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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ  

ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

1η Μαθησιακή Ενότητα 
(Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ και ΠΟΡΟΙ 

(Β) ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ με ΧΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

1ος ΚΥΚΛΟΣ  

ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Αξιοποιώντας την εμπειρία από την Εργαστηριακή Άσκηση που συμμετείχατε και τα δεδομένα του Πίνακα 

1.ΙΙ ζητούνται να απαντηθούν τα ακόλουθα: 

α. Να παρασταθεί σε διάγραμμα ταχύτητας ανέμου και χρόνου (V-t) η χρονοσειρά της ταχύτητας ανέμου 

στο υπό μελέτη διάστημα. 

β. Να υπολογιστεί η μέση τιμή της ταχύτητας και η τυπική απόκλιση στο υπό μελέτη διάστημα. 

γ. Αξιολογείστε τη μέση τιμή της ταχύτητας που υπολογίσατε για το αστικό περιβάλλον του ΤΕΙ Πειραιά 

και σχολιάστε την πιθανή επίδραση εμποδίων στις μετρήσεις σας. 

δ. Εξηγείστε ποια η σημασία της τυπικής απόκλισης στις μετρήσεις του αιολικού σας δυναμικού. 

ε. Στη συνέχεια να υπολογισθεί και παρασταθεί σε διάγραμμα η χρονοσειρά της αποδιδόμενης ισχύος (P-t) 

της πειραματικής ανεμογεννήτριας του Εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ. Εκτιμείστε την παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια για το χρονικό διάστημα μελέτης σας σε kWh. 

στ. Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της αποδιδόμενης ισχύος της πειραματικής μηχανής να 

υπολογισθεί ο αεροδυναμικός βαθμός απόδοσης της πτερωτής της μηχανής συναρτήσει της ταχύτητας του 

ανέμου (Cp-V) και να σχολιασθούν οι τιμές που βρήκατε. Για το σκοπό αυτό, να εκτιμηθεί ένας 

ρεαλιστικός ηλεκτρο-μηχανολογικός βαθμός απόδοσης. 

ζ. Τέλος, χρησιμοποιώντας την καμπύλη ισχύος της πειραματικής ανεμογεννήτριας (Σχήμα 1.1) να ελεγχθεί 

εάν οι τιμές ισχύος που μετρήθηκαν με δεδομένη την ταχύτητα του ανέμου επιβεβαιώνουν την καμπύλη του 

κατασκευαστή. 

Σημειώσεις: Τα δεδομένα της Εργαστηριακής Άσκησης είναι ατομικά και δίνονται στον Πίνακα 1.ΙΙ με βάση 

την ονομαστική αντιστοίχηση του Πίνακα 1.I, οι οποίοι επισυνάπτονται, όπως και το Σχήμα 1.1. 

Η Εργασία θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 05 Μαΐου 2014 στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση dbm-energy@sealab.gr 


