
 1 

Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
Τ
Η
Ρ

ΙΟ
ΗΠ
ΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Ε

Ν
Ε
Ρ
Γ
Ε
ΙΑ
Σ

&
Π
Ρ

Ο
ΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ

ΑΛ
ΛΟ
Ν

Τ
Ο
Σ

Τ Ε ΙΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 
 

07/04/2014 

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ II (ΘΕΩΡΙΑ) 
 

ΑΣΚΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

1) Περιγράψτε τα κύρια µέρη (σε κατάλληλο διάγραµµα) ενός αυτόνοµου 

συστήµατος αιολικής ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων συσσωρευτών 

µολύβδου-οξέος), που χρησιµοποιείται για την κάλυψη της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας ενός αποµακρυσµένου καταναλωτή που βρίσκεται σε 

απόσταση περίπου (Ζ km) από το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο. Παρουσιάστε τις 

πιθανές περιπτώσεις λειτουργίας της αυτόνοµης εγκατάστασης. 

 

2) Λαµβάνοντας υπόψη: 

- Τις ετήσιες ανάγκες του αποµακρυσµένου καταναλωτή σε ηλεκτρική 

ενέργεια (Εο, kWh/y) 

- Την επιθυµητή περίοδο αυτονοµίας για το σύστηµα αποθήκευσης (do 

ώρες) καθώς και το µέγιστο βάθος εκφόρτισής του (DODL=70%) 

- Το αιολικό δυναµικό της περιοχής που εκφράζεται µε βάση τις γνωστές 

παραµέτρους της κατανοµής Weibull "C" και "k", βλ. Πίνακα 2.1. 

- Την αδιάστατη καµπύλη ισχύος µιας ανεµογεννήτριας ρυθµιζόµενου 

βήµατος (pitch-controlled) της επιλογής σας. 

- Το συντελεστή τεχνικής διαθεσιµότητας της ανεµογεννήτριας (∆=90%) 

2Α) Υπολογίστε τα βασικά χαρακτηριστικά του παραπάνω αυτόνοµου συστήµατος, 

δηλ. την ονοµαστική ισχύ της ανεµογεννήτριας και τη χωρητικότητα των 

συσσωρευτών. 

2Β) Εκτιµήστε το αρχικό κόστος του αυτόνοµου συστήµατος. 

2Γ) Συγκρίνετε το παραπάνω σύστηµα (συµπεριλαµβάνοντας 30% κρατική 

επιδότηση στο αρχικό κόστος) µε την εναλλακτική λύση διασύνδεσης µε το 

τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο και µε τη λύση εγκατάστασης ενός µικρού 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (δηλαδή µιας ντιζελογεννήτριας και µιας 

ασύγχρονης ηλεκτρικής γεννήτριας) για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια 

ζωής της ανεµογεννήτριας. Σχολιάστε τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν και 

προτείνετε τη βέλτιστη επιλογή ανάµεσα στις τρεις προτεινόµενες. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους υπολογισµούς θα πρέπει να εκτιµήσετε τις παρακάτω τιµές: 
- Μια (µακροπρόθεσµη) µέση τιµή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας 

από το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο 

- Μια ρεαλιστική τιµή (εύρος) για το κόστος διασύνδεσης µε το 

ηλεκτρικό δίκτυο (€/km) 

- Την ειδική κατανάλωση καυσίµου (ή απόδοση) της µικρής 

ντιζελογεννήτριας, καθώς και αντίστοιχο ετήσιο κόστος συντήρησης 

του 
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- Μια ρεαλιστική τιµή για το αρχικό κόστος εγκατάστασης του 

ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

 

Πίνακας 1: ∆εδοµένα για το αιολικό δυναµικό της περιοχής 

Παράµετροι της κατανοµής Weibull 

1
ο
 Γράµµα Επιθέτου 

Σπουδαστή 
C k 

Α-Ζ 6,0 1,5 

Η-Λ 7,0 2,0 

Μ-Π 8,0 1,2 

Ρ-Ω 9,0 1,8 

 

Οι αριθµητικές τιµές των παραµέτρων "Z", "Eo" και "do" δίνονται κατά τη διάρκεια 

του µαθήµατος από την οµάδα διδασκαλίας. 

 

 


