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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την προκαταρκτική μελέτη σχεδιασμού μιας 

πρότυπης θαλάσσιας ανεμογεννήτριας εδραζόμενης σε τρίποδο με δεδομένα που αφορούν τον ελλαδικό 

χώρο. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της διεθνούς πρακτικής που ακολουθείται για το 

σχεδιασμό θαλάσσιων ανεμογεννητριών εδραζόμενων σε τρίποδο, κυρίως μέσω αναφορών σε διεθνείς 

κανονισμούς και τεύχη με κατευθυντήριες οδηγίες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κοινωνικοοικονομικά στοιχεία για την εξέλιξη και τη χρήση της 

αιολικής ενέργειας, με γνώμονα τόσο τις χερσαίες όσο και τις θαλάσσιες ανεμογεννήτριες. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους διάφορους τύπους θαλάσσιων ανεμογεννητριών που 

χρησιμοποιούνται παγκοσμίως παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε είδους. 

Επίσης αναλύεται το λειτουργικό σύστημα των ανεμογεννητριών, ενώ παράλληλα γίνεται σύγκριση 

υπεράκτιας και θαλάσσιας αιολικής ενέργειας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι αρχές σχεδιασμού μιας υπεράκτιας ανεμογεννήτριας με βάση τους 

διεθνείς κανονισμούς. Ακόμη γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας υπολογισμού των 

φορτίσεων για τις οποίες πρέπει να μελετηθεί η ανεμογεννήτρια. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία υπολογισμού της αντοχής των κατασκευαστικών μερών 

της ανεμογεννήτριας στην οριακή κατάσταση αστοχίας με την μέθοδο των τάσεων, όπως προβλέπεται 

στον Ευρωκώδικα 3. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η πορεία υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας του εδάφους. Επίσης 

γίνεται αναφορά στους τρόπους έμπηξης του πασσάλου αλλά και στη διαδικασία εγκατάστασης της 

ανεμογεννήτριας. Ενώ τέλος γίενεται διερεύνηση για την επίδραση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 

των πασσάλων πάνω στην φέρουσα ικανότητα έναντι ολίσθησης. 

Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο προκαταρκτικός σχεδιασμός μιας πρότυπης θαλάσσιας 

ανεμογεννήτριας εδραζόμενης σε τρίποδο με βάση τις παραπάνω αναφορές, η οποία προσομοιώνεται 

με χρήση του ελεύθερου λογισμικού FAST από το εργαστήριο NREL των ΗΠΑ και των προγραμμάτων 

πεπερασμένων στοιχείων  SAP2000 και ADINA. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας. 
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The objective of this dissertation is on the one hand to summarize the fundamental aspects of the 

international practice on the design of offshore wind turbines based on a tripod as prescribed by 

international standards and guidelines, and on the other hand to present a case study for the design of 

an offshore wind turbine for Greek sea conditions. 

In the first chapter some social and economical aspects about the evolution and the usage of wind 

energy and wind turbines in general are presented. 

In the second chapter, the different types of offshore wind turbines and their fundamental parts are 

presented, with reference to their advantages and disadvantages, in order to outline selection criteria 

for each structural type. Also, the wind turbines’ function is described and a comparison between 

offshore and onshore wind energy is carried out. 

In the third chapter, the basic principles and methodology of offshore wind turbines’ design are 

described, according to international standards. Moreover, the calculation of wind and wave loads acting 

on offshore wind turbines is developed. 

In the fourth chapter, the methodology for calculation of strength and stability capacity of structural 

members is determined in the ultimate limit state as defined in Eurocode 3. 

In the fifth chapter, pile-soil interaction is discussed and the steps for calculating the capacity of the 

turbine’s foundation are described. A description of the construction procedure, positioning and 

installation of the tripod, is also presented. 

In the sixth chapter, the preliminary design of an offshore wind turbine based on a tripod is carried out 

according to the above. The structure is modelled in public domain software FAST provided by NREL 

Laboratory in the United States, and in finite element software SAP2000 and ADINA. 

In the seventh chapter the conclusions of this thesis are briefly outlined. 




