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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τους κανόνες και προτείνει την δημιουργία ενός 

συστήματος βασισμένο στην ασαφή λογική για την αξιολόγηση και επιλογή της κατάλληλης 

θέσης χωροθέτησης αιολικών πάρκων. Η διαδικασία της αξιολόγησης μιας τέτοιας θέσης 

περιλαμβάνει την χρήση μιας σειράς κριτηρίων των οποίων οι κρίσιμες τιμές καθορίζονται από το 

νομικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας (της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης). Τα κριτήρια που 

αναφέρονται αξιοποιούνται για την κατασκευή ασαφών συνόλων και κατ’ επέκταση βάση αυτών 

δημιουργούνται οι ασαφείς κανόνες για ένα σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων με χρήση της 

ασαφούς λογικής (Fuzzy Inference System) που θα αναλάβει την αξιολόγηση (ποσοτικά) των 

εξεταζόμενων θέσεων. Το σύστημα που αναπτύχθηκε δοκιμάζεται έπειτα σε δύο περιπτώσεις για 

να εξακριβωθεί η ορθή του λειτουργία. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation examines the creation of a system based on fuzzy logic for the evaluation and 

selection of the appropriate location for wind farms. The evaluation process for such a position 

includes the analysis and examination of a series of criteria whose critical values are determined 

by the legal framework of each country, including Greece. These criteria are used for the 

construction of fuzzy sets and consequently, based on them, fuzzy rules are created for a Fuzzy 

Inference system that will undertake the evaluation (quantitative) of the examined positions. The 

system so developed is consequently tested in two site case studies to verify its operation.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Schaffung eines auf Fuzzylogik basierenden Systems 

zur Bewertung und Auswahl des geeigneten Standorts für Windparks. Der Prozess der Bewertung 

einer solchen Position umfasst die Analyse und Untersuchung einer Reihe von Kriterien, deren 

kritische Werte durch den rechtlichen Rahmen jedes Landes, einschließlich Griechenlands, 

bestimmt werden. Die genannten Kriterien, werden für die Konstruktion Fuzzy-Mengen 

verwendet und folglich, werden auf deren Grundlage die Fuzzy Regeln für ein Fuzzy-Inferenz-

System erstellt, das die Bewertung (quantitativ) der untersuchten Positionen übernimmt. Das 

entwickelte System wird dann in zwei Fallstudien vor Ort getestet, um seinen ordnungsgemäßen 

Betrieb zu überprüfen. 
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1.0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η αιολική ενέργεια αποδεικνύεται μια πολλά υποσχόμενη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, 

συμπληρώνοντας ή αντικαθιστώντας τα συμβατικά ενεργειακά συστήματα για την κάλυψη των 

παγκόσμιων ενεργειακών απαιτήσεων. Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παγκοσμίως, ενώ και στην Ελλάδα οι επενδύσεις 

σε εγκαταστάσεις αυξάνονται ολοένα.  

Ωστόσο, η αξιοποίηση των σύγχρονων ανεμογεννητριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, 

πέραν των τεχνικών προδιαγραφών των ίδιων, στην επιλογή της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης 

αιολικών πάρκων, όπου μπορούν να εγκατασταθούν με σχετικά μεγάλη πυκνότητα και να 

παράγουν αντίστοιχα σημαντικά ποσά ενέργειας. Η επιλογή της θέσης που θα εγκατασταθεί ένα 

αιολικό πάρκο εν γένει εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες. Αφενός την καταλληλότητα της 

θέσης ως προς την εξεταζόμενη χρήση: ικανή μέση ταχύτητα ανέμου στο μεγαλύτερο μέρος του 

χρόνου ώστε να είναι αποδοτική η παραγωγή ενέργειας, σύνδεση με υποδομές μεταφοράς 

ενέργειας και μετακίνησης από και προς την θέση εργαζομένων, μηχανημάτων και υλικών, 

κατάλληλο υψόμετρο κ.α. Αφετέρου, την ικανοποίηση συγκεκριμένων προδιαγραφών ή 

απαιτήσεων που προέρχονται από τους κατά τόπους εθνικούς, περιφερειακούς ή/και τοπικούς 

κανονισμούς, όπως για παράδειγμα ελάχιστες δυνατές αποστάσεις από παραγωγικές 

δραστηριότητες, οικισμούς ή σημεία ιστορικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.  

Κατά συνέπεια, βασική πρόκληση για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου αποτελεί η 

εξεύρεση της κατάλληλης θέσης χωροθέτησής αυτού που θα ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις 

λειτουργίας όσο και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από νόμους και κανονισμούς. Η πρόκληση 

ως προς αυτό, είναι διττή: αφενός, και δεδομένου του επιπέδου της επένδυσης για ένα αιολικό 

πάρκο, η θέση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα βασικά χαρακτηριστικά της να εξασφαλίζουν 
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μια αποδοτική λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και αφετέρου, το αιολικό πάρκο θα 

πρέπει να προκαλεί τις ελάχιστες δυνατές οχλήσεις στην παραγωγή και οικονομική 

δραστηριότητα των όμορων περιοχών. Σε πολλές περιπτώσεις, η ικανοποίηση των κριτηρίων 

αυτών οδηγεί σε ασύμβατες καταστάσεις, όπου π.χ. ένα σημείο είναι εξαιρετικό όσον αφορά στα 

χαρακτηριστικά της λειτουργίας του πάρκου αλλά βρίσκεται εντός προστατευόμενης 

περιβαλλοντικής περιοχής ή πλησίον οικισμού.  

Ως αποτέλεσμα, το προς επίλυση πρόβλημα είναι σύνθετο και πολυπαραγοντικό. Αυτή η 

πολυπλοκότητα κατά συνέπεια, έχει οδηγήσει στην ευρεία χρήση τεχνικών υπολογιστικής 

νοημοσύνης. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η χρήση των εν λόγω εργαλείων αποτελεί πρόκληση για 

τον σχεδιαστή μηχανικό. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει το πρόβλημα της αξιολόγησης μιας πιθανής 

θέσης εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου με την χρήση υπολογιστικής νοημοσύνης, μέσω της 

ανάπτυξης ενός συστήματος ασαφούς λογικής. Η εργασία εξετάζει την υπάρχουσα νομοθεσία και 

πρακτική στις απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου (εστιάζοντας στην Ελλάδα) 

και μέσω αυτών κατασκευάζεται το έμπειρο σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να γίνει η 

αξιολόγηση οποιασδήποτε θέσης.  

Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη: 

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις για την χωροθέτηση αιολικών πάρκων στην Ελλάδα.  

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζει τα βασικά της ασαφούς λογικής και του 

τρόπου λειτουργίας αυτής, ως θεωρητικό υπόβαθρο για την ανάλυση και δημιουργία του 

συστήματος αξιολόγησης.  

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση σε αντίστοιχα 

συστήματα που υπάρχουν ή προτείνονται στην σχετική βιβλιογραφία και αφορούν στην 

αξιολόγηση θέσεων εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση εστιάζει 

ιδιαίτερα στην πρόταση ή χρήση συστημάτων υπολογιστικής νοημοσύνης και ιδιαίτερα ασαφούς 

λογικής. . 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει το σύστημα ασαφούς λογικής που κατασκευάστηκε για 

τις ανάγκες της εργασίας παρουσιάζοντας όλες τις σχετικές παραμέτρους λειτουργίας του.  
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Στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και αναλύεται η χρήση του συστήματος σε δύο μελέτες 

περίπτωσης για δύο θεωρούμενες θέσεις εγκατάστασης. 

Η εργασία κλείνει με το κεφάλαιο των συμπερασμάτων και την αντίστοιχη πρόταση 

μελλοντικών ερευνητικών κατευθύνσεων.  
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2.0  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή η επιλογή και αξιολόγηση της θέσης εγκατάστασης ενός 

αιολικού πάρκου εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, εκ των οποίων πολλοί σημαντικούς 

αποτελούν οι απαιτήσεις από το εκάστοτε ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο που επικρατεί. Στην 

Ελλάδα το σχετικό πλαίσιο καθορίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες και μετακινήθηκε από την 

εξέταση των όρων για την περιβαλλοντική αξιολόγηση προς τον καθορισμό συγκεκριμένων 

ποσοτικών κριτηρίων. Στο παρόν κεφάλαιο το σχετικό πλαίσιο παρουσιάζεται συνοπτικά, 

εστιάζοντας κυρίως στις απαιτήσεις (ποσοτικές) για την επιλογή κατάλληλων περιοχών για την 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων που αποτελεί και το θέμα της εργασίας. 

2.1 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Δεδομένου του υψηλού δυναμικού της χώρας όσον αφορά στις ΑΠΕ (κυρίως ηλιακά και αιολικά), 

ήταν σαφές ότι θα υπήρχε σημαντικό ενδιαφέρον για αντίστοιχες επενδύσεις στο χώρο, 

ενδιαφέρον που τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί εξαιτίας της απόφασης της χώρας για πλήρη 

απολιγνητοποίηση μέχρι το έτος 2025. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την εγκατάσταση 

αιολικών πάρκων περιλαμβάνει τους παρακάτω νόμους: 
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1. Νόμος 2244/94 [1]. Αποτελεί τον πρώτο νόμο που ρύθμισε ζητήματα παραγωγής ενέργειας 

από ΑΠΕ, κυρίως όσον αφορά στο ζήτημα της επένδυσης και της πώλησης της 

παραγόμενης ενέργειας στον (μέχρι τότε) βασικό διανομέα την ΔΕΗ.  

2. Νόμος 2773/1999 [2], που αποτέλεσε και την απαρχή της απελευθέρωσης της παραγωγής 

της ηλεκτρικής ενέργειας, τερματίζοντας το μονοπώλιο της ΔΕΗ και δημιουργώντας για 

πρώτη φορά την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).  

3. Νόμος 2941/2001 [3] που οδήγησε στην περαιτέρω απλοποίηση του αρχικού πλαισίου 

όσον αφορά στις διαδικασίες ίδρυσης και οργάνωσης εταιριών παραγωγής ενέργειας μέσω 

ΑΠΕ. 

4. Νόμος 3017/2002 [4], που αποτελούσε την κύρωση από την Ελλάδα του Πρωτοκόλλου 

του Κιότο 

5. Νόμος 3175/2003 [5], που συμπεριλάμβανε και την γεωθερμία στις ΑΠΕ 

6. Νόμος 3468/2006 [6], που αφορούσε στην ρύθμιση ζητημάτων για την αδειοδότηση 

μονάδων ΑΠΕ και την σύνδεση τους στο δίκτυο μεταφοράς 

7. Νόμος 3851/2010 [7], που αφορούσε σε περαιτέρω ρυθμίσεις σχετικά με την λειτουργία 

εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αύξανε το στόχο παραγωγής από ΑΠΕ στο 20% εναρμονίζοντας 

την Ελλάδα με την ΕΕ 

8. Νόμος 4062/2012 [8], όπου παρουσίαζε το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ που αφορούσε κυρίως στην 

λειτουργία των ηλιακών ΑΠΕ 

9. Νόμος 4146/2013 [9], που έθεσε περιορισμούς σε χρηματοδότηση για επενδύσεις ΑΠΕ 

αποκόπτοντας αυτές από τα ΕΣΠΑ 
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10. Νόμος 4414/2016 [10], που αφορούσε στην εναρμόνιση του πλαισιού με το αντίστοιχο 

ευρωπαϊκό σχέδιο για τα έτη 2014-2020 και ρύθμισε βασικά ζητήματα για την προσφορά 

και αγορά του παραγόμενου ρεύματος 

11. Νόμος 4685/2020 [11], όπου ενσωματώθηκαν οι οδηγίες 2018/844 και 2019/692 της ΕΕ 

2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΩΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των θέσεων εγκατάστασης αιολικών πάρκων στην Ελλάδα 

τέθηκαν το 2008 και ισχύουν και σήμερα με ελάχιστες αλλαγές και τροποποιήσεις οι οποίες 

αφορούν σε μεταβολές των τιμών για την συμπερίληψη του αυξανόμενου μεγέθους των 

γεννητριών. Παρουσιάστηκαν στο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΦΕΚ 2464 Β/3- 12-2008) [13].  

Το σχετικό πλαίσιο διακρίνει τον εθνικό χώρο σε κατηγορίες και παράλληλα θέτει κανόνες 

για την χωροθέτηση βάση ειδικών κατηγοριών κριτηρίων.  

Σύμφωνα με το πλαίσιο η διαίρεση του εθνικού χώρου έχει ως εξής [13]:  

1. Η πρώτη κατηγορία αφορά στην ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας. Οι 

περιοχές που περιλαμβάνει διαχωρίζονται περαιτέρω σε ΠΑΠ1 και σε ΠΑΚ2. Οι πρώτες 

αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως οι πλέον κατάλληλες και προσοδοφόρες για την 

εγκατάσταση αιολικών πάρκων (Εικόνα 1). Οι δεύτερες περιλαμβάνουν τις περιοχές που ενώ 

                                                

1 Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας 
2 Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας 
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δεν διαθέτουν τις αντίστοιχες δυνατότητες, ωστόσο είναι εκμεταλλεύσιμες σε κάποιο βαθμό 

ως προς την παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα.  

2. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην Αττική η οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων της (πυκνότητα 

πληθυσμού, ενεργειακές ανάγκες κλπ) θεωρείται ξεχωριστά από την υπόλοιπη επικράτεια.  

3. Η τρίτη κατηγορία αφορά στα κατοικημένα νησιά σε όλα τα Ελληνικά πελάγη. Θεωρούνται 

ως ξεχωριστή κατηγορία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (έλλειψη διασύνδεσης, 

ελάχιστος χώρος κλπ.)  

4. Η τέταρτη κατηγορία αφορά στον εν γένει θαλάσσιο χώρο καθώς και τα ακατοίκητα νησιά.  

 

Εικόνα 1: Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας [13] 
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Οι σχετικοί κανόνες και κριτήρια για την χωροθέτηση παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη 

παράγραφο και κατά βάση αποτελούν τις ελάχιστες ή μέγιστες κατά περίπτωση τιμές αποστάσεων 

από χώρους ενδιαφέροντας.  

2.2.1 Κριτήρια απόστασης των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας 

Το εθνικό πλαίσιο περιλαμβάνει δύο τύπους αποστάσεων. Ο πρώτος αφορά στην εξασφάλιση της 

απόδοσης και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 [13]. 

 

Πίνακας 1: Αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και απόδοσης των εγκαταστάσεων 

Α/Π [13] 

Κριτήριο Μέγιστη/ελάχιστη απόσταση 

Α. Προσβασιμότητα: Καθορίζεται ως η 

μέγιστη απόσταση από οποιοδήποτε τύπο 

οδού που επιτρέπει την χερσαία πρόσβαση 

Κατηγορία Ι (ΠΑΠ) και Κατηγορία ΙΙ (Αττική): 

20 χλμ.  

Κατηγορία Ι (ΠΑΚ): 15 χλμ.  

Κατηγορία ΙΙΙ: 10 χλμ.  

Β. Σύνδεση με δίκτυα διανομής: 

Καθορίζεται ως η μέγιστη απόσταση από 

κόμβους σύνδεσης στο εκάστοτε δίκτυο 

(υψηλής, μέσης ή χαμηλής τάσης) 

Κατά τα οριζόμενα από τον Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή την 

ΔΕΗ στην εκάστοτε σύμβαση σύνδεσης στο 

δίκτυο μεταφοράς  

Γ. Πυκνότητα εγκατάστασης: Καθορίζεται 

ως η ελάχιστη απόσταση μεταξύ γεννητριών 

Με βάση την διάμετρο του ρότορα της γεννήτριας 

d σε μέτρα: 2.5*d 
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Ο δεύτερος τύπος αποστάσεων αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις από ασύμβατες χρήσεις, οι οποίες 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2: Ασύμβατες χρήσεις - δραστηριότητες καθώς και ελάχιστες αποστάσεις της θέσης 

εγκατάστασης αιολικής μονάδας από αυτούς [13] 

 

Α. Αποστάσεις από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

Ασύμβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση  

Περιοχές προστασίας φυσικού περιβάλλοντος 

και απόλυτης προστασίας αυτού (σύμφωνα με 

το άρθρο 19 παρ.1, 2 ν.1650/86 ) 

Ανάλογα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου ή αντίστοιχο 

Προεδρικό Διάταγμα ή ΚΥΑ (ν. 3044/02) 

Περιοχές προστασίας φυσικού περιβάλλοντος 

και απόλυτης προστασίας αυτού (σύμφωνα με 

τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 

1650/1986). Υγρότοποι RAMSAR και 

οικότοποι ενταγμένοι στο δίκτυο NATURA  

Κατά περίπτωση  

Ακτές που υπάγονται σε πρόγραμμα 

παρακολούθησης ποιότητας νερού  

1500μ.2 

Περιοχές προστασίας ορνιθοπανίδας (SPA)  Κατά περίπτωση  
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Β. Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ασύμβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση  

Μνημεία και χώροι Παγκόσμιας Κληρονομίας 

σύμφωνα με την παράγραφο 5. ε. ββ του άρθρου 

50 του Ν. 3028/02  

3.000 μ.  

Λοιποί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία  7*d, ή τουλάχιστον 500 μέτρα 

 

 

Γ. Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες 

Ασύμβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση από τα όρια του 

οικισμού ή της μονής 

Οικισμοί > 2000 κατοίκων ή τουριστικοί 

οικισμοί <2000 κατοίκων κατά το άρθρο 2 του 

π.δ. 24.4/3.5.1985 

1.000 μ  

Παραδοσιακοί οικισμοί 1.500 μ.  

Λοιποί οικισμοί 500 μ.  

Ιερές Μονές 500 μ.  

Επίπεδο θορύβου Ελάχιστο επίπεδο μικρότερο των 45 db. 
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Δ. Αποστάσεις από δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις 

Ασύμβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση  

Σιδηροδρομικές γραμμές και κύριοι οδικοί 

άξονες 

1.5*d  

Γραμμές υψηλής τάσης 1.5*d 

Εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνίας, RADAR Κατά περίπτωση  

Εγκαταστάσεις αεροπλοϊας Κατά περίπτωση  

 

 

Ε. Αποστάσεις από ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 

Ασύμβατη χρήση Ελάχιστη απόσταση  

Εγκαταστάσεις πρωτόγεννούς τομέα  1.5*d 

Λατομεία Κατά την σχετική νομοθεσία.  

Μεταλλεία/ ορυχεία  500 μ.  

Εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα  1.000 μ  
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3.0  ΑΣΑΦΗΣ ΛΟΓΙΚΗ 

Η λογική δύο τιμών ή Boolean λογική, είναι μια καλά καθορισμένη και χρησιμοποιούμενη θεωρία. 

Η λογική του Boole είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εφαρμογή σε υπολογιστικά συστήματα 

όπου οι πληροφορίες ή η γνώση σχετικά με ένα πρόβλημα κωδικοποιούνται με την χρήση δύο 

μόνο τιμών. Η λογική του Boole έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πρώτων 

συστημάτων συλλογισμού της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στη μηχανή συμπερασμάτων των 

έμπειρων συστημάτων. Για τέτοια συστήματα αναπαράστασης γνώσης και συλλογισμού, ο 

προτασιακός λογισμός και ο κατηγορηματικός λογισμός πρώτης τάξης χρησιμοποιούνται ευρέως 

ως γλώσσα αναπαράστασης. Με τη λογική Boole συνδέεται η παραδοσιακή θεωρία συνόλων δύο 

τιμών, όπου ένα στοιχείο είτε ανήκει σε ένα σύνολο είτε όχι, δηλαδή, η καθορισμένη ιδιότητα 

μέλους είναι ακριβής. Σε συνδυασμό με τη Boolean γνώση, η θεωρία συνόλων δύο τιμών επέτρεψε 

την ανάπτυξη συστημάτων ακριβούς συλλογιστικής [14]. 

Ενώ ορισμένες επιτυχίες έχουν επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τη λογική και τα σύνολα δύο τιμών, 

δεν είναι δυνατό να επιλυθούν όλα τα προβλήματα με την αντιστοίχιση του πεδίου του 

προβλήματος σε μεταβλητές δύο τιμών. Τα περισσότερα προβλήματα του πραγματικού κόσμου 

χαρακτηρίζονται από την ικανότητα μιας γλώσσας αναπαράστασης (ή λογικής) να επεξεργάζεται 

ελλιπείς, ανακριβείς, ασαφείς ή αβέβαιες πληροφορίες. Ενώ η λογική και η θεωρία συνόλων δύο 

τιμών αποτυγχάνουν σε τέτοια περιβάλλοντα, η ασαφής λογική και τα ασαφή σύνολα δίνουν τα 
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επίσημα εργαλεία για τον συλλογισμό τέτοιων αβέβαιων πληροφορίων. Με την ασαφή λογική, τοι 

χώροι αυτών των προβλημάτων χαρακτηρίζονται από γλωσσικούς όρους και όχι από αριθμούς. 

Για παράδειγμα, στις φράσεις «έχει λίγη συννεφιά», ή «ο Κώστας είναι πολύ ψηλός», τόσο το 

«λίγη» όσο και το «πολύ» είναι γλωσσικοί όροι που περιγράφουν το μέγεθος των ασαφών (ή 

γλωσσικών) μεταβλητών «συννεφιά» και «ψηλός». Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την ικανότητα 

να κατανοεί αυτούς τους όρους και να συμπεράνει από αυτούς ότι πιθανότατα δεν θα βρέχει και 

ότι ο Κώστας μπορεί απλώς να είναι ένας πολύ ψηλός άνθρωπος [14]. 

Μαζί με την ασαφή λογική, η θεωρία ασαφών συνόλων παρέχει τα εργαλεία για την ανάπτυξη 

προϊόντων λογισμικού που μοντελοποιούν τον ανθρώπινο συλλογισμό (αναφέρεται επίσης ως 

κατά προσέγγιση συλλογισμός). Στα ασαφή σύνολα, ένα στοιχείο ανήκει σε ένα σύνολο σε ένα 

βαθμό, υποδεικνύοντας τη βεβαιότητα (ή την αβεβαιότητα) της ιδιότητας μέλους. 

3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η ανάπτυξη της λογικής έχει μακρά και πλούσια ιστορία, στην οποία έπαιξαν ρόλο σημαντικοί 

φιλόσοφοι. Τα θεμέλια της λογικής των δύο τιμών προήλθαν από τις προσπάθειες του Αριστοτέλη 

(και άλλων φιλοσόφων εκείνης της εποχής), με αποτέλεσμα τους λεγόμενους Νόμους της Σκέψης. 

Η πρώτη έκδοση αυτών των νόμων προτάθηκε γύρω στο 400 π.Χ.. Αυτή η εκδοχή όριζε ότι κάθε 

πρόταση πρέπει να έχει μόνο ένα από τα δύο αποτελέσματα: είτε θα είναι αληθινή είτε 

λανθασμένη. Ακόμα και εκείνη την εποχή, υπήρχαν αντιρρήσεις με παραδείγματα προτάσεων που 

θα μπορούσαν να είναι αληθινές και ταυτόχρονα μη αληθινές [14]. 
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Ο Πλάτωνας, ήταν εκείνος που έθεσε τα θεμέλια αυτής που σήμερα αναφέρεται ως ασαφής 

λογική. Ωστόσο, μόνο στη δεκαετία του 1900 οι Lejewski και Lukasiewicz πρότειναν την πρώτη 

εναλλακτική λύση στην αριστοτελική λογική των δύο τιμών. Η λογική τριών τιμών που 

παρουσίασαν έχει μια τρίτη τιμή στην οποία εκχωρείται μια αριθμητική τιμή μεταξύ true και false. 

Ο Lukasiewicz αργότερα επέκτεινε την θεωρία τους στη λογική τεσσάρων και πέντε αξιών. Μόλις 

πρόσφατα, το 1965, ο Lotfi Zadeh παρήγαγε τα θεμέλια της λογικής άπειρων αξίων με τα 

μαθηματικά του για τη θεωρία των ασαφών συνόλων[14]. 

Μετά το έργο του Zadeh, έχει γίνει μεγάλη έρευνα στη θεωρία των ασαφών συστημάτων, με 

εφαρμογές στον έλεγχο, τα συστήματα πληροφοριών, την αναγνώριση προτύπων και την 

υποστήριξη αποφάσεων. Μερικές επιτυχημένες πραγματικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τον 

αυτόματο έλεγχο πυλών φράγματος για υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τη σκόπευση κάμερας, την 

αντιστάθμιση κραδασμών σε βιντεοκάμερες, το cruise control για αυτοκίνητα, τα συστήματα 

ελέγχου κλιματισμού, τα συστήματα αρχειοθέτησης εγγράφων, το βελτιστοποιημένο σχεδιασμό 

δρομολογίων λεωφορείων και πολλές άλλες. Ενώ τα ασαφή σύνολα και η λογική έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, συνδυάστηκαν επίσης 

με άλλα παραδείγματα υπολογιστικής νοημοσύνης για να σχηματίσουν υβριδικά συστήματα, 

όπως για παράδειγμα, ασαφή νευρωνικά δίκτυα και οι ασαφείς γενετικοί αλγόριθμοι [14]. 
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3.2 ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ 

Τα ασαφή σύνολα είναι μια επέκταση των αυστηρών συνόλων (δύο αξιών) ικανά να χειριστούν 

την έννοια της μερικής αλήθειας, η οποία επιτρέπει τη μοντελοποίηση των αβεβαιοτήτων της 

φυσικής γλώσσας. Η ασάφεια στη φυσική γλώσσα τονίζεται περαιτέρω από γλωσσικούς όρους 

που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αντικείμενα ή καταστάσεις. Για παράδειγμα, η φράση 

«όταν έχει πολλή συννεφιά, πιθανότατα θα βρέξει», έχει τους γλωσσικούς όρους «πολλή», και 

«πιθανότατα» που κατανοούνται από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα ασαφή σύνολα, μαζί με τα 

συστήματα ασαφούς συλλογισμού, δίνουν τα εργαλεία για να προκύψει επίσης λογισμικό, το 

οποίο επιτρέπει στα υπολογιστικά συστήματα να κατανοούν τέτοιους ασαφείς όρους και να 

μπορούν να κάνουν συλλογισμούς με αυτούς τους όρους [15] 

Σε αντίθεση με τα κλασικά σύνολα, τα στοιχεία ενός ασαφούς συνόλου έχουν βαθμούς 

συμμετοχής σε αυτό το σύνολο. Ο βαθμός συμμετοχής σε ένα ασαφές σύνολο υποδηλώνει τη 

βεβαιότητα (ή την αβεβαιότητα) ότι το στοιχείο ανήκει σε αυτό το σύνολο. Σε έναν επίσημο 

ορισμό, θεωρείται ότι το X είναι το πεδίο, ή το σύμπαν του λόγου, και το x ∈ X είναι ένα 

συγκεκριμένο στοιχείο του X. Στη συνέχεια, το ασαφές σύνολο Α χαρακτηρίζεται από μια 

συνάρτηση αντιστοίχισης μελών [15]. 

𝜇𝛢: 𝛸 → [0,1] 

Επομένως, για όλα τα x ∈ X, το μA (x) υποδεικνύει τη βεβαιότητα με την οποία καθορίζεται ότι 

ένα στοιχείο x ανήκει το ασαφές σύνολο A. Για σύνολα δύο τιμών, το μA (x) είναι είτε 0 είτε 1. 

Τα ασαφή σύνολα μπορούν να οριστούν για διακριτούς (πεπερασμένους) ή συνεχείς (άπειρους) 

τομείς. Η σημειογραφία που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ασαφή σύνολα διαφέρει ανάλογα με 
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τον τύπο τομέα στον οποίο ορίζεται αυτό το σύνολο. Στην περίπτωση ενός διακριτού τομέα X, το 

ασαφές σύνολο μπορεί είτε να εκφραστεί με τη μορφή ενός διανύσματος nx-διαστάσεων είτε 

χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό του αθροίσματος. Εν γένει, το ασαφές σύνολο παρουσιάζεται 

χρησιμοποιώντας τη συμβολική αναπαράσταση [15]: 

𝛢 = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))|𝑥𝜖𝑋} 

3.3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ 

Η συνάρτηση ιδιότητας μέλους αποτελεί η ουσία των ασαφών συνόλων. Μια συνάρτηση ιδιότητας 

μέλους, που αναφέρεται επίσης ως χαρακτηριστική συνάρτηση του ασαφούς συνόλου, ορίζει το 

ασαφές σύνολο. Η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να συσχετίσει τον βαθμό συμμετοχής καθενός 

από τα στοιχεία του τομέα στο αντίστοιχο ασαφές σύνολο. Τα σύνολα δύο τιμών χαρακτηρίζονται 

επίσης από μια λειτουργία ιδιότητας μέλους. Για παράδειγμα, έστω ο τομέας X όλων των αριθμών 

κινητής υποδιαστολής στην περιοχή [0, 100]. Αν οριστεί το αυστηρό (δύο τιμών) σύνολο A ⊂ X 

όλων των αριθμών κινητής υποδιαστολής στην περιοχή [10, 50], η συνάρτηση ιδιότητας μέλους 

για το σύνολο Α έχει την μορφή που παρουσιάζεται στην εικόνα 2. Όλα τα x ∈ [10, 50] έχουν μA 

(x) = 1, ενώ όλοι οι άλλοι αριθμοί έχουν μΑ (x) = 0 [14]. 



Διπλωματική εργασία    Μέκρας Φ. Νικόλαος 

  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 17 

 

 

Εικόνα 2: Αναπαράσταση της συνάρτησης ιδιοτητας μέλους για ένα σύνολο δύο τιμών [14] 

Οι συναρτήσεις ιδιότητας μέλους για ασαφή σύνολα μπορούν να έχουν οποιοδήποτε σχήμα ή 

τύπο, όπως καθορίζονται από ειδικούς στο πεδίο στο οποίο ορίζονται τα σύνολα. Ενώ οι 

σχεδιαστές ασαφών συνόλων έχουν μεγάλη ελευθερία στην επιλογή των κατάλληλων 

συναρτήσεων συμμετοχής, αυτές οι συναρτήσεις πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους 

περιορισμούς [15]: 

• Μια συνάρτηση μέλους πρέπει να φράσσεται από κάτω με 0 και από πάνω με 1. 

• Το εύρος μιας συνάρτησης μέλους πρέπει επομένως να είναι [0, 1]. 

• Για κάθε x ∈ X, το µA (x) πρέπει να είναι μοναδικό. Δηλαδή, το ίδιο στοιχείο δεν μπορεί να 

αντιστοιχιστεί σε διαφορετικούς βαθμούς ιδιότητας μέλους για το ίδιο ασαφές σύνολο. 

Στα ασαφή σύνολα οι συναρτήσεις ιδιότητας μέλους μπορεί να είναι [14]: 

 διακριτές, π.χ. 
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 𝜇𝐴(𝑥) = {

0, 𝑥 < 𝑥𝑚𝑖𝑛
(𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛) ∗ 𝑥𝑚𝑎𝑥 , 𝑥𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥

1, 𝑥 > 𝑥𝑚𝑎𝑥

 

 Τριγωνικές,  π.χ. 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 

0, 𝑥 < 𝑎𝑚𝑖𝑛
𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛
𝑏 − 𝑎𝑚𝑖𝑛

, 𝑥𝜖(𝑎𝑚𝑖𝑛 , 𝑏]

𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑥

𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑏
, 𝑥𝜖(𝑏, 𝑎𝑚𝑎𝑥) 

0, 𝑥 > 𝑎𝑚𝑎𝑥

 

 Τραπεζοειδής π.χ. 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 

0, 𝑥 ≤ 𝑎𝑚𝑖𝑛
𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛
𝑏1 − 𝑎𝑚𝑖𝑛

, 𝑥𝜖[𝑎𝑚𝑖𝑛 , 𝑏1]

𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑥

𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑏2
, 𝑥𝜖(𝑏2, 𝑎𝑚𝑎𝑥) 

0, 𝑥 ≥ 𝑎𝑚𝑎𝑥

 

 Τύπου Γ π.χ. 

𝜇𝐴(𝑥) = {
0, 𝑥 ≤ 𝑎

1 − 𝑒−𝛾(𝑥−𝑎)
2
, 𝑥 > 𝑎

 

 Τύπου S π.χ. 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 

0, 𝑥 ≤ 𝑎𝑚𝑖𝑛

2(
𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛
)2, 𝑥𝜖[𝑎𝑚𝑖𝑛 , 𝑏]

1 − 2(
𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑚𝑖𝑛
)2, 𝑥𝜖(𝑏, 𝑎𝑚𝑎𝑥) 

1, 𝑥 ≥ 𝑎𝑚𝑎𝑥

 

 Λογιστικές π.χ. 

𝜇𝐴(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝛾𝑥
 

 Εκθετικές π.χ. 
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𝜇𝐴(𝑥) =
1

1 + 𝛾(𝑥 − 𝑏)2
, 𝛾 > 1 

 Γκαουσιανές π.χ. 

𝜇𝐴(𝑥) =  𝑒
−𝛾(𝑥−𝑏)2 

Ορισμένα γραφικά παραδείγματα των παραπάνω συναρτήσεων παρουσιάζονται στην εικόνα 3. 

 

Εικόνα 3: Γραφικές αναπαραστάσεις συναρτήσεων ιδιότητας μέλους (προσαρμογή από [14]) 
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3.4 ΑΣΑΦΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Για τα ασαφή συστήματα γενικά, η δυναμική συμπεριφορά αυτού του συστήματος χαρακτηρίζεται 

από ένα σύνολο γλωσσικών ασαφών κανόνων. Αυτοί οι κανόνες βασίζονται στη γνώση και την 

εμπειρία ενός ανθρώπινου ειδικού στον αντίστοιχο τομέα. Οι ασαφείς κανόνες έχουν τη γενική 

μορφή [14]: 

εάν προηγούμενο τότε επακόλουθο 

Το προηγούμενο και το επακόλουθο ενός ασαφούς κανόνα είναι προτάσεις που περιέχουν 

γλωσσικές μεταβλητές. Γενικά, ένας ασαφής κανόνας εκφράζεται ως εξής: 

αν το Α είναι α και το Β είναι b τότε το C είναι c  

όπου τα Α και Β είναι ασαφή σύνολα με σύμπαν λόγου Χ1 και το C είναι ασαφές σύνολο με 

σύμπαν λόγου Χ2. Επομένως, το προηγούμενο ενός κανόνα σχηματίζει ένα συνδυασμό ασαφών 

συνόλων μέσω εφαρμογής των λογικών τελεστών (δηλαδή συμπλήρωμα, τομή, ένωση). Το 

επακόλουθο μέρος ενός κανόνα είναι συνήθως ένα ασαφές σύνολο, με αντίστοιχη συνάρτηση 

ιδιότητας μέλους. Πολλά ασαφή σύνολα μπορούν επίσης να εμφανιστούν εντός του επακόλουθου, 

οπότε συνδυάζονται χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές [14]. 

Μαζί, τα ασαφή σύνολα και οι ασαφείς κανόνες αποτελούν τη βάση γνώσεων ενός ασαφούς 

συστήματος συλλογισμού βασισμένων σε κανόνες. Εκτός από τη βάση γνώσεων, ένα σύστημα 

ασαφούς συλλογιστικής αποτελείται από τρία άλλα στοιχεία, το καθένα από τα οποία εκτελεί μια 

συγκεκριμένη εργασία στη διαδικασία συλλογιστικής, δηλαδή ασαφοποποίηση, εξαγωγή 

συμπερασμάτων και αποασαφοποίηση [14].  
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3.4.1 Ασαφοποίηση 

Τα προηγούμενα των ασαφών κανόνων σχηματίζουν τον ασαφή «χώρο εισόδου», ενώ τα 

επακόλουθα τον ασαφή «χώρο εξόδου». Ο χώρος εισόδου ορίζεται από το συνδυασμό ασαφών 

συνόλων εισόδου, ενώ ο χώρος εξόδου από τον συνδυασμό συνόλων εξόδου. Η διαδικασία 

ασαφοποίησης αφορά στην εύρεση μιας ασαφούς αναπαράστασης μη-ασαφών τιμών εισόδου. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των συναρτήσεων συμμετοχής που σχετίζονται με κάθε 

ασαφές σύνολο στο κανόνα για τον χώρο εισαγωγής. Δηλαδή, οι τιμές εισόδου από το σύμπαν του 

λόγου αντιστοιχίζονται σε τιμές μέλους σε ασαφή σύνολα [14]. 

3.4.2 Συμπεράσματα 

Το καθήκον της διαδικασίας εξαγωγής συμπερασμάτων είναι να χαρτογραφήσει τις ασαφείς 

εισόδους (όπως λαμβάνονται από τη διαδικασία ασαφοποίησης) στη βάση κανόνων και να 

παράγει μια ασαφή έξοδο για κάθε κανόνα. Δηλαδή, για τα επακόλουθα, ένας βαθμός συμμετοχής 

στα σύνολα εξόδου καθορίζεται με βάση τους βαθμούς συμμετοχής στα σύνολα εισόδου και τις 

σχέσεις μεταξύ των συνόλων εισόδου. Οι σχέσεις μεταξύ των συνόλων εισόδου ορίζονται από 

τους λογικούς τελεστές που συνδυάζουν τα σύνολα στο προηγούμενο. Τα ασαφή σύνολα εξόδου 

στη συνέχεια συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια συνολική συνάρτηση ιδιότητας μέλους για 

την έξοδο [14]. 

Έστω ότι εισάγονται τα ασαφή σύνολα A και B με σύμπαν του λόγου X1 και το ασαφές σύνολο 

εξόδου C με το X2 ως σύμπαν του λόγου με βάση τον κανόνα 
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αν το A είναι a και το B είναι b τότε το C είναι c  

Από τη διαδικασία ασαφοποίησης, η μηχανή συμπερασμάτων γνωρίζει τις μΑ (α) και μΒ (β). Το 

πρώτο βήμα της διαδικασίας εξαγωγής συμπερασμάτων είναι στη συνέχεια να υπολογιστεί η 

δύναμη πυροδότησης κάθε κανόνα στη βάση κανόνων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού 

των προηγούμενων συνόλων [14]. Για το παραπάνω παράδειγμα, υποθέτοντας ότι ο κανόνας 

αφορά στο ελάχιστο, η ισχύς πυροδότησης είναι 

min{μA(a), μB(b)}  

Για κάθε κανόνα k, η δύναμη πυροδότησης αk υπολογίζεται με αυτό το τρόπο. 

Το επόμενο βήμα είναι να συγκεντρωθούν όλα τα ενεργοποιημένα αποτελέσματα. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του βήματος, καθορίζεται μία μοναδική ασαφής τιμή για κάθε ci ∈ C. Συνήθως, η 

τελική ασαφής τιμή, βi, που σχετίζεται με κάθε αποτέλεσμα ci υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το 

τελεστή του μέγιστου, δηλ. [14] 

𝛽𝑖 = 𝑚𝑎𝑥{𝑎𝑘𝑖}∀𝑘 

όπου αki είναι η δύναμη πυροδότησης του κανόνα k που έχει αποτέλεσμα ci. 

Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι μια σειρά ασαφών τιμών εξόδου. Οι κανόνες που δεν 

είναι ενεργοποιημένοι έχουν μηδενική ισχύ πυροδότησης. 

Οι κανόνες μπορούν να σταθμιστούν εκ των προτέρων με έναν συντελεστή (στο εύρος [0,1]), που 

αντιπροσωπεύει τον βαθμό εμπιστοσύνης σε αυτόν τον κανόνα. Αυτοί οι βαθμοί εμπιστοσύνης 

κανόνων καθορίζονται από τον ειδικό κατά τη διαδικασία σχεδιασμού [14]. 
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3.4.3 Αποσαφιοποίηση 

Οι δυνάμεις πυροδότησης των κανόνων αντιπροσωπεύουν τον βαθμό συμμετοχής στα σύνολα ως 

συνέπεια του αντίστοιχου κανόνα. Δεδομένου ενός συνόλου ενεργοποιημένων κανόνων και των 

αντίστοιχων δυνάμεων πυροδότησης τους, το καθήκον της διαδικασίας αποασαφοποίησης είναι 

να μετατρέψει την έξοδο των ασαφών κανόνων σε βαθμωτή ή μη ασαφή τιμή [14]. 
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4.0  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο αέρας, ηλιακά φωτοβολταϊκά, ηλιακά, γεωθερμικά, 

βιομάζα, αστικά απόβλητα, παλίρροιες και κύματα και μικρές και μεγάλες υδροηλεκτρικές 

χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την καταπολέμηση των επιδεινούμενων κλιματολογικών 

συνθηκών, και ταυτόχρονα για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια. Οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ανεξάρτητες από την τοποθεσία και ως εκ τούτου μπορούν να 

αξιοποιηθούν οπουδήποτε και μπορούν να παρέχουν ενέργεια σε άτομα που ζουν σε 

απομακρυσμένες περιοχές που δεν συνδέονται με το δίκτυο.  

Από αυτές τις καθαρές και ελεύθερα διαθέσιμες πηγές ενέργειας, ο αέρας έχει γίνει εμπορικά 

αποδεκτός [16–18] λόγω της ευκολίας εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και της 

διαθεσιμότητας προηγμένων ανεμογεννητριών όλων των μεγεθών από λίγα κιλοβάτ έως πολύ 

μεγαβάτ. Είναι εύκολη και γρήγορη η ανάπτυξη ανεμογεννητριών που απαιτούν ελάχιστη 

προσοχή. Επιπλέον, αυτοί οι στρόβιλοι έχουν διάρκεια ζωής 20 έως 25 χρόνια. Εκτός από όλα τα 

τεχνικά και εμπορικά πλεονεκτήματα, η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας δεν χρειάζεται 

μεταφορά και χρειάζεται δεν έχουν γεωγραφικά όρια [19,20]. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή 

αιολικής ενέργειας έχει αναδειχθεί ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή ενέργειας σε παγκόσμια 

κλίμακα. Μια πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας (GWEC) [21] 

αναφέρει ότι η αθροιστική παγκόσμια εγκατεστημένη αιολική ενέργεια έφτασε τα 432.419 MW 
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στο τέλος του 2015 σε σύγκριση με 17.400 MW το έτος 2000, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 

2485,2% σε μια περίοδο 16 χρόνια . Η σωρευτική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε από 369.695 

MW το 2014 σε 432.419 MW το 2015, που είναι περίπου 17%. Η Κίνα ηγείται του παγκόσμιου 

μεριδίου με την προσθήκη ισχύος 30.500 MW το 2015. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η 

Γερμανία, η Βραζιλία και η Ινδία, που πρόσθεσαν 8598,Ισχύος 6013, 2754 και 2623 MW, 

αντίστοιχα. Η κατάσταση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή είναι αργή αλλά βελτιώνεται, με τη 

Νότια Αφρική, την Αιθιοπία και την Ιορδανία να προσθέτουν 483, 153 και 117 MW, αντίστοιχα, 

αυξάνοντας το σύνολο στα 753 MW. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός αιολικών πάρκων εξαρτάται 

από πολλούς σημαντικούς παράγοντες όπως η επιλογή του κατάλληλου χώρου, η διάταξη των 

αιολικών πάρκων και η επιλογή των κατάλληλων ανεμογεννητριών. Κάθε ένας από αυτούς τους 

παράγοντες αντιμετωπίζεται ως ένα σύνθετο πρόβλημα βελτιστοποίησης και λήψης αποφάσεων 

[22,23]. Η πολυπλοκότητα αυτών των προβλημάτων ενισχύεται περαιτέρω από διάφορες άλλες 

πτυχές [24], όπως περιβαλλοντικοί, τεχνικοί και περιορισμοί οπισθοδρόμησης. 

Λόγω της πολυπλοκότητας των προαναφερθέντων προβλημάτων, έχει δοθεί σημαντική προσοχή 

τα τελευταία χρόνια στη χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης (CI) για την αντιμετώπιση 

αυτών των προβλημάτων με πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα προβλήματα 

μπορούν είτε να αντιμετωπιστούν ως μονοκριτηριακά  είτε ως πολυκριτηριακά. 

Έχει αποδειχθεί [25] ότι αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν καλύτερα ως προβλήματα 

πολλαπλών κριτηρίων (που αναφέρονται και ως πολλαπλοί στόχοι) καθώς είναι μια πιο λογική 

και νατουραλιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και μπορεί να 

οδηγήσει σε καλύτερες λύσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί ερευνητές που εργάζονται 
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στον τομέα του σχεδιασμού αιολικών πάρκων έχουν καταφύγει στη χρήση τεχνικών 

βελτιστοποίησης και λήψης αποφάσεων με πολλά κριτήρια. 

Το κύριο κίνητρο για τη χρήση τεχνικών CI είναι η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων τεχνικών λήψης 

αποφάσεων που όχι μόνο είναι αποτελεσματικές, αλλά αντικαθιστούν τη λήψη αποφάσεων που 

βασίζονται στον άνθρωπο και είναι επιρρεπείς σε αναποτελεσματικές και μάλλον λανθασμένες 

αποφάσεις. Μια ποικιλία τεχνικών MCDM που βασίζονται σε CI όπως σταθμισμένη συγκέντρωση 

[26], κατάταξη Pareto [27] και ασαφής λογική [28] έχουν χρησιμοποιηθεί από ερευνητές σε 

διάφορους υποτομείς του σχεδιασμού αιολικών πάρκων. Για παράδειγμα, το πρόβλημα επιλογής 

τοποθεσίας αιολικών πάρκων έχει αντιμετωπιστεί ως πρόβλημα MCDM σε διάφορες μελέτες. 

Ορισμένες πρόσφατες μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση χρησιμοποίησαν σταθμισμένη 

συγκέντρωση [29-32], ασαφή λογική [33-35] και κατάταξη Παρέτο [37]. Μια πιο ολοκληρωμένη 

κάλυψη άλλων σχετικών μελετών δίνεται σε μια πρόσφατη έρευνα των Herbert-Acero et al. [33]. 

Όσον αφορά τη διάταξη των αιολικών πάρκων, πολλές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει τις 

προαναφερθείσες προσεγγίσεις πολλαπλών κριτηρίων. Η χρήση σταθμισμένης συγκέντρωσης έχει 

αναφερθεί σε διάφορες μελέτες [38-41], ενώ η κατάταξη Pareto έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε 

μια σειρά ερευνητικών εργασιών [42-46]. Επιπλέον, μια αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που καλύπτει διάφορες πτυχές του σχεδιασμού των αιολικών πάρκων έχει αναφερθεί σε διάφορα 

ερευνητικά άρθρα [33,25,47,48]. 

Διάφορες μελέτες που διερευνούν τις πιθανές τοποθεσίες αιολικών πάρκων έχουν διεξαχθεί 

χρησιμοποιώντας ιδιόκτητο λογισμικό όπως το ArcGIS/ArcView [49- 52]. 

Αντίστοιχα, έρευνα έχει διεξήχθη στη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα όπως το Quantum GIS 

(QGIS) και το Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) [53,54]. Έχουν γίνει 
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πολλές αναλύσεις επικάλυψης για τον εντοπισμό πιθανών τοποθεσιών αιολικών πάρκων, αυτοί 

είναι ο λογικός συνδυασμός Boole, ο αλγεβρικός συνδυασμός και ο συνδυασμός επικάλυψης 

δεικτών, η ασαφής λογική και οι διανυσματικοί ασαφείς λογικοί συνδυασμοί και ούτω καθεξής 

[55- 57]. 

Ο συσχετισμός μεταξύ των σταθμών είναι απαραίτητος για τη στόχευση επιλογής τοποθεσίας. 

Υποδεικνύει τη διαθεσιμότητα των αιολικών πόρων ως συνάρτηση του συσχετισμού μεταξύ 

τοποθεσιών. Επίσης, εκτιμάται η διακύμανση της παραγωγής από τα αιολικά πάρκα που παρέχουν 

ενέργεια σε μια περιοχή δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζεται από 

αστάθειες της ταχύτητας του ανέμου. Επομένως, η ταχύτητα του ανέμου πρέπει να πληροί τα όρια 

παραγωγής. Κατά συνέπεια, για την περιφερειακή ολοκλήρωση της αιολικής ενέργειας, ο 

συσχετισμός αιολικών πάρκων προβλέπει τη δυνατότητα παροχής σταθερής παραγωγής 

ενέργειας. Αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες μελέτες όπως [58–64], για 

περιορισμένους σταθμούς εντός συγκεκριμένων μεμονωμένων περιοχών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα 

έχουν πραγματοποιηθεί μόνο μερικές ερευνητικές εργασίες και σίγουρα χρειάζονται περισσότερες 

μελέτες συσχέτισης. Για το λόγο αυτό, οδηγούμε σε αυτήν τη συνεισφορά μια ολοκληρωμένη 

μελέτη συσχέτισης. Εξετάζει όλους τους διαθέσιμους σταθμούς παρατήρησης ανέμου των ΗΠΑ 

για τις χαμηλότερες 48 πολιτείες των ΗΠΑ. Ιδιαίτερη προσοχή αφιερώνεται στην ανάλυση των 

χρονοσειρών ταχύτητας ανέμου (WSTS) για την ενίσχυση της εποχικότητας του ανέμου και 

επομένως της εποχιακής ισχύος. 

Τα αιολικά πάρκα που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές προκαλούν μεγάλη ανησυχία 

λόγω της οπτικής διείσδυσης των ανεμογεννητριών, μαζί με τον θόρυβο και το φαινόμενο 

τρεμόπαιξης σκιών [65,66]. Οι ανεμογεννήτριες επηρεάζουν επίσης το τοπίο και προκαλούν 
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θνησιμότητα των πτηνών από τις περιστρεφόμενες λεπίδες των στροβίλων [67-69]. Οι έμμεσες 

επιπτώσεις σχετίζονται επίσης με την ενέργεια που καταναλώνεται κατά την κατασκευή των 

εξαρτημάτων του στροβίλου. Επίσης, ανησυχούν οι μικροσκοπικές εκπομπές CO2 που 

απελευθερώνονται κατά τις φάσεις κατασκευής και συντήρησής του [70]. Αυτές οι επιπτώσεις 

μπορούν να μειωθούν σχετικά μέσω της απόστασης από τις αστικές περιοχές και τα οδικά δίκτυα 

σε επιλογές τοποθεσιών αιολικών πάρκων. 

Οι περιφερειακές και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την τοποθέτηση αιολικών πάρκων 

έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν τον χαμηλότερο αρνητικό αντίκτυπο στη γύρω περιοχή και 

τον πληθυσμό της [71,72]. Οι οδηγίες περιορίζουν την οπισθοδρόμηση για ανεμογεννήτριες, 

δηλαδή την ελάχιστη απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών και γειτονικών κατασκευών ή γραμμών 

ιδιοκτησίας. Οι οδηγίες σχετίζονται με την άγρια ζωή, τον θόρυβο, τον παροπλισμό, τη ρίψη πάγου 

μεταξύ άλλων θεμάτων. Πολλά κράτη έχουν τους δικούς τους κανόνες και τους τοπικούς νόμους. 

Ωστόσο, τα περισσότερα καταστατικά και κανονισμοί είναι σε γενική συμφωνία με γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές, ειδικά όσον αφορά τη χρήση της γης (π.χ. αστικά, γεωργικά, δάση, 

εθνικά πάρκα κ.λπ.) [73]. 

Η επιλογή μιας θέσης είναι ένα θέμα λήψης πολλών κριτηρίων (MCDM) που απαιτεί μια 

κατάλληλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα πολλαπλά αντικρουόμενα πρότυπα, μπορούν να 

εφαρμοστούν μέθοδοι MCDM για την επίλυση ζητημάτων επιλογής ιστότοπου. Οι τεχνικές 

MCDM έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς προβλήματα που σχετίζονται με την επιλογή τοποθεσίας 

για την κατασκευή αεροδρομίων και τις υπηρεσίες υποδομής. 

Ο βασικός ρόλος της προσέγγισης MCDM είναι να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 

(ΔΜ) να δημιουργήσουν μια σαφή εικόνα περίπλοκων θεμάτων λήψης αποφάσεων, όπως 
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ζητήματα που συνδυάζουν οικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες [74–81]. 

Διευκολύνει επίσης την αξιολόγηση του διλήμματος στη λήψη αποφάσεων χωρίζοντας το αρχικό 

πρόβλημα σε διάφορες εφικτές πτυχές [72, 73]. Το MCDM βοηθά τους DM στην επίλυση 

προβλημάτων χρησιμοποιώντας πολλαπλά αντικρουόμενα πρότυπα που πρέπει να αξιολογηθούν. 

Το MCDM είναι ένα εργαλείο βασισμένο στο GIS που διεξάγει τη λήψη αποφάσεων για την 

ενίσχυση της επιλογής τοποθεσιών και παρέχει αξιολόγηση για την επάρκεια της χρήσης γης και 

τη χρήση πόρων [84, 85]. Το MCDM είναι μια αποτελεσματική και ρεαλιστική προσέγγιση ικανή 

να διεξάγει ποσοτική ανάλυση με επιστημονικούς τρόπους, ακόμη και σε αβέβαιο ή διφορούμενο 

περιβάλλον. 

Ο συνδυασμός τεχνικών GIS και MCDM έχει εφαρμοστεί σε μια ποικιλία θεμάτων που 

σχετίζονται με τη χωρική ανάλυση και τον ενεργειακό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης των αποβλήτων [86, 87], της υδρολογίας, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων [88], 

του αστικού και του περιφερειακού σχεδιασμού [89], της ισχύος τοποθεσίες παραγωγής [90], και 

σχεδιασμός εγκαταστάσεων βιοαερίου [91]. Αρκετοί ερευνητές έχουν εξετάσει τη φύση της 

αιολικής ενέργειας με στόχο τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της καταλληλότερης θέσης για 

ένα αιολικό πάρκο. Χρησιμοποιώντας λογισμικό GIS και προσεγγίσεις MCDA, οι ερευνητές 

αξιολόγησαν ορισμένα κριτήρια, τα οποία προβάλλονταν σε σχετική χαρτογραφική μορφή. Πιο 

συγκεκριμένα, η γραμμική μέτρηση βάρους χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος MCDM για τον 

εντοπισμό κατάλληλων χώρων για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο 

[92]. Η μέθοδος MCDM που βασίζεται στο GIS χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία αναλυτικής 

ιεραρχίας (AHP) για την επιλογή ανεμογεννητριών μεγάλης κλίμακας στην Ταϊλάνδη από τους 

Bennui et al. [93]. Οι Tegou et al. [94] πραγματοποίησαν μελέτη για τον προσδιορισμό των 
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καλύτερων περιοχών για παραγωγή αιολικής ενέργειας στη Λέσβο, Ελλάδα χρησιμοποιώντας 

πρόγραμμα GIS με προσέγγιση AHP. 

Οι Atici et al. [95] εφάρμοσαν τη μεθοδολογία GIS-MCDM σε δύο περιοχές, το Belikisr και το 

Canakkale, στην Τουρκία, για να εντοπίσει κατάλληλες τοποθεσίες για ανάπτυξη αιολικής 

ενέργειας. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την εφαρμογή τριών τεχνικών MCDM: ELECTREE-III, 

ELECTRE-TRI και στοχαστικής ανάλυσης αποδοχής πολλαπλών στόχων. Οι Solangi et al. [96] 

χρησιμοποίησε μια μεθοδολογία βασισμένη στην ολοκληρωμένη τεχνική Delphi-AHP και την 

ασαφή τεχνική για τη σειρά προτίμησης κατά ομοιότητα με την ιδανική λύση (F-TOPSIS) για την 

κατάταξη και επιλογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Πακιστάν. 

Δεδομένου ότι κάθε μέθοδος έχει τις δικές της χαρακτηριστικές ιδιότητες, η εκπλήρωση όλων των 

απαιτούμενων προτύπων είναι πολύ περίπλοκη, κάτι που αποτελεί εγγενές ελάττωμα κάθε 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Δεν υπάρχουν κατάλληλες στρατηγικές MCDM που ταιριάζουν 

απόλυτα σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόβλημα. Επομένως, η κατανόηση της φύσης ενός 

προβλήματος είναι ένα βασικό βήμα για τον καθορισμό της βέλτιστης λύσης για αυτό [81–96]. Οι 

παραδοσιακές προσεγγίσεις MCDM προϋποθέτουν ότι απαιτούνται προσβάσιμες και αξιόπιστες 

πληροφορίες για την αξιολόγηση του προβλήματος απόφασης. Ωστόσο, οι διαθέσιμες 

πληροφορίες υπόκεινται σε αμφιβολίες, ανακρίβειες και αυτάρκεια σε περίπτωση πολλών 

εφαρμογών της πραγματικής ζωής, οι οποίες περιορίζουν τις εφαρμογές των παραδοσιακών 

μεθόδων MCDM [92,93]. 

Οι ειδικοί έχουν προτείνει εναλλακτικές στρατηγικές για τον χειρισμό καταστάσεων όπου οι 

άνθρωποι απορρίπτουν την επιλογή τους λόγω προβλημάτων κατά τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Οι παράγοντες που συνδέονται με τέτοιες ασάφειες αντιμετωπίζονται με την 
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εισαγωγή των υποθέσεων ασαφούς συνόλου (FS), ασαφών συνόλων με διαστήματα, διαισθητικών 

ασαφών συνόλων (IFS) και διστακτικών ασαφών μαλακών συνόλων στο MCDA. Οι FS και ο 

σταθμισμένος μέσος όρος χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη στήριξη της 

λήψης αποφάσεων για την αιολική ενέργεια στην Τουρκία [94]. Τα συστήματα GIS 

ενσωματώθηκαν με τη μεθοδολογία της ασαφούς ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων, όπως το 

ασαφές AHP και το F-TOPSIS, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των διαθέσιμων χώρων για 

την εγκατάσταση χερσαίων αιολικών πάρκων [95]. Μια μεθοδολογία για τον καθορισμό των 

κατάλληλων θέσεων για την παραγωγή αιολικής ενέργειας στην Κοζάνη, Ελλάδα, επινοήθηκε από 

τον Λατινόπουλο και την Κεχαγιά [96], οι οποίοι συνέλεξαν FS με τη χρήση συστημάτων GIS. 
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5.0  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία ενός συστήματος υπολογιστικής νοημοσύνης με την 

χρήση ασαφούς λογικής που θα επιτρέπει την αξιολόγηση διαφόρων περιοχών χωροθέτησης 

αιολικών πάρκων, βάση των κριτηρίων χωροθέτησης που αναφέρθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Η 

ανάπτυξη του συστήματος έλαβε χώρα στο περιβάλλον Matlab αξιοποιώντας τις κατάλληλες 

εφαρμογές. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η ανάπτυξη του λογισμικού.  

5.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΑΦΗ ΣΥΝΟΛΑ 

Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται για την χωροθέτησης των αιολικών πάρκων, όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω είναι πολλαπλά και οδηγούν σε ένα σύνθετο και πολυκριτηριακό 

πρόβλημα για την τελική απόφαση σε σχέση με την αξιολόγηση μιας τοποθεσίας ως προς την 

ικανοποίηση τους και τον βαθμό αυτής. Κατά συνέπεια, τα κριτήρια θα πρέπει να εξετάζονται 

παράλληλα και ο βαθμός της ικανοποίησης τους θα πρέπει να συντίθεται ώστε να προκύπτει κατά 

περίπτωση η αξιολόγηση της εξεταζόμενης παραγωγής.  

Όπως είναι εμφανές το αρχικό βήμα για τον καθορισμό οποιουδήποτε συστήματος για την 

ανάλυση και αξιολόγηση περιοχών αποτελεί η επιλογή των κριτηρίων που θα εξεταστούν.  

Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν στην παρούσα εργασία αφορούν αρχικά στην ελάχιστη (ή μέγιστη 

κατά περίπτωση) απόσταση του σημείου χωροθέτησης του πάρκου από διάφορες περιοχές 
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ενδιαφέροντος, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό πίνακα από το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο 

(Πίνακες 1 και 2). Παράλληλα εξετάζονται κριτήρια σχεδιασμού του ίδιου του πάρκου, που 

αφορούν τόσο στην δυνατότητα εγκατάστασης αλλά και στην πρόβλεψη σε σχέση με την πιθανή 

αποδοτικότητα της περιοχής εγκατάστασης (μέση ταχύτητα αέρα, κλίση εδάφους, υψόμετρο, 

αποστάσεις μεταξύ ανεμογεννητριών).  Τα ανώτατα όρια καθώς και το κατά πόσο η τιμή τους 

αφορά σε ελάχιστη ή μέγιστη παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Η επιλογή των ανωτέρων ορίων 

ήταν αυθαίρετη, στηριζόμενη στην λογική ότι τιμές μεγαλύτερες των αναγραφόμενων στον 

πίνακα κατ’ ουσία δεν συνεισφέρουν περαιτέρω στον καθορισμό του αποτελέσματος (είναι 

ακραίες). 

Πίνακας 3: Επιλεγμένα κριτήρια προς εξέταση και όρια σχεδιασμού 

Κριτήρια Όρια 

όριο κανονισμού  τάση 
σχεδιασμου 

Μέγιστο όριο 

Ταχύτητα ανέμου 4.5-7m/s 
 

12  
max 

 

Κλίση εδάφους 10% 
 

10%  
max 

 

Υψόμετρο 1000-2000 μέτρα 
 

ανω των 3000 μέτρων    

Απόσταση από οδό πρόσβασης 10χλμ(νησιά) - 20 
(αττική)χλμ 

min 30χλμ 

   

Απόσταση μεταξύ γεννητριών 2.5*d μέτρα 
 

άνω του 10*d μέτρα  
min 

 

Απόσταση από όριο μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικώ τόπων  

6 χλμ 
 

άνω του 6 χλμ  
min 

 

Απόσταση από χώρο 
περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος 

1 χλμ 1 άνω του 6 χλμ 

 
min 

 

Απόσταση από οικισμούς - 
μονές 

500μέτρα - 1500 
μέτρα 

 
άνω του 6 χλμ 
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min 

 

Απόσταση από οδικούς άξονες, 
οδικά δίκτυα σιδηροδρομικές 

γραμμές 

1.5d 
 

άνω του 10*d μέτρα  
min 

 

Απόσταση από 
ιχθυοκαλλιέργειες, 

κτηνοτροφικές και αγροτικές 
μονάδες 

1.5d 
 

άνω του 10*d μέτρα  
min 

 

Απόσταση από ορυχεία, 
μεταλλευτικές δραστηριότητες 

500μέτρα  
 

άνω των 2 χλμ  
min 

 

Απόσταση από περιοχές 
οργανωμένης ανάπτυξης 
παραγωγικών προϊόντων 

τριτογενούς τομέα 

1000 μέτρα 
 

άνω των 3 χλμ  
min 

 

Μέγιστος επιτρεπόμενος 
θόρυβος σε απόσταση 1 χλμ 

45db 
 

άνω των 100db  
max 

 

Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν, αποφασίστηκε να κανονικοποιηθούν για την δημιουργία των 

ασαφών συνόλων που θα τα αφορούν. Παράλληλα και πριν την κανονικοποίηση, καθορίστηκαν 

και οι αντίστοιχες περιοχές αποτελέσματος σε σχέση με την αξιολόγηση της περιοχής που 

αφορούν στο κάθε επιλεγμένο ασαφές σύνολο. Ο λόγος κανονικοποίησης, καθώς και ο 

καθορισμός των περιοχών για το αντίστοιχο αποτέλεσμα για κάθε κανονικοποιημένο κριτήριο, 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.  

Πίνακας 4: Κανονικοποίηση τιμών κριτηρίων 

Κριτήρια Κανονικοποίηση Fuzzy sets  
Μη αποδεκτο Οριακό Αποδεκτό Ικανοποιητικό Επικίνδυνο 

Ταχύτητα ανέμου /12 0-0.3 0.3-0.4 0.4-0.6 0.6-0.8 0.8-1       

Κλίση εδάφους δεν απαιτείται Αποδεκτό Οριακό Μη 
αποδεκτό 

  

 
0-0.08 0.08-0.12 0.12-1 

  

Υψόμετρο /3000 Μη 
ικανοποιητικό 

Οριακό Αποδεκτό Μη αποδεκτό 
 

 
0-0.167 0.167-0.333 0.333-0.667 0.667-1 

 

/30 Αποδεκτό Οριακό Εκτός ορίων 
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Απόσταση από οδό 
πρόσβασης 

 
0-0.3 0.3-0.67 0.67-1 

  

Απόσταση μεταξύ 
γεννητριών 

/10*d Μη αποδεκτό Αποδεκτο Υπερβολικό 
  

 
0-0.2 0.2-0.5 0.5-1 

  

Απόσταση από όριο 
μνημείων, 

αρχαιολογικών 
χώρων και ιστορικώ 

τόπων  

/6 Μη αποδεκτό Οριακό Αποδεκτό 
  

 
0-0.167 0.167-0.6 0.6-1 

  

Απόσταση από χώρο 
περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος 

/6 Μη αποδεκτό Οριακό Αποδεκτό 
  

 
0-0.167 0.167-0.6 0.6-1 

  

 
   

  

Απόσταση από 
οικισμούς - μονές 

/6000 Μη αποδεκτό Οριακό Αποδεκτό 
  

 
0-0.08 0.08-0.25 0.25-1 

  

Απόσταση από 
οδικούς άξονες, 

οδικά δίκτυα 
σιδηροδρομικές 

γραμμές 

/10*d Μη αποδεκτό Οριακό Αποδεκτό 
  

 
0-0.15 0.15-0.3 0.3-1 

  

Απόσταση από 
ιχθυοκαλλιέργειες, 
κτηνοτροφικές και 
αγροτικές μονάδες 

/10*d Μη αποδεκτό Οριακό Αποδεκτό 
  

 
0-0.15 0.15-0.3 0.3-1 

  

Απόσταση από 
ορυχεία, 

μεταλλευτικές 
δραστηριότητες 

/2 Μη αποδεκτό Οριακό Αποδεκτό 
  

 
0-0.25 0.25-0.35 0.35-1 

  

Απόσταση από 
περιοχές 

οργανωμένης 
ανάπτυξης 

παραγωγικών 
προϊόντων 

τριτογενούς τομέα 

/3 Μη αποδεκτό Οριακό Αποδεκτό 
  

 
0-0.3 0.3-0.45 0.45-1 

  

Μέγιστος 
επιτρεπόμενος 

θόρυβος σε 
απόσταση 1 χλμ 

/100 Αποδεκτό Οριακό Μη 
αποδεκτό 

  

 
0-0.3 0.3-0.45 0.45-1 

  

 

Με βάση τα παρουσιαζόμενα στους πίνακες 3 και 4, τα ασαφή σύνολα στο fuzzy inference systems 

(FIS) που δημιουργήθηκε παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν.  
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Εικόνα 4: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Ταχύτητα Ανέμου 

 

Εικόνα 5: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Κλίση εδάφους 

 

Εικόνα 6: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Υψόμετρο 
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Εικόνα 7: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση από δρόμο 

πρόσβασης 

 

Εικόνα 8: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση μεταξύ 

ανεμογεννητριών 

 

Εικόνα 9: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση από σημεία 

ιστορικού ενδιαφέροντος 
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Εικόνα 10: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση από σημεία 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

 

Εικόνα 11: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση από σημεία 

κατοικιών (χωριά πόλεις, οικισμοί) 

 

Εικόνα 12: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση από υποδομές 

(εθνικές οδοί, γραμμές τραίνων κ.α.) 
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Εικόνα 13: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση από σημεία 

παραγωγής πρωτογενούς τομέα 

 

Εικόνα 14: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση από σημεία 

εξόρυξης ή λατομεία 

 

Εικόνα 15: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Απόσταση από σημεία 

δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα 
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Εικόνα 16: Καθορισμός ασαφών συνόλων για την μεταβλητή (κριτήριο) Θόρυβος στα όρια της 

περιοχής χωροθέτησης 

5.2 ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΞΟΔΟΥ 

Ο τύπος συμπεράσματος που αξιοποιήθηκε για την παραγωγή του FIS της εργασίας ήταν ο τύπος 

Sugeno. Οι κανόνες αφορούσαν στον έλεγχο των τιμών των μεταβλητών μέσω συναρτήσεων if 

για τον αντίστοιχο υπολογισμό της τιμής εξόδου. Η τελευταία περιελάμβανε 4 περιοχές τιμών 

(περιοχές απόφασης), ήτοι: 

1. Μη αποδεκτή θέση (unacceptable): τιμή εξόδου 0-0.45 

2. Οριακά αποδεκτή θέση (marginal): τιμή εξόδου 0.45-0.6 

3. Αποδεκτή θέση (acceptable): τιμή εξόδου 0.6-0.8 

4. Καλύτερη δυνατή θέση (Best): τιμή εξόδου 0.8-1 
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5.2.2 Ασαφείς κανόνες 

Το σύστημα που κατασκευάστηκε περιλαμβάνει συνολικά 53 ασαφείς κανόνες. Αυτοί 

περιγράφονται στα παρακάτω.  

Οι δύο πρώτοι κανόνες αφορούν στον αποκλεισμό μιας δυνητικής θέσης εγκατάστασης, εξαιτίας 

της παραβίασης κάποιου εκ των κριτηρίων σχεδιασμού. Δεδομένου ότι τo κριτήριο της μέσης 

ταχύτητας του ανέμου σε δύο από τα πέντε ασαφή σύνολα που περιλαμβάνει είναι μη αποδεκτό 

(χαμηλή τιμή και επικίνδυνη τιμή), δημιουργήθηκαν δύο κανόνες που να οδηγούν στον 

χαρακτηρισμό της θέσης ως απαράδεκτη. Αυτοί είναι: 

𝛫𝛼𝜈ό𝜈𝛼𝜍 1: 𝛢𝜈: 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜈έ𝜇𝜊𝜐 ∈ (0 − 0.3) Ή 𝛫𝜆ί𝜎𝜂 휀𝛿ά𝜑𝜊𝜐𝜍 

∈ (0.12 − 1) Ή 𝛶𝜓ό𝜇휀𝜏𝜌𝜊 ∈ (0.667 − 1) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝛿ό 𝜋𝜌ό𝜎𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍  

∈ (0.67 − 1) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇휀𝜏𝛼𝜉ύ 𝛾휀𝜈𝜈𝜂𝜏𝜌𝜄ώ𝜈 

∈ (0 − 0.2) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜄𝜎𝜏𝜊𝜌𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0 − 0.167) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜋휀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0 − 0.167) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝜄𝜅𝜄𝜎𝜇ό 

∈ (0 − 0.08) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜐𝜋𝜊𝛿𝜊𝜇έ𝜍 𝜇휀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ώ𝜈 

∈ (0 − 0.15) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0 − 0.15) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝜉𝜊𝜌𝜐𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜌𝛼𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄ό𝜏𝜂𝜏휀𝜍 

∈ (0 − 0.25) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜏𝜌𝜄𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0 − 0.3)  Ή 휀𝜋ί𝜋휀𝛿𝜊 𝜃𝜊𝜌ύ𝛽𝜊𝜐 ∈ (0 − 0.3) 𝛵𝛰𝛵𝛦 𝛢𝜉𝜄𝜊𝜆ό𝛾𝜂𝜎𝜂 

∈ unacceptable     
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𝛫𝛼𝜈ό𝜈𝛼𝜍 2: 𝛢𝜈: 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜈έ𝜇𝜊𝜐 ∈ (0.8 − 1) Ή 𝛫𝜆ί𝜎𝜂 휀𝛿ά𝜑𝜊𝜐𝜍 

∈ (0.12 − 1) Ή 𝛶𝜓ό𝜇휀𝜏𝜌𝜊 ∈ (0.667 − 1) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝛿ό 𝜋𝜌ό𝜎𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍  

∈ (0.67 − 1) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇휀𝜏𝛼𝜉ύ 𝛾휀𝜈𝜈𝜂𝜏𝜌𝜄ώ𝜈 

∈ (0 − 0.2) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜄𝜎𝜏𝜊𝜌𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0 − 0.167) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜋휀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0 − 0.167) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝜄𝜅𝜄𝜎𝜇ό 

∈ (0 − 0.08) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜐𝜋𝜊𝛿𝜊𝜇έ𝜍 𝜇휀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ώ𝜈 

∈ (0 − 0.15) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0 − 0.15) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝜉𝜊𝜌𝜐𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜌𝛼𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄ό𝜏𝜂𝜏휀𝜍 

∈ (0 − 0.25) Ή 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜏𝜌𝜄𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0 − 0.3)  Ή 휀𝜋ί𝜋휀𝛿𝜊 𝜃𝜊𝜌ύ𝛽𝜊𝜐 ∈ (0 − 0.3) 𝛵𝛰𝛵𝛦 𝛢𝜉𝜄𝜊𝜆ό𝛾𝜂𝜎𝜂 

∈ unacceptable     

 

Οι επόμενοι δύο κανόνες αφορούν στην οριακή ικανοποίηση όλων των κριτηρίων ταυτόχρονα 

που οδηγεί σε μια εντελώς οριακή αξιολόγηση. Δεδομένης της ύπαρξης δύο τέτοιων περιπτώσεων 

για το κριτήριο του υψομέτρου (μη ικανοποιητικό και οριακό)3 οι κανόνες αποτελούν συνδυασμό 

των αντίστοιχων ώστε να συμπεριληφθούν οι περιπτώσεις αυτές.  

                                                

3 Το μη ικανοποιητικό στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαγορευτικό, ενδεχόμενα να οδηγήσει σε χαμηλή 

απόδοση, ωστόσο αυτό υπόκειται σε έλεγχο της μελέτης του σχεδιασμού του πάρκου και όχι στην 

επιλογή/αξιολόγηση της θέσης. Αν για παράδειγμα ικανοποιούνται τα κριτήρια ταχύτητας ανέμου και κλίσης εδάφους 

(και προφανώς τα υπόλοιπα) δεν υφίσταται περιορισμός στην εγκατάσταση του πάρκου κάτω από υψόμετρο 1000 

μέτρων.  



Διπλωματική εργασία    Μέκρας Φ. Νικόλαος 

  

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός τομέας 43 

 

𝛫𝛼𝜈ό𝜈𝛼𝜍 3: 𝛢𝜈: 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜈έ𝜇𝜊𝜐 ∈ (0.3 − 0.4) 𝜥𝜜𝜤 𝛫𝜆ί𝜎𝜂 휀𝛿ά𝜑𝜊𝜐𝜍 

∈ (0.08 − 0.12) 𝛫𝛢𝛪 𝛶𝜓ό𝜇휀𝜏𝜌𝜊 

∈ (0 − 0.167) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝛿ό 𝜋𝜌ό𝜎𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍  

∈ (0.3 − 0.67) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇휀𝜏𝛼𝜉ύ 𝛾휀𝜈𝜈𝜂𝜏𝜌𝜄ώ𝜈 

∈ (0. .5 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜄𝜎𝜏𝜊𝜌𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.167 − 0.6) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜋휀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.167 − 0.6) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝜄𝜅𝜄𝜎𝜇ό 

∈ (0.08 − 0.25) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜐𝜋𝜊𝛿𝜊𝜇έ𝜍 𝜇휀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ώ𝜈 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝜉𝜊𝜌𝜐𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜌𝛼𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄ό𝜏𝜂𝜏휀𝜍 

∈ (0.25 − 0.35) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜏𝜌𝜄𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.3 − 0.45)  𝛫𝛢𝛪 휀𝜋ί𝜋휀𝛿𝜊 𝜃𝜊𝜌ύ𝛽𝜊𝜐 ∈ (0.3 − 0.45) 𝛵𝛰𝛵𝛦 𝛢𝜉𝜄𝜊𝜆ό𝛾𝜂𝜎𝜂 

∈  marginal 
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𝛫𝛼𝜈ό𝜈𝛼𝜍 4: 𝛢𝜈: 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜈έ𝜇𝜊𝜐 ∈ (0.3 − 0.4) 𝜥𝜜𝜤 𝛫𝜆ί𝜎𝜂 휀𝛿ά𝜑𝜊𝜐𝜍 

∈ (0.08 − 0.12) 𝛫𝛢𝛪 𝛶𝜓ό𝜇휀𝜏𝜌𝜊 

∈ (0.167 − 0.333) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝛿ό 𝜋𝜌ό𝜎𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍  

∈ (0.3 − 0.67) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇휀𝜏𝛼𝜉ύ 𝛾휀𝜈𝜈𝜂𝜏𝜌𝜄ώ𝜈 

∈ (0. .5 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜄𝜎𝜏𝜊𝜌𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.167 − 0.6) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜋휀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.167 − 0.6) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝜄𝜅𝜄𝜎𝜇ό 

∈ (0.08 − 0.25) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜐𝜋𝜊𝛿𝜊𝜇έ𝜍 𝜇휀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ώ𝜈 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝜉𝜊𝜌𝜐𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜌𝛼𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄ό𝜏𝜂𝜏휀𝜍 

∈ (0.25 − 0.35) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜏𝜌𝜄𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.3 − 0.45)  𝛫𝛢𝛪 휀𝜋ί𝜋휀𝛿𝜊 𝜃𝜊𝜌ύ𝛽𝜊𝜐 ∈ (0.3 − 0.45) 𝛵𝛰𝛵𝛦 𝛢𝜉𝜄𝜊𝜆ό𝛾𝜂𝜎𝜂 

∈  marginal 

 

Οι επόμενοι 48 κανόνες αφορούν στο συνδυασμό των κριτηρίων σε είτε οριακές είτε 

ικανοποιητικές τιμές, όπου τουλάχιστον ένα κριτήριο έχει ικανοποιητική τιμή και όλα τα υπόλοιπα 

οριακή τιμή. Ο συνδυασμός των κριτηρίων στον κανόνα γίνεται με την χρήση του τελεστή ΚΑΙ. 

Για λόγους οικονομίας χώρου παρουσιάζονται στο σημείο αυτό ως παράδειγμα τρεις από τους 

κανόνες αυτούς.  
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𝛫𝛼𝜈ό𝜈𝛼𝜍 5: 𝛢𝜈: 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜈έ𝜇𝜊𝜐 ∈ (0.3 − 0.4) 𝜥𝜜𝜤 𝛫𝜆ί𝜎𝜂 휀𝛿ά𝜑𝜊𝜐𝜍 

∈ (0.08 − 0.12) 𝛫𝛢𝛪 𝛶𝜓ό𝜇휀𝜏𝜌𝜊 

∈ (0.167 − 0.333) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝛿ό 𝜋𝜌ό𝜎𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍  

∈ (0.3 − 0.67) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇휀𝜏𝛼𝜉ύ 𝛾휀𝜈𝜈𝜂𝜏𝜌𝜄ώ𝜈 

∈ (0.5 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜄𝜎𝜏𝜊𝜌𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.167 − 0.6) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜋휀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.167 − 0.6) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝜄𝜅𝜄𝜎𝜇ό 

∈ (0.08 − 0.25) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜐𝜋𝜊𝛿𝜊𝜇έ𝜍 𝜇휀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ώ𝜈 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝜉𝜊𝜌𝜐𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜌𝛼𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄ό𝜏𝜂𝜏휀𝜍 

∈ (0.25 − 0.35) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜏𝜌𝜄𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.3 − 0.45)  𝛫𝛢𝛪 휀𝜋ί𝜋휀𝛿𝜊 𝜃𝜊𝜌ύ𝛽𝜊𝜐 ∈ (0 − 0.3) 𝛵𝛰𝛵𝛦 𝛢𝜉𝜄𝜊𝜆ό𝛾𝜂𝜎𝜂 

∈  acceptable 
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𝛫𝛼𝜈ό𝜈𝛼𝜍 20: 𝛢𝜈: 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜈έ𝜇𝜊𝜐 ∈ (0.4 − 0.6) 𝜥𝜜𝜤 𝛫𝜆ί𝜎𝜂 휀𝛿ά𝜑𝜊𝜐𝜍 

∈ (0 − 0.08) 𝛫𝛢𝛪 𝛶𝜓ό𝜇휀𝜏𝜌𝜊 

∈ (0.333 − 0.667) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝛿ό 𝜋𝜌ό𝜎𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍  

∈ (0.3 − 0.67) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇휀𝜏𝛼𝜉ύ 𝛾휀𝜈𝜈𝜂𝜏𝜌𝜄ώ𝜈 

∈ (0.2 − 0.5) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜄𝜎𝜏𝜊𝜌𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.167 − 0.6) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜋휀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.167 − 0.6) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝜄𝜅𝜄𝜎𝜇ό 

∈ (0.25 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜐𝜋𝜊𝛿𝜊𝜇έ𝜍 𝜇휀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ώ𝜈 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝜉𝜊𝜌𝜐𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜌𝛼𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄ό𝜏𝜂𝜏휀𝜍 

∈ (0.25 − 0.35) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜏𝜌𝜄𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.3 − 0.45)  𝛫𝛢𝛪 휀𝜋ί𝜋휀𝛿𝜊 𝜃𝜊𝜌ύ𝛽𝜊𝜐 ∈ (0 − 0.3) 𝛵𝛰𝛵𝛦 𝛢𝜉𝜄𝜊𝜆ό𝛾𝜂𝜎𝜂 

∈  acceptable 
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𝛫𝛼𝜈ό𝜈𝛼𝜍 40: 𝛢𝜈: 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜈έ𝜇𝜊𝜐 ∈ (0.4 − 0.6) 𝜥𝜜𝜤 𝛫𝜆ί𝜎𝜂 휀𝛿ά𝜑𝜊𝜐𝜍 

∈ (0 − 0.08) 𝛫𝛢𝛪 𝛶𝜓ό𝜇휀𝜏𝜌𝜊 

∈ (0.333 − 0.667) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝛿ό 𝜋𝜌ό𝜎𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍  

∈ (0.3 − 0.67) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇휀𝜏𝛼𝜉ύ 𝛾휀𝜈𝜈𝜂𝜏𝜌𝜄ώ𝜈 

∈ (0.2 − 0.5) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜄𝜎𝜏𝜊𝜌𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.6 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜋휀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.6 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝜄𝜅𝜄𝜎𝜇ό 

∈ (0.25 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜐𝜋𝜊𝛿𝜊𝜇έ𝜍 𝜇휀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ώ𝜈 

∈ (0.15 − 0.3) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.3 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝜉𝜊𝜌𝜐𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜌𝛼𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄ό𝜏𝜂𝜏휀𝜍 

∈ (0.25 − 0.35) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜏𝜌𝜄𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.3 − 0.45)  𝛫𝛢𝛪 휀𝜋ί𝜋휀𝛿𝜊 𝜃𝜊𝜌ύ𝛽𝜊𝜐 ∈ (0 − 0.3) 𝛵𝛰𝛵𝛦 𝛢𝜉𝜄𝜊𝜆ό𝛾𝜂𝜎𝜂 

∈  acceptable 

 

Ο τελευταίος κανόνας αποτελεί τον χαρακτηρισμό της θέσης εγκατάστασης ως εξαιρετική και 

περιλαμβάνει την πλήρη ικανοποίηση όλων των κριτηρίων με ικανοποιητικό/αποδεκτό τρόπο.  
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𝛫𝛼𝜈ό𝜈𝛼𝜍 53:𝛢𝜈: 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜈έ𝜇𝜊𝜐 ∈ (0.6 − 0.8) 𝜥𝜜𝜤 𝛫𝜆ί𝜎𝜂 휀𝛿ά𝜑𝜊𝜐𝜍 

∈ (0 − 0.08) 𝛫𝛢𝛪 𝛶𝜓ό𝜇휀𝜏𝜌𝜊 

∈ (0.333 − 0.667) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝛿ό 𝜋𝜌ό𝜎𝛽𝛼𝜎𝜂𝜍  

∈ (0.3 − 0.67) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝜇휀𝜏𝛼𝜉ύ 𝛾휀𝜈𝜈𝜂𝜏𝜌𝜄ώ𝜈 

∈ (0.2 − 0.5) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜄𝜎𝜏𝜊𝜌𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.6 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜋휀𝜌𝜄𝛽𝛼𝜆𝜆𝜊𝜈𝜏𝜄𝜅ά 𝜎𝜂𝜇휀ί𝛼 

∈ (0.6 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜊𝜄𝜅𝜄𝜎𝜇ό 

∈ (0.25 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 𝜐𝜋𝜊𝛿𝜊𝜇έ𝜍 𝜇휀𝜏𝛼𝜑𝜊𝜌ώ𝜈 

∈ (0.3 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜋𝜌𝜔𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.3 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝜉𝜊𝜌𝜐𝜅𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛿𝜌𝛼𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄ό𝜏𝜂𝜏휀𝜍 

∈ (0.35 − 1) 𝛫𝛢𝛪 𝛢𝜋ό𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 𝛼𝜋𝜊 휀𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏ά𝜎휀𝜄𝜍 𝜏𝜌𝜄𝜏𝜊𝛾휀𝜈𝜊ύ𝜍 𝜏𝜊𝜇έ𝛼 

∈ (0.45 − 1)  𝛫𝛢𝛪 휀𝜋ί𝜋휀𝛿𝜊 𝜃𝜊𝜌ύ𝛽𝜊𝜐 ∈ (0 − 0.3) 𝛵𝛰𝛵𝛦 𝛢𝜉𝜄𝜊𝜆ό𝛾𝜂𝜎𝜂 ∈  Best 

 

H τελική μορφή του συστήματος FIS που δημιουργήθηκε παρουσιάζεται στην εικόνα 17 
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Εικόνα 17: Τελική μορφή Συστήματος FIS 

5.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αξιοποιώντας το FIS σύστημα που δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε παραπάνω, 

δημιουργήθηκε κώδικας στο Matlab που το χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση πιθανών σημείων 

χωροθέτησης αιολικών πάρκων, στο οποίο απαιτείται από τον χρήστη να δώσει την τιμή για το 

εκάστοτε κριτήριο, καθώς και το μέγεθος της διαμέτρου του ρότορα της ανεμογεννήτριας από το 

οποίο απαιτείται για την κανονικοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με αυτό.  

Κατά συνέπεια το πρόγραμμα (ο σχετικός κώδικας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α της 

εργασίας) εκτελεί τα ακόλουθα βήματα: 
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Βήμα 1ο  

Το πρόγραμμα ζητά από τον χρήση μέσω 14 ερωτήσεων (prompts) να εισάγει τις τιμές για τα 13 

κριτήρια και την διάμετρο του ρότορα. Στο ερώτημα εμφανίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες 

(π.χ. μονάδες της εισόδου) καθώς και όπου υφίσταται ανώτερο όριο το αντίστοιχο. Σε όλα τα 

ερωτήματα το κατώτερο όριο τίθεται ισο με το 0 για την μείωση της περίπτωσης να εισαχθεί από 

λάθος αρνητική τιμή εισόδου.  

Βήμα 2ο  

Αξιοποιώντας την διαδικασία που περιγράφεται στον πίνακα 4, το πρόγραμμα κανονικοποιεί τις 

εισαχθείσες τιμές και δημιουργεί ένα διάνυσμα 13x1 που αποτελεί και το διάνυσμα των 

κανονικοποιημένων εισόδων για το σύστημα FIS.  

Βήμα 3ο  

Το σύστημα εξετάζει αν τυχόν υπάρχουν αρνητικές τιμές στο διάνυσμα εισόδων. Στην περίπτωση 

αυτή η διαδικασία διακόπτεται και το σύστημα αναφέρει το σχετικό σφάλμα στον χρήστη.  

Βήμα 4ο  

Εισάγονται οι τιμές των εισόδων στο FIS, το σύστημα διαβάζει την τιμή εξόδου και ανάλογα με 

αυτή αναγράφει αντίστοιχο μήνυμα κειμένου που αφορά στην τελική αξιολόγηση της περιοχής. 
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6.0  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Για τις ανάγκες της εργασίας παρουσιάζονται 2 μελέτες περίπτωσης.  

6.1 ΠΡΩΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Οι τιμές εισόδου για την πρώτη μελέτη περίπτωσης παρουσιάζονται στον πίνακα 6. H διάμετρος 

του ρότορα δόθηκε d=80m. 

Πίνακας 5: Τιμές εισόδου πρώτης μελέτης περίπτωσης 

Κριτήρια Τιμές 

Ταχύτητα ανέμου 4  

Κλίση εδάφους 0.2  

Υψόμετρο 5000  

Απόσταση από οδό πρόσβασης 30  

Απόσταση μεταξύ γεννητριών 10*d  

Απόσταση από όριο μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικώ τόπων  

6000  

Απόσταση από χώρο 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

6000  

 

Απόσταση από οικισμούς - μονές 6000  

10*d 
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Απόσταση από οδικούς άξονες, 
οδικά δίκτυα σιδηροδρομικές 

γραμμές 

 

Απόσταση από 
ιχθυοκαλλιέργειες, 

κτηνοτροφικές και αγροτικές 
μονάδες 

10*d  

Απόσταση από ορυχεία, 
μεταλλευτικές δραστηριότητες 

2000  

Απόσταση από περιοχές 
οργανωμένης ανάπτυξης 
παραγωγικών προϊόντων 

τριτογενούς τομέα 

3000  

Μέγιστος επιτρεπόμενος 
θόρυβος σε απόσταση 1 χλμ 

100  

 

Όπως φαίνεται από τις τιμές των κριτηρίων, ορισμένες από αυτές είναι εκτός ορίων και κατά 

συνέπεια η θέση θα πρέπει να απορριφθεί. Πράγματι, η έξοδος του συστήματος προκύπτει: 

Decision =     0 

Site is unacceptible 

Διερευνώντας την ενεργοποίηση των ασαφών κανόνων, από το FIS σύστημα στο Matlab, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 18, ενεργοποιούνται μόνο οι δύο πρώτοι κανόνες (που οδηγούν στην 

αξιολόγηση της θέσης ως απαράδεκτη). Αυτό συμβαίνει επειδή η τιμή των κριτηρίων 1, 2, 3, 4, 5 

και 13 αντιστοιχούν σε αυτές που ενεργοποιούν τους δύο πρώτους κανόνες, όπου η χρήση του 

τελεστή Ή (OR) οδηγεί αυτόματα στον υπολογισμό της εξόδου ως 0.   
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Εικόνα 18: Ενεργοποίηση κανόνων στην πρώτη μελέτη περίπτωσης 
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6.2 ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Οι τιμές εισόδου για την πρώτη μελέτη περίπτωσης παρουσιάζονται στον πίνακα 7. H διάμετρος 

του ρότορα δόθηκε d=80m. 

Πίνακας 6: Τιμές εισόδου δεύτερης μελέτης περίπτωσης 

Κριτήρια Τιμές 

Ταχύτητα ανέμου 8  

Κλίση εδάφους 0.01  

Υψόμετρο 1400  

Απόσταση από οδό πρόσβασης 10  

Απόσταση μεταξύ γεννητριών 5*d  

Απόσταση από όριο μνημείων, 
αρχαιολογικών χώρων και 

ιστορικώ τόπων  

6000  

Απόσταση από χώρο 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

6000  

 

Απόσταση από οικισμούς - μονές 6000  

Απόσταση από οδικούς άξονες, 
οδικά δίκτυα σιδηροδρομικές 

γραμμές 

8*d  

Απόσταση από 
ιχθυοκαλλιέργειες, 

κτηνοτροφικές και αγροτικές 
μονάδες 

8*d  

Απόσταση από ορυχεία, 
μεταλλευτικές δραστηριότητες 

2000  
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Απόσταση από περιοχές 
οργανωμένης ανάπτυξης 
παραγωγικών προϊόντων 

τριτογενούς τομέα 

3000  

Μέγιστος επιτρεπόμενος 
θόρυβος σε απόσταση 1 χλμ 

10  

 

Όπως φαίνεται από τις τιμές των κριτηρίων, βρίσκονται εντός του εύρους των επιτρεπτών τιμών. 

Η έξοδος του συστήματος προκύπτει: 

Decision =     0.47 

 

Site is marginally acceptable 

 

Κατά συνέπεια η περιοχή αυτή είναι οριακά αποδεκτή για την τοποθέτηση του αιολικού πάρκου.  

Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές των κριτηρίων είναι είτε εντός της οριακής περιοχής είτε εντός της 

ικανοποιητικής περιοχής. Η εικόνα 19 παρουσιάζει την ενεργοποίηση των κανόνων του FIS στην 

περίπτωση αυτή. Είναι εμφανές ότι οι τιμές των κριτηρίων ενεργοποιούν αρκετούς από τους 

κανόνες του συστήματος από την σύνθεση του αποτελέσματος των οποίων παράγεται και η τελική 

έξοδος. Η χαμηλή βαθμολογία οφείλεται κυρίως στις τιμές των κριτηρίων 4 και 5 που βρίσκονται 

στις οριακές τιμές.  
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Εικόνα 19: Ενεργοποίηση κανόνων στην δεύτερη μελέτη περίπτωσης 
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7.0  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

H επιλογή και αξιολόγηση θέσεων χωροθέτησης αιολικών πάρκων αποτελεί μια πολύπλοκη 

διαδικασία αποφάσεων κατά την οποία πλήθος παραγόντων είναι υποχρεωτικό να ληφθούν 

υπόψη. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, και όχι απαραιτήτως μόνο στην Ελλάδα, 

περιλαμβάνει πλήθος απαιτήσεων που συχνά μεταφράζονται μεν ποσοτικά, ωστόσο, θέτουν 

αποκλειστικά και μόνο ένα ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο. Κατά συνέπεια, το εύρος των τιμών των 

διαφόρων παραγόντων κατ’ ουσία αγνοείται και δεν λαμβάνεται υπόψη και στην τυπική μορφή 

της διαδικασίας αξιολόγησης, το μόνο που εξετάζεται είναι το κατά πόσο κάποιος περιορισμός 

παραβιάζεται ή όχι.  

Τα συστήματα υπολογιστικής νοημοσύνης και ιδιαίτερα η ασαφής λογική επιτρέπει μια πιο 

ορθολογική προσέγγιση, καθώς, μέσω της διατύπωσης ασαφών συνόλων και κατ’ επέκταση 

ασαφών κανόνων, επιτρέπουν την εξέταση του βαθμού στον οποίο ικανοποιούνται (ή 

παραβιάζονται οι περιορισμοί του σχεδιασμού) και κατά συνέπεια επιτρέπουν στον σχεδιαστή να 

έχει μια καλύτερη αντίληψη για τις δυνατότητες ή αδυναμίες μιας θέση εγκατάστασης. Σύμφωνα 

με αυτή, η τελική επιλογή της θέσης μπορεί να ληφθεί με μεγαλύτερη συνέπεια και αξιοπιστία, 

ενώ θέσεις που απορρίπτονται, μπορεί να θεωρηθεί ότι όντως δεν είναι οι κατάλληλες καθώς στην 

πλειονότητα των εξεταζόμενων στοιχείων παραβιάζουν περισσότερα από ένα. 
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Το σύστημα της υπολογιστικής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε επιτρέπει την πολυπαραγοντική 

αξιολόγηση πιθανών θέσεων εγκατάστασης αιολικών πάρκων, εξετάζοντας τόσο κριτήρια  που 

αφορούν στην αποδοτικότητα της εγκατάστασης (κριτήρια 1-5) όπως και κριτήρια που αφορούν 

στην εξασφάλιση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του νομικού πλαισίου (Κριτήρια 6-13).  Το 

σύστημα μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω  για την συμπερίληψη και νέων κριτηρίων με την 

αντίστοιχη εισαγωγή νέων ασαφών κανόνων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

% Windturbine site evaluation  
clear all 
close all 
clc 

  
%request inputs by user 
prompt1='please provide average wind speed in site locale (m/s)(Minimum 

value: 0, Maximum value:12)'; 
prompt2='please provide maximum ground slope at site locale 

(percentage)(Minimum value: 0, Maximum value:1)'; 
prompt3='please provide site altitude (meters)(Minimum value: 0, Maximum 

value:3000)'; 
prompt4='please provide site boundary distance from existing access 

road(kilometers)(Minimum value: 0, Maximum value:30)'; 
prompt5='please provide wind turbine wing diameter (meters)'; 
prompt6='please provide maximum distance between wind turbines as per site 

design (meters)(Minimum value: 0, Maximum value:)'; 
prompt7='please provide site boundary distance from nearest archeological or 

historical site (meters)(Minimum value: 0, Maximum value:6000)'; 
prompt8='please provide site boundary distance from nearest environmental 

site (meters)(Minimum value: 0, Maximum value:6000)'; 
prompt9='please provide site boundary distance from nearest village/city 

(meters)(Minimum value: 0, Maximum value:6000)'; 
prompt10='please provide site boundary distance from nearest major 

infrastructure (roads and/or railways) (meters)(Minimum value: 0, Maximum 

value:)'; 
prompt11='please provide site boundary distance from nearest primary sector 

production facilities (meters)(Minimum value: 0, Maximum value:)'; 
prompt12='please provide site boundary distance from nearest mining 

facilities (meters)(Minimum value: 0, Maximum value:2000)'; 
prompt13='please provide site boundary distance from nearest tetriary sector 

facilities (meters)(Minimum value: 0, Maximum value:3000)'; 
prompt14='please provide maximum noise level at 1km from site (estimated) 

(dB)(Minimum value: 0, Maximum value:100)'; 

  
w_speed=input(prompt1); 
gr_slope=input(prompt2); 
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altitude=input(prompt3); 
access=input(prompt4); 
d=input(prompt5); 
density=input(prompt6); 
historical=input(prompt7); 
environement=input(prompt8); 
habitat=input(prompt9); 
infrastructure=input(prompt10); 
primary=input(prompt11); 
mining=input(prompt12); 
tetriary=input(prompt13); 
noise=input(prompt14); 

  
%Input values normlization and input for fis generation 

  
if w_speed>=12 
    input_fis(1,1)=1; 
else 
    input_fis(1,1)=w_speed/12; 
end 

  
input_fis(1,2)=gr_slope; 

  
if altitude>=3000 
    input_fis(1,3)=1; 
else 
    input_fis(1,3)=altitude/3000; 
end 

  
if access>=30 
    input_fis(1,4)=1; 
else 
    input_fis(1,4)=access/30; 
end 

  
if density>=10*d 
    input_fis(1,5)=1; 
else 
    input_fis(1,5)=density/(10*d); 
end 

  
if historical>=6000 
    input_fis(1,6)=1; 
else 
    input_fis(1,6)=historical/6000; 
end 

  
if environement>=6000 
    input_fis(1,7)=1; 
else 
    input_fis(1,7)=environement/6000; 
end 
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if habitat>=6000 
    input_fis(1,8)=1; 
else 
    input_fis(1,8)=habitat/6000; 
end 

  
if infrastructure>=10*d 
    input_fis(1,9)=1; 
else 
    input_fis(1,9)=infrastructure/(10*d); 
end 

  
if primary>=10*d 
    input_fis(1,10)=1; 
else 
    input_fis(1,10)=primary/(10*d); 
end 

  
if mining>=2000 
    input_fis(1,11)=1; 
else 
    input_fis(1,11)=mining/2000; 
end 

  
if tetriary>=3000 
    input_fis(1,12)=1; 
else 
    input_fis(1,12)=tetriary/3000; 
end 

  
if noise>=100 
    input_fis(1,13)=1; 
else 
    input_fis(1,13)=noise/100; 
end 

  
if any(input_fis<0) 
    error('Error inputs present a negative value, operation stopped'); 
else 

  
%read fis 
fis=readfis('wind_turb'); 

  
%evaluate site 
Decision=evalfis(input_fis,fis) 

  

  
%display decision 
if Decision==0 
    disp('Site is unacceptible'); 
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elseif Decision>0 && Decision<0.25 
    disp('Site is marginally accepted'); 
elseif Decision>=0.25 && Decision<0.75 
    disp('Site is acceptable'); 
else 
    disp('Site is exceptional'); 
end 

  
end 

  

  

  

 

 

ΚΩΔΙΚΑΣ FIS ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

[System] 
Name='wind_turb' 
Type='sugeno' 
Version=2.0 
NumInputs=13 
NumOutputs=1 
NumRules=54 
AndMethod='prod' 
OrMethod='probor' 
ImpMethod='prod' 
AggMethod='sum' 
DefuzzMethod='wtaver' 

  
[Input1] 
Name='Wind_speed' 
Range=[0 1] 
NumMFs=5 
MF1='ws1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.3 0.4] 
MF2='ws2':'trapmf',[0.2 0.3 0.4 0.5] 
MF3='ws3':'trapmf',[0.3 0.4 0.6 0.8] 
MF4='ws4':'trapmf',[0.5 0.6 0.8 1] 
MF5='mf5':'trapmf',[0.8 0.8 1.1 1.2] 

  
[Input2] 
Name='Ground_slope' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.08 0.15] 
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MF2='mf2':'trapmf',[0.05 0.08 0.12 0.2] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.1 0.12 1.04 1.36] 

  
[Input3] 
Name='Altitude' 
Range=[0 1] 
NumMFs=4 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.167 0.25] 
MF2='mf2':'trapmf',[0 0.167 0.333 0.5] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.2 0.33 0.67 0.8] 
MF4='mf4':'trapmf',[0.6 0.667 1.1 1.4] 

  
[Input4] 
Name='Distance_access_road' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.3 0.4] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.25 0.3 0.67 0.8] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.55 0.67 1.04 1.36] 

  
[Input5] 
Name='distance_between_wg' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.2 0.3] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.14 0.2 0.5 0.65] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.45 0.5 1.04 1.36] 

  
[Input6] 
Name='Distance_history_sites' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.167 0.22] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.14 0.167 0.6 0.8] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.55 0.6 1.04 1.36] 

  
[Input7] 
Name='Distance_environmental_site' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.167 0.22] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.1 0.167 0.25 0.3] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.18 0.25 1.04 1.36] 

  
[Input8] 
Name='Distance_habitat' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.08 0.15] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.05 0.08 0.25 0.3] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.18 0.25 1.04 1.36] 
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[Input9] 
Name='Distance_infrastructure' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.15 0.2] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.14 0.15 0.3 0.45] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.25 0.3 1.04 1.36] 

  
[Input10] 
Name='Distance_primary' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.15 0.2] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.14 0.15 0.3 0.45] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.25 0.3 1.04 1.36] 

  
[Input11] 
Name='Distance_mining' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.25 0.34] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.14 0.25 0.35 0.45] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.25 0.35 1.04 1.36] 

  
[Input12] 
Name='Distance_tetriary' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.3 0.4] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.24 0.3 0.45 0.55] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.35 0.45 1.04 1.36] 

  
[Input13] 
Name='Noise' 
Range=[0 1] 
NumMFs=3 
MF1='mf1':'trapmf',[-0.36 -0.04 0.3 0.45] 
MF2='mf2':'trapmf',[0.2 0.3 0.45 0.6] 
MF3='mf3':'trapmf',[0.4 0.45 1.04 1.36] 

  
[Output1] 
Name='output1' 
Range=[0 1] 
NumMFs=4 
MF1='Unacceptable':'constant',[0] 
MF2='marginal':'constant',[0.5] 
MF3='acceptable':'constant',[0.75] 
MF4='Best':'constant',[1] 

  
[Rules] 
1 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3, 1 (1) : 2 
5 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3, 1 (1) : 2 
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1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3, 1 (1) : 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 2 (1) : 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1, 3 (1) : 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2, 3 (1) : 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2, 3 (1) : 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2, 3 (1) : 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1, 3 (1) : 1 
3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1, 4 (1) : 1 
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