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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

  Οι αρχές του 21ου αιώνα σηματοδότησαν την αλλαγή σε επίπεδο αξιοποίησης της 

διαθέσιμης ενέργειας μέσω νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα,  η αιολική ενέργεια είναι 

σήµερα µια τεχνολογικά ώριµη, οικονοµικά ανταγωνιστική και φιλική προς το 

περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. 

  Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας, η οποία αποτελεί μια ήπια μορφή 

ενέργειας με χαμηλές επιπτώσεις σε επίπεδο περιβάλλοντος. γίνεται με τη χρήση της 

τεχνολογίας των ανεμογεννητριών υψηλής ή χαμηλής ισχύος. Για την τοποθέτηση 

μιας ανεμογεννήτριας στην κατάλληλη περιοχή, βασίζεται σε μελέτες και μετρήσεις 

για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού. Ουσιαστικά με την εκτίμηση του 

αιολικού δυναμικού δημιουργούνται συνθήκες παραγωγής ενέργειας, η οποία όχι 

μόνο δεν επιβαρύνει περιβαλλοντικά αλλά δίνει και σημαντικές λύσεις. 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη του αιολικού δυναμικού της 

Νάξου. Τα δεδομένα λήφθηκαν για 6 σημεία στο νησί, όπου υπήρχαν ανεμολογικά 

δεδομένα. Το πιο κάτω κείμενο χωρίζεται σε 4 κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται 

στο παρόν ενεργειακό πρόβλημα που μαστίζει τη κοινωνία μας, αποτυπώνοντας την 

τρέχον κατάσταση, την ενεργειακή ζήτηση αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Το 2ο κεφάλαιο αποτυπώνει την αιολική ενέργεια ξεκινώντας με μία ιστορική 

αναδρομή, περνώντας στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα είδη των 

ανεμογεννητριών. Στο 3ο κεφάλαιο διατυπώνεται η εκτίμηση του αιολικού δυναμικού, 

ο υπολογισμός του και ο τρόπος επεξεργασίας των μετρήσεων που λήφθηκαν, ενώ 

στο 4ο κεφάλαιο πραγματοποιείται διερεύνηση αναφορικά με το αιολικό δυναμικό 

στην περιοχή της Νάξου. 

  Από τα βιβλιογραφικά και τα ερευνητικά στοιχεία προέκυψε ότι η αξιοποίηση του 

αιολικού δυναμικού είναι μια σημαντική εναλλακτική επιλογή σε επίπεδο παραγωγής 

ενέργειας η οποία πρωτίστως βασίζεται στις κατάλληλες εκτιμήσεις και μετρήσεις. 

Αναφορικά με την περιοχή της Νάξου, και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία προέκυψε 

ότι η περιοχή της Χώρας της Νάξου συγκέντρωσε τα υψηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα 

οι τιμές του Capacity Factor για την ENERCON (800 kW) με μέσο όρο 31,6% και 

της ΑΒΒ (300 kW) με μέσο όρο 28,4%. Οι υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζουν αρκετά 

χαμηλό αιολικό δυναμικό αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος ετήσιος συντελεστής 

χρησιμοποίησης μιας ανεμογεννήτριας κυμαίνεται σε επίπεδα του 20%. 
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ABSTRACT 
   

The beginning of the 21st century marked a change in the utilization level of the 

available energy through new technologies. In particular, wind power is today a 

technologically mature, economically competitive, and environmentally friendly 

energy option. 

  The utilization of wind power, which constitutes a mild form of low impact energy at 

environmental level, is done by using high or low power wind turbine technology. The 

placement of a wind turbine in the appropriate area is based on studies and 

measurements in order to fully take advantage of its wind potential. Basically, the 

assessment of wind power potential creates the right conditions for energy production, 

which not only has no environmental burden but also provides important solutions. 

  The aim of this thesis is the study of Naxos' wind power potential. The data were 

collected from six locations on the island, where the wind data were available. The 

following text is divided in four chapters. Chapter 1 deals with the current energy 

problem that plagues our society, reflects on the current situation, on the energy 

demand, and on the environmental impacts as well. Chapter 2 is a wind power 

presentation, starting with a historical overview, while passing on to the operating 

characteristics and types of wind turbines. Chapter 3 deals with the assessment of the 

wind power potential, its estimation, and the method of processing the data collected, 

while Chapter 4 explores the wind power potential on the island of Naxos. 

  Bibliographic and research data have shown that the utilization of wind power 

potential is an important alternative concerning power generation, which is primarily 

based on appropriate estimates and metrics. Regarding the Naxos Island region and 

based on the available data, the Chora of Naxos appears the highest levels. 

Specifically, Capacity Factor prices for ENERCON (800 kW) averaged at 31.6% and 

ABB (300 kW) averaged at 28.4%. The rest of the regions present a fairly low wind 

power potential, keeping in mind that the average annual utilization factor of a wind 

turbine is about 20%. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Διανύουμε μία εποχή όπου το μέλλον της ενέργειας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Η 

αλλαγή του κλίματος, η αυξανόμενη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η αύξηση 

των εισαγωγών και η ανοδική πορεία του κόστους της ενέργειας καθιστούν ευάλωτες 

τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Οι προκλήσεις αυτές καθιστούν επιτακτική την 

ολοκληρωτική και φιλόδοξη αντιμετώπισή τους. Σε αυτόν τον αγώνα, ο κλάδος των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας φαίνεται να είναι ο μόνος που προσφέρει τις 

δυνατότητες μείωσης των εκπομπών αερίου, του φαινόμενου του θερμοκηπίου και 

της ρύπανσης, αξιοποίησης τοπικών και αποκεντρωμένων ενεργειακών πηγών και 

τόνωσης των παγκοσμίως πρωτοπόρων βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας με 

παράλληλη μείωση του ενεργειακού κόστους. 

Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιέιται ολοένα και περισσότερο σε περιοχές με υψηλούς 

ανέμους. Για την αξιοποιήση της ενέργειας αυτής, χρησιμοποιούνται 

ανεμογεννήτριες, οι οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική. Η 

συστηματική εκμετάλλευση αυτής της τεχνολογίας παγκοσμίως ξεκίνησε στις αρχές 

της δεκαετίας του 80΄ με σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα στη 

χώρα μας, χάρη στο γεωγραφικό της υπόβαθρο με τις πλούσιες βουνοκορφές της, 

τους ισχυρούς ανέμους και τα απομονωμένα νησιά της, προσφέρεται απλόχερα η 

αξιοποίηση αυτής της ανανεώσιμης και καθαρής πηγής ενέργειας. Ειδικότερα, 

εκτιμάται ότι το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της χώρας αντιπροσωπεύει το 

13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας επικεντρώνεται στη μελέτη του αιολικού 

δυναμικού της Νάξου για εφαρμογές ανεμογεννητριών. Για την επίτευξη αυτού, 

πραγματοποιείται ανάλυση των ανεμολογικών δεδομένων κάθε υποσταθμού 

μέτρησης αιολικής ενέργειας στη Νάξο, ώστε να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο 

τοποθέτησης ανεμογεννητριών στο βέλτιστο σημείο [1]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

1.1 Αποτύπωση της κατάστασης  

 Κύριος παράγοντας για την καλή ποιότητα του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας είναι η 

κατανάλωση ενέργειας. Είναι η κινητήρια δύναμη τόσο για της καθημερινές 

δραστηριότητες του ανθρώπου, όσο για την οικονομία και την τεχνολογία.  

 Παγκοσμίως, καλύπτουμε καθημερινά τις ενεργειακές μας ανάγκες χρησιμοποιώντας 

συμβατικές πηγές ενέργειας, όπως είναι ο άνθρακας, το πετρέλαιο και η βενζίνη. 

Ακόμα και ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιούμε σχεδόν αδιάκοπα προέρχεται από τις 

παραπάνω πηγές, όπου ρυπαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το περιβάλλον και 

εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η συνεχή 

πρόοδος της τεχνολογίας οδηγούν συνεχώς σε αύξηση της ζήτησης. 

 Παρόλα αυτά, η κατανάλωση ενέργειας που βασίζεται σε συμβατικά καύσιμα είναι 

συνδεδεμένη με δύο σημαντικά προβλήματα: 

 α) τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι πια ένα ασαφές 

μελλοντικό πρόβλημα. Ήδη τα τελευταία χρόνια πολλές καταστροφές γίνονται 

αντιληπτές. 

β) τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των αποθεμάτων που δεν είναι δεδομένες. 

 Πολλές χώρες του κόσμου έχουν συνειδητοποιήσει την επείγουσα ανάγκη για 

καθαρή παραγωγή ενέργειας, χωρίς την δημιουργία ρύπανσης, και προσπαθούν να 

έχουν ως κύριο μοχλό για την παραγωγή τους σε ηλεκτρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας [2]. 
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1.2 Ενεργειακή ζήτηση 

Η ανάγκη για αναζήτηση ήπιων μορφών ενέργειας έχει γίνει επιτακτική, αφού η 

ενεργειακή ζήτηση ολοένα και αυξάνεται. Προβλέπεται ότι η κατανάλωση ενέργειας 

θα αυξηθεί ραγδαία μέσα στις επόμενες δεκαετίες σε ολόκληρο τον κόσμο, και με 

ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς στις χώρες κυρίως της Ασίας. Για παράδειγμα, η 

βιομηχανική ανάπτυξη της Κίνας θα απαιτήσει μέχρι το 2050 την εγκατάσταση νέων 

ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών συνολικής ισχύος 700 GW. Συγκριτικά, η συνολική 

ισχύς των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών στην Ε.Ε. σήμερα φτάνει τα 580 GW 

περίπου. Στον σχήμα 1 που ακολουθεί, δίνονται στοιχεία για την παγκόσμια 

κατανάλωση ενέργειας. 

 

 

 

Σχήμα 1: Παγκόσμια ετήσια κατανάλωση ενέργειας [2] 

 

 

1.3 Ενεργειακό πρόβλημα 

Το ενεργειακό πρόβλημα έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, 

με μορφή φιλοσοφικού στοχασμού. Το 1950 τα εκτιμώμενα εκμεταλλεύσιμα 

αποθέματα είχαν επάρκεια 20 χρόνων, όπου επικρατούσε κάποια σταθερότητα σε 

σχέση με την ενεργειακή τροφοδότηση. Ωστόσο, με την ενεργειακή κρίση το 1973 

άρχισε και η πραγματική συνειδητοποίηση του ενεργειακού προβλήματος. Από τότε 

έως σήμερα, έχει αναπτυχθεί μια πλούσια φιλολογία αναφορικά με τα αίτια 
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δημιουργίας, τις επιπτώσεις και τις πιθανές λύσεις του. Το ενεργειακό πρόβλημα, 

ανεξάρτητα από τη τοπική και την χρονική ιδιαιτερότητα που εμφανίζει, 

προσδιορίζεται κυρίως από τις εξής τομείς: 

• Την αβεβαιότητα επάρκειας και σταθερότητας της ενεργειακής τροφοδοσίας. 

• Την ανοδική τάση των τιμών της ενέργειας, η οποία δημιουργεί αύξηση του 

κόστους στο σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η ενεργειακή κρίση 

μέχρι σήμερα οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν τετραπλασιασθεί, γεγονός 

που πιστοποιεί τη μονιμότητα του ενεργειακού προβλήματος ως προς την 

άνοδο των τιμών. 

• Τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτινων αποδεκτών. Η ενέργεια 

επιδρά δυσμενώς στο περιβάλλον σε κάθε φάση της ενεργειακής ροής, 

δηλαδή από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την τελική χρήση τους, με 

αποτέλεσμα να συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία του φαινομένου του 

θερμοκηπίου και ταυτόχρονα να μειώνει τη διαθεσιμότητα του υδάτινου 

δυναμικού. 

• Το κύκλωμα διαχείρισης της ενεργειακής ροής χαρακτηρίζεται από μεγάλες 

απώλειες, που ανέρχονται περίπου στο 85% της πρωτογενούς ενέργειας. 

Διαπιστώνεται ως εκ τούτου ότι σημαντική συνιστώσα του ενεργειακού 

συστήματος είναι η μη ορθολογική διαχείρισή του. 

• Την εξάντληση των ενεργειακών πόρων, έστω και αν αυτή τοποθετείται σε 

μακρινούς χρονικούς ορίζοντες [2]. 
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1.4 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Δυστυχώς, πλέον η κλιματική αλλαγή έχει γίνει αισθητή στις καθημερινότητες μας. 

Τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα έχουν ανεβεί κατά 30% από τη βιομηχανική 

επανάσταση, όπου αποτελεί τη βασικότερη αιτία της κλιματικής αλλαγής αφού 

συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση 

της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου μέσα στον 20ό αιώνα. 

Η αλλαγή της θερμοκρασίας έχει ως άμεσο επακόλουθο την τήξη των πάγων και την 

άνοδο της μέσης στάθμης της θάλασσας κατά σχεδόν 2 χιλιοστά ανά έτος τα 

τελευταία εκατό χρόνια. Η κάλυψη του χιονιού παγκοσμίως έχει μειωθεί σε ποσοστό 

10% από το 1960 και οι οικονομικές καταστροφές, λόγω των άστατων καιρικών 

φαινομένων, που έχουν πλήξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι 

δεκαπλασιάστηκαν τα τελευταία 40 χρόνια. [2] 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
 

2.1 Γενικά για την αιολική ενέργεια 

  Η σημασία αιολικής ενέργειας εμφανίζεται από την Ελληνική μυθολογία όπου ο 

Αίολος διορίζεται από τους Θεούς του Ολύμπου ως “Ταμίας των ανέμων”. Από 

τα αρχαία κι’όλας χρόνια, φαίνεται ότι έγινε εκμεταλλεύσιμη από τους 

ανθρώπους η ενέργεια του ανέμου. Πρώτα, χρησιμοποιήθηκε για την κίνηση των 

πλοίων, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε για το άλεσμα των δημητριακών, την 

άντληση νερού για το πότισμα των καλλιεργειών ή για τη μεταφορά στη 

θάλασσα από τις πλημμυρισμένες περιοχές.  

  Περίπου το 3500 π.Χ. γίνονται αναφορές σχετικά με τη χρήση της αιολικής 

ενέργειας στη ναυσιπλοΐα από τους Αιγυπτίους ενώ λίγους αιώνες αργότερα 

(3000 – 2800 π.Χ.) η αιολική ενέργεια εισέρχεται και στη γεωργία [3]. Στους 

αιώνες που ακολούθησαν δεν σημειώθηκε κάποια αξιόλογη μεταβολή σε επίπεδο 

αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας, με τους Πέρσες (1000 π.Χ) και του 

Κινέζους (1300 π.Χ.) να αρχίζουν σταδιακά να καθιερώνουν τη χρήση τους στη 

γεωργία και συγκεκριμένα στη διαδικασία της άλεσης των δημητριακών (σιτάρι, 

κριθάρι κλπ.).[4]  
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  Η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρονικά τοποθετείται 

περίπου στο 13ο αιώνα (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία) με την 

εμφάνιση νέου τύπου ανεμόμυλων (οριζόντιου άξονα) που διαφοροποιούνταν 

των προϋπαρχόντων (κάθετου άξονα) [5][6]. Η Ολλανδία αποτέλεσε τη χώρα 

μαζικής εξάπλωσης των ανεμόμυλων στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας όχι 

μόνο σε επίπεδο γεωργίας αλλά και αντιμετώπισης φαινομένων όπως τα υψηλά 

επίπεδα υγρασίας.  

  Η πορεία αξιοποίησης των δυνατοτήτων της αιολικής ενέργειας στα χρόνια που 

ακολούθησαν ήταν ανοδική. Στα μέσα του 18ου αιώνα εμφανίζεται ένας νέος 

τύπος ανεμόμυλων (πολλαπλών πτερυγίων) μεταβάλλοντας ουσιαστικά την 

πορεία ανάπτυξης και αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας [5][6] .Ο 

συγκεκριμένος τύπος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στην άντληση νερού για 

γεωργικές χρήσεις. Η εποχή των ανεμογεννητριών χρονικά οριοθετείται περίπου 

στο 1900 μ.Χ. με το σχεδιασμό της πρώτης σύγχρονης ανεμογεννήτριας στη 

Δανία ενώ την ίδια περίοδο κατασκευάζεται στις Η.Π.Α. (Κλίβελαντ) 

ανεμογεννήτρια με διάμετρο ρότορα 17 m με την παραγωγή ονομαστικής ισχύος 

12 kW εντός της 20ετίας που λειτούργησε. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι το 

διάστημα 1850 – 1930 υπολογίζεται ότι περίπου 6 εκ. ανεμογεννήτριες του 

συγκεκριμένου τύπου είχαν τοποθετηθεί στις Η.Π.Α [7].  

  Οι πιο συστηματικές μέθοδοι σχεδιασμού ανεμογεννητριών προτάθηκαν κατά 

τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. Πλέον, δημιουργούνται 

ανεμογεννήτριες με σταθερότερους ρότορες και αεροδυναμικά σχεδιασμένα 

πτερύγια. Χαρακτηριστικά, το 1910 στη Δανία εντοπίζονται πολυάριθμες 

ανεμογεννήτριες οι οποίες παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στα χωριά στη Δανία 

ενώ το 1925 οι ανεμογεννήτριες εισέρχονται δυναμικά στην αγορά των Η.Π.Α. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 1931 συγκεκριμένα, εγκαθίσταται στη 

Ρωσία ανεμογεννήτρια παραγωγής ενέργειας 100 kW ενώ αντίστοιχες 

προσπάθειες καταγράφονται σε άλλες χώρες όπως οι Η.Π.Α., η Δανία, τη Γαλλία, 

η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία [6][8][9]. 
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Σχήμα 2. Εξέλιξη ανεμογεννητριών [8]. 

 

 
  Σημαντική εξέλιξη στο χώρο της αιολικής ενέργειας αποτέλεσε η κατασκευή 

συστημάτων με στρόβιλο 1250 kW που κατασκευάστηκε από τον Palmer C. 

Putman και τέθηκε σε χρήση το 1941 [10]. Το ενδιαφέρον για την αιολική 

ενέργεια εντατικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διαστήματος 1950 – 1960 όπου 

κατασκευάζονται στρόβιλοι συνδυάζοντας υψηλή σταθερότητα με χαμηλή 

ταχύτητα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Αγγλία. Το 1973 αποτέλεσε μια 

χρονιά σταθμό για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας καθώς η αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου (πετρελαϊκή κρίση), έστρεψε εντονότερα το ενδιαφέρον 

στην αιολική ενέργεια [9].  

  Τα χρόνια που ακολούθησαν σημάδεψαν τη θέση της αιολικής ενέργειας στην 

ηλεκτροπαραγωγή. Το 1991 δημιουργείται στη Δανία (Vindeby) το πρώτο 

υπεράκτιο αιολικό πάρκο που αποτελείται από 11 ανεμογεννήτριες 450kW ενώ 

την ίδια χρονιά στο Ηνωμένο Βασίλειο (Cornwall) μέσω 10 ανεμογεννητριών 

παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια σε 2.700 σπίτια. Το χρονικό διάστημα 1995 – 

2000 η δραστηριότητα αναφορικά με την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 

παραμένει σε στάσιμα επίπεδα ενώ από το 2000 και μετά παρατηρήθηκαν 

ορισμένες πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Το 2000 συγκεκριμένα στο Utgrunden 
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της Σουηδίας κατασκευάστηκε αιολικό πάρκο από 7 ανεμογεννήτριες των 1.5 

MW σηματοδοτώντας την έναρξη του εγχειρήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Χαρακτηριστικά, μέχρι το 2005 κατασκευάστηκαν αιολικά πάρκα σε διάφορες 

χώρες όπως του Middelgrunden στη Δανία (20 ανεμογεννήτριες, 2 MW), του 

Yttre Stengrund στη Σουηδία (5 ανεμογεννήτριες, 2 MW). Το 2005 η συνολικά 

παραγόμενη αιολική ενέργεια ήταν 59.000 mW ενώ εντός της 3ετίας που 

ακολούθησε έφθασε τα 120.000 mW. Τα χρόνια που ακολούθησαν αποδείχτηκε 

πως η αιολική ενέργεια εισήλθε δυναμικά στο χώρο με την κατασκευή αιολικών 

πάρκων ανά τον κόσμο με χώρες όπως Κίνα (75.324 MW), οι Η.Π.Α. (60.007 

MW) και η Γερμανία (31.308 MW) το 2012 να πρωτοστατούν στην αξιοποίησή 

της [11]. 

 

 

 

 

2.2 Ανεμογεννήτριες 

  Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν με την περιστροφή των πτερυγίων τους, όπως 

γίνεται και με τα αεροσκάφη, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια μέσω μιας ηλεκτρικής 

γεννήτριας και διανέμοντάς την μέσω του δικτύου στους καταναλωτές. Η σημερινή 

τεχνολογία αιολικής ενέργειας έχει πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη της 

αεροδυναμικής, της μηχανικής, των υλικών και των ηλεκτρονικών. Οι 

ανεμογεννήτριες χωρίζονται σε δύο τύπους, σε αυτές του οριζόντιου άξονα και σε 

αυτές του κάθετου άξονα. Τοποθετούνται συνήθως σε αιολικά πάρκα για την 

συναθροισμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Όλες οι ανεμογεννήτριες ανεξαρτήτως τύπου και μεγέθους, αποτελούνται από 

κάποια βασικά χαρακτηριστικά όπως ο ρότορας, η γεννήτρια, το σύστημα ελέγχου 

της ταχύτητας και τον πύργο. Σε κάποιες μηχανές υπάρχει και σύστημα προστασίας, 

έτσι ώστε αν ένα μέρος χαλάσει το σύστημα προστασίας σταματάει τα πτερύγια ή 

βάζει τα φρένα [12]. 
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 2.2.1 Λειτουργικά στοιχεία 

 

Μια ανεμογεννήτρια αποτελείται συνήθως από τα παρακάτω μέρη: 

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

τα ανεμολογικά δεδομένα σε έναν ελεγκτή. 

Πτερύγια (Blades): οι περισσότερες ανεμογεννήτριες έχουν δύο ή τρία πτερύγια. 

Ο άνεμος πάνω στα πτερύγια δημιουργεί άνωση (lift) που έχει σαν αποτέλεσμα μια 

ροπή γύρω από τον άξονα περιστροφής και αναγκάζει τα πτερύγια να 

περιστρέφονται. 

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

ή υδραυλικά για να σταματήσει τον κινητήρα σε περίπτωση ανάγκης. 

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

16 μίλια την ώρα και κλείνει τη μηχανή περίπου στα 65 μίλια την ώρα. Οι 

ανεμογεννήτριες δε μπορούν να δουλεύουν σε ταχύτητες ανέμου πάνω απ’ τα 65 

μίλια την ώρα γιατί οι  γεννήτριές τους μπορούν να υπερθερμανθούν ή/και τα 

πτερύγιά τους να σπάσουν. 

Κιβώτιο ταχυτήτων (Gear box): οι ταχύτητες συνδέουν τον άξονα χαμηλής 

ταχύτητας με τον άξονα υψηλής ταχύτητας και αυξάνει την ταχύτητα περιστροφής 

από τις 30 με 60 στροφές ανά λεπτό στις 1200 με 1500 στροφές ανά λεπτό. Η 

ταχύτητα περιστροφής απαιτείται από τις περισσότερες γεννήτριες για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού. Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα ακριβό (και βαρύ) μέρος 

μιας ανεμογεννήτριας και οι μηχανικοί μελετούν γεννήτριες οι οποίες θα λειτουργούν 

σε χαμηλότερες ταχύτητες περιστροφής και δε θα απαιτούνται κιβώτια ταχυτήτων. 

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

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

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

χαμηλής ταχύτητας περίπου στις 30 με 60 στροφές ανά λεπτό. 

Κέλυφος (Nacelle): ο ρότορας συνδέεται με το κέλυφος, το οποίο βρίσκεται πάνω 

απ’ τον πύργο και περιλαμβάνει το κιβώτιο ταχυτήτων, τους άξονες υψηλής και 

χαμηλής ταχύτητας, τη γεννήτρια, τον ελεγκτή και το φρένο. Ένα κάλυμμα 
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προστατεύει τα μέρη εντός του κελύφους. Μερικά κελύφη είναι αρκετά μεγάλα ώστε 

να μπορεί ένας τεχνικός να κάθεται όρθιος μέσα σε αυτό ενώ δουλεύει [12].  

 

 

Σχήμα 3. Μέρη ανεμογεννήτριας 

 

 

 

 

 

2.2.2 Κατάταξη ανεμογεννητριών 

 

 Οι επικρατέστεροι τύποι ανεµογεννητριών ταξινοµούνται κυρίως σύµφωνα  µε 

τον προσανατολισµό των αξόνων τους σε σχέση  µε τη ροή του ανέµου. Ως εκ 

τούτου οι πλέον διαδεδοµένοι τύποι ανεµοκινητήρων είναι οι ανεµογεννήτριες 

‘’οριζόντιου’’ και οι ανεµογεννήτριες ‘’κατακόρυφου’’άξονα. 

 Οι ανεµογεννήτριες οριζόντιου άξονα έχουν συνήθως τον άξονά τους παράλληλο 

προς την κατεύθυνση του ανέµου (head on), ενώ σε  µερικές περιπτώσεις έχουµε 
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ανεµογεννήτριες των οποίων ο άξονας είναι παράλληλος προς την επιφάνεια της γης 

και κάθετος προς την κατεύθυνση του ανέµου (cross-wind)[12]. 

 

 

Σχήμα 4. Τύποι ανεμογεννήτριας [12] 

 

 

 Οι υφιστάµενες αιολικές µηχανές κατατάσσονται επίσης σε ταχύστροφες και σε 

αργόστροφες,  ανάλογα  µε την ταχύτητα περιστροφής τους ή ακριβέστερα 

ανάλογα  µε την τιµή της παραµέτρου περιστροφής ‘’λ’’. Η ταχύτητα περιστροφής 

µιας ανεµογεννήτριας εξαρτάται εκτός από τις αεροδυναµικές παραµέτρους και από 

το  µέγεθος των πτερυγίων της  µηχανής,  δεδοµένου ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη 

λόγοι στατικής αντοχής,  φαινόµενα δυναµικών καταπονήσεων και 

ταλαντώσεων,  φυγόκεντρες δυνάµεις κ.λ.π.  Επιπλέον καθοριστικό ρόλο παίζει και η 

διασύνδεση ή  µη της εγκατάστασης  µε το ηλεκτρικό δίκτυο,  δεδοµένου ότι 

σε περιπτώσεις σύγχρονων ηλεκτρογεννητριών διασυνδεδεµένων  µε το δίκτυο, το 

παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να έχει τη συχνότητα του κεντρικού 

δικτύου,  δηλαδή 50 Hz  για τη χώρα µας και τις χώρες της Ε.Ε., και 60 Ηz για τις 

Η.Π.Α. [12]  
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Ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 

  Οι ανεµογεννήτριες οριζόντιου άξονα έχουν τον άξονά τους παράλληλο προς την 

επιφάνεια της γης και συνήθως παράλληλο και  µε τη διεύθυνση του ανέµου (head 

on), αν και κάποτε η διεύθυνσή τους είναι κάθετη προς τη διεύθυνση του ανέµου 

(cross-wind).  Επιπλέον οι ανεµογεννήτριες οριζόντιου άξονα  µπορούν να έχουν ένα, 

δύο, τρία ή ακόµα και πενήντα πτερύγια, ενώ η πτερωτή τους  µπορεί να τοποθετηθεί 

είτε σε προσήνεµη διάταξη (up wind), δηλαδή  µπροστά από τον πύργο 

στήριξης,  είτε σε υπήνεµη διάταξη (down wind),  δηλαδή πίσω από τον πύργο 

στήριξης σε σχέση µε την διεύθυνση του ανέµου.   

  Ανάµεσα στις ανεµογεννήτριες οριζόντιου άξονα συγκαταλέγονται οι κλασικοί 

παραδοσιακοί ανεµόµυλοι  (π.χ.  τύπου Μυκόνου)  καθώς και οι αργές  µηχανές 

πολλών πτερυγίων ‘’αµερικανικού τύπου’’, οι οποίες λόγω των περιορισµένων 

διαστάσεών τους και της χαµηλής περιφερειακής τους ταχύτητας έχουν 

εγκαταλειφθεί σήµερα,  αν και εµφανίζουν σχετικά µεγάλες ροπές λειτουργίας.  Στο 

παρελθόν κατασκευάσθηκαν σε βιοµηχανική κλίµακα αντίστοιχες  µηχανές και 

βρήκαν ευρεία εφαρµογή για την άντληση νερού και άλλες γεωργικές χρήσεις.  

  Τα βασικά µέρη µιας ανεµογεννήτριας οριζόντιου άξονα είναι ο πύργος στηρίξεως, 

η πτερωτή, ο άξονας περιστροφής, το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, το σύστηµα 

ελέγχου της ανεµογεννήτριας, η ηλεκτρική γεννήτρια καθώς και το σύστηµα 

προσανατολισµού της µηχανής. [12] 
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Σχήμα 5. Ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα [12] 

 

 

 

Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα 

 

 Στην τεχνολογία των ανεμογεννητριών περιλαμβάνονται και εκείνες του 

κατακόρυφου άξονα στις οποίες περιλαμβάνονται οι τύπου Savonius οι οποίοι 

διαθέτουν έλικα αντίστασης και οι τύπου Darrieus οι οποίοι διαθέτουν πτερύγια έλικα 

αεροδυναμικής άνωσης με υψηλά επίπεδα ταχύτητας περιστροφής. Στις 

ανεμογεννήτριες τύπου Darrieus τα πτερύγια είναι κάθετα και συμμετρικά με 

ημικυκλικό σχήμα. Οι μηχανές στις ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα 

περιστροφής παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως η ανεξάρτητη 

λειτουργία σε σχέση με την κατεύθυνση του ανέμου, οι δυνατότητες τοποθέτησης 

των μηχανισμών ζεύξης του άξονα της έλικας με τον άξονα της ηλεκτρογεννήτριας 

στη βάση του πύργου μειώνοντας σημαντικά τη μηχανική κόπωση του έλικα, της 

ατράκτου και του πύργου. Πέραν ωστόσο των όποιων θετικών σημείων στις 

ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα, υπάρχουν σημεία που τις καθιστούν 

μειονεκτικές έναντι εκείνων με οριζόντιο άξονα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η 
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μεταβαλλόμενη ροπή σε κάθε περιστροφή καθιστώντας δύσκολη τη ρύθμιση της 

ταχύτητας περιστροφής και το υψηλότερο κόστος κατασκευής [13]. 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα [14]  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
 

3.1 Εκτίμηση αιολικού δυναμικού 

 

Η εκτίμηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής προϋποθέτει την εκτέλεση μιας 

σειράς διαδικασιών που σχετίζονται με μετρήσεις έντασης του ανέμου, κατεύθυνσης 

και υψομετρικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Ειδικότερα, στις εκτιμήσεις του 

αιολικού δυναμικού περιλαμβάνονται:  

1) Μετρήσεις μετεωρολογικών ιστών. Οι μετρήσεις των μετεωρολογικών 

ιστών καθίστανται ιδιαίτερα καθοριστικές στη συνολική εκτίμηση 
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εγκατάστασης του αιολικού δυναμικού. Η τοποθέτηση ενός ή περισσότερων 

μετεωρολογικών ιστών οριοθετείται εντός της περιοχής ενδιαφέροντος, 

ιδανικότερα στο υψηλότερο σημείο προς αποφυγή οποιουδήποτε φυσικού ή 

τεχνητού εμποδίου. Ως κατάλληλο ύψος τοποθέτησης των μετεωρολογικών 

ιστών έχουν εκτιμηθεί τα 10 m ενώ κατά περίπτωση η τοποθέτηση των 

οργάνων μέτρησης μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερο ύψος (π.χ. 20,30 ή ακόμα 

και 60 m). Η σωστή τοποθέτηση του ύψους των οργάνων προσφέρει και 

ακριβή πληροφόρηση αναφορικά με τις δυνατότητες της περιοχής 

εγκατάστασης. Στους μετεωρολογικούς ιστούς εγκαθίστανται ανεμόμετρο, 

διευθυνσιόμετρο και θερμόμετρο ώστε να αντλούνται συνολικά πληροφορίες 

αναφορικά με τη, ταχύτητα και τη διεύθυνση των ανέμων αλλά και των 

επιπέδων θερμοκρασίας. Το σύνολο των οργάνων μέτρησης συνδέονται με το 

καταγραφικό δεδομένων (data logger) το οποίο συλλέγει και αποθηκεύει τα 

μετεωρολογικά δεδομένα. Ο χρονικός ορίζοντας και η διάρκεια των 

μετρήσεων καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες μέσω του καταγραφικού 

ώστε να εξασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η πληρότητα των δεδομένων 

[15][16][17]. 

 

 

 

 

Σχήμα 7. Μετεωρολογικός ιστός με όργανα μέτρησης [13] 
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2) Ένταση ανέμου. Η μέτρηση της έντασης γίνεται με τη χρήση κατάλληλων 

οργάνων και συγκεκριμένα ανεμόμετρων ή ανεμογράφων. Η επιλογή του 

ανεμόμετρου εξαρτάται από τα επιθυμητά αποτελέσματα επιλέγοντας μεταξύ 

ανεμόμετρων ταχύτητας (αθροιστική καταγραφή έντασης ανέμου και προσδιορισμός 

μέσης τιμής, ανεμόμετρα πίεσης (καταγραφή ασκούμενης πίεσης ανά σημείο), 

ανεμόμετρα θερμού στοιχείου και ανεμόμετρα laser (υψηλή ακρίβεια μετρήσεων). Η 

τοποθέτηση των ανεμόμετρων ή των ανεμογράφων έχει προσδιοριστεί όπως 

προαναφέρθηκε στα 10 m χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο επίπεδο ύψους να 

θεωρείται δεσμευτικό. Σε περιπτώσεις παρουσίας φυσικών ή τεχνητών εμποδίων, το 

τελικό ύψος τοποθέτησης προσδιορίζεται ανάλογα [18][19]  

3) Διεύθυνση ανέμου. Μια άλλη σημαντική παράμετρος εκτίμησης του αιολικού 

δυναμικού αποτελεί ο προσδιορισμός της διεύθυνσης του ανέμου. Οι τυχόν 

μεταβολές της διεύθυνσης του ανέμου επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση ενώ ο 

προσδιορισμός της γίνεται με τη χρήση κατάλληλων διαγραμμάτων όπως το πολικό 

διάγραμμα το οποίο διαχωρίζεται σε επιμέρους τομείς. Για την επίτευξη υψηλότερης 

ακρίβειας μετρήσεων μπορούν να προστεθεί κατάλληλος σχεδιασμός και για την 

ένταση των ανέμων. Η διεύθυνση του ανέμου στην υπό μελέτη περιοχή με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα ουσιαστικά είναι και η επικρατούσα. [15][17][20] 
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Σχήμα 8. Πολικό διάγραμμα [13] 

 

 

4) Ύψος περιοχής. Στις εκτιμήσεις του αιολικού δυναμικού συμπεριλαμβάνεται 

και το ύψος της υπό εξέταση περιοχής. Χαρακτηριστικά, το υψόμετρο της 

περιοχής επιδρά τόσο στην ταχύτητα όσο και στην ένταση του ανέμου αλλά 

κυρίως σχετίζεται με την εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανημάτων. Η 

μεταφορά του αναγκαίου εξοπλισμού για το αιολικό πάρκο σε μεγάλα 

υψόμετρα αυξάνει σημαντικά το κόστος με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία 

η συνεκτίμηση του υψομέτρου αλλά και ο συσχετισμός με τα επίπεδα 

απόδοσης [21].  

 

 

3.2. Υπολογισμός αιολικού δυναμικού  

 

Η μεταβλητότητα των ανέμων επηρεάζει σημαντικά τους υπολογισμούς για το 

αιολικό δυναμικό. Η μεγαλύτερη ακρίβεια του αιολικού δυναμικού εξασφαλίζεται με 

τη λήψη μετρήσεων της ταχύτητας, της διεύθυνσης και της έντασης των ανέμων για 
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όσο τοο δυνατό σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Ο υπολογισμός του αιολικού 

δυναμικού βασίζεται σε συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα τα οποία συνεκτιμούν 

παράγοντες οι οποίοι σε πρακτικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν όπως 

ένα απόλυτα επίπεδο έδαφος. Τα στοιχεία των μαθηματικών μοντέλων δεν είναι σε 

θέση να απεικονίσουν με απόλυτη ακρίβεια τα δεδομένα της περιοχής ωστόσο 

μπορούν να πληροφορήσουν στη βάση συγκεκριμένων παραδοχών [15][17] .Πριν την 

εγκατάσταση οποιουδήποτε εξοπλισμού σχετίζεται με την αξιοποίηση του αιολικού 

δυναμικού, βασική πληροφόρηση παρέχουν τα συγκεντρωμένα ανεμολογικά 

δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν τα μαθηματικά μοντέλα. Η αξιόπιστη και 

ολοκληρωμένη εκτίμηση του αιολικού δυναμικού βασίζεται στην αξιοπιστία των 

καταγραφών και των μετρήσεων. Για τον υπολογισμό της έντασης του αιολικού 

δυναμικού και της ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να παραχθεί από τις 

ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται επιμέρους μαθηματικοί τύποι. Η ένταση της 

αιολικής ισχύος εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου και δίνεται από τον 

ακόλουθο τύπο: 

 

 

 

Όπου:  

P: Ισχύς ανέμου (W/m2)  

A: Επιφάνεια σάρωσης πτερυγίων ανεμογεννήτριας κατά την περιστροφική κίνηση 

(m2)  

v: Στιγμιαία ή ωριαία ταχύτητα αέρα (m/s)  

ρ: Πυκνότητα αέρα (kg/m3)  

Μεταξύ των συναρτήσεων κατανομής της πιθανότητας που αφορούν τη στιγμιαία ή 

ωριαία ταχύτητα αέρα (v) είναι η συνάρτηση της πυκνότητας πιθανότητας κατά 

Weibull, με μορφή δύο παραμέτρων [22][23]:  
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Οι μετρήσεις στην εκάστοτε περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, καταδεικνύει ότι η στιγμιαία ή η ωριαία ταχύτητα αέρα (v) δεν 

παραμένει σταθερή ούτε είναι ισοκατανεμημένη. Η πιθανότητα εμφάνισης τιμής v 

εντός διαστήματος [0,υ] [αθροιστική κατανομή πιθανότητας, F(υ)] που συνδέεται με 

την κατανομή Weibull, δίνεται από την [24][25]:  

 

 

 

 

 Όπου:  

k: παράμετρος μορφής  

c: παράμετρος κλίμακας  

 

Η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας f(v) και η αθροιστική κατανομή F(v) 

συνδέονται με την σχέση:  

 

 

 

3.2.1. Επεξεργασία μετρήσεων ταχύτητας ανέμου  

 

Τα στοιχεία που συλλέγονται αναφορικά με τον άνεμο στην περιοχή εγκατάστασης 

του αιολικού πάρκου, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μετρήσεων που επιτρέπουν την 

επεξεργασία των μετρήσεων ταχύτητας του ανέμου. Αν θεωρηθεί ότι τα στοιχεία (Ν) 

συλλέγονται σε ένα διάστημα Δt, προκύπτουν μετρήσεις Vi και διεύθυνσης του 

ανέμου φi με i =1,2,. ..,Ν. Τα συγκεκριμένα στοιχεία μπορούν να υπολογιστούν τα 

εξής: [26][27][28] 

1) Μέση ταχύτητα ανέμου (V) στην υπό εξέταση περιοχή με τον εξής τύπο:  
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2) Τυπική απόκλιση - διασπορά των μετρήσεων. Η τυπική απόκλιση Sν της 

ταχύτητας του ανέμου χαρακτηρίζει τη διασπορά των τιμών της ταχύτητας σε 

σχέση με τη μέση τιμή και υπολογίζεται από με έναν από τους ακόλουθους 

μαθηματικούς τύπους:  

 

 

 

3)  Διάγραμμα πυκνότητας πιθανότητας [f(V)]. Με βάση τις διαθέσιμες 

πειραματικές μετρήσεις, προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης των 

στοιχείων σε επιμέρους υποσύνολα (κλάσεις). Το εύρος της κλάσης μπορεί να 

λάβει διάφορες τιμές (π.χ. 1 m/sec) διαμορφώνοντας ένα ιστόγραμμα 

εμφάνισης των πειραματικών τιμών. Το συγκεκριμένο ιστόγραμμα 

αποτελείται από αριθμό ορθογωνίων παραλληλογράμμων με βάση ΔVI 

(=Vi+1-Vi) και ύψος fi ενώ το εμβαδόν τους (fi*ΔVI) αντιπροσωπεύει το 

πλήθος των μετρήσεων της ταχύτητας του ανέμου στο χρονικό διάστημα Δt, 

των οποίων το μέτρο ανήκει στο κλειστό-ανοικτό διάστημα [Vi, Vi+1). Για 

σημαντικό αριθμό κλάσεων η περιβάλλουσα του ιστογράμματος τείνει σε μια 

ομαλή καμπύλη f(V),η οποία ονομάζεται καμπύλη πιθανοτήτων. Από το 

ιστόγραμμα προκύπτει:  

  

 

 

4)  Καμπύλες ολικής πιθανότητας 'F(V)" - διάρκειας "G(V)". Η καμπύλη ολικής 

πιθανότητας αναφέρεται στην αθροιστική πιθανότητα η ένταση του ανέμου να 

είναι μικρότερη από μια καθορισμένη τιμή V0, δηλαδή:  
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Αντίστοιχα η καμπύλη διάρκειας αναφέρεται στην πιθανότητα η ένταση του ανέμου 

να είναι μεγαλύτερη από μία καθορισμένη τιμή V0, δηλαδή:   

 

 

 

Η καμπύλη διάρκειας αποτελεί συμπληρωματική της καμπύλης ολικής πιθανότητας 

καθώς: 

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

4.1 Πηγή δεδομένων 

Για την διεκπεραίωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας, λήφθηκαν δεδομένα από 

την μετεωρολογική ιστοσελίδα του ΜETEO [17], για κάθε σταθμό μέτρησης της 

αιολικής ενέργειας που υπάρχει στο νησί της Νάξου, μέχρι και τον Δεκέμβριο του 

2018, παρ’όλο που οι ημερομηνίες έναρξης συλλογής των δεδομένων διαφέρουν. 

Συγκεκριμένα, λάβαμε μετρήσεις σε 6 σημεία. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΠΛΑΤΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΗΚΟΣ 

ΥΨΟΣ 

ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ 

(m) 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(m) 

ΝΑΞΟΣ 37o 6' 0'' N 25o 22' 00'' E 2 19 

ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ 37o 06' 25o24' 2 600 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 37o 06'  25o33'  2 35 

ΚΟΡΩΝΟΣ 37o06' 25o30' 3 540 

ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ 37o06' 04" N 25o28' 45"E 2 410 

ΜΕΛΑΝΕΣ 37o06' 25o30' 2 160 

Σχήμα 9. Πληροφορίες του εκάστοτε σταθμού 

 

 Για κάθε έναν από τους παραπάνω σταθμούς εισάχθηκαν δεδομένα σχετικά με την 

θερμοκρασία (υψηλή, χαμηλή και μέση), σχετικά με την ποσότητα της βροχής, την 

ταχύτητα του ανέμου αλλά και τον προσανατολισμό του, Από τα δεδομένα που 
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συλλέχθηκαν, κρατήθηκαν μόνο η μέση θερμοκρασία, η ταχύτητα του ανέμου, η 

μέγιστη ταχύτητα του ανέμου και η επικρατέστερη διεύθυνση του ανέμου. Η 

ταχύτητα του ανέμου μετατράπηκε από Km/h σε m/s και η διεύθυνση ανέμου σε 

μοίρες. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιήθηκε η ταχύτητα ανέμου σε διαστήματα [0-1) 

m/s, [1-2) m/s κλπ και υπολογίσθηκε το ποσοστό εμφάνισης αυτών των ταχυτήτων 

για το κάθε μέρος του νησιού στην συνολική διάρκεια των μετρήσεων έτσι ώστε να 

αποτυπωθούν στα αντίστοιχα γραφήματα (ρόδο του ανέμου και ραβδόγραμμα 

ποσοστού εμφάνισης ανέμου συγκεκριμένου διαστήματος ταχύτητας). 

 

Σχήμα 10. Τοποθεσίες για τις οποίες έγινε μελέτη του αιολικού δυναμικού. 
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4.1.1 Επιλογή ανεμογεννητριών και χαρακτηριστικά αυτών 

Στη συνέχεια, θα γίνει μελέτη για την τοποθέτηση ανεμογεννήτριας στο 

αποδοτικότερο σημείο, συγκριτικά στις παραπάνω περιοχές. Θα επιλέξουμε ανάμεσα 

σε δύο ανεμογεννήτριες. Η πρώτη είναι της εταιρείας ENERCON το μοντέλο Ε-48 με 

ισχύ 800 kW και η δεύτερη είναι της εταιρείας ABB το μοντέλο NTK-300 με ισχύ 

300 kW.  

Από το φυλλάδιο του κατασκευαστή της εκάστοτε ανεμογεννήτριας, εισάγουμε τα 

δεδομένα που μας δίνονται για την κατασκευή της χαρακτηριστικής καμπύλης 

λειτουργίας της α/γ στο Εφόσον για δεδομένη ταχύτητα έχουμε συγκεκριμένη 

παραγόμενη ισχύ, τότε σχηματίζεται η χαρακτηριστική καμπύλη. Έπειτα 

υπολογίζουμε την εξίσωση που εκφράζει την κάθε καμπύλη χρησιμοποιώντας σαν 

τύπο την πολυωνυμική εξίσωση 4ου βαθμού. Επομένως έχουμε μια εξίσωση της 

μορφής: 

y= αχ4 +βχ3 +γχ2 + δχ + κ 
 

Όπου: 

α, β, γ, δ, κ : σταθερές 

χ: ταχύτητα ανέμου 

 

Επομένως, αντικαθιστώντας το χ με τις ταχύτητες του ανέμου στο ύψος του πύργου 

στήριξης, προκύπτει η παραγόμενη ισχύς της α/γ σε KW. Στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζουμε την τιμή αυτή επί 24 και έτσι έχουμε την ημερήσια παραγόμενη 

ισχύ σε KWh. 
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ENERCON Ε-48 

 

 

 

Σχήμα 11. Τεχνικά χαρακτηριστικά της α/γ ENERCON E-48 
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Σχήμα 12. Πίνακας παραγόμενης ισχύος και Cp για την α/γ Enercon E-48 
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Σχήμα 13. Η χαρακτηριστική καμπύλη της α/γ Enercon E-48 

 

Από τις τιμές του πίνακα στο σχήμα (11) θα κατασκευάσουμε την χαρακτηριστική 

καμπύλη της α/γ στο excel έτσι ώστε να βρούμε την πολυωνυμική εξίσωση που την 

διέπει. 

 

 

 
Σχήμα 14. Προσδιορισμός της εξίσωσης της καμπύλης της α/γ Enercon E-48 

 

Επομένως, η εξίσωση της καμπύλης για την α/γ ENERCON E-48 είναι: 

y = -0.1556x4 + 3.7057x3 – 20.426x2 + 46.129x – 33.076 
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ABB NTK-300  

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 15. Τεχνικά χαρακτηριστικά της α/γ ABB NTK-300 
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Σχήμα 16. Πίνακας παραγόμενης ισχύος για την α/γ ABB NTK-300 

 

 

V           

m/s

Power     

kW
0 0

1 0

2 0

3 0

4 5.32

5 9.735

6 27.51

7 70.305

8 125.22

9 179.31

10 242.67

11 286.5

12 298.5

13 300

14 300

15 300

16 300

17 300

18 294

19 285.105

20 285

21 283.5

22 280.5

23 280.5

24 280.5

25 280.5



33 
 

 

Σχήμα 17. Η χαρακτηριστική καμπύλη της α/γ ABB NTK-300 

 

Παρατηρούμε, ότι στην χαρακτηριστική καμπύλη της παραπάνω α/γ, παρουσιάζεται 

μία περιοχή ταχυτήτων μεταξύ 18 – 25 m/s, όπου η ισχύς μειώνεται. Λόγω αυτού, για 

τη παράσταση της χαρακτηριστικής καμπύλης στο excel, για να να βρούμε την 

πολυωνυμική εξίσωση που την διέπει, θα δημιουργηθούν 2 διαγράμματα. Το πρώτο 

διάγραμμα αφορά την περιοχή ταχυτήτων 4-12 m/s και το δεύτερο 18-22 m/s. 

Μεταξύ των περιοχών αυτών, δεν παρατηρείται κάποια μεταβολή στην 

χαρακτηριστική καμπύλη, παραμένει δηλαδή σταθερή. 

 

Σχήμα 18. Προσδιορισμός της εξίσωσης της καμπύλης της α/γ ABB NTK-300 για τις τιμές 

4-12 m/s. 
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Επομένως, η εξίσωση της καμπύλης για την α/γ ABB NTK-300 για τις τιμές 4-12 m/s 

είναι: 

y = -0.1279x4 + 2.7367x3 – 12.658x2 – 2.611x + 76.007 

 

 

 

 

Σχήμα 19. Προσδιορισμός της εξίσωσης της καμπύλης της α/γ ABB NTK-300 για τις τιμές 

18-22 m/s. 

 

Η εξίσωση της καμπύλης για την α/γ ABB NTK-300 για τις τιμές 18-22 m/s είναι: 

y = 0.42x4 – 34.458x3 + 1058.3x2 – 14424x + 73897 

 

 

 

4.1.2 Υπολογισμός παραγόμενης ισχύος των ανεμογεννητριών 

 

Για την ανάλυση των ανεμολογικών δεδομένων, γίνεται αποδεκτό ότι η ροή του 

ανέμου στην επιφάνεια της γης υπόκειται στους νόμους της μηχανικής ρευστών και 

πιο συγκεκριμένα, η κατακόρυφη διανομή ταχύτητας του ανέμου ακολουθεί τη 

συμπεριφορά τυρβώδους οριακού στρώματος (πλανητικό οριακό στρώμα) [29]. Για 

την περιγραφή της κατακόρυφης διανομής της ταχύτητας του ανέμου έχουν προταθεί 

διάφορες αναλυτικές σχέσεις [30] [31], οι οποίες στηρίζονται στη θεωρία των 
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οριακών στρωμάτων. Γενικά είναι γνωστό ότι η ταχύτητα του ανέμου αυξάνει όσο 

αυξάνεται και το ύψος από το έδαφος στο οποίο αναφέρονται οι μετρήσεις. Συνήθως 

η μεταβολή αυτή είναι αξιοσημείωτη μέχρι και το πέρας του οριακού στρώματος, ενώ 

από εκεί και πέρα δεν υπάρχει επιπλέον μεταβολή. ατμοσφαιρικού οριακού [29]. 

 

Οι κυριότερες διανομές ταχύτητας που έχουν προταθεί είναι: 

 

Η λογαριθμική διανομή [29] 

 

 

𝑉𝑍 = 𝑉𝑟 ∙
ln
𝑍
𝑍0

ln
𝑍𝑟
𝑍0

 

 

Όπου: 

Vz , η ταχύτητα του ανέμου στο ύψος z 

Vr , η ταχύτητα του ανέμου στο ύψος αναφοράς (ύψος μετρητικού ιστού) 

zr , το ύψος αναφοράς 

z , το ύψος στο οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα του ανέμου (ύψος 

πλήμνης) 

z0 , το τυπικό ύψος τραχύτητας της περιοχής 

 

 

Η εκθετική διανομή [12] 

 

 

𝑉𝑍 = 𝑉𝑟 ∙ (
𝑍

𝑍𝑟
)
𝑎

 

 

Όπου: 

Vz , ή ταχύτητα του ανέμου στο ύψος z 

Vr , η ταχύτητα του ανέμου στο ύψος αναφοράς (ύψος μετρητικού ιστού) 

zr , το ύψος αναφοράς 

z , το ύψος στο οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα του ανέμου (ύψος 

πλήμνης) 

α , εκθετικός συντελεστής της τραχύτητας του εδάφους 
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Για την διεξαγωγή της εργασίας, η αναγωγή των ταχυτήτων ανέμου στο ύψος της 

πλήμνης της Α/Γ, χρησιμοποιήσαμε την σχέση της εκθετικής διανομής, με 

συντελεστή τραχύτητας εξαρτώμενο από το είδος της περιοχής, αν είναι δηλαδή 

αστική ή αγροτική περιοχή. Στην περίπτωση που η περιοχή είναι αγροτική ο 

συντελεστής είναι 0,07, ενώ για αστική είναι 0,15. 

Αφού κάναμε την αναγωγή των ταχυτήτων του ανέμου από το ύψος των μετρήσεων 

στο ύψος της πλήμνης της κάθε Α/Γ, αντικαθιστούμε στην κάθε εξίσωση (βλ. κεφ. 

4.1.3) το χ με τις ταχύτητες του ανέμου στο ύψος της πλήμνης (Vz), προκύπτει η 

παραγόμενη ισχύς της α/γ σε KW.  

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε για κάθε έτος σε κάθε σταθμό, τις ημέρες πληρότητας 

των μετρήσεων. Να σημειωθεί, ότι σε κάποιες χρονιές οι μετρήσεις ήταν λιγοστές, 

οπότε δεν λήφθηκαν υπόψη. Κατόπιν, βρίσκουμε από το excel τη συνολική 

παραγόμενη ενέργεια σε kW για κάθε έτος και το πολλαπλασιάζουμε με 24h για να 

υπολογίσουμε τη συνολική ετήσια παραγωγή ενέργειας σε kWh. 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται για κάθε α/γ. 

 

 

4.1.3 Υπολογισμός Capacity Factor 
 

Ο Capacity Factor ( CF ) ή αλλιώς Συντελεστής Χρησιμοποίησης, υπολογίζεται για 

κάθε ανεμογεννήτρια έτσι ώστε να διαπιστώσουμε που συμφέρει περισσότερο να 

τοποθετήσουμε α/γ και ποιά από τις δύο. Ο υπολογισμός γίνεται με τον ακόλουθο 

τύπο και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό: 

 

CF=
𝛦𝜋𝛼𝜌𝛼𝛾ώ𝜇𝜀𝜈𝜂

𝛦𝜃𝜀𝜔𝜌𝜂𝜏𝜄𝜅ή
. 100%  

 

Όπου, 

Eπαραγώμενη: Το άθροισμα των ημερησίων παραγόμενων ισχύων 

Εθεωρητική = P(kW) ∙ 365 μέρες ∙24  (kWh) 

 

Η ισχύς P είναι η ονομαστική της α/γ. Για την ΕΝΕΡΨΟΝ Ε-48 είναι 800 kW και για 

την ABB NTK-300 είναι 300 kW. Οι μέρες αφορούν τις ημέρες πληρότητας. Οπότε 

για κάθε έτος η πληρότητα μπορεί να είναι διαφορετική. 
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4.2 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 

 
Σχήμα 20. Κατανομή ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Χώρα Νάξου, 

2011-2017. 
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Σχήμα 21. Ροδόγραμμα ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Χώρα Νάξου, 

2011-2017 

 

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα για την περιοχή στη χώρα της Νάξου, 

παρατηρούμε ότι οι επικρατούσες διευθύνσεις του ανέμου κατά τη διάρκεια του έτους 

είναι νότιοι άνεμοι. Οι ταχύτητες του αέρα σε ποσοστό 63,4% είναι μικρότερες από 

8m/s και σε ποσοστό 33,6% κυμαίνονται από 8 - 16m/s. Αυτό υποδηλώνει ένα καλό 

αιολικό δυναμικό. 
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Σχήμα 22. Ταχύτητες ανέμου για την περίοδο 2011-2017 για τη χώρα Νάξου. 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα, συμπεραίνουμε ότι η ταχύτητα του ανέμου για τα έτη 

2011-2017 κυμαίνεται από 0 – 16 m/s, ενώ σπάνια αγγίζει τα 18 m/s. Γενικά 

παρατηρούνται υψηλές ταχύτητες. 

 

Σχήμα 23. Μηνιαία παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2011-2017 για τη χώρα Νάξου. 
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Στη μηνιαία παραγωγή ενέργειας, παρατηρείται εποχικότητα, καθώς το Φθινόπωρο 

και τον Χειμώνα έχουμε υψηλότερη παραγωγή ενέργειας. Συγκεκριμένα, η 

μεγαλύτερη παραγωγή φαίνεται να υπάρχει τον Δεκέμβριο με 243.164 kWh για την 

α/γ της ΕNERCON και 84.475 kWh για την α/γ της ABB. Επίσης, η α/γ της 

ENERCON 800 kW παράγει περισσότερη ενέργεια από την α/γ της ABB NTK-300 

Kw. 

 

 

Σχήμα 24. Ετήσια παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2011-2017 για τη χώρα Νάξου. 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ENERCON ξεπερνάει κατά πολύ την ABB σε παραγωγή 

ενέργειας, αγγίζοντας το 2011 τις 2.644.336 kWh, ενώ η ΑΒΒ μόλις τις 914.136 

kWh. 
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Σχήμα 25. Ποσοστά CF για την περίοδο 2011-2017 για τη χώρα Νάξου 

 

 

Παρατηρούμε, ότι οι τιμές του Capacity Factor για την ENERCON κυμαίνονται απο 

25 – 38% με μέσο όρο 31,6% και της ΑΒΒ από 21 – 35% με μέσο όρο 28,4%. 

Προφανώς, από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η α/γ της ENERCON είναι πιο 

αποδοτική, αφού έχουμε μεγαλύτερο CF, του οποίου οι τιμές κυμαίνονται σε αρκετά 

ικανοποιητικά επίπεδα για την ανέγερση α/γ σε αυτό το σημείο. 

 

Σχήμα 26. ετήσια παραγόμενη ενέργεια και CF 

Παρατηρούμε ότι η πληρότητα δεν αγγίζει το 100% για κάθε έτος, γεγονός που 

οφείλεται στην έλλειψη δεδομένων από το μετεωρολογικό σταθμό. 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh) CF ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh) CF

2011 363 (99.4%) 2640336 37.90% 914136 34.9%

2012 365 (100%) 2243520 32% 759408 28.9%

2013 365 (100%) 2127840 30.4% 702000 26.7%

2014 355 (97.3%) 1723800 25.3% 548544 21.5%

2015 365 (100%) 2563008 36.6% 891360 33.9%

2016 364 (99.7%) 2116392 30.2% 716304 27.2%

2017 363 (99.4%) 1992768 28.6% 665832 25.5%

CF=31.6% CF=28.4%

ABBENERCON
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4.3 ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ 

 

Σχήμα 27. Κατανομή ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Απείρανθος 

Νάξου, 2013-2017. 
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Σχήμα 28. Ροδόγραμμα ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Απείρανθος 

Νάξου, 2013-2017. 

 

Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα για την περιοχή Απείρανθος Νάξου, 

παρατηρούμε ότι οι επικρατούσες διευθύνσεις του ανέμου κατά τη διάρκεια του έτους 

είναι σε ίσα ποσοστά περίπου οι βορειοανατολικοί άνεμοι και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι. 

Οι ταχύτητες του αέρα σε ποσοστό 55,8% είναι μικρότερες από 4m/s και σε ποσοστό 

89,4% μικρότερες από 8m/s. Αυτό υποδηλώνει προφανώς ένα χαμηλό αιολικό 

δυναμικό. 
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Σχήμα 29. Ταχύτητες ανέμου για την περίοδο 2013-2017 για την Απείρανθο Νάξου. 

 

Οι ταχύτητες του ανέμου κυμαίνονται από 0 – 9 m/s, ενώ σπάνια φτάνουν σχεδόν τα 

13 m/s. Εμφανίζεται ένα μέτριο αιολικό δυναμικό. 

 
Σχήμα 30. Μηνιαία παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2013-2017 για την Απείρανθο 

Νάξου. 
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Σε μηνιαία βάση, παρατηρείται εποχηκότητα στην παραγωγή ενέργειας, με υψηλή 

παραγωγή τον χειμώνα και ειδικά τον Ιανουάριο με 131130 kWh για την ENERCON 

και 43617 kWh για την ΑΒΒ. 

 

 

Σχήμα 31. Ετήσια παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2013-2017 για την Απείρανθο  

Νάξου. 

 

 Όπως και στον προηγούμενο σταθμό, έτσι κι εδώ η ENERCON παράγει περισσότερη 

ενέργεια σε ετήσια βάση για την περίοδο 2013-2017. 
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Σχήμα 32. Ποσοστά CF  για την περίοδο 2013-2017 για την Απείρανθο Νάξου 

 

Παρατηρούμε, ότι οι τιμές του Capacity Factor για την ENERCON κυμαίνονται απο 

5 – 10% περίπου και της ΑΒΒ από 21 – 35%. Προφανώς, από το παραπάνω 

διάγραμμα φαίνεται η α/γ της ENERCON είναι πιο αποδοτική, αφού έχουμε 

μεγαλύτερο CF. Παρόλα αυτά οι τιμές είναι σχεδόν ικανοποιητικές. 

 
Σχήμα 33. Ετήσια παραγόμενη ενέργεια και CF 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh) CF ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh) CF

2013 365 (100%) 572520 8.2% 173256 6.6%

2014 365 (100%) 352848 5.0% 85800 3.3%

2015 365 (100%) 466200 6.6% 137184 5.2%

2016 365 (100%) 683640 9.8% 191832 7.3%

2017 359 (98.4%) 660384 9.6% 187512 7.2%

CF=7.8% CF=5.9%

ABBENERCON
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4.4 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ 

 

Σχήμα 34. Κατανομή ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Απόλλωνας 

Νάξου, 2013-2017. 
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Σχήμα 35. Ροδόγραμμα ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Απόλλωνας 

Νάξου, 2013-2017. 

 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα για την περιοχή Απόλλωνας Νάξου, παρατηρούμε 

ότι η επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου κατά τη διάρκεια του έτους είναι οι 

βορειοδυτικοί άνεμοι. Οι ταχύτητες του αέρα σε ποσοστό 94,8% είναι μικρότερες από 

8m/s, ενώ το 99,9% είναι μικρότερες από 12m/s. Αυτό υποδηλώνει προφανώς ένα 

αρκετά χαμηλό αιολικό δυναμικό. 
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Σχήμα 36. Ταχύτητες ανέμου για την περίοδο 2013-2017 για τον Απόλλωνα Νάξου. 

 

Η ταχύητα του ανέμου για τα έτη 2013-2017 έχει ένα μέσο όρο περίπου 4,8m/s, ενώ 

σπάνια φτάνει τα 10m/s. Τα κενά που υπάρχουν στο παραπάνω γράφημα οφείλονται 

σε ελλειπείς μετρήσεις. 

 
Σχήμα 37. Μηνιαία παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2013-2017 για την Απείρανθο 

Νάξου. 
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Ενώ στους προηγούμενους σταθμούς υπήρχε μία εποχικότητα στην μηνιαία 

παραγόμενη ενέργεια, εδώ φαίνεται με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει εποχικότητα. 

Παρατηρούμε ότι τον Ιούλιο και λιγότερο τον Αύγουστο η ενέργεια ανεβαίνει αρκετά 

σε σύγκριση με τον Ιούνιο και τους μήνες του Φθινοπώρου. 

 

 

Σχήμα 38. Ετήσια παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2013-2017 για τον Απόλλωνα 

Νάξου. 

 

Η χαμηλότερη παραγωγή ενέργειας είναι το έτος 2014 με 215.292 kWh για την 

ENERCON και  40.039 kWh για την ΑΒΒ και η υψηλότερη είναι το 2016 με 634.643 

kWh και 182.284 kWh για την ENERCON και την ΑΒΒ αντίστοιχα. 
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Σχήμα 39. Ποσοστά CF  για την περίοδο 2013-2017 για τον Απόλλωνα Νάξου 

 

 

Παρατηρούμε, ότι οι τιμές του Capacity Factor για την ENERCON κυμαίνονται απο 

4 – 9,1% με μέσο όρο 7% και της ΑΒΒ από 2 – 6,9% με μέσο όρο 5%. Προφανώς, 

από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται η α/γ της ENERCON είναι πιο αποδοτική, 

αφού έχουμε μεγαλύτερο CF. Παρόλα αυτά, οι τιμές δεν είναι ικανοποιητικές για την 

ανέγερση α/γ. 

 
Σχήμα 40. Ετήσια παραγόμενη ενέργεια και CF 

 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(kWh)
CF

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(kWh)
CF

2013 365 (100%) 537050 7.70% 139660 5.30%

2014 280 (76.7%) 215292 4.0% 40039 2.0%

2015 365 (100%) 462652 6.6% 135089 5.1%

2016 365 (100%) 634643 9.1% 182284 6.9%

2017 364 (99.7%) 530506 7.6% 149020 5.7%

CF=7% CF=5 %

ABBENERCON
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4.5 ΜΕΛΑΝΕΣ ΝΑΞΟΥ 

 

Σχήμα 41. Κατανομή ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Μέλανες Νάξου, 

2013-2017. 
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Σχήμα 42. Ροδόγραμμα ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Μέλανες 

Νάξου, 2013-2017. 

 

 

Από το διάγραμμα κατανομής της ταχύτητας και το ροδόγραμμα για την περιοχή 

Μέλανες Νάξου, παρατηρούμε ότι η επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου κατά τη 

διάρκεια του έτους είναι οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Οι ταχύτητες του αέρα σε ποσοστό 

98,8% είναι μικρότερες από 8m/s, ενώ το 99,8% είναι μικρότερες από 12m/s. Αυτό 

υποδηλώνει προφανώς ένα αρκετά χαμηλό αιολικό δυναμικό. 

 

 



54 
 

 
Σχήμα 43. Ταχύτητες ανέμου για την περίοδο 2013-2017 για τις Μέλανες Νάξου. 

 

Οι ταχύτητες του ανέμου για τα έτη 2013-2017 είναι αρκετά χαμηλές, αφού 

κυμαίνονται από 0-6 m/s περίπου, ενώ το έτος 2013 κάνει ένα απότομο ¨ξέσπασμα¨ 

στα 16 m/s. 

 
Σχήμα 44. Μηνιαία παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2013-2017 για τις Μέλανες Νάξου. 
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Στην μηνιαία παραγωγή ενέργειας δεν παρατηρούμε κάποια εποχηκότητα για τις δύο 

ανεμογεννήτριες. Συμπαιρένουμε μόνο ότι η α/γ της ENERCON παράγει 

περισσότερες kWh από την ΑΒΒ. 

 
Σχήμα 45. Ετήσια παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2013-2017 για τις Μέλανες Νάξου. 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι η μεγαλύτερη παραγωγή έγινε το 2015 με  

264552kWh για την ENERCON και 57888kWh για την ΑΒΒ, ενώ η μικρότερη έγινε 

το 2014 με 100.368 kWh για την ENERCON και 9.744kWh για την ΑΒΒ. 

 
Σχήμα 46. Ποσοστά CF  για την περίοδο 2013-2017 για τις Μέλανες Νάξου 
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Παρατηρούμε, ότι οι τιμές του Capacity Factor για την ENERCON κυμαίνονται από 

1,4– 3,8% με μέσο όρο 2,9% και της ΑΒΒ από 0,4 – 2,2% με μέσο όρο 1,5%. 

Προφανώς, από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται η α/γ της ENERCON είναι πιο 

αποδοτική, αφού έχουμε μεγαλύτερο CF. Παρόλα αυτά, οι τιμές δεν είναι 

ικανοποιητικές για την ανέγερση α/γ. 

 

 

 

 

Σχήμα 47. Ετήσια παραγόμενη ενέργεια και CF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(kWh)
CF

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(kWh)
CF

2013 307 (84.1%) 254472 3.6% 53736 2.0%

2014 346 (94.8%) 100368 1.4% 9744 0.4%

2015 290 (79.4%) 264552 3.8% 57888 2.2%

2016 342(93.7%) 217440 3.30% 39120 1.5%

2017 365 (100%) 184512 2.6% 30552 1.2%

CF=2.9% CF=1.5%

ABBENERCONE
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4.6 ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ ΝΑΞΟΥ 

 
Σχήμα 48. Κατανομή ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Κυνίδαρος 

Νάξου, 2013-2017. 
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Σχήμα 49. Ροδόγραμμα ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Κυνίδαρος 

Νάξου, 2011-2017. 

 

 

 

Από το διάγραμμα κατανομής της ταχύτητας και το ροδόγραμμα για την περιοχή 

Κυνίδαρος Νάξου, παρατηρούμε ότι η επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου κατά τη 

διάρκεια του έτους είναι οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Οι ταχύτητες του αέρα σε ποσοστό 

95,2% είναι μικρότερες από 4m/s, ενώ το 99,8% είναι μικρότερες από 8m/s. Έχουμε 

δηλαδή ένα πολύ χαμηλό αιολικό δυναμικό. 
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Σχήμα 50. Ταχύτητες ανέμου για την περίοδο 2011-2017 για τον Κυνίδαρο Νάξου. 

Η ταχύτητα του ανέμου για τα έτη 2011-2017 κυμένεται από 0 – 7 m/s, ενώ σπάνια 

φτάνει τα 8 m/s, με μέσο όρο περίπου 3,3 m/s. 

 

 
Σχήμα 51. Μηνιαία παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2011-2017 για την Κυνίδαρο 

Νάξου. 
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Στην μηνιαία παραγωγή ενέργειας παρατηρούμε ότι υπάρχει εποχικότητα, καθώς 

τους καλοκαιρινούς μήνες η παραγωγή είναι χαμηλότερη. Ωστόσο, διαπιστώνουμε 

ότι το αιολικό δυναμικό είναι τόσο χαμηλό που για την α/γ της ΑΒΒ σε αρκετούς 

μήνες δεν εμφανίζεται στήλη ενέργειας, ενώ στους υπόλοιπους είναι πολύ χαμηλό. 

 

 

Σχήμα 52. Ετήσια παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2011-2017 για τον Κυνίδαρο Νάξου. 

 

 

Όπως στην μηνιαία, έτσι και στην ετήσια, η γενική παραγωγή είναι αρκετά μικρή, με 

την ΑΒΒ να εμφανίζεται σε πολύ χαμηλά έως και ανύπαρκτα ποσοστά. Την 

μεγαλύτερη παραγωγή έχουμε το έτος 2013 με 572.208kWh για την ENERCON και 

16.488 kWh για την ΑΒΒ, ενώ η χαμηλότερη παρατηρείται το 2017 με 193.032kWh 

για την ENERCON και 984kWh για την ΑΒΒ. 
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Σχήμα 53. Ποσοστά CF  για την περίοδο 2011-2017 για τον Κυνίδαρο Νάξου 

 

Παρατηρούμε, ότι οι τιμές του Capacity Factor για την ENERCON κυμαίνονται απο 

2,9 – 9,7% με μέσο όρο 4,9% και της ΑΒΒ από 0,04 – 0,8% με μέσο όρο 0,3%. 

Προφανώς, από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται η α/γ της ENERCON είναι πιο 

αποδοτική, αφού έχουμε μεγαλύτερο CF, ικανοποιητικό σε κάποια έτη. Παρόλα αυτά, 

οι τιμές δεν είναι αρκετά υψηλές για την ανέγερση α/γ. 

 

 
Σχήμα 54. Ετήσια παραγόμενη ενέργεια και CF 

 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(kWh)
CF

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(kWh)
CF

2011 344 (94.2%) 230184 3.5% 2784 0.11%

2012 210 (57.5%) 392928 9.7% 12480 0.80%

2013 365 (100%) 572208 8.2% 16488 0.60%

2014 263(72%) 241992 4.8% 1512 0.08%

2015 365 (100%) 477960 6.8% 13128 0.50%

2016 351 (96.2%) 319608 4.70% 8328 0.33%

2017 363 (99.4%) 193032 2.9% 984 0.04%

CF=4.9% CF=0.3 %

ENERCON ABB
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4.7 ΚΟΡΩΝΟΣ ΝΑΞΟΥ 

 

Σχήμα 55. Κατανομή ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Κόρωνος Νάξου, 

2013-2017. 
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Σχήμα 56. Ροδόγραμμα ταχύτητας ανέμου σε ύψος 50m πάνω από το έδαφος. Κόρωνος 

Νάξου, 2013-2017. 

 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα για την περιοχή Κυνίδαρος Νάξου, παρατηρούμε ότι 

η επικρατούσα διευθύνση του ανέμου κατά τη διάρκεια του έτους είναι οι 

νοτιοανατολικοί άνεμοι, όπως αρκετά υψηλοί είναι και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι. Οι 

ταχύτητες του αέρα σε ποσοστό 44,2% είναι μικρότερες από 4m/s, ενώ το 94,7% 

είναι μικρότερες από 8m/s. Έχουμε επίσης ένα χαμηλό αιολικό δυναμικό. 
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Σχήμα 57. Ταχύτητες ανέμου για την περίοδο 2013-2017 για τον Κόρωνο Νάξου. 

 

Η ταχύτητα του ανέμου είναι από 0 m/s έως 9 m/s περίπου, και πολύ σπάνια 

ξεπερνάει τα 10 m/s. Παρατηρούμε ότι το 2016 μια τιμή εκτοξεύεται στα 23 m/s, 

αλλά πιθανότατα οφείλεται σε σφάλμα μιας και δεν υπάρχει κάποια συνοχή στη 

μέτρηση αυτή. 

 

Σχήμα 58. Μηνιαία παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2013-2017 για τον Κόρωνο Νάξου. 
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Στο παραπάνω διάγραμμα αποικονίζεται η μηνιαία παραγωγή ενέργειας. Όπως 

φαίνεται δεν εμφανίζεται εποχηκότητα, με τον ιούλιο να έχουμε την μέγιστη 

παραγωγή. Όπως και σε όλους του προηγούμενους σταθμούς, έτσι κι εδώ η α/γ της 

ΑΒΒ είναι εμφανέστατα σε κατώτερα επίπεδα απο εκείνη της ENERCON. 

 

 

Σχήμα 59. Ετήσια παραγωγή ενέργειας για την περίοδο 2013-2017 για τον Κόρωνο Νάξου. 

 

Στην ετήσια παραγωγή, περισσότερες kWh φαίνεται να έχουμε  το 2015 με 844.104 

kWh για την ENERCON και  236.352kWh για την ΑΒΒ, ενώ λιγότερες 

παρουσιάζονται το 2014 με 393072 kWh για την ENERCON και 68.448kWh για την 

ΑΒΒ. 
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Σχήμα 60. Ποσοστά CF  για την περίοδο 2013-2017 για τον Κόρωνο Νάξου 

 

Παρατηρούμε, ότι οι τιμές του Capacity Factor για την ENERCON κυμαίνονται απο 

5,6– 12% με μέσο όρο 8,8%, ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό και της ΑΒΒ από 5,2 – 

9% με μέσο όρο 5,7%. Προφανώς, από τα παραπάνω διαγράμματα φαίνεται η α/γ της 

ENERCON είναι πιο αποδοτική, αφού έχουμε μεγαλύτερο CF. Παρόλα αυτά, οι τιμές 

είναι ικανοποιητικές για την ανέγερση α/γ. 

 

 
Σχήμα 61. Ετήσια παραγόμενη ενέργεια και CF 

 

 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(kWh)
CF

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

(kWh)
CF

2013 365 (100%) 665205 9.5% 160104 6.1%

2014 365 (100%) 393072 5.6% 68448 2.6%

2015 365 (100%) 844104 12.0% 236352 9.0%

2016 365 (100%) 587568 8.4% 136632 5.2%

2017 359 (98.4%) 592224 8.6% 148584 5.7%

CF=8.8% CF=5.7 %

ABBENERCON



67 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Με βάση τα στοιχεία που υπολογίστηκαν αναφορικά με το συντελεστή 

χρησιμοποίησης (CF) στο νησί της Νάξου, παρατηρείται ότι ανά ανεμογεννήτρια ο 

συντελεστής χρησιμοποίησης σε μέγιστα και  ελάχιστα επίπεδα τιμών 

διαφοροποιείται. Ειδικότερα, για την ανεμογεννήτρια ΕNERCON (800 kW) ο 

χαμηλότερος συντελεστής χρησιμοποίησης εντοπίζεται στην περιοχή Μέλανες (2,9%) 

ενώ για την ABB - NTK (300 kW) στην περιοχή Κυνίδαρος (0,3%). 

Σε επίπεδο μέγιστων τιμών του συντελεστή χρησιμοποίησης και για τις δύο 

ανεμογεννήτριες (ENERCON και ABB - NTK) η περιοχή της Χώρας της Νάξου 

συγκέντρωσε τα υψηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, για την Α/Γ ΕNERCON (800 kW) 

ο συντελεστής χρησιμοποίησης έφτασε το 31,6%, ενώ για την Α/Γ ABB - NTK (300 

kW) το 28,4%. Από τις υπόλοιπες περιοχές αμέσως μετά ακολουθεί η Κόρωνος για 

την ENERCON με 8,8% και για την ΑΒΒ η Απείρανθος με 5,9%, ο Απόλλωνας 

κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με 7% η ENERCON και 5% η ΑΒΒ, ενώ η 

Κυνίδαρος και η Μέλανες βρίσκονται αρκετά χαμηλά με την ENERCON 4,9% και 

την ΑΒΒ 0,3%  και ENERCON 2,9% και την ΑΒΒ 1,5%  αντίστοιχα, λαμβάνοντας 

ως δεδομένο ότι ο μέσος ετήσιος συντελεστής χρησιμοποίησης μιας ανεμογεννήτριας 

κυμαίνεται σε επίπεδα του 20%. Επομένως προκύπτει ότι μόνο η χώρα της Νάξου θα 

ήταν επαρκώς αποδοτική. 

Αν συλλογιστεί κανείς τις ταχύτητες του ανέμου που επικρατούν στις τοποθεσίες 

μελέτης της νήσου Νάξος, τα παραπάνω αποτελέσματα κρίνονται φυσιολογικά, αφού 

επικρατέστεροι είναι οι άνεμοι στην Χώρα με μέσο όρο 6,5 m/s, στη συνέχεια έρχεται 

ο Απόλλωνας με 3,3 m/s, η Κόρωνος με 2,9 m/s, η Απείρανθος με 2,5 m/s, οι 

Μέλανες και ο Κυνίδαρος με 2,0 m/s και 1,6 m/s αντίστοιχα. 
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