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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι εγκαταςτάςεισ υπεράκτιων αιολικϊν πάρκων ςυνεχϊσ επικεντρϊνουν το ερευνθτικό
ενδιαφζρον εφόςον κεωρoφνται ζνασ αποδοτικόσ μθχανιςμόσ για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν
αναγκϊν απομονωμζνων φορτίων. Η αποτίμθςθ του ενεργειακοφ δυναμικοφ των υπεράκτιων
αιολικϊν πάρκων είναι παράγοντασ κλειδί που κακορίηει τθν επιτυχι εγκατάςταςθ, λειτουργία και
εμποροποίθςθ των υπεράκτιων τεχνολογιϊν. Τα δεδομζνα που χρθςιμοποιοφνται αναφζρονται ςε
πολλζσ μεταβλθτζσ, θ ςθμαντικότερθ των οποίων είναι θ ταχφτθτα ανζμου. Παρόλα αυτά, λόγω
αςτοχίασ των μετριςεων και άλλων παραγόντων, τα καταγεγραμμζνα δεδομζνα μπορεί να μθν
εμφανίηουν ομοιογζνεια λόγω τθσ μερικισ ι πλιρουσ απουςίασ αυτϊν. Αυτό το γεγονόσ προβάλει
εμπόδια ςτθν αποτίμθςθ του ενεργειακοφ δυναμικοφ και κατ` επζκταςθ ςτο ςχεδιαςμό του
αιολικοφ πάρκου. Η παροφςα διπλωματικι εργαςία επικεντρϊνεται ςτθ διαχείριςθ ελλιπϊν
δεδομζνων. Τα δεδομζνα προζρχονται από ζνα ςφςτθμα καταγραφισ κλιματολογικϊν και άλλων
παραμζτρων εγκατεςτθμζνο ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. Αρχικά, διερευνάται το κζμα τθσ πολφ
βραχυπρόκεςμθσ πρόβλεψθσ ταχφτθτασ μζςω μοντζλων που είναι δομθμζνα με αλγόρικμουσ
υπολογιςτικισ νοθμοςφνθσ. Εξετάηεται ζνα ςφνολο μοντζλων ςε δφο διαφορετικζσ χρονικζσ
κλίμακεσ πρόβλεψθσ. Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται μια ςυγκριτικι ανάλυςθ αλγορίκμων
ςυςταδοποίθςθσ για τθν ομαδοποίθςθ των θμεριςιων καμπυλϊν ταχφτθτασ ανζμου. Κάκε ομάδα
χαρακτθρίηεται από μια τυπικι καμπφλθ. Μζςω των τυπικϊν καμπυλϊν προκφπτει ζνα μοντζλο
περιγραφισ των αρχικϊν δεδομζνων. Η ςυςταδοποίθςθ αποτελεί τον πυρινα για τθν ανάπτυξθ
ενόσ ςυνόλου τεχνικϊν για τθ ςυμπλιρωςθ των ελλιπϊν δεδομζνων. Επιπλζον, θ βζλτιςτθ
χωροκζτθςθ ενόσ ςυνόλου ανεμογεννθτριϊν προσ ςχθματιςμό αιολικοφ πάρκου αποτελεί κζμα
προσ διερεφνθςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ. Εξετάηονται δφο μετα-ευριςτικοί αλγόρικμοι
βελτιςτοποίθςθσ και προτείνεται ζνασ καινοτόμοσ. Μετά τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ τοπολογίασ του
αιολικοφ πάρκου, ακολουκεί θ οικονομικι αποτίμθςθ του για όλθ τθ διάρκεια του κφκλου ηωι
του.
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