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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αφού η πράσινη ενέργεια 

αποτελεί τόσο επιθυμία των πολιτών όσο και στόχο των κυβερνήσεων. Η σημαντικότερη από τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η αιολική με αιολικά πάρκα να αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο και 

χώρες να αναζητούν τοποθεσίες με τις ευνοϊκότερες συνθήκες. Στην προσπάθεια της αναζήτησης 

αυτής έρχονται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Στην παρούσα 

εργασία θα γίνει μια προσπάθεια να μελετηθεί μια τέτοια επένδυση στις ελληνικές θάλασσες.  

Αρχικά επιλέγεται στο πρώτο κεφάλαιο η θέση, ο αριθμός και το μοντέλο της ανεμογεννήτριας που θα 

εγκατασταθεί. Βασικό σημείο του κεφαλαίου αποτελεί η εξαγωγή των κατάλληλων μετεωρολογικών και 

γεωτεχνικών δεδομένων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση στη συνέχεια. Αποτελεί το 

κρισιμότερο στάδιο του έργου, αφού η θέση ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου κρίνει την οικονομική 

αποδοτικότητα του έργου. Παράλληλα διερευνούνται δεσμεύσεις που πρέπει να ικανοποιεί το πάρκο. 

Στην συνέχεια περιγράφεται όλη η διαδικασία που απαιτείται για τον έλεγχο των ανεμογεννητριών σε 

οριακή κατάσταση αστοχίας. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται με χρήση λογισμικών με στόχο την 

διευκόλυνση και τον εκσυγχρονισμό των υπολογισμών. Με τα δεδομένα του πρώτου κεφαλαίου 

μελετάται η συμπεριφορά της ανεμογεννήτριας απέναντι στα τυχηματικά φορτία του ανέμου και των 

κυμάτων. Βασικό έργο ενός πολιτικού μηχανικού αποτελεί η ανέγερση του υπεράκτιου αιολικού 

πάρκου. Για το λόγο αυτό περιγράφονται τα βήματα της μεταφοράς και της εγκατάστασης τόσο των 

ανεμογεννητριών όσο και των καλωδίων και των υποσταθμών. Τέλος γίνεται η αποτίμηση του έργου 

και ερευνάται η ενεργειακή και η οικονομική απόδοση του αιολικού πάρκου. Με βάση τα ανεμολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας εκτιμάται η ετήσια 

παραγόμενη ενέργεια, ενώ γίνεται και μία εκτίμηση για τα συνολικά έξοδα του έργου. Επίσης 

εξετάζονται διαφορετικά μοντέλα ανεμογεννητρίων ώστε να επιλεγεί το αποδοτικότερο.  
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ABSTRACT 

In recent years, renewable energy sources have evolved rapidly, as green energy is important not 

only for the citizens of developed countries but also for the governments worldwide. The most 

significant among renewable energy sources is wind energy, thus always new wind energy park 

projects have been developed worldwide and investors try to find the best spots for the farms with 

the most propitious conditions. In this effort has offshore wind energy an important part. This thesis 

tries to evaluate an investment of an offshore wind farm in Greek waters. 

First, a site is being chosen in the first chapter with its rated power and the number of wind turbines. 

This part is very important because all meteorological and geotechnical data, which are essential for 

the later analysis, are extracted. Selection of a favorable site is very critical for the economical viability 

of the project. Moreover, the first chapter investigates the ecological, marine etc. conditions, that the 

wind park must satisfy. Subsequently, the design requirements for offshore wind turbines are 

evaluated and the steel structure of the tower is checked, given the data that are extracted from 

chapter 1. All calculations are carried out with different softwares, each one of those with its own 

function in the analysis. The wind turbines’ resistance is checked against random wind and wave 

loads. After the steel structures’ evaluation comes the mission of management, transportation and 

installation of the wind turbines, the content of which has a significant meaning for a civil engineer. In 

this section, the procedure of building an offshore wind farm is described, which begins with the 

transport of the parts to the port and follows with the installation on site. In the final chapter, an 

energy analysis is carried out and the expected energy production, given the annual wind data and 

the power curve of the selected wind turbine model, is calculated. An estimation of the capital costs 

and the costs of operation and maintenance is performed, which is based in other installed wind 

parks, thus the economic viability is evaluated. Furthermore, it is examined whether a selection of 

another wind turbine model with higher or lower power capacity would be more profitable. 
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