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1 Δηζαγσγή
1.1 πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίεο ΑΠΔ
Ρα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θνηλή ζπλείδεζε ε αλάγθε
απνδνηηθφηεξεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ γεληθφηεξα, αιιά θαη ηελ
θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο
(ΑΞΔ) εηδηθφηεξα. Γεγνλφο, ην νπνίν επηβάιιεηαη φρη κφλνλ απφ ην πεπεξαζκέλν
ραξαθηήξα ησλ ζπκβαηηθψλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ιηγλίηεο &
πεηξέιαην) θαη ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο ιφγσ κε χπαξμεο επαξθψλ
εγρψξησλ θνηηαζκάησλ, αιιά θαη απφ ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ δπζκελψλ
επηπηψζεσλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
Ρα ηειεπηαία 30 ρξφληα νη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαηαβάιινπλ
ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο πξνο ηα λέα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα, κε
ηε ιήςε θαηάιιεισλ θαη αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε
ηεο ηερλνινγίαο ησλ ΑΞΔ θαηά ηξφπνλ ψζηε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο λα είλαη
αληαγσληζηηθφ θαη ζπγθξίζηκν κε ην πθηζηάκελν θφζηνο παξαγσγήο ησλ
ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο.
Ρν γεγνλφο φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη ε πην εχρξεζηε θαη θηιηθή κνξθή
ελέξγεηαο πξνο ηνλ άλζξσπν, θαζψο θαη ην φηη ε παξαγσγή ηεο απφ ζπκβαηηθέο
πεγέο (θάξβνπλν, πεηξέιαην, θ.ι.π.), γίλεηαη ηφζν νηθνλνκηθφηεξε φζν απμάλεη ην
κέγεζνο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ
Ππζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΠΖΔ). Ππγθεθξηκέλα, απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο
ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο
παξαηεξείηαη κία ζπλερήο αχμεζε ηνπ κεγέζνπο (εγθαηεζηεκέλε ηζρχο) ησλ
ζηαζκψλ παξαγσγήο, κε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ηάζεσλ ησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο
θαη παξάιιεια ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ζε θάζε θαηνηθνχκελε πεξηνρή,
ηνπιάρηζηνλ ζηηο ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ξαξαηεξήζεθε ζπλεπψο κία
ζπλερήο «ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη επέθηαζε
ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο.
1.1.1 πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Ν βαζηθφο ιφγνο χπαξμεο ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΠΖΔ) είλαη ε
παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο, ε κεηαθνξά ηεο θαη ελ ηέιεη ε παξνρή ηεο ζε
δεδνκέλεο πεξηνρέο θαηαλάισζεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη σο θνξηία (load).
Ππλεπψο, έλα ΠΖΔ ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα
ηθαλνπνηεί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:
1. Θάιπςε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί (kWh)
2. Θάιπςε ηεο απαηηνχκελεο δήηεζεο νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο ηζρχνο (kW)
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3. Θάιπςε ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο παξερφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
α. Πηαζεξή ηάζε (volt)
β. Πηαζεξή ζπρλφηεηα (Hz)
4. Θάιπςε ησλ αλσηέξσ κε ην ειάρηζην νηθνλνκηθφ θαη νηθνινγηθφ θφζηνο
Ζ δνκή ελφο ΠΖΔ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηαζεξψλ
κέζσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ελφο
ζπλφινπ θαηαλαισηψλ (κεγάινπ ή κηθξνχ) ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ρν ζχλνιν ησλ
αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε ηξία επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα,
φπσο:
1. πνζχζηεκα ή Πχζηεκα Ξαξαγσγήο
2. πνζχζηεκα ή Πχζηεκα Κεηαθνξάο
3. πνζχζηεκα ή Πχζηεκα Γηαλνκήο
Ρν ζχζηεκα παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο (ζπκβαηηθνχο θαη
αλαλεψζηκνπο) ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο θαη ηνπο ππνζηαζκνχο αλπςψζεσο ηεο
ηάζεο. Δλ ζπλερεία, ην ζχζηεκα κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη ηα δίθηπα ησλ γξακκψλ
κεηαθνξάο πςειήο (150kV) ή ππεξπςειήο (400kV) ηάζεο, ηνπο ππνζηαζκνχο
δεχμεο θαη ηνπο ππνζηαζκνχο ππνβηβαζκνχ ζε κέζε ηάζε (15/20kV). Ππλεπψο,
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάρπζε ηεο παξαγφκελεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ζην θνξηίν, ελψ ην ζχζηεκα
δηαλνκήο πεξηιακβάλεη ην ινηπφ δίθηπν ηξνθνδνζίαο ηεο κέζεο (15/20kV) θαη
ρακειήο ηάζεο (380V) πξνο ηνπ ηειηθνχο θαηαλαισηέο.
Ζ κεγάιε πνηθηιία ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ
δεκηνπξγία γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα
ζεσξεζνχλ σο αλεμάξηεηα «θνκκάηηα» κέζα ζε έλα γεληθφηεξν γεσγξαθηθφ
πιαίζην. Ρέηνηα εδάθε είλαη θπξίσο ηα λεζηά, κηθξνχ, κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο,
αιιά θαη αξθεηέο απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο επεηξσηηθέο πεξηνρέο. Ζ αλάγθε
ηεο ελεξγεηαθήο θάιπςεο ηέηνησλ πεξηνρψλ απνηειεί έλα μερσξηζηφ πεδίν έξεπλαο
θαη εθαξκνγήο γηα ηελ επηζηήκε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ
παξαγσγή, ε κεηαθνξά αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα αληίζηνηρα, ηα νπνία
αλαπηχρζεθαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
Ππλεπψο, έλα ζεκαληηθφο αξρηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ην γεσγξαθηθφ ηνπο κέγεζνο αιιά θαη ηελ βαζηθή δνκή
ιεηηνπξγίαο ηνπο, είλαη ν αθφινπζνο:
Απηφλνκα Ππζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Γηαζπλδεδεκέλα Ππζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
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Δηδηθφηεξα, σο απηφλνκα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ραξαθηεξίδνληαη ηα
ζπζηήκαηα εθείλα, ηα νπνία βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε λεζηά ή γεληθφηεξα ζε
απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
δηαζχλδεζεο κε έλα επξχηεξν ζχλνιν ζπζηεκάησλ. Ζ απνκφλσζε ελφο δηθηχνπ
απφ
έλα
ηέηνην
πιαίζην
«ζπλεξγαζίαο»,
φπνπ
ζπλππάξρνπλ
θαη
αιιεινυπνζηεξίδνληαη πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κίαο νπζηαζηηθά αλεμάξηεηεο θαη απηφλνκεο
ελεξγεηαθήο «λεζίδαο».
Ρα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
έλαληη ελφο απηφλνκνπ δηθηχνπ είλαη φηη:
1. Κεγάινη θεληξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο πνπ εμππεξεηνχλ έλα επξχ
γεσγξαθηθφ θαη πνζνηηθφ θάζκα ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ
αλαγθαζηηθή εγθαηάζηαζε κηθξψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ζε θάζε έλα απφ ηα
επηκέξνπο απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ
αλνηγκέλνπ (MW/€) θφζηνπο εγθαηάζηαζεο γηα θάζε ΚW.
2. πάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κεγαιχηεξσλ θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο, ελψ παξάιιεια δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο κέζσ θεληξηθψλ θαη πην
νηθνλνκηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο ππεξπςειήο ηάζεο (≥400KV).
3. πάξρεη κηθξφηεξε αλάγθε ζηξεθφκελεο εθεδξείαο, ζε αληίζεζε πάληα κε
ηα απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα, φπνπ ε ζηξεθφκελε εθεδξεία είλαη έλαο απφ ηνπο
πιένλ βαζηθνχο παξάγνληαο ηεο νκαιήο θαη αζθαινχο ηνπο ιεηηνπξγίαο.
4. πάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο δήηεζεο θνξηίνπ κεηαμχ πεξηνρψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζπλεπψο απαηηείηαη κηθξφηεξν πιεφλαζκα εγθαηεζηεκέλεο
ηζρχνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ κηθξψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ αηρκήο.
5. πάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο δήηεζεο θνξηίνπ κεηαμχ πεξηνρψλ
(εηεξνρξνληζκφο) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, κε απνηέιεζκα ηελ εμνκάιπλζε
ηεο ζπλνιηθήο εηθνζηηεηξάσξεο θακπχιεο θνξηίνπ.
6. πάξρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθησλ
αλαγθψλ θαη αληηκεηψπηζεο ελδερφκελσλ δηαηαξαρψλ, ιφγσ δηαζχλδεζεο αιιά
θαη κηθξήο πνζνζηηαίαο επηξξνήο ησλ ζθαικάησλ ζην ζπλνιηθφ δίθηπν.
Κία αθφκα ζεκαληηθή παξάκεηξνο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ
ΠΖΔ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ. Πηελ πεξίπησζε ησλ
απηφλνκσλ δηθηχσλ, αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε χπαξμε
ζεηηθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ, φπνπ ε ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ θνξηίνπ δελ
ππεξβαίλεη ηελ ηξέρνπζα παξαγφκελε ηζρχ. Ρα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα
αληίζεηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ γεηηνληθά
ΠΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ έλα αξλεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην.
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1.1.2 Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο από ΑΠΔ
Ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο ηερλνινγίεο, ν πιένλ εθκεηαιιεχζηκνο
ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ ΑΞΔ είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δηδηθφηεξα:


Ζ «Αηνιηθή Δλέξγεηα» αμηνπνηείηαη κέζσ αηνιηθψλ ειεθηξηθψλ κεραλψλ
(αλεκνγελλεηξηψλ, Α/Γ), νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέπνπλ ηελ
θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή.



Ζ «Ζιηαθή Δλέξγεηα» αμηνπνηείηαη κέζσ ησλ θσηνβνιηατθψλ θπςειψλ
(Φ/Β), νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ απ' επζείαο ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε
ειεθηξηθή.



Ρα «Κηθξά δξνειεθηξηθά» αμηνπνηνχλ ηελ θηλεηηθή θαη δπλακηθή
ελέξγεηα πδάηηλσλ ξεπκάησλ, γηα ηα νπνία δελ απαηηνχληαη κεγάια έξγα
ππνδνκήο (θξάγκαηα), κέζσ πδξνζηξνβίισλ γηα ηελ παξαγσγή
ειεθηξηζκνχ.



Ζ «Βηνκάδα», ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ηα πάζεο θχζεσο γεσξγηθά θαη
δαζηθά παξάγσγα θαη ππνιείκκαηα, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα (πιένλ ηεο
παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ) παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ θαχζε
ηεο απφ εηδηθέο αηκνζηξνβηιηθέο εγθαηαζηάζεηο.

Απφ ηηο πξνεγνχκελα αλαθεξφκελεο δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο, ε ρξήζε
αλεκνγελλεηξηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ζήκεξα (2007) ε
επξχηεξα εθκεηαιιεχζηκε θαη ε κφλε κε ηελ νπνία παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα
ζε ηηκέο ζπγθξίζηκεο θαη αληαγσληζηηθέο κε ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ.
Ωο ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εμέιημεο ησλ Α/Γ κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη, ε ειεθηξηθή
ηζρχο ηνπο ην 1980 ήηαλ 50kW, ην 1995 600kW, ην 2000 πεξί ηα 1.000kW –
1.500kW, ελψ ην 2007 ιεηηνπξγνχλ Α/Γ ησλ 3MW, (3.000kW).
Ζ ειηαθή ελέξγεηα αμηνπνηείηαη κε θφζηνο ζπγθξίζηκν κε ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ,
κφλνλ γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ, ελψ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο
θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ, ην θφζηνο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο παξακέλεη
ζεκαληηθά πςειφ, ιφγσ θπξίσο ηνπ πςεινχ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ Φ/Β ζηνηρείσλ.
Αλ θαη, γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο ηζρχνο, ζε απνκνλσκέλεο
πεξηνρέο, ε ρξεζηκνπνίεζε Φ/Β γελλεηξηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζζσξεπηέο,
απνηειεί κηα ηερληθννηθνλνκηθά ελδεηθλπφκελε ιχζε.
Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ (κέρξη 10 MW) ζπλαξηάηαη άκεζα κε
ηηο ππάξρνπζεο εδαθν-πδξνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηηο ελεξγεηαθέο
αλάγθεο κηαο πεξηνρήο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή, νπσζδήπνηε φκσο ζε εζληθφ
επίπεδν παξακέλεη πεξηνξηζκέλε.
Ρέινο, ε ιεθζείζα ελέξγεηα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο βηνκάδαο κεηαηξέπεηαη ζε
ειεθηξηθή θαηά θαλφλα κέζσ ελδηακέζσλ πξντφλησλ, γεγνλφο ην νπνία δξα
αλαζηαιηηθά σο πξνο ην αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο, αιιά θαη ην θφζηνο ηεο
παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (kWh/€).
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Νη ΑΞΔ θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο-ειεθηξηζκνχ, νη
νπνίεο επίζεο αλαπηχζζνληαη ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα, απνηεινχλ κνλάδεο
κηθξήο ζρεηηθά ηζρχνο θαη είλαη δηάζπαξηεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ζέζεηο. Δπί
πιένλ, ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ηνπο, ε απνδνηηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε επηβάιιεη ηελ
δηαζχλδεζε θαη παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπο ζηα πθηζηάκελα ειεθηξηθά δίθηπα
(ΠΖΔ), ην νπνίν έηζη ιεηηνπξγεί σο «απνζήθε» πνιχ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο. Απηφ
ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο, αιιά θαη ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, γηα ηα
νπνία ν έιεγρνο ηνπ ξπζκνχ παξνρήο ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (ηαρχηεηα
αλέκνπ θαη ειηαθή αθηηλνβνιία) είλαη εμαηξεηηθά δχζθνινο έσο αδχλαηνο.
Ζ αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ξπζκνχ ξνήο ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, απνηειεί έλα
ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, δεδνκέλνπ φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα
παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα, ελψ ε απνζήθεπζε ηεο ζε κεγάιεο
ζρεηηθά πνζφηεηεο είλαη ηερληθά δχζθνιε θαη κε πςειφ νηθνλνκηθφ θφζηνο. Ρν
ζπγθεθξηκέλν κεηνλέθηεκα αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκν ζηηο πεξηπηψζεηο
κεζαίσλ θαη κηθξψλ απηνλφκσλ ΠΖΔ (λεζησηηθά ειεθηξηθά δίθηπα), φπνπ ε
παξαγσγή απφ ΑΞΔ κπνξεί λα θαιχπηεη κεγάιν πνζνζηφ ηεο δεηνχκελεο
θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ππλεπψο ζηα απηφλνκα ΠΖΔ θξίλεηαη αλαγθαία
ε έξεπλα θαη αμηνιφγεζε δπλαηνηήησλ έζησ θαη βξαρπρξφληαο απνζήθεπζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Νπσζδήπνηε νη «απνθεληξσκέλεο κνλάδεο» παξαγσγήο ησλ ΑΞΔ, κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη κνλάδεο
«ζπκπαξαγσγήο», έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΠΖΔ. Νη
επηπηψζεηο απηέο πεξηνξίδνληαη ζην δίθηπν δηαλνκήο, φηαλ ε ζπλνιηθή ηνπο ηζρχο
είλαη ζρεηηθά κηθξή ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ ελ ιεηηνπξγία ζπκβαηηθψλ πεγψλ
(δηείζδπζε κηθξφηεξε ηνπ 10%), αιιά γίλνληαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη επεξεάδνπλ
ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπ ΠΖΔ, φηαλ ε πνζνζηηαία
παξαγσγήο ηνπο είλαη αξθεηά απμεκέλε.

Ζιεθηξηθό Κέξνο Κνλάδσλ Παξαγσγήο ΑΠΔ
Ζ κεηαηξνπή ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, φπσο είλαη γλσζηφ,
επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειεο ειεθηξηθέο κεραλέο (γελλήηξηεο), αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελεξγεηαθήο πεγήο. Πε πεξηπηψζεηο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο,
ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο ζηξφβηινο γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ηνπ αηκνχ
ζε κεραληθή θαη αθνινχζσο κέζσ ηεο γελλήηξηαο ζε ειεθηξηθή. Ρέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεδνκέλε ηερλνινγία ΑΞΔ (θσηνβνιηατθά) παξάγεη απ' επζείαο
ειεθηξηθή ελέξγεηα, θαηά θαλφλα ζε κνξθή Ππλερνχο Οεχκαηνο (ΠΟ), ηφηε είλαη
ζπρλά αλαγθαία ε κεηαηξνπή ηεο ζε Δλαιιαζζνκέλνπ Οεχκαηνο (ΔΟ) κέζσ
ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ κεηαηξνπέσλ (inverters).
Βαζηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ειεθηξηθνχ κέξνπο θαηά ηε κεηαηξνπή
ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή, είλαη εάλ ππάξρεη έιεγρνο ηνπ ξπζκνχ ηεο
παξνρήο ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (παξνρήο θαπζίκνπ), γεγνλφο ην νπνίν
ζεσξείηαη δεδνκέλν ζηηο ζπκβαηηθέο πεγέο (δεδεινθηλεηήξεο, αηκνζηξφβηινπο,
αεξηνζηξφβηινη θαη πδξνζηξφβηινη κε απνζήθεπζε λεξνχ). Κε ηνλ έιεγρν ηεο
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«παξνρήο ηνπ θαπζίκνπ» θαη κέζσ θαηάιιεισλ ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ επηηπγράλεηαη
ε δηαηήξεζε ησλ ζηξνθψλ ηηο γελλήηξηαο ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιήο ηνπ
δεηνχκελνπ θνξηίνπ. Ππλεπψο, ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ελδείθλπηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ γελλεηξηψλ, ψζηε λα παξάγεηαη ελαιιαζζφκελε ηάζε ζηαζεξήο
ζπρλφηεηαο (ειεθηξηθέο ζηξνθέο), κε ηαπηφρξνλν έιεγρν ηεο παξαγφκελεο αέξγνπ
ηζρχνο, κέζσ ηεο ηάζεο δηεγέξζεσο ηεο γελλήηξηαο.
Ζ απαηηνχκελε ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ κεραλψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο αηνιηθήο
ελέξγεηαο (αλεκνγελλήηξηεο) είλαη δηαθνξεηηθή, θαζψο ν ξπζκφο παξνρήο ηεο
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (ηαρχηεηα αλέκνπ) είλαη κε ειεγρφκελνο (ζηνραζηηθφο)
αιιά θαη ηαρέσο κεηαβαιιφκελνο. Ρν αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζε έλα κηθξφ
πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ, ρσξίο έιεγρν ηνπ ξπζκνχ ξνήο. Ππλεπψο, ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε αζχγρξνλσλ γελλεηξηψλ, νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο
αληίζηνηρεο ζχγρξνλεο.
Αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ξπζκνχ παξνρήο ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ζε κηθξφηεξν
φκσο βαζκφ, ππάξρεη θαη ζηελ πεξίπησζε εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο
(θσηνβνιηατθά), θαζψο ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ηζρχο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ
έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.
Ξαξφια ηαχηα, θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, αλεκνγελλεηξηψλ θαη
θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ, ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ κεηαηξνπέσλ ζπρλφηεηαο
θαη ηάζεο κε ειεθηξνληθά ηζρχνο, θάλεη πξαθηηθά εθηθηή ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο
ηάζεσο ειεγρφκελεο ζπρλφηεηαο θαη κεγέζνπο. Γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη, αθ'
ελφο κελ κεγαιχηεξε απφδνζε ησλ ειεθηξηθψλ κεραλψλ, δειαδή ηελ
εθκεηάιιεπζε κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ απφ ηελ δηαζέζηκε ελέξγεηα, αθ' εηέξνπ δε
ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο κε θαιχηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα
είλαη ιεηηνπξγηθά αζθαιείο πξνο ην δίθηπν ηνπ ΠΖΔ ζην νπνίν ζπλδένληαη.
Ππλεπψο γίλεηαη θαλεξφ φηη ην ειεθηξηθφ κέξνο ησλ κνλάδσλ ΑΞΔ, φηαλ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ξπζκνχ παξνρήο ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, κπνξεί λα
είλαη φκνην κε ησλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηή, ν έιεγρνο αιιά θαη ε φιε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο
κεραλήο σο κνλάδαο παξαγσγήο ηνπ ΠΖΔ ζην νπνίν εληάζζεηαη, δηαθνξνπνηνχληαη
ζεκαληηθά απφ ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ.
1.1.3 Θέληξα Διέγρνπ Δλέξγεηαο
Πθνπφο ελφο Θέληξνπ Διέγρνπ Δλέξγεηαο είλαη ε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο
ελφο ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ε νηθνλνκηθή θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ηζρχνο ζην δίθηπν. Δπηπξφζζεηα, έλα ζχγρξνλν ΘΔΔ είλαη ππεχζπλν γηα
ηνλ έιεγρν ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν επνπηεχεη.
Δηδηθφηεξα, ε θχζε θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
απηφλνκα ή ηα λεζησηηθά δίθηπα, φπσο έγηλε θαλεξφ απφ ηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο, θαζηζηά ζεκαληηθή ηελ χπαξμε ζχγρξνλσλ εηδηθεπκέλσλ θέληξσλ
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ειέγρνπ ελέξγεηαο, ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ππφ παξαθνινχζεζε ζπζηήκαηνο.
Θάζε θέληξν ειέγρνπ ελέξγεηαο απνηειείηαη απφ έλα ππνζχζηεκα ζπιινγήο
δεδνκέλσλ θαη επνπηηθνχ ειέγρνπ, έλα ππνζχζηεκα ππνινγηζηψλ θαη ηέινο έλα
ππνζχζηεκα πξνγξακκάησλ επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ-κεραλήο (man-machine
interface).

Τπνζύζηεκα πιινγήο Γεδνκέλσλ θαη Διέγρνπ
Κέζσ ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ε κεηαθνξά ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο
ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ
πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη δηαθξηηά, ελψ εμεηδηθεπκέλνη αιγφξηζκνη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ρξνληθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ
θαηαλεκεκέλσλ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ.

Τπνζύζηεκα Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ
Ρα θέληξα ειέγρνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη
γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time
application).
Αλαγθαία ζπλζήθε ζε έλα θέληξν ειέγρνπ είλαη ε απξφζθνπηε θαη αδηάιεηπηε
εηθνζηηεηξάσξε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ. Ρέηνηνη ηερληθνί πεξηνξηζκνί
αληηκεησπίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ δηδχκσλ ή δπαδηθψλ
ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (mirroring). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή έρεη
σο άκεζν ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ελφο Ζ/, ζε
πεξίπησζε ελδερφκελεο βιάβεο ηνπ δεχηεξνπ (failover), ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ππνζπζηήκαηνο.
Θαηά ηελ κφληκε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, νη ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο δηακνηξάδνληαη
ζηνπο δχν επηκέξνπο Ζ/, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Νη πιένλ θξίζηκεο δηαδηθαζίεο
παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ αλαηίζεληαη ζε έλαλ κφλν ππνινγηζηή, ν νπνίνο
νλνκάδεηαη πξσηεχσλ (on-line), ελψ ηηο ππφινηπεο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο
αλαιακβάλεη ν δεπηεξεχσλ ππνινγηζηήο (off-line).
Ξαξάιιεια, ε δηαζχλδεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνινγηζηψλ, αιιά θαη ηα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ επηηξέπνπλ ηαρεία θαη νινθιεξσκέλε
ακθίδξνκε κεηαγσγή δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ (hot swap). Νη πιένλ ζχγρξνλεο
ηερληθέο βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε θαηαλεκεκέλσλ αξρηηεθηνληθψλ (distributed
networks) θαη ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εκπιεθνκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
(computer agents).

Ιεηηνπξγίεο Θέληξσλ Διέγρνπ Δλέξγεηαο
Κία απφ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο Θέληξνπ Διέγρνπ
Δλέξγεηαο είλαη ε ηνπνζέηεζε νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ζε φια ηα ζεκαληηθά
ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. Νη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο κεηαβηβάδνληαη απφ ηα δηάθνξα
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ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζην θέληξν ειέγρνπ, κέζσ ηεξκαηηθψλ κνλάδσλ
επηθνηλσλίαο (Remote Terminal Units).

ρήκα 1.1 Ρνπνινγία Ππιινγήο Απνκαθξπζκέλσλ Ξιεξνθνξηψλ Κέζν RTU
Νη ζπγθεθξηκέλεο απνκαθξπζκέλεο ηεξκαηηθέο κνλάδεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή
επηθνηλσλία κε ηνπο ειεγθηέο εηζφδνπ-εμφδνπ (Communication Input/Output
Controllers ), νη νπνίνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο ηνπο θέληξνπ. Κηα ηππηθή ηνπνινγία ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο
πιεξνθνξηψλ ηνπ δηθηχνπ απφ ηα δηάθνξα απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ
παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1.1.
Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ δηαζέηνπλ πξνγξάκκαηα
επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
(Supervisory Control And Data Acquisition), ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ
απεηθνλίδνληαη ελ ζπλερεία ζηηο θνλζφιεο ησλ ρεηξηζηψλ θαη ην κηκηθφ δηάγξακκα
ηνίρνπ.
Νη βαζηθέο ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζαλψλ εγθαηεζηεκέλσλ
πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο:
1. Ιεηηνπξγίεο Ππγθέληξσζεο & Δπεμεξγαζίαο Πηνηρείσλ
α. Ππγθέληξσζε Ξιεξνθνξηψλ (data collection)
β. Δθηίκεζε Ξαξακέηξσλ Γηθηχνπ (parameter estimation)
γ. Ρνπνινγία Γηθηχνπ (network topology)
δ. Δθηίκεζε Θαηάζηαζεο (state estimation)
ε. Απεηθφληζε Ξιεξνθνξηψλ (data display)
2. Ιεηηνπξγίεο Δλέξγεηαο & Νηθνλνκίαο
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α. Ξξφβιεςε Φνξηίνπ (load forecasting)
β. Ξξφβιεςε Αηνιηθήο Ξαξαγσγήο (wind power forecasting)
γ. Έληαμε Κνλάδσλ (unit commitment)
δ. Νηθνλνκηθή Θαηαλνκή (economic dispatch)
3. Ιεηηνπξγίεο Δπνπηείαο & Διέγρνπ Αζθάιεηαο
α. Δπνπηεία Αζθάιεηαο (security monitoring)
β. Αλάιπζε Δλδερνκέλσλ Γηαηαξαρψλ (security assessment)
γ. Ξξνιεπηηθφο Έιεγρνο (preventive control)
δ. Έιεγρνο Αλάγθεο (emergency control)
ε. Έιεγρνο Δπαλαθνξάο (restoration control)
Νη πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελφο θέληξνπ ειέγρνπ
ελέξγεηαο, κε ηηο αληίζηνηρεο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ηηο δηέπνπλ,
απεηθνλίδνληαη γξαθηθά ζην αθφινπζν ζρήκα 1.2.

ρήκα 1.2 Ιεηηνπξγηθφ Γηάγξακκα Θέληξνπ Διέγρνπ Δλέξγεηαο (ΘΔΔ)
Πηα ΘΔΔ ησλ απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ θαη ζε αληίζεζε κε ηα δηαζπλδεδεκέλα
δίθηπα νη δηαδηθαζίεο ηεο πξφβιεςεο θνξηίνπ, ηεο βξαρπρξφληαο (short-term)
έληαμεο κνλάδσλ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο δπλακηθήο αζθάιεηαο είλαη κείδνλνο
ζεκαζίαο. Νη δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο ηνπ θνξηίνπ είλαη κεγάιεο θαη ε πξφβιεςε
ηνπο δπζθνιφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε ζε έλα δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα.
Ζ έληαμε ησλ κνλάδσλ εθηειείηαη ζπρλά, ιφγσ ηεο αλάγθεο θάιπςεο ηνπ έληνλα
κεηαβαιιφκελνπ θνξηίνπ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ κνλάδσλ παξαγσγήο κε κηθξή
νλνκαζηηθή ηζρχ.
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1.2 Θαηάζηαζε ησλ ΑΠΔ ζηελ Διιάδα
Ζ Διιάδα αλ θαη δηαζέηεη πςειφ αηνιηθφ θαη ειηαθφ δπλακηθφ (πεγέο νη νπνίεο
απνηεινχλ ηνλ «θνξκφ» ησλ εθκεηαιιεχζηκσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ καδί κε ηελ
βηνκάδα) θαη παξά ην γεγνλφο φηη ην πξψην αηνιηθφ θαη Φ/Β πάξθν ηεο Δπξψπεο
εγθαηαζηάζεθαλ ήδε απφ ην 1983 ζηελ Θχζλν, νπζηαζηηθά ππνιείπεηαη ζηελ
εθκεηάιιεπζε ηνπο. Δλδεηθηηθφο είλαη ν αθφινπζνο πίλαθαο 1.1, φπνπ ε Διιάδα
εκθαλίδεηαη λα ππνιείπεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζε ζρέζε κε άιιεο
ρψξεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν αηνιηθφ δπλακηθφ.
Πίλαθαο 1.1 Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο Αηνιηθφ Ξάξθσλ ζε Ξαγθφζκην Δπίπεδν
2007
(MW)

2008
(MW)

2009
(MW)

1

Η.Π.Α.

16819

25170

35159

2

Γερμανία

22247

23903

25777

3

Κίνα

5912

12210

25104

4

Ιζπανία

15145

16740

19149

5

Ινδία

7850

9587

10925

6

Ιηαλία

2726

3537

4850

7

Γαλλία

2477

3426

4410

8

Αγγλία

2389

3288

4070

9

Πορηογαλία

2130

2862

3535

10

Δανία

3129

3164

3465

11

Καναδάς

1846

2369

3319

12

Ολλανδία

1759

2237

2229

13

Ιαπωνία

1528

1880

2056

14

Ασζηραλία

817

1494

1712

15

οσηδία

831

1067

1560

16

Ιρλανδία

805

1245

1260

17

Ελλάδα

873

990

1087

18

Ασζηρία

982

995

995

19

Σοσρκία

207

433

801

20

Πολωνία

276

472

725

Νκνίσο ν επφκελνο πίλαθαο 1.2, παξνπζηάδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ
εγθαηεζηεκέλσλ Φ/Β ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο θαη
ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν ειηαθφ δπλακηθφ.
Δηδηθφηεξα, ν εζληθφο ζηφρνο ήηαλ γηα ην 2010 ε παξαγσγή απφ ΑΞΔ λα αλέξρεηαη
ζην πνζφ ηνπ 20.1%, ην νπνίν φκσο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηεο ζεκεξηλήο
(26/08/2010) πξαγκαηηθφηεηαο. Γεγνλφο πνπ γίλεηαη πξνθαλέο απφ ηνπο επφκελνπο
πίλαθεο 1.3 θαη 1.4, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο αλαλεψζηκσλ
πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΞΔ) ζηελ Διιάδα θαη ε αληίζηνηρε παξαγσγήο ηνπο γηα ην έηνο
2009.
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Πίλαθαο 1.2 Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο Φ/Β ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2005
2006
2007
2008
2009
Γερμανία
1910,0 3063,0 3846,0 6019,0 9830,0
Ιςπανία
58,0 118,0 733,0 3421,0 3520,0
Ιταλία
46,0
58,0 120,0 458,0 1032,0
Σςεχία
0,0
1,0
4,0
55,0 466,0
Βζλγιο
2,0
4,0
22,0
71,0 363,0
Γαλλία
26,0
33,0
47,0 104,0 289,0
Πορτογαλία
3,0
4,0
18,0
68,0 102,0
Ολλανδία
51,0
51,0
53,0
57,0
64,0
Ελλάδα
5,0
7,0
9,0
19,0
55,0
Αυςτρία
24,0
29,0
27,0
32,0
37,0
Αγγλία
11,0
14,0
19,0
23,0
33,0
Λουξεμβοφργο
24,0
24,0
24,0
25,0
26,0
ουηδία
4,0
5,0
6,0
8,0
9,0
λοβενία
0,2
0,4
1,0
2,0
8,0
Φιλανδία
4,0
4,0
5,0
6,0
8,0
Βουλγαρία
0,8
1,0
6,0
Δανία
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
Κφπροσ
0,5
1,0
1,0
2,0
3,0
Μάλτα
0,1
0,1
0,1
0,2
2,0
Πολωνία
0,3
0,4
0,6
1,0
1,0
Ουγγαρία
0,2
0,2
0,4
0,5
0,7
Ρουμανία
0,2
0,3
0,5
0,6
Ιρλανδία
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
λοβακία
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
Εςθονία
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
Λιθουανία
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
Λετονία
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
EU 27 (GW)
2,2
3,4
4,9
10,4
15,9

Πίλαθαο 1.3 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο ΑΞΔ ζηε Διιάδα
Αηνιηθά

Δζληθφ Γίθηπν
Γίθηπα Λεζηψλ
ύλνιν

922,6 MW
229,8 MW
1152,4 MW

Κηθξά Τ/H

182,4 MW
0,6 MW
183,0 MW
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Βηνκάδα

40,8 MW
0,4 MW
41,2 MW

Φ/Β

53,7 MW
0,9 MW
54,6 MW
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Πίλαθαο 1.4 Ξαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κνλάδσλ ΑΞΔ

Ξεγή: KAΞΔ – Δηήζηα Έθζεζε 2009

Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΑΞΔ γηα
ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ππάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη επηηπρψο αξθεηά
ρξφληα νη ηερλνινγίεο ειηνζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ (γλσζηφηεξα σο ειηαθνί
ζεξκνζίθσλεο). Πην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ε Διιάδα είλαη απφ ηηο πξσηνπφξεο
ρψξεο (καδί κε ην Ηζξαήι, ηελ Θχπξν θαη ηελ Απζηξία), ηφζν ζην επίπεδν ηεο
εθκεηάιιεπζεο φπσο παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ζηα ζρήκαηα 1.3 θαη 1.4, φζν θαη
ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο κε ζεκαληηθφ αξηζκφ βηνκεραληψλ/βηνηερληψλ θαη πνιχ
πςειφ κεξίδην αγνξάο ζε επξσπατθφ επίπεδν (ζρήκα 1.5).

ρήκα 1.3 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχ ειηαθψλ ζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ
αλά 1000 θαηνίθνπο
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ρήκα 1.4 Ππλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ειηαθψλ ζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ

ρήκα 1.5 Κεξίδηα αγνξάο ειηαθψλ ζεξκηθψλ ζπζηεκάησλ
Ξεγή: European Solar Thermal Industry Federation
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1.3 Απνκνλσκέλα πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία ΠΖΔ είλαη
ηα απνκνλσκέλα ΠΖΔ. Ρέηνηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη είηε απνκνλσκέλνη
νηθηζκνί ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα ππάξρνληα δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο είηε λεζηά ζε κεγάιε απφζηαζε απφ πεξηνρέο δηαζπλδεδεκέλνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα κε ηε βνήζεηα ηνπηθψλ ζηαζκψλ
παξαγσγήο. Πε απηά ηα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
εηζαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ φκνξν ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
επνκέλσο ζε θάζε ζηηγκή ε παξαγσγή ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηε δήηεζε θαη ηηο
απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηε ρψξα καο ππάξρνπλ δεθάδεο κηθξά θαη κεγάια
λεζηά πνπ ιεηηνπξγνχλ απνκνλσκέλα απφ ην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν, ηδηαίηεξα ζην
Αηγαίν πέιαγνο [1, 2]. Πε απηά θαηνηθεί πεξηζζφηεξν απφ 1 εθαηνκκχξην άλζξσπνη
ρσξίο ηνπο ηνπξίζηεο πνπ ηα επηζθέπηνληαη ην θαινθαίξη.
Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2009 ήηαλ 5,7 GWh, παξερφκελε απφ
κνλάδεο πνπ θαηαλαιψλνπλ πεηξέιαην, ειαθξχ ή βαξχ, κε κεγαιχηεξν θφζηνο
παξαγσγήο απφ φηη ην Διιεληθφ Γηαζπλδεδεκέλν Πχζηεκα (ΔΓΠ). Ρν κέγεζνο ηεο
δήηεζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην λεζί θαη κπνξεί λα είλαη κεηαμχ ιίγσλ kW φπσο ζηα
Αληηθχζεξα έσο 633 MW ζηελ πεξίπησζε ηεο Θξήηεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009.
Δπηπιένλ, ε εηήζηα αχμεζε δήηεζεο θηάλεη ην 8%, ελψ αληίζηνηρε είλαη θαη ε
αχμεζε ηεο εηήζηαο αηρκήο φκσο ν ζπληειεζηήο θνξηίνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν
ζπληειεζηήο κέγηζηνπ πξνο ειάρηζην είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ην
δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα. Ν ζπληειεζηήο θνξηίνπ ζηα κηθξφηεξα λεζηά κπνξεί λα
είλαη κηθξφηεξνο θαη απφ 30%, π.ρ. Αγαζνλήζη, Αλάθε θηι, ελψ ζηα κεγαιχηεξα
θαη εθείλα ηα νπνία δηαζέηνπλ θάπνηα κνξθήο βηνκεραλία δελ ππεξβαίλεη ην 60%.
Ρν γεγνλφο απηφ νδεγεί θαη ζε απμεκέλε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζε απηά ηα
ζπζηήκαηα ζε ζρέζε κε ην κέζν ηνπο θνξηίν θαη αξθεηέο κνλάδεο λα δηαηεξνχληαη
ζε ςπρξή εθεδξεία θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο αλεβάδνληαο ην θφζηνο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεκαληηθφ είλαη επίζεο θαη ην πξφβιεκα ηεο
δήηεζεο λεξνχ εηδηθά ζηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ην νπνίν ζπρλά θαιχπηεηαη κε
κνλάδεο αθαιάησζεο πνπ εληείλνπλ ην πξφβιεκα ηεο απμεκέλεο δήηεζεο
ελέξγεηαο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Ρα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ, κέζεο
ηαρχηεηεο αλέκνπ 7-8 m/s, επλντθφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ αιιά
θαη απφ ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ σξψλ ειηνθάλεηαο επλντθέο ζπλζήθεο θαη γηα ηελ
αλάπηπμε Φ/Β δηαηάμεσλ. Πε κεξηθά λεζηά γίλεηαη εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ
δπλακηθνχ απφ εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο ΑΞΔ, νη νπνίεο έρνπλ ηζρχ πεξίπνπ 230MW
θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπο αλά λεζησηηθφ ζχζηεκα γηα ην 2008 παξνπζηάδεηαη ζηνλ
πίλαθα 1.5 ζχκθσλα κε ηε ΟΑΔ [3].
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Πίλαθαο 1.5 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο ΑΞΔ ζηα ειιεληθά κε δηαζπλδεδεκέλα
λεζησηηθά ζπζηήκαηα

Λεζί

Δγθαηεζηεκέλε
Ηζρύο (MW)

Κειινληηθή
Ηζρύο (MW)

Εήηεζε
Δλέξγεηαο
(GWh)

Παξαγσγή
από ΑΠΔ
(GWh)

Γηείζδπζε
(%)

Πάηκνο

1.32

0

16.51

2.54

15.38

Κήινο

2.65

0

40.66

6.14

15.1

Θξήηε

160.8

62.98

3043.54

427.19

14.04

άκνο

7.68

1.3

161.61

20.09

12.43

Ιέζβνο

11.85

13.2

305.5

35.1

11.49

Θάξπαζνο

1.23

0

36.72

3.43

9.34

Ηθαξία

0.99

7.32

29.47

2.55

8.65

Υίνο

8.56

2.8

218.95

11.93

6.76

Θσο

12.2

9.5

355.24

16.14

6.7

ύξνο

2.88

4.2

112.65

6.25

5.55

Ρόδνο

15.3

34.15

757.79

31.27

4.13

Πάξνο

2.42

10.56

209.41

5.99

2.86

1.2

0

112.13

1.73

1.54

Ιήκλνο

1.14

1.9

65.2

0.8

1.23

ίθλνο

0.06

1.2

17.37

0.07

0.4

Κύθνλνο

Πηνλ ίδην πίλαθα παξέρεηαη θαη ε ζπλνιηθή κειινληηθή ηζρχο, πεξίπνπ 150MW απφ
ΑΞΔ πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί θαη αθνξά θπξίσο Αηνιηθά Ξάξθα-λέα θαη επεθηάζεηο
ηνπο. Γηα ηε Πίθλν ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο απφ ΑΞΔ νθείιεηαη ζην
εγθαηεζηεκέλν Φ/Β ζην λεζί. Ρα παξαπάλσ φκσο ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγνχλ
πξνβιήκαηα ζηελ απμεκέλε δηείζδπζε ειεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ΑΞΔ, ηδηαίηεξα
απφ αηνιηθή ελέξγεηα πνπ είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε, ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπζηήκαηα. Ρα πξφβιεκα εληείλεηαη απφ ηα ηερληθά ειάρηζηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
ζεξκηθψλ κνλάδσλ.
Κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά ε δπλαηφηεηα
εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο απφ ΑΞΔ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ [2], φπνπ κε ηε
βνήζεηα ζπζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ GIS, εληνπίζηεθαλ νη
νηθνλνκηθφηεξεο ζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε έσο θαη 400MW αηνιηθψλ πάξθσλ ζηα
λεζηά ησλ Βνξείσλ Θπθιάδσλ ζηα νπνία εμεηάδεηαη θαη έρεη κεξηθψο αξρίζεη ε
δηαζχλδεζή ηνπο κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα.
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Ξξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα απηφλνκα ζπζηήκαηα ζρεηηθά
κεζαίνπ κεγέζνπο κε πςειή δηείζδπζε ελέξγεηαο παξαγφκελεο απφ ΑΞΔ φπσο ε
Θξήηε ε Καδέηξα θηι έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ
Δξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ CARE [4] θαη MORE CARE [5].
1.3.1 Φ/Β ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά
Πηελ εξγαζία [1] πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά Φ/Β ζηε ρψξα καο κεηά
απφ εξσηεκαηνιφγην ηα νπνία δηέζεζε ην Θέληξν Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο
ζηνπο ελδηαθεξφκελνο θνξείο. Δδψ δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε γηα ηα λεζησηηθά
δίθηπα θαη ν πίλαθαο 1.6 παξνπζηάδεη αλά νκάδα λεζηψλ ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ.
Πίλαθαο 1.6 Νκαδνπνηεκέλε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ Φ/Β ζηα λεζηά καο

Οκάδα λεζηώλ

Δγθαηεζηεκέλε Ηζρύο
(kW)

Θξήηε

670

Β.Α. Αηγαίν

8

Θπθιάδεο

182

Γσδεθάλεζα

37.5

Τπόινηπα λεζηά

65

ύλνιν

962.5

Δπίζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1988-1990 κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζε
απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο θαη πνιχ κηθξά λεζηά ηνπνζεηήζεθαλ ζπζηήκαηα
ζπλνιηθήο ηζρχνο 61,6kWp [7].
Ζ ΟΑΔ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 εμέδσζε νδεγία ζρεηηθά κε ηα πεξηζψξηα εγθαηάζηαζεο
Φ/Β ζηα κε Γηαζπλδεδεκέλα λεζηά ζχκθσλα κε κεζνδνινγία πνπ είρε αλαπηχμεη. Ν
πίλαθαο 1.7 πεξηιακβάλεη ηελ ηζρχ αλά λεζί. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν αλακέλεηαη λα
ρνξεγεζνχλ νη άδεηεο παξαγσγήο ζηα λεζησηηθά δίθηπα. Ήδε ζηελ Θξήηε
ρνξεγήζεθαλ πεξίπνπ 1200 άδεηεο κε κέγηζηε ηζρχ 80kW.
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Πίλαθαο 1.7 Ξεξηζψξην Ηζρχνο γηα Φ/Β βάζεη ηεο ΟΑΔ αλά λεζησηηθφ ζχζηεκα
Λεζί
Πάηκνο
Κήινο

Πεξηζώξην Ηζρύνο
(kW)

Λεζί

516,83 Αγαζνλήζη
1.346,03

Αγ.
Δπζηξάηηνο

Πεξηζώξην Ηζρύνο
(kW)
22,50
36,40

Θξήηε

100.671,00 Ακνξγόο

309,27

άκνο

5.303,68 Αλάθε

46,26

Ιέζβνο

10.475,03 Αζηππάιαηα

Θάξπαζνο

1.287,98 Γνλνύζα

Ηθαξία

1.000,66 Δξείθνπζα

Υίνο

7.403,75 Θήξα

Θσο

332,14
3,20
34,25
3.867,38

12.120,67 Κεγίζηε

129,15

ύξνο

3.565,85 Οζσλνί

39,54

Ρόδνο

24.353,87 έξηθνο

441,93

Πάξνο

6.939,56 θύξνο

517,76

Κύθνλνο

4.112,46 ύκε

697,85

Ιήκλνο

2.256,28 ίθλνο

521,60
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2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Α/Γ θαη
Φ/Β
2.1 Υαξαθηεξηζηηθά Αλέκνπ
Πηελ ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο παξάκεηξνη, νη νπνίνη
επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εθηίκεζε ηνπ
αηνιηθνχ δπλακηθνχ κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ελεξγεηαθψλ
κεγεζψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ.
Δηδηθφηεξα, νη παξάκεηξνη πνπ πεξηγξάθνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηνλ άλεκν θαη είλαη
αλαγθαίεο γηα ηηο κειέηεο εθηίκεζεο ηεο απνδηδφκελεο ελέξγεηαο, είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.

Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ
Ζ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ
Ζ επηθξαηνχζα αλαηάξαμε ζηελ πεξηνρή
Ν ζηξνβηιηζκφο ηνπ αλέκνπ
Ζ κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο κε ην χςνο

Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή αλάινγα κε ηελ κνξθνινγία,
ελψ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζεξκνθξαζία ζε θάζε ζηηγκή ηεο εκέξαο, θαζψο επίζεο
θαη απφ αηκνζθαηξηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο (δχλακε Coriolis, ηζνδχγην
ζεξκνθξαζηψλ θ.ι.π.). Θαζψο, ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη έλα έληνλα κεηαβιεηφ
κέγεζνο, είλαη αλαγθαίνο ν νξηζκφο κίαο κέζεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ απαηηνχκελε
θαηά πεξίπησζε αθξίβεηα.

Κέζε Σαρύηεηα Αλέκνπ
Γεληθά ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη έλα έληνλα κεηαβαιιφκελν κέγεζνο (ζηνραζηηθφ),
ην νπνίν παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ζε έλα επξχ θάζκα ζπρλνηήησλ. Ππλεπψο
πξνθχπηεη ε αλάγθε πεξηγξαθή ηεο απφ ηελ αληίζηνηρε κέζε ηηκήο γηα έλα δεδνκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ κέζε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ γηα κία ρξνληθή πεξίνδν Ρ, δίλεηαη
απφ ηνλ εμήο ηχπν:
T

U 

1
U (t )  dt
 0

φπνπ U‟ ε ζηηγκηαία (κεηξνχκελε) ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ.
Ρέινο, σο πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ εηζάγεηαη ν φξνο ηεο ξηπήο (wind gast), ε
νπνία νξίδεη ηελ απφηνκε θαη κηθξήο δηάξθεηαο (κηθξφηεξε ηνπ ελφο ιεπηνχ) αχμεζε
ηεο ηαρχηεηαο πάλσ απφ 9.3m/sec θαη 4.6m/sec δηαθνξά απφ ηα πξνεγνχκελα
επίπεδα ηαρχηεηαο.
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Γηεύζπλζε Αλέκνπ
Ζ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ζεκείν ηνπ νξίδνληα απφ ην νπνίν
πλέεη θαη κεηαβάιιεηαη δηαξθψο γχξσ απφ κία γεσγξαθηθή ζέζε. Γεληθά, ε δηεχζπλζε
ηνπ αλέκνπ εκθαλίδεη κηθξφηεξε δηαθχκαλζε ζε ζρέζε κε ην κέηξν ηεο ηαρχηεηαο
ηνπ. Ζ θαηαγξαθή ηηο ζπρλφηεηεο ζε πνζνζηφ (%) ησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ αλέκνπ ζε
πνιηθφ δηάγξακκα ζπληεηαγκέλσλ νλνκάδεηαη «Ονδφγξακκα» (ζρήκα 2.1), δίλνληαο
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.

ρήκα 2.1 Γηάγξακκα δηεπζχλζεσλ αλέκνπ «Ονδφγξακκα»
Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, σο θχξηα δηεχζπλζε αλέκνπ νξίδεηαη ε
δηεχζπλζε εθείλε, ε νπνία ζπλεηζθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο
δηαζέζηκεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κίαο πεξηνρήο. Ζ θχξηα δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ αιιάδεη
ζπρλά κε ηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο. Ξαξάιιεια, σο επηθξαηνχζα δηεχζπλζε αλέκνπ
νξίδεηαη ε δηεχζπλζε εθείλε, ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα
εκθάληζεο ζηελ δεδνκέλε πεξηνρή. Αληίζηνηρα, ε επηθξαηνχζα δηεχζπλζε αιιάδεη
ζπρλά κε ηελ επνρή.
Ζ πεξηνρή πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην ζεκείν ηνπ νξίδνληα απφ ην νπνίν
πλέεη ζπρλφηεξα ν άλεκνο (επηθξαηνχζα δηεχζπλζε αλέκνπ) ραξαθηεξίδεηαη σο
πξνζήλεκε, ελψ αληίζεηα ε πεξηνρή πνπ είλαη πξνζηαηεπκέλε απφ ηνλ άλεκν
ραξαθηεξίδεηαη σο ππήλεκε.

Δλεξγεηαθό Πεξηερόκελν θαη Ηζρύο Αλέκνπ
Πηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ
αλέκσλ ηφζν ζε επίπεδν επνρψλ φζν θαη εηψλ, απαηηνχληαη κεηξήζεηο θαη ζηνηρεία απφ
3 έσο θαη 5 ρξφληα, πξνθεηκέλνπ νη αληίζηνηρεο αλαιχζεηο λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηεο.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ελφο ζψκαηνο (πγξνχ, ζηεξενχ ή αέξηνπ) είλαη
αλάινγε ηεο κάδαο ηνπ θαη ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη
απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:
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Ek 

1
mU 2
2

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ε πξνεγνχκελε γεληθή ζρέζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο
σο πξνο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεη ν άλεκνο, αληηθαζίζηαηαη αξρηθά ε κάδα
ηνπ αέξα κε ηελ ππθλφηεηα θαη ηνλ φγθν ηνπ, ελψ ζηελ ζπλέρεηα αληηθαζίζηαηαη ν
φγθνο κε ηα αληίζηνηρα ηζνδχλακα κεγέζε ηεο επηθάλεηαο θαη ηεο δηαλπφκελεο
απφζηαζεο. Ππλεπψο, ν πξνεγνχκελνο ηχπνο γίλεηαη:

m   V  m    A  S  m    A U  t
Νπφηε πξνθχπηεη φηη:

Ek 
φπνπ
m,
Α,
ξ,
S,
R,

ε
ε
ε
ε
ε

1
1
   A U U 2  t  Ek       R 2 U 3  t
2
2

κάδα ηνπ αέξα (ζε kg)
επηθάλεηα ηεο θηλνχκελεο κάδαο m ηνπ αέξα (ζε m2)
ππθλφηεηα ηνπ αέξα (ζε kg/m3)
απφζηαζε πνπ δηαλχεη ε κάδα m ηνπ αέξα (ζε m)
αθηίλα ηεο θπθιηθήο επηθάλεηαο Α (ζε m)

Ζ ππθλφηεηα ηνπ αέξα ξ εμαξηάηαη απφ ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ηε ζεξκφηεηα
φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:

  348.8  103 

p
 1.25kg / m3
Θ

Απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε ηεο ελέξγεηαο πξνθχπηεη φηη, ε ηζρχο ηνπ αλέκνπ πνπ
πξνζπίπηεη πάλε ζε κία θπθιηθή επηθάλεηα (πεδίν ζάξσζεο ηεο θηεξσηήο κίαο
αλεκνγελλήηξηαο) ζα είλαη:

P

1
     R 2 U 3
2

Ρέινο, έλα κφλν κέξνο απφ ηελ πξνεγνχκελε ηζρχ ηνπ αλέκνπ είλαη δπλαηφ λα
κεηαηξαπεί ζε κεραληθή ηζρχ:
Pm  C p  P

φπνπ
Cp,
ν αεξνδπλακηθφο ζπληειεζηήο
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Όξην ηνπ Betz
Ν πξνεγνχκελνο αεξνδπλακηθφο ζπληειεζηήο παξνπζηάδεη έλα αλψηαην θπζηθφ ή κία
κέγηζηε ηηκή, ε νπνία είλαη:

C p max 

16
 59%
27

Ζ κέγηζηε απηή ηηκή θαιείηαη φξην ηνπ Betz. Ξξνθχπηεη ινηπφλ φηη ν βέιηηζηνο δίζθνο
θάησ απφ ηδαληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο είλαη ζε ζέζε λα δεζκεχεη κφλν ην 59% ηεο
ηζρχνο ηνπ αλέκνπ. Πηελ πεξίπησζε ηεο βέιηηζηεο απηήο ιεηηνπξγίαο, ε ηαρχηεηα U
ηνπ αλέκνπ κεηψλεηαη ζηα 2/3 πάλσ ζην δίζθν θαη ζην 1/3 θαηάληη ηνπ δίζθνπ:

Vs  2 / 3  U

θαη

V  1 / 3  U

Αηνιηθό Γπλακηθό
Ρν αηνιηθφ δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο νξίδεηαη σο ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ αεξίσλ καδψλ
πνπ θηλνχληαη πάλσ απφ ην έδαθνο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο θαη θπζηθά εμαξηάηαη
απφ ηηο ηδηαίηεξεο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ηνπνγξαθία ηεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα,
ην αηνιηθφ δπλακηθφ είλαη ε ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεη ν άλεκνο, ε νπνία κπνξεί λα
αμηνπνηεζεί κε θαηάιιεινπο κεραληζκνχο θαη δηαηάμεηο.
Ζ εθηίκεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο έρεη ζαλ ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηεο δπλαηφηεηαο θαη γεληθά ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλέκνπ πξνθεηκέλνπ ε ελέξγεηα ηνπ λα
είλαη νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκε. Ππγθεθξηκέλα, ε εθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηηθήο
ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ γίλεηαη κέζσ αλεκνθηλεηήξσλ, νη νπνίνη ηε κεηαηξέπνπλ ζε
σθέιηκε κεραληθή ελέξγεηα, θαη κέζσ αλεκνγελλεηξηψλ (αλεκνθηλεηήξαοειεθηξνγελλήηξηα), νη νπνίεο ηε κεηαηξέπνπλ απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Γηα
ηελ παξαγσγή αμηφινγσλ πνζψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνηήκαηα
απφ πνιιέο αλεκνγελλήηξηεο καδί, ηα νπνία νλνκάδνληαη αηνιηθά πάξθα.
Ξξηλ απφ θάζε κειέηε εθαξκνγήο, είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζεί αλ ην δηαζέζηκν
αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηνρήο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Ρν θπζηθά
δηαζέζηκν δπλακηθφ κηαο ηνπνζεζίαο ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ ηε κέζε εηήζηα
ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ (m/sec).
Ρέινο, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ
αμηφπηζηα απνηειέζκαηα είλαη αλαγθαίεο καθξνρξφληεο θαη αλαιπηηθέο κεηξήζεηο,
γεγνλφο φκσο ην νπνίν απμάλεηαη ην αξρηθφ θφζηνο θαη θαζπζηεξεί ρξνληθά ην έξγν.

Αηνιηθό Γπλακηθό Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο
Ζ αλάιπζε ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία γεσγξαθηθψλ ραξηψλ, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ
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παξακέηξσλ c θαη k ηεο θαηαλνκήο Weibull. Πχκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε
γεσγξαθηθή θαηαλνκή ε πεξηνρή ηεο Θξήηεο δηαζέηεη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ c, νη νπνίεο
είλαη πεξίπνπ 5 θαη αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ k, νη νπνίεο είλαη πεξίπνπ 1,5. Ζ
πεξηγξαθή ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ παξακέηξσλ Weibull απεηθνλίδεηαη ζηα
ζρήκαηα 2.2 θαη 2.3.

ρήκα 2.2 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή παξακέηξνπ c

ρήκα 2.3 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή παξακέηξνπ k
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Ρέινο, ζε αξθεηέο νξεηλέο θπξίσο πεξηνρέο ηεο Θξήηεο, νη ηηκέο ηεο παξακέηξνπ c
πιεζηάδνπλ ην 10, ελψ ε παξάκεηξνο k ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 2.0, γεγνλφο ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ χπαξμε πςεινχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ πνιχ θαιήο πνηφηεηαο.

Κειέηε Αηνιηθνύ Γπλακηθνύ
Ζ κειέηε αηνιηθνχ δπλακηθνχ κηαο πεξηνρήο είλαη ε απαξαίηεηε δηαδηθαζία πνπ έρεη
ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ
αηνιηθή ελέξγεηα, εμεηάδνληαο:

`



Ρε κέζε ηηκή ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ
Δίλαη κηα πξψηε εθηίκεζε ηνπ θαηά πφζν ε πεξηνρή έρεη ζεκαληηθφ αηνιηθφ
δπλακηθφ. Δάλ ε κέζε ηαρχηεηα κηαο πεξηνρήο δελ ππεξβαίλεη ηα 5 m/sec,
ηφηε είλαη πηζαλφηαηα αθαηάιιειε, ελψ αληίζεηα ηηκέο απφ 8 m/sec θαη
άλσ ζεσξνχληαη ζήκεξα ηδαληθέο πεξηπηψζεηο.



Ρελ ηππηθή απφθιηζε ησλ ηηκψλ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ
Δίλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηπέδνπ ησλ κεηαπηψζεσλ ζε κηα
ελδερφκελε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο.



Ρν ηζηφγξακκα πηζαλφηεηαο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ
Δίλαη ε εθάζηνηε πηζαλνηηθέο θαηαλνκέο πνπ πεξηγξάθνπλ κία πεξηνρή



Ρηο κεηαβνιέο ηεο δηεχζπλζεο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ
Έλα βαζηθφ δηάγξακκα είλαη ην ξνδφγξακκα ην νπνίν δίλεη ακέζσο ηελ
θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ απφ θάζε θαηεχζπλζε.

Ρν ξφδν αλέκνπ είλαη ρσξηζκέλν ζε 16 ηνκείο, νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ ηελ ζπρλφηεηα
εκθάληζεο ηνπ θάζε ηνκέα, ην γηλφκελν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ θάζε ηνκέα επί ηε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ αλά ηνκέα.
πζηήκαηα Ζιεθηξνκεραληθήο Κεηαηξνπήο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο
Κέρξη ζήκεξα έρεη θαηαζθεπαζηεί θαη δνθηκαζηεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αηνιηθψλ
κεραλψλ, νη νπνίεο είλαη επξέσο γλσζηέο σο αλεκνγελλήηξηεο (Α/Γ), πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί έλαο βειηηζηνπνηεκέλνο θαη επηζπκεηφο βαζκφο εθκεηάιιεπζεο ηεο
ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, σο πξνο ηελ κεηαηξνπή ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή
ηζρχ. Νη αλεκνγελλήηξηεο δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο:
1. Κεραλέο νξηδνληίνπ άμνλα
2. Κεραλέο θαηαθφξπθνπ άμνλα
Νη αλεκνγελλήηξηεο νξηδνληίνπ άμνλα, νη νπνίεο είλαη θαη νη πιένλ δηαδεδνκέλεο
απνηεινχληαη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο απφ ηξία πηεξχγηα. Ν η
ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ κνληέξλα ζρεδίαζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ πξφνδν
πνπ έρεη επηηεπρζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηνλ αεξνδπλακηθφ ζρεδηαζκφ ησλ
πηεξπγίσλ.
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Νη αλεκνγελλήηξηεο νξηδνληίνπ άμνλα πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ
αλέκνπ κε απνηέιεζκα λα είλαη γλσζηέο θαη σο κεραλέο αμνληθήο ξνήο. Ν άμνλαο
πεξηζηξνθήο επζπγξακκίδεηαη κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο πλνήο ηνπ αλέκνπ κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ απφδνζε ηεο κεραλήο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ
θαη ην ζρήκα ησλ πηεξπγίσλ, ηελ επηινγή ησλ αεξνηνκψλ, ην κήθνο ηεο ρνξδήο ηνπ
πηεξπγίνπ, ηελ κεηαβνιή ηεο γσλίαο βήκαηνο θαηά κήθνο ηνπ πηεξπγίνπ θαη ηε
ζπζηξνθή κεηαμχ πιήκλεο θαη αθξνπηεξπγίνπ.
Νη αλεκνγελλήηξηεο θαηαθφξπθνπ άμνλα, ζε αληίζεζε κε ηηο κεραλέο νξηδφληηνπ άμνλα,
δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Δληνχηνηο, δηαζέηνπλ
ζπγθεθξηκέλα βαζηθά πιενλεθηήκαηα:



Απηφκαηνο πξνζαλαηνιηζκφο ιφγσ θαηαθφξπθεο ζπκκεηξίαο.
Δπίγεην ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα (γελλήηξηα).

Νη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο θαηαθφξπθνπ άμνλα είλαη κεραλέο εγθάξζηαο ξνήο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηεχζπλζε πλνήο ηνπ αλέκνπ είλαη θάζεηε ζηνλ άμνλα
πεξηζηξνθήο θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ άλεκν λα πλέεη απφ νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε.
Θαζψο ηα πηεξχγηα πεξηζηξέθνληαη, ζαξψλνπλ κία ηξηζδηάζηαηε επηθάλεηα, εληειψο
δηαθνξεηηθή απφ ηελ επηθάλεηα πεξηζηξνθήο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ νξηδφληηνπ
άμνλα. Ρα πηεξχγηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ παξάγνπλ ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο
ηζρχνο θαζψο δηέξρνληαη απφ ην κπξνζηηλφ θαη ην πίζσ κέξνο ηνπ φγθνπ ζάξσζεο
ζε ζρέζε κε ηελ θαηεχζπλζε πλνήο ηνπ αλέκνπ.
Πηηο αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα, ν άμνλαο πεξηζηξνθήο ηεο πηεξσηήο
βξίζθεηαη ζε ζπλερή επζπγξάκκηζε κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Γηα δεδνκέλε
ηαρχηεηα αλέκνπ θαη δεδνκέλε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, ε γσλία πξφζπησζεο, ζε
δεδνκέλε ζέζε ηνπ πηεξπγίνπ, παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιν ηνλ θχθιν πεξηζηξνθήο.
Πηηο αλεκνγελλήηξηεο θαηαθφξπθνπ άμνλα, γηα ίδηεο ζπλζήθεο, ε γσλία πξφζπησζεο
ζε δεδνκέλν ζεκείν ηνπ πηεξπγίνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
θχθινπ πεξηζηξνθήο. Πηηο αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα ε γσλία πξφζπησζεο
ηνπ ζρεηηθνχ αλέκνπ ζηηο αεξνηνκέο παξακέλεη ζεηηθή.
Πηηο αηνιηθέο κεραλέο θαηαθφξπθνπ άμνλα πξαγκαηνπνηείηαη ελαιιαγή ησλ γσληψλ
απφ ζεηηθέο ζε αξλεηηθέο θαη πάιη ζεηηθέο κέζα ζε έλα θχθιν πεξηζηξνθήο. Γεγνλφο
πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο πιεπξάο ππνπίεζεο ηνπ πηεξπγίνπ.
Ππλεπψο, νη ζπκκεηξηθέο αεξνηνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
εθαξκνγέο λα εμαζθαιίζνπλ δπλάκεηο άλσζεο αλεμάξηεηα αλ ε γσλία πξφζπησζεο
είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή.
Ρέινο, νη αλεκνγελλήηξηεο, αλάινγα κε ηα επίπεδα ηεο παξαγφκελεο κεραληθήο ηζρχνο
(No), θαηαηάζζνληαη ζε:
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α. Κηθξέο, φηαλ ε νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ είλαη:
50Watt < No < 30kWatt
β. Κεζαίεο, φηαλ ε νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ είλαη:
30kWatt < No < 200kWatt
γ. Κεγάιεο, φηαλ ε νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχ είλαη:
200kWatt < No < 4MWatt
Γεληθφηεξα, σο πξνο ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία κίαο αηνιηθήο κεραλήο θαη εηδηθφηεξα κίαο
αλεκνγελλήηξηαο, ν άλεκνο πεξηζηξέθεη ηα πηεξχγηα, ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε
έλα πεξηζηξεθφκελν άμνλα. Δλ ζπλερεία, ν άμνλαο πεξλάεη κέζα ζε έλα θηβψηην
κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, φπνπ απμάλεηαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο. Ρν θηβψηην
ζπλδέεηαη κε έλαλ άμνλα κεγάιεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο, ν νπνίνο θηλεί κηα
γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.
Πε πεξίπησζε φπνπ ε έληαζε ηνπ αλέκνπ εληζρπζεί ζεκαληηθά, ε αλεκνγελλήηξηα
δηαζέηεη ζχζηεκα πεξηνξηζκνχ ηεο ππεξβνιηθήο αχμεζεο πεξηζηξνθήο ησλ πηεξπγίσλ
γηα λα πεξηνξηζηεί ε θζνξά ηεο θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηεο. Ζ ηαρχηεηα ηνπ
αλέκνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ κία δεδνκέλε ηαρχηεηα έλαξμεο πξνθεηκέλνπ
ε αλεκνγελλήηξηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη ειεθηξηθή ηζρχ (kW). Θαζψο ε
γελλήηξηα πεξηζηξέθεηαη κε ηαρχηεηεο αλέκνπ κεγαιχηεξεο απφ ηελ Vin ε παξαγφκελε
ηζρχο απμάλεη, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην επφκελν ζρήκα 2.4.

ρήκα 2.4 Ρππηθή θακπχιε ηζρχνο αλεκνγελλήηξηαο
φπνπ:
Vin,
ε ηαρχηεηα έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο
VR,
ε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο
Vout, ε ηαρχηεηα παχζεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο
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Πε ηαρχηεηεο αλέκνπ κεγαιχηεξεο απφ ηελ ιεγφκελε νλνκαζηηθή ηαρχηεηα Vn, ε
παξαγφκελε ηζρχο ηεο αλεκνγελλήηξηαο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή κέρξη θαη ηελ
ηαρχηεηα απνθνπήο Vout, φπνπ γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ζηακαηάεη κεραληθά ε ιεηηνπξγία
ηεο αηνιηθήο κεραλήο.
Κηα αλεκνγελλήηξηα έρεη ηα εμήο θχξηα κέξε:
1. Ρνλ πχξγν πνπ είλαη θπιηλδξηθήο κνξθήο θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα θαη
ζπλήζσο απνηειείηαη απφ δχν ε ηξία ζπλδεδεκέλα ηκήκαηα. Δίλαη παξφκνηαο
θαηαζθεπήο κε ηνπο πχξγνπο πνπ ζηεξίδνπλ ηα θψηα ζε γήπεδα θαη εζληθνχο
δξφκνπο.
2. Ρνλ ζάιακν πνπ πεξηέρεη ηα κεραληθά ππνζπζηήκαηα (θχξηνο άμνλα, ζχζηεκα
πέδεζεο, θηβψηην ηαρπηήησλ θαη ειεθηξνγελλήηξηα), ηα νπνία είλαη:




Ν θχξηνο άμνλαο κε ην ζχζηεκα πέδεζεο (θξέλα)
Ρν θηβψηην ηαρπηήησλ
Ζ ειεθηξνγελλήηξηα

3. Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία απνηεινχληαη
απφ έλα ε πεξηζζφηεξα ππνζπζηήκαηα κηθξν-ειεγθηψλ γηα ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή
ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο.
4. Ρα πηεξχγηα, ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζχλζεηα πιηθά θαη είλαη
ζρεδηαζκέλα λα αληέρνπλ ζε κεγάιεο θαηαπνλήζεηο.
Ωο ηειεπηαίν ειεθηξηθφ ππνζχζηεκα κηαο αλεκνγελλήηξηαο ή ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ
είλαη ν ππνζηαζκφο (κεηαζρεκαηηζηήο) κεηαηξνπήο ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο ηεο
αλεκνγελλήηξηαο ζηελ απαηηνχκελε ηάζε ζχλδεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρπζεί ε
παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην δίθηπν.
Απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο αζηνρίαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ε θαθή επηινγή ηεο
ζέζεο ή ν θαθφο ζρεδηαζκφο ηεο αλεκνγελλήηξηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε. Ζ
αλεκνγελλήηξηα είλαη κηα θαηαζθεπή πνπ βξίζθεηαη ζπλερψο εθηεζεηκέλε ζηε θφξηηζε
ηνπ αλέκνπ. Δθηφο φκσο απφ ηνλ άλεκν πθίζηαηαη θαηαπφλεζε θαη απφ ην ίδην ην
βάξνο ηεο. Γπλάκεηο αδξάλεηαο θαη ξνπέο εθδειψλνληαη θαηά ηελ επηηάρπλζε ή ηελ
επηβξάδπλζε ησλ πηεξπγίσλ.
Γεληθά, νη θαηαπνλήζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ εκθάληζε
αεξνδπλακηθψλ δπλάκεσλ, ζηηο δπλάκεηο βαξχηεηαο, ζε αδξαλεηαθέο δπλάκεηο θαη
εζσηεξηθά θνξηία ζηα κεραληθά κέξε. Ρα θνξηία πνπ εθδειψλνληαη κεηαθέξνληαη
θπξίσο ζηα πηεξχγηα, ζηε γελλήηξηα θαη ζηα ζεκέιηα ηνπ πχξγνπ. Έληνλεο
θαηαπνλήζεηο πθίζηαληαη ηα πηεξχγηα θαηά ην απφηνκν ζηακάηεκα ηεο κεραλήο πνπ
κπνξεί λα ζπκβεί ιφγσ βιάβεο ζην δίθηπν ή ζνβαξήο βιάβεο ζηελ αλεκνγελλήηξηα.
Ν ζρεδηαζκφο ηνπ πηεξπγίνπ θαη ε αληνρή ησλ πιηθψλ θαζνξίδνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλέκνπ θαη ηηο θαηαπνλήζεηο, ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ. Ρα
πηεξχγηα θαηαζθεπάδνληαη απφ κέηαιια θαη ζπλζεηηθά πιηθά.
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2.2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Φ/Β
Ζ ελέξγεηα πνπ παξέρεη ε ειηαθή αθηηλνβνιία δίδεηαη απφ ην γηλφκελν ηεο κέζεο
ειηαθήο έληαζεο πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ηνλ ρξφλν (kWh/m2), ελψ εμαξηάηαη άκεζα
απφ ηελ ζέζε ηνπ ειίνπ, ηελ πηζαλή ζπλλεθηά αιιά θαη ηελ επνρή ηνπ έηνπο.

ρήκα 2.5 Ξξνζεγγηζηηθέο Κέζεο Ρηκέο Ζιηαθνχ Γπλακηθνχ ηεο Διιάδαο
Πην ζρήκα 2.5 δίδνληαη πξνζεγγηζηηθέο κέζεο ηηκέο ηνπ ειηαθνχ δπλακηθνχ γηα ηνλ
ειιαδηθφ ρψξν, ελψ ζην αθφινπζν πίλαθα 2.1 παξαηίζεληαη αλαιπηηθφηεξα ηππηθέο
κέζεο κεληαίεο ηηκέο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ηέζζεξηο (4) αληηπξνζσπεπηηθέο
πεξηνρέο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Θξήηε θαη Οφδν).
Πίλαθαο 2.1 Κέζεο Κεληαίεο Ρηκέο Ζιηαθήο Αθηηλνβνιίαο
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Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Θξήηεο, φηαλ επηθξαηεί πςειή ειηνθάλεηα θαη o
νπξαλφο είλαη θαζαξφο, ε ειηαθή αθηηλνβνιία θηάλεη ηα 1350 W/m2. Αληίζηνηρα, ζε
πεξηπηψζεηο κε αξαηή ή πην έληνλε ζπλλεθηά, ε ηηκή ηεο ειηαθήο έληαζεο θπκαίλεηαη
απφ 800 έσο 500 W/m2, ελψ κε απφιπηε ζπλλεθηά ε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία δελ
μεπεξλά ηα 150 W/m2. Ππλεπψο, ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο κε απφιπηε ζπλλεθηά, ε
ειηαθή αθηηλνβνιία δίλεη θαηά κέζν φξν 1,2 KWh/m2 αλά εκέξα, ην θζηλφπσξν θαη
ηελ άλνημε πεξί ησλ 3,5 KWh/m2 αλά εκέξα, ελψ ην θαινθαίξη ζηα επίπεδα ησλ 5
KWh/ m2 αλά εκέξα.
Φσηνβνιηατθά ηνηρεία
Ρν θπθισκαηηθφ ηζνδχλακν ελφο θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ (Φ/Β) απνηειείηαη απφ κία
δίνδν ζπλδεδεκέλε παξάιιεια κε κία πεγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ε έληαζε ηεο νπνίαο
είλαη αλάινγε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Ππλεπψο, ζην επφκελν ζρήκα
2.6 απεηθνλίδεηαη ην απιφ ηζνδχλακν θχθισκα πνπ πεξηγξάθεη έλα ηδαληθφ Φ/Β
ζηνηρείν, ελψ αληίζηνηρα ζην ζρήκα 2.7 πεξηγξάθεηαη ην αλαιπηηθφ κνληέιν.

ρήκα 2.6 Απιφ Ηζνδχλακν Θχθισκα Φ/Β Πηνηρείνπ
Γεληθά, ηα Φ/Β πεξηγξάθνληαη απφ δχν ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξηθά κεγέζε, φπσο ε
ηάζε αλνηθηνθχθισζεο VOC θαη ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ISC. Ζ έληαζε ηνπ ξεχκαηνο
βξαρπθχθισζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί αλάινγε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.

ρήκα 2.7 Αλαιπηηθφ Ηζνδχλακν Θχθισκα Φ/Β Πηνηρείνπ
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Πην αλαιπηηθφ θπθισκαηηθφ ηζνδχλακν ππάξρεη κία παξάιιειε αληίζηαζε, ε νπνία
νλνκάδεηαη αληίζηαζε δηαξξνήο RP, θαη κία αληίζηαζε ελ ζεηξά RS. Ρν θχθισκα, ζε
απηή ηελ πεξίπησζε, πεξηγξάθεηαη απφ ηηο αθφινπζεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο:
I  I SC  I d  I p 
 qVd
 V
I  I SC  I o  e k T  1  d 

 Rp

 q(VkTI Rs )  V  I  Rs
I  I SC  I o  e
 1 
Rp



Φσηνβνιηατθά Πιαίζηα θαη πλδεζκνινγίεο
Νη κηθξέο ηηκέο ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ ησλ Φ/Β δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε ζχλζεζεο
ηνπο ζε κεγαιχηεξα ζπκπιέγκαηα, ηα νπνία νλνκάδνληαη Φ/Β πιαίζηα (ζρήκα 2.8),
πξνθεηκέλνπ λα απνδίδνπλ εθκεηαιιεχζηκα ειεθηξηθά κεγέζε. Ππλεπψο, έλα ηειηθφ
Φ/Β πιαίζην είλαη δπλαηφ λα έρεη κεγαιχηεξε ηάζε (κέζσ ζχλδεζεο ησλ Φ/Β
ζηνηρείσλ ελ ζεηξά), θαζψο θαη πςειφηεξν ξεχκα εμφδνπ (κέζσ ζχλδεζεο ησλ Φ/Β
ζηνηρείσλ παξάιιεια).

ρήκα 2.8 Φ/Β Ξιαίζην
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Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ αθφκε πςειφηεξεο ηηκέο ηάζεο θαη ξεχκαηνο, θαη
πξνθαλψο πςειφηεξε απνδηδφκελε ειεθηξηθή ηζρχ, ηα Φ/Β πιαίζηα ζπλδένληαη κε ηελ
ζεηξά ηνπο ζε κεγαιχηεξεο κνλάδεο, ε νπνίεο νλνκάδνληαη Φ/Β ζπζηνηρίεο, φπσο
παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν ζρήκα 2.9.

ρήκα 2.9 Φ/Β Ππζηνηρία
Υαξαθηεξηζηηθή Η-V Φσηνβνιηατθνύ Πιαηζίνπ
Αλάκεζα ζηηο δχν (2) αθξαίεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, φπσο ε αλνηθηνθχθισζε θαη ε
βξαρπθχθισζε, ην θσηνβνιηατθφ πιαίζην παξέρεη ειεθηξηθή ηζρχ P, ε νπνία δίλεηαη
απφ ην γηλφκελν ηεο απνδηδφκελεο ηάζεο V θαη ηνπ δηαξξένληνο ξεχκαηνο Η. Πην
ζρήκα 2.20 απεηθνλίδεηαη κία ραξαθηεξηζηηθή θακπχιε ηάζεο – ξεχκαηνο (Η-V), φπνπ
απνηππψλνληαη ηα ηξία (3) θχξηα ζεκεία ηεο, θαζψο θαη ε ηππηθή κνξθή ηεο. Όπσο
παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα, νη κέγηζηεο ηηκέο ηάζεο θαη ξεχκαηνο αληίζηνηρα είλαη ε
ηάζε αλνηθηνθχθισζεο VOC θαη ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ΗSC. Πην ίδην δηάγξακκα,
απεηθνλίδεηαη θαη ε θακπχιε ηεο απνδηδφκελεο ειεθηξηθήο ηζρχνο P ηνπ πιαηζίνπ, κε
πςειφηεξε ηηκή Pm ζην «γφλαην» ηεο θακπχιεο, σο απνηέιεζκα ηνπ γηλνκέλνπ ηεο
ηάζεο Vm θαη ηνπ ξεχκαηνο Im.

33

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ –ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΣΕΕ-ΣΑΚ)

Πε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ κεγεζψλ, πξνθχπηεη έλαο ζπληειεζηήο εθηίκεζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ελφο Φ/Β πιαηζίνπ, ν νπνίνο νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο πιήξσζεο θαη
δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:
FF 

Vm  I m
VOC  I SC

ρήκα 2.10 Σαξαθηεξηζηηθή Η-V θαη Θακπχιε Ηζρχνο Φ/Β Ξιαηζίνπ
Ζ κνξθή ηε ραξαθηεξηζηηθήο Η-V είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ έληαζε ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο. Δθηφο φκσο απφ ηελ ηηκή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ζεκαληηθή
παξάκεηξνο επηξξνήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο Φ/Β πιαηζίνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο
ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ, είλαη ε ζεξκνθξαζία. Γεληθφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε
ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ, θαζνξίζηεθαλ πξφηππεο
ζπλζήθεο δνθηκψλ (Sandard Conditions, STC) κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο:
Ζιηαθή Αθηηλνβνιία:
Θεξκνθξαζία Ξιαηζίνπ:
Ιφγνο Κάδαο Αέξα Ξεξηβάιινληνο:

1kW/m2
25νC
1.5 AM

Ππλεπψο, ε απνδηδφκελε ηζρχο PDC,STC ησλ εθάζηνηε Φ/Β πιαηζίσλ ππνινγίδεηαη θάησ
απφ πξφηππεο ζπλζήθεο.
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, ε ζεξκνθξαζία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ
ζπκπεξηθνξά ησλ πιαηζίσλ. Γεληθφηεξα, ηα Φ/Β πιαίζηα παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε
απφδνζε ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ηάζε αλνηθηνθχθισζεο
VOC κεηψλεηαη θαηά 0.37% γηα θάζε βαζκφ αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ελψ
αληίζηνηρα ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο απμάλεηαη θαηά 0.05%. Θαηά ζπλέπεηα, ε ηηκή ηεο
κέγηζηεο ηζρχνο κεηψλεηαη θαηά 0.05% αλά βαζκφ oC.
Δθηφο απφ ηελ ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ Φ/Β πιαηζίνπ
επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.
Ξξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εθηηκεζεί ζπλνιηθά ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεη έλα Φ/Β
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πιαίζην, εηζάγεηαη έλαο δείθηεο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη normal operating cell
temperature (NOCT) θαη παξέρεηαη σο ηερληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθάζηνηε πιαηζίνπ.
Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο NOCT πεξηγξάθεη ηελ ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ,
φηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη 20νC, ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
0.8kW/m2 θαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλεκνπ 1m/s. Γεδνκέλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ δείθηε, ε
ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ελφο πιαηζίνπ ππφ δηάθνξεο ζπλζήθεο δίλεηαη απφ ηελ
αθφινπζε ζρέζε:

Tcell

 NOCT  20 o 
  I S
 TE  
0
.
8



φπνπ
ΡΔ,
είλαη ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο
IS,
είλαη ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε kW/m2
Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο επίδξαζεο ηεο απφδνζεο ελφο Φ/Β πιαηζίνπ είλαη
ε ζπλζήθεο ζθίαζεο. Ζ έμνδνο ηνπ πιαηζίνπ κπνξεί λα κεησζεί δξακαηηθά, αθφκα θαη
φηαλ κφλν έλα απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ είλαη ππφ ζθηά. Δηδηθφηεξα, ζε έλα
πιαίζην κε n ζηνηρεία, εθ ησλ νπνίσλ n-1 είλαη ππφ πιήξε ειηνθάλεηα θαη έλα είλαη ππφ
ζθηά, ε ηάζε εμφδνπ δίλεηαη απφ ηελ επφκελε ζρέζε:

VSh  Vn1  I  ( R p  Rs )
Απφ ηελ πξνεγνχκελε ζρέζε γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αξρηθή ηάζε εμφδνπ ηνπ πιαηζίνπ V,
φρη κφλν κεηψλεηαη ζηελ ηάζε Vn-1 πνπ παξάγνπλ ηα ππφινηπα n-1 ελεξγά ζηνηρεία,
αιιά επηπιένλ επηβαξχλεηαη ηεο πηψζεο ηάζεο πάλσ ζηηο αληηζηάζεηο ηνπ ππφ ζθηά
ζηνηρείνπ, ην νπνίν αληηιακβάλεηαη πιένλ σο θνξηίν.
Όηαλ, φια ηα Φ/Β ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ είλαη ππφ πιήξε ειηνθάλεηα, απνδίδνπλ
ξεχκα εληάζεσο Η, κε ηελ ηάζε ηνπ πιαηζίνπ λα είλαη V. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ηάζε
ησλ n-1 ζηνηρείσλ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:

 n 1
Vn1  
 V
 n 
Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ζρέζεσλ πξνθχπηεη:
 n 1
VSh  
  V  I  ( R p  Rs )
 n 

Γηα δεδνκέλε ηελ έληαζε Η ηνπ ξεχκαηνο, ε πηψζε ηάζεο ΓV σο απνηέιεζκα ηεο
ζθίαζεο ηνπ n-νζηνχ ζηνηρείνπ δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε:
 n 1
V  V  VSh  V  
  V  I  ( R p  Rs )
 n 
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V 

V
 I  ( R p  Rs )
n

Απφ ηα πξνεγνχκελα, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε ζθίαζε έρεη εμαηξεηηθά αξλεηηθή επίδξαζε
ζηελ απφδνζε ελφο Φ/Β πιαηζίνπ. Ρν ζθηαζκέλν ζηνηρείν παχεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ
ζπλνιηθή παξαγφκελε ηάζε, αιιά αθφκα ρεηξφηεξα, πξνθαιεί ζεκαληηθή πηψζε ηάζεο
ζηα άθξα ηνπ, πνιχ κεγαιχηεξε ηεο αληίζηνηρεο ζπλεηζθνξάο ηνπ.
Ρν πξφβιεκα ηεο αλεπηζχκεηεο πηψζεο ηάζεο ζηα εθάζηνηε ζθηαζκέλα ζηνηρεία ελφο
Φ/Β πιαηζίνπ, αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηφδσλ παξάθακςεο, ζπλδεδεκέλσλ
παξάιιεια κε θάζε ζηνηρείν. Ξην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ην Φ/Β ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ
είλαη ππφ πιήξε ειηνθάλεηα, ε δίνδνο παξάθακςεο πνιψλεηαη αξλεηηθά, κε
απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη ζε απνθνπή θαη λα κελ δηαξξέεηαη απφ ξεχκα. Αληίζεηα,
φηαλ ην ζηνηρείν είλαη ππφ ζθηά, ε πξνθαινχκελε πηψζε ηάζεο πνιψλεη ζεηηθά ηελ
δίνδν παξάθακςεο, κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη ην ζχλνιν ηεο ξνήο ηνπ ξεχκαηνο,
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα 2.11. Ππλεπψο, ε δίνδν παξάθακςεο,
ζπλδεδεκέλε παξάιιεια κε ην εθάζηνηε ζθηαζκέλν ζηνηρείν, ειέγρεη ηελ πηψζε ηάζεο
ηνπ, πεξηνξίδνληαο ηελ ζηελ ζρεηηθά κηθξή πηψζε ηάζεο ζηα άθξα ηεο δηφδνπ ηεο
ηάμεο ησλ 0.7V.

ρήκα 2.11 Γίνδνο Ξαξάθακςεο
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, νη δίνδνη παξάθακςεο εθηξέπνπλ ην ξεχκα ηνπ
πιαηζίνπ παξάιιεια ελφο ζθηαζκέλνπ ή αθφκα θαη ειαηησκαηηθνχ ζηνηρείνπ,
βειηηψλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ πιαηζίνπ θαη εκπνδίδνληαο ηελ δεκηνπξγία ζεξκψλ
ζεκείσλ. Αληίζηνηρα, φηαλ ζπλδένληαη παξάιιεια πνιιαπιά Φ/Β πιαίζηα, πξνθχπηεη
αλάινγν πξφβιεκα κε ηελ ειαηησκαηηθή ή κε ιεηηνπξγία ελφο πιαηζίνπ. Ππλεπψο,
ζηελ πεξίπησζε κίαο Φ/Β ζπζηνηρίαο, φπνπ έλα ή πεξηζζφηεξα πιαίζηα έρνπλ
πξφβιεκα, δεκηνπξγείηαη αλάζηξνθν ξεχκα, ην νπνίν εηζέξρεηαη πιένλ ζην θιάδν πνπ
έρεη ην ειαηησκαηηθφ πιαίζην. Ρν πξφβιεκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε
αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ζχλδεζε κίαο δηφδνπ αλά θιάδν, ε νπνία νλνκάδεηαη δίνδνο
θξαγήο ή απνκφλσζεο.
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3 ύζηεκα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
(ΖΔ) Θξήηεο
3.1 Γεδνκέλα Ιεηηνπξγίαο ΖΔ Θξήηεο γηα ην 2009
Ξξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζρεηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεδνκέλα απφ
ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΖΔ Θξήηεο γηα ην έηνο 2009, ηα νπνία θαη
ζπγθεληξσηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί
φηη ηφζν γηα ην 2010 νη ηάζεηο παξακέλνπλ νη ίδηεο, θπξίσο ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο
ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
3.1.1 Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο δήηεζεο
Ρν 1975 ήηαλ κφιηο 280GWh ελψ ηψξα έρεη πεξάζεη ήδε ηηο 3TWh. Ζ ραξαθηεξηζηηθή
εμέιημε ηνπ θνξηίνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.1.

ρήκα 3.1 Γηαρξνληθή εμέιημε ελέξγεηαο θαη θνξηίνπ
3.1.2 Γεδνκέλα δήηεζεο θνξηίνπ
Ζ ζπλνιηθή δήηεζε θνξηίνπ ήηαλ πιένλ ησλ 3TWh κε ηελ αηρκή λα παξνπζηάδεηαη ζηηο
ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ Απγνχζηνπ, φπσο είλαη αλακελφκελν. Αληίζηνηρα, ε θακπχιε
δηάξθεηαο θνξηίνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.2. Ρέινο, νη ηππηθέο θακπχιεο δήηεζεο
γηα ραξαθηεξηζηηθέο επνρέο ηνπ έηνπο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 3.3.
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ρήκα 3.2 Θακπχιε δηάξθεηαο θνξηίνπ

Σππηθή Κακπύιε Εήηεζεο πζηήκαηνο
600

Εήηεζε (MW)

540
480
420
360
300
240
180
120
1

2

3

4

5

6

7

8

Ιανοσάριος

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ΩΡΑ
Μάρηιος

Αύγοσζηος

Οκηώβριος

ρήκα 3.3 Ρππηθέο θακπχιεο δήηεζεο γηα ην ΠΖΔ Θξήηεο
3.1.2.1 Δθηίκεζε γηα ηε δήηεζε ην 2010
Κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ην 2006 πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο εθηηκήζακε
ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο αλά ηχπν ψξαο θαη κήλα πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπκε θαη‟
αληίζηνηρν ηξφπν ηελ αλακελφκελε κεηαβνιή ηεο δήηεζεο γηα ην 2010, ιακβάλνληαο
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ππ‟ φςε θαη ηηο κεληαίεο ηδηαηηεξφηεηεο. Θεσξήζακε φηη θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο, ιφγσ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αιιά θαη ζηαδηαθνχ θνξεζκνχ ηεο
δήηεζεο ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηεο δήηεζεο κεηαμχ 2010 θαη 2008 είλαη ην κηζφ
εθείλνπ κεηαμχ 2008 θαη 2006. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο εθηηκήζεθε ζην
2.25%-3080GWh ελψ ε κεληαία κεηαβνιή ηεο δήηεζεο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.4.
Ζ αηρκή εθηηκήζεθε ζηελ ηηκή ησλ 691MW.
Μεηαβνιή δήηεζεο

8

Πννζνηό Μεηαβνιήο (%)

7
6
5
4
3
2
1
0
-1

Ι

Φ

Μ

Α

Μ

Ι

Ι

Α



Ο

Ν

Γ

-2
-3

Μήλαο

ρήκα 3.4 Κεηαβνιή ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο αλά κήλα
Ρν θφζηνο θαπζίκνπ γηα ην 2010 ζεσξήζεθε ίζν κε ηε κέζε ηηκή ηνπ θφζηνπο ην
2008, ρσξίο φκσο ηηο κεληαίεο δηαθπκάλζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηπραίν θαη αλεμάξηεην
απφ ην κήλα ηξφπν κεηαβνιήο.
Θφζηνο Θαπζίκνπ γηα ην 2010
ΚΔΖ ΣΗΚΖ ΚΑΕΟΤΣ ΙΗΛ 2008 (Δπξώ/tn)
ΚΔΖ ΣΗΚΖ ΚΑΕΟΤΣ ΑΘΔΡ 2008 (Δπξώ/tn)
ΚΔΖ ΣΗΚΖ DIESEL ΙΗΛ 2008 (Δπξώ/klt)
ΚΔΖ ΣΗΚΖ DIESEL ΥΑΛ 2008 (Δπξώ/klt)

414.85
391.93
698.24
696.26

3.1.3 ηνηρεία γηα ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο
Ρν ΠΖΔ Θξήηεο δηαζέηεη 3 ζεξκηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ
παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ. 1 ζηα Ιηλνπεξάκαηα, 1 ζηα Σαληά θαη ηνλ πην πξφζθαην
ηνλ Αζεξηλφιαθν ηνπ λνκνχ Ιαζηζίνπ. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πνηθηινκνξθία ησλ
κνλάδσλ παξαγσγήο θαζψο ην ΠΖΔ Θξήηεο πεξηιακβάλεη αηκνζηξνβηιηθέο κνλάδεο,
κνλάδεο Κ.Δ.Θ, 1 κνλάδα Ππλδπαζκέλνπ Θχθινπ θαη αεξηνζηξνβηιηθέο κνλάδεο. Ζ
πνηθηιία ησλ κνλάδσλ, ε ζηνραζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ΑΞΔ ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο
δήηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθά κεγάιν απηφλνκν
ειεθηξηθφ ζχζηεκα θαζηζηνχλ ηελ Θξήηε ηδαληθφ ζχζηεκα κειέηεο [8, 9] κε φιεο ηηο
πξνθιήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γηα ηηο αξρέο ηηο πεξηφδνπ κειέηεο νη κνλάδεο ηνπ
ΠΖΔ Θξήηεο κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο θάζε κηαο πεξηιακβάλεηαη ζην πίλαθα 3.1.
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Πίλαθαο 3.1 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζην ΠΖΔ Θξήηεο
ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ
ΙΧΤ (MW)

ΚΑΘΑΡΗ
ΙΧΤ (MW)

ΙΧΤ
ΘΕΡΟΤ

ΣΕΧΝΙΚΟ
ΕΛΑΧΙΣΟ

ΑΗ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ
ATM 1 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

6

6

6

4

ATM 2 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

14

14

13

8

ATM 3 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

14

14

13

8

ATM 4 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

24

24

23

18

ATM 5 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

24

24

23

18

ATM 6 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

24

24

23

18

DIESEL 1 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

11

11

11

3

DIESEL 2 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

11

11

11

3

DIESEL 3 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

11

11

11

6

DIESEL 4 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

11

11

11

3

ΑΕΡ 1 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

15

15

13

3

ΑΕΡ 2 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

15

15

13

3

ΑΕΡ 3 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

43

43

41

5

ΑΕΡ 4 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

14

14

13

3

ΑΕΡ 5 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΣΩΝ

28

28

25

5

ΑΕΡ 1 ΧΑΝΙΩΝ

16

14

11

3

ΑΕΡ 2 ΧΑΝΙΩΝ

28

28

25

5

ΑΕΡ 4 ΧΑΝΙΩΝ

24

20

19

3

ΑΕΡ 5 ΧΑΝΙΩΝ

30

28

27

5

ΑΕΡ 11 ΧΑΝΙΩΝ

59

58

54

10

ΑΕΡ 12 ΧΑΝΙΩΝ

59

58

54

10

ΑΕΡ 13 ΧΑΝΙΩΝ

28

28

25

5

132

126

112

35

DIESEL 1 ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΤ

51

50

50

35

DIESEL 2 ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΤ

51

50

50

25

742

721

674

244

ΑΗ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΝΔΤΑΜΕΝΟ ΚΤΚΛΟ
ΑΗ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΤ
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3.1.4 ηνηρεία γηα ηηο κνλάδεο ΑΠΔ
Νη κνλάδεο ΑΞΔ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην ΠΖΔ Θξήηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα 3.2, ελψ ε αληίζηνηρε θαηαλνκή ησλ πάξθσλ αλά λνκφ
παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.3. Ρέινο, αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα αηνιηθά πάξθα
ζην λεζί παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.4.
Πίλαθαο 3.2 Πχλνςε κνλάδσλ ΑΞΔ ζην ΠΖΔ Θξήηεο
Αηνιηθά
(MW)

Κηθξά
Τδξνειεθηξηθά
(MW)

ΒηναέξηνΒηνκάδα (MW)

Φ/Β
(ΚW)

ύλνιν (MW)

160.02

0.6

0.4

0.67

161.69

Πίλαθαο 3.3 Αηνιηθά πάξθα ηεο Θξήηεο αλά λνκφ
Λνκόο

Πάξθα

Δγθαηεζηεκέλε
Ηζρύο(MW)

Ιαζηζίνπ

14

98.9

Ζξαθιείνπ

6

41.4

Ρεζύκλνπ

0

0

Υαλίσλ

3

20.15

Δλψ ηελ πεξίνδν απφ 20 έσο θαη 28 Νθησβξίνπ ηα Αηνιηθά πάξθα ζπλεηζέθεξαλ ην
27.6% ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζην λεζί. Ππγθξηηηθά ε κεληαία παξαγσγή απφ
Αηνιηθά Ξάξθα, θνξηίνπ θαη δηείζδπζεο αλά κήλα παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.8. Έλα
ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αμία ησλ ΑΞΔ είλαη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο αηνιηθήο
παξαγσγήο κε ηε δήηεζε θαζψο ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην ε αηνιηθή δηείζδπζε
ππεξβαίλεη ην κέζν εηήζην πνζνζηφ. Ρν γεγνλφο απηφ απεηθνλίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά
ζην ζρήκα 3.5 φπνπ γηα ηηο 29 Ηνπιίνπ ε εκεξήζηα αηνιηθή παξαγσγή ήηαλ 2,641 GWh
ή 24% ηεο ελέξγεηαο πνπ δεηήζεθε. Ζ κέζε αλά ψξα δηείζδπζε θαη αηνιηθή παξαγσγή
παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.6.
Ζ Κέζε εηήζηα δηείζδπζε απφ αηνιηθή ελέξγεηα ήηαλ 13.36%. Ζ θακπχιε δηάξθεηαο ηεο
αηνιηθήο παξαγσγήο αιιά θαη ηεο σξηαίαο αηνιηθήο δηείζδπζεο παξνπζηάδεηαη ζην
ζρήκα 3.7. Ζ θακπχιε ηεο εκεξήζηαο δηείζδπζεο ΑΞΔ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.8
ελψ ε θακπχιε δηάξθεηαο ηεο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 3.9. Ζ εκέξα κε ηε
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζην Ηζνδχγην ηνπ ΠΖΔ Θξήηεο ήηαλ ε
25ε Νθησβξίνπ κε 32.64%.
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ρήκα 3.5 Φνξηίν θαη αηνιηθή παξαγσγή ζηηο 29 Ηνπιίνπ

ρήκα 3.6 Ρππηθή 24-σξε θακπχιε Αηνιηθήο παξαγσγήο θαη δηείζδπζεο
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Πίλαθαο 3.4 Αηνιηθά πάξθα ζην ΠΖΔ Θξήηεο
Α/Α

ΦΟΡΔΑ

ΣΟΠΟΘΔΗΑ

1

ΓΔΖ

Η.Κ. Ρνπινχ Πεηείαο Ιαζηζίνπ

2

ΓΔΖ

Μεξνιίκλε Γ.Πεηείαο

3

ΟΝΘΑΠ ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΟΖΡΖ ΑΒΔΔ

4

AEOLOS Α.Δ.

5

ΔΓΘΑΣΔΣΖΚΔΛΖ ΗΥΤ (MW)
17 Σ 0,3 +3*0.5

6.60

22 Σ 0,6

13.20

30Σ0,6

18.00

Σαλδξάο Ιεχθεο Ιαζηζίνπ

18 Σ 0,55

9.90

ΑΗΝΙΗΘΑ ΞΑΟΘΑ ΘΟΩΛ Α.Δ.

Καξσληά Πεηείαο Ιαζηζίνπ

20 Σ 0,5

10.00

6

ΑΗΝΙΗΘΑ ΞΑΟΘΑ ΑΣΙΑΓΗΩΛ Α.Δ.

Καξσληά Πεηείαο Ιαζηζίνπ

20 Σ 0,5

10.00

7

ΑΗΝΙΗΘΑ ΞΑΟΘΑ ΑΛΔΚΝΔΠΠΑ Α.Δ.

Καξσληά Πεηείαο Ιαζηζίνπ

10 Σ 0,5

5.00

8

Ν.Α. ΠΖΡΔΗΑΠ Α.Δ.

1 Σ 0,5+1*0.3+1*0.9

1.70

9

IWECO Α.Δ.

9 Σ 0,55

4.95

10

ENERCON ΔΙΙΑΠ Α.Δ.

Κεγάιε Βξχζε Ζξαθιείνπ
Ξιαηχβνια Αριαδίσλ Γ.Πεηείαο
Ιαζηζίνπ

5 Σ 0,5

2.50

11

ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΟΖΡΖΠ Α.Δ.

12

ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΘΟΖΡΖΠ Α.Δ.

Βξνπράο Ιαζηζίνπ

14 Σ 0,85

13

WRE ΔΙΙΑΠ Α.Δ.

Ξιαηχβνια Θξπψλ Γ.Πεηείαο Ιαζηζίνπ

4 Σ 0,75

3.00

14

ΓΝΚΗΘΖ ΘΟΖΡΖΠ Α.Δ.

Βνζθεξφ Γ. Θξνπζψλα

7 Σ 0,85

5.95

15

ΔΛΡΔΘΑ Α.Δ.

Μεξνιίκλε Η Γ.Πεηείαο

16

ΓΟΝΑΗΝΙΗΘΖ ΘΟΖΡΖΠ Α.Δ.

Οφβαο Θαζηειίνπ Σαλίσλ

11 Σ 0,85

9.35

17

IWECO ΣΩΛΝΠ ΘΟΖΡΖΠ Α.Δ.

Σψλνο Πεηείαο

6 Σ 0,75

4.50

18

ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ Α.Δ.

Αγ. Βαξβάξα

17 Σ 0,85

14.45

19

ΚΝΗΟΩΛ Α.Δ. (ΑΛΡΗΠΘΑΟΗ)

Αληηζθάξη Γ. Κνηξψλ

7 Σ 0,75

5.25

20

ENVITEC Α.Δ.

Βάξδηα Λ. Σαλίσλ

9 Σ 0,6

5.40

21

ENVITEC Α.Δ.

Βαηάιη Λ. Σαλίσλ

9 Σ 0,6

5.40

22

ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΟΖΡΖΠ Α.Δ.

Αγ. Θχξηιινο Γ. Γφξηπλαο

8 Σ 0,9

7.20

23

ΟΝΘΑΠ ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΟΖΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ.

Θαιφγεξνο Γ. Γαδίνπ

6 Σ 0,6

3.60

Μεξνιίκλε (Αγξηιίδηα Κεηάηνπ)

Θακηλάθηα - Σνξδάθη Ιαζηζίνπ

5.94
5.96

2.70

ΤΛΟΙΟ

160.02
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ρήκα 3.8 Ζκεξήζηα Γηείζδπζε ΑΞΔ ζην ΠΖΔ Θξήηεο
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ρήκα 3.7 Θακπχιε δηάξθεηαο παξαγσγήο απφ ΑΞΔ αιιά θαη δηείζδπζεο
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Ζκεξήζηα Γηείζδπζε ελέξγεηαο από ΑΠΔ (%)
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ρήκα 3.9 Θακπχιε δηάξθεηαο Ζκεξήζηαο Γηείζδπζεο ΑΞΔ ζην ΠΖΔ Θξήηεο
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ρήκα 3.10 Πχγθξηζε κεληαίαο δήηεζεο ελέξγεηαο, Αηνιηθήο παξαγσγήο αιιά θαη
Γηείζδπζεο ΑΞΔ
3.1.5 Φσηνβνιηατθά
Νη πην ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο Φ/Β ζην λεζί κε ην παιαηφ ζεζκηθφ θαζεζηψο (ηεο
κε πξηκνδνηνχκελεο παξαγφκελεο kWh απφ θσηνβνιηατθά) πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
πίλαθα 3.5. Αληίζηνηρα, ην ζχλνιν ησλ αδεηνδνηεκέλσλ έξγσλ κε ην παξφλ ζεζκηθφ
πιαίζην (θπξίσο ηνλ Λ.3468/2006) απφ ηε Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο παξαηίζεληαη
αλά λνκφ ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 3.6 θαη απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 3.11, ηα νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη ή/θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ρα ηειεπηαία έξγα ιακβάλνληαη σο
ζελάξηα επέθηαζεο απφ ηελ παξνχζα αλάιπζε.
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Πίλαθαο 3.5 Θπξηφηεξα Φ/Β ζην ΠΖΔ Θξήηεο
ΦΟΡΔΑ

Δγθαηεζηεκέλε Ηζρύο
(kW)

ΟΝΘΑΠ ΑΗΝΙΗΘΖ ΑΒΔΔ, [10]

171,6

ΑΟΡΝΞΝΪΗΑ Θ. ΘΑΗ Η. ΘΙΑΞΑΘΖ ΝΔ

60

ΓΔΟΚΑΛΝΠ ΑΒΔΔ

166

ΙΔΘΝΠΗΓΖΟΝΟΓΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΑΔΒΔ

126,7

ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ, [11]

135

Πίλαθαο 3.6 Αδεηνδνηεκέλε ηζρχο Φ/Β ζηελ Θξήηε αλά λνκφ
Λνκόο

Αξηζκόο
Πάξθσλ

Ιαζηζίνπ

262

19,9

Ζξαθιείνπ

501

35,91

Ρεζύκλνπ

241

18,26

Υαλίσλ

200

14,75

ύλνιν

1204

88,82

Αδεηνδνηεκέλε Ηζρύο (MW)

ρήκα 3.11 Σσξνζέηεζε αδεηνδνηεκέλσλ Φ/Β ζπζηεκάησλ
Αλ κε βάζε ηελ αλάιπζε κε πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ζην Φ/Β πάξθν ζηε Πεηεία [10],
παξάγεηαη εηήζηα 1.336GWh/MWp, ε εγθαηάζηαζε φισλ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ πάξθσλ
ζα νδεγήζεη ζηελ παξαγσγή 118,4GWh εηεζίσο ή πνζνζηφ 3,9% ηεο ζπλνιηθήο
δήηεζεο ζην λεζί. Απηή είλαη θαη ε ειάρηζηε πηζαλή ζπλεηζθνξά απηψλ ησλ πάξθσλ
δεδνκέλνπ φηη α) θάπνηα απφ απηά ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ηε ρξήζε tracker ελφο ή θαη
δχν αμφλσλ β) ηεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο
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κέξεο καο ζε ζρέζε κε ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ αληίζηνηρνπ πάξθνπ ζηε Πεηεία θαη
γ) ηνπ γεγνλφηνο φηη ζε πεξηνρέο λνηηφηεξα ηεο Πεηείαο αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζεί
ζεκαληηθή ηζρχο απφ Φ/Β.
Δπηπξφζζεηα ε παξαγσγή απηή ζα είλαη θαηαλεκεκέλε ζηηο ψξεο απφ ηηο 6 ην πξσί
έσο ηηο 9 ην βξάδπ, αλάινγα κε ηελ επνρή θαη κε πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηε ζεξηλή
πεξίνδν κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην ΠΖΔ Θξήηεο φπσο ζα απνδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα.
Γηα ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκαδνπνηήζεθαλ νη εγθαηαζηάζεηο ζε
4 πεξηνρέο, ψζηε λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο αλάινγα κε ην γεσγξαθηθφ πιάηνο. Ζ ηζρχο
ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηνρέο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 3.7.
Πίλαθαο 3.7 Ξεξηνρέο νκαδνπνίεζεο Φ/Β ζηελ Θξήηε
Πεξηνρή

Αληηπξνζσπεπηηθή
πόιε

Αδεηνδνηεκέλε Ηζρύο (MW)

Βόξεηα Υαληά

Σαληά

8.46

Βόξεην Ζξάθιεην &
Ρέζπκλν

Ζξάθιεην

20.54

Θεληξηθό Ζξάθιεην

Πεηεία

29.84

Λόηην Ζξάθιεην-Ιαζίζη

Ηεξάπεηξα

29.96

Κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ινγηζκηθνχ HOMER εθηηκήζεθε ε αλά ψξα
παξαγσγή ησλ Φ/Β είηε κε είηε ρσξίο ζχζηεκα tracker.
3.1.6 Ινηπέο Κνλάδεο ΑΠΔ
Αλαθνξηθά κε ηνπο Κηθξνχο δξνειεθηξηθνχο Πηαζκνχο, απηνί βξίζθνληαη ζην Λ.
Σαλίσλ Αικπξφο θαη Αγπηά κε 300kW εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έθαζηνο ήδε απφ ηελ επνρή
πξν ηεο ΓΔΖ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη ηεο ηάμεο ηεο 1GWh ην έηνο. Δπίζεο νη δχν
κνλάδεο βηνκάδαο βξίζθνληαη ζηνπο Βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο Σαλίσλ θαη Ζξαθιείνπ
αληίζηνηρα ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ
θαηαλαιψζεσλ ησλ κνλάδσλ απηψλ [12]. Πην βξαρπρξφλην ζρεδηαζκφ ε ζρεηηθή
επίπησζε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ έιαβαλ ρψξα ζρεηηθέο
πξνζνκνηψζεηο.
Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κίαο κνλάδαο αληιεζηνηακίεπζεο παξάιιεια κε ηελ
απμεκέλε δηείζδπζε ΑΞΔ ζηελ Θξήηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζην
θεθάιαην 5 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηεο ελδερφκελεο ζπλεηζθνξάο ελφο ηέηνηνπ
ζπζηήκαηνο, θπξίσο σο πξνο ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ΠΖΔ Θξήηεο γηα ηελ νκαιή
ελζσκάησζε εγθαηαζηάζεσλ ΑΞΔ.
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4 Βξαρππξόζεζκε Αλάιπζε
4.1 Δηζαγσγή
Πε απηήλ ηελ ελφηεηα αλαθεξφκαζηε ζε ρξνληθφ νξίδνληα 2-3 εηψλ απφ ζήκεξα.
Πεκαληηθή αιιαγή ζηε δνκή ησλ ζεξκηθψλ ζηαζκψλ ηνπ Ππζηήκαηνο ηεο Θξήηεο δελ
αλακέλεηαη ζε απηά ηα έηε ελψ αθφκε θαη αλ ππνβιεζνχλ λέεο άδεηεο γηα Αηνιηθά
Ξάξθα κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο ζα είλαη δχζθνιν λα εληαρζνχλ πιήξσο ζην
ζχζηεκα ηεο Θξήηεο. Παλ ζεκείν αλαθνξάο ζεσξήζεθε ην έηνο 2008 γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο αλακελφκελεο δήηεζεο ην έηνο 2010.

4.2 ελάξηα ηα νπνία πξνζνκνηώζεθαλ
Ρα ζελάξηα πνπ πξνζνκνηψζεθαλ γηα ην 2010 ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
4.1. Ρα πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηα αδεηνδνηεκέλα αιιά κε εγθαηεζηεκέλα έξγα
Αηνιηθψλ θαη Φ/Β πάξθσλ.
Πίλαθαο 4.1 Πελάξηα πνπ πξνζνκνηψζεθαλ
Δγθαηάζηαζε αδεηνδνηεκέλεο
Αηνιηθήο παξαγσγήο

Δγθαηάζηαζε αδεηνδνηεκέλεο Φ/Β
παξαγσγήο

ΔΛ 1

0%

0%

ΔΛ 2

0%

50%

ΔΛ 3

0%

100%

ΔΛ 4

50%

50%

ΔΛ 5

50%

100%

ΔΛ 6

100%

100%

Δηδηθά ην ΠΔΛ 4 θξίζεθε σο ην πην ξεαιηζηηθφ θαη γηα απηφ ην ιφγν εμεηάζηεθαλ, σο
αλάιπζε επαηζζεζίαο, ηα ππφ-ζελάξηα ηνπ πίλαθα 4.2, αλαθνξηθά είηε κε ηελ
εγθαηάζηαζε ή κε ζπζηεκάησλ tracker είηε κε ηε δπλαηφηεηα λα ζεσξεζεί ηκήκα ηεο
παξαγσγήο ησλ Φ/Β σο αξθεηά βέβαην. Θεσξήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ tracker φ,ηη
ην 30% αλαθέξεηαη ζε ζπζηήκαηα 2 αμφλσλ θαη ην 10% ζε ζπζηήκαηα ελφο άμνλα σο
πξνο ην νξηδφληην επίπεδν.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζηξεθφκελεο εθεδξείαο ζεσξήζεθε φηη ην 20% ηεο
αλακελφκελεο παξαγσγήο απφ Φ/Β είλαη αξθεηά βέβαην, ψζηε νη ρεηξηζηέο λα κελ
αλακέλεηαη λα ρξεηαζηεί λα δηαηεξήζνπλ εθεδξεία γηα απηή ηελ ηζρχ.
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Πίλαθαο 4.2 Πελάξηα επαηζζεζίαο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Πελαξίνπ 4
Κε ζχζηεκα Tracker

Θεψξεζε Ρκήκαηνο Βέβαηεο
παξαγσγήο γηα Φ/Β

Πελάξην 4α

ΝΣΗ

ΛΑΗ

Πελάξην 4β

ΛΑΗ

ΝΣΗ

Πελάξην 4γ

ΛΑΗ

ΛΑΗ

4.3 Παξαδνρέο ζηξεθόκελεο εθεδξείαο
Πην βαζηθφ ζελάξην, ηα Φ/Β ζεσξήζεθε φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζηξεθφκελε
εθεδξεία θαη φηη απιά κεηψλνπλ ην αλακελφκελν θνξηίν πξνο εμππεξέηεζε. Έηζη ε
παξαγσγή ηνπο ζεσξείηαη εληειψο αβέβαηε. Γηα ην ζπλδπαζκφ θνξηίνπ θαη αηνιηθήο
παξαγσγήο αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ θαη
έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ εξγαζία [13].
4.3.1 Αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηα ζθάικαηα πξόβιεςεο
Ζ γλψζε ηεο επίδνζεο ησλ κνληέισλ πξφβιεςεο θνξηίνπ θαη ΑΞΔ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εθηίκεζε ηφζν ηεο απαξαίηεηεο ζηξεθφκελεο εθεδξείαο
φζν θαη ηεο πηζαλφηεηαο παξαβίαζεο ησλ ηερληθψλ ειαρίζησλ ησλ κνλάδσλ, είηε κε
ληεηεξκηληζηηθφ ηξφπν, είηε κε πηζαλνηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ηε γλψζε γηα ηηο
επηδφζεηο ηνπ κνληέινπ.
Πε απηήλ ηελ ελφηεηα εμεηάδεηαη πσο απφ ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ επίδνζε ησλ
κνληέισλ πξφβιεςεο θνξηίνπ θαη ΑΞΔ κπνξεί λα εμαρζεί ε εθηίκεζε ηνπ εχξνπο
δηαθχκαλζεο ηνπ ηειηθνχ θνξηίνπ πξνο θαηαλνκή ζηηο ηνπηθέο κνλάδεο. Γχν
ελδερφκελα κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε δηαζέζηκε πιεξνθνξηψλ πξνβιέςεσλ
θαη ζθαικάησλ.
Α) Λα ζεσξεζεί φηη ηφζν ε πξφβιεςε ηεο δήηεζεο φζν θαη ε πξφβιεςε ηεο
παξαγσγήο απφ ΑΞΔ δίλνληαη κε ηελ κνξθή κίαο πηζαλνηηθήο θαηαλνκήο θαηά ηα
πξφηππα ηνπ ζρήκα 4.1 γχξσ απφ κία επηθξαηνχζα ηηκή L θαη W , αληίζηνηρα.
Ρν θνξηίν πξνο θαηαλνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε κία
ηπραία κεηαβιεηή (η.κ.) ε νπνία ζα δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε (4.1).
Pl ( t )  L  W

(4.1)

Πε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε ζπλέιημε ησλ δχν θαηαλνκψλ L θαη (-W), ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη θαηαλνκέο απηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, ζα δίλεη ηελ
θαηαλνκή ηεο η.κ. Pl(t), φπσο ελδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.2. Ζ ηηκή κε ηελ
πςειφηεξε πηζαλφηεηα είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ην θνξηίν πξνο εμππεξέηεζε απφ
ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο. Αλ νξίζνπκε σο a ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο πνπ επηζπκνχλ νη
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ρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί απφ ηα άθξα ηνπ
δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ηφζν ε αλάγθε γηα ζηξεθφκελε εθεδξεία φζν θαη ε
κηθξφηεξε δπλαηή ηηκή ηνπ θνξηίνπ πξνο θαηαλνκή ψζηε λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ γηα ηελ
εθηίκεζε θηλδχλνπ απνθνπήο παξαγσγήο απφ ΑΞΔ. Ρν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο δελ
είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζπκκεηξηθφ γχξσ απφ ηελ αλακελφκελε ηηκή, φπσο ζην
ζρήκα 4.2, αιιά κπνξεί λα ιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο ηηκέο άθξσλ, αλάινγα κε ην
ελδερφκελν ζην νπνίν νη ρεηξηζηέο ζεσξνχλ φηη ην ζχζηεκά ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν
επάισην. Αλ ε παξαγφκελε θαηαλνκή δίλεηαη απφ θάπνηα ζπλάξηεζε γλσζηήο
κνξθήο, π.ρ. θαη νη δχν θαηαλνκέο είλαη θαλνληθέο κε κέζε ηηκή ηελ πξνβιεπφκελε
ηηκή L θαη W , αληίζηνηρα, ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέιημεο απινπνηείηαη ζεκαληηθά
ελψ θαη ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο πξνθχπηνπλ αξθεηά εχθνια απφ δεδνκέλνπο
πίλαθεο [14].
Πξόβιεψε αηνιηθήο παξαγωγήο

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Πηζαλόηεηα

Πηζαλόηεηα Δκθάληζεο

Πξόβιεψε θνξηίνπ

270

285

300

315

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
18

330

24

30

36

42

Πξνβιεπόκελε παξαγωγή (ΜW)

Σηκή θνξηίνπ (MW)

ρήκα 4.1 Απνηέιεζκα κνληέινπ πξφβιεςεο θνξηίνπ θαη αηνιηθήο παξαγσγήο

ρήκα 4.2 Θαηαλνκή ηεο δηαθνξάο δήηεζεο-αηνιηθήο παξαγσγήο
κεηά απφ ζπλέιημε ηνπο
Β) Λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πιεξνθνξία γηα ηηο θαηαλνκέο ηνπ ζθάικαηνο πξφβιεςεο
θνξηίνπ θαη ΑΞΔ, ζπλήζσο αηνιηθήο.
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Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζε θάζε ρξνληθή πεξίνδν t ην θνξηίν ην νπνίν θαηαλέκεηαη
ζηηο ζεξκηθέο κνλάδεο ζα δίλεηαη απφ ηελ δηαθνξά load(t)-WP(t), φπνπ load(t) είλαη ε
έμνδνο ηνπ κνληέινπ πξφβιεςεο θνξηίνπ θαη WP(t) ε έμνδνο ηνπ κνληέινπ
πξφβιεςεο αηνιηθήο παξαγσγήο αληίζηνηρα. Ρν ζθάικα γηα ην εθηηκνχκελν θνξηίν
πξνο θαηαλνκή ζηηο ζεξκηθέο κνλάδεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν t, ζεσξείηαη κία ηπραία
κεηαβιεηή (η.κ.), ε νπνία παξηζηάλεηαη κε lwe(t). Ρν ζθάικα απηφ πξνέξρεηαη απφ ηα
ζθάικαηα πξνβιέςεσλ θνξηίνπ θαη αηνιηθήο παξαγσγήο πνπ παξίζηαληαη κε le(t) θαη
we(t), αληίζηνηρα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ ζρέζε (4.2). Απηά ηα ζθάικαηα
ζεσξνχληαη ηπραίεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο απηφ έρεη σο
απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε απινπνίεζε ηεο ζπλέιημεο ησλ ηπραίσλ απηψλ
κεηαβιεηψλ.

lwe (t )  le (t )  we (t ).

(4.2)

Δπνκέλσο απαηηείηαη ε γλψζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο (ζ.π.π)
ησλ η.κ. le(t) θαη we(t) ψζηε λα εμαρζεί ε αληίζηνηρε ζ.π.π, flwe(t)(lwe(t)), πνπ
αθνινπζεί ε η.κ. lwe(t). Πηε ζπλέρεηα νη ρεηξηζηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ εθαηνζηεκφξηα
(percentiles) ηνπ ζθάικαηνο γηα λα θαζνξίζνπλ ηα φξηα ζηα νπνία αλακέλεηαη λα
βξίζθεηαη ην θνξηίν πξνο θαηαλνκή ζηηο ζεξκηθέο κνλάδεο ηνπ ππφ εμέηαζε ΠΖΔ. Έλα
εθαηνζηεκφξην q, perc(q,lwe(t)), ηεο αζξνηζηηθήο ζπλάξηεζεο πηζαλφηεηαο
Flwe(t)(lwe(t)), ηεο ζ.π.π lwe(t)είλαη ε ιχζε ηεο εμίζσζεο (4.3).
Flwe(t ) (lwe (t ))  q.

(4.3)

Θεσξνχκε φηη νη ρεηξηζηέο ελδηαθέξνληαη γηα 2 εθαηνζηεκφξηα ην p θαη ηα q, φπνπ ην
q αλαθέξεηαη ζην εθαηνζηεκφξην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ
γηα ζηξεθφκελε εθεδξεία, ελψ ην p ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ
ζε απνθνπή αηνιηθήο παξαγσγήο.
Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ην θνξηίν πνπ νη κνλάδεο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα
ηθαλνπνηήζνπλ Ld2Units(t) ζε θάζε βήκα ηεο πξνζνκνίσζεο t, εδψ 1 ψξα, δίλεηαη απφ
ηελ (4.4). Νη πςειφηεξεο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο Flwe(t)(lwe(t)) αληηπξνζσπεχνπλ ην
ζπλδπαζκφ ππεξεθηίκεζεο αηνιηθήο παξαγσγήο θαη ππν εθηίκεζεο ηνπ θνξηίνπ. Πε
έλα ηέηνην ζπλδπαζκφ ε πνζφηεηα ηεο ζηξεθφκελεο εθεδξείαο πξέπεη λα επαξθεί. Γηα
απηφ ην ιφγν ην εθαηνζηεκφξην q επηιέγεηαη λα είλαη πςειφ (εδψ 97.5%) έηζη ψζηε
ην ξίζθν κε χπαξμεο εληαγκέλσλ κνλάδσλ κε ηθαλή ηζρχ λα είλαη ην πνιχ 2.5%. Πηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη επεηδή α) Νη κνλάδεο πνπ εληάζζνληαη έρνπλ αζξνηζηηθά
κεγαιχηεξε ηζρχ απφ ηελ ηηκή Ld2Units(t) θαη β) Ιάβακε θαηά 1-2% κηθξφηεξε
ηθαλφηεηα παξαγσγήο ζηηο ζεξκηθέο κνλάδεο ζηηο πξνζνκνηψζεηο καο γηα λα επηηξέπεη
ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηνπ ζπκβάληνο, π.ρ απψιεηα
κνλάδαο, ην πνζνζηφ απηφ ξίζθνπ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν.
Ld 2Units(t )  perc(q, lwe (t ))  load (t )  WP(t ).

(4.4)

Κε βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή επηιχεηαη ην πξφβιεκα έληαμεο κνλάδσλ(Unit
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Commitment) γηα λα θαζνξηζηεί ζε θάζε ψξα ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θάζε κίαο απφ
ηηο unno ζεξκηθέο κνλάδεο, ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε (4.5). Γίλεηαη επηπιένλ θίλεηξν
ζηνλ αιγφξηζκν λα επηιέγεη ηηο κνλάδεο πνπ ηηο πξνεγνχκελεο ψξεο είλαη εληαγκέλεο.
unno

Min(OC (t ))  Min(  (ui ,t  FC( Pgi (t ))  ui ,t  (1  ui ,t 1)  SUCi (t ))
i 1

(4.5)

Ζ κεηαβιεηή OC(t) ζπκβνιίδεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, FC ( Pgi (t )) είλαη ην θφζηνο
θαπζίκνπ (ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε) γηα ηε κνλάδα i σο ζπλάξηεζε ηεο παξαγφκελεο
ηζρχνο Pgi (t ) , ui ,t είλαη ε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηεο κνλάδαο (0 αλ ε κνλάδα είλαη
εθηφο, 1 iαλ είλαη εληαγκέλε) ελψ ε κεηαβιεηή UCi(t) δειψλεη ην θφζηνο εθθίλεζεο ηεο
κνλάδαο i πνπ κπνξεί λα είλαη ζηαζεξφ, φπσο ζηε κειέηε καο ή ζπλάξηεζε ηνπ
ρξφλνπ (ζπλήζσο εθζεηηθή), Έηζη επηιχεηαη ην πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο (4.5) κε ηε
βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ιίζηαο πξνηεξαηφηεηαο ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο (4.6) θαη (4.7):
unno

 ui ,t  Pimax  Ld 2Units(t )

(4.6)

Pimin  Pg i (t )  Pi max

(4.7)

i 1

φπνπ Pi min θαη Pi max είλαη ηα φξηα θφξηηζεο ηεο κνλάδαο i.
Δμαηηίαο ηεο έληαμεο ησλ κνλάδσλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο παξαγσγήο απφ ΑΞΔ, ε
έληαμε ησλ κνλάδσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκνχο ζηελ αηνιηθή ηζρχ πνπ
κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ην δίθηπν ηεο Θξήηεο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία έρεη ππεξεθηηκεζεί ην θνξηίν θαη έρεη ππνηηκεζεί ε αηνιηθή παξαγσγή, ην θνξηίν
πνπ ηειηθά ζα θαηαλεκεζεί ζηηο ζεξκηθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα κε ηα ηερληθά ειάρηζηα ησλ κνλάδσλ, ψζηε ηειηθά λα ηζρχεη
ε ζρέζε (4.8):

P

min
j

 load (t )  WP(t )  perc ( p, lwe (t ))

jIN (t )

(4.8)

φπνπ IN(t) είλαη ην ζχλνιν πνπ πεξηέρεη ηηο εληαγκέλεο κνλάδεο θαη p είλαη ε ηηκή ηνπ
ζεσξνχκελνπ εθαηνζηεκνξίνπ ην νπνίν ζπλήζσο είλαη αξθεηά κηθξφ θαη ζηελ
πεξίπησζή καο ζεσξείηαη ίζν κε 5%. Αλ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε επηβεβαηψλεηαη ε
ζρέζε (4.8), ηφηε ηκήκα ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο(αλ φρη φιεο ηεο παξαγσγήο ΑΞΔ) ζα
πξέπεη λα απνθνπεί. Πε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε κέγηζηε αηνιηθή ηζρχο πνπ κπνξεί λα
απνξξνθεζεί απφ ην δίθηπν WP(t), ζα δίλεηαη απφ ηελ (4.9):
WP(t )  load (t )  perc ( p, lwe (t )) 

P

min
.
j

jIN (t )

(4.9)

Ζ ηειηθή παξαγσγή ησλ εληαγκέλσλ κνλάδσλ ζα ππνινγηζηεί κεηά ηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηαλνκήο, ην νπνίν καζεκαηηθά είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε
ηνπ θφζηνπο θαπζίκνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρέζε (4.10) ζχκθσλα κε ηνλ
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πεξηνξηζκφ (4.11), έρνληαο ιάβεη ππφςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηερληθψλ νξίσλ (4.7).
Ν φξνο othRES(t) αλαθέξεηαη ζηηο ηπρφλ επηπιένλ κνλάδεο ΑΞΔ πνπ ζηελ πεξίπησζή
καο είλαη ηα Φ/Β.
min

 FC ( Pg

j (t ))

jIN (t )

 Pg j (t )  load(t )  WP (t )  othRES(t )

jIN (t )

(4.10)
(4.11)

Γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ν Πεηξηαθφο Ρεηξαγσληθφο
Ξξνγξακκαηηζκφο. Ξξφθεηηαη γηα γελίθεπζε κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο ηνπ Newton θαη
ρξεζηκνπνηεί ηεηξαγσληθή πξνζέγγηζε ησλ κε γξακκηθψλ ζπλαξηήζεσλ θφζηνπο γηα
ηνπο ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο. Απηή ε κέζνδνο γηα θπξηέο ζπλαξηήζεηο φπσο είλαη νη
θακπχιεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ησλ κνλάδσλ ηεο Θξήηεο εγγπάηαη ηελ χπαξμε
νιηθά βέιηηζηεο ιχζεο.
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4.4 Απνηειέζκαηα ελαξίσλ
4.4.1 ύγθξηζε βαζηθώλ ζελαξίσλ
Ξαξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ζχγθξηζε ηεο αμίαο ησλ
κνλάδσλ ΑΞΔ. Αξρηθά ζπγθξίλνληαη ηα ζελάξηα πνπ αθνξνχλ κφλν ηελ πξνζζήθε Φ/Β
(Πελάξην 2 θαη Πελάξην 3).
Ζ κεληαία αμία ηεο Φ/Β παξαγσγήο θαη κφλν γηα ηε ΓΔΖ ζπγθξίλεηαη ζην παξαθάησ
ζρήκα 4.3. Απηή ε αμία θνξά κφλν ηελ κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο ησλ ζεξκηθψλ
κνλάδσλ θαζψο ζεσξψληαο πιήξσο αβέβαηε ηε Φ/Β παξαγσγή ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο
ησλ κνλάδσλ πνπ εληάζζνληαη παξακέλεη ν ίδηνο. Ξαξαηεξείηαη φηη ε αμία είλαη
κεγαιχηεξε θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, θαη εηδηθά θαηά ηελ ψξα παξαγσγήο ησλ
Φ/Β, νπφηε θαη αεξηνζηξνβηιηθέο κνλάδεο αηρκήο κε πςειφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη
εληαγκέλεο ζην ζχζηεκα. Ξαξαηεξνχκε φηη ην κέγηζην φθεινο είλαη αηζζεηά
κηθξφηεξν απφ ηελ ηηκή απνδεκίσζεο ησλ ηδησηψλ παξαγσγψλ, ελψ γεληθά ε πην
πεξηνξηζκέλε εηζαγσγή ζην δίθηπν ηεο Θξήηεο έρεη αλαινγηθά ειαθξά θαιχηεξα
απνηειέζκαηα.
Αμία κόλν Φ/Β
Αμία Φ/Β Παξαγωγήο
(€/MWh)

140
130
120
110
100
90
80
ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

Μήλαο
ΔΝ 2

ΔΝ 3

ρήκα 4.3 Κεληαία αμία Φ/Β γηα ηα ζελάξηα 2 θαη 3 πνπ πξνζνκνηψζεθαλ
Πηε ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθε ε επίπησζε ηεο αχμεζεο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ
Αηνιηθά πάξθα θαη πσο απηή κεηαβάιεη ηελ αμία ησλ Φ/Β. Ρα ζρεηηθά απνηειέζκαηα
γηα ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κηζά αηνιηθά πάξθα πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί
εγθαηαζηαζνχλ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 4.4. Δίλαη θαλεξφ φηη ε δπλαηφηεηα
κεηαβνιήο ηεο έληαμεο κνλάδσλ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο σθέιεηαο απφ ηελ
παξαγσγή ΑΞΔ, εηδηθά θαηά ηνπο κήλεο εθείλνπο θαηά ηνπο νπνίνπο δελ αλακέλεηαη
απνθνπή αηνιηθήο παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη
κε αζθάιεηα.
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Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ κνλάδσλ ΑΞΔ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξε φπσο παξνπζηάδεη ην
ζρήκα 4.5.
Αμία Αηνιηθήο Παξαγωγήο (27.3MW)
Αμία Παξαγωγήο (€/MWh)

150
140
130
120
110
100
90
80
70
ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ
Μήλαο

ΔΝ 4

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

ΔΝ 5

ρήκα 4.4 Κεληαία αμία Αηνιηθήο παξαγσγήο γηα ηα ζελάξηα 4 θαη 5 ζπλαξηήζεη ηεο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο Φ/Β
πλνιηθή Αμία -Αηνιηθά (27.3MW)-Φ/Β
Αμία Παξαγωγήο (€/MWh)

140
130
120
110
100
90
80
ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ
Μήλαο

ΔΝ 4

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

ΔΝ 5

ρήκα 4.5 Κεληαία αμία παξαγσγήο ΑΞΔ γηα ηα ζελάξηα 4 θαη 5 ζπλαξηήζεη ηεο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο Φ/Β
Θαηφπηλ δηεξεπλήζεθε ε αμία ηεο πινπνίεζεο φισλ ησλ έξγσλ ΑΞΔ εληφο ηνπ 2010.
Ππγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο ηεο αμίαο ησλ ΑΞΔ φηαλ εγθαηαζηαζεί ε κηζή
ηζρχο ησλ Φ/Β παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.6. Όηαλ πινπνηεζνχλ φια ηα έξγα Φ/Β, ε
αμία ησλ ΑΞΔ ζπλαξηήζεη ηεο εγθαηεζηεκέλεο αηνιηθήο ηζρχνο παξνπζηάδεηαη ζην
ζρήκα 4.7.
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Αμία ΑΠΔ κε εγθαηεζηεκέλα ηα κηζά Φ/Β
Αμία Παξαγωγήο (€/MWh)

140
130
120
110
100
90
80
ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

Μήλαο
ΔΝ 3

ΔΝ 4

ρήκα 4.6 Ζ αμία ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο γηα δηαθνξεηηθή ηζρχ θαη κε
εγθαηεζηεκέλε ηε κηζή αδεηνδνηεκέλε ηζρχ ησλ Φ/Β
Αμία ΑΠΔ κε εγθαηεζηεκέλν ην ζύλνιν ηωλ Φ/Β
Αμία Παξαγωγήο (€/MWh)

140
130
120
110
100
90
80
ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

Μήλαο
ΔΝ 3

ΔΝ 5

ΔΝ 6

ρήκα 4.7 Πχγθξηζε αμίαο ΑΞΔ αλ εγθαηαζηαζεί ην ζχλνιν ησλ Φ/Β, ζπλαξηήζεη
ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο Α/Γ
Δηδηθά γηα ηελ Ξεξίπησζε ησλ Αηνιηθψλ πάξθσλ ε αμία γηα ηηο δχν ηηκέο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο (27,3MW θαη 54,6MW) φηαλ έρνπλ πινπνηεζεί φια ηα έξγα
Φ/Β παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.8.
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Αμία Αηνιηθήο Παξαγωγήο κε δεδνκέλα Φ/Β
Αμία Παξαγωγήο (€/MWh)

150
140
130
120
110
100
90
80
70
ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

Μήλαο

ΔΝ 5

ΔΝ 6

ρήκα 4.8 Ζ αμία ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο γηα δηαθνξεηηθή ηζρχ θαη κε
εγθαηεζηεκέλν ην ζχλνιν ησλ Φ/Β
Ππγθεληξσηηθά ε εηήζηα αμία ησλ κνλάδσλ ΑΞΔ γηα ην ζχζηεκα ηεο Θξήηεο γηα ηα
ζελάξηα πνπ κειεηήζεθαλ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.9. Ν πίλαθαο 4.3 παξνπζηάδεη
ζπγθεληξσκέλα ηα ζπλαθή απνηειέζκαηα. Ππγθξηηηθφ δηάγξακκα ηεο κεληαίαο
απνθνπήο παξαγσγήο απφ ΑΞΔ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.10. Δίλαη θαλεξφ φηη θαηά
ηνπο κήλεο ηεο Άλνημεο θαη ηνπ Φζηλνπψξνπ παξνπζηάδεηαη έληνλε απνθνπή ηεο
αηνιηθήο παξαγσγήο ε νπνία ζα ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξε κνινλφηη θάπνηεο απφ ηηο
κνλάδεο βάζεο ήηαλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ ζπληήξεζεο. Απηή ε παξάκεηξνο
απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν επαηζζεζίαο γηα ηελ απνθνπή αηνιηθήο παξαγσγήο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή δήηεζε ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ζηελ Θξήηε.
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΑΠΔ

Αμία ΑΠΔ (€/MWh)

116
115
114
113
112
111
110
ΔΝ 2

ΔΝ 3

ΔΝ 4

ΔΝ 5

ΔΝ 6

ρήκα 4.9 Ππγθεληξσηηθά ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα απφ ηα ζελάξηα πνπ
πξνζνκνηψζεθαλ
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Απνθνπή ΑΠΔ
Απνθνπή ΑΠΔ (MWh)

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ΙΑΝ

ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

ΜΑΪ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ
Μήλαο

ΔΝ 3

ΔΝ 2

ΔΝ 4

ΔΝ 5

ΔΝ 6

ρήκα 4.10 Πχγθξηζε κεληαίαο απνθνπήο παξαγσγήο απφ ΑΞΔ
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Πίλαθαο 4.3 Ππγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Πελαξίσλ πνπ πξνζνκνηψζεθαλ
ΔΛ 2
Πξνζηηζέλκελε ηζρύο Φ/Β (MW)

ΔΛ 3

ΔΛ 4

ΔΛ 5

ΔΛ 6

44.4

88.8

44.4

88.8

88.8

0

0

27.3

27.3

54.6

Γηείζδπζε ΑΠΔ (%)

15.16

17.28

17.25

19.31

21.27

Αύμεζε Απνθνπηόκελεο Δλέξγεηαο
από ΑΠΔ (ΚWh)

1134.3

3720.53

4862.16

9381.3

17382.8

Κείσζε θαηαλάισζεο καδνύη

0.78%

1.96%

2.42%

3.49%

4.95%

Κείσζε Θαηαλάισζεο Diesel

6.29%

7.85%

7.59%

11.03%

13.85%

42,235.1

67,735.33

73,383.31

106,391.67

142,575.24

Κείσζε Θόζηνπο παξαγσγήο-Υσξίο
Απνδεκίσζε παξαγσγώλ από ΑΠΔ

2.34%

4.45%

4.6%

6.68%

8.75%

Αμία παξαγσγήο από ΑΠΔ (€/MWh)

114.54

110.31

114.89

112.41

112.52

172,642.02

164,458.34

210576.76

188,757.88

200,225.85

5.81

11.66

4.99

10.64

9.49

Πξνζηηζέκελε ηζρύο Αηνιηθώλ (MW)

Κείσζε CO2 (tn)

Αμία Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρύνο
(€/MW/yr)
Δπηπιένλ Θόζηνο ιόγσ Απνδεκίσζεο
παξαγσγήο από ΑΠΔ (%)
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4.4.2 Γηεξεύλεζε επαηζζεζίαο γηα ην ελάξην 4
Πηελ ζπλέρεηα δηεξεπλήζεθαλ ηα ζελάξηα ηνπ πίλαθα 4.2 γηα λα αμηνινγεζεί ε αμία ηεο
ιήςεο ελφο ηκήκαηνο ηεο παξαγσγήο ησλ Φ/Β σο βέβαην ή αλ απμεζεί ε παξαγσγή
ησλ Φ/Β ιφγσ ηεο ρξήζεο ζπζηήκαηνο tracker. Πε ελδερφκελε ηέηνηα πεξίπησζε, απφ
ην δεχηεξν ζθέινο ηεο (4.4) αθαηξείηαη ην 20% ηεο αλακελφκελεο παξαγσγήο απφ ην
Φ/Β.
Ζ αμία ησλ ζπζηεκάησλ tracker παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 4.11 γηα θάζε κήλα ρσξηζηά
θαη ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπλνιηθή αμία ηεο παξαγσγήο ΑΞΔ. Πην ίδην γξάθεκα
ζπγθξίλεηαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο παξαγσγήο ΑΞΔ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε. Ζ ζπλνιηθή
εηήζηα αμία ησλ ζπζηεκάησλ tracker γηα ηε ΓΔΖ αλέξρεηαη εηήζηα ζε 288.843,20€ ή
0.09%, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εηήζηα επηδφηεζε πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί γηα
ηε κεηαηξνπή αθίλεησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζε θηλνχκελα. Δπίζεο απνθφπηεηαη παξαγσγή
επηπιένλ 134MWh θπξίσο θαηά ηνπο κήλεο Κάξηην-Κάην, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην
4% ηεο επηπιένλ παξαγσγήο ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο tracker.
Αμία tracker

150

Αμία Παξαγωγήο
(€/MWh)

130
110
90
70
50
30
10
ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ
Μήλαο

ΔΝ 4 vs Δν 4β

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

ΔΝ 4β vs ΔΝ1

ρήκα 4.11 Ππγθεληξσηηθά ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα
Πηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε αμία ηεο ζεψξεζεο πνζνζηνχ ηεο παξαγσγήο ηνπ Φ/Β σο
«βέβαην» γηα ην ζπλππνινγηζκφ ζηε δηαδηθαζία έληαμεο κνλάδσλ. Ρν επηπιένλ φθεινο
απφ ηε δηαδηθαζία απηή παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ζην ζρήκα 4.12. Ππγθξίλεηαη ην
ζελάξην 4α κε ην 4 θαη ην ζελάξην 4γ κε ην ζελάξην 4β, ψζηε κε θαη ρσξίο Tracker λα
κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε αμία ηεο ιήςεο ηκήκαηνο εθεδξείαο. Ζ απφιπηε ηηκή ηεο
κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 360-385.000€ ελψ κεηψλνληαη νη ψξεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ θαηά 460 εηεζίσο. Ζ απνθνπή αηνιηθήο παξαγσγήο
απμάλεηαη θαηά 320MWh.
Δπίζεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ΘΖΠ Σαλίσλ
κε ειαθξά αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζε Ιηλνπεξάκαηα θαη Αζεξηλφιαθν ιφγσ ηνπ
πςεινχ θφζηνπο παξαγσγήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ. Δπνκέλσο, ε πεξηνρή ησλ
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Σαληψλ αθφκε θαη κε ιηγφηεξε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ Φ/Β απνιακβάλεη έκκεζα
ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε.
Ρν ζρήκα 4.13 παξνπζηάδεη ηε κεληαία αμία ησλ ΑΞΔ φηαλ ιακβάλεηαη 20% ηεο Φ/Β
σο βέβαην. Αλ ζπγθξηζεί κε ηελ αληίζηνηρε απεηθφληζε γηα ην ΠΔΛ 4, θάικα! Σν
αξρείν πξνέιεπζεο ηεο αλαθνξάο δελ βξέζεθε., είλαη θαλεξφ φηη εηδηθά ηνπο
ζεξηλνχο κήλεο απμάλεηαη ζεκαληηθά ε αμία ησλ κνλάδσλ ΑΞΔ. Ν πίλαθαο 4.4
παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ επαηζζεζία γηα ην ζελάξην 4. Δηδηθά ε
ζπγθεληξσηηθή αμία ΑΞΔ απεηθνλίδνληαη ζην ζρήκα 4.14. Δίλαη θαλεξφ φηη ε ιήςε
πνζνζηνχ ζηξεθφκελεο εθεδξείαο κεηψλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο θαη ε σθέιεηα απφ
δηαδηθαζίεο πξφβιεςεο Φ/Β παξαγσγήο αλέξρεηαη ζηα 4.500-5.000€/MW εηήζηα.

ρήκα 4.12 Ππγθεληξσηηθά ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα απφ ηα ζελάξηα πνπ
πξνζνκνηψζεθαλ γηα ηε ζπλνιηθή αμία ηεο ιήςεο εθεδξείαο γηα ηε Φ/Β παξαγσγή
Αμία ΑΠΔ

Αμία Παξαγωγήο ΑΠΔ
(€/MWh)

150
140
130
120
110
100
90
80
70
ΙΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

Μήλαο
ΔΝ\ 4α ΔΝ 4γ

ρήκα 4.13 Πχγθξηζε Αμίαο ΑΞΔ έρνληαο ιάβεη 20% παξαγσγήο Φ/Β σο «βέβαην»
κε θαη ρσξίο tracker
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΜΟΝΑΓΩΝ ΑΠΔ-Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο
117.5

Αμία ΑΠΔ (€/MWh)

117
116.5
116
115.5
115
114.5
114
113.5
113
ΔΝ 4

ΔΝ 4α

ΔΝ 4β

ΔΝ 4γ

ρήκα 4.14 Πχγθξηζε Αμίαο ΑΞΔ γηα ηα ζελάξηα επαηζζεζίαο πνπ πξνζνκνηψζεθαλ
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Πίλαθαο 4.4 Ππγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα Πελαξίσλ πνπ πξνζνκνηψζεθαλ
ΔΛ 4
Παξαγσγή Φ/Β (MWh)

ΔΛ 4α

ΔΛ 4β

ΔΛ 4γ

135,947

135,947

142,135

142,135

17.25

17.24

17.34

17.33

4862.16

5182

4996

5316

Κείσζε θαηαλάισζεο καδνύη

2.42%

2.66%

2.52%

2.7%

Κείσζε Θαηαλάισζεο Diesel

7.59%

7.49%

7.62%

7.63%

4.6%

4.70%

4.67%

4.78%

73,383.31

76,630

75,179

77,950

114.89

115.24

114.38

117.24

210576.76

215076.15

213,989.21

218814.08

4.99

4.84

5.25

5.11

Γηείζδπζε ΑΠΔ (%)
Αύμεζε Απνθνπηόκελεο Δλέξγεηαο από ΑΠΔ (ΚWh)

Κείσζε Θόζηνπο παξαγσγήο-Υσξίο Απνδεκίσζε παξαγσγώλ
από ΑΠΔ
Κείσζε CO2 (tn)
Αμία παξαγσγήο από ΑΠΔ (€/MWh)
Αμία Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρύνο (€/MW/yr)
Δπηπιένλ Θόζηνο ιόγσ Απνδεκίσζεο παξαγσγήο από ΑΠΔ (%)
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4.5 πλνπηηθά πκπεξάζκαηα
Ζ παξαπάλσ αλάιπζε δείρλεη φηη νη ΑΞΔ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο
Θαηαλάισζεο θαπζίκνπ κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ. Αλ είραλ
πινπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί κέρξη ζηηγκήο, ε δηείζδπζε
ζα έθηαλε ην 21% νδεγψληαο ηελ Θξήηε λα είλαη ε πξψηε πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο
πνπ ζα ζπκβάδηδε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. γηα ηε δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ ζην 20%.
Δπνκέλσο νη γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο νδεγνχλ ζε
Ζ νηθνλνκηθή αμία ηεο παξαγσγήο απφ ΑΞΔ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ ηηκή
απνδεκίσζεο ηεο αηνιηθήο kWh, αιιά αηζζεηά κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή απνδεκίσζεο
ηεο παξαγσγήο απφ Φ/Β αθφκε θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα tracker. Απηφ έρεη σο
ζπλέπεηα λα νδεγνχκαζηε ζε κία κηθξή επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο εηδηθά αλ
εγθαηαζηαζνχλ κφλν Φ/Β ζην δίθηπν ηεο Θξήηεο.
Ζ αλάιπζε επαηζζεζίαο γηα ηε ιήςε ηκήκαηνο ηεο παξαγσγήο ησλ Φ/Β σο βέβαηε,
δειαδή λα ζεσξεζεί ηκήκα ηεο παξαγσγήο ησλ Φ/Β ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο
έληαμεο κνλάδσλ, απμάλεη ηελ αμία ηεο παξαγσγήο απφ Φ/Β θαη νδεγεί ζε κείσζε ησλ
σξψλ έληαμεο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ. Δπνκέλσο απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε
πνιηηηθψλ εθεδξείαο γηα ηελ παξαγσγή απφ Φ/Β κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηψλεηαη ην
θφζηνο αιιά θαη λα κε γίλεηαη ε επηζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξνπζηάζηεθαλ ηα ειάρηζηα νθέιε απφ ηελ βξαρππξφζεζκε
δηείζδπζε κνλάδσλ ΑΞΔ θαζψο δελ κνληεινπνηήζεθαλ παξάκεηξνη δηθηχνπ, νη νπνίεο
ελδερνκέλσο λα νδεγνχζαλ ζαλ ειαθξψο αθξηβφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ξαξαηεξήζεθε επίζεο φηη φηαλ ζπληεξνχληαη κνλάδεο βάζεο ζε πεξηφδνπο ρακεινχ
θνξηίνπ ε απνθνπή αηνιηθήο παξαγσγήο κεηψλεηαη. Ξαξ‟ φια απηά, ε αξλεηηθή
ζπζρέηηζε θνξηίνπ θαη αηνιηθήο παξαγσγήο (ςειή αηνιηθή παξαγσγή ζε πεξηφδνπο
ρακεινχ θνξηίνπ) νδεγεί ζε αχμεζε ηεο απνθνπήο αηνιηθήο παξαγσγήο κε ζπλέπεηα
ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ κνλάδσλ ΑΞΔ. Ρν θαηλφκελν γίλεηαη πεξηζζφηεξν έληνλν φζν
απμάλεηαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ΑΞΔ γεληθά θαη εηδηθά αηνιηθψλ Ξάξθσλ θαηά ηνπο
κήλεο ηεο άλνημεο.
Πεκαληηθή βνήζεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο θαηλνκέλσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα
είλαη δπλαηή ε αθφκε πςειφηεξε ε δηείζδπζε απφ ΑΞΔ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηα
παξαθάησ κέηξα
α) Ζ ζηαδηαθή, φζν είλαη δπλαηφλ, κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλάισζεο ζην λεζί
ηεο Θξήηε ψζηε λα κεηαθεξζεί ε θαηαλάισζε απφ ηηο ζεξηλέο ψξεο αηρκήο ζηηο
κεηακεζνλχθηηεο ψξεο ηεο άλνημεο ή αθφκε θαη ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο. Κε ηνλ ηξφπν
απηφ ζα πεξηνξηζηνχλ:
i)
ii)

Ζ αλάγθε γηα έληαμε αληί-νηθνλνκηθψλ αεξηνζηξνβίισλ κε ρακειή απφδνζε
κεηαηξνπήο ηνπ θαπζίκνπ ζε ειεθηξηζκφ
Νη απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο απμάλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ αχμεζε
ηεο θαηαλάισζεο
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iii)

Ρν θαηλφκελν ηεο απνθνπήο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ θαζψο ζα
απμεζεί ε δήηεζε θαηά ηελ πεξίνδν ρακειήο δήηεζεο.

Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε παξαγσγή απφ ΑΞΔ ζα απμήζεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο αλά
επελδπφκελν επξψ. Ξηζαλέο ιχζεηο πξνο απηφλ ηνλ ηνκέα κπνξνχλ λα είλαη:
i)

H αθαιάησζε θαη απνζήθεπζε λεξνχ, ε νπνία κπνξεί λα απμήζεη ηε
ζπλεηζθνξά ηεο θαηά ηηο ψξεο κε αηρκήο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθαιψληαο
επηπεδνπνίεζε ηεο δήηεζεο, ρξήζε ηκήκαηνο ηεο απνθνπηφκελεο ελέξγεηαο
απφ ΑΞΔ, θαιχηεξν βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ
βάζεο αιιά θπξηφηεξα ηελ απνθπγή δήηεζεο ζε ψξεο αηρκήο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ξεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ
εξγαζία [15] αιιά θαη ζηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ STORIES [16].

ii)

Δλδερφκελε ζηαδηαθή ρξήζε ηνπ πδξνγφλνπ παξαγφκελν απφ ΑΞΔ κέζσ
ειεθηξφιπζεο ζην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Θξήηεο ζε κεζνπξφζεζκν –
καθξνπξφζεζκν νξίδνληα είηε γηα ειεθηξνπαξαγσγή είηε γηα κεηαθνξέο
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, [17].

iii)

Πεκαληηθά ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη θαη ε έληαμε έμππλσλ κεηξεηψλ(smart
meters) ζην δίθηπν ηεο Θξήηεο νη νπνίνη ζα σζνχζαλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε
αιιαγή ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζχκθσλα θαη κε πξφζθαηεο
κειέηεο ηεο EURELECTRIC [18].

iv)

Πηαδηαθή ρξήζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κφιηο ε έξεπλα ε νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ην επηηξέςεη, [19]. Κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα
δνζνχλ θίλεηξα ψζηε ηα νρήκαηα λα θνξηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
λπρηεξηλψλ σξψλ.

β) Ζ θαηά ην δπλαηφλ επηινγή πεξηνρψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ θπξίσο
πάξθσλ κε απμεκέλε παξαγσγή θαηά ηηο ψξεο 7:00-23:00 θαη εηδηθά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο, ζα ζπλέβαιε ψζηε ε αμία ηεο παξαγσγήο απφ Αηνιηθά πάξθα λα
απμεζεί θαη λα κεησζεί ε αηνιηθή απνθνπή. Ξξνο ην παξφλ κε ηελ εληαία ηηκή γηα ην
feed-in tariff δε δίλεη θίλεηξα ζηνπο παξαγσγνχο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
αλαδήηεζε ηέηνησλ πεξηνρψλ, επνκέλσο πξέπεη ζηαδηαθά λα κεηαβάιιεηαη ε
ηηκνιφγεζε πξνο ην ζθνπφ απηφ.
γ) Ππζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Ρα ζπζηήκαηα απηά ζα κπνξέζνπλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απνζήθεπζε πιενλάδνληνο ειεθηξηζκνχ θαηά ηηο
ψξεο ζηηο νπνίεο αλακέλεηαη απνθνπή παξαγσγήο απφ ΑΞΔ θαη ρξήζε ηνπ θαηά ηηο
ψξεο αηρκήο ηνπ ζπζηήκαηνο έζησ θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Κία ηέηνηα πηζαλή
ιχζε είλαη εθείλε ησλ ζπζηεκάησλ άληιεζεο-ηακίεπζεο ή άιισλ δηαηάμεσλ
απνζήθεπζε ζε ζπλεξγαζία κε κνλάδεο ΑΞΔ δεκηνπξγψληαο βξηδηθνχο Πηαζκνχο
Ξαξαγσγήο. Ζ λνκνζεζία απφ ηελ ΟΑΔ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ ζηαζκψλ θαη ε
επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρσξνζέηεζεο θαη αδεηνδφηεζεο ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα
ηελ επίηεπμε πςειψλ πνζνζηψλ δηείζδπζεο απφ ΑΞΔ [20]. Ρέηνηα ιεηηνπξγία κπνξεί
λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαηά ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ
δεδνκέλα πινχζηνπ δπλακηθνχ ΑΞΔ ηνπ λεζηνχ καο.
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5 Δθηίκεζε Γπλακηθήο πκπεξηθνξάο
5.1 Δηζαγσγή
Πηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ
επηπηψζεσλ πνπ ζα έρεη ζην απηφλνκν ζχζηεκα ηεο Θξήηεο ε θαηαζθεπή ελφο
αληιεηηθνχ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ. Ν ζηαζκφο ηηο ψξεο ρακεινχ θνξηίνπ ζα
θαηαλαιψλεη ελέξγεηα, ε νπνία ζα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ αηνιηθά πάξθα ή κνλάδεο
βάζεο, γεκίδνληαο ηελ πάλσ δεμακελή, θαη ζα απνδίδεη ηελ ελέξγεηα απηή ζηηο ψξεο
αηρκήο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ θακπχιε θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην θφζηνο
παξαγσγήο. Ζ κειέηε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο δείρλεη φηη κε ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ ην επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεγαιψλεη, ελψ
παξάιιεια είλαη δπλαηή ε κεγαιχηεξε δηείζδπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, θπξίσο ζην
ρακειφ θνξηίν.

5.2 Αλάιπζε Γπλακηθήο πκπεξηθνξάο
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ αλαηνιηθή
πεξηθέξεηα ηεο Θξήηεο, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξνπζηάδεη ην θαιχηεξν
αηνιηθφ δπλακηθφ. Ρν πξφβιεκα φκσο, ην νπνίν πξνθχπηεη απφ απηή ηελ εθηεηακέλε
ζπγθέληξσζε ησλ πάξθσλ, είλαη ην γεγνλφο ηεο πηζαλήο απνζχλδεζεο ηνπ ζπλφινπ
ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο ζε πεξίπησζε κίαο ελδερφκελεο δηαηαξαρήο. Ωο ζπλέπεηα,
νπνηνδήπνηε ζθάικα ζπκβεί ζηελ γξακκή κεηαθνξάο Ηεξάπεηξαο – Πεηείαο, ή ζε
ζεκείν θνληά ζηνλ δπγφ ηνπ /Π Πεηείαο, είλαη πηζαλφλ λα ελεξγνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο
πξνζηαζίαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ
απψιεηα ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο ζα επηβαξχλεη επηπξφζζεηα ηε δπλακηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεληθφηεξα, ηα θαηλφκελα ηα νπνία νδεγνχλ ζε
απνζχλδεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη ηα αθφινπζα:
1. Βπζίζεηο ηάζεσο ιφγσ ζθαικάησλ ζην Πχζηεκα.
2. πεξηάζεηο (αηκνζθαηξηθέο, ρεηξηζκψλ).
3. πν-ζπρλφηεηα απφ απψιεηεο Ππκβαηηθψλ κνλάδσλ Ξαξαγσγήο.
Ζ χπαξμε ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Θξήηεο, θαζηζηά ζε δεδνκέλεο
ιεηηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο απαξαίηεηε ηελ απφξξηςε αηνιηθήο παξαγσγήο, γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε επζηάζεηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο ην νπνίν
πξνθαλψο ζα επεθηαζεί κε ηελ πξνζζήθε ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη λέσλ αηνιηθψλ
πάξθσλ. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πνζφηεηεο ηεο απνξξηπηφκελεο (ιφγσ ησλ
ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ) αηνιηθήο ηζρχνο, αιιά θαη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ελδερφκελε
αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή δηείζδπζεο, πξνηείλεηαη ε έληαμε ζην απνκνλσκέλν ζχζηεκα
ηεο Θξήηεο κηαο δηάηαμεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Ζ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο αληιεζηνηακηεπηήξσλ. Ν
αληιεζηνηακηεπηήξαο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνζεθεχεη ηελ επηπιένλ ή απνξξηπηφκελε
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αηνιηθή παξαγσγή κέζσ δχν δεμακελψλ κε πςνκεηξηθή δηαθνξά θαη ζα ηελ απνδίδεη
ζην ζχζηεκα φηαλ απηή δεηεζεί.
Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εθηεηακέλεο κειέηεο ηεο δπλακηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππφ εμέηαζε ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο. Ζ
πξνζνκνίσζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηα αθξηβή κνληέια ησλ
ειεθηξηθψλ κεραλψλ έρνπλ πινπνηεζεί ζην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο, PowerWolrd
simulator (version 15). Πε απηή ηελ κειέηε, έρεη ζεσξεζεί έλα ζηαζκφο κε δπν
δεμακελέο λεξνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απαηηνχκελεο αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ.
Ρν λεξφ ζα αληιείηαη απφ ηελ πξψηε δεμακελή γηα ηελ δεχηεξε δεμακελή κε ηελ
θαηαλάισζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, ελψ αληίζηξνθα ε δεχηεξε δεμακελή ζα ηξνθνδνηεί
ηηο γελλήηξηεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, ν πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο
απνηειείηαη απφ 4 αλαζηξεθφκελεο ειεθηξηθέο κεραλέο κε νλνκαζηηθή ηζρχ σο
γελλήηξηεο 12.5MW έθαζηε (ζπλνιηθά 50MW) θαη σο αληιίεο 15MW έθαζηε (ζπλνιηθά
60MW). Ξνηθίιεο θαη δηάθνξεο πεξηνρέο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο
ηέηνηνπ ζηαζκνχ, φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ζεηξά επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ. Πηελ
παξνχζα αλάιπζε δελ εμεηάδεηαη ε ηπρψλ επίδξαζε ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ ελ ιφγσ
ζπζηήκαηνο, κε ηνλ ζηαζκφ λα ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο κέζσ
κεηαζρεκαηηζηψλ, ρσξίο απηφ λα δεκηνπξγεί ζνβαξή αλαθξίβεηα ζηελ πεξίπησζε
χπαξμεο κηθξνχ κήθνπο γξακκήο γηα ηελ ζχλδεζε. Έρεη θαηαγξαθεί θαη αλαιπζεί ε
δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Θξήηεο ζε δηάθνξεο δηαηαξαρέο. Απφ ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ γίλεηαη θαλεξφ φηη κε ηελ εγθαηάζηαζε
αληιεζηνηακηεπηήξσλ ζε έλα απηφλνκν ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζεκαληηθή
αηνιηθή παξαγσγή, φπσο ην ζχζηεκα ηεο Θξήηεο, έρνπκε βειηίσζε ηεο δπλακηθήο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ είλαη εθηθηή ε αζθαιήο ιεηηνπξγία κε πςειφηεξε
ηνπ 40% αηνιηθή δηείζδπζε.

5.3 ελάξηα Πξνζνκνίσζεο θαη Αλάιπζεο
Ζ παξάγξαθνο απηή πεξηγξάθεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Θξήηεο, κε
ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζχλδεζεο ηνπ δξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ
ζην δίθηπν. Ζ αλάιπζε έγηλε γηα δχν επίπεδα θνξηίνπ, ρακειφ θαη κέζν, θαζψο γηα
πςειφ θνξηίν ηα επίπεδα επζηάζεηαο είλαη πεξηζζφηεξν αλεπεξέαζηα. Ζ κειέηε
πεξηιακβάλεη αλάιπζε ηεο κφληκεο θαηάζηαζεο κε ζθνπφ λα εμεηαζηνχλ πηζαλά
πξνβιήκαηα ζηηο ξνέο ησλ γξακκψλ ή ζην επίπεδν ησλ ηάζεσλ. Ζ δπλακηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη αηνιηθήο θαη πδξαπιηθήο
ελέξγεηαο εμεηάδεηαη κε ζθνπφ λα βξεζνχλ νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
Ξέληε ζελάξηα εμεηάζηεθαλ, ηφζν γηα ρακειφ θνξηίν (120MW) φζν θαη γηα κέζν
θνξηίν (375MW). Ππγθεθξηκέλα:

ελάξην Α: Ιεηηνπξγία ρσξίο αηνιηθή ηζρχ θαη Αληιεζηνηακηεπηήξα.
ελάξην Β: Ιεηηνπξγία κε αηνιηθή ηζρχ 36MW ζηα ρακειφ θνξηίν θαη 67.35MW
ζην πςειφ θνξηίν ρσξίο Αληιεζηνηακηεπηήξα.
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ελάξην Γ: Ιεηηνπξγία ρσξίο αηνιηθή ηζρχ θαη ηνλ Αληιεζηνηακηεπηήξα ζε
ιεηηνπξγία αληιίαο (δελ εμεηάδεηαη ζην πςειφ θνξηίν).

ελάξην Γ: Ιεηηνπξγία κε αηνιηθή ηζρχ 36MW θαη ηνλ Αληιεζηνηακηεπηήξα ζε
ιεηηνπξγία αληιίαο (δελ εμεηάδεηαη ζην πςειφ θνξηίν).

ελάξην Δ: Ιεηηνπξγία κε αηνιηθή ηζρχ 67.35MW θαη ηνλ Αληιεζηνηακηεπηήξα

ζε ιεηηνπξγία αληιίαο ζην ρακειφ θνξηίν θαη γελλήηξηαο ζην ηερληθφ ειάρηζην
ζην κέγηζην θνξηίν.
Νη δηαηαξαρέο πνπ πξνζνκνηψζεθαλ είλαη νη εμήο:
1. Απψιεηα παξαγφκελεο ηζρχνο 23MW ζηα Ιηλνπεξάκαηα.
2. Απψιεηα παξαγφκελεο ηζρχνο 36MW ζην ρακειφ θνξηίν θαη 50MW ζην πςειφ
θνξηίν ζηα Σαληά.
5.3.1 Απνηειέζκαηα ζε ρακειό θνξηίν
Ζ ξνή θνξηίνπ ζην ρακειφ θνξηίν δελ παξνπζηάδεη θαλέλα πξφβιεκα. Ζ θξίζηκε
πεξηνρή φζν αλαθνξά ηηο ηάζεηο είλαη ε αλαηνιηθή Θξήηε, φπνπ δελ ππάξρεη ζπκβαηηθή
γελλήηξηα πνπ λα ζηεξίδεη ηελ ηάζε. Ρν επίπεδν ησλ ηάζεσλ ζηελ πεξηνρή απηή είλαη
αξθεηά θαιφ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε αηνιηθή παξαγσγή θαη ζηελ πεξίπησζε
πνπ δελ ππάξρεη. Ζ χπαξμε ηνπ αληιεηηθνχ ζηαζκνχ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο
θαηαλαισηή ηζρχνο 60MW δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, θαζψο ε ηζρχο απηή παξάγεηαη
ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηνλ ζηαζκφ ησλ Ιηλνπεξακάησλ θαη κεηαθέξεηαη κέζσ
ηνπ αθφξηηζηνπ, ζην ρακειφ θνξηίν, ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. Δπηπιένλ ν ξπζκηζηήο
ηάζεο ησλ ζχγρξνλσλ κεραλψλ ζηεξίδεη ηελ ηάζε ζηνπο δπγνχο ηνπ αληιεηηθνχ
ζηαζκνχ.
Ξέληε ζελάξηα
έρνπλ πξνζνκνησζεί ζην ρακειφ θνξηίν. Ρα απνηειέζκαηα
παξνπζηάδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 5.1, 5.2 θαη 5.3. Ζ πξψηε δηαηαξαρή αθνξά ηελ
απψιεηα κηαο αηκνζηξνβηιηθήο κνλάδαο απφ ηνλ ζηαζκφ ησλ Ιηλνπεξακάησλ, ηζρχνο
23MW.
Πην ζρήκα 5.1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο δηαηαξαρήο γηα ηα
ζελάξηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ ζην ρακειφ θνξηίν. Όηαλ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ρσξίο
αηνιηθή θαη πδξνειεθηξηθή ηζρχ (ζελάξην Α), εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά επζηαζέο,
θαζψο ε ειάρηζηε ζπρλφηεηα είλαη 49.5Hz. Ζ ζηξεθφκελε εθεδξεία ζην ζελάξην απηφ
είλαη 40MW (33%). Πην ζελάξην Β, ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε 30% αηνιηθή δηείζδπζε
(36MW) θαη ρσξίο πδξνειεθηξηθή ηζρχ. Ζ ζηξεθφκελε εθεδξεία είλαη 37MW (30%). Πε
απηή ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα είλαη αλαζθαιέο, εθφζνλ ε ζπρλφηεηα πέθηεη κέρξη
ηα 47.8Hz. Ζ κεγάιε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο, πξνθαιεί ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
πξνζηαζηψλ ππνζπρλφηεηαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, κεγαιψλνληαο έηζη ηελ αξρηθή
δηαηαξαρή. Πην ζελάξην Γ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ρσξίο αηνιηθή ηζρχ θαη κε ηνλ
πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ζε ιεηηνπξγία άληιεζεο, θαηαλαιψλνληαο 60MW, ην νπνίν
απμάλεη ην ζπλνιηθφ θνξηίν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα 180MW, ελψ ε ζηξεθφκελε
εθεδξεία είλαη 35MW (19%).

68

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ –ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΣΕΕ-ΣΑΚ)

ρήκα 5.1 Κεηαβνιή ζπρλφηεηαο ζην ρακειφ θνξηίν γηα ηελ πξψηε δηαηαξαρή
Ζ θαηψηεξε ζπρλφηεηα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ίδηα κε ηελ πεξίπησζε Α. Πην
ζελάξην Γ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε αηνιηθή ηζρχ 36MW θαη ηνλ πδξνειεθηξηθφ
ζηαζκφ σο αληιεηηθφ. Ζ εθεδξεία είλαη 32MW (17.7%). Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη φκνηα κε ηελ πεξίπησζε Α. Ρέινο ζην ζελάξην Δ, ην ζχζηεκα
ιεηηνπξγεί κε φιε ηελ εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχ ησλ 67.35MW θαη ηνλ
πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ζε ιεηηνπξγία άληιεζεο. Ρν ζπλνιηθφ θνξηίν είλαη 180MW, ε
ζηξεθφκελε εθεδξεία 40MW (22%) θαη ην πνζνζηφ αηνιηθήο δηείζδπζεο 36.4%. Ζ
κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο είλαη αληίζηνηρε ηεο πξψηεο πεξίπησζεο.
Όπσο βιέπνπκε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο
είλαη αξθεηά αζθαιήο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αηνιηθήο δηείζδπζεο 30% ρσξίο ηνλ
αληιεζηνηακηεπηήξα. Ζ χπαξμε ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ζαλ αληιεηηθνχ είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ αχμεζε ηεο αηνιηθήο δηείζδπζεο ρσξίο θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο.
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ρήκα 5.2 Κεηαβνιή ζπρλφηεηαο ζην ρακειφ θνξηίν γηα ηελ δεχηεξε δηαηαξαρή
Πην ζρήκα 5.2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο δηαηαξαρήο γηα ηα
ζελάξηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ ζην ρακειφ θνξηίν. Ζ δηαηαξαρή αθνξά ηελ απψιεηα ηνπ
ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ απφ ηνλ ζηαζκφ ησλ Σαλίσλ. Πην ζελάξην Α, ε ζπρλφηεηα
δηαηεξείηαη ζε αζθαιή φξηα, θαζψο ε θαηψηεξε ηηκή ηεο ζπρλφηεηαο είλαη 49.0 Hz.
Πην ζελάξην Β, ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε 30% αηνιηθή ηζρχ (36MW). Ζ ζπρλφηεηα
πέθηεη κέρξη ηα 49Hz, νπφηε έρνπκε ελεξγνπνίεζε ησλ πξνζηαζηψλ ησλ αηνιηθψλ
πάξθσλ, ε νπνία νδεγεί ην ζχζηεκα ζε θαηάξξεπζε. Πην ηξίην ζελάξην ην ζχζηεκα
ιεηηνπξγεί κε ηνλ πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ ζε ιεηηνπξγία άληιεζεο ρσξίο αηνιηθή ηζρχ.
Ρν ζχζηεκα είλαη αζηαζέο, φπσο ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. Πην ηέηαξην ζελάξην
έρνπκε αηνιηθή παξαγσγή 36MW θαη ηα πδξνειεθηξηθά ζαλ αληιίεο. Ζ κεηαβνιή ηεο
ζπρλφηεηαο είλαη φκνηα κε ηηο πξνεγνχκελεο αζηαζείο πεξηπηψζεηο.
Ρέινο ζηελ πεξίπησζε Δ, ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε φιε ηελ εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή
ηζρχ ησλ 67.35MW ήηνη 36.4% πνζνζηφ αηνιηθήο δηείζδπζεο θαη ηνλ
αληιεζηνηακηεπηήξα ζε ιεηηνπξγία άληιεζεο. Θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα
είλαη αζηαζέο. Έηζη δηαπηζηψλνπκε φηη κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο κε
ζπκβαηηθέο κνλάδεο κφλν, ην ζχζηεκα είλαη αζηαζέο γηα ηελ δεχηεξε δηαηαξαρή, ε
νπνία είλαη ζνβαξφηεξε ηεο πξψηεο.
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ρήκα 5.3 Κεηαβνιή ζπρλφηεηαο ζην ρακειφ θνξηίν γηα ηελ δεχηεξε.
Ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ δεχηεξε δηαηαξαρή, είλαη αλαγθαία ε
αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Κηα ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα λα επηηεπρζεί
απηφ είλαη ε απνζχλδεζε ησλ πδξνειεθηξηθψλ εθφζνλ ε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο
είλαη κεγάιε. Ζ απνζχλδεζε απηή ζεκαίλεη απφξξηςε θνξηίνπ 60MW, γεγνλφο πνπ
βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ αζθάιεηα, ρσξίο λα δεκηνπξγεί πξφβιεκα, θαζψο δελ έρνπκε
απνθνπή θαηαλαισηψλ, πνπ ζα ζήκαηλε ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
παξερφκελεο ηζρχνο. Ζ απνζχλδεζε ησλ πδξνειεθηξηθψλ ζεσξείηαη εθφζνλ ε
ζπρλφηεηα πέζεη θάησ απφ ηα 49Hz, ψζηε λα γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ απνζχλδεζε
ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ιφγσ ππνζπρλφηεηαο.
Πην ζρήκα 5.3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο δηαηαξαρήο γηα ηα
ζελάξηα Γ, Γ θαη Δ, κε ιεηηνπξγία ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, φπνπ ην ζχζηεκα
θξίλεηαη αζηαζέο. Όπσο βιέπνπκε θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα είλαη πιένλ
επζηαζέο. Ζ ζπρλφηεηα πέθηεη κέρξη ηα 49Hz, νπφηε έρνπκε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
πξνζηαζηψλ ππνζπρλφηεηαο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. Ρελ ίδηα ζηηγκή φκσο έρνπκε θαη
ηελ απνζχλδεζε ησλ πδξνειεθηξηθψλ. Κε δεδνκέλν φηη ε ηζρχο ησλ πδξνειεθηξηθψλ
είλαη 60MW θαη ε κέγηζηε ηζρχο ησλ αηνιηθψλ 67.35MW, έρνπκε κηα γξήγνξε άλνδν
ηεο ζπρλφηεηαο θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο. Έηζη ε ειάρηζηε ζπρλφηεηα θαη ζηηο ηξεηο
πεξηπηψζεηο είλαη πεξίπνπ 49Hz, ηηκή πνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ζ κέγηζηε ζπρλφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα ηζνξξνπίαο εμαξηάηαη απφ ηελ
παξαγσγή ησλ αηνιηθψλ πξηλ ηελ δηαηαξαρή. Πην ζελάξην Γ, φπνπ δελ έρνπκε θαζφινπ
αηνιηθή παξαγσγή, ε κέγηζηε ζπρλφηεηα θηάλεη ηα 50.7Hz ελψ ηζνξξνπεί ζηα 50.3Hz.
Απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη αλακελφκελε αλ αλαινγηζηνχκε φηη έρνπκε κηα ζπλνιηθή

71

ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ –ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ (ΣΕΕ-ΣΑΚ)

κείσζε ηνπ θνξηίνπ θαηά 60MW. Πην ζελάξην Γ, φπνπ ε αηνιηθή παξαγσγή είλαη
36MW, ε κέγηζηε ζπρλφηεηα θηάλεη ηα 50Hz θαη ηζνξξνπεί ζηα 49.8Hz, ελψ ζην
ζελάξην Δ, φπνπ ε αηνιηθή παξαγσγή είλαη 67.35MW, ε κέγηζηε ζπρλφηεηα θηάλεη ηα
49.4Hz θαη ηζνξξνπεί ζηα 49.35Hz.
Ρν ζπκπέξαζκα απφ ηα ηξία παξαπάλσ δηαγξάκκαηα είλαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο Θξήηεο κε ηνλ αληιεηηθφ ζηαζκφ ζε ιεηηνπξγία είλαη πνιχ αζθαιήο.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ σο αληιεηηθνχ θαη ε απνζχλδεζή ηνπ θάησ
απφ ηα 49Hz, ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δηείζδπζεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, πέξα
ηνπ κέρξη ζήκεξα νξίνπ ηνπ 30%. Πην ηειεπηαίν ζελάξην ε δηείζδπζε είλαη 36.4%
ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα, ελψ είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν.
5.3.2 Απνηειέζκαηα ζε κέζν θνξηίν
Όπσο θαη ζην ρακειφ ε ξνή θνξηίνπ δελ παξνπζηάδεη πξφβιεκα. Νη ηάζεηο, θπξίσο
φζν αλαθνξά ηελ Αλαηνιηθή Θξήηε, βξίζθνληαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη κε
παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ρσξίο παξαγσγή. Δπίζεο ε αλάιεςε ελφο θνξηίνπ
20MW απφ ηηο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο δελ επηθέξεη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηελ
θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ.
Ρξία ζελάξηα έρνπλ πξνζνκνησζεί ζην πςειφ θνξηίν. Παλ αηνιηθή παξαγσγή έρνπκε
ζεσξήζεη κφλν ηελ κέγηζηε παξαγσγή ησλ 67.35MW. Ρα 67.35MW ζεκαίλνπλ έλα
πνζνζηφ αηνιηθήο δηείζδπζεο 17.5%, ην νπνίν είλαη αξθεηά κηθξφ ζε ζρέζε κε ηα
πνζνζηά δηείζδπζεο πνπ είρακε ζην ρακειφ θνξηίν. Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ
επίδξαζε ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, ν νπνίνο παξέρεη επηπιένλ ηζρχ ζην ζχζηεκα
φηαλ απηφ ηελ ρξεηάδεηαη. Πην κέγηζην θνξηίν ηα πδξνειεθηξηθά ιεηηνπξγνχλ πιένλ
σο γελλήηξηεο ζην ηερληθφ ειάρηζην. Ζ κέγηζηε παξαγφκελε ηζρχο είλαη 50MW θαη ην
ηερληθφ ειάρηζην 20MW. Έηζη ππάξρεη κηα ζηξεθφκελε εθεδξεία 30MW ηνπ
πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, ε νπνία κπνξεί λα δνζεί ζηελ πεξίπησζε δηαηαξαρήο.
Έρνπλ πξνζνκνησζεί ηα ζελάξηα Α, Β θαη Δ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα
ζρήκαηα 5.4, 5.5 θαη 5.6.
Πην δηάγξακκα 5.4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο δηαηαξαρήο ζην
πςειφ θνξηίν γηα ηα ζελάξηα Α,Β,Δ. Όηαλ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ρσξίο αηνιηθή
παξαγσγή θαη πδξνειεθηξηθή ηζρχ (ζελάξην Α), εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά επζηαζέο. Ζ
ζηξεθφκελε εθεδξεία είλαη 37MW (10%). Πην ζελάξην Β, ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε
δηείζδπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο 17,5% (67.35MW) θαη ρσξίο ηελ ιεηηνπξγία
πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. Ζ ζηξεθφκελε εθεδξεία είλαη 50MW (13%). Ζ θαηψηεξε
ζπρλφηεηα είλαη 49.6MW. Ρέινο ζην ζελάξην Δ, ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί νκνίσο κε
πνζνζηφ αηνιηθήο δηείζδπζεο 17.5%, αιιά κε ηηο πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο λα
παξάγνπλ ην ηερληθφ ηνπο ειάρηζην ησλ 20MW. Ζ κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο είλαη
αληίζηνηρε ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο.
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ρήκα 5.4 Κεηαβνιή ζπρλφηεηαο ζην πςειφ θνξηίν γηα ηελ πξψηε δηαηαξαρή

ρήκα 5.5 Κεηαβνιή ζπρλφηεηαο ζην πςειφ θνξηίν γηα ηε δεχηεξε δηαηαξαρή
Πην πξνεγνχκελν δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηαθχκαλζε ηεο ζπρλφηεηαο γηα ην ζελάξην Β,
φπνπ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε δηείζδπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο 17.5% θαη ρσξίο
πδξαπιηθέο κνλάδεο. Ζ δηαηαξαρή είλαη αξθεηά κεγάιε, θαζψο έρνπκε ηελ απψιεηα
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κηαο αεξηνζηξνβηιηθήο κνλάδαο 50MW. Ζ ζηξεθφκελε εθεδξεία είλαη 37MW (10%).
Όπσο θαίλεηαη ην ζχζηεκα είλαη αζηαζέο, θαζψο ε πηψζε ηεο ζπρλφηεηαο θάησ απφ
ηα 49Hz πξνθαιεί ηελ απνζχλδεζε ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ νδεγεί ζηελ
θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο.

ρήκα 5.6 Κεηαβνιή ζπρλφηεηαο ζην πςειφ θνξηίν γηα ηελ δεχηεξε δηαηαξαρή
Πην ζρήκα 5.6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ άιισλ δχν ζελαξίσλ (Α θαη Δ)
γηα ηελ δεχηεξε δηαηαξαρή. Πην ζελάξην Α, φπνπ δελ έρνπκε παξαγσγή αηνιηθήο
ηζρχνο, ην ζχζηεκα εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά αζθαιέο, παξφιν ην κέγεζνο ηεο
δηαηαξαρήο. Πην ζελάξην Δ, ην ζχζηεκα δνπιεχεη κε αηνιηθή ηζρχ 67.35MW (17.5%)
φπσο ζηα ζελάξην Β, αιιά κε ηηο πδξνειεθηξηθέο γελλήηξηεο ζε ιεηηνπξγία. Ζ
ζηξεθφκελε εθεδξεία είλαη ηψξα 61MW (16%), ιφγσ ηεο κεγάιεο επηπιένλ εθεδξείαο
ησλ πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. Ζ κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο είλαη φκνηα κε ηελ
πξνεγνχκελε πεξίπησζε.
Απφ ηα παξαπάλσ ηξία δηαγξάκκαηα βιέπνπκε φηη ην ζχζηεκα ηεο Θξήηεο είλαη
αζθαιέο ζην κέγηζην θνξηίν, αθφκα θαη γηα κεγάιεο δηαηαξαρέο. Ζ χπαξμε ηνπ
πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ βειηηψλεη ηελ αζθάιεηα, θαζψο πξνζθέξεη επηπιένλ
ζηξεθφκελε εθεδξεία, ε νπνία απνδίδεηαη ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο. Ζ βειηίσζε ηεο
δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη θαζαξά ζπγθξίλνληαο ηα
απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο δηαηαξαρήο γηα ηηο πεξηπηψζεηο Β θαη Δ.
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5.4 πκπεξάζκαηα
Όπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε, ε παξνπζία ηνπ
αληιεζηνηακηεπηήξα βνεζά ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο. Πην ρακειφ
θνξηίν ε επηπιένλ ηζρχο πνπ θαηαλαιψλεη ν ζηαζκφο αλεβάδεη ην επίπεδν ηνπ
θνξηίνπ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ απνζχλδεζε κηαο
γελλήηξηαο. Δπηπιένλ ε απνζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ παξάιιεια κε ηελ απνζχλδεζε ησλ
αηνιηθψλ πάξθσλ ιφγσ ππνζπρλφηεηαο επαλαθέξεη ην ζχζηεκα ηαρχηαηα ζε αζθαιή
επίπεδα. Ζ βειηίσζε ηεο δπλακηθήο αζθάιεηαο είλαη ζεκαληηθή φπσο θαίλεηαη απφ ηα
αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ
ησλ ηάζεσλ ιφγσ ηεο επηπιένλ άεξγνπ ηζρχνο πνπ παξέρνπλ νη ζχγρξνλεο κεραλέο
ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ. Πην πςειφ θνξηίν νη κεραλέο ηνπ πδξνειεθηξηθνχ
ζηαζκνχ ιεηηνπξγνχλ σο γελλήηξηεο ζην ηερληθφ ηνπο ειάρηζην, πξνζθέξνληαο
ζεκαληηθή ζηξεθφκελε εθεδξεία ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο.
Δθηφο απφ ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο, ζεκαληηθφ αλακέλεηαη λα είλαη θαη ην
νηθνλνκηθφ φθεινο. Θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ σο αληιεηηθνχ, ε ελέξγεηα πνπ
θαηαλαιψλεηαη παξάγεηαη απφ αηνιηθά πάξθα ή απφ κνλάδεο βάζεο, πνπ είλαη θπξίσο
νη αηκνζηξφβηινη θαη νη κνλάδεο Diesel ζην ζηαζκφ ησλ Ιηλνπεξακάησλ. Ρν θφζηνο
ηεο ελέξγεηαο απηήο είλαη αξθεηά κηθξφ. Πην πςειφ θνξηίν ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη
απφ ηνλ δξνειεθηξηθφ ζηαζκφ αληηθαζηζηά αεξηνζηξνβνιηθέο κνλάδεο, ην θφζηνο
παξαγσγήο ησλ νπνίσλ είλαη αξθεηά πςειφ. Δπηπιένλ ε βειηίσζε ηεο θακπχιεο
θνξηίνπ ζεκαίλεη ιηγφηεξεο εθθηλήζεηο αεξηνζηξνβηιηθψλ κνλάδσλ θαη ιηγφηεξε
δηαθχκαλζε ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο απφ ηηο κνλάδεο βάζεο, ην νπνίν κεηψλεη
πεξαηηέξσ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη επηπιένλ κεηψλεη θαη ηελ θζνξά ησλ κνλάδσλ.
Πην παξαθάησ δηάγξακκα 5.7 θαίλεηαη ε θακπχιε θφξηηζεο ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ
ηνπ δηθηχνπ, φπνπ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ ε θακπχιε γίλεηαη
πην νκαιή.
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ΜΕ ΤΔΡΟΣΑΜΙΕΤΣΗΡΑ

ρήκα 5.7 Θακπχιε θφξηηζεο ζεξκηθψλ κνλάδσλ
Ππλνςίδνληαο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο.
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1. Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε κεγάιε δηείζδπζε αηνιηθήο ηζρχνο (>30%) ρσξίο ηελ
χπαξμε ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ κεηψλεη ηελ δπλακηθή αζθάιεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο. Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ
δηαηαξαρψλ, φπνπ ελεξγνπνηνχληαη νη πξνζηαζίεο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ.
2. Δίλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Θξήηεο κε πνζνζηφ δηείζδπζεο
αηνιηθήο ηζρχνο κεγαιχηεξν ηνπ 30% ζην ρακειφ θνξηίν, αλ ν πδξνειεθηξηθφο
ζηαζκφο απνζπλδέεηαη απφ ην δίθηπν παξάιιεια κε ηελ απνζχλδεζε ησλ
αηνιηθψλ πάξθσλ. Ζ απφξξηςε απηή απνηξέπεη ηελ πηψζε ηεο ζπρλφηεηαο ζε
επηθίλδπλα ρακειά επίπεδα.
3. Ρν ζχζηεκα είλαη γεληθά αζθαιέο ζην κέζν θνξηίν (375MW), ζηελ πεξίπησζεο
κεγάιεο αηνιηθήο ηζρχο κε ηνλ πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ. Ζ παξνπζία ηνπ
πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ πξνζθέξεη ζεκαληηθφ πνζφ ζηξεθφκελεο εθεδξείαο,
ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί αξθεηά γξήγνξα.
4. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη αλαζθαιήο ζην ρακειφ θνξηίν
(120MW), ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε ιεηηνπξγία ηνπ
πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη δηαηαξαρέο είλαη αξθεηά
κεγάιεο, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζην πςειφ θνξηίν θαη ε εθεδξεία
πξνέξρεηαη θπξίσο απφ αηκνζηξνβηιηθέο κνλάδεο κε αξγή απφθξηζε. Ζ χπαξμε
ηνπ πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, ζε ιεηηνπξγία άληιεζεο επηηξέπεη ηελ άκεζε
απφξξηςή ηνπ, γεγνλφο πνπ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ δπλακηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ ζπζηήκαηνο επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ δηείζδπζε κεγαιχηεξνπ
πνζνζηνχ αηνιηθήο ελέξγεηαο ρσξίο θίλδπλν.
Ρειηθά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνχ ζηαζκνχ ζηελ
Θξήηε ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρν θφζηνο παξαγσγήο
ζα κεησζεί θαη ε δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζα βειηησζεί, ηδηαίηεξα ζην
ρακειφ θνξηίν. Δπηπιένλ ζα γίλεη εθηθηή ε δηείζδπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο πάλσ απφ ην
ζεκεξηλφ φξην ηνπ 30% ηεο αηρκήο θνξηίνπ.
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6 Καθξνπξόζεζκε Αλάιπζε
6.1 Δηζαγσγή
Πε ζπλέρεηα ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ πξνεγνχκελα, ε παξνχζα ελφηεηα ζα εθηηκήζεη
ηελ καθξνπξφζεζκε εμέιημε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο Θξήηεο, ελψ ζα
αλαιχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ΑΞΔ (αηνιηθψλ θαη θσηνβνιηατθψλ
εγθαηαζηάζεσλ), ππνινγίδνληαο ηηο αληίζηνηρεο σθέιεηεο θαη επηπηψζεηο ηνπο.
Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ δχν (2) εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε κίαο πεξηνρήο. Ν πξψηνο παξάγνληαο είλαη ε
πιεζπζκηαθή εμέιημε, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο πνιιαπιαζηαζηηθφο παξάγνληαο ηεο
δήηεζεο. Ππλεπψο, γηα έλα πιεξέζηεξν ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί κία εθηίκεζε ηεο πνξείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Θξήηεο. Ν δεχηεξνο
παξάγνληαο είλαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κίαο πεξηνρήο, θαζψο είλαη γεγνλφο φηη ε
ελεξγεηαθή δήηεζε αθνινπζεί ηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή εμέιημε.
Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη έκκεζα ηελ κειινληηθή ελεξγεηαθή δήηεζε,
παξάιιεια κε ηνπο πξνεγνχκελνο βαζηθνχο θαη άκεζνπο παξάγνληαο, είλαη ε
ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ εθάζηνηε ηερλνινγηψλ θαη ηα επίπεδα ελεξγεηαθήο
εμνηθνλφκεζεο. Κε ηελ αχμεζε ηελ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ
ηερλνινγηψλ επηηπγράλεηαη θάιπςε ησλ ίδησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ κε κηθξφηεξε
αθαζάξηζηε παξαγσγή, ζπλεπψο ιηγφηεξνπο πφξνπο. Αληίζηνηρα, κε ηελ εθαξκνγή
πνιηηηθψλ θαη ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο δήηεζεο, γηα ηνλ
ίδην πιεζπζκφ θαη ην ίδην νηθνλνκηθφ επίπεδν.
Θαηά ζπλέπεηα, έλαο νινθιεξσκέλνο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο γηα ην απηφλνκν
ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηεο λήζνπ Θξήηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί πξνζπάζεηα κίαο
νινθιεξσκέλεο θαη αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο, ν νπνίνο ζα ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο
επηκέξνπο παξάγνληαο, ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο πνπ επεξεάδνπλ
άκεζα ή έκκεζα ην ζχζηεκα.

6.2 Τπνζέζεηο Δξγαζίαο
Κε ηελ παξνχζα αλάιπζε γίλεηαη πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνθίι ηνπ
λεζηνχ κέρξη θαη ην 2020 θάησ απφ δηάθνξα ζελάξηα ιεηηνπξγίαο κε βαζηθή εζηίαζε
ζηελ εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ αλαλεψζηκσλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο ηα
αηνιηθά πάξθα θαη νη αληίζηνηρεο θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο.
6.2.1 Γηεξεύλεζε Εήηεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν (ζρήκα 2.1), ε δήηεζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηελ Θξήηε παξνπζίαδε κέρξη πξφζθαηα εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο ξπζκνχο
αχμεζεο, πξνθαλψο σο απφξξνηα ηεο αληίζηνηρεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο θαη ηνπ
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αληίζηνηρνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Δηδηθφηεξα, ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζα
απνηειέζνπλ θαη βάζε ηεο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, είλαη ν πιεζπζκφο, ην ΑΔΞ
θαη ε εηήζηα δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Θξήηεο γηα ην έηνο 2009.
Πίλαθαο 6.1
Ξεξηθέξεηα Θξήηεο
2009

Ξιεζπζκφο

ΑΔΞ

(ΔΠΔ)

605.131

(ΔΠΔ)

Δηήζηα Εήηεζε

(Δθαη. €)

(TWh)

14.815

3,1

Δπηπξφζζεηα, ε εμππεξέηεζε ηεο εηήζηαο δήηεζεο γηα ην έηνο 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε
κε ην αθφινπζν ελεξγεηαθφ κίγκα.
Πίλαθαο 6.2
ΘΖΠ*

Δηήζηα Εήηεζε

*

Αηνιηθά Ξάξθα

Φ/Β

(TWh)

Καδνχη

Diesel

(TWh)

(GWh)

3,1

1,64

1,06

0,4

0

Θεξκνειεθηξηθνί Πηαζκνί (Ιηλνπεξάκαηα, Μπινθακάξα, Αζεξηλφιαθθνο)

ρήκα 6.1 Δλεξγεηαθφ Κίγκα Θάιπςεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ΠΖΔ Θξήηεο έηνο 2009
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Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ηππηθέο ηηκέο εθπνκπψλ αέξησλ ξχπσλ γηα ηηο
ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Θξήηεο, πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα εθηηκεζεί ε εθάζηνηε κείσζε ηνπο κε ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ ΑΞΔ.
Ππλεπψο, ζηνλ αθφινπζν πίλαθα απνηππψλνληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ βαζηθψλ αέξησλ
εθπνκπψλ ησλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ αλά παξαγφκελε κεγαβαηψξα (MWh).
Πίλαθαο 6.3
Σύπνο

CO2 (1)

NOx (1)

SO (1)

SO2 (1)

σκ. (1)

Καδνχη

0,850

0,0012

0,0016

-

0,0008

Diesel

0,762

0,0015

-

0,0003

0,0004

(1) Ρφλνη εθπνκπψλ αλά παξαγφκελε κεγαβαηψξα (tone/MWh)

Ιακβάλνληαο ζπλεπψο ππφςε ηηο αλσηέξσ ηηκέο αέξησλ ξχπσλ ησλ ζπκβαηηθψλ
κνλάδσλ (ζε κέζεο ηηκέο) θαη ηελ δηείζδπζε ηεο αηνιηθήο παξαγσγήο ζην ελεξγεηαθφ
ηζνδχγην ηνπ 2009 κε πνζνζηφ 12,9% (φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 6.1) ππνινγίδεηαη ε
αληίζηνηρε κείσζε ησλ αέξησλ εθπνκπψλ.
Πίλαθαο 6.4
2009

CO2 (2)

Σσξίο Αηνιηθή
Ξαξαγσγή

2.524,12

4,10

2,94

0,38

1,98

Κε Αηνιηθή
Ξαξαγσγή

2.201,72

3,56

2,62

0,32

1,74

-13%

-13%

-11%

-16%

-12%

Κείσζε (%)

NOx (2)

SO (2)

SO2 (2)

σκ. (2)

(2) Ρφλνη εθπνκπψλ αλά παξαγφκελε κεγαβαηψξα (tone/MWh)

Ρέινο, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ φζν θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
γηα ην ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Θξήηεο παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν
πίλαθα.
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Πίλαθαο 6.5
πκβαηηθέο
Κνλάδεο Η (1)

πκβαηηθέο
Κνλάδεο ΗΗ (2)

Αηνιηθά Πάξθα
(MW)

Φ/Β
(ΚW)

ύλνιν
(MW)

250

471

160

0,7

881,7

(1) Ππκβαηηθέο Κνλάδεο Η: Θεξκνειεθηξηθέο Κνλάδεο κε ρξήζε Καδνχη σο θαχζηκν.
(2) Ππκβαηηθέο Κνλάδεο ΗΗ: Θεξκνειεθηξηθέο Κνλάδεο κε ρξήζε Diesel σο θαχζηκν.

Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχ ησλ 160MW ζηελ Θξήηε θαζψο
θαη ηελ εηήζηα παξαγσγή ηνπο ησλ 400GWh ππνινγίδεηαη ν εηήζηνο ζπληειεζηήο
θνξηίνπ (Capacity Factor) ίζνο κε:
Ππληειεζηή Φνξηίνπ Αηνιηθψλ = 400GWh / (160MW.8760h) = 28,6%
Αληίζηνηρα, γηα ηελ εηήζηα παξαγσγή ησλ θσηνβνιηατθψλ (Φ/Β) εγθαηαζηάζεσλ ζηελ
Θξήηε ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο ηηκέο.
Πίλαθαο 6.5
Φ/Β

Φ/Β

Φ/Β

(ζηαζεξά)

(1x Tracker)

(2x Tracker)

8760h

1,2 - 1,4 MWh

1,4 – 1,6 MWh

1,5 – 1,8 MWh

CF (%)

13,7 – 15,9

15,9 – 18,2

17,1 – 20,5

Δηήζηα

Νη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε
γηα ηελ παξνχζα κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο έσο ην έηνο 2020, ην νπνίν απνηειεί έηνο
ζηαζκφ (milestone) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΞΔ, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν
θαη ζε εζληθφ επίπεδν.
6.2.2 Γηεξεύλεζε Δμέιημεο Εήηεζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ν ηξέρσλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφο ηεο
Θξήηεο μεπεξλάεη ηνπο 600.000 θαηνίθνπο, κε ξπζκφ αχμεζεο ηνπιάρηζηνλ κέρξη
πξφζθαηα απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παλειιαδηθά, ελψ παξάιιεια ππεξδηπιαζηάδεηαη
θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, επεξεάδνληαο αλάινγα ηηο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα.
Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηάζε πιεζπζκηαθήο εμέιημεο, αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο
πξνβιέςεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ (UN, statistics notes), ζεσξνχληαη δχν βαζηθά
ζελάξηα: (α) ζρεδφλ ζηαζεξνπνηεκέλε πιεζπζκηαθή εμέιημε, θαη (β) κέηξηα
πιεζπζκηαθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 1-2%.
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ρήκα 6.2 Ξιεζπζκηαθή Δμέιημε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
Πην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα εηζαρζεί ν φξνο ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ν βαζκφο ηεο επίδξαζεο ηεο
πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο ζηελ ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Θεσξψληαο ινηπφλ
ηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε γηα ην έηνο 2009 ίζε κε:
Θαηά Θεθαιήλ Θαηαλάισζε (MWh/άηνκν) = Δηήζηα Θαηαλάισζε (MWh) / Ξιεζπζκφο 
Θαηά Θεθαιήλ Θαηαλάισζε (MWh/άηνκν) = 3.100.000 MWh / 605.131 
Θαηά Θεθαιήλ Θαηαλάισζε = 5,123 MWh/άηνκν

Ππλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ ηηκέο, ε πξνβιεπφκελε δήηεζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο γηα ην έηνο 2020 είλαη αληίζηνηρα:
(α) E2020 = 5,123 MWh/άηνκν . 608.796 = 3,119 TWh
(β) E2020 = 5,123 MWh/άηνκν . 641.173 = 3,285 TWh
Δλ ζπλερεία, ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ε ζπζρέηηζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΞ (αθαζάξηζην
εγρψξην πξντφλ) κε ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ιακβάλνληαο
ινηπφλ ππφςε θαη ηεο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηα δχν ελδεηθηηθά ζελάξηα
εμέιημεο ηνπ ΑΞΔ είλαη: (α) κεδεληθή αλάπηπμε, κέζν πνζνζηφ 0% κέρξη ην 2020, θαη
(β) κέηξηα αλάπηπμε, ηεο ηάμεο ηνπ 1-2% κέρξη ην 2020.
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ρήκα 6.3 Ξιεζπζκηαθή Δμέιημε ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ
Δηζάγνληαο ζην ζεκείν απηφ ηνλ δείθηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ην ΠΖΔ Θξήηεο γηα
ην έηνο 2009 ηζρχεη:
Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (€/MWh) = ΑΔΞ (€) / Δηήζηα Θαηαλάισζε (MWh) 
Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (€/MWh) = 14.815.000.000 € / 3.100.000 MWh 
Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο = 4.779 €/MWh

Αληίζηνηρα, ν δείθηεο ελεξγεηαθήο απαίηεζεο είλαη ίζνο κε:
Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απαίηεζεο (kWh/€) = Δηήζηα Θαηαλάισζε (MWh) / ΑΔΞ (€) 
Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απαίηεζεο (kWh/€) = 3.100.000.000 kWh / 14.815.000.000 € 
Γείθηεο Δλεξγεηαθήο Απαίηεζεο = 0.209 kWh/€

Ππλεπψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ ηηκέο, ε πξνβιεπφκελε δήηεζε ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο γηα ην έηνο 2020, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ ΑΞΔ ζα είλαη
αληίζηνηρα:
(α) E2020 = 3,119 TWh (ειάρηζηε) θαη E2020 = 3,285 TWh (κέγηζηε)
(β) E2020 = 3,877 TWh (ειάρηζηε) θαη E2020 = 4,083 TWh (κέγηζηε)
Πηηο πξνεγνχκελεο πξνβιεπφκελεο ηηκέο δήηεζεο εκπιέθνληαη θαη νη πξνεγνχκελεο
εθηηκήζεηο ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο. Ππλεπψο, ζπζρεηίδνληαο ηηο αλσηέξσ
πξνβιέςεηο αλακέλεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ησλ 3,2
TWh θαη θαηά κέγηζην δήηεζε ηεο ηάμεο ησλ 4,1 TWh.
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Θεσξψληαο ηα αλσηέξσ φξηα σο ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ πεξεηαίξσ κειέηε ησλ
σθειεηψλ θαη επηδξάζεσλ ησλ ΑΞΔ ζην ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
εκπεξηέρνπλ ζην κεζνδηάζηεκά ηνπο ηελ πηζαλή κεησκέλε δήηεζε ιφγσ βειηίσζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ εμνηθνλφκεζεο. Ππλεπψο, ζην
αθφινπζν ζρήκα 6.4 παξνπζηάδεηαη ην εχξνο ηεο αλακελφκελεο εμέιημεο ηεο δήηεζεο
απφ πιεπξάο ελέξγεηαο γηα θάζε έηνο.

ρήκα 6.4 Ξιαίζην εμέιημεο δήηεζεο ειεηξηθήο ελέξγεηαο έσο ην έηνο 2020
Ππλεπψο, νη ζηφρνη ηεο κειέηεο, ζπλνςίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο:
• Αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ΠΖΔ ηεο Θξήηεο.
• Δθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο Θξήηεο.
• Αλάιπζε ησλ ζελαξίσλ θάιπςεο ηεο πξνβιεπφκελεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο.
• Δθηίκεζε ησλ δπλαηνηήησλ απμεκέλεο δηείζδπζεο ΑΞΔ ζην ελεξγεηαθφ
ηζνδχγην ηεο Θξήηεο.
• Θαζνξηζκφο πηζαλψλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη ην έηνο 2020.
• Δθηίκεζε ελεξγεηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ έθαζηεο ππφζεζεο
εξγαζίαο.
• Δθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ έθαζηεο ππφζεζεο εξγαζίαο.
• Δθηίκεζε άιισλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ απμεκέλε ρξήζε ΑΞΔ.
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Ρέινο, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, εμεηάζζεθαλ
θαη αμηνινγήζεθαλ δπλεηηθά εξγαιεία θαη παθέηα εθαξκνγψλ. Ρα δεκνθηιέζηεξα
κνληέια ελεξγεηαθήο αλάιπζεο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:
• Κνληέια βειηηζηνπνίεζεο, ηα νπνία επηιέγνπλ ηε βέιηηζηε νηθνλνκηθά θαη
ελεξγεηαθά δηαζέζηκε ιχζε βαζηδφκελα ζε επηιεγκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη
νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο.
• Κνληέια πξνζνκνίσζεο, ηα νπνία απαηηνχλ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
ζπζηήκαηνο, επηζηξέθνληαο εμίζνπ αλαιπηηθά απνηειέζκαηα.
• Ινγηζηηθά πιαίζηα, ηα νπνία απνηεινχλ επέιηθηε θαη πξνζαξκφζηκε
πξνζέγγηζε ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο ινγηθέο ζπζρεηίζεηο
κεηαμχ επηιεγφκελσλ απφ ηνλ ρξήζηε παξακέηξσλ.
Πηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε ε ρξήζε κνληέινπ «ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ» ζεσξήζεθε σο
ε θαηαιιειφηεξε. Ππλεπψο, ε εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ελεξγεηαθήο αλάιπζεο
LEAP (long range energy alternatives planning system) απνηειεί έλα απφ ηα
θαηαιιειφηεξα εξγαιείν απηνχ ηνπ ηχπνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε παγθφζκηα
θιίκαθα.

6.3

Αλάιπζε Τπνζέζεσλ

Ξξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα φζν ην δπλαηφ πην ξεαιηζηηθή απνηίκεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ
(θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηβαιινληηθνχ) νθέινπο απφ ηε ρξήζε αηνιηθήο θαη ειηαθήο
ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, δεκηνπξγνχληαη δχν
ζελάξηα δξάζεο, ηα νπνία αληηπαξαηίζεληαη κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε (baseline
scenario) εθφζνλ δελ ιεθζνχλ επηπξφζζεηα κέηξα.

ρήκα 6.5 Ζιεθηξηθφ δίθηπν ηεο Θξήηεο
Απαξαίηεην ζηνηρείν ελφο πιήξνπο ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ε θαηαγξαθή ηεο
παξνχζαο θαηάζηαζεο κέζσ ησλ ππαξρνπζψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ηνπ λεζηνχ
(ζρήκα 6.5). Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηα παξνχζαο κειέηεο νη
ζπκβαηηθέο κνλάδεο, ησλ νπνίσλ θχξηνο θαη δηαρεηξηζηήο είλαη ε ΓΔΖ, απνηεινχληαη
απφ κνλάδεο βάζεο (αηκνζηξνβηιηθέο, ληίδει θαη ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ), κεζαίνπ
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θνξηίνπ (ληίδει, ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ) θαη θνξηίνπ αηρκήο (αεξηνζηξφβηινη).
Ππγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο θάζε κνλάδαο ζηε δηαδηθαζία
ειεθηξνπαξαγσγήο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (ρξνληθή αθνινπζία
εκπινθήο ζην ζχζηεκα), ην ρξεζηκνπνηνχκελν κείγκα θαπζίκσλ θαη νη αληηζηνηρνχζεο
εθπνκπέο.
Απνηηκψληαο ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΞΔ ζηνλ ελεξγεηαθφ
ράξηε ηεο Θξήηεο παξαηεξείηαη ε κνλνδηάζηαηε ζπκκεηνρή ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη
ν ππεξθνξεζκφο ηνπ Λνκνχ Ιαζηζίνπ κε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 62%, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 6.6.
Πίλαθαο 6.6 Δγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχ αλά λνκφ

Δλ ζπλερεία, ζην ζρήκα 6.7 παξνπζηάδεηαη κία ηππηθή εηήζηα θακπχιε δηάξθεηαο
θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Θξήηεο. Ζ ζεηξά εκπινθήο ησλ κνλάδσλ μεθηλάεη απφ ηα
ρακειά (κνλάδεο βάζεο κε ζπλερή ιεηηνπξγία), εκπιέθεη ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα
απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο, ζπκπιεξψλεη απφ ηηο κνλάδεο κέζνπ θνξηίνπ, ελψ ζηηο ψξεο
αηρκήο (< 1.000 h) νη αλάγθεο θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά απφ αεξηνζηξφβηινπο.

ρήκα 6.7 Θακπχιε δηάξθεηαο θνξηίνπ ΠΖΔ Θξήηεο
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Ρέινο, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ην ζρέδην αλάπηπμεο ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο
ζην λεζί, πξέπεη λα νξηζζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ βηψζηκνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ,
νη νπνίεο είλαη κεηαμχ άιισλ:
• Δμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ πνζνζηψλ ζηξεθφκελεο εθεδξείαο θαη
ζεβαζκφο ησλ ηερληθψλ νξίσλ δηείζδπζεο ησλ κε ειεγρφκελσλ πεγψλ (εηδηθά
ησλ αηνιηθψλ), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε πνηφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ
δηθηχνπ.
• Ξξφηαζε γηα πηνζέηεζε κφλν ησλ νηθνλνκηθά βηψζηκσλ ιχζεσλ, ζχκθσλα κε
ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ην ηξέρνλ ζεζκηθφ πιαίζην εληζρχζεσλ ησλ
ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ.
• Γπλαηφηεηεο αχμεζεο ηνπ πεξηζσξίνπ δηείζδπζεο ησλ αηνιηθψλ κέζσ
θαιχηεξεο ρσξηθήο θαηαλνκήο θαη εθαξκνγήο κεζφδσλ απνζήθεπζεο
(αληιεζηνηακηεπηήξεο) κε ηαπηφρξνλα έιεγρν ηεο βησζηκφηεηαο ησλ λέσλ
επελδχζεσλ θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
• Δίζνδν ηεο ειηαθά πξνεξρφκελεο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα ηνπ λεζηνχ,
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ.

ρήκα 6.8 Αηνιηθφο ράξηεο Θξήηεο [Σξεζηάθεο, 2002]

ρήκα 6.9 Ζιηαθφο ράξηεο ηεο Θξήηεο [EC JRC PVGIS, 2007]
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Πηα αλσηέξσ ζρήκαηα 6.8 θαη 6.9 παξνπζηάδνληαη δχν ραξαθηεξηζηηθνί ράξηεο
αηνιηθνχ θαη ειηαθνχ δπλακηθνχ, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζεκαληηθφ πινχην ηεο
Θξήηεο ζηηο δχν απηέο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.

6.4 Απνηειέζκαηα ελαξίσλ
Ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ηνπ παξφλ θεθαιαίνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε
ηεζζάξσλ βαζηθψλ ζελαξίσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Ωο ζεκείν αλαθνξάο ηίζεηαη ε
ζεκεξηλή θαηάζηαζε, εμαξηεκέλε κε ηελ πξνβιεπφκελε δήηεζε θαη ζε ζπλδπαζκφ
δχν θεληξηθψλ ζελαξίσλ δηείζδπζεο αλεκνγελλεηξηψλ θαη θσηνβνιηατθψλ
(ζπληεξεηηθφ θαη απμεκέλεο δηείζδπζεο):
• Πελάξην A: Δγθαηάζηαζε επηπιένλ 100MW αλεκνγελλεηξηψλ ζηα ήδε
ππάξρνληα αηνιηθά πάξθα ησλ 160MW σο ην 2012. ινπνίεζε ησλ 88MW
Φσηνβνιηατθψλ εγθαηαζηάζεσλ έσο ην 2012 θαη δηαηήξεζε ηεο δεδνκέλεο
ηζρχνο ΑΞΔ σο ην 2020.
• Πελάξην Β: Ζ επέθηαζε εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΞΔ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην
ζελάξην Α, αθινπζψληαο ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
• Πελάξην Γ: Δγθαηάζηαζε επηπιένλ 20MW αλεκνγελλεηξηψλ θάζε ρξφλν απφ ην
2012 έσο ην 2020 θαηαιήγνληαο ζε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχ ίζε
κε 400MW. Αληίζηνηρα, εγθαηάζηαζε 10MW θσηνβνιηατθψλ εηεζίσο απφ ην
2012 σο ην 2020 θηάλνληαο ζπλνιηθά ην 150MW.
• Πελάξην Γ: Ζ επέθηαζε εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ΑΞΔ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην
ζελάξην Γ, αθινπζψληαο ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο ζηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Ζ πξνζνκνίσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ LEAP, ελψ ε αλάιπζε
απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη, ηφζν ελεξγεηαθά ηζνδχγηα, φζν θαη ππνινγηζκφ ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ νθέινπο γηα θάζε ζπλδπαζκφ ζελαξίσλ.
Ωο απνηέιεζκα, ππνινγίδνληαη ηα ελεξγεηαθά κείγκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ
ηε κνληεινπνίεζε, ε ζπλεηζθνξά ηεο θάζε αλαλεψζηκεο πεγήο γηα θάζε ζελάξην θαη
ηέινο νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2.
Πην ζρήκα 6.10 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα
ην βαζηθφ ζελάξην αλάπηπμεο ΑΞΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε απμεηηθή ηάζε ζηελ δήηεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. Αληίζηνηρα, ζην ζρήκα 6.11 παξνπζηάδεηαη ην
ελεξγεηαθφ ηζνδχγην γηα ην έηνο 2020.
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ρήκα 6.10 Δμέιημε ελεξγεηαθήο θάιπςεο σο ην έηνο 2020 – Πελάξην Α
Δηδηθφηεξα, απφ ηα ζρήκαηα 6.10 θαη 6.11 γίλεηαη θαλεξφ φηη κε ηελ πθηζηάκελε
θαηάζηαζε θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνγξακκαηηζκέλεο πξνζζήθεο αηνιηθήο θαη
θσηνβνιηαηθήο ηζρχνο, ε δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ ζην ΠΖΔ Θξήηεο παξακέλεη ζε ζρεηηθά
ρακειά επίπεδα θαζψο δελ μεπεξλάεη αζξνηζηηθά ηα 19%. Ζ εηθφλα είλαη ιίγν
δηαθνξεηηθή ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξμνπλ ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεο ζηελ δήηεζε
ηνπ θνξηίνπ (Πελάξην Β), φπσο παξνπζηάδεηαη ζε αθφινπζα δηαγξάκκαηα

ρήκα 6.11 Ρειηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην έηνπο 2020 – Πελάξην Α
Πην ζρήκα 6.12 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα
ην βαζηθφ ζελάξην αλάπηπμεο ΑΞΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο ζηελ
δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. Πην ζρήκα 6.13 παξνπζηάδεηαη ην
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αληίζηνηρν ελεξγεηαθφ ηζνδχγην γηα ην έηνο 2020. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε δηείζδπζε
ησλ ΑΞΔ (Αηνιηθά Ξάξθα θαη Φσηνβνιηατθά) θηάλεη ηα 26%.

ρήκα 6.12 Δμέιημε ελεξγεηαθήο θάιπςεο σο ην έηνο 2020 – Πελάξην Β

ρήκα 6.13 Ρειηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην έηνπο 2020 – Πελάξην Β
Πηα επφκελα ζρήκαηα 6.14 θαη 6.15 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην ζελάξην ζηαζεξήο αλάπηπμεο ΑΞΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηάζεηο
αχμεζεο ζηελ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. Δηδηθφηεξα, ζεσξήζεθε
εηήζηα αχμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαηά 20MW γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαη
θαηά 10MW γηα ηα θσηνβνιηατθά. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε αχμεζε ησλ ΑΞΔ
θαιχπηεη επαξθψο ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο δήηεζεο, ελψ παξάιιεια ε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ έηνπο 2020 λα θηάλεη ην 27%.
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ρήκα 6.14 Δμέιημε ελεξγεηαθήο θάιπςεο σο ην έηνο 2020 – Πελάξην Γ

ρήκα 6.15 Ρειηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην έηνπο 2020 – Πελάξην Γ
Ρέινο, ζηα επφκελα ζρήκαηα 6.16 θαη 6.17 εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο ειεθηξνπαξαγσγήο γηα ην ζελάξην ζηαζεξήο αλάπηπμεο ΑΞΔ, φπσο
πεξηγξάθεθε πξνεγνχκελα, ζε ζπλδπαζκφ κε ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο ζηελ δήηεζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε αχμεζε ησλ ΑΞΔ
παίξλεη ζεκαληηθφ κεξίδην απφ ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο κε απνηέιεζκα ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ έηνπο 2020 λα θηάλεη ην 40%, ην νπνίν
θξίλεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.
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ρήκα 6.16 Δμέιημε ελεξγεηαθήο θάιπςεο σο ην έηνο 2020 – Πελάξην Γ

ρήκα 6.17 Ρειηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην έηνπο 2020 – Πελάξην Γ
Έλα αθφκα ζεκαληηθφ δηάγξακκα είλαη απηφ ηνπ ζρήκαηνο 6.18, φπνπ παξνπζηάδνληαη
ζπγθεληξσηηθά νη εθπνκπέο CO2 ηνπ εθάζηνηε ζελαξίνπ. Απφ ηα ζπγθεθξηκέλα
δηαγξάκκαηα είλαη πξνθαλείο ε επίδξαζε ηφζν ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΞΔ φζν θαη ηνπ
ξπζκνχ αχμεζεο ηεο εηήζηαο δήηεζεο.
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ρήκα 6.18 Δμέιημε εθπνκπψλ CO2 ησλ ηεζζάξσλ ζελαξίσλ αλαθνξάο
Δλ θαηαθιείδη, ηφζν ιφγσ παξακέηξσλ πξνζαξκνγήο κε ηηο αληίζηνηρεο επξσπατθέο
νδεγίεο φζν θαη ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ε αλάγθε πεξαηηέξσ
πξνζζήθεο ειεθηξηθήο ηζρχνο απφ ΑΞΔ ζε ξπζκνχο ππεξδηπιάζηνπο απφ ηνπο
πθηζηάκελνπο είλαη δεδνκέλε. Θαζψο κφλν ηα ζελάξηα Γ θαη Γ (ζηαζεξή εηήζηα
πξνζζήθε ηζρχνο απφ ΑΞΔ) παξνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο αλαηξνπήο ηεο πθηζηάκελεο
θαηάζηαζεο.
6.4.1 ηνηρεία Αηνιηθήο Παξαγσγήο
Πε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζελαξίσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζελαξίσλ Γ θαη Γ
αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ε ζπκκεηνρή ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Όπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνχκελα ε ηειηθή αηνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηε ζε
400MW. Ρν γεγνλφο απηφ επηηπγράλεηαη κε πινπνίεζε ησλ ήδε αδεηνδνηεκέλσλ
έξγσλ κέρξη ην έηνο 2012 θαη ηελ ελ ζπλερεία ππνζεηηθή πξνζζήθε 20MW αλά έηνο
(ήηνη 140MW ζην ζχλνιν) γηα ηα αθφινπζα 7 ρξφληα.
Πχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα (2010), ε επηπξφζζεηε αηνιηθή ηζρχ ησλ 140MW
απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε απφ 100 σο 164 επηπιένλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηελ
επέλδπζε 126 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο αξρηθφ θεθάιαην ζε κέζεο ηηκέο. Ξαξάιιεια, ζα
απαηηεζεί ε δέζκεπζε έθηαζεο πεξί ησλ 1200 ζηξεκκάησλ, αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ
δηακνξθψζεσλ πξφζβαζεο.
Ππλνιηθά ηψξα ε αηνιηθή παξαγσγή γηα ηελ επφκελε δεθαεηία σο ην 2020 ζα
ζπλεηζθέξεη 8,64TWh (7,24TWh ζην ζπληεξεηηθφ ζελάξην) γεγνλφο πνπ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πεξί ησλ 2,6 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ζπκβαηηθνχ
θαπζίκνπ (πεηξειαίνπ ή καδνχη, ήηνη 1,024 δηο επξψ κε ζεκεξηλέο κέζεο ηηκέο) θαη
ηελ απνθπγή 7,43 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ CO2 ζηελ αηκφζθαηξά ηεο Θξήηεο θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο.
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6.4.2 ηνηρεία Παξαγσγήο από Φ/Β εγθαηαζηάζεηο
Πε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ζελαξίσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζελαξίσλ Γ θαη Γ
αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ε ζπκκεηνρή ησλ θσηνβνιηατθψλ. Όπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνχκελα ε ηειηθή αηνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ γηα ην έηνο 2020 εθηηκάηε ζε
150MW. Ρν γεγνλφο απηφ επηηπγράλεηαη κε πινπνίεζε ησλ ήδε αδεηνδνηεκέλσλ
έξγσλ (88MW) κέρξη ην έηνο 2012 θαη ηελ ελ ζπλερεία ππνζεηηθή πξνζζήθε 10MW
αλά έηνο (ήηνη 60MW ζην ζχλνιν) απφ ην 2013 θαη κεηά.
Πχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα (2010), ε ζπλνιηθή θσηνβνιηατθή ηζρχ ησλ
150MW απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε απφ 1800 σο 2000 Φ/Β ζηαζκψλ θαη ηελ επέλδπζε
450 ή/θαη 500 εθαηνκκπξίσλ επξψ σο αξρηθφ θεθάιαην ζε κέζεο ηηκέο. Ξαξάιιεια, ζα
απαηηεζεί ε δέζκεπζε έθηαζεο πεξί ησλ 4000 ζηξεκκάησλ θαη‟ ειάρηζην.
Ππλνιηθά ηψξα ε αηνιηθή παξαγσγή γηα ηελ επφκελε δεθαεηία σο ην 2020 ζα
ζπλεηζθέξεη 1,4TWh (1,12TWh ζην ζπληεξεηηθφ ζελάξην) γεγνλφο πνπ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πεξί ησλ 420 ρηιηάδσλ ηφλσλ ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ
(πεηξειαίνπ ή καδνχη, ήηνη 168 εθαη. επξψ κε ζεκεξηλέο κέζεο ηηκέο) θαη ηελ
απνθπγή 1,2 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ CO2 ζηελ αηκφζθαηξά ηεο Θξήηεο θαη ηεο
επξχηεξεο πεξηνρήο.

6.5 Πεξηγξαθή Δλδερόκελσλ Δπηπηώζεσλ
Πε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ φπνπ έγηλε αλαθνξά γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ (πεξί ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ) κε ηελ
ζπκκεηνρή ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη ησλ θσηνβνιηατθψλ ζην ζχζηεκα παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελεξγείαο ηεο Θξήηεο ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο ελδερφκελεο
επηπηψζεηο.
6.5.1 Δπηπηώζεηο Αλεκνγελλεηξηώλ – Αηνιηθώλ Πάξθσλ
Νη αλεκνγελλήηξηεο εθκεηαιιεπφκελεο ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ δελ
παξάγνπλ αέξηνπο ή άιινπ ηχπνπ ξχπνπο, νχηε απαηηείηαη ε κεηαθνξά θαπζίκσλ γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Ζ αηνιηθή ελέξγεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θαζαξή θαη ήπηα κνξθή ελέξγεηαο. Ξαξφια
απηά, νη επηδξάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.7 κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο αδεηνδφηεζεο ή
ιεηηνπξγίαο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ [21-24], ηα νπνία κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ
κφλν κε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο [25-27].
Πηνλ αθφινπζν πίλαθα 6.7 παξνπζηάδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαηά ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ δηαθνξεηηθέο πξσηνγελείο πεγέο ελέξγεηαο, ελψ
ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο αθνινπζεί κία πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ.
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Πίλαθαο 6.7 Ξεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηερλνινγηψλ παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ
Ξξσηνγελήο
κνξθή
ελέξγεηαο

Ρερλνινγία
παξαγσγήο

Δθπνκπή
αεξίσλ ξχπσλ

Άιιεο πεξηβαιινληηθέο
επηπηψζεηο

Άλζξαθαο,
πεηξέιαην,
θπζηθφ αέξην

CO2, NOx,
Θεξκνειεθηξηθά
SOx, VOC,
εξγνζηάζηα
ηέθξα

Δμάληιεζε απνζεκάησλ,
ξχπαλζε θαηά ηε
κεηαθνξά

Ξπξεληθφ
θαχζηκν

Ξπξεληθνί
αληηδξαζηήξεο
ηζρχνο

Ξπξεληθά απφβιεηα,
ππξεληθά φπια, ππξεληθά
αηπρήκαηα

Βηνκάδα

Θεξκνειεθηξηθά CO2, SOx,
εξγνζηάζηα
VOC, ηέθξα

Απνμήισζε δαζψλ

δξνειεθηξηθά
εξγνζηάζηα

-

Δπηδξάζεηο ζε βηνηφπνπο,
θίλδπλνη πξφθιεζεο
ζεηζκψλ ή αηπρεκάησλ
απφ αζηνρία θξαγκάησλ

-

Νπηηθή φριεζε, εθπνκπέο
ζνξχβνπ, επηδξάζεηο ζε
πνπιηά, ζθίαζε, ρξήζεηο
γεο

-

Γέζκεπζε κεγάισλ
εθηάζεσλ γεο, νπηηθή
φριεζε

δαηφπησζε

Αηνιηθή
ελέξγεηα

Αηνιηθά πάξθα

Ζιηαθή
αθηηλνβνιία

Φσηνβνιηατθά
πάξθα

-

6.5.2 Οπηηθή Όριεζε Α/Γ
Ζ νπηηθή φριεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζπλίζηαηαη ζηελ αιινίσζε ηεο νπηηθήο ελφο
θπζηθνχ ηνπίνπ, κέζσ ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζε πεξηνρέο ρσξίο άιιεο αλζξψπηλεο
παξεκβάζεηο. Ζ νπηηθή αιινίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηα δίθηπα
κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα νπνία ζπλνδεχνπλ απαξαηηήησο ηελ εγθαηάζηαζε
ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ.
Ρν κέγεζνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ, ζε ζπλδπαζκφ πηζαλψο θαη
κε ηε ζέζε εγθαηάζηαζήο ηνπ (ζε πςψκαηα ή θνξπθνγξακκέο) ην θαζηζηνχλ νξαηφ
ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ κεγάιεο απνζηάζεηο. Ζ επίδξαζε ζπλεπψο ζηελ νπηηθή ηνπ
επξχηεξνπ ηνπίνπ θαη ζην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο είλαη αλακθηζβήηεηε. Ωζηφζν, δελ
είλαη δπλαηφ λα νξηζηεί θαη‟ απφιπην θαη θαζνιηθφ ηξφπν ην αλ ε επίδξαζε απηή
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζεηηθή ή αξλεηηθή, αθνχ θάηη ηέηνην είλαη ζε κεγάιν
βαζκφ ππνθεηκεληθφ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία πνπ ν θαζέλαο εμεηάδεη ην
ζέκα [28]. Έηζη, νη αλεκνγελλήηξηεο άιινηε ζεσξνχληαη σο νγθψδεηο θαη άζρεκεο
κεραλέο, νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ζε βηνκεραληθή δψλε θπζηθά ηνπία ζηα νπνία δελ
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ππήξμε θακία άιιε αλζξψπηλε παξέκβαζε, άιινηε ζεσξνχληαη σο θνκςέο, έμππλεο
θαη, ζπλεπψο, απνδεθηέο θαηαζθεπέο πνπ αμηνπνηνχλ ηελ δσξεάλ πξνζθεξφκελε ηζρχ
ηεο θχζεο, θη άιινηε ζεσξνχληαη σο ε ιχζε πεξηνξηζκνχ ή θαη ππνθαηάζηαζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκνειεθηξηθψλ ή ππξεληθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ ηηο
θαζηζηά αλαγθαίεο θαη αλαληηθαηάζηαηεο.
Ζ επίδξαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ αιινίσζε ηεο νπηηθήο κηαο
πεξηνρήο είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθηηκεζεί. Ξέξαλ ηνπ ππνθεηκεληθνχ ραξαθηήξα ηνπ
ζέκαηνο, δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο αηνιηθψλ πάξθσλ έρνπλ, αληηθεηκεληθά,
δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο [29-33]. Νη ελ γέλεη αληηθεηκεληθνί ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο
εθηίκεζεο ηεο νπηηθήο φριεζεο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη νη εμήο [34]:


Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο αηνιηθνχ
πάξθνπ, γηα παξάδεηγκα, ζε κία πεδηλή έθηαζε ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο,
ζπλεπάγεηαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλν πεδίν νπηηθήο επαθήο απφ ην αληίζηνηρν
πεδίν νπηηθήο επαθήο ελφο άιινπ αηνιηθνχ πάξθνπ, ην νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί
ζε κία θνξπθνγξακκή ελφο λεζηνχ ηνπ Αηγαίνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε νπηηθή
αηζζεηηθή επίδξαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πεξηζζφηεξν έληνλε ζε πεξηπηψζεηο
εγθαηαζηάζεσλ αλεκνγελλεηξηψλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ (άλσ ησλ 500 kW,
χςνπο ππιψλα άλσ ησλ 50 m, θαη δηακέηξνπ πηεξσηήο κεγαιχηεξεο ησλ 40 m)
ζε ζρεηηθά θιεηζηέο πεξηνρέο. Αληίζεηα, ε εγθαηάζηαζε ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ
ζε αλνηθηέο πεξηνρέο δε θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νπηηθή αηζζεηηθή
ηεο πεξηνρήο.



Ο ραξαθηήξαο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ. Ζ
εγθαηάζηαζε ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ ζε κία θαηάθπηε δαζηθή πεξηνρή ζαθψο ζα
πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο θξηηηθέο, νη νπνίεο πηζαλψο ζα ζπλδπαζηνχλ
απφ ηηο ζπλνδεπφκελεο επεκβάζεηο ζηε δαζηθή πεξηνρή πνπ απαηηήζεθαλ γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (απνςηιψζεηο πεξηνρψλ, δηαλνίμεηο δξφκσλ, θιπ).
Αληίζεηα, ε εγθαηάζηαζε ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ ζε κία βξαρψδε θαη άγνλε
πεξηνρή, κε αζήκαληε βιάζηεζε, πηζαλψο δελ ζα πξνθαιέζεη θακία αξλεηηθή
αληίδξαζε [33].



Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ πέξημ πεξηνρώλ ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ. Ζ χπαξμε
ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ ζε πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο έλα αηνιηθφ πάξθν κπνξεί
λα είλαη νξαηφ πηζαλψο λα εληείλεη ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο γηα ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ.



Ζ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ αλεκνγελλεηξηώλ. Όηαλ νη αλεκνγελλήηξηεο
πεξηζηξέθνληαη, ην αλζξψπηλν κάηη ηηο ζεσξεί ρξήζηκεο κε απνηέιεζκα λα
γίλνληαη επθνιφηεξα νπηηθά απνδεθηέο, θαζψο θαίλεηαη λα εμππεξεηνχλ θάπνην
ζθνπφ. Αληίζεηα, φηαλ ζεκαληηθφο αξηζκφο αλεκνγελλεηξηψλ δελ δνπιεχεη ελψ
πλένπλ άλεκνη, ε πξνζδνθία ηνπ παξαηεξεηή γηα ρξεζηκφηεηα ησλ αηνιηθψλ
κεραλψλ παξαβηάδεηαη.



Ο ηύπνο ηεο εγθαηεζηεκέλεο αλεκνγελλήηξηαο θαη ν ρξσκαηηζκόο ηεο.
Γεληθφηεξα έρεη γίλεη απνδεθηφ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε απιψλ ζσιελσηψλ πχξγσλ
ζε ρξσκαηηζκφ πνπ ζπκθσλεί κε ην πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη
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θαιχηεξε νπηηθή απνδνρή απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε δηθηπσηνχ πχξγνπ πνπ
ζπκίδεη ππιψλεο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο. Ξαξάιιεια, ε
επίηεπμε νπηηθήο νκνηνκνξθίαο έρεη απνδεηρζεί φηη δελ δηαηαξάζζεη ηελ αξκνλία
ηεο πεξηνρήο. Ζ νπηηθή νκνηνκνξθία πεξηιακβάλεη νκνηφηεηα δηαζηάζεσλ
δξνκέα θαη ππεξθαηαζθεπήο (φρη αλαγθαζηηθά ηδίνπ ηχπνπ κεραλέο), θαζψο θαη
χςνπο πχξγνπ ζηήξημεο. Δπηπιένλ, νη αλεκνγελλήηξηεο πνπ δηαζέηνπλ ηξία
πηεξχγηα δίλνπλ έλα αηζζεηηθά αξκνληθφηεξν απνηέιεζκα, ελψ ν ρξσκαηηζκφο
ησλ πχξγσλ ζηήξημεο θαη ησλ πηεξπγίσλ δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ
νκαιή ελζσκάησζε ησλ κεραλψλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε επηθξαηέζηεξε
επηινγή ην ιεπθφ ρξψκα θαη ζαλ ελαιιαθηηθή ιχζε ην γθξη [29, 33]. Ρειεπηαία
έρεη πηνζεηεζεί ε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ην πξάζηλν ρξψκα θνληά ζην έδαθνο
ζην ιεπθφ.


Σν κέγεζνο ηεο εγθαηεζηεκέλεο αλεκνγελλήηξηαο. Ζ νπηηθή επίδξαζε
κηαο αλεκνγελλήηξηαο κεηψλεηαη φζν ε απφζηαζε ζέαζήο ηεο απμάλεηαη [34].
Έλαο εκπεηξηθφο θαλφλαο θαζνξίδεη φηη ε ζεκαληηθή νπηηθή φριεζε κηαο
αλεκνγελλήηξηαο ζην ηνπίν εθηείλεηαη ζε κία απφζηαζε ίζε κε δέθα θνξέο ην
χςνο ηνπ ππιψλα. Γηα κία αλεκνγελλήηξηα κε ππιψλα 50 m, ε ζεκαληηθή
νπηηθή φριεζε εθηείλεηαη ζε θχθιν αθηίλαο 500 m. Κέζα ζηνλ θχθιν απηφ ε
αλεκνγελλήηξηα δεζπφδεη ζην ρψξν θαη ραξαθηεξίδεη ην ηνπίν. Κηα
αλεκνγελλήηξηα κπνξεί, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο (θαζαξφηεηα αηκφζθαηξαο,
απνπζία νπηηθψλ εκπνδίσλ), λα είλαη νξαηή ζε απφζηαζε ίζε κε 400 θνξέο ην
χςνο ηνπ ππιψλα, δειαδή ίζε κε 20 km. Ωζηφζν, ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο
απφ 5 km, ε αλεκνγελλήηξηα ζα ελζσκαηψλεηαη ζηαδηαθά ζην ηνπίν, ρσξίο λα
επεξεάδεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ζρήκα 6.19.

ρήκα 6.19 Ζ επίδξαζε ζηελ νπηηθή ελφο ηνπίνπ ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο
6.5.3 Δθπνκπέο Θνξύβνπ Α/Γ
Ν εθπεκπφκελνο ζφξπβνο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζε θάπνηα απφζηαζε απφ απηέο δελ
είλαη ζεκαληηθφο, θαη ζπλήζσο θαιχπηεηαη απφ ην ζφξπβν πνπ πξνθαιεί ν ίδηνο ν
άλεκνο. Δμάιινπ ζπλήζσο νη αλεκνγελλήηξηεο εγθαζίζηαληαη ζε πεξηνρέο φπνπ πλένπλ
άλεκνη ζεκαληηθήο έληαζεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη θνληά ζε απηέο ηηο
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πεξηνρέο ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη δελ ππάξρνπλ νηθηζκνί, φπνπ ν ζφξπβνο ζα ήηαλ
ελνριεηηθφο.
Ν εθπεκπφκελνο ζφξπβνο απφ κία αλεκνγελλήηξηα δηαθξίλεηαη ζηνλ αεξνδπλακηθφ
ζφξπβν θαη ζην κεραληθφ ζφξπβν.
Α. Ν αεξνδπλακηθφο ζφξπβνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ πλένληνο αλέκνπ θαη ηελ
αεξνδπλακηθή ζρεδίαζε ηνπ πηεξπγίνπ. Ν αεξνδπλακηθφο ζφξπβνο πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηεο κεραλήο,
απνηειείηαη δε απφ ην ζφξπβν πεξηζηξνθήο θαη ην ζφξπβν ηχξβεο [35]. Ν ζφξπβνο
πεξηζηξνθήο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζνξχβνπο νη νπνίνη έρνπλ δηαθξηηέο ζπρλφηεηεο
θαη παξάγνληαη ζε πνιιαπιάζηεο αξκνληθέο ηεο ζπρλφηεηαο ηεο δηέιεπζεο ησλ
πηεξπγίσλ, (δειαδή ην γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ησλ πηεξπγίσλ επί ηελ ηηκή ηεο
γσληαθήο ηαρχηεηαο). Ζ ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ πεξηζηξνθήο απμάλεηαη κε ηε δηάκεηξν,
ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηεξπγίσλ, ηε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ησλ αθξνπηεξπγίσλ
θαη ηελ αεξνδπλακηθή θφξηηζε ησλ πηεξπγίσλ (αχμεζε απνξξνθνχκελεο ηζρχνο).
Ν ζφξπβνο ηχξβεο ζπλδέεηαη κε ην ζηξνβηιηζκφ ζην ρείινο εθθπγήο ησλ
αθξνπηεξπγίσλ αιιά θαη κε ην γεληθφ πεδίν ηχξβεο πίζσ απφ ηελ πηεξσηή. Γηα λα
κεησζεί ν ζφξπβνο ηχξβεο πξέπεη λα ειαηησζεί ε ηαρχηεηα ησλ αθξνπηεξπγίσλ,
πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απνδηδφκελε αηνιηθή ηζρχ.
Θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζρεδίαζε ησλ
πηεξπγίσλ ησλ Α/Γ έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ν αεξνδπλακηθφο ζφξπβνο, κε πνιχ θαιά
απνηειέζκαηα. Σαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη νη αλεκνγελλήηξηεο ηειεπηαίαο γεληάο
παξάγνπλ ζφξπβν έληαζεο κηθξφηεξεο απφ ην 10% ηεο έληαζεο πνπ παξήγαγαλ νη
αλεκνγελλήηξηεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980.
Β. Ν κεραληθφο ζφξπβνο πξνθαιείηαη απφ ηα θηλνχκελα ειεθηξνκεραλνινγηθά κέξε ηεο
αλεκνγελλήηξηαο. Θχξηεο πεγέο είλαη ην θηβψηην κεηάδνζεο, ε ειεθηξνγελλήηξηα θαη ηα
έδξαλα ζηήξημεο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ κεραληθνχ ζνξχβνπ γίλεηαη είηε ζηελ πεγή, είηε
ζηε δηαδξνκή ηνπ. Ν κεραληθφο ζφξπβνο ζηελ πεγή κεηψλεηαη είηε κε επέκβαζε ζηα
ζηνηρεία πνπ ζνξπβνχλ (π.ρ ρξεζηκνπνηψληαο νδνλησηνχο ηξνρνχο ζην θηβψηην
κεηάδνζεο κε πιάγηα νδφλησζε αληί επζείαο νδφλησζεο) είηε κε εζσηεξηθή
ερνκνλσηηθή επέλδπζε ζην θέιπθνο ηεο θαηαζθεπήο. Δπίζεο, ν κεραληθφο ζφξπβνο
αληηκεησπίδεηαη θαη ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ερνκνλσηηθά πεηάκαηα θαζψο
θαη αληηθξαδαζκηθά πέικαηα ζηήξημεο.
Ζ εθπνκπή ήρνπ απφ ηηο λέεο αλεκνγελλήηξηεο θπκαίλεηαη απφ 95 – 105 dB θαη
πξνέξρεηαη θπξίσο απφ αεξνδπλακηθφ ζφξπβν. Ν κεραληθφο ζφξπβνο έρεη πεξηνξηζηεί
ζεκαληηθά, είηε ιφγσ κνλσηηθψλ ή αληηθξαδαζκηθψλ πιηθψλ, είηε ιφγσ απαινηθήο ηνπ
θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Ν κεραληθφο ζφξπβνο ζηηο λέεο αλεκνγελλήηξηεο κπνξεί λα γίλεη
αληηιεπηφο κφλν ζε πεξίπησζε βιάβεο θάπνηνπ εμαξηήκαηνο. Ν αεξνδπλακηθφο
ζφξπβνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κεηψλεηαη ζπλερψο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο κέζσ
βειηησκέλεο ζρεδίαζεο ηεο αεξνδπλακηθήο ζρεδίαζεο ησλ πηεξπγίσλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάρπζεο ζνξχβνπ απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ αλαπηπρζεί
δηάθνξεο κεζνδνινγίεο [36-38]. Αθξηβείο ππνινγηζκνί δηάρπζεο ζνξχβνπ κπνξεί λα
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απαηηνχλ ηδηαίηεξνπο ππνινγηζκνχο θαηά ηε λχρηα [39]. Πηνλ πίλαθα 6.8
παξνπζηάδεηαη ε δηάρπζε ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ απφ ηηο λέεο αλεκνγελλήηξηεο
ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο απφ ηε ζέζε εγθαηάζηαζήο ηνπο.
Πίλαθαο 6.8 Γηάρπζε ήρνπ απφ αλεκνγελλήηξηα
Δθπνκπή ήρνπ απφ
ηελ αλεκνγελλήηξηα

Γηάρπζε ήρνπ
45 dB

Γηάρπζε ήρνπ
40 dB

Γηάρπζε ήρνπ
35 dB

105

350 m

575 m

775 m

100

200 m

350 m

575 m

95

120 m

200 m

350 m

Ν ζφξπβνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο κφλν θάησ απφ
πξνυπνζέζεηο. Πε πνιχ ρακειέο ηαρχηεηεο αλέκνπ νη αλεκνγελλήηξηεο δελ
ιεηηνπξγνχλ θαη δελ παξάγεηαη θαζφινπ ζφξπβνο. Όηαλ πάιη ν άλεκνο έρεη ηαρχηεηα
κεγαιχηεξε ησλ 8 m/sec, ν ζφξπβνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαιχπηεηαη απφ ηνλ ίδην
ηνλ άλεκν θαη φινπο ηνπο πξνθαινχκελνπο ήρνπο απφ απηφ (θχιια δέληξσλ, θιπ). Ν
ζφξπβνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο κφλν φηαλ επηθξαηνχλ
άλεκνη ηαρχηεηαο 3 – 8 m/sec. Ζ δηάρπζε ηνπ ζνξχβνπ είλαη κεγαιχηεξε θαηά ηελ
θαηεχζπλζε πλνήο ηνπ αλέκνπ. Θαηά ηηο άιιεο δηεπζχλζεηο, ε δηάρπζε ηνπ ζνξχβνπ
είλαη ζεκαληηθά ειαηησκέλε.
Ρέινο, κία ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ερεηηθή φριεζε πνπ
ηειηθά γίλεηαη αληηιεπηή είλαη ε άκεζε νπηηθή επαθή κε ηελ πεγή ηνπ ήρνπ, δειαδή
ηηο αλεκνγελλήηξηεο [40].
6.5.4 Δπηδξάζεηο ησλ Α/Γ ζηελ νξληζνπαλίδα
Ζ αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηα πηελά κε
ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο [41-43]:






ζλεζηκφηεηα ιφγσ ειεθηξνπιεμίαο ή ζχγθξνπζεο πηελψλ κε αλεκνγελλήηξηα
επέκβαζε ζε πεξηνρέο αλαδήηεζεο ηξνθήο (ζήξεπζεο)
επέκβαζε ζε πνξείεο κεηαλάζηεπζεο πηελψλ
κείσζε ηνπ ππάξρνληνο βηνηφπνπ ησλ πηελψλ
εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ ζε πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ησλ πηελψλ.

πάξρεη ζηελφο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ κηαο ηνπνζεζίαο θαη ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο.
Ξνιιά είδε πνπιηψλ είλαη ηδηαίηεξα εμαξηεκέλα απφ ην βηφηνπν θαη ζπρλά επαίζζεηα
ζηηο κεηαβνιέο ηνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη αληίζηνηρα ζηελφο ζπζρεηηζκφο
κεηαμχ κίαο πεξηνρήο θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ν φπνηνο εμαξηάηαη
θπξίσο απφ ην αηνιηθφ δπλακηθφ. Ν θίλδπλνο ζχγθξνπζεο είλαη ε πξνθαλέζηεξε άκεζε
επίδξαζε θαη νη πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ εζηηάζεη ζε απηφ ην γεγνλφο.
Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ έρεη εθπνλεζεί ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ
αλεκνγελλεηξηψλ ζηα πνπιηά. Πε γεληθέο γξακκέο, νη αλεκνγελλήηξηεο, θάησ απφ
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ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, κπνξεί λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηα πνπιηά. Έρεη
απνδεηρζεί φηη πεξηνρέο κε ηζρπξά ξεχκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνπιηά, ηδηαίηεξα ηα
απνδεκεηηθά. Ζ εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο ζπλεπάγεηαη
ζεκαληηθφ ξίζθν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ πνπιηψλ [44]. Αλάινγε απεηιή
κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ ζε βηφηνπνπο πνπ
θαηνηθνχληαη απφ είδε νξληζνπαλίδαο απεηινχκελα απφ εμαθάληζε [45, 46].
Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη
αλεκνγελλήηξηεο δελ απνηεινχλ απεηιή γηα ηα πνπιηά, εμαηηίαο ηνπ φηη ηα πνπιηά
θαηαδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ
εγθαίξσο θαη λα ηηο απνθεχγνπλ [47-51]. Άιιν έλα ζρεηηθφ επηρείξεκα είλαη φηη νη
αλεκνγελλήηξηεο επεξεάδνπλ ηα πνπιηά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ άιιεο
αλζξψπηλεο θαηαζθεπέο ή δξαζηεξηφηεηεο (ζπγθξνχζεηο πνπιηψλ κε παινθηίξηα,
αηπρήκαηα ειεθηξνπιεμίαο κε αγσγνχο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπγθξνχζεηο
κε νρήκαηα, θιπ).
Πε θάζε πεξίπησζε, θαη νη δχν θαηεγνξίεο κειεηψλ θαηαιήγνπλ ζην φηη πξνθεηκέλνπ
λα εμαιεηθζεί ή λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ζεκαληηθψλ δηαηαξαρψλ
ζε πιεζπζκνχο νξληζνπαλίδαο απφ αλεκνγελλήηξηεο, ζα πξέπεη ην ππφ εγθαηάζηαζε
αηνιηθφ πάξθν λα κειεηάηαη θαη λα ζρεδηάδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε φισλ ησλ
πηζαλψλ επηπηψζεσλ ζηελ πθηζηάκελε νξληζνπαλίδα εθ ησλ πξνηέξσλ [52-54]. Δάλ
θξηζεί αλαγθαίν, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πηελψλ
θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ [44].
6.5.5 θίαζε από Α/Γ
Θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηφδσλ ηνπ έηνπο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο
εκέξαο, είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί ην θαηλφκελν ηεο ζθίαζεο ζε νηθηζκνχο θνληηλνχο
ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ. Ρν πξφβιεκα ηεο ζθίαζεο πξνθαιείηαη
απφ ηα πεξηζηξεθφκελα πηεξχγηα ηνπ ξφηνξα ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ηα νπνία είλαη
δπλαηφ λα ξίρλνπλ πεξηνδηθά ηε ζθηά ηνπο θαζψο πεξηζηξέθνληαη ζην παξάζπξν ελφο
θηηξίνπ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα αλεπηζχκεην ή ελνριεηηθφ ζπλαίζζεκα.
Ν θίλδπλνο πξφθιεζεο ζθίαζεο είλαη κεγαιχηεξνο ζε αηνιηθά πάξθα πνπ έρνπλ
εγθαηαζηαζεί αξθεηά θνληά ζε θαηνηθήζηκεο πεξηνρέο. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε πνπ,
βάζεη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, έλα αηνιηθφ πάξθν κπνξεί λα έρεη απφ έλα νηθηζκφ
είλαη 500 m. Ζ απφζηαζε απηή απηνκάησο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ζθίαζεο. Ωζηφζν, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, έλα αηνιηθφ
πάξθν εγθαηεζηεκέλν ζηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ έλαλ νηθηζκφ, είλαη δπλαηφ λα
πξνθαιέζεη ζθίαζε ζηα πιεζηέζηεξα θηίξηα. Ζ ζθηά ηνπ πηεξπγίνπ ηεο
αλεκνγελλήηξηαο εμαζζελεί κέζα ζηελ αηκφζθαηξα θαη απνζβέλεηαη ηειηθά κεηά απφ
θάπνηα απφζηαζε. Θεσξεηηθά, ε ζθηά ελφο πηεξπγίνπ κήθνπο 22 m κπνξεί λα γίλεη
νξαηή ζε απφζηαζε 4,8 km. Ρνχην ζπκβαίλεη ακέζσο κεηά ηελ αλαηνιή ή ιίγν πξηλ ηε
δχζε ηνπ ειίνπ. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα κία αλεκνγελλήηξηα κε νλνκαζηηθή ηζρχ 2
MW, κε κήθνο πηεξπγίνπ 45 m θαη πάρνο πηεξπγίνπ 2 m, ε ζθηά ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ
πηεξπγίνπ κπνξεί λα γίλεη αηζζεηά νξαηή ζε απφζηαζε 1,4 km, παξφιν πνπ θαηλφκελα
ζθίαζεο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζε απφζηαζε 2 km.
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Απφ ηελ αλαηνιή σο ηε δχζε ηνπ ειίνπ ε ζθηά κηαο αλεκνγελλήηξηαο αθνινπζεί ηε
δηαδξνκή ελφο ειηαθνχ ξνινγηνχ, μεθηλψληαο δπηηθά θαη θαηαιήγνληαο αλαηνιηθά.
Θαζψο ε ψξα ηεο αλαηνιήο ηνπ ειίνπ δηαθέξεη κέζα ζην έηνο, φπσο θαη ε ζέζε
αλαηνιήο θαη δχζεο ηνπ, ε δηαδξνκή ηεο ζθηάο κηαο αλεκνγελλήηξηαο ζα είλαη
δηαθνξεηηθή ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο ηνπ έηνπο. Ζ ζέζε θαη ψξα αλαηνιήο θαη δχζεο
ηνπ ειίνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία είλαη γλσζηέο. Ππλεπψο, ε δηαδξνκή ηεο
ζθηάο ηεο αλεκνγελλήηξηαο κπνξεί λα πξνβιεθζεί. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, ε ζέζε ηεο ζθηάο ηεο αλεκνγελλήηξηαο κεηαβάιιεηαη.
πνινγίδεηαη φηη ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν κπνξεί έλα ζπγθεθξηκέλν
γεσγξαθηθφ ζεκείν λα εθηεζεί ζε ζθίαζε πξνθαινχκελε απφ αλεκνγελλήηξηα, ζε
πεξίνδν ελφο έηνπο θαη ππφ ηηο πιένλ δπζκελείο ζπλζήθεο (απφιπηε ειηνθάλεηα,
δηαχγεηα αηκφζθαηξαο, θιπ), δελ μεπεξλάεη ηα 18 ιεπηά [55].
6.5.6 Δπηπηώζεηο Φσηνβνιηατθώλ Δγθαηαζηάζεσλ
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ είλαη ε ρακειή
ελεξγεηαθή ηνπο ππθλφηεηα (kW/m2), γεγνλφο πνπ νδεγεί θαη ζηελ ζεκαληηθφηεξε θαη
νπζηαζηηθά κνλαδηθή επίπησζε ησλ Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ, ηελ θάιπςε αξθεηά κεγάισλ
εθηάζεσλ γεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν (6.4.2), ζρεηηθά κηθξή
εγθαηεζηεκέλε ηζρχ απαηηεί κεγάιε επηθάλεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε
ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηελ αληίζηνηρε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ (παξάγξαθνο
6.4.1). Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη πξνεγνχκελα αλαθεξζεί ε εγθαηάζηαζε Φ/Β
ζπζηεκάησλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 150MW ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θξήηεο απαηηεί ηελ
δέζκεπζε έθηαζεο πεξί ησλ 4000 ζηξεκκάησλ θαη‟ ειάρηζην.
Ππλεπψο, ε επίπησζε ηεο θάιπςεο ηφζν κεγάισλ εθηάζεσλ γίλεηαη αθφκα
ζεκαληηθφηεξε αλ πξφθεηηαη γηα θαιιηεξγήζηκε γε, ε νπνία ζα απέδηδε γεσξγηθά θαη
ινηπά πξντφληα. Ππλεπψο, ζα πξέπεη λα εθηηκάηε ε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ρσξνζέηεζεο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπο ζε κε παξαγσγηθέο εθηάζεηο (κεγάιεο θαη κηθξέο επηθάλεηεο
θηηξίσλ, κε θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ή εθηάζεηο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο).
Ρέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο ηφζν ζε εζληθφ φζν
θαη ζε δηεζλέο επίπεδν γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ ζηηο
θάζεηο ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη ηνπ ηέινο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο (25-30 ρξφληα). Νη
ζπγθεθξηκέλεο φκσο επηπηψζεηο δελ αθνξνχλ ηηο θάζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία ρεκηθή επεμεξγαζία ή άιιε
ζρεηηθή δηεξγαζία. Ππλεπψο, νη επηπηψζεηο απφ ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ησλ Φ/Β
πιαηζίσλ δελ αθνξά ηελ παξνχζα κειέηε.
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7 Δπραξηζηίεο
Ζ νκάδα εξγαζίαο ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ηε Γηνηθνχζα επηηξνπή ηνπ Ρερληθνχ
Δπηκειεηεξίνπ. Δπίζεο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ Γξ. Καλψιε Θαιαζζηλάθε,
Ρνκεάξρε ΞΡΚΓΘ-Ο ηελ θπξία Αληηφπε Γηγαληίδνπ θαζψο θαη ηνλ Θχξην Θξαζζαλάθε
Καλψιε ππάιιειν ηνπ ΞΡΚΓΘ-Ο γηα ηελ απαξαίηεηε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ θαη ηηο
ελδηαθέξνπζεο απφςεηο ηνπο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.
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