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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

Υπεράκτια αιολικά
Πηγή της ενέργειας

Ο άνεμος είναι απλά η μετακίνησε του αέρα, ο οποίος μεταφέρει 
κινητική ενέργεια που μπορεί να καταστεί εκμεταλλεύσιμη από τις 
ανεμογεννήτριες. Οι ατμοσφαιρικοί άνεμοι που περικυκλώνουν 
τη γη δημιουργούνται επειδή η γήινη επιφάνεια θερμαίνεται 
ανομοιόμορφα από τον ήλιο (με τους πόλους να δέχονται λιγότερη 
ηλιακή ενέργεια από τον ισημερινό), και από την περιστροφή του 
πλανήτη. Ο θερμός αέρας είναι λιγότερο πυκνός και ελαφρύτερος 
από τον ψυχρό αέρα, επομένως ο αέρας στις θερμότερες 
περιοχές ανέρχεται και ο ψυχρότερος και πιο πυκνός αέρας ρέει 
ώστε να πάρει τη θέση του, δημιουργώντας έτσι τους ανέμους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, επειδή το έδαφος και το νερό απορροφούν την 
θερμότητα του ήλιου κατά διαφορετικά ποσοστά, ο αέρας επάνω 
από έδαφος θερμαίνεται και ψύχεται γρηγορότερα από τον αέρα που 
βρίσκεται πάνω από το νερό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο αέρας 
επάνω από το έδαφος διαστέλλεται και ανέρχεται και αντικαθίσταται 
από τον ψυχρότερο θαλασσινό αέρα, δημιουργώντας τις θαλάσσιες 
αύρες στις ακτές. Την νύχτα, αυτοί οι άνεμοι αντιστρέφονται.

Οι βασικές ενεργειακές διεργασίες παρουσιάζονται στο παρακάτω πεδίο.

Θέση του πόρου

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ανέμου τόσο 
μεγαλύτερη είναι η ενέργεια που περιέχει. Οι ταχύτητες 
των υπεράκτιων ανέμων είναι γενικά μεγαλύτερες απ’ ό,τι 
αυτών επάνω από το έδαφος. Όταν ο άνεμος κινείται 
επάνω από την επιφάνεια του νερού (δημιουργώντας τα 
κύματα) χάνει κάποια ενέργεια λόγω της τριβής. 
Επομένως, η ενέργεια του ανέμου είναι συνήθως 
υψηλότερη πολύ μακριά από την ακτή, και αυξάνεται σε 
ένταση με το ύψος επάνω από την επιφάνεια του ύδατος. 

Κλίμακα

υψηλός μέσος χαμηλός πολύ χαμηλός

Η ενέργεια στους υπεράκτιους ανέμους 
αυξάνεται με αυξανόμενο το ύψος επάνω από 
την επιφάνεια του νερού, αποφεύγοντας την 
απώλεια ενέργειας λόγω της τριβής με το νερό.

Οι ταχύτητες των υπεράκτιων 
ανέμων είναι γενικά υψηλότερες 
απ' ό,τι στο έδαφος δεδομένου 
ότι δεν υπάρχει κανένα 
εμπόδιο, όπως δέντρα, 
απότομοι βράχοι, και βουνά, 
για να διαταράξει τη ροή.

Κλίμακα Τεχνολογίας και Μηχανισμοί Ανάπτυξης

Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες κυμαίνονται σε μέγεθος από μικρές 
μηχανές που παράγουν μερικές εκατοντάδες βάτ έως πολύ μεγάλες 
μονάδες που παράγουν 5 μεγαβάτ ισχύος. Για να είναι οικονομικά 
εφικτά τα έργα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων πρέπει γενικά να 
χρησιμοποιούν μεγάλες μηχανές με ονομαστική ισχύ αρκετών μεγαβάτ. 
Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν ως απλές μονάδες ή σε 
συστοιχίες πολλαπλών συσκευών. Μπορούν να τοποθετούνται κοντά στην 
ακτή ή σε βαθύτερα ύδατα μέσα στη θάλασσα. Οι εγκαταστάσεις 
μπορούν να έχουν εγκατεστημένες ισχείς που κυμαίνονται από μερικά 
μεγαβάτ ως αρκετά γιγαβάτ στα μεγαλύτερα υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Ιστορία και ανάπτυξη

Για χιλιάδες χρόνια η ενέργεια του ανέμου έχει χρησιμοποιηθεί για την 
κίνηση των πλεούμενων σκαφών, για την άλεση δημητριακών σε 
παραδοσιακούς ανεμόμυλους και για την άντληση νερού. Η ανάπτυξη 
των σύγχρονων ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού, άρχισε στα τέλη του δεκάτου ενάτου 
αιώνα. Παρόλα αυτά, μόνο στη δεκαετία του 1980 η τεχνολογία 
έφτασε σε ικανοποιητική ωριμότητα για να επιτρέψει την ανάπτυξη 
μιας μεγάλης κλίμακας βιομηχανίας αιολικών πάρκων στη στεριά.

Σε σύγκριση με τα έργα αιολικών πάρκων στη στεριά, η χρήση των 
ανεμογεννητριών εντός της θάλασσας απαιτεί σημαντικές πρόσθετες 
εργασίες του μηχανικού για την εγκατάσταση, την θεμελίωση, 
την ηλεκτρική σύνδεση, και την χρήση υλικών που αντιστέκονται 
στο διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον. Αν και οι ταχύτητες 
των υπεράκτιων ανέμων είναι γενικά υψηλότερες και σταθερότερες 
απ’ ότι στο έδαφος, αυτοί οι παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα 
ότι οι ανεμογεννήτριες να αρχίσουν να εγκαθίστανται 
υπεράκτια μόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο παγκοσμίως - το αιολικό πάρκο 
Vindeby – το οποίο αποτελείται από 11 ανεμογεννήτριες των 450 
κιλοβάτ, εγκαταστάθηκε στη θάλασσα της Δανίας το 1991.

Τύποι Τεχνολογίας

Οι ανεμογεννήτριες σχεδιάζονται για να εξάγουν την κινητική ενέργεια του 
ανέμου και να την μετατρέψουν σε ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό 
επιτυγχάνεται με το ο άνεμος να διέρχεται μέσα από τα πτερύγια του δρομέα, 
αναγκάζοντας τα να περιστραφούν και να κινήσουν μια ηλεκτρογεννήτρια.

Οι ανεμογεννήτριες είναι δύο βασικών τύπων: ανεμογεννήτριες οριζόντιου 
άξονα και ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα.

Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα είναι μακράν η πιο κοινή μορφή 
ανεμογεννήτριας που βρίσκεται σε λειτουργία σήμερα σε όλο τον κόσμο. Η 
πλειοψηφία των σύγχρονων χερσαίων ανεμογεννητριών είναι τριπτέρυγες, 
οριζόντιου άξονα μηχανές, και αυτός είναι ο τύπος που έχει υιοθετηθεί μέχρι τώρα 
και για τις υπεράκτιες εφαρμογές. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα 
μπορεί επίσης να είναι μονοπτέρυγα, διπτέρυγα ή και πολυπτέρυγα μοντέλα.

Οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα μπορούν να διαφοροποιηθούν 
περαιτέρω στις συσκευές τύπου αντικατάστασης, τις συσκευές τύπου άνωσης, και 
τις συσκευές που εφαρμόζουν ένα συνδυασμό και των δύο. Καθένας από αυτούς 
τους τύπους συσκευών υπάρχει σε διαφορετικές διαμορφώσεις, και αντίθετα από 
τις ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, μπορούν να εκμεταλλευτούν τους ανέμους 
από οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει θέση ο δρομέας.

Έως τώρα, οι εγκαταστάσεις των υπεράκτιων ανεμογεννητριών έχουν 
περιοριστεί σε σχετικά ρηχά ύδατα. Εντούτοις, με την αυξανόμενη 
εμπειρία και τις πρόσφατες εξελίξεις, οι εγκαταστάσεις σε βαθύτερα ύδατα 
προσφέρουν μια νέα πιθανή ευκαιρία. Αυτές θα είναι σε θέση να 
χρησιμοποιούν τους ισχυρότερους ανέμους πιο μέσα στη θάλασσα και 
παρέχουν την ευκαιρία σε περισσότερες περιοχές να αναπτυχθούν ενώ 
ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιηθεί ο οπτικός αντίκτυπος από τη στεριά.

Αυτά τα πόστερ υποστηρίζουν το πρόγραμμα 
τηλεκπαίδευσης που είναι διαθέσιμο στην 

ιστοδελίδα: www.aquaret.com 
email: info@aquaret.com
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