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Αυτόνομα συστήματα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας

Κοινωνικά και τεχνικά χαρακτηριστικά 

        Μικρή κλίμακα και τοπική παραγωγή ηλεκτρικής                                            
ενέργειας, από το οικιακό επίπεδο μέχρι και τη μικρή                                   
βιοτεχνία.

 Εφαρμόζονται συνήθως σε αγροτικές περιοχές που                                                
υπάρχει αφθονία σε φυσικούς πόρους.

 Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο και με αποθήκευση σε συσσωρευτές.

 Χρήση πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να καλυφθεί η κατανάλωση 
και οι εποχιακές διακυμάνσεις στην παραγωγή (ήλιος, αέρας, τρεχούμενο νερό).

 Δυνατότητα απόφασης και εφαρμογής, σε ατομικό ή κοινοτικό επίπεδο, σε σχέση 
με την ποσότητα παραγωγής και κατανάλωσης.

 Περιβαλλοντικός αντίκτυπος σχετικά άμεσος και τοπικός.

 Δημιουργία προϋποθέσεων για βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό σε μικρή 
κλίμακα, με στόχο την αυτάρκεια και τη βιωσιμότητα



  

Υβριδικό σύστημα με ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά πλαίσια 

       

Αυτόνομα συστήματα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας



  

Χαρακτηριστικά κατασκευών ανοιχτού κώδικα –                                       
open source hardware OSHW

        Το αρχικό κόστος του προϊόντος είναι χαμηλό, γιατί συνήθως                             
χρειάζεται να προμηθευτείτε κανείς μόνο τα υλικά.

 Το προϊόν είναι πιο καλά προσαρμοσμένο σε τοπικές συνθήκες γιατί έχουν 
τροποποιηθεί τα σχέδια του από τους χρήστες.

 Το προϊόν μπορεί να συντηρηθεί πιο εύκολα, μιας και οι χρήστες έχουν 
συμμετάσχει στην κατασκευή του.

 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας γίνεται από το δίκτυο των χρηστών της τεχνολογίας.

 Με αυτό τον τρόπο το δίκτυο μπορεί να αναπτύξει ανθεκτικά προϊόντα και να 
μοιραστεί το κόστος της έρευνας. 

 Για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο δίκτυο χρειάζεται ένα πρωτότυπο που να 
αναγνωρίζεται από την κοινότητα ως λειτουργικό και να έχει αποδείξει την 
αξιοπιστία του.

Κατασκευές ανοιχτού κώδικα



  

Τοπικά κατασκευασμένες μικρές ανεμογεννήτριες ανοιχτού κώδικα 

        Βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας τα εγχειρίδια κατασκευής.

 2000 - συντάχτηκε για πρώτη φορά το 
εγχειρίδιο από τον Hugh Piggott για την 
ΜΚΟ  ITDG (Practical Action).

 2005 και 2008: εκδόθηκε το “How to build a 
wind turbine” και το “A wind turbine recipe 
book”.

 2005 - 2014: Τα εγχειρήδια έχουν 
μεταφραστεί σε πάνω από 10 γλώσσες και 
με βάση αυτά έχουν κατασκευαστεί 
περισσότερες από 1000 ανεμογεννήτριες σε 
όλο τον κόσμο. 

 Κοινότητα ανάπτυξης τεχνολογίας στο 
www.fieldlines.com και στο 
www.windempowerment.org 

Μικρές ανεμογεννήτριες ανοιχτού 
κώδικα



  

Τοπική κατασκευή μικρών ανεμογεννητριών ανοιχτού κώδικα

       
Ομάδες που οργανώνουν σεμινάρια κατασκευής:

Scoraig Wind – Σκωτία, Tripalium – Γαλλία, 

Other power – ΗΠΑ, V3 – Αγγλία, CAT – 
Ουαλία, AT center – Ν.Κορέα, Νέα Γουινέα – 
Ελλάδα

Μικρές ανεμογεννήτριες ανοιχτού 
κώδικα

ΜΚΟ που οργανώνουν κατασκευές και 
εγκαταστάσεις για ηλεκτροδότηση χωριών:

Wind Aid – Περού, Blue Energy – Νικαράγουα, 
I-love-windpower – Μαλί, COMET-ME – 
Παλαιστίνη, Green Step – Καμερούν, ÉolSénégal 
– Σενεγάλη, Solar-Mad – Μαδαγασκάρη, Clean 
Energy Initiative – Μοζαμβίκη, 500RPM - 
Αργεντινή



  

Κατασκευάζοντας μια μικρή ανεμογεννήτρια:

 Κατασκευή των πτερυγίων

 Κατασκευή στάτη – περιέλιξη πηνίων

 Κατασκευή δρομέα – τοποθέτηση 
μαγνητών

 Χαλύβδινη κατασκευή στήριξης

 Συναρμολόγηση γεννήτριας

 Κατασκευή του ανεμουρίου

 Ζυγοστάθμιση ανεμογεννήτριας

Τοπική κατασκευή μικρών ανεμογεννητριών

       

Εργαστήρια Ενέργειας στη Νέα 
Γουινέα – μικρή ανεμογεννήτρια



  

Κατασκευάζοντας μια μικρή υδρογεννήτρια:

 Κατασκευή στάτη – περιέλιξη πηνίων

 Κατασκευή δρομέα – τοποθέτηση 
μαγνητών

 Χαλύβδινη κατασκευή στήριξης

 Συναρμολόγηση γεννήτριας και 
στροβίλου

 Κατασκευή του ανοξείδωτου 
περιβλήματος

 Ρυθμίσεις υδρογεννήτριας

Τοπική κατασκευή μικρών υδρογεννητριών

       

Εργαστήρια Ενέργειας στη Νέα 
Γουινέα – μικρή υδρογεννήτρια



  

Κατασκευάζοντας ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο:

 Σύνδεση κυψελών  σε σειρές

 Σύνδεση σειρών

 Τοποθέτηση στο υπόστρωμα

 Στεγανοποίηση και εγκιβωτισμός 
κυψελών

 Κατασκευή πλαισίου αλουμινίου

 Συναρμολόγηση κουτιού σύνδεσης

 Προσθήκη διόδων

Τοπική κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων

       

Εργαστήρια Ενέργειας στη Νέα 
Γουινέα – φωτοβολταϊκό πλαίσιο



  

Χαρακτηριστικά συστήματος:

 450W (10 πλαίσια των 45W)

 Ρυθμιστής φόρτισης

 Συσσωρευτές 12VDC

 Αντιστροφέας 230V/50Hz

 Συσκευές: μικρό ψυγείο, 
μικροεργαλεία κουζίνας, 
φορτιστές, φωτισμός για 
εσωτερικό και εξωτερικό 
χώρο και ενίοτε projector

Τοπικά κατασκευασμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια στο Cafe Ταράτσα 
στην Νέα Γουινέα - Αθήνα

       

Αυτόνομο σύστημα ηλιακής 
ενέργειας



  

Αυτόνομο σύστημα αιολικής 
ενέργειας

Τοπικά κατασκευασμένες ανεμογεννήτριες στην οικοκοινότητα      
Σπιθάρι – Waking life - Μαραθώνας

       
Χαρακτηριστικά συστήματος:

 Α/Γ 600W (2.4m διάμετρος) για 
σύνδεση σε συσσωρευτές

 Α/Γ 900W (3m διάμετρος) για 
σύνδεση σε συσσωρευτές

 Ρυθμιστής φόρτισης και 
απορριπτικό φορτίο

 Συσσωρευτές 24VDC

 Αντιστροφέας 230V/50Hz

 Συσκευές: υπολογιστές, αντλία, 
φορτιστές, φωτισμός για 
εσωτερικό και εξωτερικό    
χώρο.



  

Αυτόνομο σύστημα υδραυλικής 
ενέργειας

Τοπικά κατασκευασμένη υδρογεννήτρια στο αγρόκτημα Ροδοκάλο - 
Υπάτη

       
Χαρακτηριστικά συστήματος:

 450W υδρογεννήτρια

 Ρυθμιστής φόρτισης και 
απορριπτικό φορτίο για 
θέρμανση νερού

 Συσσωρευτές 24VDC

 Αντιστροφέας 230V/50Hz

 Συσκευές: ψυγείο, 
μικροεργαλεία κουζίνας, 
φορτιστές, τηλεόραση, 
φωτισμός για εσωτερικό και 
εξωτερικό χώρο,       
εργαλεία.



  

Υβριδικό αυτόνομο σύστημα 
αιολικής και ηλιακής ενέργειας

Τοπικά κατασκευασμένη ανεμογεννήτρια και εμπορικά φωτοβολταϊκά 
πλαίσια σε βιολογικό ελαιώνα - Φιλιατρά

       Χαρακτηριστικά συστήματος:

 4500W (18 πλαίσια των 250W)

 800W Α/Γ (2.4m διάμετρος) για 
σύνδεση στο δίκτυο

 Απορριπτικό φορτίο

 Συσσωρευτές 48VDC

 Αντιστροφέας 230V/50Hz

 Συσκευές: ψυγείο, μικροεργαλεία 
κουζίνας, καφετιέρα, πλυντήριο, 
θερμοσίφωνο, υπολογιστές, 
φορτιστές, φωτισμός για 
εσωτερικό και εξωτερικό       
χώρο.



  

Αυτόνομα συστήματα 
ηλεκτροδότησης και μικροδίκτυα

Αυτόνομα συστήματα ηλεκτροδότησης – τα κύτταρα ενός μικροδικτύου     

                       

       

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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