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Το επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο του ΚΑΠΕ ισχύος 3,01MW βρίσκεται στην περιοχή της 
Λαυρεωτικής στην Αττική και αποτελείται από πέντε Α/Γ, εκ των οποίων οι τρεις αγοράστηκαν από 
το εξωτερικό (NEG-Micon 750kW, Enercon E-40 500kW και Vestas V47/660kW) και οι δύο είναι 
ελληνικής προέλευσης (ΟΑ-500kW και ΟΑ-600kW, κατασκευής ΠΥΡΚΑΛ)1. Το Α/Π 
χρηµατοδοτήθηκε από το Β�ΚΠΣ στα πλαίσια του ΕΠΕ-3.3. Σε πλήρη λειτουργία αναµένεται να 
παράγει 7.9GWh/έτος. 
 

 
 

Το Επιδεικτικό Αιολικό Πάρκο 3MW του ΚΑΠΕ, στην Λαυρεωτική Αττικής 
 

 
Βασικός στόχος του Α/Π είναι η αξιολόγηση ανεµογεννητριών µε διαφορετικές αρχές λειτουργίας, 
σε συνθήκες σύνθετης τοπογραφίας, που είναι οι κατ� εξοχήν χώροι εγκατάστασης Α/Π στην χώρα 
µας. Συγκεκριµένα υπάρχουν οι εξής τύποι Α/Γ: α) µε έλεγχο ισχύος λόγω αεροδυναµικής 
αποκόλλησης (stall) ή λόγω µεταβλητής γωνίας πτερυγίου (pitch), β) µε σταθερές ή µεταβαλλόµενες 
στροφές δροµέα γ) µε σύγχρονες ή ασύγχρονες ηλεκτρογεννήτριες. Επίσης, το γεγονός ότι το Α/Π 
βρίσκεται εντός της Αττικής, αποτελεί µία πρώτης τάξης ευκαιρία για την επίδειξη σε ένα µεγάλο 
µέρος του ελληνικού πληθυσµού, της τεχνολογίας των Α/Γ, της αιολικής ενέργειας και των ΑΠΕ 
γενικότερα. 
 
Η οn-line παρακολούθηση της λειτουργίας του Α/Π, καθώς και διάφορες άλλες σχετικές 
πληροφορίες, βρίσκονται σε ειδική παραποµπή (link) στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ: www.cres.gr 
 
 
 
Το πρόγραµµα επικοινωνίας 
Συνήθως, η παρακολούθηση της λειτουργίας (remote monitoring) και ο εξ� αποστάσεως έλεγχος Α/Γ 
(remote control), γίνεται µε προγράµµατα που παραδίδει ο εκάστοτε κατασκευαστής και τα οποία 
επικοινωνούν µε το Α/Π µε γραµµές σταθερής τηλεφωνίας. ∆υστυχώς, µεταξύ των κατασκευαστών 
Α/Γ, δεν υπάρχει καµία συµβατότητα στα προγράµµατα αυτά, µε αποτέλεσµα ο έλεγχος και η 

                                                 
1 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις Α/Γ ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, υπάρχουν στο τεύχος 8 (Απρίλιος 2001) 
των Ανεµολογίων. 



παρακολούθηση της λειτουργίας πολλών διαφορετικών Α/Γ, να καθίσταται περίπλοκος και 
χρονοβόρος διαδικασία. 
 
Το πρόγραµµα παρακολούθησης και ελέγχου που αναπτύχθηκε, επικοινωνεί µε τον ελεγκτή 
(controller) της κάθε Α/Γ, µέσω καλωδίου οπτικών ινών και µε ξεχωριστό τρόπο ανάλογα την Α/Γ 
(πρωτόκολλα: Jbus/Modbus, RS-232/485, VMP). Αν χρειαστεί µπορεί να επικοινωνήσει µέσω 
ειδικού καλωδίου σηµάτων και µε ανεξάρτητες µετρητικές συσκευές (transducers, ανεµόµετρα, κλπ) 
που ενδέχεται να εγκατασταθούν σε κάποιο σηµείο του Α/Π. Παρόµοια, συνδέεται και ο κεντρικός 
διακόπτης της χαµηλής τάσης του Α/Π (Sepam 2000), για την καταγραφή της συνολικής ισχύος. Ο 
Η/Υ βρίσκεται στον κεντρικό οικίσκο του Α/Π και διαθέτει 2 modem (ένα GSM και ένα γραµµής-
ISDN). 
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Η εφαρµογή είναι βασισµένη στην πολυδιεργασία (multiprocessing), ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήµατος Windows ΝΤ, έτσι ώστε η ενδεχόµενη αποτυχία µιας 
δραστηριότητας (δηλ. µιας σύνδεσης µε Α/Γ ή µε το internet ή µε το GSM δίκτυο) να µην έχει 
επίπτωση σε µία άλλη δραστηριότητα που εκτελείται ταυτόχρονα. Τα (ταυτόχρονα) δεδοµένα από 
κάθε Α/Γ αποθηκεύονται κάθε 10λεπτά. Η στατιστική τους επεξεργασία γίνεται, επίσης, παράλληλα 
µε την συλλογή των δεδοµένων. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης καθώς και τα λεπτοµερή, ανά 
δευτερόλεπτο, δεδοµένα του τελευταίου 10λεπτου (online data) διατίθενται για την παρακολούθηση 
της λειτουργίας του Α/Π µέσω internet και κινητής τηλεφωνίας.  
 
Σηµαντικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος είναι η δυνατότητα εκκίνησης και σταµατήµατος Α/Γ 
ή και του Α/Π, είτε τοπικά, είτε µέσω µηνύµατος SMS, είτε WAP, φυσικά µετά από µία ασφαλή 
διαδικασία αναγνώρισης του χρήστη. 
 
 
 
Οι χρήστες 
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε για δύο τύπου χρήστες: τους διαχειριστές (administrators) και τους 
απλούς χρήστες (guests). 
• Οι διαχειριστές είναι αυτοί οι οποίοι λαµβάνουν συνεχή και αναλυτική πληροφορία για την 
λειτουργία του Α/Π 2 φορές την ηµέρα (µία στις 7πµ και µία στις 4µµ), καθώς και ανά 3ωρο αν ο 



άνεµος είναι >8m/s. Η πληροφορία αποστέλλεται µε µήνυµα SMS ή και µε e-mail. Επίσης, οι 
χρήστες αυτοί (διαχειριστές) ειδοποιούνται άµεσα για τα ενδεχόµενα σφάλµατα λειτουργίας και 
έχουν την δυνατότητα, ανάλογα µε το σφάλµα, να επανεκκινήσουν εξ� αποστάσεως την Α/Γ (reset) 
µε SMS ή WAP. 
• Οι απλοί χρήστες έχουν την δυνατότητα της παρακολούθησης της λειτουργίας του Α/Π (και κατ� 
επέκταση των βασικών µετεωρολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής) είτε από το internet είτε 
από το κινητό τους τηλέφωνο. Το τελευταίο πραγµατοποιείται αποστέλλοντας ένα µήνυµα SMS µε 
τον χαρακτήρα ? (λατινικό ερωτηµατικό) στο 0944 560 987. Το πρόγραµµα θα τους στείλει ένα 
µήνυµα-απάντηση µε την ισχύ του Α/Π και της κάθε Α/Γ, καθώς και της ταχύτητας και της 
διεύθυνσης του ανέµου (µέσοι όροι του τελευταίου 10λεπτου). 
 

 
 

 
 
 
 
Επάνω: Η ιστοσελίδα του Α/Π και παράδειγµα λήψης e-mail. 

 
 

 
 

Αριστερά: ∆ιαφορετικοί τρόποι ελέγχου της ισχύος:  Μεταβολή της περιστροφής του δροµέα και της γωνίας βήµατος 
πτερυγίου (pitch) για ένα 10λεπτο. ∆εξιά: Κατανοµή της παραγόµενης ενέργειας του Α/Π ανά Α/Γ, για ένα 10λεπτο. 
 
 
 
Μηνύµατα SMS, WAP και Α/Π. 
Για την δεδοµένη εφαρµογή της παρακολούθησης και ελέγχου ενός Α/Π µε κινητή τηλεφωνία, το 
πρωτόκολλο WAP και τα µηνύµατα SMS είναι συµπληρωµατικές τεχνολογίες. Τα µηνύµατα SMS 
υποστηρίζονται απ� όλα τα κινητά, µε χαµηλό κόστος και χωρίς καµία ιδιαίτερη ρύθµιση. Έτσι, 
αρκεί ο χρήστης να έχει το τηλέφωνό του ανοικτό για να δεχθεί µηνύµατα (status, errors, warnings) 
από το Α/Π. Αυτό είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε το πρωτόκολλο WAP, γιατί ο 



χρήστης για να το χρησιµοποιήσει, πρέπει να κάνει ένα επιπλέον βήµα: να συνδεθεί µε τον Παροχέα 
κινητής τηλεφωνίας. Η επιπλέον σύνδεση αυτή δεν είναι µόνιµη, κοστίζει, είναι σχετικά αργή, και 
δεν δέχεται ταυτόχρονες κλήσεις. Όµως, µπορεί να ανακτήσει σε πραγµατικά αµφίδροµη 
επικοινωνία (online), µια πιο εξειδικευµένη πληροφορία µέσω γραφικών διαγραµµάτων και µενού 
επιλογών. Στο µέλλον, η τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας (GPRS, 3G, push technologies) θα 
εξαλείψει τα παραπάνω µειονεκτήµατα και θα αποτελέσει την κύρια µορφή επικοινωνίας (π.χ. 
µήνυµα µε το γράφηµα ταχύτητας του ανέµου, την καµπύλη ισχύος, κλπ).  
 
 
 
Υλοποίηση 
Βασικό χαρακτηριστικό µιας τέτοιας εφαρµογής είναι ότι η διαθέσιµη πληροφορία (π.χ. το 
περιεχόµενο µιας σελίδας web) είναι «δυναµική», µεταβάλλεται δηλαδή στον χρόνο. Όµως, η 
αδυναµία παροχής µισθωµένης τηλ. γραµµής µε φορέα internet, αλλά και το υψηλό κόστος της, 
οδήγησε στο να προκριθεί η λύση της ISDN dial-up γραµµής µε τον φορέα (provider), για την 
συνεχή (ανά 10λεπτο) ανανέωση των ιστοσελίδων στο internet καθώς και την αποστολή e-mail. Για 
τους ίδιους λόγους, αλλά και για λόγους ασφάλειας, η υλοποίηση της επικοινωνίας µέσω WAP 
επιλέχθηκε να γίνεται µέσω απ� ευθείας κλήσεων στο Α/Π. Ως εκ τούτου, ο Η/Υ εκτελεί, 
ταυτόχρονα µε την συλλογή και την επεξεργασία των δεδοµένων, χρέη πύλης WAP (gateway) και 
HTTP Server, µε δυνατότητα υλοποίησης δυναµικών σελίδων ASP (Active Server Pages). Αυτή την 
στιγµή η επικοινωνία µέσω WAP βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία.  
 
Συνοπτικά, η διαδικασία µιας επικοινωνίας µε WAP γίνεται ως εξής: 
• ο χρήστης καλεί το Α/Π µέσω WAP και ζητά µία συγκεκριµένη σελίδα URL 
• η πύλη (gateway) WAP µετατρέπει την εντολή σε κανονικό περιεχόµενο HTTP 
• o HTTP server επεξεργάζεται το ASP αρχείο, πραγµατοποιεί την στατιστική επεξεργασία, 
ανακτά τα δεδοµένα και µορφοποιεί ανάλογα την ιστοσελίδα  

• η πύλη WAP µετατρέπει και συµπιέζει την πληροφορία αυτή, έτσι ώστε να µειώσει τον όγκο της 
ιστοσελίδας, αλλά και να επιταχύνει την απεικόνιση στην οθόνη του κινητού, µιας που διαθέτει 
µειωµένης δυνατότητας επεξεργαστή. 

• Τέλος, ο πλοηγός (browser) WAP εµφανίζει την ιστοσελίδα. 
 

                            
 
Παράδειγµα σύνδεσης µέσω WAP. α) Επιλογή από µενού της ζητούµενης πληροφορίας. β) Απεικόνιση αποτελεσµάτων.  
 
 
Αποτελέσµατα 
Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βασικός στόχος του Α/Π είναι και η σύγκριση της 
απόδοσης των 5 Α/Γ. Αυτό προϋποθέτει έναν ενιαίο και αξιόπιστο σύστηµα παρακολούθησης των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών τους. Ήδη, η λειτουργία του έχει επιτρέψει την µεγιστοποίηση της 
διαθεσιµότητας των Α/Γ, την απόκτηση σηµαντικής τεχνογνωσίας, καθώς και την δηµιουργία µιας 
σηµαντικής βάσης δεδοµένων. Σύντοµα, οι Α/Γ θα εξοπλιστούν µε µετρητικά συστήµατα, ώστε να 
καταστεί δυνατό να µελετηθούν σε βάθος, φαινόµενα όπως: η επίδραση της τυρβώδους ροής του 
αέρα σε ανώµαλη τοπογραφία στην καταπόνηση των Α/Γ και στην διακύµανση της παραγόµενης 
ηλεκτρικής ισχύος ανά τύπο Α/Γ. 


