σχπνο Α/Γ : Οξηδφληηνο άμνλαο ζε αλάληη δηάηαμε δξνκέα (Upwind). Καηεγνξία
ρεδηαζκνχ : IEC SWT CLASS II
Πξφηππν ζρεδηαζκνχ : IEC 61400-2 (50kW)
χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο : Μφληκε Μαγλεηηθή Γελλήηξηα κε Κίλεζε Άκεζεο
κεηάδνζεο
Αληηζηξνθέαο : Μεηαβιεηή ζπρλφηεηα κεηάδνζεο (VFD)
Μεηαηξνπέαο : AC/DC – Γηακνξθσκέλνο κε IGBT κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο
χζηεκα Διέγρνπ (Controller): χζηεκα πξνγξακκαηηδφκελνπ ινγηθνχ ειεγθηή
PLC κε HMI.
χζηεκα δηεχζπλζεο : Δλεξγφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο κε αηζζεηήξα αλέκνπ ηχπνπ
Ultra Sonic

Αζθάιεηα

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ κέγηζηε πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηελ αζθάιεηα, ιφγνο γηα ηνλ νπνίν
έρνπλ αλαπηπρζεί εθεδξηθά ζπζηήκαηα ζε πνιιαπιά επίπεδα.

χζηεκα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο πέληε ζεκείσλ: Κάζε αλεκνγελλήηξηα εκπεξηέρεη ζηνλ βαζηθφ
ηεο εμνπιηζκφ ζχζηεκα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο πέληε ζεκείσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ
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επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο φηαλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο
αλεκνγελλήηξηαο αληρλεχζεη θάπνηα αθξαία θαηαγξαθή αλέκνπ ε θάπνην ζθάικα ζην δίθηπν.

Σν ζχζηεκα αζθάιεηαο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ππνζπζηήκαηα:

1.

Έιεγρνο PID rpm κέζσ ξνπήο (πξσηεχνλ ζχζηεκα πέδεζεο)

2.

Γπλακηθήο αληίζηαζεο (Dynamic Resistive)

3.

ηαγψλεο Γίζθνπ (Caliper Disc)

4.

Δλεξγφ ζχζηεκα δηεχζπλζεο

5.

Ρπζκηδφκελα πηεξχγηα (Stahl)

Απφδνζε
Απφ ην ζρεδηαζηήξην έσο ηελ γξακκή ζπλαξκνιφγεζεο φιεο νη αλεκνγελλήηξηεο καο έρνπλ
ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θαζαξήο θαη απνδνηηθήο
αλαλεψζηκεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξέρεη ζηνλ επελδπηή ηελ δπλαηφηεηα
κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ ηνπ.
Η Argosy Wind Power γηα ηνλ ιφγν απηφ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεχαζε δηαθνξεηηθά πξντφληα
κε ζθνπφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο αθφκα θαη ζε πεξηνρέο κε κέηξην ή θαη ρακειφ αηνιηθφ
δπλακηθφ.
Σν ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Α/Γ ζε πνιχ ρακειέο ηαρχηεηεο
αλέκνπ θαζψο θαη ε κεγάιε δηάκεηξνο ηνπ δξνκέα ζηελ έθδνζε AW 50 L (19.1m)
δηαζθαιίδνπλ ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο αθφκα θαη ζε πεξηνρέο κε ρακειφ
αηνιηθφ δπλακηθφ.
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Ο ππνινγηζκφο ηεο απφδνζεο κηαο επέλδπζεο ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί κηα ζρεηηθά
απιή δηαδηθαζία ππνινγηζκψλ. Δληνχηνηο νη ππνινγηζκνί απηνί βαζίδνληαη ζε θξίζηκεο
ππνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο θαη ηνλ ηχπν ηεο αλεκνγελλήηξηαο πνπ ζα
εγθαηαζηαζεί. Γηα παξάδεηγκα απαηηνχληαη ελδεηθηηθά πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα
αθφινπζα:
•

πλνιηθφ θφζηνο εγθαηεζηεκέλεο Α/Γ.

•

Δηήζηα Υαξαθηεξηζηηθά Αλέκνπ ζηελ ζέζε εγθαηάζηαζεο. (π.ρ. κέζε ηαρχηεηα)

•

Κφζηνο απφθηεζεο ζπκβαηηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

•

Σηκή πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

•

Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επέλδπζεο.

•
θιπ.

Κίλεηξα ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο, φπσο επηρνξεγήζεηο, θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο

Δγγχεζε
Η εγγχεζε πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ πξντφληνο δηάξθεηαο πέληε εηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ. Η πεληαεηήο εγγχεζε
πνπ πξνζθέξεηαη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο Argosy Wind Power δελ πεξηιακβάλεη ςηιά
γξάκκαηα. Δάλ ην πξντφλ είλαη ειαηησκαηηθφ, επηζθεπάδεηαη ε αληηθαζίζηαηαη άκεζα . Η
πεληαεηήο εγγχεζε δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά κε θάζε αλεκνγελλήηξηα.

Κακπχιε ηζρχνο AW 50kW (Power Curve)
Ππθλφηεηα Αλέκνπ : 1.225 Kg/m3
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Περιγραθή
Σχπνο

Προδιαγραθή
Οξηδφληηνπ Άμνλα, ζε αλάληε
δηάηαμε δξνκέα

Ολνκαζηηθή Ιζρχο
Καηεγνξία ρεδηαζκνχ
Πξνδηαγξαθέο ρεδηαζκνχ
Σαρχηεηα Δθθίλεζεο
Σαρ. Ολνκαζηηθήο Ιζρχνο
Σαρχηεηα Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο

50 kW
IEC SWT Class II
IEC 61400-2
2.7 m/s (6.0 mph)
11.0 m/s (24.60 mph)
25 m/s (55.9 mph)

Καηηγορία τεδιαζμού
IEC Class II
Ππθλφηεηα Αλέκνπ
Μέζε Δηήζηα Σηκή Αλέκνπ θάησ
απφ

1.225 Kg/m3

Μέγηζηε ηηγκηαία Ρηπή 50εηψλ
θάησ απφ

59.5 m/s (133 mph)

8.5 m/s (19 mph)

Pitch ύζηημα
Σχπνο

ηαζεξφ

Πλήμνη
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Σχπνο
Γεννήηρια
Σχπνο
Ιζρχο
Σάζε
χζηεκα Φχμεο

Μφληκνπ Μαγλήηε
50 kW, 3 Phase
460 VAC
Αεξφςπθην

Μεηαζτημαηιζηής Σάζης
Σχπνο

AC/DC Pulse width modulated
IGBT frequency converter

Ιζρχο
πρλφηεηα
Φάζεηο
Περιβαλλονηικοί Περιοριζμοί

230VAC-(1) ή 480 VAC-(3)
60 Hz ή 50 Hz
1ή3

Σαρχηεηα Αλέκνπ Δπηβίσζεο

59 m/s (132 mph)

Ανηιζηροθέας Σάζης
Σχπνο

AC/DC – Μεηαβιεηή

Ανηικερασνική Προζηαζία
Βαζηθή

Δπαγσγνί Ηιεθηξηθψλ
Τπεξηάζεσλ / Γελλήηξηαο
Αιεμηθέξαπλν
Πξνζηαζία Πηεξπγίσλ

Γρομέας
Μήθνο Πηεξπγίσλ

7.85 m (25.8 ft)

Γηάκεηξνο

16.5 m (54.1 ft)

Περιγραθή

Προδιαγραθή

Γρομέας
Τιηθφ Καηαζθεπήο

Ταιφλεκα / Ρεηίλε

Λεηηνπξγία

68 rpm

ύζηημα Μεηάδοζης
Σχπνο

χζηεκα Άκεζεο Μεηάδνζεο

ύζηημα Δλέγτοσ Σατύηηηας
Σχπνο

Έιεγρνο ξνπήο

ύζηημα Πέδηζης
Διέγρνπ Σαρχηεηαο
Απψιεηαο Σάζεο Γηθηχνπ/DC
δηαχινπ ππέξηαζεο
Απελεξγνπνίεζε Δθηάθηνπ
Αλάγθεο –Λεηηνπξγία ηάζκεπζεο
ύζηημα Προζανεμιζμού
Σχπνο

Αλαγελλεηηθήο δξάζεο
Γπλακηθήο Αληίζηαζεο
ηαγψλεο Γίζθνπ

Δλεξγνχ Λεηηνπξγίαο
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Σχπνο Οδεγνχ

AC

Φξέλν Κηλεηήξα

Ηιεθηξηθφ

ύζηημα Δλέγτοσ
Δπεμεξγαζηήο

PLC

χζηεκα Γηεπαθήο Υξήζηε

HMI

Δμσηεξηθή Δπηθνηλσλία

Ethernet

χζηεκα Παξαθνινχζεζεο

Γηαδηθηπαθφ

Δζσηεξηθή Δπηθνηλσλία

CANBus

σνθήκες Θερμοκραζίας
Σππηθή Λεηηνπξγία

-10 - +40Co

Αθξαία Λεηηνπξγία

-20 - +50 Co

Βάρος
Άηξαθηνο (Nacelle)

5.616 kg

Πσλώνας
Σχπνο

Μνλνχ Ππιψλα

Όςνο Ρφηνξα

21.3 m, 30 m, 36.6 m

Θόρσβος
Δπίπεδα Θνξχβνπ

50-55 db ζηα 30m

5.6 Υσξνζέηεζε αλεκνγελλεηξηψλ αηνιηθνχ πάξθνπ
Γεληθά, γηα ηελ απνδνηηθή ρσξνζέηεζε ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ ζα πξέπεη ε ειάρηζηε
απφζηαζε κεηαμχ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε µε ηξεηο θνξέο ηε δηάµεηξν
ηεο πηεξσηήο, νη αλεκνγελλήηξηεο ζην ππφ κειέηε αηνιηθφ πάξθν ζα πξέπεη λα έρνπλ
απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ ίζε µε 50 m (ππελζπκίδεηαη φηη ε δηάκεηξνο ηνπ επηιεγκέλνπ
κνληέινπ αλεκνγελλήηξηαο είλαη 16.5 m).
Σν πξψην βήκα γηα ηε ζσζηή ρσξνζέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ
είλαη ε εχξεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ ξνδνγξάκκαηνο ηεο επηθξαηνχζαο δηεχζπλζεο ηνπ α
λέκνπ, θαζψο επίζεο ηεο δηάξθεηαο πλνήο ηνπ αλέκνπ απφ θάζε θαηεχζπλζε. Η ζέζε εγθαηά
ζηαζεο αηνιηθψλ κεραλψλ, ε δηάηαμε κεηαμχ ηνπο θαη ζε ζρέζε κε ηελ επηθξαηνχζα δηεχζπλ
ζε αλέκνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αληηθείκελα κειέηεο.
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5.7 Δλεξγεηαθή κειέηε αηνιηθνχ πάξθνπ
πσο είλαη ινγηθφ, ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο είλαη ζπλερψο κεηαβαιι
φκελε, αθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ πνπ πλέεη αλά πάζα ζηηγκή. Πην ζπγθε
θξηκέλα, ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ κηα αλεκνγελλήηξηα εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο παξάγ
νληεο:




Σελ θαηαλνκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηελ ζέζε φπνπ βξίζθεηαη ε Α/Γ/ Η
θαηαλνκή απηή ζεσξείηαη φηη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζεσξεηηθή θαηαλνκή Weibull κε
αξθεηή αμηνπηζηία, κέζσ ησλ παξακέηξσλ θιίκαθαο C θαη κνξθήο k.
Σελ θακπχιε παξαγσγήο ηεο Α/Γ, ε νπνία εθθξάδεη ηελ αλακελφκελε παξαγφκελε
ηζρχ ηεο Α/Γ γηα θάζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζην χςνο ηεο πιήκλεο θαη γηα δεδνκέλεο
ζελζήθεο πεξηβάιινληνο.
Σελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ Α πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην πξφγξακκα
ζπληήξεζεο θη απφ ηνλ εκθαληδφκελν ξπζκφ κε πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαθνπψλ ηεο
Α/Γ.

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηηο Α/Γ θαη
θαη’ επέθηαζε φινπ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη ην θαηλφκελν ηεο ζθίαζεο.

πσο είλαη ινγηθφ ε ζπλνιηθή απψιεηα ελέξγεηαο πνπ εκθαλίδεη έλα Α/Π, θη είλαη ηεο
ηάμεσο ηνπ 10-15%, είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο απσιεηψλ πνπ εκθαλίδεη θάζε Α/Γ γηα
φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλέκνπ, θαη κε δεδνκέλε ηελ ρσξνζέηεζε ησλ Α/Γ. Δπηπιένλ,
απψιεηεο γηα έλα αηνιηθφ πάξθν ζεσξνχληαη θαη νη απψιεηεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο ησλ Α/Γ αιιά θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ Α/Π κε ην
δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η. Έηζη ινηπφλ, ε ρσξνζέηεζε ησλ Α/Γ ζε έλα Α/Π ζα πξέπεη λα γίλεηαη
έρνληαο φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο απψιεηεο θαζψο θαη ηελ πιήξσζε ησλ πεξηνξηζκψλ
νπηηθήο θαη ερεηηθήο φριεζεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλακελφκελεο εηήζηαο παξαγσγήο
ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλεκνινγηθέο
κεηξήζεηο θαζψο θη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Α/Γ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
Γειαδή:





Σν επηιπκέλν πεδίν ξνήο ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή
Σα ινηπά ζηνηρεία γηα ηνλ άλεκν ζηελ πεξηνρή
Σελ θακπχιε παξαγσγήο ηεο Α/Γ
Σελ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, θαζψο θαη

ην κέζν πςφκεηξν ηνπ ρψξνπ αλάπηπμεο ηνπ Α/Π



Σελ θακπχιε ηνπ ζπληειεζηή ψζεο ηεο Α/Γ
Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Α/Γ.

Ο ππνινγηζκφο ηεο ελέξγεηαο γηα θάζε Α/Γ ιακβάλεη ππ’ φςηλ, κε ρξήζε θαηάιιεισλ
αιγνξίζκσλ, ηα εμήο:


Σελ επίδξαζε ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο εδαθνθάιπςεο ζην πεδίν ηαρπηήησλ ηνπ
αλέκνπ.
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Σελ ζθίαζε πνπ πξνθαιείηαη ζε θάζε Α/Γ απφ ηηο ππφινηπεο, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν
ρψξν.
Σελ ππθλφηεηα ηνπ αέξα.

Η αλακελφκελε εηήζηα παξαγσγή πεξηιακβάλεη:




Σελ αλακελφκελε παξαγσγή ελέξγεηαο αλά Α/Γ.
Σελ αλακελφκελε παξαγσγή ελέξγεηαο αλά θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαζψο θαη ηελ
επίδξαζε ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο ζθίαζεο ζε απηήλ.
Σελ κέζε εηήζηα ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε θάζε ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ Α/Γ θαζψο
θαη ηελ παξάκεηξν κνξθήο ηεο θαηαλνκήο Weibull.

5.8 Τπνινγηζκφο εηήζηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο
Η εηήζηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ (Α/Π)
ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Wasp. Ο ππνινγηζκφο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ε
ιεθηξηθήο
ελέξγεηαο
πξνυπνζέηεη
ηελ
επηινγή
ηεο
αλεκνγελλήηξηαο,
ηνλ αξηζκφ ησλ πξνο εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ, ηε ρσξνζέηεζε απηψλ, κε θξηηήξη
ν ηε κέγηζηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην αηνιηθφ δπλακη
θφ θαη ηε ζθίαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Η αλακελφκελε παξαγσγή ελέξγεηαο ζε έλα δηά
ζηεκα ρξφλνπ Σ, εμαξηάηαη απφ ηε ζηαηηζηηθή ηνπ αλέκνπ ζην δηάζηεκα Σ, ηε ραξαθηεξηζηη
θή ηεο Α/Γ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηεο. Ο ππνινγηζκφο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ έλα αη
νιηθφ πάξθν γίλεηαη ζε εηήζηα βάζε. Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ε ηαρχηεηα αλέκνπ ζε
σξείηαη ζαλ κηα ηπραία κεηαβιεηή πνπ αθνινπζεί ηε ζεσξεηηθή θαηαλνκή Weibull κε κέζε
ηηκή V θαη παξάκεηξν κνξθήο k.
Μεηά ηε ρσξνζέηεζε ηνπ Α/Π, ε αλακελφκελε παξαγσγή ηνπ ππνινγίδεηαη ζαλ ην άζξνηζκα
ηεο αλακελφκελεο παξαγσγήο απφ θάζε Α/Γ ΔΑ/Π =Δi, φπνπ (Δi) ε αλακελφκελε παξ
αγσγή θάζε Α/Γ.
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Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ αλακελφκελεο εηήζηαο ελέξγεηαο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6

Καηαζθεπή θαη δηαζχλδεζε αηνιηθνχ πάξθνπ
6.1 δεπζε πξνο ην Αηνιηθφ Πάξθν.
Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ δξφκνπ πξφζβαζεο ζην Α/Π φπσο νξίδνληαη απφ ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ησλ Α/Γ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:


Διάρηζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ πξφζβαζεο: 5 m.



Μέγηζηε επηηξεπφκελε θιίζε θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ δξφκνπ: 14%.



Μέγηζηε επηηξεπφκελε θιίζε θαηά ηελ θάζεηε δηεχζπλζε ηνπ δξφκνπ: έσο
3,5%.



Μέζε αθηίλα θακππιφηεηαο ζε ζηξνθέο κεγαιχηεξεο ησλ 70°: 18 m.



Μέγηζηε επηηξεπφκελε θιίζε ζηε δηεχζπλζε ηνπ δξφκνπ θαη ζε ζεκεία
ζηξνθήο: 3%.

6.2. Γηακφξθσζε πιαηεηψλ αηνιηθνχ πάξθνπ
Παξάιιεια κε ηε δηάλνημε ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ, ζα δηακνξθσζνχλ 2
πιαηείεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ Argosy Wind AW 50 KW. Γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ απαηηείηαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ρψξνπ γχξσ απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο θάζε κίαο απφ απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απαηηείηαη γχξσ απφ
ηε ζέζε ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο ε θαηαζθεπή ελφο πιήξσο ηζνπεδσκέλνπ πιαηψκαηνο δηαζηάζεσλ
30 m x 30 m γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ππιψλα, ηνπ ζαιάκνπ θαη ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ πηεξπγίσλ
ζην έδαθνο επί ηεο πιήκλεο, πξηλ ηελ ηειηθή αλέγεξζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ ηειηθή ζέζε. Σν
ζεκέιην ηεο Α/Γ ζα βξίζθεηαη ζε θαηάιιειν ζεκείν ζην θέληξν ηνπ πιαηψκαηνο. Η ηζνπέδσζε ηεο
επηθάλεηαο αλέγεξζεο ζα γίλεη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ κε
εθρέξζσζε ηνπ ρψξνπ, ψζηε λα ππάξρεη ζηέξεν έδαθνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ ζα ελαπνηεζεί ν
εμνπιηζκφο θαη φπνπ ζα θηλεζνχλ ηα νρήκαηα κεηαθνξάο θαη ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα.
ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί εμνκάιπλζε ηεο δεκηνπξγεζείζαο επηθάλεηαο θαη θαηαζθεπή
απηζσηηθήο ζηξψζεο ψζηε λα πξνθχςεη νξηδφληηα επηθάλεηα, ελψ ηέινο ζα πινπνηεζεί ηειηθή
δηάζηξσζε κε πιηθφ 3Α κε κέζν πάρνο 15 cm.
Οη πιαηείεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζα έρνπλ επίπεδε επηθάλεηα θαη ζα έρνπλ ππνζηεί ηε δηεξγαζία
ζπκπχθλσζεο κε θαηάιιεια βαξέα δνλεηηθά νρήκαηα.
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6.3 Καηαζθεπή βάζεσλ ζεκειίσζεο Α/Γ
Μεηά ηελ εθζθαθή θαη κνξθνπνίεζε ηεο ζθάθεο ησλ πιαηεηψλ ζε ζηάζκε 25 εθαηνζηψλ θάησ απφ
ηελ πιάθα έδξαζεο ηεο Α/Γ, ζα γίλεη ε εθζθαθή 14 νξπγκάησλ ζεκειίσζεο. Σα πξαλή ηνπ
ζθάκκαηνο θάζε βάζεο ζα έρνπλ θαηάιιειεο θιίζεηο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ην
δάπεδν ηνπ ζθάκκαηνο ζα είλαη εληειψο νξηδφληην. Η παξνπζία ελφο ηνπνγξάθνπ κεραληθνχ εγγπάηαη
ηελ αθξίβεηα ησλ ζηαζκψλ θαη ηελ νξηδνληηνπνίεζε ησλ πιαηεηψλ θαη ησλ ζθακκάησλ ζεκειίσζεο.
ε θάζε ζθάκκα απαηηείηαη κία πξψηε ζηξψζε κε κπεηφλ θαζαξηφηεηαο C12-15 θαη ζηε
ζπλέρεηα νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνηφηεηαο C25-30. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
πξέπεη λα παξζνχλ εγθαίξσο (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθπξνδέηεζεο) ηνπιάρηζηνλ 12 δνθίκηα απφ θάζε
κία βάζε θαη λα εμεηαζζνχλ ζε έιεγρν ζξαχζεο ζην αξκφδην εξγαζηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ
Έξγσλ. Με ην πέξαο ηεο ζθπξνδέηεζεο ζα γίλεη ε επίρσζε ησλ ζεκειίσλ κε ηα θαηάιιεια πξντφληα
εθζθαθήο ζε ζηξψζεηο 30 εθαηνζηψλ θαη ηα νπνία ππφθεηληαη ζε ζπκπχθλσζε (95% θαηά
πξψθηνξα).

Φάζε ζεκειίσζεο

6.4. Αλέγεξζε πχξγνπ, πιήκλεο θαη πηεξπγίσλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ
Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά θαη εθθφξησζε ησλ βαζηθψλ ηκεκάησλ ηεο Α/Γ (πχξγνο –
πιήκλε – πηεξχγηα) ζηελ πιαηεία θάζε Α/Γ, γίλεηαη ε ζπλαξκνιφγεζε ησλ πηεξπγίσλ θαη ε ζχλδεζή
ηνπο ζηελ πιήκλε. ηε ζπλέρεηα μεθηλάεη ε αλέγεξζε, θαζεηνπνίεζε θαη πάθησζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ
πχξγνπ. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα γεξαλψλ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ
θαη νδεγηψλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο .
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Φάζε αλέγεξζεο πχξγνπ

Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο

6.5. Καηαζθεπή νηθίζθνπ ειέγρνπ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ.
ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζα αλεγεξζεί νηθίζθνο θαηάιιεινο γηα λα ζηεγάζεη ην
ζχζηεκα ειέγρνπ, επνπηείαο θαη κεηξήζεσλ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ
απαξαίηεησλ εξγαιείσλ, αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ, λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο
γηα ηελ παξακνλή ησλ ηερληθψλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, θιπ. Σν θέληξν ειέγρνπ αηνιηθνχ
πάξθνπ ζα είλαη ηζφγεην. Η επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη πεξίπνπ 80 m2 . Σν θηίξην ζα είλαη
θαηάιιεια δηαρσξηζκέλν γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο θαζψο θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο αλεμάξηεηνπο ρψξνπο:


ρψξνο πηλάθσλ κέζεο ηάζεο



ρψξνο επηζθεπψλ –
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γξαθείν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ,
φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ν θεληξηθφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο
SCADA –



απνζήθε γηα εξγαιεία, αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ –



W.C. θαη απνδπηήξηα

Η παξνρή λεξνχ ζα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα δεμακελήο λεξνχ θαη ε απνρέηεπζε κε ηελ θαηαζθεπή
θαηάιιεινπ ζεπηηθνχ βφζξνπ.
ην ρψξν ηνπ θηηξίνπ ζα ππάξρνπλ:


πεδία άθημεο θαισδίσλ κέζεο ηάζεο (20 kV) ηεο θάζε νκάδαο αλεκνγελλεηξηψλ



πεδία αλαρψξεζεο θαισδίσλ κέζεο ηάζεο (20 kV) ηεο θάζε νκάδνο πξνο ην ζεκείν ηνπ
δηθηχνπ κέζεο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Η.



πεδία πηλάθσλ κέζεο ηάζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ,



ππνζηαζκφο ΜΣ/ΥΣ κε κεηαζρεκαηηζηή ηχπνπ ιαδηνχ 50 kVA, 20 kV/400 V, ρακειψλ
απσιεηψλ, γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ θαη θαηαλαιψζεσλ ηνπ
θηηξίνπ (γηα ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ,
ππξαζθάιεηαο, ππξφζβεζεο, ππξαλίρλεπζεο, ζπλαγεξκνχ, θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ,
ζεξκνζίθσλα, ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζπζηήκαηνο UPS, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, θιπ).



κνλάδα UPS (Uninterruptible Power Sypply) γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ
(π.ρ. κνλάδα Η/Τ, ζχζηεκα SCADA, θψηα αζθαιείαο θιπ)



πίλαθεο ρακειήο ηάζεο ππεξεζηψλ θηηξίνπ –



ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ



πλαγεξκφο. ην θηίξην ειέγρνπ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζα εγθαηαζηαζεί πιήξεο χζηεκα
Διέγρνπ, Δπνπηείαο θαη Μεηξήζεσλ (SCADA – Supervisory Control And Data
Acquisition), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, εθηππσηή,
modem, interface θιπ., πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο κε επεμεξγαζηή (RTU) ζε
θάζεαλεκνγελλήηξηα θαη θάζε κεηεσξνινγηθφ ηζηφ θαη ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν
ινγηζκηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη κεηξήζεσλ. Μέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο SCADA ην αηνιηθφ πάξθν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλία
κε ην Κέληξν Καηαλνκήο Φνξηίνπ Λαθσλίαο ηεο Γ.Δ.Η.

6.6 Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο
Η θάζε αλεκνγελλήηξηα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηε ρακειή ηάζε. Γηα λα γίλεη δπλαηή ε
δηαζχλδεζε ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν κέζεο ηάζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ
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ρξεζηκνπνηνχληαη ππνζηαζκνί ΥΣ/ΜΣ, νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηε βάζε ηνπ ππιψλα θάζε
αλεκνγελλήηξηαο. Η ειεθηξηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ απνηειείηαη απφ έλα θιάδν. Σα
θαιψδηα κέζεο ηάζεο ζα ζπλδένπλ ηελ πιεπξά ηνπ ππνζηαζκνχ ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο (πίλαθαο
εμφδνπ), κε ηελ πιεπξά κέζεο ηάζεο ηνπ ππνζηαζκνχ ηεο επφκελεο αλεκνγελλήηξηαο (πίλαθαο
εηζφδνπ). Σα θαιψδηα κέζεο ηάζεο 20 kV γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο θάζε νκάδαο αλεκνγελλεηξηψλ ζα
νδεχνπλ ζε ππφγεην θαλάιη κέζα ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο γηα πξφζζεηε κεραληθή αληνρή θαη ζα
βξίζθνληαη ζην ίδην νξηδφληην επίπεδν ζε απφζηαζε 20 cm πεξίπνπ κεηαμχ ηνπο. ηνλ πίλαθα εηζφδνπ
ηνπ θηηξίνπ ειέγρνπ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ην δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ κε ην δίθηπν
ηεο Γ.Δ.Η. ζα ζπλδεζεί κε ην ππφγεην θαιψδην ηζρχνο κέζεο ηάζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, ην νπνίν ζα
δηαζρίδεη ην θηίξην ειέγρνπ ππφγεηα κέρξη ηελ απιή ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ σο ην ζεκείν ησλ ζηχισλ
αλχςσζεο ησλ γξακκψλ. Απφ εθεί ζα αλαρσξεί ην δίθηπν κέζεο ηάζεο δηαζχλδεζεο ηνπ αηνιηθνχ
πάξθνπ ελαέξηα κέρξη ηελ άθημε ζην ζεκείν ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Η.

6.7 Καισδίσζε πχξγσλ ησλ Α/Γ
Καηά ηε θάζε απηή γίλεηαη ε ζηήξημε θαη ε δηαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ, ηζρχνο θαη ειέγρνπ, κέζα
ζηνλ πχξγν ησλ Α/Γ. Σα θαιψδηα απηά νδεγνχληαη απφ ηε λαζέιια ζηνλ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηε
βάζε ηνπ πχξγνπ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.

6.8 Καηαζθεπή θαλαιηνχ θαισδίσλ
Παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή ησλ δξφκσλ πξέπεη λα γίλεη ε δηάλνημε ελφο ραληαθηνχ δηαζηάζεσλ
0,6 m πιάηνπο θαη 1,0 m βάζνπο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ ζχλδεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ
ππφγεηα. ην δάπεδν ηνπ ραληαθηνχ ηνπνζεηείηαη άκκνο πάρνπο 0,10-0,15 m. Μεηά ηνπνζεηνχληαη ηα
θαιψδηα θαη ζθεπάδνληαη πάιη κε άκκν πάρνπο 0,20 m. Αθνινπζεί ζηξψζε κε ηζηκεληφπιαθεο, ελψ
ζηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κία ζηξψζε κε ραιίθηα 0,15 m πάρνπο θαη ε ηειηθή ζηξψζε κε πξντφληα
εθζθαθήο ζπκππθλσκέλα φπσο παξαπάλσ. Σκήκαηα ηνπ ραληαθηνχ πνπ δηαθφπηνληαη απφ δξφκν ή
εκπεξηέρνληαη κέζα ζηηο πιαηείεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζζεην βάζνο 0,20 m. Οη ηζηκεληφπιαθεο
πξνζηαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηκήκαηα απηά πξέπεη λα αληέρνπλ ηα θνξηία ησλ δηεξρνκέλσλ
νρεκάησλ.

6.9 χζηεκα Γείσζεο
6.9.1χζηεκα γείσζεο Α/Π
Θα ππάξμεη ζχζηεκα γείσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε
θαηαζθεπή ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο γείσζεο θαη ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο γίλεηαη ζχκθσλα
κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γ.Δ.Η:
• νδεγία δηαλνκήο Νν 119 ΩΔΩ/ΣΣΔ D-23
• πξνδηαγξαθή ASP Κ3/1988
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• ΔΛΟΣ 1197/2002,
• θαη κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο:
• IEC 61936-1. First edition. 2002-10. Power installations exceeding 1kV a.c.- Part 1
• IEC 62305-1. Protection against lightning - part 1: general principles. Edition 1.0, 01/00/06.
• IEC 62305-3. Protection against lightning - part 3: physical damage to structures and life hazard.
Edition 1.0, 01/00/06.
• IEC 62305-4. Protection against lightning - part 4: electrical and electronic systems within
structures. Edition 06, 04/30/08.
• IEC 61400-24, Wind turbine generator systems - part 24: lightning protection. Edition 1.0, 07/00/02.

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εδάθνπο
φπνπ εγθαζίζηαηαη ε Α/Γ.

6.9.2 χζηεκα γείσζεο Α/Γ
ε θάζε Α/Γ ζα ηνπνζεηεζεί ζεκειηαθή γείσζε, ε νπνία ζα ζπλδεζεί κε ηνλ νπιηζκφ ηεο βάζεο έηζη,
ψζηε λα δξάζεη ζαλ ηζνδπλακηθφ πιέγκα, θαηά Φ.Δ.Κ. 8/1525/31-12-73. Σν ζχζηεκα ηεο γείσζεο
απνηειείηαη ελδεηθηηθά απφ έλα ειεθηξφδην δαθηπιίνπ θαη ράιθηλα ειεθηξφδηα γείσζεο (Ράβδνη 6 m
(min.Ø16)). Σα πιενλεθηήκαηα πνπ επηηπγράλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη:

Γείφζη προζηαζίας: Σν ειεθηξφδην δαθηπιίνπ πεξηνξίδεη ηηο επηθίλδπλεο ηάζεηο επαθήο γηα ην
πξνζσπηθφ πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε βάζε ηνπ ππιψλα, ζε πεξίπησζε πιήμεο θεξαπλνχ ζηελ Α/Γ.

Γείφζη λειηοσργίας: Σα ράιθηλα ειεθηξφδηα εμαζθαιίδνπλ ζηαζεξή θαη ρακειή αληίζηαζε γείσζεο
γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα γείσζεο. Σν ζχζηεκα γείσζεο εθαξκφδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
• ην ειεθηξφδην δαθηπιίνπ (50 mm² Cu) ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε 1 κέηξνπ απφ ηνλ ππιψλα ζε
βάζνο 1 κέηξνπ
• ην ειεθηξφδην δαθηπιίνπ (50 mm² Cu) εληζρχεηαη κε 2 ράιθηλα ειεθηξφδηα γείσζεο (ξάβδνη 6 m
(min.Ø16)), θαη ηνπνζεηνχληαη ζε 180ν κεηαμχ ηνπο
• ην ειεθηξφδην δαθηπιίνπ (50 mm² Cu) ζπλδέεηαη ζηηο 2 κπάξεο γείσζεο ηνπ ππιψλα (θνηλή κπάξα
γείσζεο ηνπ ππιψλα)

59

ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηεο γείσζεο δελ είλαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξφηππα, ηφηε ην ζχζηεκα
γείσζεο πξέπεη λα βειηησζεί, σο εμήο:
• επηιέγνπκε 2 ράιθηλα ειεθηξφδηα κήθνπο 10 m αληί γηα 6 m
• πξνζζέηνπκε 2 αθφκε ράιθηλα ειεθηξφδηα (90ν κεηαμχ ησλ 4 ειεθηξνδίσλ).

Ανηικερασνική προζηαζία

Πάλσ ζηελ άηξαθην θαη ζηα πηεξχγηα ηεο Α/Γ ππάξρνπλ αιεμηθέξαπλα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε
γελλήηξηα, ην Μ/, ηνλ πίλαθα θαη φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο Α/Γ (θαηά I.E.C 61024-1). Ο αγσγφο
πνπ ζπλδέεη φια ηα παξαπάλσ, θαηαιήγεη ζηε ζεκειηαθή γείσζε – εληαία γείσζε ηνπ αηνιηθνχ
πάξθνπ. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Α.Π. απφ θάζε είδνπο ππεξηάζεηο ζα ζπλδεζνχλ αληηθεξαπληθά
ζηνηρεία ζηνλ πίλαθα Μ/Σ (ζχκθσλα κε over voltage category III DIN VDE 0110-1:1997-04).

ύζηημα γείφζης ζηον οικίζκο ελέγτοσ
ηνλ νηθίζθν ειέγρνπ (Τ/ ηνπ Α.Π.) ζα γίλεη ζεκειηαθή γείσζε, ε νπνία ηνπνζεηείηαη κέζα ζην
ζθπξφδεκα ζε βάζνο 1 m θαη ζε απφζηαζε απ’ ηνπο ηνίρνπο 1 m (I.E.C. 1024-1clause 2.3.5
installation of earth electrodes). Παξάιιεια ηνπνζεηείηαη θαη ηζνδπλακηθφ πιέγκα γείσζεο κε
ηεηξαγσληθά αλνίγκαηα πιάηνπο 0,7 m εληφο ηνπ δαπέδνπ ηνπ Τ/ ζε βάζνο 5 cm έσο 10 cm, ην
νπνίν εληζρχεηαη κε 4 ειεθηξφδηα γείσζεο ζηηο θνξπθέο ηνπ. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πιέγκαηνο
ηνπνζεηείηαη ηαηλία Cu 30x3 mm2 . ην ζχζηεκα γείσζεο ηνπ Τ/ ηνπ Α.Π. εμέρνπλ δηάθνξεο
αλακνλέο γείσζεο (απνιήμεηο). Πάλσ ζηηο απνιήμεηο απηέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη 30 cm απφ ην
δάπεδν, ζπλδέεηαη κία ηαηλία πεξηκεηξηθά ηνπ νηθίζθνπ ειέγρνπ ελψ φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ Τ/
ζπλδένληαη ζ’ απηήλ, π.ρ. ε πφξηα, ν πίλαθαο Μ/Σ, ν πίλαθαο Υ.Σ. ηνπ Τ/ θ.ι.π. (Δπίζεο, αθξηβψο νη
ίδηεο ζπλδέζεηο γίλνληαη θαη εληφο ηεο αλεκνγελλήηξηαο). Η δηαηνκή ηνπ ραιθνχ ζα είλαη ηέηνηα πνπ
ζα αληέρεη ζην νλνκαζηηθφ βξαρπθχθισκα θαηά IEC 60298.

Γιαζηάζεις αγφγού γείφζης

Αληίζηαζε γείσζεο Οη δηαζηάζεηο ησλ αγσγψλ γείσζεο θαη γεληθφηεξα ν ηξφπνο γείσζεο ζα είλαη
ηέηνηνο ψζηε λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή ηηκή αληίζηαζεο γείσζεο (1Ω). ιεο νη παξαπάλσ γεηψζεηο
ζα είλαη δηαζπλδεδεκέλεο κε ππφγεην ράιθηλν επηθαζζηηεξσκέλν αγσγφ (95 mm2 Cu), ν νπνίνο
ηνπνζεηείηαη ζε βάζνο 0,6 m θαη δηαηξέρεη εληφο ηνπ θαλαιηνχ δηειεχζεσο ησλ θαισδίσλ ζε φιν ην
κήθνο ηνπ Α.Π. (θεληξηθφο αγσγφο γεηψζεσο). Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ελίζρπζε ηεο
γεηψζεσο ηνπ Α/Π θαη νκνγελνπνίεζή ηεο. Η δηαηνκή ηνπ αγσγνχ ζα είλαη ηέηνηα πνπ ζα αληέρεη ζην
νλνκαζηηθφ βξαρπθχθισκα θαηά IEC 60298.

Έλεγτος ηης γείφζης
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χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο CEI/DPR 547, πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην κε
ρπηνζίδεξα θαιχκκαηα έηζη ψζηε λα είλαη επηζθέςηκν ην άλσ ηκήκα ησλ ξάβδσλ γεηψζεσο θαη ησλ
ζπγθνιιήζεσλ, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ.

Γείφζη ηοσ κσκλώμαηος ιζτύος

Γείσζε ησλ θαισδίσλ ηζρχνο γίλεηαη, φπνπ εθαξκφδεηαη, κε γεησηή πνπ είλαη επηζπκεηφ λα έρεη
αληίζηνηρε ηθαλφηεηα δεχμεο ζην βξαρπθχθισκα θαηά IEC 60129. Ο ρεηξηζκφο ηνπ γεησηή απηνχ ζα
είλαη κεραληθά καλδαισκέλνο κε ην δηαθφπηε θνξηίνπ ή ηνλ απνδεχθηε. Γειαδή ν ρεηξηζκφο ηνπ
γεησηή ζα είλαη δπλαηφο κφλν φηαλ ν αληίζηνηρνο δηαθφπηεο θνξηίνπ ή ν απνδεχθηεο είλαη ζηε ζέζε
“ΑΝΟΙΥΣΟ”. Η ιεηηνπξγία ηνπ γεησηή ζα είλαη εμαξηεκέλε ρεηξνθίλεηε.

6.10 Γηαζχλδεζε ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ κε ηνλ Τ/ ηεο Γ.Δ.Η.
Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ, κε ηε Γ.Δ.Η. πξνβιέπνληαη νη γξακκέο δηαζχλδεζεο (δ
ηπινχ θπθιψκαηνο) λα νδεχνπλ απεπζείαο απφ ην πάξθν ζηνλ ππάξρνληα ππνζηαζκφ Μ/Σ‐
Τ/Σ ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο. Η δηαηνκή ησλ θαισδίσλ ηεο ελαέξηαο γξακκήο δηαζχλδεζεο ηνπ πάξθν
π ζα είλαη 3x95mm2.
O αγσγφο επηιέρζεθε κεγαιχηεξνο ιφγσ πηζαλήο επέθηαζεο ηνπ πάξθνπ θαη γηα ιφγνπο
κείσζεο ησλ απσιεηψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η δηαζχλδεζε κε ηε Γ.Δ.Η. ζα
γίλεη κε
ηε δεκηνπξγία ηδηαίηεξεο γξακκήο 20 kV κε δηπιφ θχθισκα αγσγψλ κήθνπο 10
km. Οη αγσγνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αγσγνί αινπκηλίνπ κε
ραιχβδηλε ςπρή (ACSR) ηζνδχλακεο δηαηνκήο ραιθνχ 210 mm2 , κε πξνδηαγξαθή GR – 86/αλαζ.
5/12/83 εζσηεξηθά γξαζαξηζκέλνη. Η γξακκή ζα ζπλδέζεη απεπζείαο ην Α.Π. κε ηνλ ππνζηαζκφ Τ/
Μ/Σ ‐Τ.Σ. ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία, γεληθέο πιεξνθνξίεο,
λνκνζεζία θαη δηθαηνινγεηηθά
7.1 Κφζηνο επέλδπζεο
Έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη εγθαηάζηαζεο γηα κηθξφ αηνιηθφ ζηαζκφ ζχκθσλα κε
ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο αγνξάο θπκαίλεηαη πεξί ηα 2.500€/kW. ην θφζηνο απηφ ζα πξέπεη λα
πξνζζέζεη θαλείο θαη ηα έμνδα γηα αγνξά γεο, ηε δηακφξθσζε θαη δηάλνημε πξφζβαζεο ζην
γήπεδν, ηηο κειέηεο θαη ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ ΓΔΓΓΗΔ. ε θάζε πεξίπησζε, ην
ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ project δελ μεπεξλά ηα 3.000€/kW. Με άιια ιφγηα, ην θφζηνο κηαο
επέλδπζεο ζε κηθξφ αηνιηθφ ζηαζκφ ηζρχνο 100 kW είλαη ηεο ηάμεο ησλ 260.000€ έσο
360.000€. Αμίδεη δε λα ζεκεησζεί φηη ν επελδπηήο απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΠΑ
γηα ην ζχλνιν ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ.

7.2 Πνηνο είλαη ν ρξφλνο απφζβεζεο

Η απφζβεζε ηεο επέλδπζεο αιιά θαη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηά ηεο εμαξηάηαη αθελφο απφ
ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη, αθεηέξνπ απφ ηελ κέζε έληαζε ηνπ αλέκνπ ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο. Γηα
κία εγθαηάζηαζε κέζνπ θφζηνπο, κε πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ (7 m/s) θαη ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο αλεκνγελλήηξηεο καο ε απφζβεζε κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε 5 έηε, έρνπκε ιάβεη σο
παξαδνρή φηη ε κεραλή καο ζα έρεη κηα δηαζεζηκφηεηα ζηελ παξαγσγή ηεο ηάμεο ηνπ 95%,
δειαδή ην πνζνζηφ απφ βιάβεο θαη ζπληεξήζεηο ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε εηήζηα βάζε ζην
5% απνθέξνληαο έλα θαζαξφ εηήζην έζνδν (θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ) ηεο
ηάμεο ησλ 90,000 επξψ. Φπζηθά γηα ηνπνζεζίεο φπνπ ππάξρεη κηθξφηεξν αιιά αλεθηφ αηνιηθφ
δπλακηθφ ε απφζβεζε παξαηείλεηαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξψληαο σζηφζν
ειθπζηηθή ηελ επέλδπζε.

7.3 Ννκνζεηηθφ πιαίζην
Ο πξφζθαηα ςεθηζζείο Νφκνο 4203/2013 (ΦΔΚ Α’ 235/01.11.2013) πεξηιακβάλεη ξχζκηζε,
ε νπνία αθνξά ζηε δξνκνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο κηθξψλ
αλεκνγελλεηξηψλ. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ΓΔΓΓΗΔ νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ
εγθαηάζηαζε κηθξψλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ, ηζρχνο έσο θαη 50 kW (νη νπνίνη απαιιάζζνληαη
απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηελ ΡΑΔ, Άδεηαο Δγθαηάζηαζεο θαη
Άδεηαο Λεηηνπξγίαο. Δπίζεο ε Πεξηβαιινληηθή Αμηνιφγεζε, πνπ πιένλ νλνκάδεηαη Πξφηππε
Πεξηβαιινληηθή Γέζκεπζε (ΠΠΓ), ζα γίλεηαη ζε έλα ζηάδην.), δχλαληαη λα ππνβάιινπλ
αηηήζεηο κε ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ρνξήγεζε Πξνζθνξάο χλδεζεο κεηά ηελ
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έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. εκεηψλεηαη ζην ζεκείν απηφ, φηη ε
εγθαηάζηαζε ησλ κηθξψλ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ ζπλδένληαη ζην δίθηπν γίλεηαη απνθιεηζηηθά
ζην πιαίζην Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο κηθξψλ αλεκνγελλεηξηψλ, ην νπνίν
θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο, ε νπνία πξέπεη λα εθδνζεί έσο ηελ 30.6.2014. Η ππνπξγηθή απηή απφθαζε ζα
θαζνξίδεη κεηαμχ άιισλ ηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη o ηξφπνο
ηεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, ε ηηκνιφγεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο θαη ε ηπρφλ
δηαθνξνπνίεζή ηεο ζε ζρέζε κε απηή πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.
3468/2006, ιακβάλνληαο ππφςε θπξίσο ηελ ηζρχ ηνπ ζηαζκνχ θαη ηε γεηηλίαζή ηνπ κε ην
δίθηπν, ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο.

7.4 χκβαζε πψιεζεο ξεχκαηνο
Η ζχκβαζε πψιεζεο ξεχκαηνο ζην δίθηπν πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ επελδπηή θαη ΓΔΜΗΔ
θαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο φξνπο ζχλδεζεο είλαη δηάξθεηαο 20 εηψλ θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ν ΓΔΜΗΔ είλαη ππνρξεσκέλνο
λα αγνξάδεη ην παξαγφκελν ξεχκα ζηελ πξνβιεπφκελε ηηκή (ζχκβαζε παξαγσγνχ κε
ΓΔΜΗΔ).

7.5 Έληαμε ζηνλ λέν Αλαπηπμηαθφ λφκν
Δπηρνξήγεζε κε ηελ κνξθή θνξναπαιιαγψλ. Ο Νένο Αλαπηπμηαθφο 4146/2013 εμαζθαιίδεη
θνξνινγηθή απαιιαγή γηα αηηήζεηο απφ 1/1/2014: Απαιιαγή έσο θαη 10 ρξφληα απφ ηελ
θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξσλ θεξδψλ ηα νπνία
πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
επηρείξεζεο. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ζπληζηά ηζφπνζν αθνξνιφγεην
απνζεκαηηθφ.
ξνη θαη πξνυπνζέζεηο
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Δπηζεκαίλεηαη πεξαηηέξσ, φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4203/2013 δελ
ηθαλνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ δχν αηηήκαηα γηα πξνζθνξά ζχλδεζεο αλά θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ή αλά θνξείο ζηε κεηνρηθή ή εηαηξηθή ζχλζεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην ίδην
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%.
Δπίζεο δελ ηθαλνπνηνχληαη αηηήκαηα γηα ζηαζκνχο, γηα ηε ζχλδεζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη, ζε
επζεία απφζηαζε, αλάπηπμε λένπ δηθηχνπ κέζεο ηάζεο κήθνπο άλσ ησλ ρηιίσλ κέηξσλ.
Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ζηαζκνχ αλά απηνηειέο αθίλεην (απηνηειή αθίλεηα
ζεσξνχληαη ηα γήπεδα γηα ηα νπνία πξνζθνκίδεηαη ρσξηζηφο ηίηινο ηδηνθηεζίαο ή
αλαθέξνληαη σο ηέηνηα ζηνλ ίδην ηίηιν θαη δελ έρνπλ πξνέιζεη απφ θαηάηκεζε κέζσ
κίζζσζεο ή πψιεζεο επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ, γελφκελε κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.3468/2006).
Γελ γίλνληαη δεθηέο πνιιαπιέο αηηήζεηο ζε φκνξα αθίλεηα πνπ ππνβάιινληαη ππφ ηε κνξθή
εκθαλψο παξεκθεξψλ ή ελαιιαζζφκελσλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ, κε θαηαθεξκαηηζκφ ηεο
ζπλνιηθήο ηζρχνο ζε επηκέξνπο ζηαζκνχο. Μεκνλσκέλεο αηηήζεηο επί νκφξσλ αθηλήησλ
δηαθνξεηηθήο ηδηνθηεζίαο γίλνληαη δεθηέο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο εμαθξίβσζεο ηεο κε
ζπζρέηηζεο ησλ αηηνχλησλ θαηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο γηα ηελ έθδνζε Πξνζθνξάο
χλδεζεο.
Αιιαγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο (ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 3 ηνπ
Ν.4203/2013) ή επαχμεζε ηζρχνο θαηαηεζεηκέλνπ αηηήκαηνο, ηζνδπλακεί κε λέν αίηεκα
(ππνβνιή λέαο αίηεζεο κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά).
Αιιαγέο ζηελ ηζρχνπζα αίηεζε γίλνληαη δεθηέο κφλν ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ζηνηρείσλ
ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ αηηνχληνο κε ηνλ ίδην ΑΦΜ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 12 ηνπ
Ν.3851/2010) ή κείσζεο ηεο ηζρχνο ηνπ ζηαζκνχ, κε ππνρξέσζε έγγξαθεο ελεκέξσζεο γηα
ηα ζηνηρεία πνπ κεηαβάιινληαη, θαζψο θαη ζε κεηαβνιέο ηνπ ηχπνπ ή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή
ηνπ εμνπιηζκνχ κε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Οη ππφςε αηηήζεηο ζα ειέγρνληαη σο πξνο ηελ θαη’ αξρήλ πιεξφηεηά ηνπο θαη εθφζνλ είλαη
πιήξεηο, ζα ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ζα θαηαρσξνχληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο
ζε ηδηαίηεξν αξρείν αηηεκάησλ κηθξψλ αλεκνγελλεηξηψλ αλά λεζησηηθφ ζχζηεκα. ε
πεξίπησζε πξνζθφκηζεο θαθέινπ κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά, ην αίηεκα δελ ζα γίλεηαη δεθηφ
(δελ ζα ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ). ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, απφ ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρνπλ κε νξζά ή αλαθξηβή ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ
έξγνπ, κε επζχλε ηνπ αηηνχληνο, ην αίηεκα δελ ζα πξνσζείηαη γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη ν
θάθεινο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν θαηφπηλ ζρεηηθήο ηεθκεξίσζεο.
Με βάζε ηελ ππ’ αξ. 2237/2010 Απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ηα δηαζέζηκα πεξηζψξηα εγθαηεζηεκέλεο
ηζρχνο γηα κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο αλά απηφλνκν λεζησηηθφ ζχζηεκα, αλαγξάθνληαη ζην
ζπλεκκέλν Πίλαθα. ηνλ ίδην Πίλαθα αλαγξάθεηαη θαη ε κέγηζηε ηζρχο αλά ζηαζκφ γηα ηνλ
νπνίν κπνξεί λα ππνβιεζεί αίηεζε ζην αληίζηνηρν λεζησηηθφ ζχζηεκα.
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Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζπκπιεξσκέλν ην ζπλεκκέλν Έληππν Αίηεζεο
καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην ππφςε Έληππν. ια
ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε (3) ηξία αληίηππα. Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ζχλδεζε
κηθξψλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζα γίλεηαη κφλν κε θαηάζεζε ησλ αληηζηνίρσλ θαθέισλ ζηελ πην
πάλσ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΓΔΓΓΗΔ (φρη ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξέο θιπ). Ο
πξνζεξρφκελνο ζηελ Τπεξεζία, ζα κπνξεί λα θαηαζέηεη κέρξη δχν (2) αηηήκαηα θάζε θνξά
θαη ηεξψληαο απφιπηα ηε ζεηξά πξνζέιεπζεο ζε απηήλ.
Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4
ηνπ Ν.4203/2013 (Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο κηθξψλ αλεκνγελλεηξηψλ) ΓΔΝ ζα
ρνξεγνχληαη πξνζθνξέο ζχλδεζεο. Έσο ηελ έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ν ΓΔΓΓΗΔ
ζα δέρεηαη αηηήκαηα γηα πξνζθνξά ζχλδεζεο ηα νπνία ζα εμεηάδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα.
Μεηά ηελ έθδνζε ηεο πην πάλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ηα ππνβιεζέληα αηηήκαηα ζα
εμεηάδνληαη κε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ ιάβεη.

7.6 Γηθαηνινγεηηθά

Ποσ θα σποβάλλονηαι; Οη αηηήζεηο κε ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ρνξήγεζε
Πξνζθνξάο χλδεζεο γηα ηα ΜΓΝ, ζα ππνβάιινληαη ζηε Γ/λζε Γηαρείξηζεο Νεζηψλ ηνπ
ΓΔΓΓΗΔ – Υαιθνθνλδχιε 29 ΑΘΗΝΑ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη απφ 9.00 π.κ. έσο
15.00 κ.κ. Δλψ γηα αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππφινηπε Διιάδα ζα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηε
Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Γηθηχνπ (Γ.Γ.Γ., Παηεζίσλ 27, 10432, Αζήλα, 8νο φξνθνο)

Έγγραθα και ζηοιτεία ποσ ζσνσποβάλλονηαι καηά ηην αρτική αίηηζη:
1.
Ννκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα
πξνθεηκέλνπ
γηα
λνκηθά
πξφζσπα:
• Σν ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ην ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο (γηα Α.Δ.,
Δ.Π.Δ.)
• Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία εηαηξεηψλ ηνπ
Πξσηνδηθείνπ
(γηα
Ο.Δ.,
Δ.Δ.,
Ι.Κ.Δ.)
2. Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα – δηάγξακκα θάιπςεο ρψξνπ εγθαηάζηαζεο κε αλαγξαθή ησλ
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ζπληεηαγκέλσλ ζην ζχζηεκα ΔΓΑ 87 κε ζθξαγίδα - ππνγξαθή κεραληθνχ θαηάιιειεο
εηδηθφηεηαο.
3. Απφζπαζκα ράξηε ΓΤ 1:5.000 θαη 1:50.000 κε απεηθφληζε ηνπ πνιπγψλνπ ηνπ γεπέδνπ
κε
ζθξαγίδα
ππνγξαθή
κεραληθνχ
θαηάιιειεο
εηδηθφηεηαο.
4.
Σίηινο
θπξηφηεηαο
ή
λφκηκεο
θαηνρήο
γεπέδνπ
εγθαηάζηαζεο.
α) γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ ζε ηδηφθηεην ρψξν απφ ηνλ θχξην ηνπ ρψξνπ απηνχ:
• Ο ηίηινο θπξηφηεηαο (επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο αγνξάο
νηθνπέδνπ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγξαθήο ηεο ζην ππνζεθνθπιαθείν) ή ελαιιαθηηθά
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πξνζπκθψλνπ αγνξάο νηθνπέδνπ.
β) γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ ζε ηδηφθηεην ρψξν απφ ηξίην, πιελ ηνπ ηδηνθηήηε:
• Ο ηίηινο λφκηκεο θαηνρήο (επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ απφ ηε Γ.Ο.Τ.
ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ καθξνρξφληαο κίζζσζεο, ηνπιάρηζηνλ 25εηίαο) ή ελαιιαθηηθά
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο καθξνρξφληαο κίζζσζεο θαη ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ
κεηαγξαθήο
ηεο
ζην
ππνζεθνθπιαθείν.
•
Αληίγξαθν
ηνπ
ηίηινπ
θπξηφηεηαο
ηνπ
ηδηνθηήηε
εθκηζζσηή.
γ)
γηα
εγθαηάζηαζε
ηνπ
ζηαζκνχ
ζε
δεκφζηα
δαζηθή
έθηαζε:
• Βεβαίσζε δαζηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην Ν.4062/2012 άξζξν 39 παξ. 11β θαη
Τπεχζπλε Γήισζε αηηνχληνο (κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ππνγξαθήο) φηη πξφθεηηαη γηα
δεκφζηα
δαζηθή
έθηαζε.
• ε θάζε ηίηιν (απηνηειέο αθίλεην) επηηξέπεηαη λα θαηαηεζεί κηα κφλν αίηεζε.
• Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε αηηήζεσλ ζε φκνξα αθίλεηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ην ίδην
θπζηθφ
ή
λνκηθφ
πξφζσπν.
• Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ ίδην ηίηιν ε θαηάηκεζε κέζσ κίζζσζεο ή πψιεζεο επηκέξνπο
ηκεκάησλ
ηνπ.
• Η ζέζε ηεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ινγηθφ είλαη λα βξίζθεηαη πιεζίνλ ππάξρνληνο δξφκνπ
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ ηα έμνδα. Η ζέζε ηεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα
βξίζθεηαη
πιεζίνλ
ππάξρνληνο
δηθηχνπ
ΓΔΗ.
5.
Σερληθά
εγρεηξίδηα
θαη
πηζηνπνηεηηθά
αλεκνγελλεηξηψλ.
6.
Σερληθά
εγρεηξίδηα
θαη
πηζηνπνηεηηθά
κεηαηξνπέσλ
ηζρχνο.
7. Σερληθή πεξηγξαθή ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ.
8. Ηιεθηξηθφ κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα, κε ζθξαγίδα - ππνγξαθή κεραληθνχ θαηάιιειεο
εηδηθφηεηαο ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ν ζεκαληηθφο εμνπιηζκφο ηεο
εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ θαη ηδηαίηεξα νη κνλάδεο παξαγσγήο, φπνπ θάζε κνλάδα
ζα ραξαθηεξίδεηαη κε δηαθξηηή αξίζκεζε, ν γεληθφο πίλαθαο δεχμεο ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ κε
ηνλ Απηφκαην Γηαθφπηε Γηαζχλδεζεο (ΑΓΓ), ηα κέζα απφδεπμεο θαη πξνζηαζίαο, θαζψο θαη
νη
ηπρφλ
δηαηάμεηο
αληηζηάζκηζεο.
9. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
(γηα λνκηθά πξφζσπα), κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη
φηη:
- Ο ζηαζκφο εμαηξείηαη/ δελ εμαηξείηαη (δηαγξάθεηαη αλάινγα) απφ ηελ έθδνζε Π.Π.Γ.
(Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3851/2010 θαη ηνπ Ν.
4014/2011
φπσο
ηζρχνπλ.
- Γελ ππνβιήζεθαλ πάλσ απφ δχν (2) αηηήκαηα γηα πξνζθνξά ζχλδεζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ
αηηνχληα ή απφ λνκηθφ πξφζσπν ή θνξέα ζηε κεηνρηθή ή εηαηξηθή ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ
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ζπκκεηέρεη
ν
αηηψλ
κε
πνζνζηφ
άλσ
ηνπ
50%.
- Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αηνιηθνχ ζηαζκνχ δελ απαηηείηαη, ζε επζεία απφζηαζε, αλάπηπμε λένπ
δηθηχνπ
κέζεο
ηάζεο
κήθνπο
άλσ
ησλ
ρηιίσλ
(1000)
κέηξσλ.
- ια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζή ηνπ είλαη αιεζή.
Ο
θάκελος
ζσμπληρώνεηαι
αργόηερα
με:
• Θεηηθέο γλσκνδνηήζεηο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, φπσο νη Δθνξείεο Αξραηνηήησλ, ην
Γαζαξρείν, ε Γ/λζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ην Γ.Δ.ΔΘ.Α.
θαη ε Πνιενδνκία. Η γλψκε καο είλαη φηη δελ πξέπεη θαζφινπ λα ππνηηκήζνπκε φιεο απηέο
ηηο ππεξεζίεο δηφηη νη δηαδηθαζίεο είλαη δπζηπρψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιχ ρξνλνβφξεο.
• Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ δελ απαηηείηαη Οηθνδνκηθή Άδεηα, αιιά
Έγθξηζε Δξγαζηψλ Γφκεζεο Μηθξήο Κιίκαθαο απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο
(Ν.3851/2010, αξζ.9, §8), θαη’ εθαξκνγή ησλ ηζρπνπζψλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ
Πνιενδνκηθψλ
Γηαηάμεσλ.
• Απαηηείηαη ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο απαιιαγήο απφ ηελ ππνρξέσζε ΔΠΟ. Απηή εθδίδεηαη
απφ ηελ ΓΙ.ΠΔ.ΥΧ. ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ,
κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο νπνίαο ζεσξείηαη απηή ρνξεγεζείζα (Ν.3851, αξζ.3). Γηα
ηελ απφδεημε ηεο άπξαθηεο παξέιεπζεο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη ζηα επφκελα ζηάδηα λα
πξνζθνκίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ή ελαιιαθηηθά, αληίγξαθν ηνπ αηηήκαηφο
ηνπ κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζήο ηνπ, καδί κε ππεχζπλε
δήισζε γηα ηελ παξέιεπζε ηνπ 20εκέξνπ ρσξίο έθδνζε νχηε απαιιαγήο, νχηε αξλεηηθήο
απφθαζεο.. ιεο νη αλεκνγελλήηξηεο αλεμαξηήησο ηζρχνο ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία Δ.Π.Ο.
φηαλ:
- εγθαζίζηαληαη ζε γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura
2000 ή ζε παξάθηηεο δψλεο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ εθαηφ (100) κέηξα απφ ηελ
νξηνγξακκή
ηνπ
αηγηαινχ
εθηφο
βξαρνλεζίδσλ,
ή
- γεηηνληάδνπλ, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ, κε ζηαζκφ Α.Π.Δ.
ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν γήπεδν θαη έρεη εθδνζεί γη’ απηφλ
άδεηα παξαγσγήο ή απφθαζε Δ.Π.Ο. ή πξνζθνξά ζχλδεζεο, ε δε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ
ζηαζκψλ
ππεξβαίλεη
ην
φξην
ησλ
20KW
Καηά ην λφκν, ν ηίηινο θπξηφηεηαο θαη ε έγθξηζε ηεο Πνιενδνκίαο, δελ απαηηνχληαη γηα ηελ
έθδνζε ηεο πξνζθνξάο ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΗ, αιιά απαηηνχληαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
χκβαζεο
χλδεζεο
ε
νπνία
αθνινπζεί
ηεο
πξνζθνξάο
ζχλδεζεο.
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξέπεη λα δεηεζεί ε έθδνζε Άδεηαο Δπέκβαζεο ζε δάζνο ή δαζηθή
έθηαζε ή γεληθά ησλ αλαγθαίσλ αδεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζέζεο
εγθαηάζηαζεο.
Γελ απαηηείηαη ΔΠΟ αιιά νχηε θαη απαιιαγή γηα αλεκνγελλήηξηεο πνπ εγθαζίζηαληαη εληφο
νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ΒΙ.ΠΔ., ΒΙ.ΠΑ. θηι), ή πάλσ ζε
θηίξηα θαη άιιεο δνκηθέο θαηαζθεπέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ή έγγξαθν πξνζθνξάο ζχλδεζεο απ’ φπνπ λα πξνθχπηεη ζαθψο ε
εγθαηάζηαζε
ζε
ππνδνρέα
ή
πάλσ
ζε
θηίξην
αληίζηνηρα.
Γελ
απαηηείηαη
Άδεηα
Δγθαηάζηαζεο
Απαηηείηαη
χκβαζε
χλδεζεο
Πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηελ δηαηχπσζε Πξνζθνξάο χλδεζεο πξνο ηνλ αξκφδην
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Γηαρεηξηζηή (ΓΔΜΗΔ) πνπ απνηειεί ζπγρξφλσο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο θαη
ζεσξεί ηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα απνηχπσζεο ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο. Ο Γηαρεηξηζηήο
ρνξεγεί Πξνζθνξά χλδεζεο, αξρηθά κε-δεζκεπηηθή, ε νπνία νξηζηηθνπνηείηαη θαη
θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή κε ην πέξαο ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, φπνπ απαηηείηαη.
Απαηηείηαη
χκβαζε
Αγνξαπσιεζίαο
Γελ
απαηηείηαη
Γνθηκαζηηθή
Λεηηνπξγία
Γελ απαηηείηαη Άδεηα Λεηηνπξγίαο
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