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Περίληψη 

         Στη σημερινή εποχή ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 

στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής είναι η ολοένα αυξανόμενη 

εξάντληση των φυσικών ορυκτών πόρων. Έτσι γίνεται επιτακτική η 

ανάγκη η παραγωγή ενέργειας όλο και περισσότερο μέσω των 

Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ευεργετικά αποτελέσματα τόσο 

για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η παραγωγή 

ενέργειας από τον άνεμο με τη χρήση ανεμογεννήτριας. Πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε μία σύγχρονη μηχανή μόνιμου 

μαγνήνη (PMSM). Πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της γεννήτριας 

στο matlab/Simulink και εν συνεχεία συνδέθηκε με την 

ανεμογεννήτρια όπου πραγματοποιήθηκε προσομοίωση του 

συνολικού μοντέλου για διάφορες ταχύτητες ανέμου.            

                                                                      

 

Abstract 

At present, one of the most important problems in the field of 

Electrical production  is the increasing depletion of natural mineral 

resources. This makes it imperative to produce more energy through 

Renewable Energy Sources with beneficial effects for  humanity  and 

the environment. 

In this thesis, we studied the energy production from the wind, with 

the use of wind turbine. Simulation of a permanent magnet 

synchronous generator ( PMSG) was performed in matlab/ Simulink 

and then connected to the wind turbine where simulated the whole 

system for various wind speed. 
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Κεφαλαίο 1ο 

                                         Ενέργεια και περιβαλλον 

 

 

1.1 Η Ενέργεια σήμερα 

 

Ο τομέας της ενέργειας σήμερα είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης μιάς σύγχρονης κοινωνίας. Με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας η ανάγκη για ενέργεια αυξάνεται συνεχώς, 

σε ορισμένες περιπτώσεις όμως η αλόγιστη χρήση της οδηγεί σε μόλυνση 

του περιβάλλοντος. 

  Σήμερα η αυξανόμενη παγκόσιμα κατανάλωση ενέργειας συντελεί 

στην περιβαλλοντική μόλυνση και στην αύξηση των ρύπων και του 

φαινομένου του θερμοκηπίου, έτσι μπαίνουμε στο κεφάλαιο παγκόσμια 

μόλυνση. Η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης έχει προκύψει από 

την πληθυσμιακή αύξηση και οικονομική ανάπτυξη τα οποία τείνουν να 

αυξήσουν την ενεργειακή χρήση ανά άτομο. Συνεπώς η αναπόφευκτη 

πληθυσμιακή αύξηση και η οικονομική ανάπτυξη που θα 

πραγματοποιηθεί σε πολλές χώρες στο άμεσο μέλλον μπορεί να 

συντελέσουν σε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Από τις αρχές του 

1980 η σχέση μεταξύ της ενεργειακής χρήσης και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων έχει τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον και ένας μεγάλος 

αριθμός διεθνών δράσεων έχει επικεντρωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η αλόγιστη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων συμβάλλει 

αδικαιολόγητα στη μόλυνση του περιβάλλοντος και επιβαρύνει τις 

μελλοντικές γενιές. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η τρύπα του 

όζοντος μπορούμε να  πούμε πως είναι οι σοβαρότερες πηγές μόλυνσης 

του πλανήτη μας. Γενικά, η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια 

οφείλεται σε παράγοντες που είναι λιγότερο ή περισσότερο ελέγξιμοι 

από εμάς. Η βαθμιαία ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
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προέρχεται από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και κυρίως από την 

βιομηχανική ανάπτυξη της εποχής μας. 

Με το γράφημα που θα ακολουθήσει θα κατανοήσουμε καλύτερα 

την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην κατανάλωση ενέργειας και 

από ποιές πηγές προέρχεται κατά κύριο λόγο.  

  

             

Σχήμα 1.1.1:  Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας [5] 

Όπως  παρατηρούμε λοιπόν η κύρια πηγή ενέργειας προέρχεται 

από το πετρέλαιο στη συνέχεια ακολουθούν τα στερεά καύσιμα (όπως το 

κάρβουνο) , το φυσικό αέριο και έπονται η υδροηλεκτρική ενέργεια, η 

πυρηνική και οι ανανεώσιμες πηγές ενεργειας με πολύ μικρά ποσοστά 

συμμετοχης. Αυτό έχει τα εξής  αποτέλεσμα : 

➢ Μόλυνση του περιβάλλοντος και ρύπανση της ατμόσφαιρας 

 

➢ Εξάντληση των ενεργειακών πόρων 
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Και με τη συνεχόμενη αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας 

είναι κατανοητή η ανάγκη για τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών με 

μεγαλύτερο ποσοστό στην εξίσωση της παραγωγής ενέργειας. 

 

 

1.2 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 

Οι  ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφες ενέργειας 

είναι μορφές ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 

διαδικασίες. Ο όρος ήπιες αναφέρεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά 

τους. Καταρχάς για την εκμετάλλευσή τους δε χρειάζεται κάποια 

ενεργητική παρέμβαση όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση όπως με τις 

μέχρι τώρα ευρέως χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας . αλλά απλώς η 

εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στο περιβάλλον. 

Δεύτερον πρόκειτε για μορφές ενέργειας φιλικές στο περιβάλλον που 

δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά 

και ραδιενεργά απόβλητα. 

      Είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: 

➢ Αιολική 

➢ Ηλιακή 

➢ Υδροηλεκτρική 

➢ Γεωθερμική 

➢ Βιομάζα 

➢ Ενέργεια κυμάτων 
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Η αιολική ενέργεια δημιουργείται έμμεσα από την ηλιακή 

ακτινοβολία, γιατί η ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της γης 

προκαλεί την μετακίνηση μεγάλων μαζών αέρα από τη μια περιοχή στην 

άλλη, δημιουργώντας με τον τροπο αυτό τους ανέμους. Αν υπήρχε η 

δυνατότητα με τη σημερινή τεχνολογία να καταστεί εκμεταλλεύσιμο το 

συνολικό αιολικό δυναμικό της γης, εκτιμάται ότι η παραγόμενη σε ένα 

χρόνο ηλεκτρική ενέργεια θα ήταν υπερδιπλάσια από τις ανάγκες της 

ανθρωπότητας στο ίδιο διάστημα. 

 

Η ηλιακή ενεργεια προκύπτει από τα τεράστια ποσά ενέργειας που 

εκπέμπει ο ήλιος. Η ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιείται για την παραγωγή 

θερμότητας και φωτοβολταϊκές εφαρμογες. Η πρώτη είναι η συλλογή της 

ηλιακής ενέργειας με στόχο την παραγωγή θερμότητας (χρησιμοποιείται 

κυρίως για τη θέρμανση νερού και τη μετατροπή του σε ατμό για την 

κίνηση τουρμπινών), ενώ στη δεύτερη εφαρμογή τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ηλεκτρισμό με τη χρήση 

φωτοβολταϊκών κυψελών ή συστοιχιών.  

 

Το νερό στη φύση, όταν βρίσκεται σε περιοχες με μεγάλο 

υψόμετρο, έχει δυναμική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε κινητική 

όταν το νερό ρέει προς χαμηλότερες περιοχές. Με τα υδροηλεκτρικά 

έργα γίνεται δυνατή η εκμετάλλευση του νερού για την παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο διοχετεύεται στην κατανάλωση με το 

ηλεκτρικό δίκτυο. Η μετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων με τη 

χρήση υδραυλικών τουρμπινών παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η 

ενέργεια αυτή ταξινομείται σε υδροηλεκτρική ενέργεια μεγάλης και 

μικρής κλίμακας. Η υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής κλίμακας διαφέρει 

σημαντικά από αυτή της μεγάλης κλίμακας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις 

της στο περιβάλλον. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες μεγάλης κλίμακας 

απαιτούν τη δημιουργία φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών με 

σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και γενικότερα στο άμεσο 

περιβάλλον. Αντίστοιχα τα συστήματα μικρής κλίμακας τοποθετούνται 

δίπλα σε ποτάμια και κανάλια με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερες 
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επιπτώσεις στο περιβάλλον.Υδροηλεκτρικές μονάδες λιγότερες των 

30MW χαρακτηρίζονται μικρής κλίμακας και θεωρούνται ανανεώσιμες 

πηγές. 

 

Γεωθερμία ή γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική 

ενέργεια της Γης που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη 

προς την επιφάνεια. Η μετάδοση θερμότητας πραγματοποιείται με δύο 

τρόπους: 

• Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια με ρυθμό 

0,04-0,06 w/m2 

• Mε ρεύματα μεταφοράς, που περιορίζονται όμως στις ζώνες 

κοντά στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω 

ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινομένων. 

Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής 

ενέργειας για την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι πρακτικά 

ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο 

μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις 

 

 Με τον όρο βιομάζα χαρακτηρίζουμε οποιοδήποτε υλικό 

παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς ( όπως είναι το ξύλο και άλλα 

προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά 

απόβλητα, απόβλητα βιομηχανικών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να 

χρησιμοποιειθεί ως καύσιμο για παργωγή ενέργειας. Η ενέργεια που 

είναι δεσμευμένη στις φυτικές ουσίες προέρχεται από τον ήλιο. Με τη 

διαδικασία της φωτοσύνθεσης τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή 

ενέργεια σε βιομάζα. Οι ζωικοί οργανισμοί προσλαμβάνουν αυτή την 

ενέργεια με την τροφή τους και αποθηκεύουν ένα μέρος της. Αυτή την 

ενέργεια αποδίδει τελικά η βιομάζα μετά την επεξεργασία και τη χρήση 

της, ενώ αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας γιατί στην 

πραγματικότητα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια που δεσμεύτηκε 

από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση. Η βιομάζα είναι η πιο  παλιά και 

διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Όλα τα παραπάνω υλικά, που 
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άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο και τα υγρά 

απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά απορρίματα των 

πόλεων και των βιομηχανιών μπορούν να μετατραπούν σε ενέργεια. 

 

Η ενέργεια κυμάτων προέρχεται από τη δυνατότητα των ωκεανών να μας 

προσφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι 

για να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια της θάλασσας 

1) Από τα κύματα 

Η κινητική ενέργεια των κυμάτων μπορεί να περιστρέψει την τουρμπίνα, 

όπως φαίνεται στο σχημα. Η ανυψωτική κίνηση του κύματος πιέζει τον 

αέρα προς τα πάνω , μέσα στο θάλαμο και θέτει σε περιστροφική κίνηση 

την τουρμπίνα έτσι ώστε η γεννήτρια να παράγει ρεύμα. Αυτός είναι ένας 

τύπος εκμετάλλευσης της ενέργειας των κυμάτων. 

 

Σχήμα 1.2.1: Σχηματική διάταξη παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από 

τον κυματισμό της θάλασσας [6] 

 

2) Από τις παλίρροιες  

Η  αξιοποίηση της παλιρροϊκής ενέργειας χρονολογείτε από εκατοντάδες 

χρόνια πριν, αφού με τα νερά που δεσμεύονταν στις εκβολές ποταμιών 

από την παλίρροια, κινούνταν νερόμυλοι. Ο τρόπος είναι απλός: Τα 

εισερχόμενα νερά της παλίρροιας στην ακτή κατά την πλημμυρίδα 

μπορούν να παγιδευτούν σε φράγματα, οπότε κατά την άμπωτη τα 
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αποθηκευμένα νερά ελευθερώνονται και κινούν υδροστρόβιλο, όπως 

στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Τα πλέον κατάλληλα μέρη για την 

κατασκευή σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι οι στενές ενβολές 

ποταμών. Η διαφορά μεταξύ της στάθμης του νερού κατά την άμπωτη 

και την πλημμυρίδα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα. Σήμερα οι 

μικροί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το θαλασσινό νερό 

βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Η ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να 

παραχθεί είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες μιας πόλης μέχρι 240 

χιλιάδων κατοίκων. 

 

3) Από τις θερμοκρασιακές διαφορές του νερού  

Η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί με την 

εκμετάλλευση της διαφοράς θερμοκρασιας μεταξύ του θερμότερου 

επιφανειακού νερού και του ψυχρότερου νερού του πυθμένα. Η 

διαφορά αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5 oC. 

 

 

1.3 Αιολική ενέργεια 

 

1.3.1 Κατάσταση στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος 

νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις 

νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην 

ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό 

δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των 

ηλεκτρικών αναγκών της χώρας. 

Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε 

ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί 

επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίμακα, ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ακτογραμμή
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αιολικό_δυναμικό&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Αιολικό_δυναμικό&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ήπιες_μορφές_ενέργειας
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νέος αναπτυξιακός νόμος  σε συνδυασμό με το νόμο για της ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας  παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα και για επενδύσεις 

μικρής κλίμακας. Το 2016 ήταν το δεύτερο καλύτερο έτος για την αιολική 

ενέργεια στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη 

δημοσιότητα η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας 

(ΕΛΕΤΑΕΝ), η συνολική καθαρή αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε κατά 

το 2016 ανέρχεται στα 238,55 MW. Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη 

ετήσια επίδοση μετά το ρεκόρ του 2011 που εγκαταστάθηκαν 313 MW. 

Η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων, 

αφού φιλοξενεί 736,7 MW, ακολουθεί η Πελοπόννησος με 453,9 MW και 

η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη όπου βρίσκονται 298,65 MW.   

 
 Σχήμα 1.3.1: Προοπτικές εκμετάλλευσης ΑΠΕ μέχρι το 2020 [7] 
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1.3.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αιολικής ενέργειας 

 

• Πλεονεκτήματα 

 

• Το «καύσιμο» (ο άνεμος) είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και 

δωρεάν. 

• Δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια θερμοκηπίου και άλλοι 

ρύποι, και έτσι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε 

σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά 

καύσιμα. Χαρακτηριστικά η χρήση μιας ανεμογεννήτριας 600KW, 

σε κανονικές συνθήκες αποτρέπει την ελευθέρωση 1200 τόνων 

CO2 ετησίως που θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον αν 

χρησιμοποιείτο άλλη πηγή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

όπως π.χ. άνθρακας.  

• Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της 

αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα. 

•  Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ενέργειας 

αφού κοστίζει ανάμεσα σε 4 και 6 cents ανά κιλοβατώρα (Η τιμή 

εξαρτάται από την ύπαρξη/παροχή ανέμου και από τη 

χρηματοδότηση ή μη του εκάστοτε προγράμματος παραγωγής 

αιολικής ενέργειας).  

• Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να στηθούν σε αγροκτήματα ή 

ράντσα, ωφελώντας έτσι την οικονομία των αγροτικών περιοχών, 

όπου βρίσκονται οι περισσότερες από τις καλύτερες τοποθεσίες 

από την άποψη του ανέμου. Οι αγρότες μπορούν να συνεχίσουν 

να εργάζονται στη γη, καθώς οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν 

μόνον ένα μικρό μέρος της γης. Οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων 

για την παραγωγή αιολικής ενέργειας πληρώνουν ενοίκιο στους 

αγρότες για τη χρήση της γης. 
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• Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και 

αναπτυσσόμενων χώρων, καθώς και να αποτελέσουν την 

εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου. 

• Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και την συντήρηση και 

έχει μεγάλο χρόνο ζωής. 

• Η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και 

ασφάλεια. 

• Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι αισθητά αθόρυβες. Το 

επίπεδο της έντασης του ήχου σε απόσταση 40 μέτρων από μια 

ανεμογεννήτρια είναι 50 - 60 db(A), που είναι αντίστοιχο με την 

ένταση μιας συζήτησης. Δεδομένης δε της απαιτούμενης 

ελάχιστης απόστασης των ανεμογεννητριών από γειτονικούς 

οικισμούς το επίπεδο αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο, της τάξης των 

30 db(A) περίπου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύβου ενός 

ήσυχου καθιστικού.  

• Η αιολική ενέργεια πάνω από όλα έχει φέρει έναν άνεμο αλλαγής 

στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα, ενώ δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη περιοχών με υψηλό 

αιολικό δυναμικό και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για 

εμάς και τα παιδιά μας. 

 

 

• Μειονεκτήματα 

 

• Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή 

θανατώσεις πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά 

«συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’ 

αυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε 

δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη 

δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε 
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εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει προηγηθεί Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).  

• Οπτικοαισθητική επίδραση: Η εγκατάσταση μιας τεράστιας 

ανεμογεννήτριας σε μια όχι και τόσο ανοιχτή περιοχή δημιουργεί 

άσχημη οπτική εντύπωση. Αντίθετα η εγκατάσταση της ίδιας 

ανεμογεννήτριας σε μια αχανή έκταση περνά σχεδόν 

απαρατήρητη. 

• Ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση: Το πρόβλημα της 

ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης δημιουργείται από την 

ανάκλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω στα 

περιστρεφόμενα πτερύγια της πτερωτής. 

· Τα αιολικά συστήματα έχουν υψηλό κόστος έρευνας και 

εγκατάστασης. 

· Απαιτούν πολύ χρόνο για την έρευνα και τη χαρτογράφηση του 

αιολικού δυναμικού των μεγάλων περιοχών, ώστε να εντοπιστούν 

τα ευνοϊκά σημεία. 

• Παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως προς την απόδοση ισχύος, 

διακύμανση που οφείλεται στη μεταβαλλόμενη -κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, του μήνα και του έτους- ένταση του ανέμου. Η αιολική 

ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτή (εκτός αν χρησιμοποιηθούν 

μπαταρίες που όμως αυξάνουν κατά πολύ το κόστος). Επιπλέον 

δεν μπορούν όλοι οι άνεμοι να τιθασευτούν ώστε να καλυφτούν, 

τη στιγμή που προκύπτουν, οι ανάγκες του ηλεκτρισμού.  

• Ως μορφή ενέργειας παρουσιάζει χαμηλή πυκνότητα και έχει 

αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης της τάξης του 30% ή και 

χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτούνται πολλές ανεμογεννήτριες για 

την παραγωγή αξιόλογης ισχύος και αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος 

εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Γι’ αυτό το λόγο μέχρι τώρα 

χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματική πηγή ενέργειας. 
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1.3.3 Εφαρμογές αιολικής ενέργειας 

 

Πλέον η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η συνεχώς αυξανόμενη 

εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας μιας και η δυνατότητες 

χρήσιμης ενέργειας που μπορεί να παρέχει για όλη την 

ανθρωπότητα είναι ανυπολόγιστες. 

Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούμε 

σήμερα τις Aνεμογεννήτριες, με τις οποίες μετατρέπεται η κινητική 

ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική.Η εκμετάλλευση της αιολικής 

ενέργειας με συστηματικό τρόπο άρχισε παγκοσμίως στις αρχές 

της δεκαετίας του ’80, όταν προκλήθηκε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση 

και αυξήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, στη γενική τους 

μορφή οι ανεμοκινητήρες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του 

ανέμου σε άλλες πιο χρήσιμες μορφές ενέργειας, όπως θερμική, 

ηλεκτρική και φυσικά μηχανική . Ο άνεμος, όμως, είναι μια 

ανεξέλεγκτη και χρονικά μεταβαλλόμενη σε όλες της τις 

παραμέτρους πηγή ενέργειας. Η δέσμευση και χρησιμοποίηση της 

ενέργειας αυτής, είναι ως εκ τούτου μια πολύ δαπανηρή 

διαδικασία. Η σχεδίαση και η κατασκευή μιας αποδοτικής και 

παράλληλα οικονομικής ανεμομηχανής δεν είναι εύκολη δουλειά. 

Παρόλα αυτά, οι σύγχρονες ανεμομηχανές (που η επιστημονική 

ονομασία τους είναι “συστήματα μετατροπής” της αιολικής 

ενέργειας , ή πιο απλά “ ανεμοκινητήρες ”, ή όταν παράγουν 

ηλεκτρική ενέργεια “ανεμογεννήτριες”, χρησιμοποιώντας τα 

πρόσφατα επιτεύγματα στην τεχνολογία των υλικών, στη 

μηχανολογία, στην ηλεκτρονική και στην αεροδυναμική, έχουν 

ανεβάσει σε υψηλά επίπεδα την απόδοση τους, μειώνοντας 

συνεχώς το κόστος της παραγόμενης ενέργειας. 

Η μελέτη ενός συστήματος ανεμογεννήτριας (Α/Γ), περιλαμβάνει 

την αεροδυναμική σχεδίαση και τη μελέτη εφαρμογής, στην οποία 

περιλαμβάνονται η μηχανολογική μελέτη και σχεδίαση, η μελέτη 

του ηλεκτρολογικού συστήματος και τα ηλεκτρολογικά συστήματα 
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ελέγχου και ασφαλείας. Η αεροδυναμική σχεδίαση αποτελεί 

προϋπόθεση για τον σχεδιασμό ενός συστήματος δέσμευσης και 

μετατροπής της ενέργειας του ανέμου, ενώ η 

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη είναι το αμέσως επόμενο και 

αναγκαίο στάδιο για την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, 

κατά τον αποδοτικότερο και πλέον συμφέροντα τεχνοοικονομικό 

τρόπο . 

  

  

Σχήμα 1.3.3.1: Σχηματική παράσταση εγκατάστασης εκμετάλλευσης αιολικής 

ενέργειας [8] 

 

Η διάταξη αυτή είναι μια γενική περίπτωση όπου η κινητική ενέργεια του 

ανέμου μετατρέπεται σε μηχανικό έργο με τη βοήθεια αεροδυναμικής 

διάταξης (π.χ. μιας έλικας). Αυτό το μηχανικό έργο μπορεί να είναι 

εκμεταλλεύσιμο επί τόπου ή να χρειαστεί να μετατραπεί σε μια άλλη 

μορφή ενέργειας και να μεταφερθεί στον τόπο της ζήτησης. 

Παραδείγματα εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέργειας επί τόπου 

είναι αυτό της παραγωγής υδρογόνου με ηλεκτρόλυση του νερού που 
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μπορεί να αποθηκευτεί, μεταφερθεί, και να καεί ως αέριο καύσιμο με 

μηδαμινή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

Στη δεύτερη που είναι και πιο ευρέως διαδεδομένη είναι αυτή της 

μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια λόγω της 

εύκολης μεταφοράς αλλά και της δυνατότητας που έχει να μετατρέπεται 

σε οποιαδήποτε άλλη μορφή θέλουμε. 

Βέβαια οι μεγάλες διακυμάνσεις της ενέργειας του ανέμου με το χρόνο 

πολλές φορές έχουν χρονική ασυμφωνία με την ζήτηση ενέργειας με 

αποτέλεσμα την αναγκαιότητα της αποθήκευσης της ενέργειας για τις 

χρονικές στιγμές στις οποίες η ισχύς του ανέμου πέφτει κάτω από ένα 

όριο. 

Έτσι ο βέλτιστος σχεδιασμός ενός συστήματος εκμετάλλευσης της 

αιολικής ενέργειας πρέπει να περιλαμβάνει: 

1.Μελέτη των χαρακτηριστικών του ανέμου με σκοπό την εκλογή της 

βέλτιστης τοποθεσίας για την εγκατάσταση της Α/Γ και την πιθανή 

παραγωγή ενέργειας. 

2. Σχεδιασμός της αεροδυναμικής διάταξης που να μετατρέπει κατά τον 

αποδοτικότερο τρόπο την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανικό 

έργο. 

3.Μελέτη της περίπτωσης μετατροπής του μηχανικού έργου σε άλλη πιο 

συμφέρουσα μορφή ενέργειας και βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματος 

μετατροπής του μηχανικού έργου του δρομέα. 

4. εύρεση του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης των διακυμάνσεων της 

ενέργειας του ανέμου. 

5. Μελέτη του βέλτιστου τρόπου μεταφοράς, αν απαιτείται 

6. Διεύρυνση της καλύτερης προσαρμογής της μεταβαλλόμενης 

παραγωγής ενέργειας του συστήματος προ την κατανάλωση. 
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Ένα σύστημα εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας αποτελείται από 
ανεμογεννήτριες. Οι δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται 
είναι οι εξής: 

• τις ανεμογεννήτριες με οριζόντιο άξονα, όπου ο δρομέας είναι 
τύπου έλικας και ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται συνεχώς 
παράλληλα προς τον άνεμο και 

• τις ανεμογεννήτριες με κατακόρυφο άξονα που παραμένει 
σταθερός. 

 

                 

                        

Σχήμα 1.3.3.2: Παράδειγμα ανεμογεννητριών (οριζόντιου και 
κατακόρυφου αξονα) [8] 

 

 

Στην παγκόσμια αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες 
οριζόντιου άξονα σε ποσοστό 90 %. Η ισχύς τους μπορεί να ξεπερνά τα 
500 Kw και μπορούν να συνδεθούν κατευθείαν στο ηλεκτρικό δίκτυο 
της χώρας. Έτσι μια συστοιχία πολλών ανεμογεννητριών, που 
ονομάζεται αιολικό πάρκο, μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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  Σχήμα 1.3.3.3: Παράδειγμα αιολικού πάρκου [9] 
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     Κεφαλαίο 2ο 

                                             Ανεμολογική Ανάλυση 

 

2.1  ‘Ανεμος 

 

Οι άνεμοι αποτελούν κίνηση αέριας μάζας στην ατμόσφαιρα που 

προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία. Ειδικότερα είναι αποτέλεσμα 

των θερμοκρασιακών διαφορών που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα 

είτε λόγω γεωγραφικού πλάτους είτε λόγω διαφορετικής θερμοκρασίας 

της επιφάνειας της γης. Οι διαφορετικές  γεωγραφικές θερμοκρασίες 

οφείλονται σε δύο κυρίως παράγοντες: 

1. την υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο σημείων και  

2. την διαφορετική φύση της επιφάνειας (έδαφος ή νερό) 

Οι άνεμοι που δημιουργούνται λόγω διαφορετικού γεωγραφικού 

πλάτους είναι φαινόμενα σχεδόν σταθερά ή μεταβλητά με μεγάλη 

περίοδο μεταβολής (εποχικά) καθώς επηρεάζονται από την περιστροφή 

της γης γύρω από τον άξονά της. Οι άνεμοι που οφείλονται στο δεύτερο 

παράγοντα χαρακτηρίζονται από μικρή χρονική διάρκεια ( ωριαία ή 

ημερήσια) και παρατηρούνται είτε κοντά σε ορεινούς όγκους είτε σε 

περιοχές κοντά σε θάλασσα όπου υπάρχει διαφορετικός βαθμός 

θέρμανσης ή ψύξης του εδάφους και του υδάτινου όγκου. 

Η κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να αναλυθεί σε δύο 

συνιστώσες: 

1. την οριζόντια  οποία συνήθως αναφέρεται ως άνεμος, ορίζει 

τη διεύθυνσή του βάσει του σημείου του ορίζοντα από το 

οποίο πνέει 

2. και την κατακόρυφη συνιστώσα, η οποία αναφέρεται ως 

ρεύμα και χαρακτηρίζει τον άνεμο ως ανοδικό ή καθοδικό. 
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2.2  Κατανομή ταχύτητας ανέμου 

 

Η ταχύτητα του ανέμου, σε έναν τόπο, μεταβάλλεται κάθε στιγμή και η 

κατανομή της μεταβάλλεται επίσης από εποχή σε εποχή του έτους. 

Παρόλα αυτά, η κατανομή των ταχυτήτων του ανέμου κατά τη διάρκεια 

ενός έτους, επαναλαμβάνεται με πολύ μικρές αποκλίσεις από έτος σε 

έτος. Οι μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου, στη διάρκεια ενός έτους, 

περιγράφονται από την κατανομή πιθανοτήτων (ή συχνοτήτων)  Weibull, 

η οποία ορίζεται από την εξίσωση: 

 

                      

Όπου: 

• f(v): η πιθανότητα η ταχύτητα του ανέμου να είναι ίση με  ή η % 

συχνότητα της ταχύτητας  

• V: ο παράγοντας μεγέθους (έντασης) της κατανομής Weibull  

[m/s], ο οποίος συνδέεται με τη μέση ταχύτητα του ανέμου, σε 

κάθε γεωγραφικό τόπο. 

• k: ο παράγοντας σχήματος της κατανομής Weibull [αδιάστατος] 

 

Έτσι, αν η πιθανότητα της V = 15 m/s (54 km/h) είναι 0,08 ή 8 %, αυτό 

σημαίνει ότι το 8 % των ωρών του έτους η ταχύτητα του ανέμου έχει την 

παραπάνω τιμή και λαμβάνοντας υπόψη ότι το έτος έχει 365 x 24 = 8.760 

ώρες, ο άνεμος φυσά με ταχύτητα 15 m/s για 0,08 x 8.760 = 700 ώρες 

κάθε έτος. Η γραφική απεικόνιση της κατανομής Weibull για τυπικές 

τιμές ων σταθερών k και c παριστάνεται στα Σχήματα που ακολουθούν. 
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Σχήμα 2.1.1.1: Κατανομή Weibull για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου K. 

 

Η πραγματική κατανομή της ταχύτητας των ανέμων, στους 

περισσότερους τόπους της γης ακολουθούν κατανομή Weibull με k ≈ 2 

και παράγοντα έντασης c = 5 – 25 m/s (οι τιμές αυτές της έντασης 

αφορούν σε τόπους με πραγματικό αιολικό ενδιαφέρον – χαμηλότερες ή 

ακόμη και υψηλότερες τιμές του c καθιστούν τους αντίστοιχους τόπους 

ασύμφορους, όσον αφορά στην πραγματική εκμετάλλευσης του 

αιολικού τους δυναμικού) και η θεωρητική κατανομή Weibull πολύ λίγο 

αποκλίνει από την πραγματική κατανομή των ταχυτήτων του ανέμου στις 

περιοχές αυτές, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. 
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Σχήμα 2.1.1.2: Κατανομή Weibull για παράγοντα σχήματος k = 2 και για 

διαφορετικές τιμές του παράγοντα έντασης c [18] 

 

 

Οι ετήσιες κατανομές ταχυτήτων του ανέμου χαρακτηρίζονται από: 

 

1. Την συχνότερη ή αλλιώς την επικρατέστερη τιμή της κατανομής, η 

οποία στην περίπτωση αυτή αναφέρεται σε εκείνη την ταχύτητα 

ανέμου , που εμφανίζει τη υψηλότερη πιθανότητα (συχνότητα) 

εμφάνισης (αυτή που αντιστοιχεί στο μέγιστο της κατανομής). 

2. Τη μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου, η οποία υπολογίζεται από 

τη σχέση: 

 

Vave = ∑ f(v)v [m/s]       (2.1.1.2) 
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 και η οποία για κατανομή Weibull με παράγοντα σχήματος k ≈ 2      

συνδέεται με την παράμετρο έντασης με τη σχέση: 

 

   Vave = 0,90 x c    (2.1.1.3) 

 

3. Τη μέση κυβική ταχύτητα (root mean cube – rmc) Vrmc, η οποία 

υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

Για το λόγο ότι η ισχύς του ανέμου είναι ανάλογη της τρίτης     

δύναμης της ταχύτητας, η μέση κυβική ταχύτητα παρέχει ένα   

γρήγορο τρόπο υπολογισμού του ειδικού (ανά μονάδα 

επιφάνειας) αιολικού δυναμικού, μίας τοποθεσίας, μέσω της 

σχέσης: 

 

  ε = 365 × 24 × Prmc [Wh/m2 ]   (2.1.1.5) 

 

Όπου:   

                     

                    

η ετήσια μέση κυβική ισχύς του ανέμου, στη συγκεκριμένη τοποθεσία. 

 

Ενώ είναι σαφές ότι οι υψηλότερες ταχύτητες ανέμου παρέχουν τη 

δυνατότητα υψηλότερης ενεργειακής συγκομιδής, εντούτοις οι 

ταχύτητες εμφανίζονται σε χαμηλότερες συχνότητες από ότι οι χαμηλές 

ταχύτητες. Προκειμένου να γίνει αντιληπτό σε ποιο διάστημα ταχυτήτων 

ανέμου θα πρέπει να εστιάζεται η απόληψη αιολικής ενέργειας σε έναν 
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τόπο, αντίστοιχα προς την ετήσια κατανομή ταχυτήτων, ορίζεται και η 

ετήσια κατανομή αιολικής ενέργειας. Για το λόγο ότι οι υψηλότερες 

ταχύτητες ανέμου διαθέτουν υψηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο, η 

καμπύλη της κατανομής ενεργειών παρουσιάζει μέγιστο δεξιότερα του 

μέγιστου της κατανομής ταχυτήτων. 

 

 

2.3  Ταχύτητα και Ενέργεια του Ανέμου 

 

Η κινητική ενέργεια μίας μάζας αέρα m που κινείται με ταχύτητα V, 

δίνεται από τη σχέση: 

  

           

 

και η ισχύς του (η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου) από τη σχέση: 

 

   

 

όπου: 

• ṁ = ρ × V × A [kg/s] η μαζική παροχή του αέρα μέσω της 

επιφάνειας που σαρώνεται από τα πτερύγια του δρομέα, 

• ρ [kg/m3]: η πυκνότητα του αέρα (σε κανονικές συνθήκες – 

πίεση 1 atm και θερμοκρασία 25οC – η πυκνότητα του αέρα 

είναι 1,225 Kg/m3 

• V [m/s]: η ταχύτητα του ανέμου και 
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• Α [m2]: το εμβαδόν της επιφάνειας που σαρώνεται από τα 

πτερύγια του δρομέα. 

Οπότε, η εξίσωση που δίνει την ισχύ του ανέμου, που διέρχεται από μία 

επιφάνεια Α, κάθετη στη διεύθυνση του, με ταχύτητα V, παίρνει τη 

μορφή: 

   

             

 

από την οποία φαίνεται ότι η ισχύς του ανέμου είναι ανάλογη της τρίτης 

δύναμης της ταχύτητας του και ευθέως ανάλογη της πυκνότητα του. Το 

αιολικό δυναμικό μίας θέσης εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου 

αξιολογείται στη βάση της ειδικής ισχύος p [W/m2] του ανέμου στην 

περιοχή αυτή, δηλαδή της ισχύος του ανέμου ανά μονάδα επιφάνειας 

που δυνητικά θα σαρώνεται από τα πτερύγια. Η εξίσωση της  ειδικής 

ισχύς είναι: 

 

   

 

Από την ισχύ που διαθέτει ο άνεμος, λόγω της ταχύτητας του, μόνο ένα 

μέρος μπορεί να προσληφθεί από τα πτερύγια της Α/Γ (του δρομέα). Η 

ισχύς P0 που προσλαμβάνεται από τα πτερύγια είναι ίση με τη διαφορά 

της ισχύος του ανέμου πριν και μετά το δίσκο που σαρώνεται από αυτά. 

Αν μετά την Α/Γ η ταχύτητα του ανέμου έχει ελαττωθεί σε V0, η ισχύς που 

προσέλαβαν τα πτερύγια είναι: 
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Όπου: 

• V [m/s] η ταχύτητα του ανέμου πριν από το επίπεδο που σαρώνουν 

τα πτερύγια 

• V0 [m/s] η ταχύτητα του ανέμου μετά από αυτό. 

 

Η Α/Γ αναχαιτίζει τη ροή του ανέμου σε όλη την έκταση που σαρώνεται 

από τα πτερύγια της, κατά την περιστροφή τους, παρά το γεγονός ότι 

διαθέτει συνήθως 2 – 3 πτερύγια, που καλύπτουν μόνο το 5 – 10 % της 

επιφάνειας αυτής. Αγνοώντας φαινόμενα ρευστοδυναμικής και 

εξετάζοντας μακροσκοπικά το επίπεδο που σαρώνεται από τα πτερύγια, 

η ταχύτητα στο επίπεδο αυτό είναι ίση με τη μέση τιμή Vaverage των 

ταχυτήτων του ανέμου, πριν και μετά το επίπεδο αυτό: 

 

   

 

Οπότε η μαζική παροχή του ανέμου διαμέσου των πτερυγίων είναι: 

 

   

και η ισχύς που προσλαμβάνεται από τα πτερύγια, γίνεται: 
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ή ισοδύναμα: 

  

 

   

 

 

2.4  Συντελεστής ισχύος  

 

Η παράσταση: 

 

  

 

ορίζει το συντελεστή ισχύος (power coefficient) Cp του δρομέα ή αλλιώς 
την απόδοση του δρομέα (rotor efficiency). Η γραφική παράσταση της 
Εξίσωσης 10, ως προς το λόγο Vo/V, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 και 
εμφανίζει απλό μέγιστο ίσο με 0,59, για Vo/V = 1/3. Η τιμή αυτή του 0,59 
ή 59 % αποτελεί και τη θεωρητική μέγιστη απόδοση του δρομέα και 
ονομάζεται απόδοση Betz ή όριο του Betz (από το όνομα του φυσικού 
που απέδειξε την ύπαρξη του). Το όριο του Betz δηλώνει ότι η μέγιστη 
ισχύς που μπορεί να προσληφθεί από τον άνεμο δεν μπορεί να ξεπεράσει 
το 59 % της ισχύος που αυτό μεταφέρει και η μέγιστη αυτή απόληψη 
ισχύος συμβαίνει όταν η ταχύτητα του ανέμου μετά την Α/Γ είναι ίση με 
το 1/3 της ταχύτητας του ανέμου πριν από την Α/Γ. 

Στην πράξη, το όριο του Betz αποτελεί μία πολύ υψηλή τιμή απόδοσης, 
που δεν μπορεί να επιτευχθεί. Σε πραγματικές εφαρμογές, η απόδοση 
του δρομέα προσεγγίζει το 50 % για Α/Γ υψηλής ταχύτητας δύο 
πτερυγίων και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ του 20 και του 40 % για 
συμβατικές Α/Γ δύο ή τριών πτερυγίων. 
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Σχήμα 2.1.3.1: Μεταβολή του συντελεστή απόδοσης του δρομέα με τον λόγο των 
ταχυτήτων του ανέμου μετά και πριν την Α/Γ [19] 

Σχήμα 2.1.3.2: Τυπικές τιμές του συντελεστή απόδοσης του δρομέα, συναρτήσει 
του λόγου TSR και για διάφορους τύπους Α/Γ [19] 

 

 

Έτσι, με βάση τον ορισμό της Εξίσωσης 10, η ισχύς που παράγεται από 
την Α/Γ δίνεται από τη σχέση: 
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Ο συντελεστής απόδοσης του δρομέα επηρεάζεται από την ταχύτητα 
περιστροφής του σε σχέση με την ταχύτητα του ανέμου, που προσπίπτει 
στην Α/Γ. Για να εκφραστεί η σχέση αυτή ορίζεται ο λόγος της γραμμικής 
ταχύτητας του άκρου του πτερυγίου προς τη γραμμική ταχύτητα του 
ανέμου (tip-speed ratio – TSR) ως εξής: 

 

 

    

 

 

όπου R [m] το μήκος του πτερυγίου και ω η γωνιακή ταχύτητα 
περιστροφής του. 

 

Τέλος, όπως φαίνεται από τη μέχρι τώρα ανάλυση, η ισχύς που 
μεταφέρεται από τον άνεμο (Εξισώσεις 2, 3 και 4) , όπως και η ισχύς που 
προσλαμβάνεται από την Α/Γ (Εξισώσεις 5, 8, 9 και 11) επηρεάζεται από 
την πυκνότητα του αέρα. Όπως αναφέρθηκε, η πυκνότητα του αέρα σε 
κανονικές συνθήκες (πίεση 1 atm και θερμοκρασία 25 oC) είναι 1,225 
kg/m3 . Θεωρώντας ότι ο αέρας προσεγγίζει τη συμπεριφορά των 
ιδανικών αερίων, στις συνήθεις συνθήκες που επικρατούν κοντά στην 
επιφάνεια της γης, η πυκνότητα του θα μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία 
και την πίεση, σύμφωνα με τη σχέση: 

 

 

     

 

όπου p, η πίεση [pa], T η απόλυτη θερμοκρασία [Κ] και R η παγκόσμια 
σταθερά των αερίων [8,314 j/molK]. Στην πράξη, η πυκνότητα του αέρα 
μεταβάλλεται σχεδόν ανεπαίσθητα με τη θερμοκρασιακή διακύμανση 
των εποχών του έτους, ενδέχεται όμως η μεταβολή της πυκνότητας να 
παίζει κάποιο ρόλο, στην περίπτωση της μεταβολής της με το υψόμετρο, 
από την επιφάνεια της θάλασσας. Με την αύξηση του υψομέτρου, η 
θερμοκρασία ελαττώνεται ανεπαίσθητά, η πίεση όμως ελαττώνεται 
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αισθητά. Η συνδυασμένη επίδραση του υψομέτρου, στη μεταβολή της 
πυκνότητας του αέρα περιγράφεται από τη σχέση: 

 

   

 

όπου:  

• ρο: η πυκνότητα του αέρα σε κανονικές συνθήκες (1,225 kg/m3) 

• Η: το υψόμετρο [m]. 

 

Από την παραπάνω εξίσωση υπολογίζεται ότι σε ύψος 500 m, η 
πυκνότητα του αέρα έχει ελαττωθεί σε 1,165 kg/m3, δηλαδή κατά 
περίπου 5 %, επιφέροντας μία ανάλογη μείωση στην ισχύ που αυτός 
μεταφέρει. 
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      Κεφάλαιο 3ο 

      Αιολικά Συστήματα 

 
 

3.1  Ανεμογεννήτριες 

 

 

Μετατροπή αιολικής ενέργειας 

Μια ανεμογεννήτρια είναι ένας περιστροφικός κινητήρας που 
συλλαμβάνει ενέργεια από τη   ροή του ανέμου χρησιμοποιώντας 
αεροδυναμικά σχεδιασμένα πτερύγια και τη μετατρέπουν  σε χρήσιμη 
μηχανική ισχύ. Το διαθέσιμο της ισχύς εξαρτάται από την ταχύτητα του 
ανέμου αλλά είναι σημαντικό να ελέγχετε και να περιορίζει την ταχύτητα 
σε υψηλότερες ταχύτητες ανέμου, ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στη 
μονάδα. Ο περιορισμός ισχύος μπορεί να γίνει με μία από τις τρεις 
ακόλουθες μεθόδους, δηλαδή με stall control (το πτερυγιο είναι 
σταθερό, αλλά η στάση του ανέμου εμφανίζεται κατά μήκος του 
πτερυγίου σε υψηλότερη ταχύτητα ανέμου), active control (η γωνία του 
πτερυγίου ρυθμίζεται έτσι ώστε να δημιουργείται στάση κατά μήκος των 
πτερυγίων) και pitch control  (τα πτερύγια εξέρχονται από τον άνεμο σε 
υψηλότερη ταχύτητα ανέμου). Ουσιαστικά, τρεις τύποι χαρακτηριστικών 
συστημάτων  ανεμογεννήτριας είναι οι πιο διαδεδομένοι. Ο πρώτος 
τύπος είναι ένα σύστημα σταθερής ταχύτητας  στροβίλων με μια 
τυποποιημένη γεννήτρια επαγωγής σκακιού (SCIG) απευθείας 
συνδεδεμένη στο δίκτυο. Ο δεύτερος τύπος είναι ένα σύστημα 
ανεμογεννητριών μεταβλητής ταχύτητας με μία διπλή τροφοδοτούμενη 
γεννήτρια επαγωγής (DFIG). Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος που 
τροφοδοτεί την περιέλιξη του ρότορα έχει ισχύ έως και 30% της 
ονομαστικής ισχύος. Η  περιέλιξη του στάτη της DFIG συνδέεται άμεσα 
με το δίκτυο. Ο τρίτος τύπος είναι μια ανεμογεννήτρια μεταβλητής 
ταχύτητας με πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα μετατροπής ισχύος και 
σύγχρονη γεννήτρια SCIG. Ένα  πολυεπίπεδο  κιβώτιο ταχυτήτων 
χρησιμοποιείται συνήθως με τους δύο πρώτους τύπους γεννητριών. 
Σύγχρονες γεννήτριες, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης γεννήτριας 
μόνιμου μαγνήτη (PMSG), μπορεί να κατευθύνομται  άμεσα από ένα 
σύστημα χαμηλής σχέσης κιβωτίου ταχυτήτων. ένα ή δύο. Το σχήμα 2 
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συνοψίζει τα κύρια τμήματα που περιλαμβάνονται σε ένα τυπικό 
συστήμα ανεμογεννητριών (Chen & Blaabjerg, 2009). 
 
 
 

            

               Σχήμα 2. Γενική περιγραφή συστήματος ανεμογεννήτριας [10] 

 

Η κατάλληλη στάθμη τάσης σχετίζεται με την παραγόμενη στάθμη 

ισχύος. Μία σύγχρονη ανεμογεννήτρια είναι συχνά εξοπλισμένη με έναν 

μετασχηματιστή που επιταχύνει την τάση του ακροδέκτη της γεννήτριας, 

συνήθως από μια τάση κάτω από 1 kV (π.χ. 575 ή 690 V), σε μια μέση 

τάση περίπου 20-30 kV, για την τοπική ηλεκτρική σύνδεση σε αιολικό 

πάρκο (επίπεδο διανομής). Αν το αιολικό πάρκο είναι μεγάλο και η 

απόσταση από το ηλεκτρικό δίκτυο είναι εξίσου μεγάλη, ένας 

μετασχηματιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να  μετατρέψει τη  

μέση τάση στο αιολικό πάρκο σε υψηλή όπως για παράδειγμα συμβαίνει 

για μεγάλες υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις σε εκατοντάδες MW, 

εναέριες γραμμές υψηλής τάσης πάνω από 100 kV. Για υπεράκτια 

αιολικά πάρκα με μεγάλη απόσταση μετάδοσης σε ένα χερσαίο δίκτυο, 

η παραγόμενη ενέργεια μεταφέρεται από υποβρύχια καλώδια. Τα 

καλώδια μεταξύ των στροβίλων συνδέονται με έναν μετασχηματιστή 

υποσταθμού, το οποίο, στις περισσότερες περιπτώσεις, τοποθετείται 

ανοικτά κοντά στο αιολικό πάρκο λόγω της μεγάλης  απόστασης από την 

ακτή (πάνω από 5 χλμ. από την ακτή). 
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3.2  Δομή ανεμογεννήτριας 

 

Η πιο συνηθισμένη μορφή ανεμογεννήτριας που χρησιμοποιούμε 
σήμερα είναι του οριζόντιου άξονα. Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου 
άξονα έχουν τον άξονά τους παράλληλο προς την επιφάνεια της Γης και 
συνήθως παράλληλα και με την διεύθυνση του ανέμου. Αυτού του τύπου 
οι ανεμογεννήτριες έχουν συνήθως 2 ή 3 πτερύγια, σε αντίθεση με τους 
ανεμόμυλους που έχουν πολλά. Ένα χαρακτηριστικό των πτερυγίων 
αυτών είναι ότι έχουν μεγάλο αεροδυναμικό βαθμό απόδοσης. Τα κύρια 
μηχανικά μέρη είναι ο δρομέας ή φτερωτή, το σύστημα μετάδοσης 
κίνησης (κύριος άξονας και κιβώτιο ταχυτήτων), η γεννήτρια, ο πύργος 
στήριξης στον οποίο είναι τοποθετημένος ο δρομέας, το σύστημα 
πέδησης (η ανεμογεννήτρια πρέπει να μειώνει ταχύτητα όταν 
υπερβαίνει ένα όριο ταχύτητας, για να μην υποστεί κάποια βλάβη) και το 
σύστημα ελέγχου, σύνδεσης και αποθήκευσης (συσσωρευτές) της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος υπάρχει και σύστημα 
προσανατολισμού ανάλογα με την διεύθυνση του ανέμου, το οποίο 
γίνεται είτε με αισθητήρες είτε με καθοδηγητικό πτερύγιο (κάτι σαν 
ανεμοδείκτη). 

     
         Σχήμα 3.1.1: Δομή ατράκτου ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα [11] 
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Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τα οποία με τη 
σειρά τους περιστρέφουν ένα μοτέρ το οποίο παράγει ρεύμα. Το ρεύμα 
αυτό μπορεί να διοχετεύεται κατ΄ ευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ρεύματος 
ή να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές ή και να θερμαίνει νερό. Στη 
συνέχεια θα δούμε ένα σχήμα με τη λεπτομερή δομή μιας 
ανεμογεννήτριας και θα γίνει ανάλυση των δομικών μερών της. 

 

 

 

 

     
          Σχήμα 3.1.2: Λεπτομερής δομή εσωτερικού ανεμογεννήτριας [12] 
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Κύρια μέρη ανεμογεννήτριας 

1. Ανεμόμετρο (Anemometer): μετράει την ταχύτητα του ανέμου και 
μεταβιβάζει τα ανεμολογικά δεδομένα σε έναν ελεγκτή. 

 

2. Πύργος (tower): Ο πύργος στηρίζει το θάλαμο και την πλήμνη της 
Α/Γ και το ύψος του εξυπηρετεί την αποκομιδή αιολικής ενέργειας 
σε κατά το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, όπου η 
ταχύτητα του ανέμου είναι μεγαλύτερη. Στις Α/Γ μικρής 
ονομαστικής ισχύος το ύψος του πύργου μπορεί να είναι αρκετές 
φορές μεγαλύτερο από το μήκος των πτερυγίων, ενώ για Α/Γ πάνω 
από 500 kW, το ύψος του πύργου τείνει να είναι οριακά 
μεγαλύτερο από μήκος των πτερυγίων. Το κυριότερο πρόβλημα 
όσον αφορά στη διαστασιολόγηση του πύργου είναι η αντοχή του 
στη ροπή που του ασκεί ο άνεμος καθώς και στις δονήσεις που 
υφίσταται από την περιστροφή των πτερυγίων. Κρίσιμο σημείο ως 
προς το σχεδιασμό του είναι η όλη διάταξη να αποφεύγει τα 
φαινόμενα συντονισμού, σε όλο το εύρος πιθανών ανέμων της 
περιοχής. 

 

3. Πτερύγια (Blades): Τα πτερύγια, στις σύγχρονες Α/Γ, 
κατασκευάζονται από εποξιδικά συνθετικά υλικά μεγάλης αντοχής 
και μικρού ειδικού βάρους, ώστε να αντέχουν στις ροπές που 
αναπτύσσονται και να τις ελαχιστοποιούν. Ειδικά η σύνδεση των 
πτερυγίων με την πλήμνη δέχεται τις υψηλότερες μηχανικές τάσεις 
και αποτελεί το πιο ευαίσθητο σημείο της όλης κατασκευής. 
Προκείμενου οι τάσεις αυτές να συγκρατηθούν κάτω 

από ένα όριο και να αποφευχθεί η αποκόλληση των πτερυγίων, η 
ταχύτητα περιστροφής της ελέγχεται από μηχανικό φρένο, που 
βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου. Σε περιπτώσεις πολύ 
ισχυρών ανέμων, η περιστροφή του ρότορα σταματά και η το 
επίπεδο περιστροφής των πτερυγίων στρέφεται, μαζί με όλο τον 
θάλαμο, παράλληλα στην κατεύθυνση του ανέμου. 
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                                Σχήμα 3.1.3: Πτερύγιο ανεμογεννήτριας [13] 

 

 

 

4. Φρένο (Brake): ένα δισκόφρενο το οποίο μπορεί να λειτουργεί        
μηχανικά, ηλεκτρικά ή υδραυλικά για να σταματήσει τον κινητήρα 
σε περίπτωση ανάγκης. 

 

5. 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. 

 

6. 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) 
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μέρος μιας ανεμογεννήτριας και οι μηχανικοί μελετούν γεννήτριες 
οι οποίες θα λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες περιστροφής 
και δε θα απαιτούνται κιβώτια ταχυτήτων. 

 

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

 

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

 

9. Άξονας χαμηλής ταχύτητας (Low-speed Shaft): ο ρότορας κινεί τον 
άξονα χαμηλής ταχύτητας περίπου στις 30 με 60 στροφές ανά 
λεπτό. 

 

10.  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 προστατεύει τα 
μέρη εντός του κελύφους. Μερικά κελύφη είναι αρκετά μεγάλα 
ώστε να μπορεί ένας τεχνικός να κάθεται όρθιος μέσα σε αυτό ενώ 
δουλεύει. 

 

11.  Κλίση (Pitch): τα πτερύγια έχουν τη δυνατότητα να γύρω από τον 
διαμήκη άξονά τους, ώστε να μειώνουν τα αεροδυναμικά φορτία 
(lift) πάνω στην πτερύγωση στις μεγάλες ταχύτητες του ανέμου και 
να τα μειώνουν στις μικρές ταχύτητες. 

 

12. Ρότορας (Rotor): τα πτερύγια και το κεντρικό σημείο ονομάζονται 
ρότορας. 

 

13. Ανεμοδείκτης (Wind vane): υπολογίζει την διεύθυνση και 
επικοινωνεί με τον οδηγό εκτροπής ώστε να προσανατολίζεται 
στον άνεμο. 
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14. Οδηγός εκτροπής (Yaw drive): φέρνει τις ανεμογεννήτριες προς τον 
άνεμο.Χρησιμοποιείται για να αφήνει το ρότορα να βρίσκεται 
προς τον άνεμο καθώς αυτός μεταβάλλεται. Οι ανεμογεννήτριες 
που λειτουργούν υπήνεμα δεν απαιτούν οδηγό εκτροπής. Ο 
άνεμος μόνος φέρνει υπήνεμα το ρότορα. 

 

15. Κινητήρας εκτροπής (Yaw motor): δίνει ενέργεια στον οδηγό 
εκτροπής 

 

 

 

3.3  Είδη ανεμογεννητριών 

 

Τις ανεμογεννήτριες μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες 
ανάλογα με την θέση του άξονα περιστροφής ως προς την Γη. Έτσι  
υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα (HAWT-horizontal axis 
wind turbine) και οι καθέτου άξονα(VAWT-vertical axis wind turbine). 

 

➢ Α/Γ οριζόντιου 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. Στην κατηγορία 
των αιολικών  µηχανών οριζοντίου άξονα περιλαµβάνονται και οι 
ανεµογεννήτριες που χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο σήµερα 
(περίπου το 90%  του συνόλου των εγκατεστηµένων παγκοσµίως  
µηχανών),  και οι οποίες ονοµάζονται ανεµογεννήτριες τύπου 
‘’έλικας’’.  Οι  µηχανές αυτές εµφανίζουν σηµαντικές 
περιφερειακές ταχύτητες, ενώ τα πτερύγια τους που είναι 
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συνήθως ένα έως τρία, βασίζονται στην τεχνολογία των 
αεροπορικών ελίκων αλλά και σ’ αυτή της έλικας των ελικοπτέρων. 
Ένα από τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι ο  µεγάλος 
αεροδυναµικός βαθµός απόδοσής τους, αλλά και η βέλτιστη 
λειτουργία τους σε  µεγάλες τιµές της παραµέτρου περιστροφής 
‘’λ’’, µε αποτέλεσµα την αρκετά  µεγάλη σχετική ταχύτητα 
προσβολής των πτερυγίων από τον άνεµο.   

 

                 

 

Σχήμα 3.1.2.1:Παράδειγμα Α/Γ οριζόντιου άξονα [14] 

 

 

➢ Α/Γ κάθετου άξονα 

 

Οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα μπορούν να 
εκμεταλλευτούν το άνεμο ανεξάρτητα από τη κατεύθυνση του 
ανέμου και δεν υπάρχει η ανάγκη ρύθμισης του δρομέα με αλλαγή 
της κατεύθυνσης του ανέμου. Οι ανεμογεννήτριες αυτές 
περιστρέφονται γύρω από έναν κάθετο άξονα προς την 
κατεύθυνση του ανέμου. Το παραγόμενο μηχανικό έργο 
μεταφέρεται μέσω του κατακόρυφου άξονα στο έδαφος όπου 
εγκαθίσταται η γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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                       Σχήμα 3.1.2.2: Παράδειγμα Α/Γ κάθετου άξονα [15] 

 

 

Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα που αναπτύχθηκαν 
είναι του τύπου Savonius και Darrieus. Η διαφορά αυτών των δυο εκτός 
από τον σχεδιασμό τους είναι ότι η Savonius ξεκινάει πιο εύκολα και είναι 
δεν τόσο αποδοτική ενώ η Darrieus δεν ξεκινάει τόσο εύκολα αλλά είναι 
πολύ αποδοτική. Για αυτό έχουν κατασκευαστεί ανεμογεννήτριες που 
είναι συνδυασμός και των δυο τύπων, έτσι ώστε με την Savonius να 
έχουμε εύκολη εκκίνηση και με την Darrieus τα υπόλοιπα που 
αναφέραμε παραπάνω. Υπάρχουν επίσης πολλές ανεμογεννήτριες 
κάθετου άξονα, αλλά όλες βασίζονται στην λογική των Savonius και 
Darrieus απλά γίνονται μετατροπές στον σχεδιασμό τους. 

 

Οι ανεμογεννήτριες μπορούν είτε να σχεδιάζονται για να λειτουργούν με 

σταθερή ταχύτητα είτε με μεταβλητή. Πολλές ανεμογεννήτριες χαμηλής 

ισχύος που χτίστηκαν μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το 

λεγόμενο "Danish concept" που ήταν πολύ δημοφιλές τη δεκαετία του 

'80, σύμφωνα με το οποίο η αιολική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική 

χρησιμοποιώντας τους εξής μηχανισμούς: Ο ρότορας της 

ανεμογεννήτριας είναι συνδεδεμένος με τον άξονα της γεννήτριας με 
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κιβώτιο ταχυτήτων σταθερού λόγου. Σε κάθε δεδομένο σημείο 

λειτουργίας η τουρμπίνα πρέπει να λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα. 

Στην άλλη περίπτωση, οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες υψηλής ισχύος 

στην περιοχή των 2-10 MW βασίζονται κυρίως σε λειτουργία μεταβλητής 

ταχύτητας με έλεγχο γωνίας κλίσης πτερυγίου που λαμβάνεται κυρίως 

μέσω της ισχύος με ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτές οι ανεμογεννήτριες 

μπορούν να αναπτυχθούν ως επί το πλείστον χρησιμοποιώντας είτε μία 

σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη (χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων) PMSG 

συνδεδεμένη με ένα μετατροπέα ισχύος πλήρους κλίμακας ή 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα γεννήτριας επαγωγής διπλής 

τροφοδοσίας (DFIG) που αποτελείται από μία DFIG και ένα μετατροπέα 

ισχύος μερικής κλίμακας . Με βάση αυτές τις έννοιες τα σχέδια 

ανεμογεννητριών μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις έννοιες 

ανεμογεννητριών, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

 

 

 

• Τύπος A - Ανεμογεννήτρια σταθερής ταχύτητας 

 

Αυτή η τοπολογία αντιστοιχεί στην ανεμογεννήτρια με σταθερή 

ταχύτητα, με ασύγχρονη γεννήτρια επαγωγής κλωβού (SCIG) απευθείας 

συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα 

μετασχηματιστή ισχύος όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.1.2.3. Η 

γεννήτρια επαγωγής αντλεί πάντα ενεργό ισχύ από το δίκτυο AC, γι αυτή 

την ενέργεια απαιτείται ένας αντισταθμιστής ισχύος, όπως και ένα 

κύκλωμα πυκνωτών, προκειμένου να μειωθεί ή να εξαλείφθει η ζήτηση 

αέργου ισχύος. Μια ομαλότερη σύνδεση δικτύου λαμβάνει χώρα με την 

εισαγωγή ενός μαλακού εκκινητή. Ανεξάρτητα από την αρχή ελέγχου 

ισχύος σε μηχανή σταθερής ταχύτητας, οι διακυμάνσεις του ανέμου 

μετατρέπονται σε μηχανικές διακυμάνσεις και περαιτέρω σε 

διακυμάνσεις ηλεκτρικής ισχύος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

διακυμάνσεις τάσης στο σημείο σύζευξης (PCC) της ανεμογεννήτριας με 
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το ηλεκτρικό δίκτυο όταν το δίκτυο είναι ασθενές. Λόγω αυτών των 

διακυμάνσεων τάσης, η σταθερή  ταχύτητα της ανεμογεννήτριας αντλεί 

κυμαινόμενη ισχύ από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας η οποία αυξάνει 

τόσο τις διακυμάνσεις τάσης όσο και τις απώλειες γραμμών. 

 

 

Σχήμα 3.1.2.3: Α/Γ σταθερής ταχύτητας συνδεδεμένη στο δίκτυο [16] 

 

 

 

• Τύπος Β - Ανεμογεννήτρια μερικής μεταβλητής ταχύτητας με 

μεταβλητή αντίσταση στροφείου 

 

Αυτή η τοπολογία αντιστοιχεί στην ανεμογεννήτρια με μερική μεταβλητή 

ταχύτητα με μεταβλητή αντίσταση ρότορα, γνωστή και ως OptiSlip από 

τον Δανό κατασκευαστή Vestas όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1.2.4. 

Χρησιμοποιεί επαγωγική γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα  (WRIG) και 

έχει χρησιμοποιηθεί από τα μέσα της δεκαετίας του '90. Σε αυτή την 

περίπτωση, η διαμόρφωση είναι ανάλογη με την έννοια της 

ανεμογεννήτριας τύπου Α, με μια γεννήτρια απευθείας συνδεδεμένη με 

το ηλεκτρικό δίκτυο. Ωστόσο, οι περιελίξεις του ρότορα της γεννήτριας 

συνδέονται σε σειρά με μια ελεγχόμενη αντίσταση, της οποίας το 
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μέγεθος καθορίζει το εύρος της μεταβλητής ταχύτητας (τυπικά 0-10% 

πάνω από την σύγχρονη ταχύτητα). Ένα κύκλωμα πυκνωτών εκτελεί 

αντιστάθμιση ισχύος και η ομαλή σύνδεση στο δίκτυο επιτυγχάνεται με 

την ενσωμάτωση ενός μαλακού εκκινητή. Το διακριτικό χαρακτηριστικό 

της είναι ότι έχει μεταβλητή αντίσταση στροφείου, η οποία αλλάζει από 

ένα οπτικά ελεγχόμενο μετατροπέα τοποθετημένο στον άξονα του 

ρότορα. Επομένως η αντίσταση του ρότορα είναι ελέγξιμη, αλλά 

εξαλείφει την ανάγκη για δαπανηρούς δακτυλίους ολίσθησης, που 

χρειάζονται συντήρηση, μέσω του συστήματος οπτικής σύζευξης με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με τη μεταβολή της αντίστασης του ρότορα, η 

ολίσθηση και έτσι η ισχύς εξόδου της ανεμογεννήτριας μπορεί να 

ελεγχθούν. H δυναμική περιοχή ελέγχου της ταχύτητας ποικίλει ανάλογα 

με το μέγεθος της μεταβλητής αντίστασης του ρότορα και φτάνει 

συνήθως έως και 10% πάνω από την σύγχρονη ταχύτητα. Η ενέργεια που 

προέρχεται από την εξωτερική μονάδα μετατροπής ισχύος απορρίπτεται 

ως απώλεια θερμότητας. 

 

  Σχήμα 3.1.2.4: A/Γ μερικής μεταβλητής ταχύτητας [16] 
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• Τύπος C - Ανεμογεννήτρια μεταβλητής ταχύτητας με 

μετατροπέα ισχύος μερικής κλίμακας 

 

Αυτή η ιδέα, γνωστή και ως επαγωγική γεννήτρια διπλής 

τροφοδοσίας (DFIG), χρησιμοποιείται μια 

επαγωγική γεννήτρια δακτυλιοφόρου δρομέα  (WRIG) και ένας 

μετατροπέας ισχύος μερικής κλίμακας (περίπου 30% της 

ονομαστικής παραγόμενης ισχύος) στον ρότορα. Η χρήση 

ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος επιτρέπει στις 

ανεμογεννήτριες να λειτουργούν με μεταβλητή (ή ρυθμιζόμενη) 

ταχύτητα και έτσι επιτρέπει την παροχή πιο αποτελεσματικής 

ισχύος από ό, τι τα αντίστοιχα σταθερής ταχύτητας. Επιπλέον, 

χρησιμοποιώντας άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα τα συστήματα 

μεταβλητής ταχύτητας περιλαμβάνουν μείωση της μηχανικής 

απώλειας με αποτέλεμσα καλύτερα ελεγχόμενη ισχύ εξόδου 

(μικρότερη εξάρτηση από τις παραλλαγές του ανέμου), 

αποδοτικότητα κόστους και βελτιωμένη ποιότητα ισχυος. Όπως 

φαίνεται στο σχήμα 6,  ο στάτης του ρότορα είναι απευθείας 

συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο, ενώ ένας μετατροπέας 

ισχύος μερικής κλίμακας ελέγχει τη συχνότητα του δρομέα και 

συνεπώς την ταχύτητα του δρομέα. Ο μετατροπέας ισχύος μερικής 

κλίμακας αποτελείται από έναν AC / DC / AC μετατροπέα σε 

διπολικά τρανζίστορ με μονωμένες πύλες (IGBTs), των οποίων η 

ονομαστική ισχύς καθορίζει το εύρος στροφών (συνήθως γύρω 

από ± 30% της σύγχρονης ταχύτητας). Επιπλέον, αυτός ο 

μετατροπέας ελέγχοντας την αντιστάθμιση της ενεργητικής ισχύος 

επιτρέπει  και μια ομαλή σύνδεση στο δίκτυο.  
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Σχήμα 3.1.2.5: A/Γ μεταβλητής ταχύτητας με μετατροπέα ισχύος μερικλης 

κλίμακας [16] 

 

 

 

• Τύπος D - Ανεμογεννήτρια μεταβλητής ταχύτητας σε σειρά 

με μετατροπέα ισχύος πλήρους κλίμακας 

 

Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ενα σύστημα ανεμογεννήτριας 

μεταβλητής ταχύτητας με μια γεννήτρια συνδεδεμένη στο δίκτυο μέσω 

ενός μετατροπέα ισχύος πλήρους κλίμακας. Μια σύγχρονη γεννήτρια 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή μεταβλητής συχνότητας 

εναλλασσόμενου ρεύματος. Ο μετατροπέας ισχύος που συνδέεται σε 

σειρά  με τη γεννήτρια μετασχηματίζει  τη μεταβλητή συχνότητα 

εναλλασσόμενου ρεύματος σε ισχύ  σταθερής συχνότητας. Αυτός ο 

μετατροπέας ισχύος επιτρέπει επίσης τον έλεγχο αντιστάθμισης της 

ενεργητικής ισχύος που παράγεται τοπικά και παρέχει μια ομαλή 
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σύνδεση δικτύου για ολόκληρο το εύρος στροφών. Η γεννήτρια μπορεί 

να είναι ηλεκτρικά διεγερμένη (σύγχρονη γεννήτρια δακτυλιοφόρου 

δρομέα, WRSG) ή  τύπου μόνιμου μαγνήτη (PMSG). Πρόσφατα, λόγω της 

εξέλιξης στην τεχνολογία της ηλεκτρονικής ισχύος, η ασύγχρονη 

τριφασική γεννήτρια βραχυκυκλωμένου κλωβού (SCIG) έχει επίσης 

αρχίσει να χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό. Όπως απεικονίζεται στο 

σχήμα 3.1.2.6, ο στάτης της γεννήτριας συνδέεται με το πλέγμα μέσω 

ενός μετατροπέα ισχύος πλήρους κλίμακας, ο οποίος αποτελείται από 

ένα AC / DC / μετατροπέα με διπολικά τρανζίστορ μόνωσης (IGBT). 

Μερικά συστήματα μεταβλητής ταχύτητας ανεμογεννητριών δεν 

διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων (που φαίνεται με διακεκομμένες γραμμές 

στο σχήμα 7) και χρησιμοποιούν πολλαπλών πόλων γεννήτρια. 

 

        Σχήμα 3.1.2.6: Α/Γ μεταβλητής ταχύτητας σε σειρά με μετατροπέα ισχύος [16] 

 

 

 

Όπως ειδαμε προηγουμένος οι Α/Γ διακρίνονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες ανάλογα με την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα τους.Σε 

σταθερών ή μεταβλητων στροφων. Παρακάτω θα δούμε με λεπτομέρεια 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των γεννητριών που 

χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση. 
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➢ Σταθερών στροφών 

 

Στα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται σύγχρονες γεννήτριες ή 

ασύγχρονες γεννήτριες βραχυκυκλωμένου δρομέα. Στα 
συστήματα με σύγχρονες γεννήτριες οι στροφές διατηρούνται 
απόλυτα σταθερές. Στα συστήματα με ασύγχρονες γεννήτριες οι 
στροφές διατηρούνται σταθερές μέσα σε μια ορισμένη περιοχή 1-
5% της σύγχρονης περιστροφικής ταχύτητας. 

 

Τα πλεονεκτήματα των σύγχρονών μηχανών είναι: 

 

• Από την στιγμή που θα συνδεθούν στο δίκτυο οι στροφές 
τους διατηρούνται σταθερές ανεξάρτητα από τις μεταβολές 
της ταχύτητας του ανέμου. Αυτό οφείλεται στην ροπή 
συγχρονισμού η οποία τις κρατά σε συγχρονισμό με το 
δίκτυο. 

• Επειδή έχουν δική τους εξωτερική διέγερση μπορούν να 
αυξομειώνουν την άεργο ισχύ που ανταλλάσσουν με το 
δίκτυο, με αποτέλεσμα την βελτίωση του συντελεστή 
ισχύος(cosφ). 

Τα μειονεκτήματά τους είναι: 

• Για την σύνδεσή τους με το δίκτυο απαιτούν πλήρη και 
ακριβή συγχρονισμό με αυτό. Ο συγχρονισμός απαιτεί 
ειδικές διατάξεις ελέγχου των στροφών και ρύθμισης της 
γωνίας κλίσης των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας. Επίσης 
απαιτείται έλεγχος της τάσης που παράγει η μηχανή ώστε 
αυτή να γίνει ακριβώς ίση με την τάση του δικτύου. 

• Η μετακίνηση από μια κατάσταση λειτουργίας (Po,δο) σε μια 
άλλη (P1,δ1) συνοδεύεται από ταλαντώσεις της γωνίας 
φορτίου δ. Αυτή η ταλάντωση προκαλεί ανεπιθύμητες 
διαταραχές στη συχνότητα ενός ασθενούς ηλεκτρικού 
δικτύου. 

• Σε απότομες μεταβολές της ισχύος του ανέμου υπάρχει 
κίνδυνος η γεννήτρια να βρεθεί στην περιοχή ασταθούς 
λειτουργίας (δ>90). Για τον λόγο αυτό χρειάζεται 
προσεκτικός υπολογισμός της ονομαστικής ισχύος της 



52 | P a g e  
ΠΑΤΡΑ 2018 

γεννήτριας ώστε να ληφθούν υπ’όψιν απότομες και μεγάλες 
αλλαγές της ισχύος του ανέμου. 

 

Οι ασύγχρονες γεννήτριες βραχυκυκλωμένου δρομέα επειδή δεν 
έχουν δική τους εξωτερική διέγερση, για να λειτουργήσουν απαιτείται 
η ύπαρξη πυκνωτών οι οποίοι θα παρέχουν το ρεύμα διέγερσης. 

Τα πλεονεκτήματά τους είναι: 

• ∆εν απαιτούν ακριβή συγχρονισμό για την σύνδεσή τους με το 
δίκτυο. Χρειάζεται μόνο ένας χονδροειδής συγχρονισμός. 

• ∆εν παρουσιάζουν ταλαντώσεις στις περιπτώσεις απότομης 
μεταβολής της ισχύος του ανέμου όπως οι σύγχρονες. 

• Είναι φθηνές συμπαγείς κατασκευές και απαιτούν ελάχιστη 
συντήρηση. 

Τα μειονεκτήματά τους είναι: 

• Απορροφούν άεργο ισχύ για την διέγερσή τους. Αποτέλεσμα 
είναι ο χαμηλός συντελεστής ισχύος. Για τον λόγο αυτό 
απαιτείται σύνδεση πυκνωτών στους ακροδέκτες τους, 
διαφορετικά έχουμε υπερφόρτιση των γραμμών του δικτύου. 

• Κατά την στιγμή της σύνδεσής τους με το δίκτυο 
παρουσιάζονται μεταβατικά υπερρεύματα. 

 

 

 

➢ Μεταβλητών στροφών 

 

 

Στα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται ασύγχρονες γεννήτριες 

τυλιγμένου δρομέα. Τα τυλίγματα του δρομέα τροφοδοτούνται 
μέσω ενός κυκλομετατροπέα με μεταβλητή συχνότητα. Η 
ταχύτητα περιστροφής μεταβάλλεται ανάλογα με την συχνότητα 
του δρομέα. Η συχνότητα του δρομέα καθορίζεται κάθε χρονική 
στιγμή ώστε η ταχύτητα περιστροφής της μηχανής να είναι τέτοια 
που να δίδει τον μέγιστο βαθμό απόδοσης σε συνάρτηση με την 

ταχύτητα του ανέμου εκείνη την στιγμή. Η μεταβολή της 
συχνότητας του δρομέα και επομένως της ταχύτητας περιστροφής 
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μπορεί να γίνεται είτε συνεχώς, είτε βηματικά. Στην πρώτη 
περίπτωση έχουμε μεγαλύτερη εκμετάλλευση της ισχύος του 
ανέμου, αλλά το σύστημα ελέγχου είναι ακριβότερο. 

 

Η χρήση συστημάτων μεταβλητής ταχύτητας, σε αντιδιαστολή με 

συστήματα σταθερής ταχύτητας έχει διάφορα πλεονεκτήματα: 

 

• ∆υνατότητα να εξαχθεί περισσότερη ισχύς από τον αέρα 
(μέχρι 6%, ανάλογα με την περιοχή αέρα και τα πτερύγια)  

•  

• Μειωμένες διακυμάνσεις και τρεμούλιασμα στην έξοδο του 
δικτύου 

• Χαμηλότερη ευδιάκριτη εκπομπή θορύβου σε αργές 
ταχύτητες 

• Χαμηλότερα μηχανικά φορτία στα συστατικά της 
ανεμογεννήτριας κατά τη διάρκεια ταλαντώσεων στην ροπή 
του δρομέα 

 

Σε συστήματα μεταβλητής ταχύτητας-σταθερής συχνότητας, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ασύγχρονες μηχανές τύπου 
κλωβού με δυνατότητα αλλαγής πόλων. Ο αριθμός των πόλων 
αλλάζει με την συνδεσμολογία Dahlander. Ένα ρελαί αλλάζει την 
συνδεσμολογία των τυλιγμάτων του στάτη και στις τρεις φάσεις 
έτσι ώστε να υποδιπλασιάζονται οι πόλοι και να διπλασιάζεται η 
ταχύτητα περιστροφής. Το πρόβλημα με την παραπάνω μέθοδο 
είναι ότι για να λειτουργήσει το ρελαί αλλαγής πόλων θα πρέπει 
πρώτα η ανεμογεννήτρια να αποσυνδεθεί από το δίκτυο, να γίνει 
η αλλαγή των πόλων και στην συνέχεια να επανασυνδεθεί με το 
δίκτυο. 
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Κεφαλαίο 4ο 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ 

(PSMG) 

 

 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΜΑΓΝΗΤΗ 

 

Η σύγχρονη μηχανή ονομάστηκε έτσι λόγω του ότι ο δρομέας της 

περιστρέφεται «σύγχρονα», δηλαδή με την ταχύτητα του 

περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου. Οι σύγχρονες μηχανές με 

ηλεκτρομαγνητική διέγερση έχουν δύο τυλίγματα, το τριφασικό τύλιγμα 

του στάτη και το τύλιγμα διέγερσης. Το τελευταίο δημιουργεί το 

απαραίτητο μαγνητικό πεδίο για τη λειτουργία της μηχανής. Οι 

γεννήτριες με ηλεκτρική διέγερση έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να 

ελέγξουν το συντελεστή ισχύος τους μέσω του ρεύματος διέγερσης. 

Ωστόσο, σε πολλές σύγχρονες μηχανές το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται 

από μόνιμους μαγνήτες. 

Η ύπαρξη του μόνιμου μαγνήτη αντί για το τύλιγμα διέγερσης οδηγεί σε 

μια σειρά πλεονεκτημάτων όπως η εξάλειψη των απωλειών χαλκού στο 

δρομέα. Η απουσία τυλίγματος διέγερσης, επίσης, σημαίνει απουσία 

ψηκτρών και συλλέκτη με άμεση συνέπεια την αυξημένη αξιοπιστία και 

την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για συντήρηση. 

Επιπλέον, με τη χρήση μόνιμων μαγνητών επιτυγχάνεται υψηλή 

πυκνότητα ροής, με αποτέλεσμα να προκύπτει μικρότερο βάρος και 

όγκος για μια μηχανή δεδομένης ισχύος. Επίσης, επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης, αφού δε χρησιμοποιείται ηλεκτρικό 

ρεύμα για την παραγωγή του πεδίου, οπότε δεν υπάρχουν και απώλειες 
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στο τύλιγμα διέγερσης. Τέλος, το γεγονός ότι δε χρειάζεται να 

απορροφούν άεργο ισχύ από το δίκτυο τις καθιστά ιδανικές για 

αυτόνομες εφαρμογές.  

Το βασικότερο μειονέκτημα των σύγχρονων γεννητριών μόνιμου 

μαγνήτη είναι ότι η συχνότητα της επαγόμενης τάσης και η ταχύτητα του 

δρομέα μεταβάλλονται με την αλλαγή της ταχύτητας του ανέμου. Για την 

επίλυση αυτού του προβλήματος γίνεται χρήση μετατροπέων. 

Σε μια σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη, η χρήση σχετικά μεγάλου 

αριθμού πόλων οδηγεί στην απουσία αναγκαιότητας ύπαρξης κιβωτίου 

ταχυτήτων, το οποίο οδηγεί σε περιστροφή της έλικας με μεγαλύτερες 

ταχύτητες. Έχει μελετηθεί και αποδειχθεί ότι, για διάφορους αριθμούς 

πόλων, όταν ο αριθμός των πόλων φτάνει υψηλές τιμές το ύψος του 

πυρήνα του δρομέα του WRSG γίνεται παχύτερο, επομένως, αυξάνεται 

το βάρος και το μέγεθος της μηχανής. Στις σύγχρονες μηχανές μόνιμου 

μαγνήτη είναι αναγκαία η υψηλή πυκνότητα ροπής για να 

ελαχιστοποιείται το βάρος και το μέγεθος της μηχανής. 

 

 

 

 

                    Σχήμα 4.1.1: Παράδειγμα σύγχρονης γεννήτριας μόνιμου μαγνήτη [1] 
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4.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΜΑΓΝΗΤΗ 

 

1. Οι σύγχρονες μηχανές μόνιμου μαγνήτη χωρίζονται στις εξής 

κατηγορίες, ανάλογα με την μορφή του δρομέα τους σε: 

 

• Επιφανειακού μαγνήτη: Οι μόνιμοι μαγνήτες είναι στην 

επιφάνεια του ρότορα. Οι μαγνήτες μπορούν να θεωρηθούν σαν 

να υπήρχε στη θέση τους αέρας μιας και η διαπερατότητα των 

μαγνητών είναι κοντά στην μονάδα. Λόγω του ίδιου πάχους των 

μαγνητών το έκτυπο των πόλων δεν υφίσταται. Αυτό έχει ως 

συνέπεια την ισότητα των αυτεπαγωγών στο d και q άξονα. 

Lds=Lqs 

 

 

Σχήμα 4.2.1: Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη με επιφανειακους 

μαγνήτες [7] 
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• Εσωτερικού μαγνήτη: Οι μόνιμοι μαγνήτες είναι τοποθετημένοι 

στο εσωτερικό του ρότορα. Σ’ αυτήν την κατασκευή το έκτυπο 

των πόλων γίνεται αντιληπτό, διότι το διάκενο αέρος του d 

άξονα γίνεται μεγαλύτερο από το διάκενο του q άξονα. Lds≠ Lqs 

 

 

 

Σχήμα 4.2.2: Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη με μαγνήτες κάτω από 

την επιφάνεια του δρομέα [7] 

 

 

 

 

 

 

2. Ακόμη οι σύγχρονες μηχανές μόνιμου μαγνήτη ανάλογα με την 
κατανομή του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό της μηχανής 
κατατάσσονται σε:  
 
 

• Μηχανές ακτινικής ροής, όπου οι δυναμικές γραμμές μεταξύ 
δρομέα και στάτη ακολουθούν ακτινική διεύθυνση, με το 
δρομέα να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. 
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Σχήμα 4.2.3: Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη ακτινικής ροής [17] 

 
 
 
 
 

• Μηχανές αξονικής ροής, όπου το μαγνητικό πεδίο ακολουθεί 
πορεία αξονικής διεύθυνσης και τα τυλίγματα είναι 
προσανατολισμένα σε ακτινική διεύθυνση. 
 
 

 
Σχήμα 4.2.4: Σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη αξονικής ροής [17] 
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4.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ  

 

 

Για την ανάλυση του αιολικού συστήματος με τη χρήση σύγχρονης 

μηχανής μόνιμου μαγνήτη είναι απαραίτητο να φτάσουμε στο 

μαθηματικό μοντέλο που το περιγράφει. Το μοντέλο αυτό είναι μη-

γραμμικό και θα αναπτυχθεί σε σύστημα κάθετων αξόνων στο dq-

πλαίσιο αναφοράς. 

 

 

 

4.3.1 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ PARK 

 
 
Σημαντική βοήθεια μας προσφέρουν μαθηματικοί μετασχηματισμοί για 
την μελέτη των ηλεκτρινών συστημάτων με στόχο την αποδέσμευση των 
μεταβλητών για τον υπολογισμό των μην γραμμικών εξισώσεων με χρόνο 
μεταβλητές. Το εργαλείο που εξυπηρετεί τον σκοπό μας είναι ο 
μετασχηματισμός Park. Ο μετασχηματισμός Park προσαρμόζει το 
στρεφόμενο τριφασικό πλαίσιο σε ένα πλαίσιο πιο μαθηματικό. Η ουσία 
του τριφασικού συστήματος στις συνιστώσες d, q και 0 δίνει την 
δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο.  
 
Όταν το τριφασικό σύστημα είναι συμμετρικό, η συνιστώσα 0 παίρνει 

τιμή μηδέν, οπότε, το τελικό σύστημα αποτελείται από τις δυο κάθετες 

συνιστώσες d, q. Πολύ σημαντικό είναι ότι οι εξισώσεις είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους και με σταθερούς συντελεστές. Αυτός ο σημαντικός 

μετασχηματισμός, υλοποιείται με την παρακάτω μήτρα, η οποία έχει 

γενική μορφή. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο μετασχηματισμός Park, 

πολλαπλασιάζει οποιαδήποτε τριφασικά μεγέθη, είτε είναι τάσεις, είτε 

ρεύματα. Μέσω της μήτρας του μετασχηματισμού Park δίνεται η 

παρακάτω σχέση [18]: 
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όπου είναι θ η γωνία μεταξύ του στρεφόμενου συστήματος συντεταγμέ-

νων και του συστήματος αναφοράς με ω κάποια αυθαίρετη γωνιακή 

ταχύτητα και αρχική γωνία θο. 

 

 

Η μήτρα P είναι αντιστρέψιμη και χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της 

ορθογωνικότητας, δηλαδή ισχύει P-1=PT , οπότε η μήτρα του αντίστροφου 

μετασχημα-τισμού Park είναι: 

 

                

 

 

Οι μεταβλητές από το τριφασικό σύστημα a-b-c θα μεταφέρονται στο 

σύστημα κάθετων d-q αξόνων σύμφωνα με τη σχέση (Αλεξανδρίδης, 

2013): 
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Από τις μαθηματικές ιδιότητες του μετασχηματισμού ισχύει 

(Αλεξανδρίδης, 2013): 

 

  

 

 

 

4.3.2  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ              

ΜΑΓΝΗΤΗ ΣΤΟ d-q ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

 

Οι εξισώσεις που διέπουν τη λειτουργία της σύγχρονης γεννήτριας 

μόνιμου μαγνήτη στο a-b-c σύστημα συντεταγμένων είναι: 

   

    

όπου:  

•  vas, vbs και vcs οι τάσεις του στάτη στις φάσεις a, b και c 
αντίστοιχα,  
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• ias, ibs και ics τα ρεύματα του στάτη στις φάσεις a, b και c 
αντίστοιχα, η θετική φορά των οποίων ορίζεται προς την 
κατεύθυνση των αρνητικών δυναμικών, δηλαδή να εισέρχονται 
στη μηχανή,  

• Rs η αντίσταση των τυλιγμάτων του στάτη και  

• λas, λbs και λcs οι μαγνητικές ροές του στάτη στις φάσεις a, b και c 
αντίστοιχα.  

 

 

Οι μαγνητικές ροές του στάτη στις φάσεις a, b και c δίνονται από τις 

σχέσεις: 

 

   

Όπου: 

 

• Laa , Lbb και Lcc  οι αυτεπαγωγές των τυιγμάτων του στατη,  

• Lab , Lac  και Lcc οι αμοιβαίες επαγωγές μεταξύ των τυλιγμάτων του 
στάτη, για τις οποίες ισχύει Lij = Lji 

• λam , λbm  και  λcm μαγνητικές ροές που παράγονται στους πόλους 
της μηχανής. 

 

Με μετασχηματισμό Park προκύπτει το μοντέλο στο σύγχρονα 
στρεφόμενο d-q πλαίσιο αναφοράς, το οποίο δίνεται από τις σχέσεις : 

   

                

όπου 
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• vds και vqs οι τάσεις του στάτη στους άξονες d και q αντίστοιχα, 

• ids και iqs τα ρεύματα του στάτη στους άξονες d και q αντίστοιχα, 

• λds και λqs οι μαγνητικές ροές του στάτη στους άξονες d και q 
αντίστοιχα και  

• ωs η γωνιακή ταχύτητα του σύγχρονα στρεφόμενου πλαισίου για 
την οποία ισχύει: ωs = pωr , ισούται δηλαδή με το γινόμενο των 
ζευγών πόλων της σύγχρονης γεννήτριας με τη γωνιακή ταχύτητα 
του δρομέα.  

 
Οι μαγνητικές ροές του στάτη στους άξονες d και q αντίστοιχα δίνονται 
από τις σχέσεις: 
  
 

           
 
 
όπου: 
 

• Lds και Lqs οι επαγωγές του στάτη στους άξονες d και q αντίστοιχα 
και  

• λdm και λqm οι συνιστώσες της μαγνητικής ροής που παράγεται 
στους πόλους της μηχανής.  

 
 
 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι στις σύγχρονες μηχανές με 
κυλινδρικό δρομέα οι επαγωγές Lds και Lqs είναι ίσες, ενώ στις σύγχρονες 
μηχανές με έκτυπους πόλους, λόγω της ανομοιομορφίας του διακένου 
μεταξύ δρομέα και στάτη , οι επαγωγές Lds και Lqs διαφέρουν. Συνήθως, 
στην τελευταία περίπτωση, η επαγωγή Lds είναι μικρότερη από την Lqs. 
 
  Στην περίπτωση που το σύγχρονα στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς είναι 
προσανατολισμένο με το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από τους 
μαγνητικούς πόλους της μηχανής, δηλαδή με το πεδίο του δρομέα, τότε 
η συνιστώσα της μαγνητικής ροής στον άξονα q είναι μηδέν ( λqm = 0 ), 
ενώ στον άξονα d ισούται με τη μαγνητική ροή που παράγουν οι μόνιμοι 
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μαγνήτες (λdm = λm ), της οποίας η τιμή είναι σταθερή (dλm/dt = 0 ) και 
μπορεί να ληφθεί από τις παραμέτρους και τα στοιχεία που 
αναγράφονται στην πινακίδα της μηχανής. 
 
Συνεπώ προκύπτει: 
 

                    

 
 
 

 
 
 
Χρησιμοποιώντας την ισότητα: 
 

                    
 
Η ενεργός και η άεργος ισχύς που παράγει η μηχανή δίνονται αντίστοιχα 
από τις σχέσεις: 
 

                                                                                                    

 
 
 

 
 
 
Η παραγόμενη ηλεκτρομαγνητική ροπή στη σύγχρονη μηχανή είναι: 
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Από την παραπάνω σχέση εύκολα μπορεί να εξαχθεί η: 
 
 
 

        
 
 
 

Παρατηρούμε ότι η ηλεκτρομαγνητική ροπή αποτελείται από δύο όρους: 
την ηλεκτρομαγνητική ροπή που παράγεται από την αλληλεπίδραση 
μεταξύ του ρεύματος iqs και των μόνιμων μαγνητών και από τη ροπή 
αντίδρασης που οφείλεται στη διαφορά μεταξύ των επαγωγών Lds και Lqs. 
 

 
Όσον αφορά το μηχανικό μέρος, η εξίσωση ροπής της μηχανής είναι: 
 

                     

 
 
 
όπου: 
 
 

• Jgen η ροπή αδράνειας του δρομέα της γεννήτριας,  

• Te η ηλεκτρομαγνητική ροπή της γεννήτριας,  

• Tmech η μηχανική ροπή στην είσοδο της γεννήτριας και  

• b ο συντελεστής μηχανικών τριβών.  
 
 
 
Η εξίσωση (4.3.2.12) με τη βοήθεια της (4.3.2.14) μπορεί να γραφεί ως: 
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Οι εξισώσεις περιγράφουν τη λειτουργία της σύγχρονης γεννήτριας 
μόνιμου μαγνήτη στο σύγχρονα στρεφόμενο d-q πλαίσιο αναφοράς και 
χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του συνολικού μοντέλου του 
αιολικού συστήματος μεταβλητής ταχύτητας με σύγχρονη γεννήτρια 
μόνιμου μαγνήτη. 
 

 

 

 

4.3.3  ‘Ελεγχος συγχρονης γεννητρια μονιμου μαγνητη 

 

Έλεγχος από την πλευρά της μηχανής 

Προηγουμένος είδαμε ότι από τη πλευρά της μηχανής ισχύουν οι εξής 

εξισώσεις: 

 

 

 

Για να εφαρμοστεί ο έλεγχος πρέπει το σύστημα των εξισώσεων να γίνει 

γραμμικό και ανεξάρτητο. Θα ορίσουμε τους μετασχηματισμούς 

εισόδου: 
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όπου uqs, uds  είναι οι νέες είσοδοι ελέγχου. Οπότε τώρα παίρνουμε τις 

εξισώσεις:  

                    

 

Οι εξισώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες, πρώτης τάξης και γραμμικές. Η 

συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος περιγράφεται ως εξής: 

  

                                       

 

Όπου I=Ids ή I=Iqs και u=uds ή U=Uqs, ανάλογα σε ποιον άξονα 

αναφερόμαστε. Αν διαιρέσουμε και τις εξισώσεις (4.3.3.3) και (4.3.3.4) 

με την τάση Vdc μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στους λόγους κατάτμησης 

και όχι άμεσα στις τάσεις των μετατροπέων. Έτσι έχουμε: 
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  Έλεγχος  του ρεύματος του άξονα d 

Για να εφαρμόσουμε έλεγχο μέσω PI ελεγκτή για το ρεύμα στον άξονα d, 

θα θεωρήσουμε την αναφορά του ρεύματος Iqs
ref =0. Για τις εξισώσεις 

(4.3.3.5) και (4.3.3.6) φτιάχνουμε τον παρακάτω ελεγκτή:  

 

             

 

όπου kids, kPds θετικώς ορισμένα κέρδη του PI ελεγκτή. Καθώς t ο ελεγκτής 

θα μας δώσει Ids=0  . Τώρα για το λόγο κατάτμησης θα ισχύει: 
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 Έλεγχος του ρεύματος του άξονα q 

Για τον έλεγχο στον άξονα q , θα χρησιμοποιήσουμε δύο ελεγκτές PI. Έναν 
εξωτερικό, που θα δημιουργεί το ρεύμα Ids

ref , και ένα εσωτερικό για 
ελεγκτή ρεύματος. Ο εξωτερικός PI ελεγκτής θα ελέγχει την ταχύτητα. Η 
ταχύτητα αναφοράς θα συγκρίνεται με την ταχύτητα περιστροφής του 
ρότορα και το σφάλμα θα περνά από τον εξωτερικό PI, η έξοδος του 
οποίου θα είναι το Ids

ref . Το ρεύμα αυτό θα είναι η είσοδος του 
εσωτερικού PI. Αυτό το είδος ελέγχου ονομάζεται cascade control, το 
λογικό διάγραμμα του οποίου φαίνεται παρακάτω: 
 

 

Σχήμα (4.3.3.3): Λογικό διάγραμμα cascade  

 

 

 

Φτιάχνουμε πρώτα τον εσωτερικό PI ελεγκτή: 

 

 

 

Όπου km
ids, km

pds θετικώς ορισμένα κέρδη του εξωτερικού PI ελεγκτή. 

 

 

 



70 | P a g e  
ΠΑΤΡΑ 2018 

 Έλεγχος απο την πλευρα του δικτύου 

Όμοια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα και για να 

πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο από την πλευρά του δικτύου. Δηλαδή, 

πρώτα θα μετατρέψουμε τις μη γραμμικές σχέσεις του μαθηματικού 

μοντέλου σε γραμμικές και ανεξάρτητες. Η αρχική μορφή των εξισώσεων 

είναι: 

 

Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα τους μετασχηματισμούς εισόδου: 

 

 

 

Όπου udf , uqf οι νέες είσοδοι ελέγχου 

 

Οπότε οι εξισώσεις μετασχηματίζονται ως εξης: 
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Αυτές οι εξισώσεις περιγράφουν ανεξάρτητα, πρώτης τάξης, γραμμικά 

συστήματα. Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος είναι η εξής: 

 

 

 

Όπου I = Idf , I = Iqf και u = udf , u = uqf ανάλογα σε ποιον άξονα 

αναφερόμαστε. 

 

Αν διαιρέσουμε και τις εξισώσεις αυτές με την τάση  Vdc μπορούμε να 

κάνουμε έλεγχο στους λόγους κατάτμησης: 

 

 

 

 

 ‘Ελεγχος του ρεύματος του άξονα d 

Ευθυγραμμίζουμε την τάση του δικτύου με τον άξονα q του στρεφόμενου 

πλαισίου αναφοράς d-q και έχουμε: 

 

 

Για την ενεργό και άεργο ισχύ ισχύουν: 
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Θεωρώντας Idf
ref  = 0 ,έχουμε τον παρακάτω ελεγκτή:  

 

 

 

Όπου kidf , kpdf θετικώς ορισμένα κέρδη του ελεγκτή. Καθώς t, 

για Idf
ref = 0, παίρνουμε Idf = 0 και συνεπώς Q = 0. 

 

Έτσι για το λόγο κατάτμησης προκύπτει: 

   

 

 

 

 ‘Ελεγχος του ρεύματος του άξονα q 

Για τον έλεγχο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε πάλι δύο PI ελεγκτές σε 

συνδεσμολογία cascade. Έναν εξωτερικό ελεγκτή που θα δημιουργεί το 

ρεύμα αναφοράς Iqf
ref στον άξονα q και έναν εσωτερικό ελεγκτή 
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ρεύματος. Έτσι λοιπόν, συγκρίνεται πρώτα η τάση αναφοράς Vdc
ref με την 

τάση Vdc και το σφάλμα περνά από τον εξωτερικό PI ελεγκτή. Η έξοδος 

αυτού είναι το Iqf
ref , το οποίο αποτελεί είσοδο για τον εσωτερικό PI. Για 

τον εσωτερικό ελεγκτή προτείνεται:  

 

 

 

Όπου kin
idf , kin

pdf  θετικώς ορισμένα κέρδη του εσωτερικού PI. 

 

Για το ρεύμα αναφοράς έχουμε: 

 

 

 

Όπου kout
iqf, kout

pdf  θετικώς ορισμένα κέρδη του εξωτερικού PI. 

 

Οπότε για το λόγο κατάτμησης έχουμε: 

 

 

 

 

 



74 | P a g e  
ΠΑΤΡΑ 2018 

 Τρόποι υλοποίησης του ελέγχου γωνίας βήματος πτερυγίων 

Αρχικά πρέπει να αναφερθούμε στον μηχανισμό περιστροφής των 

πτερυγίων. Λόγω της μεγάλης μάζας των πτερυγίων αλλά και για λόγους 

ασφαλείας, ο υδραυλικός ή ηλεκτρικός σερβομηχανισμός που 

χρησιμοποιείται επιτρέπει τη μεταβολή της γωνίας των πτερυγίων με 

μέγιστο ρυθμό της τάξης των 10ο/sec, ενώ η γωνία των πτερυγίων μπορεί 

να πάρει θετικές τιμές, συνήθως στην περιοχή τιμών 0o έως 30ο. Τέλος, ο 

σερβομηχανισμός εμφανίζει μια σταθερά χρόνου, , της τάξης των 0.2sec 

για ανεμογεννήτριες της τάξης των 2MW. Η διαφορική εξίσωση που 

περιγράφει την κίνηση του σερβομηχανισμού είναι η ακόλουθη:  

 

β = ( βref – β) 

 

όπου βref είναι η εντολή γωνίας που προέρχεται από τη λογική ελέγχου. 

Στο Σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η υλοποίηση του 

σερβομηχανισμού:  

 

               

Σχήμα 4.3.3.7.1 : Σύστημα σερβομηχανισμου [1] 

 

 

Η απλούστερη λογική υλοποίησης του ελέγχου γωνίας βήματος 

πτερυγίων απεικονίζεται στο ακόλουθο Σχήμα. Στην περίπτωση αυτή ως 
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είσοδος χρησιμοποιείται η μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου. Μέσω 

μιας χαρτογράφησης, που έχει πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων, σε 

κάθε τιμή της ταχύτητας του ανέμου, πάνω από την ονομαστική, έχει 

αντιστοιχηθεί η γωνία εκείνη των πτερυγίων που αντιστοιχεί σε 

λαμβανόμενη ισχύ από τον άνεμο ίση με την ονομαστική. Κυρίαρχο 

μειονέκτημα αυτής της λογικής είναι η αδυναμία ακριβής μέτρησης της 

ταχύτητας του ανέμου αλλά και η αναμενόμενη μειωμένη απόδοση λόγω 

του ότι αυτή η χαρτογράφηση έχει γίνει εκ των προτέρων και δεν 

λαμβάνει υπόψη της φθορά των υποσυστημάτων που απαρτίζουν την 

ανεμογεννήτρια. 

 

Σχήμα 4.3.3.7.2: Έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίων με ταχύτητα ανέμου σε γωνία [1] 

 

 

Μια άλλη λογική υλοποίησης του επιθυμητού ελέγχου αποτελεί η χρήση 

ενός PI ελεγκτή με είσοδο την διαφορά της ταχύτητας περιστροφής του 

δρομέα από μια αναφορά της και έξοδο την γωνία αναφοράς των 

πτερυγίων, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Τα μη γραμμικά 

αεροδυναμικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών οδηγούν στην 

ανάγκη χρήσης μιας λογικής τροποποίησης των κερδών (gain scheduling) 

του PI ελεγκτή ώστε το σύστημα να εμφανίζει την ίδια συμπεριφορά σε 

ίδιου μεγέθους μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου. 
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Σχήμα 4.3.3.7.3: Έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου με χρήση PI ελεγκτή με είσοδο 

τη ταχύτητα περιστροφής του δρομέα [1] 

 

 

Επειδή είναι αρκετά εύκολη η μέτρηση της συνολικής παραγόμενης 

ενεργού ισχύος της ανεμογεννήτριας κάθε χρονική στιγμή, συχνά αντί για 

την ταχύτητα περιστροφής του δρομέα της ανεμογεννήτριας 

χρησιμοποιείται η διαφορά της μετρούμενης συνολικής παραγόμενης 

ενεργού ισχύος από την τιμή αναφοράς της, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

5.5. Πάλι, λόγω της μη γραμμικότητας της σχέσης ισχύος και γωνίας 

πτερυγίων, απαιτείται μια λογική gain scheduling στον PI ελεγκτή ώστε 

να αντισταθμίσει τις μεγάλες μεταβολές στην ευαισθησία της 

αεροδυναμικής ροπής σε σχέση με τη γωνία των πτερυγίων σε όλη της 

περιοχή λειτουργίας. 

 

Σχήμα 4.3.3.7.4: Έλεγχος βήματος γωνίας πτερυγίων με χρήση PI ελεγκτή και είσοδο 

την συνολική παραγόμενη ισχύ της ανεμογεννήτριας [1] 
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Για να αποφευχθεί το πρόβλημα που δημιουργείται από τις 

ενυπάρχουσες μη γραμμικότητες στις ανεμογεννήτριες, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ευφυείς τεχνικές ελέγχου όπως ο ασαφής έλεγχος που 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα και ο έλεγχος μέσω της χρήσης 

νευρωνικών δικτύων. Επιπλέον, άλλες σύγχρονες μορφές μη γραμμικού 

ελέγχου έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη ρύθμιση της 

γωνίας των πτερυγίων. 

 

Σχήμα 4.3.3.7.5: Έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου με χρήση ασαφούς λογικής[1] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 

Προσομοίωση και Αποτελέσματα 

 

 

5.1 Προσομοίωση σύγχρονης μηχανής μόνιμου 

μαγνήτη στο περιβάλλον του matlab/simulink 

 

Η προσομοίωση της σύγχρονης μηχανής μόνιμου μαγνήτη έγινε με τη 

χρήση του block   “Permanent magnet synchronous machine” της 

βιβλιοθήκης του Simulink. Το block δέχεται ως είσοδο είτε την ταχύτητα 

περιστροφής είτε τη μηχανική ροπή. Στην έξοδο του συνδέεται με το 

τριφασικό ωμικό φορτίο και υπολογίζονται οι RMS τιμές της πολικής 

τάσης και του πολικού ρεύματος. 

 

Σχήμα 5.1.1: Προσομοίωση μηχανής μόνιμου μαγνήτη στο Simulink 
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Για τη σωστή περιγραφή της γεννήτριας χρησιμοποιήθηκαν  τα 

παρακάτω στοιχεία τα οποία ζητούνται από το μοντέλο του Simulink. 

Σχήμα 5.1.2: χαρακτηριστικά σύγχρονης μηχανής μόνιμου μαγνήτη 

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα στοιχεία που περιγράφουν τη 

σύγχρονη μηχανή μόνιμου μαγνήτη: 

 

Σχήμα 5.1.3: στοιχεία σύγχρονης μηχανής μόνιμου μαγνήτη 
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• Number of phases 

Ο αριθμός των φάσεων είναι τρεις 

• Back EMF waveform 

Η τάση και το ρεύμα που παράγει η γεννήτρια είναι ημιτονοειδούς 

μορφής  

• Rotor type 

Η γεννήτρια είναι κυλινδρικού δρομέα. 

• Mechanical output. 

 

Η γεννήτρια δέχεται σαν είσοδο τη μηχανική ροπή Tm που παράγει ο 

ανεμοκινητήρας. 

Οι παράμετροι που εισήχθηκαν στο Matlab  αναλύονται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

Σχήμα 5.1.4: παράμετροι εισαγωγής στο matlab 
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➢ Rotor resistance Rs 

Η ωμική αντίσταση του δρομέα 0.005582 Ohm. 

➢ Inductances 

Οι αυτεπαγωγές είναι 0.0000173 Η 

➢ Inertia 

Η αδράνεια του συστήματος είναι ίση με 1.8 

➢ Viscous damping 

Η ιξώδες απόσβεση αφορά στις ταλαντώσεις εντός της μηχανής και είναι 

μια παράμετρος που δεν επηρεάζει την προσομοίωση. 

➢  Static friction  

Η στατική τριβή θεωρήθηκε αμελητέα και ίση με μηδέν 

➢ Initial conditions 

Η αρχική κατάσταση της γεννήτριας θεωρήθηκε ίση με μηδέν. 

 

 

Παρακάτω θα δούμε κάποια σετ μετρήσεων στο μοντέλο της σύγχρονης 

μηχανής μόνιμου μαγνήτη. Για κάθε σετ η μηχανή συνδέθηκε με 

διαφορετικό ωμικό φορτίο και για κάθε φορτίο καταγράφηκαν οι RMS 

τιμές της πολικής τάσης και του πολικού ρεύματος για διαφορετικές 

ταχύτητες περιστροφής. 

 

 

 

 

 



82 | P a g e  
ΠΑΤΡΑ 2018 

 

Φορτίο R=90Ω και rpm=220 

 

Σχήμα 5.1.5: απόκριση τάσης σε σχέση με το χρόνο  

 

 

Σχήμα 5.1.6: απόκριση ρεύματος σε σχέση με το χρόνο  
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Φορτίο R=45Ω και rpm=350 

 

Σχήμα 5.1.6: απόκριση τάσης σε σχέση με το χρόνο  

 

 

 

Σχήμα 5.1.7: απόκριση ρεύματος σε σχέση με το χρόνο  
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Φορτίο 15Ω και rpm=410 

 

Σχήμα 5.1.8: απόκριση τάσης σε σχέση με το χρόνο  

 

 

Σχήμα 5.1.9: απόκριση ρεύματος σε σχέση με το χρόνο  
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5.2  Προσομοίωση συνολικού μοντέλου στο περιβάλλον 

του matlab/simulink 

 

Η προσομοίωση θα γίνει με μία ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα, τριών 

πτερυγίων, χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων.Η ανεμογεννήτρια θα ειναι 

εξοπλισμένη με τη σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου παγνήτη που είδαμε 

παραπάνω. 

Τα χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 

Σχήμα 5.2.1: χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας 
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5.2.1 Μοντέλο ταχύτητας ανέμου 

 

 

Σχήμα 5.2.1.1: βηματικές αλλαγές της ταχύτητας του ανέμου 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα ο άνεμος ξεκινάει από την τιμή των 8m/s στη συνέχεια 

μετά από 20sec η ταχύτητα γίνεται 10m/sec. Τη χρονική στιγμή t=70sec η ταχύτητα 

του ανέμου είναι 12m/sec, για t=120sec η ταχύτητα είναι 15m/sec και ακολουθεί 

την καμπύλη του σχήματος 5.2.1.1.  

 

 

 

Η ταχύτητα περιστροφής του ρότορα για τις αντίστοιχες ταχύτητες ανέμου φαίνεται 

στο ακόλουθο σχήμα. Επίσης γωνία κλήσης των πτερυγίων είναι 00. 
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Pitch angle= 00 

 

Σχήμα 5.2.1.2: απόκριση γωνιακής ταχύτητας περιστροφής για 00. 

Pitch angle= 150 

 

      Σχήμα 5.2.1.3: απόκριση γωνιακής ταχύτητας περιστροφής για 150 
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Pitch angle= 300 

 
 

     Σχήμα 5.2.1.4: απόκριση γωνιακής ταχύτητας περιστροφής για 300 

 
 
Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιώντας την ίδια καμπύλη ταχύτητας ανέμου 
για τις διάφορες τιμές της γωνίας βήματος πτερυγίων οι γωνιακή 
ταχύτητα του ρότορα αλλάζει και συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η γωνία 
βήματος τόσο μειώνεται η ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας. 
Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια για να κάνουμε τον έλεγχο 
το συστήματος μας. 
 
 
 
 
5.2.2 Έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου με χρήση PI 

ελεγκτή 

 

Προκειμένου να επιτύχουμε τον έλεγχο της ροπής μιας μηχανής μόνιμου 
μαγνήτη πιο συχνά χρησιμοποιούμε τον έλεγχο προσανατολισμένο στο 
πεδίο (field oriented control), όπου ο προσανατολισμός γίνεται στη ροή 
του μόνιμου μαγνήτη. Η στρατηγική αυτή κλειστού βρόχου χρησιμοποιεί 
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το σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς και οι ελεγκτές είναι PI λόγω του ότι έτσι 
πετυχαίνουμε μηδενικά σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση. 
Η τεχνική που εφαρμόζεται για τον έλεγχο της γωνίας βήματος, γίνεται 
μετά από σύγκριση της ταχύτητας της γεννήτριας με την ονομαστική της 
τιμή. Ο έλεγχος της γωνίας βήματος σε αυτή την περίπτωση 
πραγματοποιείται μέσω ενός απλού αναλογικού ολοκληρωτικού (ΡΙ) 
ελεγκτή. 
 
 

 
Σχήμα 5.2.2.1: έλεγχος γωνίας βήματος πτερυγίου 

 
 

Προκειμένου να έχουμε μια ρεαλιστική απόκριση στο σύστημα ελέγχου 
της γωνίας βήματος, ο σερβομηχανισμός χρησιμοποιεί τη σταθερά 
χρόνου Τservo και περιοριστές και για τη γωνία βήματος (από 0° έως 30°) 
αλλά και για τον ρυθμό μεταβολής της ( ± 10°/s). Η αναφορά της γωνίας 
βήματος βref συγκρίνεται με την πραγματική γωνία βήματος β και στη 
συνέχεια το σφάλμα διορθώνεται μέσω του σερβομηχανισμού, όπως 
φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα. Ο περιορισμός στο ρυθμό αλλαγής 
είναι πολύ σημαντικός ιδίως κατά τη διάρκεια σφαλμάτων στο δίκτυο. Η 
σημασία του οφείλεται στο γεγονός ότι αποφασίζει πόσο γρήγορα 
μπορεί να μειωθεί η αεροδυναμική ενέργεια προκειμένου να 
αποφευχθεί υπερτάχυνση κατά τη διάρκεια σφαλμάτων.  
Ο έλεγχος της γωνίας βήματος είναι ενεργός μόνο όταν η ταχύτητα του 
ανέμου υπερβεί την ονομαστική της τιμή. Επειδή η ταχύτητα και η ισχύς 
συνδέονται μέσω του ΜΡΡΤ, αυτό εμμέσως υπαγορεύει ότι και η ισχύς 
περιορίζεται στην ονομαστική της ισχύ. Έτσι εφαρμόζεται ένα κέρδος, το 
οποίο καθορίζει τον έλεγχο της γωνίας βήματος, προκειμένου να 
αντισταθμιστούν τα μη γραμμικά αεροδυναμικά χαρακτηριστικά που 
υπάρχουν. Το συνολικό κέρδος του συστήματος στο βρόχο ελέγχου της 
ταχύτητας μπορεί να εκφραστεί από ένα αναλογικό κέρδος ΚΡΙ στον ΡΙ 
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ελεγκτή επί την αεροδυναμική ευαισθησία του συστήματος dP/dβ. Η 
αεροδυναμική ευαισθησία του συστήματος εξαρτάται από τις συνθήκες 
λειτουργίας. Η σχέση ευαισθησίας μπορεί να προσεγγιστεί με μια 
γραμμική αύξηση της γωνίας βήματος. Οπότε, όσο πιο ευαίσθητο είναι 
ένα σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε υψηλές ταχύτητες ανέμου και κατ’ 
επέκταση σε μεγαλύτερες γωνίες βήματος β, τόσο μικρότερο θα πρέπει 
να είναι το κέρδος για τον ελεγκτή και το ανάποδο. 
Το συνολικό κέρδος για το σύστημα διατηρείται σταθερό με αλλαγές του 
ΚΡΙ, τέτοιες ώστε να αντισταθμίζονται οι αλλαγές της αεροδυναμικής 
ευαισθησία dP/dβ από την αντίστροφη σχέση της ευαισθησίας. 
Οπότε για το ΚΡΙ ισχύει ότι ΚΡΙ = Κbasis, όπου Κbasis είναι το σχεδιασμένο  
σταθερό κέρδος του ΡΙ ελεγκτή. Οι παράμετροι του ελέγχου μπορεί να 
βρεθούν με βάση τη μέθοδο Ziegler – Nichols. Ωστόσο, οι παράμετροι 
μπορούν να βρεθούν και αναλυτικά.  
Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε όμως ότι ο έλεγχος γωνίας βήματος έχει 
σχετικά αργή απόκριση σε σχέση ιδίως με τυχόν σφάλματα στο δίκτυο 
που μπορεί να προκαλέσουν υπερεπιτάχυνση στις γεννήτριες. 
 
 

 
                       Σχήμα 5.2.2.2:  διάγραμμα συνολικού μοντέλου ελέγχου 
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Σχήμα 5.2.2.3: βηματικές αλλαγές ταχύτητας ανέμου 

 
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, ο άνεμος ξεκινάει από την  
ταχύτητα των 0 m/s την χρονική στιγμή μηδέν και φτάνει τα 20 m/s την 
χρονική στιγμή t= 420 sec, η οποία είναι και η μέγιστη τιμή του.  
Η μεταβολή του ανέμου δεν είναι ακριβώς βηματική, αλλά έχουμε 
εφαρμόσει μια κλήση με συντελεστή 0.5 (μια πιο ομαλή μεταβολή), μιας 
και στη φύση οι μεταβολές του ανέμου δεν γίνονται ποτέ σε χρόνο dt. 
Έτσι το μοντέλο αυτό έχει πιο ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. 
 
 
 

 
Σχήμα  5.2.2.4: απόκριση γωνιακή ταχύτητας αναφοράς 
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Σχήμα 5.2.2.5: απόκριση γωνιακής ταχύτητας σε σχέση με το χρόνο 

 
Όπως παρατηρούμε από το σχήμα, ο ελεγκτής PI έχει πολύ καλή 
απόκριση:  

• Σε σταθερή ταχύτητα ανέμου «ακολουθεί» πλήρως την 
ονομαστική ταχύτητα , με την απόκρισή του να ταυτίζεται με αυτήν 
της ονομαστικής γωνιακής ταχύτητας.  

•  Στις αλλαγές του ανέμου όπου η ταχύτητα ανέμου είναι κάτω από 
την ονομαστική, ο ελεγκτής έχει πολύ καλή συμπεριφορά, με μια 
μικρή καθυστέρηση. 

• Σε αλλαγές ανέμου πάνω από την ονομαστική  ο ελεγκτής κρατάει 
την γωνιακή ταχύτητα της ανεμογεννήτριας σταθερή στα 25 rpm, 
με κάποιες ανυψώσεις. 

 
 

 
Σχήμα 5.2.2.6: βηματική απόκριση γωνίας βήματος πτερυγίου 
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Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται η απόκριση της γωνίας βήματος του 
πτερυγίου της ανεμογεννήτριας.  
Όπως παρατηρούμε η απόκριση της γωνίας βήματος του πτερυγίου είναι 
απόλυτα ικανοποιητική. Με μια αύξηση της ταχύτητας του ανέμου 
γίνεται άμεση μείωση της γωνίας, ώστε η ισχύς να παραμείνει σταθερή. 
Το αντίστροφο συμβαίνει σε μειώσεις της ταχύτητας του ανέμου. Επίσης 
τονίζεται ότι πληρούνται οι αρχικοί περιορισμοί για την μέγιστη γωνία 
κλίσης των πτερυγίων (παίρνει τιμές από 0 έως 30 μοίρες) καθώς και για 
τον ρυθμό μεταβολής της (μέχρι 10 μοίρες/sec). 
 
 

 
Σχήμα 5.2.2.7: μηχανική ισχύς στην έξοδο της ανεμογεννήτριας 

 
Όπως παρατηρούμε και από το παραπάνω διάγραμμα, η απόκριση της 
ισχύος είναι ικανοποιητική. Αρχικός σκοπός μας ήταν η ισχύς να 
διατηρηθεί σταθερή στην ονομαστική τιμή των 550 ΚW σε μεταβολές της 
ταχύτητας του ανέμου πάνω από την ονομαστική (12.55m/s). Για 
μικρότερες ταχύτητες ανέμου, ο έλεγχος δρα έτσι ώστε να 
μεγιστοποιήσει τις στροφές του άξονα περιστροφής της 
ανεμογεννήτριας και να δεσμεύσει έτσι μέγιστη τιμή πραγματικής σχύος.  
Όπως φαίνεται, μέχρι την χρονική στιγμή των 105 sec, ο άνεμος έχει τιμές 
κάτω της ονομαστικής, οπότε ο ελεγκτής μας δεσμεύει μέγιστη τιμή 
ισχύος (όπως υπαγορεύονται και από τις εξισώσεις του συστήματος μας) 
. Έτσι η ισχύς «ακολουθάει» τις τιμές του ανέμου.  
Στα 200 sec ο άνεμος παίρνει τιμές μεγαλύτερες της ονομαστικής. Τότε 
αρχίζει να δρα και ο μηχανισμός ελέγχου μας, προσπαθώντας να 
σταθεροποιήσει την ισχύ στα 550ΚW.  
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Κεφαλαίο 6ο 

Ανακεφαλαίωση / Συμπεράσματα 

 
 
Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα  διπλωματική εργασία μελετήθηκε 
και αναλύθηκε το σύστημα ανεμογεννήτριας, η οποία αποτελείται από 
μια σύγχρονη γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη (PMSG). Σκοπός μας ήταν η 
ανεμογεννήτριά να έχει σταθερή τιμή πραγματικής ισχύος στην έξοδό της 
για ταχύτητες ανέμου μεγαλύτερες της ονομαστικής της καθώς και 
μέγιστη λαμβανόμενη ισχύ για ταχύτητες ανέμου μικρότερες της 
ονομαστικής με τη χρήση ενός PI ελεγκτή. 
 
Αναλυτικά: 
 
Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά για την  ενεργειακή κατάσταση σήμερα 
και την ανάγκη να στραφούμε όλο και περισσότερο στις ΑΠΕ. Επίσης 
γίνεται λόγος για την αιολική ενέργεια και τις εφαρμογές της. 
 
Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η κατανομή ταχύτητας ανέμου η ενέργεια 
του και ο συντελεστής ισχύος. 
 
Στο κεφάλαιο 3 γίνεται παρουσίαση της δομής μιας ανεμογεννήτριας και 
η κατηγοριοποίηση τους ως προς την παραγόμενη ισχύ τους. Επίσης 
παρουσιάζονται οι τύποι γεννητριών που χρησιμοποιούνται σήμερα στις 
ανεμογεννήτριες.  
 
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η σύγχρονη μηχανή μόνιμου μαγνήτη. 
Αναφέρονται οι διάφορες κατηγορίες και στο τέλος γίνεται 
μοντελοποίηση με όλες τις απαραίτητες μαθηματικές εξισώσεις.  
 
Στο κεφάλαιο 5 γίνεται ανάλυση του συστήματος που μελετήθηκε στην 
παρούσα διπλωματική εργασία. Περιγράφεται  τι είναι ο έλεγχος της  
γωνίας βήματος πτερυγίου και γίνεται η προσομοίωση στο περιβάλλον 
του matlab/simulink. 
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