
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ι. Γενικά  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την εκμετάλλευση της 
αιολικής ενέργειας σε οικιακές εφαρμογές. 
Ζητήματα αξιοπιστίας και ασφάλειας της 
παρεχόμενης από το δίκτυο ενέργειας καθώς και τα 
υψηλά κόστη επέκτασης του δικτύου σε 
απομακρυσμένες περιοχές είναι μερικοί από αυτούς. 
Παρόλο που τα συστήματα αιολικής ενέργειας 
απαιτούν σχετικά μεγάλη αρχική επένδυση, 
προσφέρουν μειωμένο ή μηδενικό κόστος ενέργειας 
για μια ζωή. Έτσι γίνονται ανταγωνιστικά σε 
σύγκριση με τις συμβατικές πηγές. Επίσης 
σημαντικό: Δεν μολύνουν το περιβάλλον. 

ΙΙ. Γιατί να επιλέξω Α/Γ μικρής ισχύος? 
Η ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Ονομαστική ισχύς: 400W => 50kW ( συνήθως 1-
10 kW) 

• Διάμετρος δρομέα: 1 => 15 m 

• Ύψος: 5 => 30 m 

• Σκοπός: κάλυψη ενεργειακών αναγκών. 

• 50%-90% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας από 
το δίκτυο. 

Σε μια κατοικία ή αγρόκτημα το φορτίο είναι 
δυνατόν να καλυφθεί από μια Α/Γ με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά. Αλλά ακόμα και σε εφαρμογές 

όπου θα μπορούσε να εγκατασταθεί Α/Γ 
μεγαλύτερης ισχύος (από πλευράς κάλυψης 
φορτίου) η επιλογή μικρής Α/Γ μπορεί να είναι 
προτιμητέα. Για παράδειγμα, όταν το τοπικό 
ηλεκτρικό δίκτυο είναι αρκετά ασθενές ώστε να 
διαχειριστεί την ενέργεια που εισρέει από μια 
μεγάλη Α/Γ. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν κυρίως 
σε απομακρυσμένα μέρη του δικτύου με χαμηλή 
πυκνότητα φορτίου και μικρή κατανάλωση. 

ΙΙΙ. Που θα πρέπει να εγκατασταθεί η Α/Γ? 

Μια Α/Γ με ισχύ 
περίπου 3kW και 
διάμετρο δρομέα 5 ως 
7 m , τοποθετημένη σε 
ύψος 15 με 25m,  
μπορεί να καλύψει 
μεγάλο μέρος των 
ενεργειακών αναγκών 
ενός τυπικού σπιτιού 
στην Ευρώπη. 
Ελάχιστος διαθέσιμος 
χώρος απαιτείται για 
την εγκατάσταση 
τέτοιου εξοπλισμού, 

ενώ θα πρέπει να αποφευχθεί η τοποθέτηση της Α/Γ 
σε απάνεμα μέρη, όπου η ταχύτητα του ανέμου 
περιορίζεται από παρακείμενα δέντρα ή κτήρια.  

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιών έχουν δίπλα 
τους γείτονες οι οποίοι μπορεί να ενοχληθούν από 
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τον θόρυβο ή την εικόνα της Α/Γ. Από την Small 
Wind Industry Implementation Strategy – SWIIS 
Consortium προτείνεται η εγκατάσταση Α/Γ ισχύος 
ως 3kW σε οικόπεδα έκτασης τουλάχιστον 2000 m2 
ενώ για Α/Γ μεγαλύτερης ισχύος η έκταση του 
οικοπέδου θα πρέπει να ξεπερνά τα 4000 m2 . Η 
πρόταση αυτή έχει ως στόχο να περιορίσει και όχι 
να εξαλείψει την πιθανότητα ενστάσεων από τους 
γείτονες των ιδιοκτητών τέτοιων συστημάτων. 
Επιπλέον θα πρέπει να ακολουθούνται περιορισμοί 
που τίθενται από εγχώριους κανονισμούς όσον 
αφορά τη χωροθέτηση των Α/Γ.   

Καινούργιος εξοπλισμός αναπτύσσεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εν λόγω Α/Γ έχουν διάμετρο 
δρομέα ως 2.0 m, παράγοντας ενέργεια μεταξύ 800 
και 2 000kWh/έτος και δεν έχουν στόχο την πλήρη 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του σπιτιού αλλά 
τη σημαντική (ανάλογα με τη μέση ταχύτητα 
ανέμου της τοποθεσίας) συμβολή στη μείωση του 
κόστους ηλεκτρικού ρεύματος.  Η μικρή διάμετρος 
επιτρέπει την τοποθέτηση τους με πιο ελαστικούς 
περιορισμούς χωροθέτησης στην συγκεκριμένη 
χώρα. Η εγκατάσταση προϋποθέτει την τοποθέτηση 
σε πύργο ο οποίος στερεώνεται σε έναν από τους 
τοίχους της οικίας. Ο αντιστροφέας DC/AC που 
περιλαμβάνεται στο σύστημα επιτρέπει την άμεση 
σύνδεση με το δίκτυο του σπιτιού. Ο αντιστροφέας 
περιλαμβάνει ενσωματωμένες μεθόδους ελέγχου 
ασφαλείας ώστε να αποσυνδέεται όταν υπάρχει 
πρόβλημα στο δίκτυο. 

ΙΙΙ. Σύνδεση με το δίκτυο ή απομονωμένη 
λειτουργία? 

Σε μία τυπική 
οικιακή εφαρμογή 
η Α/Γ εξυπηρετεί 
το φορτίο του 

σπιτιού 
παράλληλα με το 
δίκτυο. Αν η 
ταχύτητα ανέμου 

είναι χαμηλότερη του ορίου λειτουργίας (3-5 m/s) η 
Α/Γ δεν θα παράγει ενέργεια και έτσι η 
εγκατάσταση θα τροφοδοτείται από το δίκτυο.  Όταν 
η ταχύτητα του ανέμου αυξηθεί, θα παρουσιαστεί 
αύξηση και στην ενέργεια που αποδίδει η Α/Γ και 
ανάλογα θα μειωθεί η κατανάλωση από το δίκτυο. 
Σε περίπτωση που η ενέργεια από τον άνεμο 
ξεπερνά την απαιτούμενη από το φορτίο του 
σπιτιού, η πλεονάζουσα ενέργεια αποδίδεται στο 
δίκτυο. Το αν θα πωληθεί στο δίκτυο, επιφέροντας 
κέρδος στον ιδιοκτήτη ή θα αποδοθεί χωρίς 
συγκεκριμένες απολαβές, εξαρτάται από τη 

συμφωνία που έχει γίνει με τον διαχειριστή του 
δικτύου.  

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται αυτόματα 
σε ένα τυπικό οικιακό σύστημα που δεν 
περιλαμβάνει μπαταρίες. 

Μικρά αιολικά συστήματα σε απομακρυσμένες 
περιοχές λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Η 
αυτονομία από το δίκτυο εγκαθιστώντας σύστημα 
παραγωγής που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας είναι η σωστή λύση αν ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

• Η τοποθεσία που βρίσκεται η εγκατάσταση  έχει 
επαρκές δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• Δεν υπάρχει υφιστάμενη σύνδεση με το δίκτυο ή 
για να υλοποιηθεί απαιτείται επέκταση γραμμών που 
επιφέρει μεγάλο κόστος.  

• Υπάρχει επιθυμία για ενεργειακή ανεξαρτησία από 
τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.  

• Υπάρχει επιθυμία και οικονομική δυνατότητα να  
επενδυθούν χρήματα σε ανανεώσιμες πηγές για 
περιβαλλοντικούς λόγους. 

• Υπάρχει μελλοντικός σχεδιασμός για επέκταση 
του δικτύου και αγορά από το δίκτυο της 
πλεονάζουσας ενέργειας. 

IV. Απόδοση αυτόνομων συστημάτων 

Τα μικρά συστήματα αιολικής ενέργειας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία με το δίκτυο ή σε 
αυτόνομες εφαρμογές. Στα διασυνδεδεμένα 
συστήματα, η ενέργεια από την Α/Γ καλύπτει το 
φορτίο (φωτισμός διάφορες συσκευές) όταν είναι 
επαρκής. Αν είναι λιγότερη από την απαιτούμενη, το 
δίκτυο καλύπτει τη διαφορά ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση το πλεόνασμα πωλείται στο δίκτυο. Η 
παραπάνω διαδικασία εξασφαλίζει ότι όλη η 
ενέργεια που παράγεται χρησιμοποιείται  με το έναν 
ή τον άλλο τρόπο προς όφελος του ιδιοκτήτη.  

Τα αυτόνομα συστήματα μπορεί να είναι κατάλληλα 
για σπίτια, αγροκτήματα, ή ακόμα και ολόκληρες 
κοινότητες. Είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν 
διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας ή πρόσβαση σε 
άλλη μορφή ενέργειας για την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών σε περιόδους μειωμένου 
αιολικού δυναμικού. Οι μπαταρίες αποθήκευσης 
είναι η καρδιά ενός αυτόνομου συστήματος. 
Αποθηκεύουν την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια 
για χρήση σε περιόδους που η ανανεώσιμη πηγή δεν 
είναι διαθέσιμη.  

Σε ένα τέτοιο σύστημα όμως υπάρχουν πολλές 
απώλειες. Τα αυτόνομα συστήματα είναι σύνθετα 



Εύα Παρασκευαδάκη, “Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών πλαισίων” 

9.5.2009 www.electroepistimi.blogspot.com 3

και οι πολλές διαδοχικές μετατροπές ενέργειας 
αυξάνουν τις απώλειες και μειώνουν τη συνολική 
απόδοση του συστήματος. Μια άλλη κατάσταση 
όπου υπάρχει απώλεια ενέργειας είναι σε περιόδους 
με αυξημένο άνεμο όπου η παραγόμενη ενέργεια 
ξεπερνά την απαιτούμενη για την κάλυψη του 
φορτίου και την φόρτιση των μπαταριών. Τότε 
μέρος της παραγόμενης ενέργειας δεν 
χρησιμοποιείται.   

Η ικανότητα αποθήκευσης των μπαταριών πρέπει να 
είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορεί να καλύπτει τις 
ανάγκες κατά τη διάρκεια περιόδων μειωμένης 
παραγωγής. Συνήθως η συστοιχία των μπαταριών 
σχεδιάζεται για 1 ως 3 μέρες λειτουργίας χωρίς 
άνεμο. 
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