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PELAMIS  
WWW.PELAMISWAVE.COM

POWER BUOY
WWW.OCEANPOWERTECHNOLOGIES.COM

OE BUOY 
WWW.OCEANENERGY.IE

WAVEDRAGON
WWW.WAVEDRAGON.NET

OYSTER
WWW.AQUAMARINEPOWER.COM

ARCHIMEDES WAVESWING
WWW.AWSOCEAN.COM

www.aquatt.ie www.aquatera.co.uk www.cres.gr www.cie.org.cy www.latene.com www.scottishrenwables.co.uk www.hydro.pub.ro www.wave-energy-centre.org

ένας οδηγός για τις ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες 
του υδάτινου στοιχείου

Κύματα
Πηγή της ενέργειας

Τα κύματα διαμορφώνονται από τους ανέμους που φυσούν 
πάνω από το νερό, και εμφανίζονται μόνο στο νερό που 
είναι κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Το μέγεθος 
των κυμάτων που παράγονται εξαρτάται από την 
ταχύτητα του ανέμου, την διάρκεια του, και την 
απόσταση του νερού επάνω από το οποίο φυσάει ο 
άνεμος (πεδίο δράσης). Η επακόλουθη κίνηση του ύδατος 
μεταφέρει την κινητική ενέργεια η οποία μπορεί να καταστεί 
εκμεταλλεύσιμη από τις συσκευές κυματικής ενέργειας.

Θέση του πόρου

Οι καλύτεροι κυματικοί πόροι εμφανίζονται σε περιοχές 
όπου ισχυροί άνεμοι έχουν ταξιδέψει σε μεγάλες 
αποστάσεις. Για τον λόγο αυτό, οι καλύτεροι κυματικοί 
πόροι στην Ευρώπη εντοπίζονται κατά μήκος των δυτικών 
ακτών οι οποίες βρίσκονται στο τέλος ενός μακρύ πεδίου 
δράσης ( τον Ατλαντικό Ωκεανό). Πλησιέστερα στην ακτή, η 
κυματική ενέργεια μειώνεται λόγω της τριβής με το βυθό, 
οπότε τα κύματα σε βαθύτερα, καλά εκτεθειμένα ύδατα 
μακριά από τις ακτές θα έχουν την μέγιστη ενέργεια.

Κλίμακα

Τα μόρια του νερού στα κύματα σε βαθιά νερά κινούνται 
σε μια κυκλική κίνηση. Οι κύκλοι επεκτείνονται κάτω 
από την επιφάνεια του νερού σε ένα βάθος μισού 
μήκους κύματος, ελαττωμένοι σε διάμετρο με το βάθος.

Καθώς ένα κύμα κινείται σε ρηχά ύδατα, η τριβή 
επιβραδύνει την κίνηση του νερού κοντά στο βυθό. Το νερό 
κοντά στην επιφάνεια συνεχίζει να κινείται με την αρχική 
του ταχύτητα, συσσωρευμένο προς τα επάνω έως ότου 
να μην μπορεί πλέον να υποστηριχθεί, και το κυμά σπάει.

Καθώς τα διαδοχικά μέτωπα των 
κυμάτων περνούν από ένα 
αντικείμενο που επιπλέει στην 
επιφάνεια των βαθέων υδάτων, 
αναγκάζουν το αντικείμενο να 
ταλαντευτεί, ενώ παραμένει στην 
ίδια γενική περιοχή της θάλασσας.

Ένας κύκλος αλλαγών πίεσης θα λάβει χώρα 
κάτω από τα κύματα καθώς ανέρχεται και 
υποχωρεί η στάθμη της θάλασσας επάνω από 
ένα σημείο, αυξάνοντας και μειώνοντας την 
πίεση.

Κλίμακα Τεχνολογίας και Μηχανισμοί Ανάπτυξης

Οι συσκευές κυματικής ενέργειας μπορούν να τοποθετούνται στην ακτογραμμή, κοντά στην 
ακτή ή μακριά από την ακτή. Οι συσκευές στην ακτογραμμή είναι γενικά ενιαίες 
εγκαταστάσεις. Το μέγεθος τους θα εξαρτηθεί από την τοπογραφία της περιοχής, τον πόρο 
και την ζήτηση ισχύος. Μερικές παράκτιες ή υπεράκτιες συσκευές σχεδιάζονται επίσης ως 
μεγάλες ενιαίες εγκαταστάσεις, αν και οι περισσότερες είναι σπονδυλωτού σχεδιασμού που 
μπορούν να εγκατασταθούν ως ενιαίες συσκευές ή ως μια συστάδα από αρκετές συσκευές. 
Τα σχετικά έργα μπορούν να έχουν εγκατεστημένη ισχύ που να κυμαίνεται από μερικές 
εκατοντάδες κιλοβάτ για τις απλές μικρές εγκαταστάσεις, έως αρκετά γιγαβάτ στα πάρκα 
πολλαπλών συσκευών κυματικής ενέργειας.

Τύποι Τεχνολογίας

Υπάρχουν πολλοί σχεδιασμοί που 
μελετώνται από τους ειδήμονες για 
την εκμετάλλευση της δύναμης των 
κυμάτων. Οι κυματικές συσκευές 
μπορούν να ταξινομηθούν με αρκετές 
διαφορετικές μεθόδους όπως: την 
τοποθεσία και το βάθος στα οποία 
σχεδιάζονται να λειτουργήσουν, 
δηλ. στην ακτή, παράκτια ή 
υπεράκτια, ή με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται για την δέσμευση 
της ισχύος των κυμάτων. 

Εδώ χρησιμοποιούνται οι 
κύριες υφιστάμενες σχεδιαστικές 
αρχές για την ταξινόμηση 
των συσκευών ως εξής:

Εξασθενητές – Είναι μακριές επιπλέουσες 
συσκευές που ευθυγραμμίζονται κάθετα στο 
μέτωπο του κύματος. Η συσκευή 
αναρριχάται αποτελεσματικά στα κύματα και 
δεσμεύει την ενέργεια καθώς το κύμα 
κινείται πίσω από αυτή περιορίζοντας 
επιλεκτικά τις κινήσεις κατά το μήκος της.

Σημειακοί απορροφητές – Επιπλέουσες 
κατασκευές που απορροφούν την κυματική 
ενέργεια σε όλες τις κατευθύνσεις μέσω των 
μετακινήσεων τους στην ή κοντά στην 
επιφάνεια του ύδατος. Οι σημειακοί 
απορροφητές έχουν μικρές διαστάσεις σε 
σύγκριση με το τυπικό μήκος κύματος, 
συνήθως με διαμέτρους της τάξης μερικών 
μέτρων. Οι σχεδιασμοί του τύπου σημαδούρας, 
για παράδειγμα, δρούν ως σημειακοί απορροφητές.

Παλλόμενες μετατροπείς των κλυδωνισμών των κυμάτων – Συλλέκτες κοντά στην 
επιφάνεια, τοποθετημένοι σε ένα βραχίονα περιστρεφόμενο κοντά στο βυθό. Ο βραχίονας 
ταλαντεύεται ως ένα αντεστραμμένο εκκρεμές λόγω της μετακίνησης των μορίων του ύδατος στα 
κύματα.

Παλλόμενες υδάτινες στήλες - Μερικώς καταδυόμενες, κοίλες κατασκευές, οι οποίες 
είναι ανοικτές στη θάλασσα κάτω από την επιφάνεια του ύδατος έτσι ώστε να περιέχουν 
αέρα παγιδευμένο επάνω από μία στήλη ύδατος. Τα κύματα αναγκάζουν την στήλη να 
ανέλθει και να κατέλθει, ενεργώντας ως ένα έμβολο το οποίο συμπιέζει και αποσυμπιέζει τον 
αέρα. Αυτός ο αέρας διοχετεύεται μέσω ενός στροβίλου αέρα για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

Συσκευές υπερακόντισης - Αυτές οι συσκευές αποτελούνται από ένα τοίχωμα επάνω από το 
οποίο περνούν τα κύματα, συλλέγοντας το νερό σε μια δεξαμενή αποθήκευσης. Τα 
εισερχόμενα κύματα δημιουργούν ένα ύψος πτώσης του νερού, το οποίο απελευθερώνεται 
πίσω στη θάλασσα μέσω συμβατικών στροβίλων χαμηλού ύψους πτώσης 
που εγκαθίστανται στον πυθμένα της δεξαμενής. Μια συσκευή υπερακόντισης 
μπορεί να χρησιμοποιεί συλλέκτες για να συγκεντρώνει την ενέργεια των κυμάτων. 

Βυθιζόμενες συσκευές διαφορικής πίεσης - Αυτές είναι βυθιζόμενες συσκευές που εν γένει 
τοποθετούνται κοντά στην ακτή και προσαρτώνται στο βυθό. Η κίνηση των κυμάτων αναγκάζει τη 
στάθμη της θάλασσας να ανέλθει και να κατέλθει επάνω από τη συσκευή, προκαλώντας μια 
διαφορική πίεση η οποία αναγκάζει τη συσκευή να ανέρχεται και να κατέρχεται με τα κύματα.

Ιστορία και ανάπτυξη

Η εντατική έρευνα στην κυματική ενέργεια 
άρχισε το 1970, όταν λόγω της πετρελαϊκής 
κρίσης αναπτύχθηκε ένα αυξημένο ενδιαφέρον 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια 
περίοδο προτάθηκε και αναπτύχθηκε μια 
ευρεία ποικιλία συσκευών κυματικής ενέργειας. 
Πάντως, όταν η ενεργειακή κρίση έφτασε στο 
τέλος της, το ενδιαφέρον για την κυματική 
ενέργεια μειώθηκε και στις αρχές του 1980 
πολλές από τις δοκιμές διακόπηκαν.

Η έρευνα πάντως που συνεχίστηκε οδήγησε 
στην εγκατάσταση πρότυπων συσκευών 
κοντά στις ακτές από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1980. Η εξέλιξη των τεχνολογιών 
παρέμεινε αργή μέχρι τις αρχές του 21ου 
αιώνα, ακολουθώντας τη νέα στροφή προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι υπεράκτιες 
συσκευές που έχουν την ικανότητα να 
εκμεταλλεύονται τα πιο ισχυρά κύματα στα 
ανοιχτά της θάλασσας αποτελούν την αιχμή 
των συσκευών που δοκιμάζονται τελευταία.

Αυτά τα πόστερ υποστηρίζουν το πρόγραμμα 
τηλεκπαίδευσης που είναι διαθέσιμο στην 

ιστοδελίδα: www.aquaret.com 
email: info@aquaret.com
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4.  ΚΥΜΑΤΑ
5.  ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

υψηλός μέσος χαμηλός πολύ χαμηλός
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Οι βασικές ενεργειακές διεργασίες παρουσιάζονται στο παρακάτω πεδίο.

Κατεύθυνση των κυμάτων

Μήκος κύματος
Ύψος
κύματος

Κορυφή του 
κύματος

Κοίλο του κύματος


