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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την αεροδυναμική και αεροελαστική 

ανάλυση του δρομέα της ανεμογεννήτριας με την χρήση των υπολογιστικών 

προγραμμάτων Qblade και ANSYS. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε βασίστηκε στην 

δομή του πτερυγίου που αναπτύχθηκε από τους Καλογεράκη Στέφανο και Dhimo Ridvald 

στη διπλωματική τους εργασία με τίτλο "Αεροδυναμική σχεδίαση ανεμογεννήτριας 

οριζοντίου άξονα, μελέτη της διάβρωσης πτερυγίων και μελέτη αλληλεπίδρασης πύργου-

πτερυγίων " [35] και επικεντρώθηκε κυρίως στην στατική αεροελαστικότητα του 

πτερυγίου.  

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εισαγωγή στο πεδίο μελέτης της παρούσας 

διπλωματικής με μια αναφορά στην συνεισφορά  των ΑΠΕ στην αειφόρο ανάπτυξη των 

κρατών με παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον και στο τρόπο με τον οποίο βοηθούν 

έρευνες όπως η παρούσα, προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στόχος του δεύτερου κεφαλαίου είναι η ενδελεχής περιγραφή του πεδίου μελέτης της 

αιολικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα της εκμετάλλευσης της από τις ανεμογεννήτριες. 

Δίνεται έμφαση στην περιγραφή της δομής των επιμέρους τμημάτων της  ανεμογεννήτριας 

οριζοντίου άξονα και στα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για την σωστή σχεδίαση 

της. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται αναλυτικά τα υπολογιστικά προγράμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική έρευνα, Qblade και ANSYS , με έμφαση 

στις ενότητες εκείνες των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

πραγματοποίηση των προσομοιώσεων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν για την μελέτη της στατικής καταπόνησης του 

δρομέα, στα δύο αυτά προγράμματα, με παράθεση εικόνων και διαγραμμάτων για τρία 

διαφορετικά υλικά και για τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες ανέμου. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η σύγκριση των δύο προγραμμάτων, η 

εξαγωγή συμπερασμάτων και παρατίθενται οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ABSTRACT 

The subject of this thesis is the aerodynamic and aeroelastic analysis of the wind turbine 

rotor with the use of computational programs, Qblade and ANSYS. The analysis was 

performed based on the structure of the blade developed by Kalogerakis Stefanos and 

Dhimo Ridvald in their dissertation entitled "Aerodynamic design of horizontal axis wind 

turbine, study of the erosion of blades and blade-tower interaction study" and focused 

mainly on static aeroelastic analysis of the blades. 

In the first chapter, an introduction to the field of study of this thesis is carried out with a 

reference to the contribution of Renewable Sources to the sustainable development of 

nations while respecting the environment and the way how studies like the one presented 

help towards to this direction. 

The objective of the second chapter is the detailed description about the field of study of 

wind energy, and more specifically from the perspective of wind turbines. Emphasis is 

placed on describing the structure of component parts of horizontal axis wind turbine and 

the steps to be followed for the proper design. 

In the third chapter, the computer programs used in this thesis, Qblade and ANSYS, are 

described in detail with emphasis on those sections of the programs that are used for 

caring out the necessary simulations. 

Chapter four, presents the data and results of simulations carried out to study the static 

load on the rotor with the two programs described. The citation of images and diagrams 

for three different materials and four different wind speeds helps the reader understand 

the whole phenomenon. 

Finally, in the fifth chapter the comparison of the two programs is performed, to draw 

conclusions and set out proposals for further research. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1     

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η βιομηχανική επανάσταση και οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν προσφέρει και 

συνεχίζουν να προσφέρουν πολλά οφέλη στην ανθρωπότητα, διευκολύνοντας και 

απλοποιώντας επαγγελματικές ή καθημερινές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα όμως έχουν 

αμβλύνει την εξάρτηση της ανθρωπότητας από την ενέργεια, η οποία είναι αναγκαία 

πλέον σε όλους τους τομείς της ζωής μας, όπως οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, η υγεία, η 

θέρμανση, η διασκέδαση. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές 

απαιτήσεις παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε και στην αρνητική πλευρά των 

οφελών αυτών, καθώς αφενός μειώνεται με ραγδαίο ρυθμό ο ορυκτός πλούτος του 

πλανήτη στον οποίο βασίζεται η παραγωγή ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια, αφετέρου 

συνδέονται και με πολλές σημαντικές επιπτώσεις, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος και 

η ηχορύπανση. Τα αποτελέσματα της αλόγιστης και εσφαλμένης ενεργειακής χρήσης είναι 

πλέον ορατά, καθώς έχουν καταστροφικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και σε κάθε 

είδος ζωής πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, ο οποίος παράλληλα αποτελεί κομμάτι ενός 

μεγαλύτερου συνόλου. Οι επιπτώσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως και είναι 

θέμα όλων μας η συνειδητοποίηση επί του θέματος και η κατάστρωση μεθόδων και 

λύσεων για την αντιμετώπιση αυτών. Κύριος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος 

είναι  η στροφή σε πιο φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας, με τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) να είναι οι πιο ελπιδοφόρες λύσεις μακροπρόθεσμα στην 

προσπάθεια αυτή. 

Οι Α.Π.Ε. είναι οι πρώτες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν από τον άνθρωπο 

μέχρι την μετάβαση στην έντονη χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων. Τα 

κυριότερα πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε. είναι πως υπάρχουν σε αφθονία στη φύση, 

συνεπώς είναι δυνητικά ανεξάντλητες, όντας παράλληλα καθαρές για το περιβάλλον, με 

σημαντικότερα μειονεκτήματα τους το γεγονός πως πρόκειται για αραιές μορφές ενέργειας 

και έχουν ακόμα μεγάλο κόστος χρήσης σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Στις Α.Π.Ε. 

ανήκουν η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η υδρoηλεκτρική ενέργεια, η ενέργεια των 

θαλασσών (κύματα, παλίρροιες, θερμοκρασιακή διαφορά), η βιομάζα και η γεωθερμία. Ο 

λόγος για τον οποίο πολλαπλές εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 



 
9 

ερευνώνται αυτή τη χρονική στιγμή, είναι διότι υπάρχει η επιτακτική ανάγκη να 

συνδυαστούν τρία πράγματα: οι όσο ποτέ άλλοτε αυξανόμενες ανάγκες για ενέργεια στον 

πλανήτη, με την διαρκή μείωση και εξάντληση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων, 

και με τους, αυστηρούς πλέον, περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η αιολική ενέργεια έχει 

σημαντικό ρόλο σε αυτόν το τομέα και είναι επί του παρόντος, η πιο γρήγορα 

εξελισσόμενη τεχνολογία παραγωγής εναλλακτικής ενέργειας που έχει εδραιωθεί. 

Για  την επιτυχή  εφαρμογή της αιολικής ενέργειας, η τιμή της παραγόμενης  από τις 

ανεμογεννήτριες ενέργειας πρέπει να μειωθεί έτσι ώστε να  είναι πιο ανταγωνιστική με τις 

υπάρχουσες εναλλακτικές μορφές. Η συμπεριφορά της ανεμογεννήτριας προκύπτει από 

μια σύνθετη αλληλεπίδραση  των εξαρτημάτων και υποσυστημάτων από τα οποία 

αποτελείται. Τα κύρια στοιχεία της είναι, ο δρομέας, ο πύργος , ο θάλαμος-κέλυφος, η 

θεμελίωση, το σύστημα μετάδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας και το σύστημα 

προσανατολισμού. Η κατανόηση της διαδραστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμέρους 

στοιχείων αποτελεί το κλειδί για αξιόπιστους σχεδιαστικούς υπολογισμούς, 

βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις της μηχανής  και χαμηλότερα κόστη για την παραγόμενη 

από τον άνεμο ηλεκτρική ενέργεια. Συμπερασματικά, υπάρχει μια τάση προς την 

δημιουργία ελαφρύτερων και πιο ευέλικτων ανεμογεννητριών, το οποίο καθιστά τον 

σχεδιασμό και την διαστασιολόγηση  ακόμα πιο απαιτητικούς και σημαντικούς. 

Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου ισχυρές διακυμάνσεις της ροής,  

λόγω της φύσης του ανέμου, μπορεί να προκαλέσουν υψηλά αεροδυναμικά φορτία. Η 

διακύμανση των φορτίων σε συνδυασμό με μια ελαστική δομή, δημιουργεί ένα ιδανικό 

πεδίο για την μελέτη της δόνησης που προκαλείται και τα προβλήματα συντονισμού. Οι 

ανάγκες  υπολογιστικών και πειραματικών διαδικασιών  για την διερεύνηση  της 

αεροελαστικής σταθερότητας και της δυναμικής απόκρισης ακολουθούν την  αύξηση της 

ονομαστικής ισχύος και το μέγεθος των ανεμογεννητριών. Το αυξανόμενο μέγεθος του 

δρομέα απαιτεί την αντίστοιχη κλιμάκωση των διαστάσεων των υπολοίπων δομικών 

στοιχείων  της ανεμογεννήτριας  όπως π.χ. το ύψος του πύργου.  Λόγω της αύξησης του 

μεγέθους της ανεμογεννήτριας , η δομή της γίνεται πιο εύκαμπτη  και τα φορτία που 

δέχεται διαφοροποιούνται. Όσο οι ανεμογεννήτριες γίνονται ελαφρύτερες και πιο 

εύκαμπτες, χρειάζονται ολοένα και πιο εξελιγμένους σχεδιαστικούς και υπολογιστικούς  

κώδικες   για να προβλεφθούν και να μελετηθούν σύνθετες αλληλεπιδράσεις.  
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1.2  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Καθώς οι περιβαλλοντολογικές ανησυχίες ολοένα και αυξάνονται και τα αποθέματα των 

ορυκτών καυσίμων φθίνουν, η αιολική ενέργεια κερδίζει συνεχώς έδαφος ως μία βιώσιμη 

και οικονομικά αποδοτική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας του παρόντος αλλά και του 

μέλλοντος. 

Προκειμένου οι εφαρμογές αιολικής ενέργειας να είναι ανταγωνιστικές προς τις υπόλοιπες 

ανανεώσιμες πηγές  ή ακόμη και προς τις συμβατικές μεθόδους παραγωγής ενέργειας, ο 

βασικός στόχος οφείλει να είναι η μείωση του κόστους της παραγόμενης ενέργειας. 

Μάλιστα, στις περισσότερες πρόσφατες μελέτες η προσπάθεια μείωσης του κόστους της 

παραγωγής ενέργειας από ανεμογεννήτριες έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Το 

σχήμα των πτερυγίων του δρομέα παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό της 

γενικότερης αεροδυναμικής απόδοσης μιας ανεμογεννήτριας. Για το λόγο αυτό η 

βελτιστοποίηση της μορφής ενός πτερυγίου αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο κατά τη 

διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής του. 

Παράλληλα, δεδομένου ότι τα νέα μοντέλα ανεμογεννητριών αποδίδουν πολλά MW, τα 

αεροδυναμικά φορτία αυξάνονται και τα δομικά standards γίνονται αυστηρότερα λόγω της 

απαίτησης για κατασκευή μεγαλύτερων και ταυτόχρονα λεπτότερων πτερυγίων. Αυτό έχει 

ως συνέπεια, να είναι αναγκαία τόσο η χρήση καινοτόμων τεχνικών όσον αφορά την 

εσωτερική δομή η οποία δρα υποστηρικτικά, όσο και η χρήση σύγχρονων σύνθετων 

υλικών. 

Το κατασκευαστικό κόστος ενός πτερυγίου αποτελεί περίπου το 15-20% του συνολικού 

κόστους μιας ανεμογεννήτριας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ίσως την κυριότερη παράμετρο 

απόδοσης μιας ανεμογεννήτριας. Είναι προφανές, λοιπόν, πως τα κέρδη που ενδέχεται 

να προκύψουν από ένα πτερύγιο με αποδοτικότερη αεροδυναμική συμπεριφορά, με 

καλύτερο δομικό μοντέλο ή με κατάλληλο συνδυασμό σύνθετων υλικών καθιστούν τη 

βελτιστοποίηση του αναγκαία. 

Κατά την εξέλιξη των μοντέρνων εμπορικών ανεμογεννητριών τα τελευταία χρόνια, η τάση 

που κυριαρχεί οδηγεί σταθερά σε δρομείς όλο και μεγαλύτερου μεγέθους. Παρά την 

ύπαρξη περιόδων στασιμότητας στην παγκόσμια ανάπτυξη και οικονομικών δυσχερειών, 

η συγκεκριμένη τάση παραμένει ανεπηρέαστη. Προφανώς, αυτό δεν είναι κάτι παράλογο, 

εφόσον η αύξηση του μεγέθους των πτερυγίων οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής 

ενέργειας. Άλλωστε αναφέρθηκε και προηγουμένως πως ο παράγοντας που μπορεί να 

καταστήσει την αιολική ενέργεια ως την περισσότερο ανταγωνιστική ανανεώσιμη πηγή 
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ενέργειας είναι το κόστος παραγωγής της kWh. Συμπληρωματικά, ένας εναλλακτικός 

τρόπος παραγωγής περισσότερης ενέργειας και συνεπώς μείωση του κόστους είναι η 

βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης των υπαρχόντων μοντέλων μέσω  καινοτόμου 

επανασχεδίασης των σημαντικότερων συνιστωσών τους, όπως ο δρομέας.   

Στα πλαίσια αυτής της λογικής η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως θέμα την 

αεροδυναμική και αεροελαστική ανάλυση του δρομέα μέσω προσομοιώσεων με την 

χρήση των υπολογιστικών προγραμμάτων Qblade και Ansys. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

2.1   ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Το πρώτο πεδίο 

εφαρμογής της ήταν η ώθηση των σκαφών κατά  μήκος  του ποταμού Νείλου γύρω στο 

5000 π.χ.  Συγκριτικά, οι ανεμογεννήτριες όμως είναι μια αρκετά πρόσφατη εφεύρεση. Οι 

πρώτοι απλοί ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν στην Περσία, ήδη από τον έβδομο αιώνα για 

αρδευτικούς σκοπούς και για άλεση του σιταριού. Στην Ευρώπη, λέγεται ότι οι 

Σταυροφόροι πρώτοι εισήγαγαν  την χρήση των ανεμόμυλων γύρω στον ενδέκατο αιώνα. 

Οι κατασκευές τους είχαν σαν κύριο υλικό χρήσης το ξύλο. Για να κατευθύνουν τα πανιά 

στην διεύθυνση του ανέμου, τα περιέστρεφαν χειροκίνητα  γύρω από έναν  κεντρικό  

κατάρτι. Το 1745, η κατασκευή προσανατολισμού (Εικόνα 1),  εφευρέθηκε και σύντομα 

αποδείχθηκε ως μία από τις πιο σημαντικές βελτιώσεις στην ιστορία της εξέλιξης του 

ανεμόμυλου. Αυτή η κατασκευή ήταν στην ουσία ένας δεύτερος μικρός ανεμόμυλος στο 

πίσω μέρος του κύριου ,κάθετος  με αυτόν, που του επέτρεπε να στραφεί αυτόματα προς 

την διεύθυνση του ανέμου. Η τεχνολογία εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας εξελίχθηκε 

περαιτέρω  το 1772, με την ανάπτυξη των ιστίων  ''spring sails'' (Εικόνα 1).Τα ιστία αυτά 

αποτελούνταν από τετράγωνα κομμάτια που μπορούσαν να ανοίγουν είτε χειροκίνητα είτε 

αυτόματα για να διατηρούν μια μόνιμη ταχύτητα περιστροφής σε ανέμους με μεγάλες 

διακυμάνσεις της ταχύτητας τους. 



 
12 

 

Εικόνα 1 : Ανεμόμυλοι που απεικονίζουν το σύστημα προσανατολισμού και τα 
ιστία "spring sails" 

Η ευρεία χρήση των ανεμόμυλων ξεκίνησε την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. 

Εκατομμύρια ανεμόμυλοι χτίστηκαν κυρίως στις Ηνωμένες πολιτείες κατά την διάρκεια του 

19ου αιώνα. Ο λόγος για αυτή την μεγάλη αύξηση της χρήσης της αιολικής ενέργειας 

οφείλεται στην ανάπτυξη της Δυτικής Αμερικής. Τα νέα σπίτια και αγροκτήματα 

χρειάζονταν τρόπους για την άντληση νερού.  

Η εξέλιξη της βιομηχανικής επανάστασης  οδήγησε στην ανάγκη για μεγαλύτερους 

ανεμόμυλους που θα μπορούσαν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Η πρώτη επιτυχημένη 

προσπάθεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια πραγματοποιήθηκε 

από τον Pour la Cour .Στα τέλη της δεκαετίας του 1930 οι Αμερικανοί άρχισαν να 

σχεδιάζουν μια ανεμογεννήτρια με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της 

κλίμακας του megawatt χρησιμοποιώντας την ''τελευταία λέξη'' της τεχνολογίας. Το 

αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία της ανεμογεννήτριας 1.25 MW 

Smith-Putnam (Εικόνα 2). Τότε ήταν η μεγαλύτερη  που είχε κατασκευαστεί και διατήρησε 

την ηγετική της θέση για περίπου 40 χρόνια. 
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Η χρήση της ενέργειας του ανέμου σχετιζόταν πάντοτε σε σχέση με την τιμή των ορυκτών 

καυσίμων. Η έρευνα  και ανάπτυξη του τομέα της πυρηνικής ενέργειας και η εύκολη 

πρόσβαση στο πετρέλαιο κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960 οδήγησε στην μείωση 

της εξέλιξης των νέων μεγάλης-κλίμακας ανεμογεννητριών. Όμως  με την απότομη 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου την δεκαετία του 1970, το ενδιαφέρον για τις 

ανεμογεννήτριες   αναθερμάνθηκε και πάλι. 

Γενικά η αιολική ενέργεια είναι καλή επιλογή για παραγωγή ενέργειας, καθώς 

θερμοδυναμικά είναι πηγή ενέργειας υψηλής ποιότητας. Ταυτόχρονα είναι γνωστή η 

τεχνολογία εκμετάλλευσής της, δε μολύνει και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές. 

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι η 

διακύμανση που εμφανίζει η ταχύτητα 

του ανέμου εποχιακά  αλλά και σε 

μικρές χρονικές περιόδους. Αν και σε 

κάποιες περιοχές υπάρχουν γνωστά 

αιολικά φαινόμενα, τα ενεργειακά κενά 

λόγω διακυμάνσεων απαιτούν είτε 

αποθήκευση είτε ύπαρξη και άλλης 

πηγής ενέργειας για επίτευξη 

αυτονομίας. Μερικά μειονεκτήματα των 

ανεμογεννητριών είναι η αλλοίωση της 

αισθητικής, η ηχορύπανση και οι 

διαταραχές στη λήψη σημάτων 

(ραδιόφωνο, τηλεόραση) που μπορούν 

βέβαια να αποφευχθούν σε κάποιο 

βαθμό με εγκατάσταση των αιολικών 

πάρκων στη θάλασσα.  

Σήμερα, η αιολική ενέργεια είναι μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες 

παραγωγής ενέργειας στο κόσμο. Η παραγωγή των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της 

αιολικής ενέργειας εκτινάχθηκαν από περίπου 2000 MW το 1990, στο σημερινό επίπεδο 

των 51.473 MW.  

 

Εικόνα 2 : 1.25 MW Smith-Putnam 
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2.2   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Οι ανεμογεννήτριες από την εποχή  εμφάνισης τους μέχρι σήμερα  έχουν περάσει πολλά 

στάδια εξέλιξης τόσο ως προς τον τύπο τους (οριζοντίου ή κατακόρυφου άξονα) όσο και 

ως προς τα υποσυστήματα τους (πτερύγια, κιβώτιο ταχυτήτων, πύργος, γεννήτρια κ.λπ.). 

Εξελίξεις έχουν επίσης σημειωθεί και στον τρόπο δέσμευσης, αξιοποίησης, αποθήκευσης 

ή μεταφοράς της ενέργειας του ανέμου.  Μια εικόνα των βασικών μερών που αποτελούν 

μια διάταξη εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας καθώς και της ροής ενέργειας 

παρουσιάζεται (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3: Διάταξη εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας 

Η διάταξη του σχήματος είναι μια γενική περίπτωση όπου η κινητική ενέργεια του ανέμου 

μετατρέπεται σε μηχανικό έργο με την βοήθεια αεροδυναμικής διάταξης (π.χ. των 

πτερυγίων). Αυτό το μηχανικό έργο μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμο επί τόπου(π.χ. 

άντληση νερού). Στην γενικότερη όμως περίπτωση που απαιτείται μεταφορά της 

δεσμευμένης αιολικής ενέργειας, τότε η πιο πρόσφορη διάταξη είναι εκείνη που 

μετατρέπει το μηχανικό έργο σε άλλη μορφή ενέργειας, που μπορεί να μεταφέρεται 

εύκολα και αποδοτικά στον χώρο της κατανάλωσης όπως η ηλεκτρική ενέργεια. Οι 

διακυμάνσεις της ενεργείας του ανέμου έχουν ως συνέπεια την χρονική ασυμφωνία 

μεταξύ  ζήτησης και παραγωγής ενέργειας. Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε με την 

αποθήκευση της ενέργειας. Η αποθηκευμένη αυτή ενέργεια καλύπτει το ενεργειακό 

έλλειμμα που παρουσιάζεται, όταν η ισχύς του ανέμου πέφτει κάτω από ένα ορισμένο 
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επίπεδο. Το επίπεδο αυτό εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά ενεργειακής ζήτησης και τα 

χαρακτηριστικά των άλλων πηγών που υπάρχουν για την ικανοποίηση της ζήτησης αυτής 

π.χ. είδος των σταθμών παραγωγής.  

Σύμφωνα με τα προηγούμενα ο βέλτιστος σχεδιασμός ενός πλήρους συστήματος 

εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας περιλαμβάνει: 

1. Μελέτη των χαρακτηριστικών του ανέμου με σκοπό την εκλογή της βέλτιστης 

τοποθεσίας για την εγκατάσταση του ανεμογεννήτριας και την πρόβλεψη της 

παραγωγής ενέργειας.  

2. Σχεδιασμός της αεροδυναμικής διάταξης, που να επιτρέπει κατά τον αποδοτικότερο 

τρόπο την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανικό έργο. 

3. Μελέτη της περίπτωσης μετατροπής του μηχανικού έργου σε άλλη πιο συμφέρουσα 

μορφή ενέργειας και βέλτιστο σχεδιασμό του συστήματος μετατροπής του μηχανικού 

έργου του δρομέα. 

4. Εύρεση του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης των διακυμάνσεων της ενέργειας του 

ανέμου. 

5. Μελέτη του βέλτιστου τρόπου αντιμετώπισης των διακυμάνσεων της ενέργειας του 

ανέμου. 

6. Διερεύνηση της καλύτερης προσαρμογής της μεταβαλλόμενης παραγωγής 

ενέργειας του συστήματος προς την κατανάλωση. 

Η ανεμογεννήτρια η οποία μελετάται σε αυτή την διπλωματική είναι οριζοντίου άξονα, 

δηλαδή ο άξονας περιστροφής του δρομέα είναι παράλληλος προς την κατεύθυνση του 

ανέμου (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4 : Ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα 

 

Πίνακας 1 : Βασικές συνιστώσες μιας ανεμογεννήτριας 

Σε σχέση με την θέση του δρομέα ως προς τον πύργο στήριξης και τη διεύθυνση του 

ανέμου, οι ανεμογεννήτριες αυτού του τύπου μπορούν να έχουν τον δρομέα μπροστά από 

τον πύργο (ανάντη) ή πίσω (κατάντη). Για την μεγιστοποίηση δέσμευσης της κινητικής 

ενέργειας του ανέμου απαιτείται το επίπεδο του δρομέα να είναι κάθετο στην κατεύθυνση 

του ανέμου. Για τον σκοπό αυτό στις ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος (και στον ανάντη 

τύπο) υπάρχει συνήθως πτερύγιο που ευθυγραμμίζει τον άξονα του δρομέα στον άνεμο, 
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στις δε μεγάλες ανεμογεννήτριες εφαρμόζονται συστήματα αυτόματης ρύθμισης της 

σωστής θέσης του δρομέα ως προς τον άνεμο μέσω σερβομηχανισμού. Στην περίπτωση 

των ανεμογεννητριών με το δρομέα κατάντη δεν τοποθετείται πτερύγιο προσανατολισμού 

γιατί το κουβούκλιο που περικλείει τα εξαρτήματα της διάταξης μετατροπής της ενέργειας 

του δρομέα έχει τέτοιο σχήμα ώστε το ίδιο να αποτελεί πτερύγιο προσανατολισμού. 

Οι ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα κατασκευάζονται από ισχύεις μερικών 100άδων 

Wμέχρι πάνω από 1MW. Γενικά διακρίνουμε μικρά μεγέθη (έως λίγα KW) (διάμετρος έως 

10 μέτρα) μεσαία μεγέθη (50-250 KW) (διάμετρος έως 25 μέτρα) και μεγάλα μεγέθη (50-

2500 KW). 

 

2.2.1   ΔΡΟΜΕΑΣ 

Ο σχεδιασμός του δρομέα είναι ίσως το πιο βασικό ζήτημα στη σχεδίαση του όλου 

συστήματος. Στόχος είναι να βρεθεί ένας βέλτιστος συνδυασμός των διαφόρων 

παραμέτρων που συνθέτουν το δρομέα : ταχύτητα περιστροφής, διάμετρος δρομέα, 

αριθμός πτερυγίων, κατανομή πλάτους πτερυγίου, κατάλληλη αεροτομή ή αεροτομές, 

συστροφή, μέσο γεωμετρικό βήμα. Τα κριτήρια επιλογής είναι η μεγιστοποίηση της 

ετήσιας παραγωγής ενέργειας και η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής της. Η 

διάμετρος του δρομέα θα εξαρτηθεί από την απαιτούμενη ονομαστική ισχύ της μηχανής 

και το αιολικό δυναμικό της περιοχής εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας. Η γωνιακή 

ταχύτητα λειτουργίας του δρομέα επιλέγεται έτσι ώστε ο λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου 

προς την ονομαστική ταχύτητα του ανέμου να βρίσκεται στην περιοχή της βέλτιστης τιμής 

του συντελεστή ισχύος του ανεμογεννήτριας. Η κατανομή του πλάτους των πτερυγίων θα 

προκύψει από την βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής σχεδίασης του δρομέα ενώ το 

πλήθος των πτερυγίων από το είδος εφαρμογής της ανεμογεννήτριας. 

Ο δρομέας της ανεμογεννήτριας  δεν πρέπει να ξεπερνάει κάποια μέγιστη γωνιακή 

ταχύτητα για λόγους προστασίας των πτερυγίων από μηχανικές καταπονήσεις που 

προέρχονται από φυγόκεντρες δυνάμεις. Για την προστασία έναντι επιτάχυνσης έχουν 

αναπτυχθεί διάφοροι αυτοματισμοί, όπως λειτουργία αεριώδης στα ακροπτερύγια του 

δρομέα, γωνιακή στροφή του δρομέα ως προς τη διεύθυνση πνοής του ανέμου κλπ. Στην 

περίπτωση. Στην περίπτωση ανάγκης πέδησης του δρομέα είτε γιατί υπερταχύνθηκε ο 

δρομέας (π.χ. δεν λειτούργησε η αεροπέδη των ακροπτερυγίων) ή υπερβολική ταχύτητα 

ανέμου ή μηδενική ενεργειακή ζήτηση (π.χ. διακοπή ΔΕΗ), χρησιμοποιείται αυτόματης 

ενέργειας πέδη (failsafe) ασφάλειας αστοχίας του δρομέα που ενεργεί είτε στο 

χαμηλόστροφο άξονα του δρομέα είτε στον υψηλόστροφο (μετά το κιβώτιο ταχυτήτων). Το 

σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας του δρομέα σε άλλη μορφή ενέργειας, το 
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οποίο στεγάζεται μέσα στο κουβούκλιο της μηχανής συνήθως βρίσκεται πάνω στον 

πύργο της ανεμογεννήτριας, ενώ στις περιπτώσεις απευθείας χρήσης της μηχανικής 

ενέργειας του δρομέα π.χ. για άντληση νερού, το κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται κάτω στην 

βάση του πύργου και από την κορυφή του πύργου μέχρι κάτω κατεβαίνει ο άξονας 

κίνησης, συνήθως σε υψηλότερες στροφές από αυτές του δρομέα. 

Οι ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα κατασκευάζονται από ισχύεις μερικών 100άδων 

Wμέχρι πάνω από 1MW. Γενικά διακρίνουμε μικρά μεγέθη (έως λίγα KW) (διάμετρος έως 

10 μέτρα) μεσαία μεγέθη (50-250 KW) (διάμετρος έως 25 μέτρα) και μεγάλα μεγέθη (50-

2500 KW). 

 

2.2.2   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 

 

2.2.2.1   ΥΛΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 

Τα υλικά κατασκευής των πτερυγίων είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος τομέας της 

εξέλιξης των ανεμογεννητριών. Οι ιδιότητες ενός πτερυγίου μιας Α/Γ συχνά καθορίζουν 

την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της. Για το λόγο αυτό η αύξηση της αξιοπιστίας και της 

διάρκειας ζωής των πτερυγίων είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας κατά τον σχεδιασμό 

και την κατασκευή μιας Α/Γ. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι 

χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συνιστώσα της διάταξης σύνθετα υλικά.  

 Στις μικρές ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται κυρίως πολυουρεθάνη υαλόνημα και ξύλο, 

υλικά που δεν υποφέρουν από διάβρωση αλλά έχουν άγνωστη συμπεριφορά σε 

εναλλασσόμενη φόρτιση που οδηγεί σε πρόωρη γήρανση του υλικού. Στους μεσαίου 

μεγέθους δρομείς τα πτερύγια κατασκευάζονται από στρώσεις ενισχυμένων υαλονημάτων 

(glass fibre reinforced laminates) και ίνες ενισχυμένες με ανθρακονήματα (fibre-reinforced 

carbon) λόγω του μεγαλύτερου λόγου αντοχής προς βάρους αυτών των υλικών σε 

σύγκριση με τον αντίστοιχο λόγο διαφόρων άλλων υλικών [1]. Μάλιστα, το FRC είναι 

ιδιαίτερα αποδοτικό σε διαμήκεις και λεπτές δομές, όπως ένα πτερύγιο μιας 

ανεμογεννήτριας, επειδή μπορούν οι ίνες να έχουν τέτοιο προσανατολισμό, έτσι ώστε να 

ευθυγραμμίζονται με τη διεύθυνση των τάσεων.  
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Οι κυριότερες μηχανικές ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται στα πτερύγια είναι οι 

εξής: 

 

Μέτρο Ελαστικότητας 

Κάθε υλικό σώμα με την άσκηση τάσης, δηλαδή δύναμης ανά μονάδα διατομής, 

παραμορφώνεται. Για μικρές τάσεις η παραμόρφωση είναι ανάλογη της τάσης που 

εφαρμόζεται. Ο λόγος της τάσης προς την παραμόρφωση σε κάθε σώμα είναι σταθερός 

και ονομάζεται μέτρο ελαστικότητας. το μέτρο ελαστικότητας εξαρτάται από το υλικό που 

παραμορφώνεται και την φύση της παραμόρφωσης. 

Το μέτρο ελαστικότητας Young εκφράζει την παραμόρφωση ενός μονοδιάστατου 

σώματος, πρακτικά ενός σώματος με μεγάλο μήκος και μικρή διατομή όπως μια μακριά 

ράβδος. Το μέτρο ελαστικότητας Youngισούται με την τάση που εφαρμόζεται στο σώμα 

και το παραμορφώνει κατά μήκος προς την μεταβολή του μήκους του, δηλαδή : 

𝑌 =
𝐹/𝐴0

𝛥𝐿/𝐿0
                                                                                                            [2.1] 

Λόγος  Poisson 

H αξονική παραμόρφωση μιας ράβδου συνοδεύεται από μια μικρή εγκάρσια (πλευρική) 

παραμόρφωση. Στην περίπτωση του εφελκυσμού είναι συστολή ( S′ < S ) , ενώ στην 

περίπτωση της θλίψης είναι διαστολή S′ > S. 

Ανεξάρτητα από το σχήμα της διατομής αν b είναι μια οποιαδήποτε αρχική εγκάρσια 

διάσταση (π.χ. διάμετρος του κύκλου, πλευρά τετραγώνου κλπ) και b′ η διάσταση μετά την 

παραμόρφωση, ονομάζουμε ειδική εγκάρσια διατομή το λόγο : 

휀𝑞 =
𝑏′−𝑏

𝑏
                                                                                                            [2.2] 

Ειδικότερα στον εφελκυσμό η παραπάνω ποσότητα ονομάζεται εγκάρσια συστολή και 

είναι αρνητική ποσότητα (휀𝑞< 0 ), ενώ στη σύνθλιψη λέγεται εγκάρσια διαστολή και είναι 

θετική ποσότητα (휀𝑞> 0 ). 

Λόγος Poisson ορίζεται ο λόγος: 

𝜇 = −
𝜀𝑞

𝜀
                                                                                                             [2.3] 

Το αρνητικό πρόσημο δικαιολογείται από το ότι τα μεγέθη 휀𝑞 και 휀 είναι πάντοτε 

ετερόσημα διότι όταν αυξάνεται η μία διάσταση συγχρόνως ελαττώνεται η άλλη. Ο 

συντελεστής μ είναι χαρακτηριστική σταθερά για κάθε υλικό εφόσον αυτό καταπονείται 
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μέσα στα όρια της ελαστικής του συμπεριφοράς και προφανώς είναι καθαρός αριθμός. Για 

το λάστιχο ο λόγος μ πλησιάζει τη μέγιστη τιμή του που είναι ίση με 0.5. Υλικά με πολύ 

μικρό μ είναι ο φελλός που έχει πρακτικά περίπου μ=0. Για το χάλυβα συνήθως είναι 

μ=0.3 . Στην πλαστική περιοχή, τα υλικά διατηρούν σταθερό τον όγκο τους και έτσι ο 

λόγος Poisson τείνει ασυμπτωτικά στην τιμή μ=0.5. 

 

Όριο διαρροής 

Όριο διαρροής καλείται η κρίσιμη τιμή εφαρμοζόμενης τάσης σε ένα στερεό σώμα πέρα 

από την οποία μέρος της παραμόρφωση παύει να είναι ελαστική και γίνεται πλαστική. 

Το όριο διαρροής είναι συνήθως η μέγιστη τάση που επιτρέπεται να παραλάβει μια 

κατασκευή, διότι πέρα από αυτό υπάρχει μόνιμη παραμόρφωση. Για ασφάλεια 

ο μηχανικός χρησιμοποιεί το λεγόμενο συντελεστή ασφαλείας, ο οποίος είναι πάντοτε 

μεγαλύτερος της μονάδας, ώστε να υποβαθμίσει το όριο διαρροής κατά συγκεκριμένο 

ποσοστό, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Κατά αυτό το τρόπο ελαττώνεται η 

πιθανότητα αστοχίας υλικού σε περίπτωση καταπόνησης που θα ξεπεράσει τη μέγιστη 

επιτρεπτή λόγω βλάβης, λάθους ή ατυχήματος. 

Το όριο διαρροής 𝜎𝑦 δεν πρέπει να συγχέεται με το όριο καταστροφικής αστοχίας ενός 

υλικού 𝜎𝑚𝑎𝑥. Ορισμένες φορές η υπέρβαση του ορίου διαρροής, τοπικά σε κάποιες θέσεις 

μιας κατασκευής, μπορεί να είναι αποδεκτή/επιτρεπτή. Πρέπει όμως να εξασφαλίζεται η 

ασφάλεια, ευστάθεια και λειτουργικότητα ολόκληρης της κατασκευής ως προς το μέγιστο 

φορτίο σχεδιασμού (π.χ. σεισμική φόρτιση). 

Το όριο διαρροής εξαρτάται από τη φύση του υλικού και παίρνει διάφορες τιμές από πολύ 

μικρές για κάποια πλαστικά έως πολύ μεγάλες για υλικά όπως το τιτάνιο και διάφορα 

κράματα χάλυβα. Μόνο τα σχετικά όλκιμα υλικά όπως τα μέταλλα, τα κράματα μετάλλων 

και τα πολυμερή έχουν όριο διαρροής, ενώ αντίθετα, πολλά άλλα υλικά δεν έχουν 

καθόλου όριο διαρροής. Συγκεκριμένα, τα λεγόμενα ψαθυρά υλικά, όπως τα κεραμικά και 

τα μεγάλης σκληρότητας κράματα είναι δυνατόν να παρουσιάζουν ταχεία διάδοση 

ρωγμών και ψαθυρή αστοχία με θραύση αμέσως μόλις η τάση ξεπεράσει την ελαστική 

περιοχή. Δηλαδή δεν διαθέτουν καθόλου περιοχή πλαστικής παραμόρφωσης και ως εκ 

τούτου δεν διαθέτουν όριο διαρροής (που είναι το σημείο μετάβασης από την ελαστική 

στην πλαστική περιοχή παραμόρφωσης). 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Εικόνα 5: Διάγραμμα τάσης παραμόρφωσης. Το όριο διαρροής είναι η τάση που 
αντιστοιχεί στο σημείο 2. Στο σημείο 3 έχουμε τελική θραύση του δοκιμίου. 

 

2.2.2.2   ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ  

(α) Δρομείς με πολλά λεπτά πτερύγια (πολυπτέρυγοι) 

Χαρακτηριστικό των δρομέων αυτών είναι η μικρή διάμετρος, η μικρή περιφερειακή 

ταχύτητα και η μεγάλη ροπή. Στο παρελθόν κατασκευάστηκαν σε βιομηχανική κλίμακα (οι 

γνωστοί Αμερικάνικοι πολυπτέρυγοι ανεμόμυλοι) και βρήκαν μεγάλη εφαρμογή στην 

άντληση νερού. Η κατασκευή τέτοιων ανεμογεννητριών καθώς και η έρευνα προς την 

κατεύθυνση αυτή τείνουν να εγκαταλειφθούν για πολλούς λόγους, όπως ο μικρός 

συντελεστής ισχύος και η μικρή διάμετρος που μπορούν να κατασκευαστούν.  

(β) Δρομείς με λίγα πτερύγια 

Οι δρομείς αυτοί έχουν συνήθως δύο με τρία πτερύγια αλλά υπάρχουν και εφαρμογές 

μονόπτερων ανεμογεννητριών. Έχουν την μορφή πτερυγίων των ελίκων αεροσκαφών με 

αρκετή συστροφή από την βάση μέχρι το ακροπτερύγιο και μεταβαλλόμενη χορδή με 

λέπτυνση προς το ακροπτερύγιο.  Η τεχνολογία κατασκευής των πτερυγίων αυτών είναι 

παρόμοια με εκείνη των ελίκων  αεροπλάνων , δανείζεται δε και μερικά στοιχεία από 

εκείνη του δρομέα των ελικοπτέρων. Τα βασικά χαρακτηριστικά του δρομέα είναι ο 

μεγάλος συντελεστής ισχύος και η βέλτιστη λειτουργία του σε μεγάλο σχετικά λόγο 

ακροπτερυγίου λ. Οι αεροτομές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των πτερυγίων 

είναι σύγχρονες αεροτομές που παρουσιάζουν μεγάλο συντελεστή άνωσης σε μικρές 
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σχετικά γωνίες πρόσπτωσης ενώ συγχρόνως διατηρούν χαμηλό συντελεστή αντίστασης 

σε ευρεία περιοχή γωνιών πρόσπτωσης. Τυπικός εκπρόσωπος τέτοιων αεροτομών είναι 

η αεροτομή NACA 4412 [2]. 

Οι δρομείς αυτοί είναι πιο ταχύστροφοι από τους πολυπτέρυγους και ελαφρώς 

οικονομικότεροι, παρουσιάζουν δε ευκολία στην επιτόπου συναρμολόγηση της 

ανεμογεννήτριας. Παρόλο που τα λιγότερα πτερύγια οδηγούν σε λιγότερα έξοδα, 

υπάρχουν και συνέπειες στην απόδοση. Γενικά ο τριπτέρυγος δρομέας είναι κατά 5% 

περισσότερο αποδοτικός από τον δίπτερο και τα φορτία που ενεργούν σε κάθε πτερύγιο 

είναι μικρότερα. Επίσης, τα σχέδια με τρία πτερύγια έχουν γίνει περισσότερο αποδεκτά 

καθώς θεωρούνται ότι είναι πιο ωραία από αισθητική  άποψη  σε σχέση με τα άλλα δύο. 

Τέλος ο μονόπτερος δρομέας είναι φθηνότερος αλλά έχει, 10% μικρότερη ενεργειακή 

απόδοση από τον δίπτερο, θορυβώδη λειτουργία και η ζυγοστάθμιση του παρουσιάζει 

σοβαρά προβλήματα. 

 

 

2.2.2.3   ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ  

Στην αρχή τα περισσότερα πτερύγια των ανεμογεννητριών δεχόταν προσαρμογές στις 

αεροτομές  τους από μελέτες που είχαν αναπτυχθεί για τα αεροσκάφη  και δεν 

βελτιστοποιούνταν για χρήσεις που αφορούσαν καθαρά τις ανεμογεννήτριες. Τα τελευταία 

όμως χρόνια η μελέτη των αεροτομών των ανεμογεννητριών έχει εξελιχθεί σε μεγάλο 

βαθμό. Η επικρατούσα τάση των κατασκευαστών πτερυγίων είναι η χρήση των 63 

τμημάτων NACA [2], τα οποία δέχονται τροποποιήσεις ώστε να βελτιωθεί η απόδοση για 

ειδικές εφαρμογές και συνθήκες ανέμου. Για να αυξήσουμε την απόδοση , το πτερύγιο 

χρειάζεται συγκεκριμένη συστροφή αλλά και σχήμα. Τα στοιχεία αυτά , μαζί με  τα 

χαρακτηριστικά των διαφόρων αεροτομών που συνθέτουν το πτερύγιο πρέπει να  

συνδυαστούν αρμονικά ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή δέσμευση της αιολικής  

ενέργειας για δεδομένη ταχύτητα ρότορα και συνθήκες πεδίου ροής. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ένας αριθμός από τεχνολογίες που είναι γνωστές 

από εφαρμογές στην βιομηχανία των αεροσκαφών έχουν υιοθετηθεί για την χρήση σε 

εφαρμογές ανεμογεννητριών. Ένα πρόβλημα με τα πτερύγια των ανεμογεννητριών είναι 

ότι ακόμη και σε σχετικά χαμηλές ταχύτητες ανέμου, συγκεκριμένα  τμήματα τους 

εισέρχονται σε κατάσταση απώλειας στηρίξεως (stall). Τα πτερύγια των ανεμογεννητριών 

που χρησιμοποιούν τον μηχανισμό "απώλειας στηρίξεως" (stall control) είναι σε θέση να 

ελέγξουν την απώλεια στηρίξεως του εξωτερικού τμήματος του πτερυγίου σε ταχύτητες 
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ανέμου της τάξεως των 14-15 m/s. Αν όμως το εσωτερικό τμήμα του πτερυγίου βρεθεί σε 

κατάσταση ''απώλειας στηρίξεως'' (stall) σε ταχύτητες της τάξεως των 8-9 m/s, η απόδοση 

της ανεμογεννήτριας θα μειωθεί. Στην πράξη, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να σχεδιάσεις 

ένα προφίλ με τέτοιο πάχος ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα πρόωρης απώλειας 

στηρίξεως, αλλά η δημιουργία δινών μπορεί να βελτιώσει την δυναμική συμπεριφορά. Η 

εταιρία LM Glasfiber  ισχυρίζεται ότι μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις 4-6% της ετήσιας 

παραγωγής με την χρήση των vortex generators. 

 

2.2.2.4   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ 

Οι καταστροφές από κεραυνούς στις ανεμογεννήτριες ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα για τις 

εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την στιγμή που το ύψος των πύργων 

αυξήθηκε σημαντικά. Οι εγκαταστάσεις παράκτιων ανεμογεννητριών που δημιουργούνται 

είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένες σε κεραυνούς. Περίπου το 50% των 

καταγεγραμμένων ζημιών αφορούν το σύστημα ελέγχου ισχύος, το 20%  το σύστημα 

παραγωγής ενέργειας και 18% διάφορους μηχανικούς παράγοντες.  Η προστασία από 

κεραυνούς των ανεμογεννητριών μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, αλλά η 

κεντρική ιδέα είναι, να οδηγηθεί ο κεραυνός από το ακροπτερύγιο στο κέλυφος από που 

μέσω του πύργου θα καταλήξει στο έδαφος. 

 

2.2.3   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (Σ.Α.Σ) 

Η σχεδίαση του συστήματος αύξησης των στροφών του δρομέα για να προσαρμοστεί ο 

δρομέας στις στροφές της γεννήτριας ή της αντλίας δεν αφορά άμεσα τη σχεδίαση της 

ανεμογεννήτριας. Η τεχνολογική εξέλιξη των ΣΑΣ, λόγω απαιτήσεων της βιομηχανίας, έχει 

δώσει πολλούς και καλούς τύπους κιβωτίου ταχυτήτων από άποψη αντοχής υλικού, 

φθοράς, μεταφερόμενης ισχύος και διαστάσεων. Βασικά κριτήρια επιλογής του είναι η 

διάρκεια ζωής του, ο βαθμός απόδοσης του και ο θόρυβος λειτουργίας του. Λόγω της 

συνεχούς μεταβολής της ισχύος του ανέμου, το κιβώτιο ταχυτήτων λειτουργεί συνεχώς με 

κρουστικά φορτία τα οποία οδηγούν σε πρόωρη φθορά υλικού και μείωση της διάρκειας 

ζωής του κιβωτίου. Για τον λόγο αυτό, το κιβώτιο ταχυτήτων των ανεμογεννητριών 

επιλέγεται να έχει ονομαστικό μέγεθος ισχύος πολύ μεγαλύτερο από το ονομαστικό 

μέγεθος της μηχανής, ακόμα και ονομαστική ροπή 200% μεγαλύτερη της ονομαστικής 

ροπής της μηχανής. Διακρίνονται δύο είδη κιβωτίων. Το κιβώτιο με παράλληλες 

οδοντώσεις γραναζιών (κιβώτιο παράλληλων αξόνων) και το κιβώτιο στο οποίο οι 

οδοντωτοί τροχοί που χρησιμοποιούνται έχουν ελικοειδή οδόντωση (συνήθως κιβώτιο με 
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πλανητικό σύστημα οδοντωτών τροχών). Το πρώτο είδος κιβωτίου είναι απλούστερο 

κατασκευαστικά και έχει χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Το κιβώτιο με ελικοειδή 

οδόντωση έχει υψηλότερο κόστος αγοράς και συντήρησης αλλά καλύτερο βαθμό 

απόδοσης και χαμηλότερη στάθμη θορύβου.  

Για την αύξηση της ζωής του κιβωτίου και τη μείωση των κρουστικών φορτίων 

λειτουργίας, σε ορισμένες περιπτώσεις το κιβώτιο ταχυτήτων στηρίζεται πάνω σε ελατήρια 

απόσβεσης κραδασμών. 

 

2.2.4   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΔΡΟΜΕΑ 

Η ταχύτητα με την οποία μια ανεμογεννήτρια περιστρέφεται πρέπει να είναι ελεγχόμενη 

για λόγους  απόδοσης και διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας της. Η φυγόκεντρος 

δύναμη που εφαρμόζεται στα περιστρεφόμενα πτερύγια αυξάνεται με το τετράγωνο της 

περιστροφικής ταχύτητας, γεγονός που κάνει την κατασκευή ευάλωτη σε  πολύ μεγάλες 

ταχύτητες. Επειδή η ισχύς του ανέμου αυξάνεται με το τετράγωνο της ταχύτητας του 

ανέμου, οι ανεμογεννήτριες πρέπει να κατασκευάζονται ώστε να αντέχουν πολύ 

υψηλότερα φορτία αεροδυναμικά φορτία( όπως ριπές ανέμου) από αυτά που χρειάζονται 

ώστε να παράγουν την επιθυμητή ηλεκτρική ενέργεια. Οι ανεμογεννήτριες έχουν τρόπους 

να μειώσουν την ροπή σε περιπτώσεις ισχυρών ανέμων και έχουν σχεδιαστεί να 

παράγουν ενέργεια σε ένα εύρος ταχυτήτων ανέμου. Η μέγιστη ταχύτητα ανέμου, πάνω 

από την οποία υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής της, ονομάζεται ταχύτητα 

επιβίωσης (survival speed) και κυμαίνεται από 40m/sέως 72 m/s. H πιο συνηθισμένη 

ταχύτητα επιβίωσης είναι γύρω στα 60 m/s. Όταν λοιπόν η αναμενόμενη ταχύτητα ανέμου 

ξεπεραστεί η ισχύς της ανεμογεννήτριας πρέπει να μειωθεί. Ένα σύστημα ελέγχου 

περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: αισθητήρες που μετράνε τις μεταβλητές της 

διαδικασίας, ενεργοποιητές για να ελέγξουν την ενέργεια που απορροφάται και την 

φόρτιση των διαφόρων στοιχείων και αλγορίθμους ελέγχου για τον συντονισμό των 

ενεργοποιητών με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους αισθητήρες. [3] 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ακινητοποίησης του δρομέα της ανεμογεννήτριας.  

 Μεταβολή του βήματος του πτερυγίου ή του ακροπτερυγίου ή  ενεργοποίησης της 

αεροπέδης στο ακροπτερύγιο 

 Στροφή του ίδιου του δρομέα ώστε να γυρίσει παράλληλα προς τον άνεμο 

 Αύξηση της αεροδυναμικής αντίστασης του πτερυγίου ώστε να γυρίσει παράλληλα 

προς τον άνεμο. 
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 Αύξηση της αεροδυναμικής αντίστασης του πτερυγίου με την ενεργοποίηση 

αεροπέδης (τύπου spoiler) 

 Πέδηση  του άξονα 

Είναι φανερό ότι ο προτιμότερος τρόπος ακινητοποίησης της μηχανής είναι η σταδιακή 

μείωση των αεροδυναμικών φορτίων στην μηχανή με παράλληλη αύξηση της αντίρροπής. 

με αυτόν τον τρόπο δεν αναπτύσσονται κρουστικά φορτία στη φάση πέδησης της 

μηχανής. Σε περίπτωση αστοχίας όμως των μηχανισμών ρύθμισης του βήματος  του 

πτερυγίου ή των άλλων μεθόδων ρύθμισης ισχύος απαιτείται η πέδηση του άξονα του 

δρομέα. η πέδηση αυτή γίνεται συνήθως με δισκόφρενο τύπου ασφάλειας αστοχίας που 

ενεργεία αυτόματα στον άξονα. Το δισκόφρενο αυτό συνήθως τοποθετείται στον 

υψηλόστροφο άξονα της μηχανής  (μετά το κιβώτιο ταχυτήτων) διότι έτσι η απαιτούμενη  

ροπή πέδησης είναι πολύ μικρή (λόγω υψηλής γωνιακής ταχύτητας) και κατά συνέπεια το 

δισκόφρενο είναι μικρού κόστους. Συνήθως η πέδη αυτή είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου 

που ενεργοποιείται αυτόματα με την διακοπή του ρεύματος, δηλαδή η πέδη παραμένει 

πάντα ανοιχτή με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητών και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 

ενεργοποιείται από τα ελατήρια. Τοποθετώντας όμως την πέδη στον υψηλόστροφο  άξονα 

υπερφορτίζουμε το κιβώτιο ταχυτήτων στην διάρκεια της πέδησης (η ακινητοποίηση της 

μηχανής γίνεται εντός 2ή τριών πλήρων στροφών του δρομέα) ενώ συγχρόνως η 

αντικατάσταση, συντήρηση του κιβωτίου ή και η επισκευή του γίνεται προβληματική. 

Τοποθέτηση του δισκοφρένου στον χαμηλόστροφο άξονα απαιτεί ογκώδες δισκόφρενο 

και υψηλού κόστους. Το δισκόφρενο αυτό συνήθως είναι υδραυλικού τύπου ασφαλείας 

αστοχίας. Στην περίπτωση χρήσης υδραυλικού δισκοφρένου αντιμετωπίζονται 

προβλήματα διαρροής λαδιού, λειτουργίας αισθητηρίων μέτρησης στάθμης και 

θερμοκρασίας λαδιού κ.λπ.  

 

2.2.5   ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

Υπάρχουν  είδη ηλεκτρικών γεννητριών : 

(α) Ασύγχρονη γεννήτρια 

(β) Σύγχρονη γεννήτρια 

Η απλότητα στην κατασκευή και η ευκολία με την οποία συνδέεται στον δίκτυο η 

ασύγχρονη γεννήτρια, είναι τα πλεονεκτήματα της. Όμως ή ανάγκη να παίρνει ρεύμα 

μαγνήτισης από το δίκτυο δημιουργεί προβλήματα όταν η ισχύς της ανεμογεννήτριας είναι 

συγκρίσιμη με την ισχύ του ηλεκτρικού δικτύου. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
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γεννήτρια συνεχούς ρεύματος, πράγμα που γίνεται στις εφαρμογές φόρτισης 

συσσωρευτών. Αλλά οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος είναι ογκώδεις και ακριβές. 

Για την σύνδεση αξόνων μεταξύ τους (π.χ. άξονας δρομέα με κιβώτια ή δισκόφρενο με 

γεννήτρια κ.λπ.) απαιτείται ελαστικός σύνδεσμος απορρόφησης κραδασμών. Συνήθως οι 

σύνδεσμοι αυτοί βασίζονται στην απορροφητική ικανότητα του καουτσούκ. Σε ακριβές 

κατασκευές χρησιμοποιείται και υδραυλικού τύπου συμπλέκτης ο οποίος συγχρόνως 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο προσαρμογής των στροφών του δρομέα στις 

στροφές της γεννήτριας και έτσι η μηχανή να δουλεύει σε σταθερές σύγχρονες στροφές ή 

σε στροφές μέγιστου συντελεστή ισχύος.  

 

2.2.6   ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Κριτήρια επιλογής του είδους του πύργου είναι, εκτός από το κόστος του, η ευκολία 

μεταφοράς του στον τόπο εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας και η ευκολία ανέγερσης 

του. Συνυφασμένο με το τελευταίο είναι η διαδικασία στησίματος της μηχανής, ιδιαίτερα σε 

μεγάλες μονάδες, πράγμα που εξαρτάται από την ευκολία οδικής πρόσβασης στην θέση, 

την ύπαρξη ικανοποιητικού ανυψωτικού μέσου τόσο σε ανυψωτική ικανότητα όσο και σε 

ύψος ανύψωσης. Δύο είναι κυρίως οι τύποι των πύργων που έχουν επικρατήσει, ο 

σωληνωτός και ο τύπου δικτυώματος.  

Ο πύργος τύπου δικτυώματος είναι ευκολότερος στην επιτόπου συναρμολόγηση και 

ανάρτηση, ελαφρότερος και φθηνότερος. Επειδή έχει πολλά μικρά κομμάτια είναι 

ευκολότερο να υποστεί ψυχρό γαλβανισμό σε μικρά γαλβανιστήρια. Ο σωληνωτός 

πύργος είναι αισθητικά καλύτερος, το εσωτερικό του πύργου μπορεί να αποτελεί και το 

θάλαμο στέγασης όλων των οργάνων της ανεμογεννήτριας και να έχει εσωτερική σκάλα ή 

και ανελκυστήρα πρόσβασης στο κουβούκλιο στην κορυφή του. Παρουσιάζει όμως 

δυσκολία στην μεταφορά του, ιδίως από κάποιο ύψος και πάνω, δυσκολία στην ανέγερση 

του (απαιτείται οπωσδήποτε γερανός), και αν είναι μεγάλος πρέπει να γαλβανισθεί σε 

κομμάτια και να συγκολληθεί επί τόπου, αλλά τότε καταστρέφεται ο γαλβανισμός τοπικά.  

Ο σωληνωτός πύργος έχει χαμηλή ιδιοσυχνότητα (χαμηλότερη από την ιδιοσυχνότητα του 

δρομέα) και γι'αυτό κατά την εκκίνηση του δρομέα η περιοχή ιδιοσυχνότητας του πύργου 

πρέπει να περνιέται γρήγορα για αποφυγή φαινομένων συντονισμού. Αντίθετα ο 

δικτυωτός πύργος έχει υψηλή ιδιοσυχνότητα ως προς την ιδιοσυχνότητα ή και τις πρώτες 

αρμονικές του δρομέα. 

Όσον αφορά την εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας ο πύργος συνδέεται με την βάση και 

την πλάκα της θεμελίωσης. Με βάση τον τύπο της εγκατάστασης, η σύζευξη μπορεί να 
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είναι περισσότερο ή λιγότερο ελαστική. Η θεμελίωση  θα επηρεάσει τα δυναμικά φορτία 

και πρέπει να αντιμετωπισθεί και να μοντελοποιηθεί σαν δομικό μέρος της 

ανεμογεννήτριας. Μια σωστή αντιστοίχηση των ιδιοσυχνοτήτων του πύργου με τα άλλα 

μέρη της ανεμογεννήτριας είναι πολύ σημαντική για τον επιτυχή σχεδιασμό της 

ανεμογεννήτριας. 

2.2.7   ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Οι μεγάλες μάζες του ανέμου που διαρκώς μετακινούνται στην ατμόσφαιρα περιέχουν 

τεράστια ποσά ενέργειας που προσφέρονται περισσότερο από κάθε άλλη μορφή 

ενέργειας για μετατροπή και εκμετάλλευση. Στην εικόνα 6 βλέπουμε τον τρόπο με τον 

οποίο η ανεμογεννήτρια εκμεταλλεύεται την προσπίπτουσα ενέργεια του ανέμου. [3] 

 

Εικόνα 6 : Μετατροπή της ενέργειας του ανέμου σε αξονική και φαινομενική 
κατανομή δυνάμεων στα πτερύγια. 



 
28 

Η στιγμιαία ισχύς που περιέχεται σε ένα ρεύμα αέρα διατομής Α ομοιόμορφης στιγμιαίας 

ταχύτητας V  και πυκνότητας ρ υπολογίζεται από την σχέση : 

𝑃 =
𝜌

2
𝑉3𝐴 

και είναι ανάλογη του κύβου της στιγμιαίας ταχύτητας του άνεμο. Αυτό όμως έχει τεράστια 

σημασία αφού η ταχύτητα δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται σε ευρύτατα όρια με τον 

χρόνο. Το γεγονός της ευρύτατης χρονικής μεταβολής επιβάλλει ένα ξεχωριστό τρόπο 

επεξεργασίας των μετεωρολογικών δεδομένων όταν ενδιαφερόμαστε για την 

εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου και την εύρεση της κατάλληλης ανεμογεννήτριας 

για μια ορισμένη περιοχή.  

Η ισχύς που παρέχει η έλικα είναι μικρότερη από την ισχύ του ανέμου, σύμφωνα με την 

σχέση: 

𝑃𝐴/𝐾 = 𝐶𝑃
𝜌

2
𝑉3𝐴 

Το μέγεθος 𝐶𝑝 λέγεται συντελεστής ισχύος. Προσοχή χρειάζεται στο ότι το  𝐶𝑝 δεν είναι 

αυστηρά ο βαθμός απόδοσης του δρομέα, αφού αναφέρεται σε μια ισχύ που δεν 

μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ολόκληρη, ακόμη και με μια ιδανική έλικα.  Όπως έδειξε ο 

Betz, η μέγιστη τιμή του είναι  

𝐶𝑝 =
19

27
 

Το όριο αυτό καλείται το όριο του Betz. 

Στην πραγματικότητα ο συντελεστής ισχύος του δρομέα θα είναι ακόμα μικρότερος λόγω 

φαινομένων συνεκτικότητας, πεπερασμένου  αριθμού πτερυγίων και της ύπαρξης 

συστροφής του ρεύματος του αέρα πίσω από το δρομέα η οποία τελικά αποτελεί απώλεια 

ενέργειας λόγω μη μετατροπής της σε πίεση. 

Όλες οι Α/Γ σχεδιάζονται με κάποιου είδους έλεγχο ισχύος. Για να αποτραπούν ζημιές σε 

περίπτωση ισχυρού ανέμου, υπάρχουν πολλοί τρόποι να ελεγχθούν οι δυνάμεις στο 

ρότορα άρα και να περιοριστεί η ισχύς. Η ικανότητα ελέγχου της ισχύος  λοιπόν, 

κατηγοριοποιεί τις Α/Γ στα ακόλουθα είδη [4] : 

 Παθητικός έλεγχος  απώλειας στήριξης (passive stall control): Η πιο απλή και φτηνή 

μέθοδος ελέγχου. Τα πτερύγια παραμένουν σε σταθερή γωνία. Ο αεροδυναμικός 

σχεδιασμός προκαλεί επιβράδυνση του ρότορα όταν η ταχύτητα του ανέμου 

υπερβαίνει ένα όριο. Έτσι η αεροδυναμική ισχύς στα πτερύγια αυτομάτως 
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περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή τιμών. Μερικά μειονεκτήματα αυτού του 

τρόπου ελέγχου είναι: 

o Μικρότερη απόδοση σε μικρές ταχύτητες. 

o Μεταβολές στη μέγιστη ισχύ εξαιτίας μεταβολών στην πυκνότητα του αέρα 

και στη συχνότητα του δικτύου. 

Στην παρακάτω εικόνα 7 παριστάνεται το φαινόμενο της απώλειας στήριξης: 

 

Εικόνα 7 : Γωνία απώλειας στηρίξεως 

 

Σχήμα 1 : Η ενδεικτική καμπύλη ισχύος για passive control. 
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 Έλεγχος βήματος πτερυγίου (pitch control): Τα πτερύγια έχουν τη δυνατότητα να 

περιστρέφονται γύρω από τον άξονα τους με σκοπό την προσαρμογή της ισχύος 

εξόδου, την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης και την προστασία τους. Όταν η 

ταχύτητα του ανέμου είναι μικρότερη από την ονομαστική, το πτερύγιο βρίσκεται στις 

0ο.  Όταν η ταχύτητα του ανέμου γίνει μεγαλύτερη από την ονομαστική, ο μηχανισμός 

ελέγχου του βήματος θα αλλάξει τη γωνία των πτερυγίων και η ισχύς εξόδου θα 

παραμείνει στα επιτρεπτά επίπεδα. Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα γίνει 

εκτενέστερη ανάλυση του ελέγχου αυτού. H παρακάτω εικόνα 8  μπορεί να μας 

δώσει μια αίσθηση της λειτουργίας αυτής

 

Εικόνα 8 : Γωνία βήματος πτερυγίου.

 

  Σχήμα 2 : Η ενδεικτική καμπύλη ισχύος για pitch control. 
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 Ενεργός έλεγχος απώλεια στήριξης (active stall control): Ο έλεγχος αυτός συνδυάζει 

τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος stall, παρέχοντας παράλληλα και μια 

ευελιξία για ταχύ αεροδυναμικό φρενάρισμα σε περίπτωση κινδύνου, όπως και 

εύκολες εκκινήσεις. Τα πτερύγια στρέφονται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή 

του pitch control. Η ενδεικτική καμπύλη ισχύος για αυτόν τον έλεγχο φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Σχήμα 3 : Η ενδεικτική καμπύλη για active stall control. 

Από τους τρεις τύπους ελέγχου, αυτός που χρησιμοποιείται κατά κόρον στις Α/Γ 

μεταβλητών στροφών είναι ο μηχανισμός με συνεχή έλεγχο της γωνίας των πτερυγίων 

(pitch control). Επιδιώκεται ο σχεδιασμός όσο το δυνατό γρηγορότερου συστήματος, ενώ 

η ευελιξία και τα οφέλη που παρέχονται από την αποτελεσματικότερη ρύθμιση ισχύος 

είναι ικανά να αντισταθμίσουν το μεγαλύτερο κόστος του σε σχέση με τους άλλους δύο 

μηχανισμούς. 

2.3   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

Οι ανεμογεννήτριες δεν μπορεί να αξιοποιήσει όλη την ετήσια ενέργεια του ανέμου για 

τους ακόλουθους λόγους: 

(α) Οι ανεμογεννήτριες είναι σε θέση  να αποδώσουν ωφέλιμη ισχύ μόνο όταν η ισχύς του 

ανέμου είναι μεγαλύτερη από της απώλειες κενού φορτίου (τριβές, άξονα, μειωτήρα, 

γεννήτριας). Την ταχύτητα του ανέμου στην οποία η ανεμογεννήτρια ξεκινάει ονομάζουμε 

ταχύτητα έναρξης λειτουργίας και συμβολίζεται με 𝑉𝑐𝑢𝑡−𝑖𝑛 . 
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(β) Καθώς η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται, αυξάνει και η αποδιδόμενη ισχύς μέχρι να 

φθάσει την ονομαστική ισχύ της γεννήτριας. Κατόπιν, όσο και να αυξάνεται η ισχύς του 

ανέμου επιδιώκουμε να διατηρούμε την ισχύ σταθερή. Αυτό γίνεται με την αλλαγή της 

γωνίας κλίσεως των πτερυγίων ή με τα μεταπτερύγια (flaps) ή με την αλλαγή της γωνιακής 

θέσης του δρομέα ως προς τον άνεμο ή την αλλαγή της γωνιακής ταχύτητας του δρομέα, 

ανάλογα φυσικά με την γεννήτρια που έχει το σύστημα. Η μικρότερη ταχύτητα ανέμου 

στην οποία ο δρομέας αναπτύσσει την ονομαστική ισχύ της μηχανής-γεννήτριας ορίζεται 

με 𝑉𝑅 και ονομάζεται ονομαστική ταχύτητα ανέμου. Άρα για ταχύτητες ανέμου 

μεγαλύτερες της 𝑉𝑅 χάνεται ένα ποσό του αιολικού δυναμικού. 

(γ) Όταν ο άνεμος φθάνει σε υψηλές ταχύτητες ενδείκνυται η διακοπή λειτουργίας της 

εγκατάστασης για λόγους ασφαλείας. Η ταχύτητα διακοπής λειτουργίας (furling speed), 

συμβολίζεται με 𝑉𝐹 και η ενέργεια του ανέμου για ταχύτητες ανέμου μεγαλύτερες της 

παραμένει τελείως αναξιοποίητη. 

(δ)  Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας έχουμε αεροδυναμικές απώλειες. 

(ε) Κατά την διάρκεια λειτουργίας έχουμε πρόσθετα μηχανικές απώλειες στον άξονα, 

μειωτήρα και γεννήτρια, που μπορούν να θεωρηθούν σταθερές και ίσες με τις απώλειες 

κενού φορτίου. Ανάλογα με τα  υποσυστήματα της ανεμογεννήτριας οι συνολικές 

απώλειες κενού φορτίου μπορεί να ανέρχονται και στο 10% της ονομαστικής ισχύος της 

μηχανής. 

 

2.4   ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

1. Βελτιστοποίηση αεροδυναμικής σχεδίασης του δρομέα. 

2. συμπεριφορά του δρομέα σε ειδικές καταστάσεις όπως εκκίνηση, επιτάχυνση, 

επιβράδυνση, απότομο φρενάρισμα και άλλα δυναμικά φαινόμενα. Σχεδίαση για 

αποφυγή φαινομένων συντονισμού.  

3. Επιλογή είδους ρύθμισης βήματος των πτερυγίων και επιλογή αυτοματισμών που 

αφορούν τη ρύθμιση ισχύος, την έναρξη και παύση λειτουργίας της ανεμογεννήτριας. 

4. Σύστημα προσανατολισμού του άξονα του δρομέα προς την κατεύθυνση του ανέμου.  

5. Επιλογή υποσυστημάτων της ανεμογεννήτριας. 

6. Μελέτη αντοχής των υλικών που αφορούν την κατασκευή και την έδραση των 

πτερυγίων, των αξόνων , του κουβουκλίου κ.λπ. 

7. Επιλογή ύψους του δρομέα πάνω από το έδαφος. 
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8. Σχεδίαση και θεμελίωση πύργου στήριξης. Έλεγχος αντοχής της κατασκευής σε 

σεισμό. Μελέτη ταλαντώσεων πύργου. 

9. Αντιδιαβρωτική προστασία 

10. Αντικεραυνική προστασία 

11. Επίδραση της ανεμογεννήτριας  στο περιβάλλον 

12. Τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε αιολικό πάρκο και αλληλεπίδρασή τους. 

13. Επιλογή τελικής θέσης εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας. 

Για την μηχανολογική σχεδίαση της ανεμογεννήτριας  απαιτείται η γνώση των δυνάμεων 

και των ροπών που εφαρμόζονται στα πτερύγια, στην κορυφή του πύργου(κουβούκλιο) 

στο πύργο και στην θεμελίωσή του.[3] 

 

 

Συνθήκες φόρτισης για υπερβολικό άνεμο 

(α) Κανονική λειτουργία ανεμογεννήτριας σε ταχύτητα ανέμου μικρότερη της 𝑉𝑅 αλλά με 

παρουσία ριπής ανέμου 35 m/s. 

(β) Λειτουργία  ανεμογεννήτριας σε ταχύτητα ανέμου  𝑉𝐹, αλλά με ριπή ανέμου 60 m/s . 

(γ) Λειτουργία ανεμογεννήτριας στα 25 m/sμε υπερτάχυνση δρομέα 40%. 

(δ) Ακινητοποιημένη ανεμογεννήτρια και ταχύτητα ανέμου 60 m/s. 

Συνθήκες αστοχίας 

(α) Φόρτιση ανεμογεννήτριας λόγω απώλειας πτερυγίου. 

Συνθήκες σεισμού 

Η αντιμετώπιση όλων αυτών των περιπτώσεων σχεδίασης απαιτεί την συνεργασία 

πολλών ειδικών εκτός του αεροδυναμικού, όπως του μηχανολόγου κατασκευαστή, του 

δομοστατικού, του ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού κ.λπ. Κατά συνέπεια η σχεδίαση μιας 

ανεμογεννήτριας ιδίως μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους αποτελεί τεχνολογική πρόκληση που 

πρέπει να αντιμετωπίζεται με την δέουσα προσοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

3.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών σε συνδυασμό με τις συνεχώς 

αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις έχουν οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας 

προηγμένων σχεδιαστικών εργαλείων και υπολογιστικών προγραμμάτων, ικανά να 

παρέχουν ακριβείς προβλέψεις των φορτίων που δέχεται μια ανεμογεννήτρια. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, ο κύριος  σκοπός δημιουργίας και βελτιστοποίησης των προγραμμάτων 

μελέτης των ανεμογεννητριών είναι,  να προμηθευτεί η βιομηχανία και τα κέντρα έρευνας 

με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία, ικανά να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένες 

προσομοιώσεις της συμπεριφοράς των ανεμογεννητριών σε ένα εύρος διαφορετικών 

συνθηκών λειτουργίας . 

Οι ακόλουθοι σχεδιαστικοί και υπολογιστικοί κώδικες, έχουν χρησιμοποιηθεί και 

χρησιμοποιούνται ακόμα από τους ερευνητές της επιστήμης που ασχολείται με την 

εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας : 

 ADAMS / WT(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems-Wind 

Turbine) [5] 

 BLADED for Windows [6] 

 DUWECS (Delft University Wind Energy Converter Simulation Program) [7] 

 FAST (Fatigue, Aerodynamics, Structures, and Turbulence) [8]  

 FLEX5 (Fluid Mechanics Department at the Technical University of Denmark) [9]  

 FLEXLAST (Flexible Load Analyzing Simulation Tool) [10]  

 GAST (General Aerodynamic and Structural Prediction Tool for Wind Turbines) 

[11]   

 HAWC (Horizontal Axis Wind Turbine Code) [12] 

 PHATAS-IV (Program for Horizontal Axis Wind Turbine Analysis Simulation, 

Version IV) [13]  

 YawDyn (Mechanical Engineering Department, University of Utah) [14]  
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3.2   ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ QBlade 

3.2.1   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Qblade είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού πηγαίου κώδικα και διανέμεται με γενική άδεια 

δημόσιας χρήσης (GPL). Αναπτύχθηκε από την ομάδα αιολικής ενέργειας του Berlin 

Technical University Department of Experimental Fluid Mechanics, υπό την επίβλεψη του 

Καθηγητή Dr. Christian Oliver Paschereit.Το λογισμικό βασίζεται στη θεωρία Blade 

Element Momentum (BEM) είναι ενοποιημένο με το XFOIL (στο κομμάτι του σχεδιασμού 

της ανάλυσης των αεροτομών του πτερυγίου) και με το XFLR5 (στο κομμάτι των 

γραφικών και της 3D ανάλυσης). Το XFLR5 είναι ένα λογισμικό που λειτουργεί ως 

γραφικό περιβάλλον χρήστη του XFOIL για την αεροδυναμική σχεδίαση μοντέλων 

αεροπλάνων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα για τον σχεδιασμό των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών και την αεροδυναμική ανάλυση μιας Α/Γ. [15] 

 

Η  ενσωμάτωση του ΒΕΜ και DMS κώδικα στο εξελιγμένο GUI του XFOIL μετατρέπει 

αυτό το λογισμικό προσβάσιμο σε ένα μεγάλο αριθμό μελετητών χωρίς τα συνήθη 

εργαλεία λογισμικού με διεπαφή  γραμμής εντολών. Σημαντικό του στοιχείο είναι ότι 

δείχνει όλες θεμελιώδεις σχέσεις και τις έννοιες μεταξύ συστροφών, χορδής, ελασμάτων, 

έλεγχου ανεμογεννήτριας και είδους της  και καμπύλης ισχύος με έναν εύκολο και 

διαισθητικό τρόπο. Το GUI επίσης χρησιμεύει  ως ένας  μετά-επεξεργαστής σε 

πραγματοποιημένες προσομοιώσεις ρότορα και δίνει βαθιά κατανόηση σε όλες τις 

μεταβλητές προς  έλεγχο που είναι σχετικές με το πτερύγιο και τον  ρότορα ώστε να  

μπορεί κάποιος να συγκρίνει διαφορετικές διαμορφώσεις του δρομέα ή ακόμα να 

μελετήσει τον αριθμητικό αλγόριθμο και τις εξαρτήσεις μεταξύ των αεροδυναμικών  

μεταβλητών. Τέλος, το λογισμικό είναι ευέλικτο και η πλατφόρμα για σχεδιασμό του 

πτερυγίου της ανεμογεννήτριας πολύ φιλική προς τον χρήστη. Ως εκ τούτου μπορεί να 

λειτουργήσει και σαν ένα αρθρωτό σύστημα για μελλοντικές εφαρμογές οι οποίες 

μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που  προσφέρει, ο συνδυασμός  της 

χειροκίνητης και παραμετρικής σχεδίασης και ανάλυσης συζευγμένης  με ένα εργαλείο για 

τον σχεδιασμό και τη προσομοίωση του ρότορα. 

 

 

 

 

http://fd.tu-berlin.de/en/about-us/staff/44/


 
36 

Στα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Παρεκβολή των παραγόμενων από το XFOIL ή εισαγόμενων αεροδυναμικών 

δεδομένων για γωνίες προσβολής μέχρι 360°. 

• Σχεδιασμός πτερυγίου και βελτιστοποίηση και τρισδιάστατη απεικόνιση. 

• Ορισμός Α/Γ (πτερύγιο, σύστημα ελέγχου, τύπος γεννήτριας, απώλειες, κλπ). 

• Υπολογισμός της απόδοσης του ρότορα σε σχέση με ένα εύρος τιμών της αδιάστατης 

ταχύτητας ακροπτερυγίου, λ. 

• Υπολογισμός της απόδοσης της Α/Γ σε σχέση με ένα εύρος ταχυτήτων, U. 

• Υπολογισμός της ετήσιας απόδοσης με την κατανομή Weibull. 

• Επιλογή του αλγόριθμου διόρθωσης της μεθόδου BEM. 

• Επιλογή των παραμέτρων προσομοίωσης. 

• Περιήγηση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων για μετεπεξεργασία. 

• Δυνατότητα εξαγωγής όλων των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. 

• Δυνατότητα εξαγωγής της γεωμετρίας του πτερυγίου. 

• Αποθήκευση projects, δρομέα, ανεμογεννητριών και προσομοιώσεων 

Για την πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Qblade, η εικόνα δείχνει 

τις διαφορετικές ενότητες, τον στόχο δημιουργίας της καθεμίας και τον τύπο ανάλυσης 

που χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα για την δημιουργία μιας αεροελαστικής προσομοίωσης 

FAST, είναι απαραίτητη η δημιουργία μιας δομής πτερυγίου και ενός πεδίου ανέμου στην 

βάση δεδομένων του κώδικα. 



 
37 

 

Εικόνα 9 : Βασική διάρθρωση υπολογιστικού προγράμματος Qblade. [15] 

 

 

3.2.2   BLADE ELEMENT MOMENTUM THEORY 

Η θεωρία Blade Element Momentum (ΒΕΜ) ή Θεωρία Ροής της Ορμής Στοιχείων 

Πτερύγωσης χρησιμοποιείται ευρέως στο σχεδιασμό του δρομέα  ανεμογεννητριών. Η 

θεωρία προέκυψε από τον Glauert, ο οποίος βασίστηκε στο μοντέλο δίσκου ενέργειας των 

Rankine και Froude. Η θεωρία ελέγχει την επίδραση της ροής στον δρομέα και δίνει πολύ 

καλά αποτελέσματα στον προσδιορισμό των αεροδυναμικών φορτίσεων και της ισχύος 

στην δρομέα στροβίλων. [16] 

Για την εφαρμογή της θεωρίας, η επιφάνεια σάρωσης χωρίζεται ακτινικά σε στοιχειώδεις 

ομόκεντρους δακτυλίους. Ταυτόχρονα, κάθε πτερύγιο χωρίζεται σε αντίστοιχο αριθμό 

τμημάτων και κάθε τμήμα μπορεί να θεωρηθεί δισδιάστατη αεροτομή σε διαφορετικές 
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ταχύτητες και γωνίες προσβολής. Η θεωρία εφαρμόζεται σε κάθε δακτύλιο ανεξάρτητα και 

στο τέλος οι υπολογισμένες δυνάμεις προστίθενται για την εύρεση των δυνάμεων σε 

ολόκληρη τον δρομέα. 

Η θεωρία έχει αρκετές αδυναμίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια διορθωτικών 

σχέσεων. Οι σχέσεις αυτές αφορούν διορθώσεις για πεπερασμένο αριθμό πτερυγίων, 

κατάσταση τυρβώδη απόρρου, μεταβαλλόμενη εισερχόμενη ροή και άλλα . 

 

Rankine-Froude actuator disk model 

Το μοντέλο δίσκου ενέργειας των Rankine και Froude είναι το παλαιότερο και απλούστερο 

μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει τη δυναμική συμπεριφορά στροβίλων. 

Παρουσιάστηκε το 1889 και βασίστηκε στη θεωρία ροής της ορμής του Rankine 

(momentum theory). Η έλικα αντιμετωπίζεται ως δίσκος ενέργειας, μηδενικού πάχους, που 

επιβάλλει πτώση πίεσης και συνεπώς επιβράδυνση στη ροή. Ο δίσκος μπορεί να 

παρομοιαστεί ως έλικα με άπειρο αριθμό πολύ λεπτών πτερυγίων, χωρίς αεροδυναμικές 

αντιστάσεις, που περιστρέφονται με ταχύτητα ακροπτερυγίου πολύ μεγαλύτερη της 

ταχύτητας του ρευστού. [16] 

Κύριος στόχος του μοντέλου είναι η εκτίμηση της ταχύτητας της ροής κατάντη του δίσκου 

ενέργειας για τον υπολογισμό της πίεσης και συνεπώς της ισχύος που ανακτήθηκε από τη 

ροή. Το μοντέλο βασίζεται στις παρακάτω παραδοχές:  

1. Σταθερή και ομογενής εισερχόμενη ροή.  

2. Κανένα εμπόδιο στη ροή ανάντη και κατάντη του δρομέα. 

3. Ομοιόμορφη κατανομή ταχυτήτων στο επίπεδο του δρομέα. 

4. Η ροή που περνάει από την έλικα διαχωρίζεται από την ελεύθερη ροή και πε- 

ριορίζεται σε ένα ροϊκό σωλήνα. 

5.  Η ροή είναι ασυμπίεστη.  

6. O δρομέας δεν εισάγει περιστροφή στη ροή. 
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Εικόνα 10:  Μονοδιάστατη ροή μέσα από δίσκο ενέργειας στροβίλου 

Στην εικόνα 10 βλέπουμε τη μονοδιάστατη ροή μέσα από ένα δίσκο ενέργειας. Η ροή 

πλησιάζει με ταχύτητα 𝑉𝑤 και στατική πίεση  𝜌0 από τη θέση 0. Όταν ο στρόβιλος είναι 

υπό φορτίο, στη θέση του δίσκου, μεταξύ 3 και 2 μέρος της κινητικής ενέργειας της ροής 

ανακτάται ως ισχύς στην έλικα επιβραδύνοντας το ρευστό. Η επιβράδυνση αυτή προκαλεί 

διαστολή του ροϊκού σωλήνα για να ισχύει η εξίσωση συνέχειας. Η διαφορά στο μέτρο της 

αξονικής συνιστώσας της ταχύτητας μεταξύ της αδιατάρακτης ροής και τη ροής στο 

επίπεδο του δίσκου είναι η επαγόμενη ταχύτητα υ λόγω της λειτουργίας του στροβίλου. Η 

ταχύτητα στο δίσκο 𝑉𝑎𝑥 επομένως, ισούται με 𝑉𝑤 − 𝜐. Όσο μεγαλύτερο το φορτίο 

λειτουργίας τόσο μεγαλύτερη η επαγόμενη ταχύτητα και η διαστολή του ροϊκού σωλήνα. 

Για μηδενικό φορτίο ο ροϊκός σωλήνας εύκολα αντιλαμβανόμαστε πως δεν επεκτεί-νεται 

καθόλου. Σε μεγάλη απόσταση κατάντη του δίσκου η ροή επιβραδύνεται περαιτέρω στην 

ταχύτητα 𝑉∞ και η στατική πίεση έχει επανέλθει στο 𝑃0. 

 

Εικόνα 11 : Δίσκος ενέργειας στροβίλου χωρίς και με φορτίο 
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Η απώλεια ορμής του ρευστού είναι το αποτέλεσμα της αντίστασης 𝐷𝑎𝑥 που ασκεί η έλικα 

στη ροή. Ταυτόχρονα, βάσει της εξίσωσης συνέχειας από την εικόνα 11 για το ροϊκό 

σωλήνα έχουμε  

𝑉𝑎𝑥𝐴0 = 𝑉𝑎𝑥𝛢 = 𝑉∞𝐴1                                                                                      [3.1] 

όπου Α είναι η επιφάνεια σάρωσης της έλικας και 𝛢0 και 𝛢1 η επιφάνεια του ροϊκού 

σωλήνα μακριά ανάντι και κατάντι του δίσκου. 

Αντίστοιχα, εφαρμόζοντας την εξίσωση συνέχειας για τον όγκο ελέγχου εκτός του ροϊκού 

σωλήνα, αντιλαμβανόμαστε πως πρέπει να υπάρχει μια παροχή ροής𝜱𝒇 η οποία βγαίνει 

από την παράπλευρη επιφάνεια του όγκου ελέγχου  

𝛷𝑓 = 𝑉𝑤[(𝑆 − 𝐴0) − (𝑆 − 𝐴1)] = 𝑉𝑤(𝐴1 − 𝐴0)                                           [3.2] 

Σύμφωνα με τη θεωρία ροής της ορμής (momentum theory του Rankine), “σε μια σταθερή 

ροή, η συνισταμένη εξωτερική δύναμη που ασκείται στο κινούμενο ρευστό σε ένα 

δεδομένο όγκο ελέγχου ισούται με τη μεταβολή της ροής της ορμής από την κλειστή 

επιφάνεια του όγκου ελέγχου”. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η εξωτερική δύναμη είναι η 

δύναμη που ασκείται από την έλικα στο ρευστό και έχουμε τη σχέση  

𝜌𝑉𝑤
2𝑆 − 𝐷𝑎𝑥 = 𝜌𝑉𝑤

2(𝑆 − 𝐴1) + 𝜌𝑉∞
2 + 𝜌𝛷𝑓𝑉𝑤                                              [3.3] 

ή μέσω των εξισώσεων (3.2) και (3.1) 

𝐷𝑎𝑥 = 𝜌𝐴1𝑉∞(𝑉𝑤 − 𝑉∞)                                                                                   [3.4] 

Η δύναμη αντίστασης είναι υπεύθυνη για την πτώση πίεσης του ρευστού καθώς διέρχεται 

από το δίσκο ενέργειας. Το ρευστό καθώς πλησιάζει το δίσκο, στη θέση 3, επιβραδύνεται 

και αυξάνεται η στατική του πίεση. Κατάντη του δίσκου η στατική πίεση έχει μειωθεί κατά 

πολύ ενώ η ταχύτητα παραμένει σταθερή. Αυτή η διαφορά πίεσης εξασκεί ώση στην 

έλικα. Έχουμε κάνει ήδη την παραδοχή πως το ρευστό στερείται συστροφής και το 

φαινόμενο είναι σταθερό. Εφαρμόζουμε την ενεργειακή εξίσωση του Bernoulli στα 

τμήματα 0 έως 3 και 2 έως 1 αντίστοιχα.  

1

2
𝜌𝑉𝑤

2 + 𝑃0 =
1

2
𝜌𝑉𝑎𝑥

2 + 𝑃3                                                                                [3.5] 

1

2
𝜌𝑉𝑤

2 + 𝑃0 =
1

2
𝜌𝑉𝑎𝑥

2 + 𝑃3                                                                                [3.6] 

Η δύναμη στην έλικα δίνεται από την παρακάτω σχέση 
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𝐷𝑎𝑥 = 𝛢 ∙ 𝛥𝑃 = 𝛢(𝑃3 − 𝑃2)                                                                            [3.7] 

και με την βοήθεια των εξισώσεων Bernoulli 

𝐷𝑎𝑥 =
1

2
𝜌𝐴(𝑉𝑤

2 − 𝑉∞
2)                                                                                      [3.8] 

Εξισώνοντας τις εξισώσεις (3.4) και (3.8), με την βοήθεια της εξίσωσης συνέχειας έχουμε: 

𝑉𝑎𝑥 =
1

2
(𝑉𝑤 + 𝑉∞)                                                                                             [3.9] 

Δηλαδή η ταχύτητα στο δίσκο είναι ο μέσος όρος των ταχυτήτων μακριά ανάντη και 

κατάντη του δίσκου. Στο σημείο αυτό ορίζουμε τον συντελεστή επαγωγής α, ως τον 

αξονικό συντελεστή επαγωγής. Πρόκειται για ποσότητα θετική που φανερώνει το ποσοστό 

επιβράδυνσης του ρευστού μέχρι τον δίσκο ενέργειας. 

𝛼 =
𝑢

𝑉𝑤
                                                                                                              [3.10] 

Έτσι για την ταχύτητα στο δίσκο εύκολα προκύπτει ότι  

𝑉𝑎𝑥 = 𝑉𝑤(1 − 𝛼)                                                                                             [3.11] 

και για την ταχύτητα του απόρρου σε μεγάλη απόσταση κατάντη του δίσκου  

𝑉∞ = 𝑉𝑤(1 − 2𝑎)                                                                                            [3.12] 

Η τελευταία σχέση φανερώνει πως η ταχύτητα του ρευστού στο άπειρο κατάντη του 

δίσκου ενέργειας έχει το διπλάσιο ποσοστό επιβράδυνσης από την επιβράδυνση του 

ρευστού στη θέση του δίσκου. Για α=0, το ρευστό δεν επιβραδύνεται και δεν παράγεται 

ισχύς, ενώ για α=0.5, η ταχύτητα του απόρρου στο άπειρο μηδενίζεται και συνεπώς χωρίς 

ροή κατάντη του δίσκου δεν παράγεται ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως 

οι παραδοχές του μοντέλου ισχύουν μόνο στο εύρος 0 - 0.5 για τον συντελεστή α. Η 

ταχύτητα που εξάγεται μέσω της έλικας δίνεται από την σχέση: 

𝑃 =
1

2
𝜌𝑉𝑤

2𝐴𝑉𝑎𝑥 −
1

2
𝜌𝑉∞

2𝐴𝑉𝑎𝑥                                                                         [3.13] 

ή αναλύοντας την περαιτέρω  

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑉𝑎𝑥(𝑉𝑤

2 − 𝑉∞
2) =

1

2
𝜌𝐴𝑉𝑎𝑥(𝑉𝑤 + 𝑉∞)(𝑉𝑤 − 𝑉∞)                              [3.14] 

Με την βοήθεια του συντελεστή επαγωγής α, η παραπάνω σχέση μετατρέπεται στην 

𝑃 =
1

2
𝜌𝛢𝑉𝑤

34𝛼(1 − 𝛼)2                                                                                 [3.15] 
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Στην συνέχεια ορίζεται ο συντελεστής ισχύος 𝐶𝑝  που δίνεται από τη σχέση 

𝐶𝑃 =
𝑃

1

2
𝜌𝛢𝑉𝑤

3
                                                                                                    [3.16] 

όπου ο παρονομαστής ισούται με την κινητική ενέργεια της ελεύθερης ροής σε ροικό 

σωλήνα με επιφάνεια ίση με την επιφάνεια του δίσκου. Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3.13) 

και (3.15) έχουμε 

𝐶𝑝 = 4𝛼(1 − 𝛼)
2                                                                                            [3.17] 

Παραγωγίζοντας και μηδενίζοντας την παραπάνω σχέση 

𝑑𝐶𝑝

𝑑𝑎
= 4(1 − 𝛼)(1 − 3𝛼) = 0                                                                        [3.18] 

βρίσκουμε ότι ο συντελεστής ισχύος μεγιστοποιείται για  𝛼 =
1

3
 . Έτσι 

𝐶𝑃,𝑚𝑎𝑥 =
16

27
 ≅ 0.59259                                                                                [3.19] 

𝑉𝑎𝑥 =
2

3
𝑉𝑤  ,    𝑉∞ =

1

3
𝑉𝑤                                                                                [3.20] 

Έτσι, η ισχύς που εξάγεται από τη ροή δε μπορεί να ξεπεράσει το 59.26% της κινητικής 

ενέργειας της ροής σε επιφάνεια ίση με την επιφάνεια της έλικας. Αυτό το όριο είναι 

γνωστό ως “όριο Blanchester-Betz” ή συχνότερα “όριο Betz”. Η εικόνα 12 παρουσιάζει 

την εξέλιξη του συντελεστή ισχύος για συντελεστή επαγωγής α μεταξύ 0 και 0.5. Ο 

συντελεστή ισχύος είναι ο πιο χρήσιμος δείκτης για την απόδοση του στροβίλου. Η 

απόδοση του δίσκου ενέργειας από την άλλη δίνεται από τη σχέση 

𝑛𝑜𝑑 =
𝑃

1

2
𝜌𝑉𝑤

2𝑉𝑎𝑥𝛢
= 4𝛼(1 − 𝛼)                                                                       [3.21] 

Η απόδοση του δίσκου ενέργειας και ο συντελεστής ισχύος διαφέρουν καθώς λαμβάνεται 

υπόψη διαφορετική εισερχόμενη ροή μάζας. Για την απόδοση του δίσκου ενέργειας η 

διερχόμενη ροή μάζας ισούται με 𝜌𝛢𝑉𝑤(1 − 𝛼), ενώ για τον υπολογισμό του συντελεστή 

ισχύος λαμβάνουμε υπόψη τη ροή μάζας της αδιατάρακτης ροής 𝜌𝛢𝑉𝑤. Η μέγιστη 

απόδοση του δίσκου ενέργειας ισούται με 1 για 𝛼 =
1

2
 , μηδενική ταχύτητα στο άπειρο 

κατάντη του δίσκου και 𝐶𝑃 =
1

2
. Για το όριο Betz, η απόδοση του δίσκου ενέργειας 

προκύπτει ίση με  
8

9
≅ 0.889. 
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Εικόνα 12 : Διάγραμμα συντελεστή επαγωγής α-𝑪𝑷 . 

Στην εικόνα 13 φαίνεται η εξέλιξη της ολικής, στατικής και δυναμικής πίεσης της 

διερχόμενης ροής από ένα δίσκο ενέργειας που λειτουργεί ως στρόβιλος. 

Από το μοντέλο δίσκου ενέργειας των Rankine-Froude μπορούν να εξαχθούν τα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

 Κατά την παραγωγή ενέργειας, η ταχύτητα του ρευστού στο δίσκο ενέργειας είναι 

πάντα μικρότερη της ταχύτητας της ελεύθερης ροής (δηλαδή 𝑉𝑎𝑥 < 𝑉𝑤). Αντίστοιχα 

στην παραγωγή ώσης, η σχέση αντιστρέφεται. 

 Το μοντέλο υποθέτει πως δεν υπάρχει συστροφή στον απόρρου, συνεπώς δεν 

λαμβάνει υπόψη την κινητική ενέργεια περιστροφής. 

 ακόμα και μια τέλεια σχεδιασμένη έλικα, δεν μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο 

από το 60% περίπου της κινητικής ενέργειας του εισερχόμενου ρευστού. 

Από το μοντέλο μπορούν να εξαχθούν και επιπλέον στοιχεία για την φόρτιση της έλικας. Η 

ώση στην έλικα ισούται με την αντίσταση που αυτή ασκεί στο ρευστό. Συνδυάζοντας την 

εξίσωση (3.8) με την (3.12) έχουμε  

𝐷𝑎𝑥 =
1

2
𝜌𝑉𝑤

2𝐴[4𝛼(1 − 𝛼)]                                                                             [3.22] 
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Για τον στρόβιλο μπορούμε να εισάγουμε τον συντελεστή αντίστασης 𝐶𝑑𝑎𝑥 . Αντίστοιχα 

στην περίπτωση 

𝐶𝑑𝑎𝑥 =
𝐷𝑎𝑥

1

2
𝜌𝑉𝑤 

2 𝐴
= 4𝛼(1 − 𝛼)                                                                          [3.23] 

και  προφανώς   𝐶𝑑𝑎𝑥 = 𝐶𝑡                                                                               [3.24] 

Για 𝑎 =
1

3
 , όπου όπως είδαμε μεγιστοποιείται ο συντελεστής ισχύος, ο συντελεστής 

αντίστασης της έλικας ισούται με  
8

9
 . Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πως μια επίπεδη πλάκα 

κάθετη σε ροή έχει συντελεστή αντίστασης κοντά στο 1.28. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν 

πόσο έντονες είναι οι αξονικές φορτίσεις στις οποίες υπόκειται η έλικα όταν βρίσκεται υπό 

φορτίο. 

 

Εικόνα 13 : Διαγράμματα πίεσης και ταχύτητας κατά την αξονική διεύθυνση της ροής 
διαμέσου ενός δίσκου ενέργειας [5]. 
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Επεκτάσεις του μοντέλου δίσκου ενέργειας 

O Glauert προχώρησε ένα βήμα παραπάνω για την περιγραφή του συντελεστή ισχύος, 

ώστε να ληφθούν υπόψη η συστροφή του απόρρου και οι αντιστάσεις των πτερυγίων. Η 

έλικα βγάζει ισχύ αξιοποιώντας τη ροπή που ασκείται στην έλικα από τη ροή. Σύμφωνα με 

το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, η έλικα πρέπει να ασκεί μια αντίστοιχη ροπή στη 

διερχόμενη ροή. Η ροπή αυτή εισάγει απώλειες στην εξαγόμενη ισχύ. O Glauert κατάφερε 

να περιγράψει το συντελεστή ισχύος συναρτήσει του αριθμού των πτερυγίων, του λόγου λ 

(tip-speed ratio TSR) και του λόγου σχεδιασμού D/L (αντίσταση/ άνωση πτερυγίων). Ο 

λόγος λ είναι ο λόγος της ταχύτητας του ακροπτερυγίου, λόγω περιστροφής, προς την 

ταχύτητα της ελεύθερης ροής. 

𝜆 =
𝜔∙𝑅

𝑉0
                                                                                                                       [3.25] 

𝐶𝑝 = 0.59269 [
𝜆𝑁𝑏

0.67

1.48+(𝑁𝑏
0.67−0.04)𝜆+0.0025𝜆2

−
1.92𝜆2𝛮𝑏

1+2𝜆𝑁𝑏
∙ 𝐷 𝐿⁄ ]                  [3.26] 

Για άπειρο αριθμό πτερυγίων 𝑁𝑏 και μηδενική αντίσταση πτερυγίων, όπως είναι 

αναμενόμενο ο συντελεστής ισχύος ταυτίζεται με το όριο Betz.  

 

Εικόνα 14: Όριο Glauert. Διάγραμμα συντελεστή ισχύος συναρτήσει του TSR. Επίδραση 
αριθμού πτερυγίων και λόγου D/L στο συντελεστή ισχύος 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 14 για χαμηλά TSR ο μέγιστος συντελεστής ισχύος είναι 

χαμηλός. Αυτό εξηγείται από το γεγονός πως για μικρές ταχύτητες περιστροφής μεγάλο 

μέρος της κινητικής ενέργειας του ρευστού μεταφέρεται στον απόρρου ως συστροφή. Όσο 

αυξάνεται το TSR, οι απώλειες συστροφής μειώνονται και το όριο Glauert (μπλε 

συνεχόμενη γραμμή) προσεγγίζει το όριο Betz. 

Ο Schmitz λαμβάνοντας υπόψη τη συστροφή του απόρρου κατέληξε στην παρακάτω 

σχέση για την απόδοση της έλικας 

𝑛𝑆𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑧 = 4𝜆 ∫ (
𝑟

𝑅
)
2 𝑠𝑖𝑛3(

2

3
𝜓)

𝑠𝑖𝑛2(𝜓)

1

0
𝑑 (

𝑟

𝑅
)                                                                   [3.27] 

όπου 

𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
1

𝜆

𝑅

𝑟
)                                                                                                     [3.28] 

και
𝑟

𝑅
το αδιάστατο μήκος πτερυγίου που κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1. Στην περίπτωση αυτή η 

αποδιδόμενη ισχύς υπολογίζεται από την σχέση 

𝑃𝑆𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑧 =
1

2
𝜌𝑉𝑤

3𝐴𝜂𝑆𝑐ℎ𝑚𝑖𝑡𝑧                                                                                    [3.29] 

 

Blade element momentum theory 

Η θεωρία ροής της ορμής στοιχείων πτερύγωσης είναι επέκταση του μοντέλου δίσκου 

ενέργειας που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Η έλικα χωρίζεται σε 𝛮𝑏𝑒 

αριθμό δακτυλίων και εκεί εφαρμόζεται το θεώρημα της ροής της ορμής και στροφορμής 

στο διερχόμενο ρευστό. Οι δακτύλιοι αυτοί τεμαχίζουν τα πτερύγια σε μικρότερα στοιχεία 

πτερύγωσης πάχους 𝛿𝑟 όπως φαίνεται στο εικόνα 15 και το κάθε στοιχείο βρίσκεται σε 

συγκεκριμένη γωνία προσβολής.  
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Εικόνα 15 : Ένα στοιχείο πτερύγωσης αφήνει το αποτύπωμα του κατά την 
περιστροφή του πτερυγίου σε δακτυλιοειδή μορφή. 

Γίνεται η υπόθεση πως τα στοιχεία πτερύγωσης έχουν ίδια αεροδυναμικά χαρακτηριστικά 

με μια δισδιάστατη πτέρυγα (άπειρου εκπετάσματος) ίδιας χορδής και αεροτομής. Αυτό 

επιτρέπει τη χρήση τωνυπάρχοντων δεδομένων (πειραματικά) για τον υπολογισμό των 

αεροδυναμικών δυνάμεων στα στοιχεία της πτερύγωσης. Ταυτόχρονα  η ροή χωρίζεται σε 

δακτυλιοειδείς όγκους αναφοράς ανάντι και κατάντι της έλικας. Κάθε όγκος αναφοράς 

αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα, και η θεωρία του δίσκου ενέργειας εφαρμόζεται σε κάθε 

δακτύλιο ξεχωριστά. Στο τέλος οι υπολογισμένες δυνάμεις και φορτίσεις προστίθενται για 

την εύρεση του συνολικού φορτίου. Η συμμετοχή του κάθε στοιχείου πτερύγωσης στο 

συνολικό φορτίο και οι ταχύτητες που εμφανίζονται γύρω του φαίνονται στην εικόνα 16 . 

 

Εικόνα 16 : Δυνάμεις  και ταχύτητες στοιχείου πτερύγωσης.
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όπου, 

Η σχετική ταχύτητα που ''βλέπει'' το στοιχείο πτερύγωσης δίνεται από τη σχέση 

𝑉𝑅 = √(𝑉0(1 − 𝛼))
2
+ (𝑉𝑡(1 + 𝑏))

2
                                                                 [3.30] 

με γωνία εισόδου 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑉𝑅(1−𝛼)

𝑉𝑡(1−𝑏)
                                                                                                 [3.31] 

Η περιφερειακή ταχύτητα ως γνωστόν δίνεται από την σχέση 

𝑉𝑡 = 𝜔 ∙ 𝑟 =
2𝜋𝛮

60
𝑟 = 2𝜋                                                                                        [3.32] 

Όπου N[rpm] και n[rips]. 

Το στοιχείο πτερύγωσης λειτουργεί σε γωνία προσβολής λειτουργεί σε γωνία προσβολής 

που ισούται με τη διαφορά εισόδου μείον την γωνία τοποθέτησης, δηλαδή 

𝛼 = 𝜑 − 𝜑0                                                                                                                [3.33] 

Ως γνωστόν για τις αεροδυναμικές δυνάμεις έχουμε 

𝑑𝐿 =
1

2
𝑐𝜌𝐶𝐿(𝑎)𝑉𝑅

2𝑑𝑟                                                                                               [3.34] 

και 

𝑑𝐹𝜐 =
1

2
𝑐𝜌𝐶𝐷(𝑎)𝑉𝑅

2𝑑𝑟                                                                                             [3.35] 

όπου ρ είναι η πυκνότητα της ροής, c είναι η τοπική χορδή της πτερύγωσης, dr  το πάχος 

της στοιχειώδους πτερύγωσης και τέλος 𝑪𝑳(𝒂𝒆𝒇𝒇), 𝑪𝑫(𝒂𝒆𝒇𝒇)είναι οι συντελεστές άνωσης 

και αντίστασης της αεροτομής για γωνία προσβολής θα παρθούν από γνωστά 

πειραματικά ή βιβλιογραφικά στοιχεία. Οι συντελεστές άνωσης και αντίστασης  εξαρτώνται 

από τη γωνία προσβολής  και από τον τοπικό αριθμό Reynolds. Ο αριθμός Reynolds της 

ροής στο πτερύγιο υπολογίζεται με τη βοήθεια του κινηματικού ιξώδους ν και δίνεται από 

τη σχέση 

𝑅𝑒𝑏𝑙𝑎𝑑𝑒 =
𝑐 ∙𝑉𝑅

𝜈
                                                                                                           [3.36] 

Τελικά, αναλύοντας τις αεροδυναμικές δυνάμεις σε αξονικές και εφαπτομενικές 

συνιστώσες και με τη βοήθεια των εξ. (3.34) και εξ. (3.35), για κάθε στοιχείο πτερύγωσης 

προκύπτει 
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𝑑𝐹𝑧 = 𝑑𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑑𝐹𝜐𝑠𝑖𝑛𝜑 =
1

2
𝜌𝑐𝑉𝑅

2(𝐶𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝐶𝐷𝑠𝑖𝑛𝜑)𝑑𝑟                       [3.37] 

𝑑𝐹𝑥 = 𝑑𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 − 𝑑𝐹𝜐𝑐𝑜𝑠𝜑 =
1

2
𝜌𝑐𝑉𝑅

2(𝐶𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 − 𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠𝜑)𝑑𝑟                       [3.38]    

ή για ολόκληρο το δακτυλοειδή όγκο αναφοράς αρκεί να πολλαπλασιάσουμε με τον 

αριθμό των πτερυγίων z, δηλαδή 

𝑑𝐹𝑧,𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑧 ∙ 𝑑𝐹𝑧,𝑑𝐹𝑥,𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑧 ∙ 𝑑𝐹𝑥                                                                   [3.39] 

Ένας δεύτερος τρόπος υπολογισμού των τοπικών φορτίσεων μπορεί να επιτευχθεί 

χρησιμοποιώντας το ρυθμό μεταβολής της ορμής στο στοιχείο της πτερύγωσης. Έτσι για 

την αξονική διεύθυνση έχουμε  

𝑑𝐹𝑧,𝑟𝑖𝑛𝑔 = �̇�𝑑𝑉𝑧 ⇒ 𝑑𝐹𝑧 = 
�̇�𝑑𝑉𝑧

𝑧
 =

𝜌𝛢𝑉0(1−𝑎)(𝑉0−𝑉0(1−2𝑎))

𝑧
=

𝜌(2𝜋𝑟𝑑𝑟)𝑉0(1−𝑎)(2𝑎𝑉0)

𝑧
=
4𝜋𝑟𝑑𝑟𝑉0

2𝑎(1−𝑎)

𝑧
                                                                  [3.40] 

λαμβάνοντας υπόψη πως η επιφάνεια του δακτυλίου κάθετη στη ροή δίνεται από την 

παρακάτω σχέση 

𝛢 = 𝜋 (𝑟 +
1

2
𝑑𝑟)

2
− 𝜋 (𝑟 −

1

2
𝑑𝑟)

2
= 2𝜋𝑟𝑑𝑟                                                  [3.41] 

Αντίστοιχα, εφαρμόζοντας το θεώρημα ροπής της ροής της ορμής στο ρευστό του 

δακτυλιοειδούς όγκου αναφοράς έχουμε 

𝑑𝑄𝑟𝑖𝑛𝑔 = �̇�𝑑𝑉𝑡 ⇒ 𝑑𝑄 =
�̇�𝑑𝑉𝑡

𝑧
=
𝜌𝛢𝑉0(1−𝑎)[(𝑏𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚∙𝜔𝑟)∙𝑟]

𝑧
=

𝜌(2𝜋𝑟𝑑𝑟)𝑉0(1−𝑎)𝑏𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 ∙𝜔𝑟
2

𝑧
                                                                                [3.42] 

Αλλά 𝑑𝑄 = 𝑑𝐹𝑥 ∙ 𝑟,συνεπώς 

𝑑𝐹𝑥 =
𝑑𝑄

𝑟
=
𝜌(2𝜋𝑟𝑑𝑟)𝑉0(1−𝑎)𝑏𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 ∙ 𝜔

𝑧
                                                            [3.43] 

Σύμφωνα με τον Devise (1979) [17], ο περιστροφικός συντελεστής επαγωγής στο 

επίπεδο του δίσκου ενέργειας, ισούται με το μισό του συντελεστή κατάντη του δίσκου, 

δηλαδή 

𝑏𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 = 𝑏 =
𝑏𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚

2
⇒ 𝑏𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 = 2 ∙ 𝑏                                    [3.44] 
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και τελικά με την βοήθεια της εξίσωσης (3.44), η δεύτερη σχέση για την δύναμη 𝑑𝐹𝑥στο 

επίπεδο περιστροφής προκύπτει ως 

𝑑𝐹𝑥 =
4𝜋𝑟2𝜔𝑑𝑟𝜌𝑉0(1−𝛼)𝑏

𝑧
                                                                                  [3.45] 

Εξισώνοντας τα ζευγάρια εξισώσεων εξ. (3.37), εξ. (3.40) και εξ. (3.38),εξ. (3.45) 

αντίστοιχα έχουμε 

4𝑎(1 − 𝛼) =
𝑧∙𝑐

2𝜋𝑟
∙  
𝑉𝑅
2(𝐶𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 +𝐶𝐷𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑉0
2                                                             [3.46] 

και 

(1 − 𝛼)𝑏 =
𝑧∙𝑐

2𝜋𝑟
∙  
𝑉𝑅
2(𝐶𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 −𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠𝜑)

4𝑟𝜔𝑉0
                                                              [3.47] 

Στο σημείο αυτό εισάγεται η αδιάστατη παράμετρος της στερεότητας (solidity) σ . Η 

στερεότητα είναι συνάρτηση της τοπικής χορδής του στοιχείου πτερύγωσης c(r). 

𝜎 =
𝑧 ∙ 𝑐

2𝜋𝑟
                                                                                                             [3.48]         

Ο όρος της στερεότητας εκφράζει το ποσοστό της επιφάνειας που σαρώνουν τα πτερύγια 

σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια σάρωσης της έλικας σε κάθε δακτύλιο. Εύκολα 

μπορούμε να αντιληφθούμε πως η ροπή και η ώση που ασκείται από το ρευστό στην 

έλικα, σχετίζεται άμεσα με την επιφάνεια των πτερυγίων της έλικας. Η συσχέτιση αυτή στις 

παραπάνω εξισώσεις επιτυγχάνεται μέσο της παραμέτρου της στερεότητας. Έτσι, οι εξ. 

(3.46) και εξ. (3.47) εξελίσσονται στις 

4𝑎(1 − 𝛼) =
𝜎(𝑟) 𝑉𝑅

2(𝐶𝐿𝑐𝑜𝑠𝜑 +𝐶𝐷𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝑉0
2                                                              [3.49]  

(1 − 𝛼)𝑏 =
𝜎(𝑟)𝑉𝑅

2(𝐶𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 −𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠𝜑)

4𝑟𝜔𝑉0
⇒ 𝑏 =

𝜎(𝑟)𝑉𝑅
2(𝐶𝐿𝑠𝑖𝑛𝜑 −𝐶𝐷𝑐𝑜𝑠𝜑)

4𝑟𝜔𝑉0(1−𝛼)
               [3.50] 

Στο σημείο αυτό, αξιοποιώντας τις δύο παραπάνω σχέσεις, μπορούμε μέσω 

επαναληπτικής διαδικασίας να υπολογίσουμε τους συντελεστές επαγωγής α και b. Για την 

επίλυση χρησιμοποιούμε το συντελεστή αντίστασης  που καταστρώθηκε στην εξ. (3.23) 

κάνοντας τις απαραίτητες μετατροπές για εφαρμογή στο δακτύλιο αναφοράς. Έτσι  

𝐶𝑑𝑎𝑥 =
𝐷𝑎𝑥

1

2
𝜌𝑉𝑤

2𝐴

𝑟𝑖𝑛𝑔
⇒  𝐶𝑑𝑎𝑥 =

𝑧 ∙ 𝑑𝐹𝑧

𝜌𝑉0
2𝜋𝑟𝑑𝑟

= 4𝑎(1 − 𝛼)                                          [3.51] 
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3.2.3   ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Στην ενότητα σχεδιασμού και προσομοίωσης της ανεμογεννήτριας ο χρήστης μπορεί να 

περιγράψει πλήρως τα  δεδομένα  της μελέτης του με βάση τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Για τον ορισμό της ανεμογεννήτριας, πρέπει να οριστεί αρχικά το είδος ελέγχου της ισχύος 

της (Εικόνα 17) : 

 Μηχανισμός απώλειας στηρίξεως (stall regulated) 

 Μηχανισμός ρύθμισης βήματος  (pitch regulated) 

και το σύστημα μετάδοσης κίνησης  : 

 Μονής φάσης 

 Διπλής φάσης 

 Μεταβλητό 

Αν επιλεγεί ο μηχανισμός ρύθμισης 

βήματος (pitch regulated) ο χρήστης 

πρέπει να ορίσει μια ονομαστική ισχύ. 

Όταν επιτευχθεί η ταχύτητα του 

ανέμου που αποδίδει την ονομαστική  

ισχύ, τα πτερύγια στρέφονται ώστε να 

μειωθεί η ισχύς για υψηλότερες 

ταχύτητες από αυτές που προσδίδουν 

την ονομαστική ισχύ. Σε μια 

ανεμογεννήτρια με μηχανισμό 

αποκόλλησης της ροής η ισχύς 

περιορίζεται μόνο όταν το φαινόμενο 

της αποκολλήσεως της ροής επιδρά 

στον ρότορα. Η σχεδίαση αυτού του 

είδους της ανεμογεννήτριας για μια 

επιθυμητή ταχύτητα και παραγωγή 

ισχύος απαιτεί μια επαναληπτική 

διαδικασία. 

Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης 

μονής φάσης , ο χρήστης πρέπει να 

επιλέξει μια μόνο περιστροφική 

ταχύτητα , στην οποία η 

ανεμογεννήτρια θα λειτουργεί σε όλο 

Εικόνα 17 : Παράθυρο εντολών για τον 
ορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της 
προσομοίωσης της ανεμογεννήτριας. 
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το εύρος των ταχυτήτων του ανέμου. Αντίστοιχα στο σύστημα δύο φάσεων, δύο 

περιστροφικές ταχύτητες και ταχύτητες ανέμου στις οποίες το σύστημα μετάδοσης 

αλλάζει, χρειάζεται να προσδιοριστούν. Το μεταβλητό σύστημα έχει μια μέγιστη και μια 

ελάχιστη τιμή για την περιστροφική ταχύτητα και ο χρήστης επιλέγει έναν επιθυμητό λόγο 

ακροπτερυγίου, 𝜆0. Με βάση αυτό λόγο, μια περιστροφική ταχύτητα υπολογίζεται για μια 

δεδομένη ταχύτητα ανέμου κατά την διάρκεια της προσομοίωσης. Αν η υπολογισμένη 

περιστροφική ταχύτητες είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από τις μέγιστες ή τις ελάχιστες 

τιμές, η περιστροφική ταχύτητα θα θεωρηθεί ίση με αυτές τις τιμές. 

 

Οι παράμετροι εκείνη που ορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας είναι: 

 πτερύγια  

 ταχύτητα εισόδου 

 ταχύτητα εξόδου 

 σταθερές απώλειες 

 μεταβλητές απώλειες 

Για κάθε ανεμογεννήτρια, πρέπει να οριστεί η δομή και το είδος των πτερυγίων του από 

την βάση δεδομένων. Η ανεμογεννήτρια θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην ορισμένη 

ταχύτητα εισόδου και αντίστοιχα  στην ταχύτητα εξόδου θα σταματήσει την λειτουργία της. 

Για τον υπολογισμό των απωλειών ισχύος που δεν είναι αεροδυναμικής φύσεως, 

μπορούν να επιλεγούν αντίστοιχες τιμές για της σταθερές και μεταβλητές απώλειες.  

Η εξίσωση με βάση την οποία προκύπτουν αυτές είναι 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = (1 − 𝑘𝑣)𝑃0                                                                                                   [3.52] 

στην οποία 𝑘𝑣 είναι ο συντελεστής μεταβλητών απωλειών και 𝑃𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 η τιμή των σταθερών 

απωλειών ισχύος.  

Όταν η προσημείωση της ανεμογεννήτριας πραγματοποιηθεί, ο χρήστης μπορεί να 

υπολογίσει την ετήσια παραγωγή της ανεμογεννήτριας μπορεί να υπολογιστεί 

καθορίζοντας την ετήσια κατανεμητών ταχυτήτων του ανέμου μέσω των παραμέτρων κ 

και Α  της κατανομής Weibull. Η πιθανότητα εμφάνισης μιας συγκεκριμένης ταχύτητας 

ανέμου προκύπτει από την σχέση 

ℎ𝑤(𝑉0) =
𝑘

𝐴
(
𝑉0

𝐴
)
𝑘−1
𝑒𝑥𝑝 (−(

𝑉0

𝐴
)
𝑘

)                                                               [3.53] 
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Η πιθανότητα 𝑓(𝑉𝑖 < 𝑉0 < 𝑉𝑖+1)η ταχύτητα του ανέμου να βρίσκεται μεταξύ του 𝑉𝑖 

και 𝑉𝑖+1 είναι 

𝑓(𝑉𝑖 < 𝑉0 < 𝑉𝑖+1) = 𝑒𝑥𝑝 (−(
𝑉𝜄

𝐴
)
𝑘

) − 𝑒𝑥𝑝 (−(
𝑉𝜄+1

𝐴
)
𝑘

)                                [3.54] 

Επιπλέον η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται με βάση την σχέση  

𝐴𝐸𝑃 = ∑
1

2
(𝑃(𝑉𝑖+1) + 𝑃(𝑉𝑖) ∙ 𝑓(𝑉𝑖 < 𝑉0 < 𝑉𝑖+1) ∙ 8760)

𝑁−1
𝑖=1             [3.55] 

Η προσομοίωση της ανεμογεννήτριας πραγματοποιείται σε ένα ορισμένο από τον χρήστη 

πεδίο ταχυτήτων ανέμου και με βάση την περιστροφική ταχύτητα που έχει οριστεί 

προηγουμένως, ένας λόγος ακροπτερυγίου υπολογίζεται για κάθε ταχύτητα ανέμου. 

Εφόσον έχουν οριστεί όλα τα παραπάνω τότε μπορεί να πραγματοποιηθεί μια 

προσομοίωση του ρότορα με βάση την θεωρία ΒΕΜ. 

Βασικό σημείο ορισμού της προσομοίωσης είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων 

παραμέτρων (Εικόνα 18). Κατά την διάρκεια της προσομοίωσης όλες οι μεταβλητές είναι 

αδιάστατες και εξαρτώνται αποκλειστικά από το λόγο ακροπτερυγίου 

 

 

Εικόνα 18 : Παράθυρο ορισμού των στοιχείων της προσομοίωσης 
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 Πυκνότητα ρ 

Η πυκνότητα του ρευστού γύρω από την ανεμογεννήτρια είναι απαραίτητη για τον 

υπολογισμό της ισχύος που παράγεται 

𝑃 =
1

2
𝜌𝛢𝑉0

3𝐶𝑝                                                                                                           [3.56] 

 Δυναμικό Ιξώδες ν 

Το δυναμικό ιξώδες χρειάζεται στον υπολογισμό του τοπικού αριθμού REYNOLDS κατά 

μήκος του πτερυγίου 

𝑅𝑒(𝑟) =
𝑉𝑟𝑒𝑙(𝑟)𝑐(𝑟)𝜌

𝜇
                                                                                                 [3.57] 

 Αριθμός των στοιχείων των πτερυγίων  Ν 

Ο αριθμός αυτός καθορίζει σε πόσα στοιχεία είναι χωρισμένο το πτερύγιο (Εικόνα 19). 

Είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό των διαφορετικών τμημάτων του πτερυγίου. Ο 

αλγόριθμος ΒΕΜ πραγματοποιείται μία φορά για καθένα από τα στοιχεία. Οι εισαχθείσες  

τιμές, όπως η χορδή και η συστροφή, έχουν οριστεί και υπολογιστεί για τα κέντρα των 

στοιχείων. Τα στοιχεία έχουν κατανεμηθεί χρησιμοποιώντας ημιτονοειδή διαστήματα. Αυτό 

επιτρέπει να τοποθετηθούν περισσότερα στοιχεία στο ακροπτερύγιο όπου τιμές μεγεθών 

συνήθως αναμένονται. Χρησιμοποιώντας ημιτονοειδή διαστήματα, ο συνολικός αριθμός 

των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την μελέτη του πτερυγίου είναι μικρότερος και ως 

συνέπεια ο χρόνος προσομοίωσης  ελαττώνεται. 

 

Εικόνα 19 : Ημιτονοειδώς τοποθετημένα στοιχεία κατά μήκος του πτερυγίου. 

 

Όλες οι μεταβλητές που προκύπτουν  από την προσομοίωση ΒΕΜ υπολογίζονται για το 

κέντρο ενός στοιχείου και αντιμετωπίζονται σαν μέσες τιμές του εξεταζόμενου στοιχείου. 

Με αυτό τον τρόπο επιλύεται  το πρόβλημα που προκύπτει στην περίπτωση που οι τιμές 

υπολογίζονται για τα όρια του στοιχείου και μετά χρησιμοποιούνταν σαν τιμές του 

κέντρου. Όταν ο PRANDTL συντελεστής απωλειών ακροπτερυγίου F λάβει μηδενική τιμή 
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στο ακροπτερύγιο ή στην πλήμνη τότε αριθμητικές αστάθειες λαμβάνουν χώρα με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ατέρμονη επαναληπτική διαδικασία. Το πρόβλημα αυτό 

διορθώνεται επειδή το κέντρο του κάθε στοιχείου μπορεί μεν να είναι κοντά στο 

ακροπτερύγιο ή το σημείο σύνδεσης με την πλήμνη αλλά ποτέ στην ίδια θέση. Είναι 

πάντοτε  
𝛥𝑖

2
 μακριά ( 𝛥𝑖 είναι το πάχος του 𝑖𝑡ℎστοιχείου ). 

Οι δυνάμεις 𝑃𝑁   𝑃𝛵  που υπολογίζονται για το κέντρο κάθε στοιχείου ολοκληρώνονται για 

όλο το στοιχείο ώστε να προκύψει η συνεισφορά του στοιχείου στην συνολική ροπή και 

ώση. 

 Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων 

Ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων αποτρέπει τον αλγόριθμο από το να κολλήσει σε μια 

ατέρμονη διαδικασία. 

 Μέγιστη τιμή του  𝜺   για σύγκλιση 

Το κριτήριο σύγκλισης 휀 ορίζει πότε μια επανάληψη έχει συγκλίνει. Η μέγιστη διαφορά του 

αξονικού και ακτινικού συντελεστή επαγωγής μεταξύ της τελευταίας και της τωρινής 

επανάληψης πρέπει να είναι χαμηλότερη από το 휀 για να έχουμε σύγκλιση.  

𝑚𝑎𝑥(|𝑎 − 𝑎𝑜𝑙𝑑|, |𝑎
′ − 𝑎𝑜𝑙𝑑

′ |) < 휀                                                                      [3.58] 

 Συντελεστής υπερχαλάρωσης  𝝎𝒓𝒆𝒍𝒂𝒙 

Ένα σύνηθες πρόβλημα κατά την διάρκεια μιας επαναληπτικής διαδικασίας ενός BEM 

υπολογισμού είναι η κυμαινόμενη συμπεριφορά του συντελεστή αξονικής επαγωγής. Ο 

λόγος για αυτή διακύμανση είναι η περιοδική αλλαγή του φορτίου των ανεμογεννητριών 

μεταξύ ελαφρούς και βαρέως φορτίου [18]. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της 

επαναληπτικής διαδικασίας όταν επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός των επαναλήψεων και 

επιδρά τόσο στην απόδοση του κώδικα όσο και στην αξιοπιστία του. Στο [8] o MAHERI 

προτείνει να εισαχθεί ένας συντελεστής χαλάρωσης 𝝎𝒓𝒆𝒍𝒂𝒙, για να ξεπεραστούν αυτές οι 

διακυμάνσεις. 

Ο συντελεστής χαλάρωσης εισάγεται στην επαναληπτική διαδικασία μέσω του 

υπολογισμού μίας καινούριας τιμής, 𝛼𝜅+1, για τον συντελεστή αξονικής επαγωγής: 

𝛼𝜅+1 = 𝜔𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥𝑎𝑘+1 + (1 − 𝜔𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥)𝑎𝑘0 < 𝜔𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥 < 1                                  [3.59]  

Ο ρυθμός σύγκλισης του κώδικα ΒΕΜ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αρχική 

εκτίμηση της τιμής του συντελεστή αξονικής επαγωγής. Αν η αρχική υπόθεση (α=0 σε 

αυτή την περίπτωση) είναι κοντά στο τελικό αποτέλεσμα, τότε η σύγκλιση επιτυγχάνεται 
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σημαντικά πιο γρήγορα. Για να επιταχυνθεί περαιτέρω ο ρυθμός σύγκλισης του κώδικα 

BEM o MAHERI προτείνει, για τις πρώτες επαναλήψεις να εφαρμοστεί ένας συντελεστής 

χαλάρωσης  𝜔𝑟𝑒𝑙𝑎𝑥 = 1  έτσι ώστε να συμβούν μερικές αρχικές ταλαντώσεις. Οι 

ταλαντώσεις αυτές θα καθορίσουν το όριο της περιοχής στην οποία θα κυμανθεί το τελικό 

αποτέλεσμα. 

 

Εικόνα 20 : Διακύμανση του συντελεστή αξονικής επαγωγής σε κατάσταση υψηλού 
και χαμηλού φορτίου. [18] 

 

Εικόνα 21 : Επίδραση του συντελεστή χαλάρωσης στις διακυμάνσεις του 
συντελεστή αξονικής επαγωγής 

 

Αρχικά λοιπόν, η εξίσωση από την οποία προκύπτει ο συντελεστής αξονικής επαγωγής 

είναι η εξής 
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𝛼𝜅+1 =
1

4
𝛼𝜅+1 +

1

4
𝛼𝜅 +

1

4
𝛼𝜅−1                                                                            [3.60]  

Από εκεί και έπειτα η επαναληπτική διαδικασία συνεχίζει κανονικά με τον επιθυμητό 

συντελεστή χαλάρωσης και η σχέση [3.59] εφαρμόζεται. 

 

Εικόνα 22 : Επιταχυνόμενη σύγκλιση λόγω αρχικής υποθέσεως κοντά στο τελικό 
αποτέλεσμα. 

 

Χάρη στην δισδιάστατη φύση της θεωρίας ΒΕΜ, τα τρισδιάστατα φαινόμενα, δεν μπορούν 

να υπολογισθούν από τον κλασσικό κώδικα ΒΕΜ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μεγάλες 

διακυμάνσεις των υπολογισμένων δεδομένων σε σύγκριση με τα μετρούμενα δεδομένα 

για την ανεμογεννήτρια, ειδικά όταν επιδρά το φαινόμενο της « αποκολλήσεως της ροής». 

Τα τρισδιάστατα φαινόμενα που είναι υπεύθυνα για αυτές τις διακυμάνσεις είναι: 

 Η ταχύτητα του ανέμου στον δρομέα θεωρείται ότι είναι σταθερή ενώ στην 

πραγματικότητα εμφανίζει  μεγάλες διακυμάνσεις. 

 Στην περιοχή της  σύνδεσης του πτερυγίου με την πλήμνη και κοντά στο 

ακροπτερύγιο εμφανίζονται δίνες που έχουν σαν αποτέλεσμα την πτώση στην 

παραγωγή ενέργειας από την ανεμογεννήτρια. 

 Η περιστροφή του δρομέα λαμβάνεται υπόψη μόνο στην κατανομή της ταχύτητας 

κατά μήκος του πτερυγίου, αλλά οδηγεί στην εμφάνιση δυναμικής πίεσης που 

κυρίως επηρεάζει το φαινόμενο της αποκολλήσεως της ροής. 

 Το οριακό στρώμα των πτερυγίων υπόκειται στην επίδραση φυγοκεντρικών 

δυνάμεων 
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 Η εμφάνιση ακτινικής ροής και ακτινικής πίεσης ως αποτέλεσμα των δυνάμεων 

Coriolis . 

 Το ισοζύγιο της ορμής είναι έγκυρο μόνο στο επίπεδο του δρομέα. Η κάμψη των 

πτερυγίων έξω από αυτό το επίπεδο οδηγεί σε σφάλματα. 

Για τους παραπάνω λόγους υπάρχουν ημιεμπειρικοί αλγόριθμοι διόρθωσης των 

φαινομένων αυτών.  

 Συντελεστής απωλειών ακροπτερυγίου  από τον Prandtl. (Prandtl tip loss) 

[19] 

 Συντελεστής απωλειών για το κομμάτι συνδέσεως με την πλήμνη από τον 

Prandtl. (Prandtl root loss)[19] 

Οι διορθώσεις αυτές που είναι βασισμένες στις μελέτες του Prandtl, είναι αποδεδειγμένες 

διαδικασίες για την διόρθωση των δεδομένων ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμφωνία 

μεταξύ των μετρούμενων από πειράματα και των υπολογισμένων από το πρόγραμμα 

αποτελεσμάτων. O Prandtl μοντελοποίησε την ελικοειδή μορφή των δινών στον απόρρου 

του δρομέα σαν μια διαδοχή στερεών δίσκων που κινούνται με την ροή. 

 Νέο μοντέλο υπολογισμού του συντελεστή απωλειών ακροπτερυγίου από 

τον Shen. (New tip loss model after Shen) [20] 

 Νέο μοντέλο υπολογισμού του συντελεστή απωλειών για το κομμάτι 

συνδέσεως με την πλήμνη από τον Shen. (New root loss model after Shen) 

[20] 

Το 2005 ο Shen εξέτασε τα μοντέλα που χρησιμοποιούνταν έως τότε για τους BΕΜ 

υπολογισμούς. Ανακάλυψε λοιπόν ότι τα περισσότερα, έχουν σημαντικές ελλείψεις στην 

προσέγγιση του ακροπτερυγίου . Στο ακροπτερύγιο, ο συντελεστής απωλειών F πάντα 

τείνει στο μηδέν και ο συντελεστής αξονικής επαγωγής στην μονάδα. Λόγω αυτού, 

θεωρείται ότι η αξονική ταχύτητα και η γωνία φ πάντα τείνουν στο μηδέν στο 

ακροπτερύγιο, ανεξάρτητα από το σχήμα, το βήμα ή άλλες αεροδυναμικές παραμέτρους. 

Από την άλλη πλευρά, ανακάλυψε ότι η διόρθωση Prandtl υπερεκτιμούσε τα φορτία στο 

ακροπτερύγιο σε σύγκριση με τα πειραματικά δεδομένα. Βασισμένος στα δεδομένα από 

τα πειράματα της NREL (National Renewable Energy Laboratory), πρότεινε ένα νέο 

μοντέλο υπολογισμού των δύο συντελεστών απωλειών ώστε να ξεπεραστούν αυτές οι 

ασυνέχειες. Με βάση την υπόθεση ότι η δύναμη πρέπει να τείνει στο μηδέν στα 

ακροπτερύγια λόγω της εξίσωσης της πίεσης, εισήγαγε έναν καινούριο όρο για την 

διόρθωση των συντελεστών  𝐶𝑛  και  𝐶𝑡. Έχει εφαρμοστεί σε συνδυασμό με την διόρθωση 

του συντελεστή απωλειών από τον Prandtl. 
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 Διόρθωση 3D από τον SNEL. (3D correction after SNEL) [21] 

O Himmelskamp ανακάλυψε το 1945 ότι ο μέγιστος συντελεστής άνωσης σε ένα 

περιστρεφόμενο πτερύγιο είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον ίδιο συντελεστή   

μετρημένο σε ένα στατικό δρομέα .Η φυγόκεντρος δύναμη επιταχύνει το οριακό στρώμα 

ακτινικά, οδηγώντας στην δημιουργία ενός λεπτότερου οριακού στρώματος όπου το 

φαινόμενο της αποκολλήσεως της ροής καθυστερεί. Την ίδια στιγμή επειδή ο αέρας ρέει 

ακτινικά, παράγεται μια δύναμη Coriolis αντίθετη από την φορά περιστροφής του δρομέα. 

Αυτή η δύναμη αντιτίθεται στην αύξηση της πίεσης και καθυστερεί το φαινόμενο της 

αποκολλήσεως της ροής ακόμα περισσότερο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται 

“Himmelskamp effect” και μπορεί να ληφθεί υπόψη μετατρέποντας το δυσδιάστατο 

προφίλ δεδομένων.  

Ο Sneletal. μελέτησαν την ροή γύρω από ένα περιστρεφόμενο πτερύγιο και ανέπτυξαν 

μια ημιεμπειρική μέθοδο για την διόρθωση των δυσδιάστατων προφίλ δεδομένων  

βασισμένοι σε αυτές τις μελέτες. Σύμφωνα με τον Snell, μόνο η ανωστική δύναμη και όχι η 

οπισθέλκουσα, χρειάζεται τροποποίηση. 

 Διόρθωση του αριθμού Reynolds, από τους Hernandez και Crespo 

(Reynolds number drag correction) [22] 

Οι αλλαγές στις δυνάμεις της άνωσης και οπισθέλκουσας λόγω της επίδρασης του 

αριθμού Reynoldsδεν συμπεριλαμβάνονται στο Qblade. Τα διαγράμματα προκύπτουν 

πάντα για ένα σταθερό αριθμό Reynolds. Κατά την διάρκεια της προσομοίωσης της 

ανεμογεννήτριας, ο αριθμός Reynoldsαλλάζει για κάθε σημείο λειτουργίας. Οι 

Hernandezκαι Crespo πρότειναν μια διόρθωση στην οποία η δύναμη της άνωσης δεν 

αλλάζει αλλά η οπισθέλκουσα διορθώνεται μέσω του συντελεστή 𝐶𝐷: 

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷,𝑅𝑒𝑓 (
𝑅𝑒𝑅𝑒𝑓

𝑅𝑒
)
0.2

                                                                                           [3.61] 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διόρθωση αυτή παρουσιάζει μια αρκετά απλοϊκή 

προσέγγιση του  συντελεστή  οπισθέλκουσας. Ειδικά για χαμηλούς αριθμούς Reynoldsη 

συμπεριφορά της οπισθέλκουσας μπορεί να είναι πολύ περίπλοκη. 

 Παρεμβολή των αεροτομών του πτερυγίου (Foil Interpolation) 

Αυτή η διόρθωση δεν αναφέρεται στην ουσία στον αλγόριθμο BEM. Απλά αποτελεί την 

πιο απλή λύση σε ένα πρόβλημα που προκύπτει κατά την διαφοροποίηση του πτερυγίου. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το πτερύγιο ορίζεται από έναν αριθμό τμημάτων. 

Κάθε τμήμα μπορεί να έχει διαφορετική αεροτομή, η οποία ορίζει και την γεωμετρία του 

συγκεκριμένου τμήματος. Η γεωμετρία μεταξύ δυο τμημάτων, σε ένα πραγματικό 
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πτερύγιο, είναι το αποτέλεσμα της γραμμικής παρεμβολής μεταξύ των δύο αεροτομών. Το 

πρόβλημα είναι ότι στη βάση δεδομένων υπάρχουν μόνο τα πολικά δεδομένα για την 

αεροτομή σε κάθε τμήμα και όχι για τις παρεμβολές των αεροτομών. Αν στο παράθυρο 

εντολών που παρουσιάζεται στην εικόνα 7, δεν επιλεχθεί  η δυνατότητα παρεμβολής των 

αεροτομών του πτερυγίου τότε ο κώδικας BEM θεωρεί ότι  το πτερύγιο έχει την δομή της 

εικόνας 23. 

 

Εικόνα 23: Κατανομή των αεροτομών κατά μήκος του πτερυγίου χωρίς παρεμβολή. 

Με την επιλογή της παρεμβολής των αεροτομών τα πολικά δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό ΒΕΜ ενός στοιχείου, προκύπτουν από την 

γραμμική παρεμβολή μεταξύ των πολικών δεδομένων των συνοριακών αεροτομών. Μ 

εαυτό τον τρόπο αναπαριστάται με μεγαλύτερη ακρίβεια η γεωμετρία ενός πραγματικού 

πτερυγίου. Η ακρίβεια μπορεί να γίνει μεγαλύτερη μέσω της εισαγωγής γεωμετρικών 

δεδομένων από αυτές τις ενδιάμεσες αεροτομές και της δημιουργία καινούριων τμημάτων 

όπου αυτές οι αεροτομές θα είναι τοποθετημένες.  

 

 

3.2.4   ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ 

Στην ενότητα δομικού σχεδιασμού του πτερυγίου, ένα δομικό μοντέλο του πτερυγίου 

μπορεί να οριστεί και να προσομοιωθεί χρησιμοποιώντας τις ισοτροπικές ιδιότητες του 

υλικού που θα επιλεγεί. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 24  τα κύρια σημεία της ανάλυσης 

αφορούν τις ιδιότητες του υλικού  που θα χρησιμοποιηθεί, την εσωτερική δομή του 

πτερυγίου, το πάχος των επιμέρους τμημάτων του και τέλος την περιστροφική ταχύτητα 

του στο σημείο σχεδιασμού. 
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Εικόνα 24 : Παράθυρο εντολών για την δομική ανάλυση του πτερυγίου. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το πρόγραμμα διενεργεί την δομική ανάλυση του πτερυγίου 

και παρουσιάζονται ως οπτικό αποτέλεσμα  οι ιδιόμορφες και οι ιδιοσυχνότητες του 

(εικόνα 25). Οι δομικές ιδιότητες μπορούν ακόμη να παρασταθούν γραφικά.  
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Εικόνα 25 : Οπτικοποίηση της δεύτερης ιδομορφής και ιδιοσυχνότητας του 
πτερυγίου. 

 

3.2.5   ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ 

Μετά την δομική ανάλυση του πτερυγίου, το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στον 

χρήστη να μελετήσει την στατική καταπόνηση του πτερυγίου που έχει δημιουργήσει και 

αναλύσει προηγουμένως. Σε αυτή την ενότητα τα δεδομένα που χρειάζεται να εισάγει ο 

χρήστης είναι η δομή και η ανάλυση  μιας ανεμογεννήτριας που έχει γίνει  στην ενότητα 

"Σχεδιασμός και προσομοίωση ανεμογεννήτριας"  και η ταχύτητα ανέμου στην οποία θα 

γίνει η στατική φόρτιση.  Με βάση αυτή την ταχύτητα, προκύπτει το βασικότερο κομμάτι 

της ανάλυσης, που είναι οι δυνάμεις (κανονικές και εφαπτομενικές) που δέχονται τα 

επιμέρους τμήματα του πτερυγίου (εικόνα 26). 
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Εικόνα 26 :  Παράθυρο εντολών για την στατική καταπόνηση του πτερυγίου. 

Με βάση τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί , το πρόγραμμα πραγματοποιεί την ανάλυση 

της στατικής  καταπονήσεως του πτερυγίου και παρουσιάζονται σε τρισδιάστατη μορφή,  

η στατική εκτροπή του πτερυγίου και οι επιφανειακές  τάσεις (von Misses) (εικόνα 27). 

Ακόμη τα αποτελέσματα της ανάλυσης  του Qblade μπορούν να παρασταθούν γραφικά 

για πιο λεπτομερή μελέτη. 
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Εικόνα 27 : Οπτικοποίηση της στατικής καταπονήσεως του πτερυγίου. Κατανομή 
τάσεων με βάση την θεωρία Von Mises [23] και εκτροπή του ακροπτερυγίου. 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται το Qblade για την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων του είναι η "Θεωρία των δοκών" (Euler-Bernoulli beam theory)που 

αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

3.2.5.1   Θεωρία των δοκών (Euler-Bernoulli Beam Theory) 

Μια δοκός είναι γενικά ένα ραβδοειδές μέλος που είναι σχεδιασμένο να αντέχει σε 

συνδυασμό φορτίσεων όπως διαξονική κάμψη, διαμήκη διάτμηση, αξονικό εφελκυσμό ή 

θλίψη και πιθανότατα στρέψη. Εάν η εξωτερική αξονική δύναμη είναι θλιπτική η δοκός 

πρέπει, επίσης, να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αντέχει στην πτύχωση (buckling). Εάν 

η δοκός υπόκειται κυρίως σε καμπτικές και αξονικές δυνάμεις, ονομάζεται δοκός-στήλη 

(beam-column). Εάν υπόκειται κυρίως σε καμπτικές δυνάμεις ονομάζεται απλά δοκός (μια 

απλή περίπτωση απεικονίζεται στην εικόνα 28). Η δοκός αποκαλείται οριζόντια ή 

ευθύγραμμη (straight), εάν ο διαμήκης άξονάς της είναι ευθύγραμμος και πρισματική εάν η 

διατομή της είναι σταθερή [24]. 
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Εικόνα 28 : Δοκός που υπόκειται σε συγκεντρωμένο κατακόρυφο φορτίο F. 

Μια χωρική δοκός (όπως αυτή που απεικονίζεται στην εικόνα 29) υποστηρίζει ορθά 

φορτία που μπορούν να ασκηθούν σε διάφορες διευθύνσεις σε μια διατομή. Μια επίπεδη 

δοκός υπόκειται κυρίως σε κατακόρυφη φόρτιση σε ένα διάμηκες επίπεδο. Στην εργασία 

αυτή, θα γίνει αναφορά μόνο σε επίπεδες δοκούς. 

 

Εικόνα 29: Δοκός στον χώρο 

Έχουν κατασκευαστεί μονοδιάστατα (1Δ) μαθηματικά μοντέλα δοκών βασισμένα στη 

θεωρία των δοκών. Επειδή οι δοκοί είναι στην πραγματικότητα 3Δ σώματα, όλα τα 

μοντέλα αναγκαστικά περιλαμβάνουν κάποιου είδους προσέγγιση του φυσικού 

προβλήματος. Τα απλούστερα και πιο γνωστά μοντέλα για ευθύγραμμες πρισματικές 

δοκούς βασίζονται στη θεωρία της δοκού Bernoulli-Euler (Bernoulli-Euler beam theory, 

επίσης καλούμενη και κλασική θεωρία δοκών ή engineering beam theory) και στη θεωρία 

της δοκού Timoshenko.  

Η ανάπτυξη πεπερασμένων στοιχείων δοκού μπορεί να βασιστεί και στα δύο μοντέλα. Η 

χρήση της θεωρίας Bernoulli-Euler οδηγεί στα αποκαλούμενα Ερμιτιανά (Hermitian) 

στοιχεία δοκού, που είναι γνωστά ως στοιχεία 𝐶1. Αυτό το μοντέλο αγνοεί την επίδραση 
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των διατμητικών παραμορφώσεων στην εσωτερική ενέργεια. Τα στοιχεία που βασίζονται 

στη θεωρία του Timoshenko, γνωστά ως στοιχεία 𝐶0 ενσωματώνουν μια διόρθωση 

πρώτης τάξης για την επίδραση της διάτμησης. Το μοντέλο αυτό δίνει επιπρόσθετη 

βαρύτητα στη δυναμική και τις ταλαντώσεις [24]. 

Η θεωρία Bernoulli-Euler ή κλασική θεωρία δοκών (η οποία όπως αναφέραμε 

χρησιμοποιείται από το υπολογιστικό πρόγραμμα Qblade)  για επίπεδες δοκούς βασίζεται 

στις παρακάτω υποθέσεις [24]: 

 Επίπεδη συμμετρία :  Ο διαμήκης άξονας είναι ευθύγραμμος και η διατομή της ράβδου 

έχει ένα διάμηκες επίπεδο συμμετρίας. Το αποτέλεσμα των κατακόρυφων φορτίων 

που ασκούνται σε κάθε διατομή βρίσκεται σ’ αυτό το επίπεδο. Οι συνθήκες στήριξης 

είναι επίσης συμμετρικές γύρω από αυτό το επίπεδο. 

 Αποκλίσεις της διατομής : Η διατομή είναι είτε σταθερή είτε μεταβάλλεται ομαλά. 

 Καθετότητα :  Οι επίπεδες τομές που είναι αρχικά κάθετες στο διαμήκη άξονα της 

δοκού παραμένουν επίπεδες και κάθετες στον, παραμορφωμένο λόγω της κάμψης, 

διαμήκη άξονα (βλ. Εικόνα 30). 

 Ενέργεια παραμόρφωσης: Η εσωτερική ενέργεια παραμόρφωσης του μέλους 

σχετίζεται μόνο με τις καμπτικές παραμορφώσεις. Όλες οι άλλες συνεισφορές, από 

διαμήκεις διατμητικές και αξονικές δυνάμεις αγνοούνται. 

 Γραμμικότητα: Οι κατακόρυφες μετατοπίσεις, περιστροφές και παραμορφώσεις 

θεωρούνται τόσο μικρές ώστε να ισχύουν οι θεωρήσεις των απειροστών 

παραμορφώσεων. 

 Μοντέλο υλικού: Το υλικό θεωρείται ότι είναι ελαστικό και ισότροπο. Δεν αποκλείονται 

όμως και ετερογενείς δοκοί, κατασκευασμένες από διάφορα ισότροπα υλικά, όπως 

σύνθετα υλικά (χωρίς πολλές στρώσεις). 

 

Εικόνα 30 : Διατήρηση της καθετότητας των διατομών σε σχέση με τον άξονα της 
δοκού. 
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Όταν η δοκός υπόκειται σε εγκάρσια φόρτιση η άνω επιφάνεια βραχύνεται ενώ η κάτω 

επιμηκύνεται. Ωστόσο υπάρχει μια ουδέτερη επιφάνεια μεταξύ της πάνω και της κάτω 

επιφάνειας της δοκού που δεν υπόκειται σε αξονική παραμόρφωση. Η τομή αυτής της 

επιφάνειας με κάθε διατομή ορίζει τον ουδέτερο άξονα αυτής της διατομής.  

Οι καρτεσιανοί άξονες για την ανάλυση επίπεδων δοκών επιλέγονται ως εξής: Ο άξονας x 

βρίσκεται κατά μήκος του διαμήκους άξονα της δοκού, στο ύψος του ουδέτερου άξονα. Ο 

άξονας y βρίσκεται στο επίπεδο συμμετρίας και δείχνει προς τα πάνω. Ο άξονας z δείχνει 

κατά μήκος του ουδέτερου άξονα, σχηματίζοντας ένα δεξιόστροφο σύστημα με τα x και y 

(βλ. Εικόνα 31). Η αρχή των αξόνων τοποθετείται στην ακραία αριστερή διατομή. Το 

ολικό μήκος της δοκού συμβολίζεται με L. 

Η σύμβαση πρόσημου για τις δοκούς είναι [25]: 

1. Οι ροπές είναι θετικές στην αντι-ωρολογιακή κατεύθυνση. 

2. Οι περιστροφές είναι θετικές στην αντι-ωρολογιακή κατεύθυνση επίσης. 

3. Οι δυνάμεις είναι θετικές στην κατεύθυνση των θετικών (+γ) του άξονα y. 

4. Οι μετατοπίσεις είναι θετικές στην θετική κατεύθυνση του άξονα y. 

 

Εικόνα 31 : Σύμβαση πρόσημου δύναμης (V) και ροπής (M) στη δοκό (η φορά που 

έχει η δύναμη V  και η ροπή Μ είναι η θετική φορά). 

Η παραδοχή ότι παραμένουν επίπεδες οι διατομές μετά την άσκηση του φορτίου αληθεύει 

στις περιπτώσεις άσκησης καθαρά ενός ζεύγους δυνάμεων ή μιας σταθερής ροπής στη 

δοκό. Ωστόσο, είναι μια χρήσιμη θεώρηση που οδηγεί σε εξισώσεις που περιγράφουν με 

ακρίβεια τη συμπεριφορά της δοκού στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Η διαφορική εξίσωση της ελαστικής γραμμής προκύπτει ως εξής. Θεωρείται, για 

παράδειγμα, μια οριζόντια δοκός με κατανεμημένο φορτίο  𝑤(�̃�) (δύναμη / μήκος).  
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Αν θεωρηθεί η ισορροπία δυνάμεων(V) και ροπών(M) σε ένα διαφορικό κομμάτι της 

δοκού (βλ. Εικόνα 32), λαμβάνονται οι εξισώσεις ισορροπίας (Logan, 2005): 

𝛴𝐹𝑦 = 0  ⇒   𝑉 − (𝑉 + 𝑑𝑉) −  𝑤(�̃�)𝑑�̃� = 0  ⇒ 𝑤(�̃�)𝑑�̃� + 𝑑𝑉 = 0 

⇒     𝑤 =
𝑑𝑉

𝑑�̃�
[3.62] 

𝛴𝛭 = 𝜃 ⇒ − 𝑉𝑑𝑥 + 𝑑𝑀 +  𝑤(�̃�)𝑑�̃�
𝑑�̃�

2
= 0  ⇒ 𝑉 =

𝑑𝑀

𝑑�̃�
                         [3.63] 

 

Εικόνα 32 : Δυνάμεις και ροπές σε διαφορικό κομμάτι της δοκού. [25] 

Η τελική μορφή της εξίσωσης που σχετίζει τη διατμητική  δύναμη V με την καμπτική ροπή 

Μ προέρχεται από διαίρεση της εξίσωσης στα αριστερά με τον όρο  𝒅�̃� και μετά 

παίρνοντας το όριο της εξίσωσης  για  𝒅�̃� →  𝟎. Τότε ο όρος  𝒘(�̃�) εξαφανίζεται. 

Η καμπυλότητα κ της δοκού σχετίζεται με τη ροπή από την σχέση :𝜅 =
1

𝜌
=
𝛭

𝛦𝛪
  όπου ρ 

είναι η ακτίνα της παραμορφωμένης καμπύλης. Για μικρές κλίσεις, η καμπυλότητα �̃� =

𝑑2�̃�

𝑑�̃�2
 δίνεται από την σχέση  𝜅 =

𝑑2�̃�

𝑑�̃�2
 όπου �̃�  είναι η συνάρτηση κατακόρυφης 

μετατόπισης στην�̃�κατεύθυνση  (άλλες φορές συμβολίζεται και με w-βέλος κάμψης), Ε 

είναι το μέτρο ελαστικότητας και Ι είναι η ροπή αδράνειας της διατομής γύρω από τον 

άξονα  �̃�. 

Από τις προηγούμενες εξισώσεις προκύπτει : 
𝑑2�̃�

𝑑�̃�2
=
𝛭

𝛦𝛪
 . Λύνοντας αυτή την εξίσωση ως 

προς Μ και αντικαθιστώντας το αποτέλεσμα της στις εξισώσεις ισορροπίας προκύπτει: 

𝑑2

𝑑�̃�2
(𝐸𝐼

𝑑2�̃�

𝑑�̃�2
) = −𝑤(�̃�). Με σταθερό το EI και θεωρώντας μόνο κομβικές δυνάμεις και 

ροπές η τελευταία εξίσωση γίνεται :  𝐸𝐼
𝑑4�̃�

𝑑�̃�4
= 0 . 
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Η κίνηση της δοκού στο επίπεδο (x,y) υπό την φόρτιση που μπορεί να δεχτεί 

περιγράφεται από το 2Δ πεδίο μετατοπίσεων : 

[
𝑢(𝑥, 𝑦)
𝑣(𝑥, 𝑦)

] 

όπου u και v είναι η αξονική και η κατακόρυφη συνιστώσα αντίστοιχα ενός οποιουδήποτε 

σημείου της δοκού. Η κίνηση κατά τη διεύθυνση z που οφείλεται κυρίως στις επιδράσεις 

του λόγου του Poisson δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Η υπόθεση της καθετότητας των 

διατομών του μοντέλου Bernoulli-Euler μπορεί να διατυπωθεί μαθηματικά ως (Felipe, 

2004) : 

𝑢(𝑥, 𝑦) = −𝑦
𝜕𝑣(𝑥)

𝜕𝑥
= −𝑦𝑣′ = −𝑦𝜃,        𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑣(𝑥)                            [3.64] 

όπου η κλίση  της καμπύλης παραμόρφωσης συμβολίζεται ως θ. Αυτό είναι αποδεκτό 

διότι το θ αναπαριστά σύμφωνα με τις κινηματικές παραδοχές του μοντέλου, την 

περιστροφή μιας διατομής γύρω από τον άξονα z με θετική φορά την αντιωρολογιακή. 

Κατανεμημένα φορτία που ασκούνται στη δοκό κατά τη διεύθυνση +y συμβολίζονται με 

q(x). Συγκεντρωμένα φορτία και ροπές που ασκούνται σε μεμονωμένες διατομές της 

δοκού μπορούν να παρασταθούν με τη συνάρτηση Dirac και την παράγωγό της. Για 

παράδειγμα, αν ένα κατακόρυφο σημειακό φορτίο F ασκείται στο x=a, συνεισφέρει την 

ποσότητα Fδ(α) στο q(x). Εάν η συγκεντρωμένη ροπή C ασκείται στο x=b, συνεισφέρει 

την ποσότητα Cδ’(b) στο q(x), όπου δ’ είναι ένα doublet (παράγωγος της συνάρτησης 

Dirac) που ασκείται στο σημείο x=b [26]. 

 Οι συνθήκες στήριξης στις δοκούς εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία απ’ ότι σε άλλα 

μονοδιάστατα στοιχεία. Οι δύο πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι η αμφιέρειστη δοκός 

(με δύο στηρίξεις στα άκρα της) και η πακτωμένη δοκός(μονόπακτη) ή πρόβολος. Οι 

δοκοί συνήθως εμφανίζονται ως στοιχεία μεγαλύτερων δομών στις οποίες οι συνθήκες 

στήριξης (οριακές συνθήκες) είναι πιο σύνθετες . 

Το μοντέλο Bernoulli-Euler υποθέτει ότι η εσωτερική ενέργεια της δοκού οφείλεται εξ’ 

ολοκλήρου στις καμπτικές τάσεις και παραμορφώσεις. Η κάμψη παράγει αξονικές τάσεις 

(ορθές) σx οι οποίες θα συμβολίζονται με σ, και αξονικές παραμορφώσεις ex, οι οποίες 

συμβολίζονται με ε. Οι παραμορφώσεις συνδέονται με τις μετατοπίσεις με διαφόριση της 

αξονικής μετατόπισης u(x) [24]. 

휀 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
= −𝑦

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
= −𝑦𝑣′′ = −𝑦𝑘                                                              [3.65] 
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Με κ συμβολίζεται η καμπυλότητα του παραμορφωμένου άξονα της δοκού η οποία με 

προσέγγιση πρώτης τάξης συμβολίζεται με   𝜅 ≈
𝑑2𝑣

𝑑𝑥2
= 𝑣′′.  Η καμπτική τάση 𝜎 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 

συνδέεται με το ε μέσω του νόμου του Hooke: 

𝜎 = 𝛦휀 = −𝛦𝑦
𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
= −𝐸𝑦𝑘                                                                         [3.66] 

όπου με Ε συμβολίζεται το διάμηκες μέτρο ελαστικότητας. Το πιο σημαντικό 

αποτέλεσμα της τάσης στην κλασική θεωρία δοκών είναι η καμπτική ροπή Μ που 

ορίζεται ως το ολοκλήρωμα σε μία διατομή [24] . 

𝑀 = −𝑦𝜎𝑑𝐴 = 𝐸
𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
𝑦2𝑑𝐴 = 𝐸𝐼𝑘                                                               [3.67] 

Όπου με 𝛪 = 𝛪𝑧𝑧συμβολίζεται η ροπή αδράνειας ∫ 𝑦2
𝛢

𝑑𝐴  της κάθε διατομής σε σχέση με 

τον ουδέτερο άξονα z. Η καμπτική ροπή M θεωρείται θετική εάν θλίβει το πάνω μέρος της 

(οριζόντιας) δοκού. Αυτή η σύμβαση εξηγεί και το αρνητικό πρόσημο του γ  στην σχέση 

[3.67]. 

Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων  

Η εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στις δοκούς σύμφωνα με την 

θεωρία Bernoulli-Euler επεξηγείται παρακάτω : 

Η ολική δυναμική ενέργεια της δοκού είναι : 

𝛱 = 𝑈 ∙ 𝑊                                                                                                        [3.68] 

όπου με Π συμβολίζεται το ολικό συναρτησιακό της δυναμικής ενέργειας και με U και W 

συμβολίζονται η εσωτερική και εξωτερική ενέργεια, αντίστοιχα.  

 Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στο μοντέλο Bernoulli-Euler περιλαμβάνεται  μόνο η 

ενέργεια κάμψης στην εσωτερική ενέργεια U (με V εδώ συμβολίζεται ο όγκος και με w 

μικρό η κατακόρυφη μετατόπιση):  

𝑈 =
1

2
∫𝜎휀𝑑𝑉 =

1

2
∫ 𝑀𝑘𝑑𝑥 =

1

2

𝐿

𝑂
∫ 𝐸𝐼𝑘2𝑑𝑥 =

1

2

𝐿

𝑂
∫ 𝐸𝐼(𝑤′′)2𝑑𝑥 =
𝐿

𝑂

1

2
∫ 𝑤′′𝐸𝐼𝑤′′𝑑𝑥
𝐿

𝑂
                                                                                              [3.69] 

Το εξωτερικό έργο W σχετίζεται με την επιβληθείσα κατακόρυφη δύναμη: 

𝑊 = ∫ 𝑞𝑤𝑑𝑥
𝐿

𝑂
                                                                                                 [3.70] 



 
71 

Τα τρία συναρτησιακά Π,U,W πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξαρτώμενα από την 

κατακόρυφη μετατόπιση w(x). Όταν αυτή η εξάρτηση πρέπει να τονίζεται προτιμάται η 

γραφή Π[w],U[w] και W[w]. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το συναρτησιακό Π[w] περιέχει μέχρι και τις δεύτερες 

παραγώγους του w γιατί ο όρος w’’=κ εμφανίζεται στην εσωτερική ενέργεια U. Ο αριθμός 

κ ονομάζεται δείκτης μεταβολής (variational index). Ο λογισμός των μεταβολών 

υποδεικνύει ότι όταν ο δείκτης είναι 2, οι αποδεκτές μετατοπίσεις w(x) πρέπει να είναι 

συνεχείς, να έχουν συνεχείς πρώτες παραγώγους (κλίσεις ή περιστροφές) και να 

ικανοποιούν ακριβώς τις οριακές συνθήκες. Άρα, οι αποδεκτές μετατοπίσεις πρέπει να 

είναι 𝐶1 συνεχείς. Αυτή η συνθήκη καθοδηγεί την κατασκευή των πεπερασμένων 

στοιχείων δοκού που θα περιγραφούν στη συνέχεια. 

Τα πεπερασμένα στοιχεία δοκού ορίζονται υποδιαιρώντας μια δοκό κατά τη διαμήκη 

διεύθυνση. Το απλούστερο πεπερασμένο στοιχείο επίπεδης δοκού Bernoulli-Euler έχει 

δύο κόμβους (κόμβος 1 και κόμβος 2 όπως στην εικόνα 33) και τέσσερις βαθμούς 

ελευθερίας, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο διάνυσμα κομβικών μετατοπίσεων : 

𝑢𝑒 = [𝑤1 𝛽1𝑤2 𝛽2]
𝛵                                                                                 [3.71] 

Οι βαθμοί ελευθερίας που περιγράφηκαν (απεικονίζονται στο Εικόνα ) χρησιμοποιούνται 

για να ορίσουν μοναδικά την μεταβολή της κατακόρυφης μετατόπισης 𝑤𝑒(𝑥) στο 

πεπερασμένο στοιχείο. Η απαίτηση της συνέχειας   𝐶1  όριζε ότι τόσο η w(x) όσο και η 

κλίση   𝛽 = 𝑤′(𝑥) =
𝑑𝑤(𝑥)

𝑑𝑥
 πρέπει να είναι συνεχείς σε όλη την δοκό και ενδιάμεσα στα 

στοιχεία της δοκού. 

 

Εικόνα 33 : Βαθμοί ελευθερίας του πεπερασμένου στοιχείου δοκού (w,β). 
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Η συνέχεια 𝐶1 μπορεί να επιτευχθεί για κάθε στοιχείο με την επιλογή πολυωνυμικών 

συναρτήσεων παρεμβολής (συναρτήσεων μορφής ή shape  functions) επειδή τα 

πολυώνυμα είναι  𝐶∞ συνεχή. Το ταίριασμα των κομβικών μετατοπίσεων και 

περιστροφών με τις αντίστοιχες των γειτονικών τους στοιχείων εξασφαλίζει την 

απαραίτητη συνέχεια μεταξύ των στοιχείων. 

Οι απλούστερες συναρτήσεις μορφής που εξασφαλίζουν την απαίτηση συνέχειας 𝐶1 για 

τους βαθμούς ελευθερίας των κόμβων ονομάζονται κυβικές Ερμιτιανές συναρτήσεις 

μορφής  (Hermitian cubic shape functions). Η σχέση παρεμβολής που βασίζεται σ’ 

αυτές τις συναρτήσεις είναι  

𝑤𝑒 = [𝑁𝑣1
𝑒 𝑁𝑒1

𝑒 𝑁𝑣2
𝑒 𝑁𝜃2

𝜀 ] [

𝑤1
𝛽1
𝑤2
𝛽2

] = 𝛮𝑒𝑢𝑒                                                 [3.72] 

Οι συναρτήσεις μορφής (shape functions) Ν εξάγονται ως εξής: 

Θεωρείται ότι η διακύμανση της κατακόρυφης μετατόπισης κατά μήκος του στοιχείου είναι: 

𝑤(𝑥) = 𝛼1𝑥
2 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎3𝑥 + 𝑎4                                                                      [3.73] 

Επειδή υπάρχουν 4 βαθμοί ελευθερίας είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί το πλήρες 

κυβικό πολυώνυμο. Το κυβικό πολυώνυμο επίσης ικανοποιεί τη βασική διαφορική 

εξίσωση της ράβδου και τις προϋποθέσεις συνέχειας της μετατόπισης και της κλίσης 

στους κόμβους που ανήκουν σε δύο διπλανά στοιχεία  [26]. Με τη βοήθεια του τριγώνου 

του Πασκάλ (βλ. Εικόνα 34 ) που περιλαμβάνει τους συντελεστές πολυωνύμων δύο 

μεταβλητών 1ου έως 5ου βαθμού είναι δυνατόν να παρουσιαστεί καλύτερα η επιλογή των 

όρων που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα πολυώνυμο παρεμβολής ειδικά σε πεπερασμένα 

στοιχεία όπως τα στοιχεία πλάκας που θα παρουσιαστούν σε επόμενη υποενότητα.   
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Εικόνα 34: Τρίγωνο του Πασκάλ. Οι σημειωμένοι όροι είναι αυτοί που 
χρησιμοποιούνται για το πολυώνυμο παρεμβολής του πεπερασμένου στοιχείου 

τύπου δοκού. 

Στην συνέχεια γράφονται οι οριακές συνθήκες στα δύο άκρα του κάθε πεπερασμένου 

στοιχείου: 

𝑤(0) = 𝑤1𝑦 = 𝑎4                                                                                          [3.74] 

𝑑𝑤(0)

𝑑𝑥
= 𝛽1 = 𝛼3                                                                                              [3.75] 

𝑤(𝐿) = 𝑤2𝑦 = 𝑎1𝐿
3 + 𝑎2𝐿

2 + 𝑎3𝐿 + 𝑎4                                                     [3.76] 

όπου η σχέση  𝛽 =
𝑑𝑤

𝑑𝑥
 ισχύει για μικρές γωνίες περιστροφής β. 

Λύνοντας το σύστημα των τεσσάρων προηγούμενων εξισώσεων προκύπτουν τα 𝑎1 ως 𝑎4 

σε σχέση με τους κομβικούς βαθμούς ελευθερίας και, στη συνέχεια, αντικαθίστανται στο 

πολυώνυμο παρεμβολής που υποτέθηκε: 

𝑤 = [
2

𝐿3
(𝑤1𝑦 − 𝑤2𝑦) +

1

𝐿2
(𝛽1 + 𝛽2)] 𝑥

3 + [−
3

𝐿2
(𝑤1𝑦 − 𝑤2𝑦) −

1

𝐿
(2𝛽1 + 𝛽2)] 𝑥

2 +

𝛽1𝑥 + 𝛽1𝑦                                                                                                          [3.77] 

το οποίο σε μητρωϊκή μορφή γράφεται : 

𝑤 = [𝑁]{𝑑}όπου: 

𝑑 = {

𝑤1𝑦
𝛽1
𝑤2𝑦
𝛽2

},    [𝛮] = [𝛮1 𝛮2 𝛮3 𝛮4]                                                   [3.78] 

και 
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𝑁1 =
1

𝐿3
(2𝑥3 − 3𝑥2𝐿 + 𝐿3), 𝑁2 =

1

𝐿3
(𝑥3𝐿 − 2𝑥2𝐿2 + 𝑥𝐿3) , 𝑁3 =

1

𝐿3
(−2𝑥3 + 3𝑥2𝐿),𝑁4 =

1

𝐿3
(𝑥3𝐿 − 𝑥2𝐿2)                                                    [3.79] 

έτσι προκύπτουν οι συναρτήσεις μορφής του στοιχείου δοκού 𝑁1,𝑁2,𝑁3 ,𝑁4. Αυτές οι 

κυβικές συναρτήσεις μορφής (ή παρεμβολής) είναι γνωστές ως κυβικές συναρτήσεις 

παρεμβολής Hermite (βλ. Εικόνα 35). Για το στοιχείο δοκού, η 𝑁1 παίρνει την τιμή 1 όταν 

γράφεται στον κόμβο 1 (τοπική αρίθμηση) και την τιμή 0 όταν γράφεται στον κόμβο 2.  

Επειδή η 𝑁2  σχετίζεται με τη γωνία 𝜑1 λαμβάνει την τιμή 1 στον κόμβο 1 και την τιμή 0 

στον κόμβο 2. Για τις συναρτήσεις μορφής 𝑁3 και 𝑁4 ισχύουν τα αντίθετα. 

 

 

Εικόνα 35: Κυβικές συναρτήσεις Hermite (Hi = Ni) [27]. 

Το επόμενο βήμα για την κατάστρωση του μητρώου δυσκαμψίας είναι να ληφθεί υπόψη η 

σχέση που συνδέει τις τάσεις με τις παραμορφώσεις. Θεωρείται ότι ισχύει η παρακάτω 

σχέση αξονικής παραμόρφωσης - μετατόπισης:  

휀𝑥(𝑥, 𝑦) =
𝑑𝑢

𝑑𝑥
                                                                                                   [3.80] 

όπου u είναι η συνάρτηση της αξονικής μετατόπισης. Από την παραμορφωμένη θέση της 

δοκού, συσχετίζεται η αξονική μετατόπιση με την κατακόρυφη μετατόπιση [24] : 

𝑢 = −𝑦
𝑑𝑤

𝑑𝑥
                                                                                                        [3.81] 

όπου θεωρείται όπως έχει προαναφερθεί, ότι οι διατομές της δοκού παραμένουν επίπεδες 

και μετά την παραμόρφωση και, εν γένει, έχουν μικρή γωνία στροφής. 

Συνδυάζοντας τις προηγούμενες σχέσεις προκύπτει η : 
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휀𝑥(𝑥, 𝑦) = −𝑦
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
                                                                                          [3.82] 

Από την κλασική θεωρία των δοκών είναι ότι η καμπτική ροπή και η διατμητική δύναμη 

σχετίζονται με τη συνάρτηση της κατακόρυφης μετατόπισης (Logan, 2005). Άρα μπορούν 

να γραφούν οι εξής σχέσεις: 

𝑚(𝑥) = 𝐸𝐼
𝑑2𝑤

𝑑𝑥2
 , 𝑉 = 𝐸𝐼

𝑑3𝑤

𝑑𝑥3
                                                                          [3.83] 

Στη συνέχεια θα εξαχθεί το μητρώο δυσκαμψίας k χρησιμοποιώντας την άμεση 

προσέγγιση της ισορροπίας δυνάμεων και ροπών (direct stiffness) [25]. Από τις δύο 

προηγούμενες εξισώσεις  και  τηρώντας τις συμβάσεις πρόσημου για τις δυνάμεις και τις 

ροπές έχουμε: 

𝑓1𝑦 = 𝑉 = 𝐸𝐼
𝑑3𝑤(0)

𝑑𝑥3
=
𝐸𝐼

𝐿3
(12𝑤1𝑦 + 6𝐿𝛽1 − 12𝑤2𝑦 + 6𝐿𝛽2)                   [3.84] 

𝑚1 = −𝑚 = −𝐸𝐼
𝑑2𝑤(0)

𝑑𝑥2
= −

𝐸𝐼

𝐿3
(6𝐿𝑤1𝑦 + 4𝐿

2𝛽1 − 6𝐿𝑤2𝑦 + 2𝐿
2𝛽2)     [3.85] 

𝑓2𝑦 = −𝑉 = −𝐸𝐼
𝑑3𝑤(𝐿)

𝑑𝑥3
=
𝐸𝐼

𝐿3
(−12𝑤1𝑦 − 6𝐿𝛽1 + 12𝑤2𝑦 − 6𝐿𝛽2)[3.86] 

𝑚2 = 𝑚 = 𝐸𝐼
𝑑2𝑤(𝐿)

𝑑𝑥2
=
𝐸𝐼

𝐿3
(6𝐿𝑤1𝑦 + 2𝐿

2𝛽1 − 6𝐿𝑤2𝑦 + 4𝐿
2𝛽2)               [3.87] 

όπου τα αρνητικά πρόσημα στην δεύτερη και την τρίτη εξίσωση προκύπτουν από τις 

συμβάσεις πρόσημου. Σε μητρωϊκή μορφή οι παραπάνω εξισώσεις που συσχετίζουν τις 

κομβικές δυνάμεις με τις κομβικές μετατοπίσεις γράφονται ως εξής [25]: 

{

𝑓1𝑦
𝑚1
𝑓2𝑦
𝑚2

} =
𝐸𝐼

𝐿3
[

12 6𝐿 −12 6𝐿
6𝐿 4𝐿2 −6𝐿 2𝐿2

−12 −6𝐿 12 −6𝐿
6𝐿 2𝐿2 −6𝐿 4𝐿2

] {

𝑤1𝑦
𝛽1
𝑤2𝑦
𝛽2

}                                          [3.88] 

όπου το μητρώο δυσκαμψίας είναι το: 

𝜅 =
𝐸𝐼

𝐿3
[

12 6𝐿 −12 6𝐿
6𝐿 4𝐿2 −6𝐿 2𝐿2

−12 −6𝐿 12 −6𝐿
6𝐿 2𝐿2 −6𝐿 4𝐿2

]                                                               [3.89] 

Από την εξίσωση [3.88] γίνεται προφανές ότι το μητρώο δυσκαμψίας συνδέει 

κατακόρυφες δυνάμεις και καμπτικές ροπές με κατακόρυφες μετατοπίσεις και 

περιστροφές εφόσον έχουν αγνοηθεί οι επιδράσεις των αξονικών δυνάμεων. 
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Σε δοκούς μικρού μήκους, η κατακόρυφη διατμητική παραμόρφωση μπορεί να είναι 

σημαντική και μπορεί να είναι ίδιας τάξης μεγέθους με την ολική παραμόρφωση της 

δοκού. Αυτό φαίνεται από τις εκφράσεις που δίνουν τις συνεισφορές της καμπτικής και της 

διατμητικής παραμόρφωσης στη δοκό. Η καμπτική συνεισφορά είναι ανάλογη του (L/h)3 

(όπου L το μήκος της δοκού και h το πάχος) ενώ η διατμητική είναι ανάλογη του (L/h). 

Ένας γενικός κανόνας για τις διατομές σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι ότι 

για ένα μήκος δοκού οκτώ φορές μεγαλύτερο από το πλάτος, η κατακόρυφη μετατόπιση 

λόγω διάτμησης είναι μικρότερη από το 5% της μετατόπισης λόγω της κάμψης [25] . 

Η κατάστρωση του μητρώου δυσκαμψίας με το συνυπολογισμό της επίδρασης της 

διατμητικής παραμόρφωσης έχει μελετηθεί από διάφορους ερευνητές. Η ενσωμάτωση της 

διατμητικής παραμόρφωσης στη θεωρία δοκών με σκοπό τη μελέτη προβλημάτων 

ταλαντώσεων έχει γίνει από τον Timoshenko και το μοντέλο της δοκού που περιγράφεται 

από τη θεωρία δοκών του Timoshenko ονομάζεται δοκός Timoshenko[25] . 

Η ενσωμάτωση της διατμητικής παραμόρφωσης στη θεωρία των δοκών προκύπτει ως 

εξής, σύμφωνα με τον Logan [25] : 

Αντί να θεωρείται ότι οι επίπεδες τομές παραμένουν επίπεδες και μετά την κάμψη, τώρα 

υπολογίζεται και τη συνεισφορά της διατμητικής παραμόρφωσης. Για μια τομή μιας δοκού 

με διαφορικό μήκος dx, η διατομή παραμένει επίπεδη αλλά όχι πλέον κάθετη στον 

ουδέτερο άξονα, λόγω του ότι η διατμητική δύναμη οδηγεί σε έναν όρο περιστροφής που 

αντιπροσωπεύεται από μια γωνία φ. Το ολικό βέλος της δοκού σε ένα σημείο x τώρα 

απαρτίζεται από δύο μέρη, ένα το οποίο προκαλείται από την κάμψη και ένα άλλο από τη 

διατμητική δύναμη και η κλίση της παραμορφωμένης καμπύλης τώρα δίνεται από την : 

𝑑𝑤

𝑑𝑥
= 𝜑(𝑥) + 𝛽(𝑥)                                                                                          [3.90] 

όπου η περιστροφή λόγω της καμπτικής ροπής και λόγω της κατακόρυφης διατμητικής 

δύναμης δίνονται αντίστοιχα από τις β(x) και φ(x) 

Υποτίθεται, ως συνήθως, ότι το βέλος κάμψης και η περιστροφή (κλίση) είναι μικρές. 

Η σχέση μεταξύ καμπτικής ροπής και καμπτικής παραμόρφωσης γράφεται τώρα: 

𝑀(𝑥) = 𝐸𝐼
𝑑𝛽(𝑥)

𝑑𝑥
                                                                                              [3.91] 

και η σχέση μεταξύ της διατμητικής δύναμης και της διατμητικής παραμόρφωσης 

(περιστροφή λόγω διάτμησης) δίνεται από τη σχέση: 

𝑉(𝑥) = 𝑘𝑠𝐴𝐺𝜑(𝑥)                                                                                          [3.92] 
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Η διαφορά των 
𝑑𝑤

𝑑𝑥
 και β αναπαριστά τη διατμητική παραμόρφωση της δοκού: 

𝛾𝑦𝑧 =
𝑑𝑤

𝑑𝑥
− 𝛽                                                            [3.93] 

Τώρα, θεωρείται ένα διαφορικό στοιχείο και οι εξισώσεις που ελήφθησαν από την άθροιση 

κατακόρυφων δυνάμεων και την επακόλουθη άθροιση των καμπτικών ροπών. Κάνοντας 

τις απαραίτητες πράξεις, λαμβάνονται τελικά οι δύο διαφορικές εξισώσεις που 

περιγράφουν το φαινόμενο (παρόμοιες μ’ αυτές που παρατέθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα) : 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑘𝑠𝐴𝐺 (

𝑑𝑤

𝑑𝑥
− 𝛽)] = −𝑤                                                                            [3.94] 

 

Για να καταστρωθεί το μητρώο δυσκαμψίας για το στοιχείο δοκού συμπεριλαμβάνοντας  

και τη διατμητική παραμόρφωση θεωρείται ότι το βέλος κάμψης δίνεται από την ίδια 

σχέση με πριν. Για να είναι η διατμητική παραμόρφωση γ συμβατή με το κυβικό 

πολυώνυμο που χρησιμοποιήθηκε για το w(x), επιλέγεται το γ να είναι μια σταθερά που 

δίνεται από τη σχέση γ=c. 

Χρησιμοποιώντας το κυβικό πολυώνυμο για το w(x), την ίδια σχέση για την κλίση και την 

διατμητική παραμόρφωση  μαζί με τις σχέσεις καμπτικής ροπής-καμπυλότητας και 

διατμητικής δύναμης-διατμητικής παραμόρφωσης μέσα στη σχέση καμπτικής ροπής- 

διατμητικής δύναμης, λαμβάνεται:  

𝑐 = 6𝑎1𝑔                                                                                                         [3.95] 

όπου 𝑔 =
𝐸𝐼

𝑘𝑠𝐴𝐺
 και 𝑘𝑠𝐴είναι η περιοχή διάτμησης. Οι περιοχές διάτμησης AS ποικίλουν 

ανάλογα με το σχήμα της διατομής. Για παράδειγμα, για ένα ορθογώνιο σχήμα η 𝐴𝑠 

λαμβάνεται ως τα 5/6 διατομής Α, για μια κυκλική διατομή στερεού λαμβάνεται 0.9 φορές 

επί την διατομή, για μια λεπτότοιχη διατομή λαμβάνεται ίση με 2 φορές το άθροισμα του 

πάχους του τοίχου επί το βάθος. 

Χρησιμοποιώντας προηγούμενες εξισώσεις  το β μπορεί να εκφραστεί ως πολυώνυμο: 

𝛽 = 𝛼3 + 2𝛼2𝑥 + (3𝑥
2 + 6𝑔)𝑎1                                                                  [3.96] 

Tώρα μπορούν να εκφραστούν οι συντελεστές 𝑎1 έως 𝛼4 συναρτήσει των κομβικών 

μετατοπίσεων 𝑤1𝑦 και 𝑤2𝑦 και περιστροφών 𝛽1 και 𝛽2 της δοκού στα άκρα x=0 και x=L. 

Οι εκφράσεις αυτές είναι οι εξής: 
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𝑎1 =
2w1y+Lβ1−2w2y+Lβ2

L(L2+12g)
                                                                              [3.97] 

α2 =
−3Lw1y−(2L

2+6g)β1+3Lw2y+(−L
2+6g)β2

L(L2+12g)
                                               [3.98] 

α3 =
−12gw1y−(L

3+6gL)β1+12gw2y−6gLβ2

L(L2+12g)
                                                    [3.99] 

𝛼4 = 𝑤1𝑦                                                                                                        [3.100] 

Αντικαθιστώντας τους συντελεστές στην εξίσωση του w λαμβάνεται: 

𝑤 =
2𝑤1𝑦+𝐿𝛽1−2𝑤2𝑦+𝐿𝛽2

𝐿(𝐿2+12𝑔)
𝑥3 +

−3𝐿𝑤1𝑦−(2𝐿
2+6𝑔)𝛽1+3𝐿𝑤2𝑦+(−𝐿

2+6𝑔)𝛽2

𝐿(𝐿2+12𝑔)
𝑥2 +

−12𝑔𝑤1𝑦−(𝐿
3+6𝑔𝐿)𝛽1+12𝑔𝑤2𝑦−6𝑔𝐿𝛽2

𝐿(𝐿2+12𝑔)
+𝑤1𝑦                                               [3.101] 

Με παρόμοιο τρόπο όπως και πριν, καταστρώνονται οι εξισώσεις για το στοιχείο δοκού: 

𝑓1𝑦 = 𝑉(0) = 6𝐸𝐼𝑎1 =
𝐸𝐼(12𝑤 +6𝐿𝛽1−12𝑤2𝑦+6𝐿𝛽2)

𝐿(𝐿2+12𝑔)
                              [3.102] 

𝑚1 = −𝑚(0) = −2𝐸𝐼𝑎2 =
𝐸𝐼[6𝐿𝑤 +(4𝐿2+12𝑔)𝛽1−6𝐿𝑤2𝑦+(2𝐿

2−12𝑔)𝛽2]

𝐿(𝐿2+12𝑔)
     [3.103] 

𝑓2𝑦 = −𝑉(𝐿) =
𝐸𝐼(−12𝑤1𝑦−6𝐿𝛽1+12𝑤2𝑦−6𝐿𝛽2)

𝐿(𝐿2+12𝑔)
                                         [3.104] 

𝑚2 = 𝑚(𝐿) =
𝐸𝐼[6𝐿𝑤1𝑦+(2𝐿

2−12𝑔)𝛽1−6𝐿𝑤2𝑦+(4𝐿
2+12𝑔)𝛽2]

𝐿(𝐿2+12𝑔)
                      [3.105] 

και σε μητρωϊκή μορφή : 

{

𝑓1𝑦
𝑚1
𝑓2𝑦
𝑚2

} =
𝐸𝐼

𝐿(𝐿2+12𝑔)
[

12 6𝐿 −12 6𝐿

6𝐿 (4𝐿2 + 12𝑔) −6𝐿 (2𝐿2 − 12𝑔)

−12 −6𝐿 12 −6𝐿

6𝐿 (2𝐿2 − 12𝑔) −6𝐿 (4𝐿2 + 12𝑔)

] {

𝑤1𝑦
𝛽1
𝑤2𝑦
𝛽2

}           [3.106] 

όπου τώρα το μητρώο δυσκαμψίας περιλαμβάνει συνεισφορές τόσο της καμπτικής όσο 

και της διατμητικής παραμόρφωσης: 

𝑘 =
𝐸𝐼

𝐿(𝐿2+12𝑔)
[

12 6𝐿 −12 6𝐿

6𝐿 (4𝐿2 + 12𝑔) −6𝐿 (2𝐿2 − 12𝑔)

−12 −6𝐿 12 −6𝐿

6𝐿 (2𝐿2 − 12𝑔) −6𝐿 (4𝐿2 + 12𝑔)

]                                    [3.107] 
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3.2.6   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΕΜΟΥ 

Στην ενότητα της δημιουργίας του πεδίου του ανέμου , δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη 

να δημιουργήσει ένα προφίλ ανέμου με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που θέλει να 

μελετήσει και έπειτα να χρησιμοποιήσει το πεδίο αυτό για την αεροελαστική του ανάλυση 

(εικόνα 36). Τα δεδομένα που πρέπει να εισαχθούν σχετίζονται με την επιλογή της 

τοποθεσίας εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας που είναι ένας από τους σημαντικότερους 

παράγοντες για την βέλτιστη απόδοση της. 

 

Εικόνα 36: H ενότητα δημιουργίας του πεδίου ανέμου της αεροελαστικής μελέτης. 

Οι κύριοι παράμετροι από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή αυτή είναι οι εξής: 

1. Το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται η ανεμογεννήτρια επηρεάζει σημαντικά την 

απόδοσή της καθώς η κατανομή ταχύτητας είναι σαφώς μεγαλύτερη με την αύξηση 

του ύψους τοποθέτησης. Το ύψος του πύργου αποτελεί βέλτιστη επιλογή μεταξύ της 

αυξανόμενης ισχύος και του κόστους κατασκευής του.  

2. Η παρουσία φυσικών (π.χ. δέντρων, λόφων, κ.λπ.) ή τεχνητών (π.χ. κτηρίων) 

εμποδίων αποτελεί τροχοπέδη στην απόδοση της ανεμογεννήτριας όταν βρίσκονται 

στη διεύθυνση του ανέμου εμπρόσθια της ανεμογεννήτριας. Η τραχύτητα του εδάφους 
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παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της διανομής των ταχυτήτων. Οι 

στροβιλισμοί και η πτώση ταχύτητας είναι παράγωγα των  εμποδίων και επιβάλλεται 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη. 

3. Η διεύθυνση του ανέμου σε συνδυασμό με τις εδαφικές ιδιαιτερότητες μπορούν να 

εμποδίσουν την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας καθώς το ένα είναι εξαρτώμενο 

από το άλλο. Συνεπώς, εάν η διεύθυνση του ανέμου είναι η πλέον κατάλληλη αλλά το 

έδαφος έχει μεγάλη τραχύτητα δε θα είναι δυνατή η εγκατάσταση της 

ανεμογεννήτριας. 

4. Η μέση ταχύτητα του ανέμου σε ορισμένες περιοχές συμβάλλει σημαντικά στην 

επιλογή της εγκατάστασης μιας ανεμογεννήτριας. Για παράδειγμα, είναι πολύ 

μεγαλύτερη η μέση ταχύτητα του ανέμου στην περιοχή της Κοζάνης από αυτή της 

Λάρισας για το ίδιο ύψος στροβίλου στην ανεμογεννήτρια. Άρα, είναι προτιμότερη η 

εγκατάσταση να γίνει στην Κοζάνη όπως είδη παρατηρούμε. 

5. Η παρουσία τύρβης μπορεί να επηρεάσει την διάρκεια ζωής ή το κόστος 

συντήρησης της μηχανής. Σε μια τυρβώδη ροή το άνυσμα της ταχύτητας σε κάθε 

σημείο του ρευστού, υφίσταται διακυμάνσεις στο μέτρο και στη διεύθυνση. Αυτές οι 

διακυμάνσεις εκτείνονται σε μέγεθος και διάρκεια και μπορεί να προκαλέσουν 

κόπωση της κατασκευής. Επομένως είναι επιθυμητό να επιλέγουμε θέσεις με όσο το 

δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο τύρβης. 

6. Η σταθερότητα των ανέμων. Οι διακυμάνσεις της ταχύτητας του ανέμου επηρεάζουν 

την λειτουργία της μηχανής, ενώ μπορούν να επιδράσουν και στην διάρκεια ζωής της. 

Αλλά και οι αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

απόδοση της ανεμογεννήτρια. 

Sandia Method 

Στην μελέτη της αεροελαστικότητας έχει μεγάλη σημασία η επίδραση του πεδίου του 

προσπίπτοντος ανέμου. Ο Veers [28] ανέπτυξε μια μέθοδο για την δημιουργία χρονικών 

σειρών πεδίων τριβής, η οποία χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα Qblade για την  

προσομοίωση του πεδίου ροής του ανέμου. Η μέθοδος αυτή είναι ειδικά κατασκευασμένη 

για ανάλυση ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα νέσω της καθυστέρησης της φάσης της 

προσομοίωσης σε κάθε σημείο στο χώρο ώστε οι ταχύτητες ανέμου να υπολογίζονται 

μόνο όταν τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας περάσουν από το σημείο μελέτης. Με αυτό 

τον τρόπο μειώνονται οι  απαιτήσεις και ο υπολογιστικός χρόνος κατά περίπου μία τάξη 

μεγέθους.  

Η βασική προσέγγιση της μεθόδου Sandia [28] είναι η προσομοίωση των χρονοσειρών 

της ταχύτητας του ανέμου σε διάφορα σημεία σε ένα επίπεδο κάθετο προς τη μέση 

κατεύθυνση του ανέμου και η διάδοση των χρονοσειρών από την κατεύθυνση της μέσης 
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ταχύτητας του ανέμου  (π.χ., χρησιμοποιώντας την υπόθεση του Taylor[29]. Αυτή είναι 

μια μέθοδος "πλήρους πεδίου" λόγω του γεγονότος ότι περικλείει την τρισδιάστατη 

επιθυμητή  περιοχή μελέτης  με ένα πλέγμα των στιγμιαίων ταχυτήτων του ανέμου. Κάθε 

σημείο του πτερυγίου της ανεμογεννήτριας ακολουθεί μια συγκεκριμένη κυκλική πορεία 

στο κατακόρυφο επίπεδο μελέτης, κατά την διάρκεια περιστροφής του. Οι χρονοσειρές σε 

κάθε σημείο προσομοιώνονται  με βάση τον λόγο του αριθμού των σημείων σε κάθε 

περιστροφή  𝛮𝑝𝑟, προς την συχνότητα περιστροφής σε Hertz, Ω. Δηλαδή   𝛥𝑡 =
1

𝑁𝑝𝑟𝛺
  . 

Οι χρονοσειρές υπολογίζονται μία φορά για κάθε περιστροφή του πτερυγίου, με 

αποτέλεσμα ο ρυθμός δειγματοληψίας να είναι ίσος με τον αριθμό των πτερυγίων 𝑁𝑏προς 

το Ω. Επειδή το𝛮𝑝𝑟είναι πάντοτε πολύ μεγαλύτερο από το 𝑁𝑏 οι περισσότερες μετρήσεις 

δεν είναι ωφέλιμες. Είναι, επομένως, πιο αποδοτική η προσομοίωση των δεδομένων σε 

κάθε σημείο σε έναν ρυθμό 𝑁𝑏𝛺με αλλαγή  των χρονικών στιγμών λήψης των δεδομένων 

σε εκείνες που αντιστοιχούν στο πέρασμα των πτερυγίων από τα σημεία υπολογισμού. 

Στόχος είναι, κάθε σημείο της προσομοίωσης να αντιστοιχεί στον ακριβή χρόνο στον 

οποίο το πτερύγιο της ανεμογεννήτριας βρίσκεται στο σημείο αυτό. Για ισαπέχοντα σημεία 

γύρω από έναν κύκλο και σταθερή περιστροφική ταχύτητα, πρέπει να υπάρχει μια ίση 

καθυστέρηση μεταξύ των μετρήσεων σε κάθε σημείο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

των προαναφερθέντων φαίνεται στην εικόνα 37 όπου έχουμε μια διπτέρυγη 

ανεμογεννήτρια 𝑁𝑏 = 2 και σημεία  𝛮𝑝𝑟 = 12 . τα σημεία αυτά είναι χωρισμένα σε 

𝑁𝑏ομάδες με δείκτες αριθμημένους από το 0 έως τo  
𝛮𝑝𝑟

𝑁𝑏
− 1 ομάδες. 

Η ταχύτητα του ανέμου πρέπει να επιβραδυνθεί χρονικά ώστε να αντιστοιχεί στην στιγμή 

που το πτερύγιο θα περάσει από το κάθε σημείο. Αυτή η χρονική επιβράδυνση 

εφαρμόζεται μέσω μιας αλλαγής φάσης 𝜑𝑗𝑚, που εξαρτάται από την θέση των σημείων 

μέτρησης 𝑙𝑗και την παράμετρο της συχνότητας   𝑓𝑚. 

𝜑𝑗𝑚 = 𝑙𝑗 (
2𝜋

𝛮𝑝𝑟
) (

𝑓𝑚

𝛺
)                                                                                      [3.108] 
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Εικόνα 37: Παράδειγμα των θέσεων των σημείων στην προσομοίωση της μεθόδου. 

 Μια βελτίωση της μεθόδου Sandia επιτυγχάνεται από το πρόγραμμα Qbladeμέσω του 

προσδιορισμού του αριθμού των επιθυμητών σημείων και του χρόνου  προσομοίωσης   

για την πλήρη μελέτη των περιστρεφόμενων πτερυγίων της ανεμογεννήτριας. 

 

3.2.7   ΑΕΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

Η αεροελαστικότητα είναι το πεδίο εκείνο της επιστήμης που εξετάζει την αλληλεπίδραση 

μιας παραμορφώσιμης ελαστικής κατασκευής με ένα ρεύμα αέρα που προκαλεί σ’ αυτήν 

αεροδυναμικές φορτίσεις [30]. Η αεροελαστικότητα αποτελεί υποκατηγορία της λεγόμενης 

Αλληλεπίδρασης Ρευστών-Στερεών (Fluid-Structure Interaction, FSI). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 38, στην μελέτη του αεροελαστικού προβλήματος 

εμπλέκονται τρεις βασικοί τομείς, η αεροδυναμική, η ελαστικότητα και η δυναμική. Η 

συνεισφορά της αεροδυναμικής είναι ο υπολογισμός των φορτίσεων που δέχεται ένα 

αεροδυναμικό σώμα, η συνεισφορά της θεωρίας ελαστικότητας είναι ο υπολογισμός των 

παραμορφώσεων που δέχεται το σώμα από τις αεροδυναμικές φορτίσεις ενώ η 

συνεισφορά της δυναμικής είναι η μελέτη των ταλαντώσεων και συναφών φαινομένων 

που εμφανίζονται σε αεροπορικές κατασκευές. 
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Εικόνα 38 : Διάφοροι τομείς συσχετιζόμενοι με την αεροελαστικότητα.[31] 

Τα τρία είδη δυνάμεων που εμφανίζονται σε ένα αεροελαστική πρόβλημα είναι οι δυνάμεις 

αδράνειας (σχετικές με τη δυναμική), οι δυνάμεις ελαστικότητας και οι αεροδυναμικές 

δυνάμεις. Δομές όπως οι ανεμογεννήτριες, δεν μπορούν να θεωρηθούν εντελώς 

απαραμόρφωτες και γι’ αυτό όταν ασκούνται πάνω τους αεροδυναμικά φορτία 

δημιουργούνται παραμορφώσεις, κάτι που αποτελεί αεροελαστικό φαινόμενο. Σε ένα 

αεροελαστικό φαινόμενο υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ του ρευστού που ασκεί 

τις αεροδυναμικές φορτίσεις και του στερεού που παραμορφώνεται δεχόμενο τις 

φορτίσεις, προκαλώντας στη συνέχεια μεταβολές στη ροή. Αυτή η αλληλεπίδραση 

εξασθενεί εάν οι συνθήκες επιτρέψουν να επικρατήσει ισορροπία ή μπορεί να ενισχυθεί 

μέχρι να καταστραφεί η κατασκευή εάν προκύψει συντονισμός. 

Η θεωρία της ελαστικότητας μελετά την ελαστική συμπεριφορά ενός στερεού σώματος.  

Υποθέτει ότι το σώμα είναι ομογενές και ισότροπο, δηλαδή, οι μηχανικές ιδιότητες του 

παραμένουν ίδιες προς όλα τα σημεία της μάζας και προς όλες τις διευθύνσεις, 

αντίστοιχα. Στη θεωρία αυτή, ένα σώμα καλείται ελαστικό όταν με την εφαρμογή των 

εξωτερικών δυνάμεων, μεταβάλλονται το σήμα και οι διαστάσεις του κατά τέτοιο τρόπο, 

έτσι ώστε όταν οι εξωτερικές δυνάμεις παύσουν να επιδρούν, το σώμα να ανακτά το 

αρχικό του σχήμα και διαστάσεις. Ειδικότερα, όταν στο σώμα υφίσταται μια γραμμική 

σχέση μεταξύ του εξωτερικά επιβαλλόμενου φορτίου και της παραμόρφωσης του 

σώματος, τότε το σώμα ορίζεται ως γραμμικά ελαστικό. 

 

.  
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Γενική περιγραφή FAST 

Μια ανεμογεννήτρια αποτελεί ένα περίπλοκο, μη γραμμικό, δυναμικό σύστημα το οποίο 

φορτίζεται από στοχαστικούς ανέμους και δέχεται βαρυτικές, γυροσκοπικές και 

φυγοκεντρικές δυνάμεις. Επίσης η μελέτη της αεροδυναμικής της αποτελεί μια ιδιαίτερα 

επίπονη διαδικασία, αφού εμφανίζει μη γραμμική, δυναμική συμπεριφορά (Εικόνα 39). 

 

Εικόνα 39 : Απεικόνιση των διάφορων ειδών φορτίων που δέχεται μια 

ανεμογεννήτρια. 

 

Η εύστοχη μοντελοποίηση  της ανεμογεννήτριας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την σωστή 

προσομοίωση της διάταξης, καθώς τα μηχανικά μέρη εισάγουν αδράνεια που επηρεάζει 

τη συνολική απόκριση του συστήματος. Με στόχο λοιπόν αυτό το υπολογιστικό 

πρόγραμμα Qblade χρησιμοποιεί για την αεροελαστική του ανάλυση, τον κώδικα FAST 

(Fatigue, Aerodynamics, Structure, Turbulence), ο οποίος έχει αναπτυχθεί από την NREL 

(National Renewable Energy Laboratory). 

Ουσιαστικά ο κώδικας αυτός αποτελεί έναν αεροελαστικό προσομοιωτή ανεμογεννητριών 

οριζόντιου άξονα, ικανό να υπολογίζει τις φορτίσεις που δέχονται, καθώς και την 

ανταπόκριση τους, παρέχοντας στοιχεία για την αεροδυναμική συμπεριφορά της 
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κατασκευής. Συγκεκριμένα για την αεροδυναμική μελέτη το FAST συνεργάζεται με το 

κώδικα Aerodyn, που έχει αναπτυχθεί από την Windward Engineering. 

 

 

Εικόνα 40 : Καταστάσεις λειτουργίας του FAST και διασυνδέσεις με άλλους 
κώδικες. 

 

 

Πριν την εκτέλεση της προσομοίωσης πρέπει να εισαχθούν ένα πλήθος δεδομένων, τα 

οποία χρησιμοποιεί το FAST, ώστε να τρέξει με επιτυχία τις εξισώσεις κίνησης των 

διάφορων μηχανικών μελών της ανεμογεννήτριας. Χρησιμοποιώντας λοιπόν όλα τα 

δεδομένα και τις προσομοιώσεις που έχουν γίνει στις προηγούμενες ενότητες, 

περιγράφεται η γεωμετρία του πτερυγίου (ενότητα Blade Design), τα αεροδυναμικά 

χαρακτηριστικά του πτερυγίου και της ανεμογεννήτριας(ενότητα Rotor/Turbine Blade 

Element Momentum Simulation), η δομική ανάλυση του πτερυγίου (ενότητα QFEM), 

καθώς και ο άνεμος που δέχεται (ενότητα Windfield Generator). Ουσιαστικά αποτελούν 

την είσοδο του FAST. Στις τρείς εικόνες που ακολουθούν (Εικόνες 41,42,33), 

παρατίθενται τα παράθυρα εντολών για τον πλήρη προσδιορισμό της προσομοίωσης : 
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1. Βασικοί παράμετροι 

 

Εικόνα 41: Παράθυρο εντολών αεροελαστικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό των 
βασικών παραμέτρων της προσομοίωσης. 

Εκτός από τις βασικές παραμέτρους για την πραγματοποίηση της αεροελαστικής μελέτης, 

απαραίτητη είναι και η ρύθμιση ορισμένων αεροδυναμικών παραμέτρων που σχετίζονται 

με τον κώδικα  FAST [32] : 

 AeroTimestep [s]: Το χρονικό βήμα με βάση το οποίο ο κώδικας υπολογίζει τα 

αεροδυναμικά δεδομένα. 

 StallMod: Αυτή η παράμετρος ελέγχει την ρύθμιση DynStall (Δυναμική αποκόλληση 

ροής), η οποία ελέγχει αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθεί η Leishman-Beddoes 

δυναμική αποκόλληση της ροής στο AeroDyn. Οι μόνες επιτρεπόμενες τιμές είναι 

"BEDDOES"(Μεταβαλλόμενο)" και "STEADY(Σταθερό)". Αυτή η παράμετρος είναι 

συνήθως ρυθμισμένη στην επιλογή "BEDDOES" για να μελετάται η δυναμική 

αποκόλληση της ροής στην παραγωγή προσομοιώσεων. Κατά τη γραμμικοποίηση 

μιας ανάλυσης , η παραπάνω επιλογή πρέπει να απενεργοποιηθεί τοποθετώντας την 

παράμετρο  StallMod σε "STEADY". 

 UseCm: Eλέγχει την ρύθμιση PitchMom (Μεταβολή του βήματος του πτερυγίου), η 

οποία ελέγχει το αν θα υπολογιστούν ή όχι οι μεταβολές του βήματος του πτερυγίου 
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από τον κώδικα Aerodyn. Οι δυνατές επιλογές  είναι "USE_CM" και "ΝΟ_CM" δηλαδή 

χρήση ή μη χρήση της παραμέτρου αντίστοιχα.  Παρά το γεγονός ότι οι μεταβολές του 

βήματος θα έχουν επίδραση στον υπολογισμό των φορτίων και της κίνησης των 

πτερυγίων από  το FAST, δεν υπάρχει βαθμός ελευθερίας στον υπολογισμό για την 

περίπτωση της στρέψης για αυτό το λόγο και η μοναδική επιτρεπτή επιλογή αυτής της 

παραμέτρου είναι "ΝΟ_CM". 

 

 InfModel: Αυτή η παράμετρος ελέγχει την ρύθμιση "DynInflo", η οποία ελέγχει αν θα 

χρησιμοποιηθεί το μοντέλο "generalized-dynamic wake" ή το "equilibrium-inflow" .Οι 

δύο αντίστοιχες επιλογές της παραμέτρου για το κάθε μοντέλο είναι "DYNIN" και 

"EQUIL". Για προσομοιώσεις που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες η παράμετρος 

πρέπει να τοποθετηθεί στο "DYNIN" ενώ για ανάλυση γραμμικοποίησης πρέπει να 

επιλεχθεί η "EQUIL" 

 

 

 IndModel : Όταν για την παραπάνω παράμετρο επιλεχθεί το μοντέλο equilibrium-

inflow τότε για αυτή την παράμετρο δίνονται οι επιλογές "NONE" ,"WAKE" και 

"SWIRL".Με την επιλογή "WAKE" δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ενεργοποιήσει 

τον αξονικό συντελεστή επαγωγής AxialInd, ενώ με την "SWIRL" ενεργοποιείται και ο 

εφαπτομενικός συντελεστής επαγωγής TangInd. Στην περίπτωση προσομοιώσεων 

παραγωγικών διαδικασιών που έχει επιλεχθεί το μοντέλο equilibrium-inflow, 

ενδείκνυται η χρήση της επιλογής "SWIRL". 

 

 TLModel: Και η συγκεκριμένη παράμετρος αντιστοιχεί στο μοντέλο equilibrium-inflow, 

αναφέρεται όμως στους υπολογισμούς του ακροπτερυγίου και συγκεκριμένα στο 

συντελεστή απωλειών του ακροπτερυγίου. Με την επιλογή "ΝΟΝΕ" δεν γίνονται 

υπολογισμοί για τον συγκεκριμένο συντελεστή, με την επιλογή "PRANDTL" 

χρησιμοποιείται το μοντέλο του Prandtl (Prandtl tip-loss model) και τέλος με την 

"GTECH" επιλογή, το μοντέλο Georgia Tech modified Prandtl. 

 

 

 HLModel: H τελευταία αεροδυναμική παράμετρος του FAST αναφέρεται στην 

ενεργοποίηση ή μη των υπολογισμών για τις απώλειες στο σημείο στηρίξεως του 

πτερυγίου. Και σε αυτή την περίπτωση με την επιλογή "ΝΟΝΕ" δεν έχουμε τους 
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συγκεκριμένους υπολογισμούς και με την επιλογή "PRANDTL" χρησιμοποιείται το 

μοντέλο Prandtl hub-loss. 

2. Επιλογή τμημάτων όπου θα γίνει η μελέτη για εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

 

 

Εικόνα  42 : Παράθυρο εντολών αεροελαστικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό 
των τμημάτων του πτερυγίου στα οποία θα υπάρχουν μετρητές τάσεις και 
αεροδυναμικά αποτελέσματα από την ανάλυση του AERODYN.[34] 

Σε αυτό το παράθυρο εντολών γίνεται η επιλογή των επιμέρους τμημάτων του πτερυγίου 

στα οποία παραχθούν αποτελέσματα του κώδικα Aerodynκαι θα τοποθετηθούν μετρητές 

τάσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το FAST χρησιμοποιεί διαφορετική αναπαράσταση της 

αεροτομής από το Qblade. Επειδή το FAST χρησιμοποιεί το μέσο του κάθε τμήματος του 

πτερυγίου για του υπολογισμούς του, ο αριθμός των κομματιών που μπορούν να 
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επιλεχθούν είναι κατά ένα κόμβο λιγότερος. Για παράδειγμα το πτερύγιο, που αναφέρεται 

η εικόνα 42, έχει 19 επιμέρους τμήματα. 

 

 

 

3. Επιλογή των παραμέτρων που θα αναλυθούν στα αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 43 : Παράθυρο εντολών αεροελαστικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό 
των παραμέτρων εκείνων που θα αναλυθούν στα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης. 

 

 

 

Η ανάλυση των παραπάνω παραμέτρων πραγματοποιείται στους επόμενους πίνακες 

όπου παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή του κάθε όρου. 

 

 

I. Παράμετροι που αναφέρονται στον στην προσομοίωση του δρομέα 
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Εικόνα 44 : Κινήσεις του ανέμου. 

 

 Εικόνα 45 : Τεχνικά χαρακτηριστικά του δρομέα. 

 

 

 

Εικόνα 46 : Κινήσεις του δρομέα. 
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II. Παράμετροι που αναφέρονται στην προσομοίωση του πτερυγίου. 

 

 

 

Εικόνα 47 : Κινήσεις ακροπτερυγίου. 
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Εικόνα 42 : Κινήσεις των επιμέρους τμημάτων του πτερυγίου. 

 

Εικόνα 48 : Φορτία στο σημείο στηρίξεως του πτερυγίου στον πλήμνη. 

 

3.3   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANSYS 

ANSYS CFX 

Το λογισμικό του ANSYS CFX είναι ένα υψηλής απόδοσης, γενικής ρευστό-μηχανικής 

χρήσης πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί για τα προβλήματα ευρείας κλίμακας ροής 

ρευστού για πάνω από 20 χρόνια. Στην καρδιά του ANYS CFX είναι ο λύτης προηγμένης 

τεχνολογίας που είναι το κλειδί για την επίτευξη αξιόπιστων και ακριβών λύσεων γρήγορα 

και με αυστηρότητα. Ο σύγχρονος λύτης είναι το θεμέλιο για μια πλούσια επιλογή των 

φυσικών μοντέλων για να συλλάβει σχεδόν κάθε είδος των φαινομένων που σχετίζονται 

με τη ροή του ρευστού. Ο λύτης αλλά και πολλά φυσικά μοντέλα του είναι τοποθετημένα 

σε ένα σύγχρονο, έξυπνο, ευέλικτο και φιλικό περιβάλλον, με εκτεταμένες δυνατότητας για 

την προσαρμογή και την αυτοματοποίηση διαφόρων αρχείων μέσω μιας ισχυρής 

γλώσσας έκφρασης. 
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Αλλά το πρόγραμμα ANSYS CFX είναι κάτι ισχυρότερο από ένα κώδικα CFD. Η 

ενσωμάτωση στην πλατφόρμα εργασίας (workbench) του ANSYS, παρέχει αμφίδρομες 

δυνατότητες σύνδεσης με όλα τα μεγάλα συστήματα CAD, ισχυρή δυνατότητα 

τροποποίησης της γεωμετρίας, χρήσιμα εργαλεία, προηγμένες μεθόδους δημιουργίας 

πλέγματος και εύκολος συντονισμός και μεταφορά δεδομένων  και αποτελεσμάτων που 

μοιράζονται μεταξύ των εφαρμογών. Για παράδειγμα, η προσομοίωση της ροής ενός 

ρευστού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δεδομένο για την ανάλυση των φορτίων που 

δέχεται η αντίστοιχη προσομοίωση της μηχανικής δομής της κατασκευής. Η αμφίδρομη 

διασύνδεση που προσφέρει το ANSYS μεταξύ των διαφόρων λογισμικών του( ANSYS 

CFX, ANSYS Static Structural, ANSYS Modal Analysis) επιτρέπει την επίλυση ακόμα και 

των πιο περίπλοκων προσομοιώσεων που απαιτούν την μελέτη της αλληλεπίδρασης 

ρευστού-δομής κατασκευής, σε ένα περιβάλλον πολύ εύχρηστο και φιλικό προς το 

χρήστη. Αυτή ακριβώς την δυνατότητα του ANSYS εκμεταλλεύεται αυτή η διπλωματική, 

μέσω της χρήσης της γεωμετρίας και του πεδίου που είχε δημιουργηθεί για την μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε στην διπλωματική των Καλογεράκη Στέφανου και Dhimo Ridvald 

[34]. 

ANSYS Static Structural 

Η δομική ευστάθεια είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στο σχεδιασμό της 

κατασκευής. Απέναντι στην πραγματικότητα, οι ομάδες ανάπτυξης μιας κατασκευής 

πρέπει να αναρωτηθούν και να απαντήσουν σε θεμελιώδη ερωτήματα όπως : "Πόσο είναι 

το χρονικό διάστημα που μπορεί η κατασκευή να αντέξει τις καθημερινές καταπονήσεις 

που δέχεται?" και "Ποιές είναι οι φυσικές δυνάμεις που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά? . 

Ακόμη υπάρχουν και πάρα πολλές ερωτήσεις διλλημάτων: "Τι θα γινόταν αν μείωνα το 

πάχος του υλικού κατά ένα χιλιοστό για να μειώσω τα έξοδα των υλικών?". 

Η πραγματική δύναμη της μηχανικής προσομοίωσης είναι η σχεδίαση και η μελέτη των 

προϊόντων και των κατασκευών σε ένα εικονικό, χωρίς ρίσκο περιβάλλον, που 

ελαχιστοποιεί την ανάγκη για φυσικά πρωτότυπα και δοκιμές.. Με την δυνατότητα της 

μείωσης του κόστους και του χρόνου του παραγωγικού κύκλου, εξασφαλίζοντας σε 

μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, επιτρέπει την 

ραγδαία ανάπτυξη του δομικού σχεδιασμού. Οι προσομοιώσεις που πραγματοποιούνται 

στο ANSYS και τα αποτελέσματα αυτών, έχουν οδηγήσει στον καθορισμό του τρόπου με 

τον οποίο οι φυσικές δυνάμεις επιδρούν στην μηχανική ακεραιότητα των κατασκευών.  

 



 
94 

Το λογισμικό δομικής ανάλυσης του ANSYS παρέχει την δυνατότητα, μέσω της ανάλυσης 

πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element), να προσομοιωθεί κάθε δομικό σκέλος της υπό 

εξέταση κατασκευής [35]: 

 Στατική ανάλυση γραμμικών φαινόμενων που δίνει την δυνατότητα υπολογισμού 

των τάσεων και παραμορφώσεων. 

 Ανάλυση ιδιομορφών που προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά των ταλαντευτικών 

φαινομένων. 

 Ανάλυση σύνθετων, παροδικών και μη γραμμικών φαινομένων που αφορούν 

δυναμικές επιδράσεις και σύνθετες συμπεριφορές της κατασκευής. 

Όλοι οι χρήστες, από τους απλούς σχεδιαστές μέχρι και τους έμπειρους μελετητές, 

μπορούν να επωφεληθούν από το λογισμικό δομικής ανάλυσης κατασκευών του ANSYS. 

Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται μέσω της ευρείας ποικιλίας των μοντέλων 

προσομοίωσης που είναι διαθέσιμα, της ποιότητας της διαθέσιμης βιβλιοθήκης στοιχείων , 

της ευρωστίας των αλγορίθμων επίλυσης, και της ικανότητα του προγράμματος να 

μοντελοποιεί κάθε κατασκευή - από απλά εξαρτήματα έως πολύ περίπλοκες κατασκευές 

με εκατοντάδες συστατικά στοιχεία που  αλληλεπιδρούν μέσω διεπαφών ή σχετικών  

κινήσεων.  

Τα εργαλεία της μελέτης πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element) του ANSYS 

προσφέρουν επίσης απαράμιλλη ευκολία στον χρήστη, ώστε να μπορεί να επικεντρωθεί 

στο πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας της προσομοίωσης του που είναι η κατανόηση 

των αποτελεσμάτων και της επίδρασης των σχεδιαστικών διαφοροποιήσεων στην 

προσομοίωση της υπό εξέταση κατασκευής.  

Ακόμα ένα σημαντικό στοιχείο, που αναφέρθηκε και στην ανάλυση του ANSYS CFX,είναι 

η δυνατότητα των μοντέλων αυτών να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τα αποτελέσματα 

του ενός να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν δεδομένα για την μελέτη του άλλου 

μοντέλου εμπιστεύονται οργανώσεις σε όλο τον κόσμο για να λύσει γρήγορα σύνθετα 

προβλήματα δομικής μηχανικής με ευκολία. 

 

ANSYS MODAL ANALYSIS 

Η χρήση της ανάλυσης των ιδιομορφών του ANSYS δίνει την δυνατότητα στον μελετητή 

να καθορίσει τις φυσικές ιδοσυχνότητες και τις ιδιομορφές της υπό μελέτη κατασκευής. Τα 

προαναφερθέντα παράμετροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τον σχεδιασμό μιας 

κατασκευής και την μελέτη της υπό την επίδραση δυναμικών φορτίων. Ακόμη είναι 
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απαραίτητοι, όταν κάποιος θέλει να πραγματοποιήσει μια σεισμική φασματική ανάλυση ή 

μια ανάλυση μεταβατικών συνθηκών. 

Υπάρχει η δυνατότητα της ανάλυσης των ιδιομορφών σε μια προεντεταμένη κατασκευή, 

όπως ένα περιστρεφόμενο πτερύγιο ανεμογεννήτριας. Η ανάλυση αυτή είναι μια γραμμική 

ανάλυση και οποιεσδήποτε μη-γραμμικότητες όπως τα στοιχεία πλαστικότητας και 

διεπαφών, αγνοούνται ακόμα και αν έχουν οριστεί. Ο μελετητής μπορεί να επιλέξει από 

έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών μεθόδων εξαγωγής των ιδιομορφών :"Block Lanchos", 

"Supernode", "Subspace", "PCGLanchos", "Unsymetric", "damped" και "Dumped". Η κάθε 

μέθοδος αναλύεται στο [36]. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί το μοντέλο της ανεμογεννήτριας που χρησιμοποιήθηκε 

για την μελέτη της αεροδυναμικής και αεροελαστικής ανάλυσης των πτερυγίων της 

ανεμογεννήτριας. Πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση του πτερυγίου που χρησιμοποιείται 

στις τέσσερις υπό μελέτη ενότητες του Qblade, και η γεωμετρία του μοντέλου που 

χρησιμοποιείται αντίστοιχα στο υπολογιστικό πρόγραμμα ANSYS έχουν δημιουργηθεί 

από τους Καλογεράκη Στέφανο και Dhimo Ridvald στην διπλωματική τους εργασία με 

τίτλο « Αεροδυναμική σχεδίαση ανεμογεννήτριας οριζοντίου άξονα, μελέτη διάβρωσης 

πτερυγίων και μελέτη αλληλεπίδρασης πύργου-πτερυγίων». Ο τρόπος, λοιπόν, 

αεροδυναμικού σχεδιασμού των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας που κατασκευάστηκε 

μέσω του υπολογιστικού προγράμματος Q-Blade καθώς και ο σχεδιασμός της τελικής 

γεωμετρίας μέσω των σχεδιαστικών προγραμμάτων Inventor και Solidworks που 

χρησιμοποιείται στο υπολογιστικό πρόγραμμα ANSYS, θα περιγραφούν συνοπτικά στην 

αρχή των παρακάτω ενοτήτων για να υπάρξει μία ομαλή μετάβαση από τα αποτελέσματα 

που προήλθαν στην μελέτη αυτή, στην χρήση τους σαν δεδομένα για την εξαγωγή των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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4.1   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Qblade 

Στην αρχή της ανάλυσης με το υπολογιστικό πρόγραμμα Qblade αξίζει να παρουσιάσουμε 

την δομή του πτερυγίου που χρησιμοποιήθηκε όπως αυτή φαίνεται στον Πίνακα 1, όπου 

παρουσιάζονται παραστατικά οι αεροτομές που χρησιμοποιήθηκαν στην σύνθεση του και 

τα βασικά χαρακτηριστικά τους.  

 

Πίνακας 2: Παρουσίαση των σημείων μέτρησης, του πάχους χορδής, της στρέψης 
και το είδος της αεροτομής. 

Στο σχήμα απεικονίζεται η τελική μορφή του δρομέα της ανεμογεννήτριας όπως 

προέκυψε από το πρόγραμμα Qblade. Τα τρία πτερύγια δείχνουν τα σημεία στα οποία 

τοποθετήθηκαν οι αεροτομές που τα συνθέτουν. Αυτά είναι ακριβώς τα πτερύγια που 

χρησιμοποιήθηκαν από το 3D σχεδιαστικό πρόγραμμα ώστε να προκύψει η τελική του 

μορφή και στην συνέχεια να εισαχθούν στο πρόγραμμα ANSYS. 
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Εικόνα 43 : Τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας όπως προέκυψαν από το 
πρόγραμμα Qblade. 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν τα πτερύγια αυτά σαν σημείο αναφοράς, θα αναλύσουμε την 

μελέτη που έγινε στις ενότητες του Qbladeπου έχουν περιγραφεί αναλυτικά  στο κεφάλαιο  

3. 

Ενότητα σχεδιασμού και προσομοίωσης της ανεμογεννήτριας 

Τα δεδομένα που εισήχθησαν στο παράθυρο εντολών που φαίνεται στην εικόνα 9 

παρατίθενται παρακάτω: 

 Έλεγχος ισχύος,  stall regulated 

 Αποδιδόμενη ισχύς, 45 kW 

 Σύστημα μετάδοσης κίνησης,  single 

 Ακτίνα πτερυγίου,  7,25 𝑚  

 Ταχύτητα έναρξης,  𝑉𝑐𝑢𝑡−𝑖𝑛 = 3 𝑚/𝑠 

 Ταχύτητα διακοπής λειτουργίας,  𝑉𝑐𝑢𝑡−𝑜𝑢𝑡 = 25 𝑚/𝑠 

 Περιστροφική ταχύτητα, 𝜔 = 45 𝑟𝑝𝑚 

 Λόγος ακροπτερυγίου, λ = 6,5 
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 Ελάχιστη ταχύτητα αεροδυναμικής μελέτης, 𝑉𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑡 = 1 𝑚/𝑠 

 Μέγιστη ταχύτητα αεροδυναμικής μελέτης, 𝑉𝑒𝑛𝑑 = 55 𝑚/𝑠 

 Διορθώσεις 

 απώλειες ακροπτερυγίου 

 απώλειες βάσης στήριξης 

 διόρθωση Reynolds 

 εισαγωγή συντελεστή διόρθωσης  

 Παρεμβολή των αεροτομών του πτερυγίου 

 Παράμετροι αεροδυναμικής ανάλυσης 

 Διακριτοποίηση πτερυγίου σε 1000 τμήματα 

 Σύγκλιση, 0,0001 

 Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, 1000 

 Πυκνότητα αέρα, 1,2 𝑘𝑔/𝑚3 

 Συντελεστής υπερχαλάρωσης μεθόδου SOR, 0,35 

 Δυναμικό ιξώδες, 1,78 e − 05 𝑘𝑔/𝑚 ∙ 𝑠  

 

 

Ενότητα δομικού σχεδιασμού πτερυγίου 

Σε αυτή την ενότητα του Qblade που έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 3.3.2 και με δεδομένη 

την δομή του πτερυγίου όσον αφορά την σύνθεση των αεροτομών, επιλέχθηκαν τα εξής 

χαρακτηριστικά της εσωτερικής δομής του. Με βάση αυτά θα γίνει η στατική μελέτη της 

καταπόνησης του στην συνέχεια : 

 Εσωτερική δομή: hollow with spar, Εικόνα 52. 
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Εικόνα 44 : Εσωτερική δομή πτερυγίου με στηρίγματα  

 Υλικό  

Όπως έχει αναλυθεί και στο κεφάλαιο 2.2.2.1 το υλικό ενός πτερυγίου είναι από τις πιο 

σημαντικές παραμέτρους που συμβάλουν στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας του 

δρομέα και κατά συνέπεια ολόκληρης της ανεμογεννήτριας. 

Οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση περιγράφονται 

παρακάτω: 

 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ- 6000 Series Aluminum 

Μέτρο ελαστικότητας : 𝑬 = 𝟕𝟏[𝑮𝑷𝒂] 

Λόγος Poisson : 𝝁 = 𝟎. 𝟑𝟑 

Πυκνότητα : 𝝆 = 𝟐𝟕𝟒𝟎[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Όριο διαρροής : 𝝈𝒚 = 𝟐𝟓𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 

Απόλυτη αντοχή  : 𝛔𝐦𝐚𝐱 = 𝟐𝟗𝟓 [𝑴𝑷𝒂] 

 ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ-CARBON FIBER  

Μέτρο ελαστικότητας : 𝑬 = 𝟏𝟕𝟔[𝑮𝑷𝒂] 

Λόγος Poisson : 𝝁 = 𝟎. 𝟑 
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Πυκνότητα : 𝝆 = 𝟏𝟒𝟗𝟎[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Όριο διαρροής : 𝝈𝒚 = 𝟒𝟎𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 

Απόλυτη αντοχή  : 𝛔𝐦𝐚𝐱 = 𝟒𝟓𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 

 ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ-FIBERGLASS 

Μέτρο ελαστικότητας : 𝑬 = 𝟑𝟖[𝑮𝑷𝒂] 

ΛόγοςPoisson : 𝝁 = 𝟎. 𝟑𝟐 

Πυκνότητα : 𝝆 = 𝟏𝟖𝟕𝟎[𝒌𝒈/𝒎𝟑] 

Όριο διαρροής : 𝝈𝒚 = 𝟑𝟒𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 

Απόλυτη αντοχή  : 𝛔𝐦𝐚𝐱 = 𝟒𝟎𝟎 [𝑴𝑷𝒂] 

 Πάχος των επιμέρους τμημάτων του πτερυγίου 

Μετά την επιλογή του υλικού του πτερυγίου γίνεται η κατανομή του πάχους των επιμέρους 

τμημάτων από τα οποία απαρτίζεται ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή διανομή των 

φορτίων κατά μήκος του κατά την διάρκεια της φόρτισης, όπως φαίνεται από την εικόνα 

24.  

 

 

Ενότητα στατικής καταπόνησης πτερυγίου 

 

Στην ενότητα αυτή, που έχει αναλυθεί ενδελεχώς στο κεφάλαιο 3.3.5,  χρησιμοποιούμε 

σαν δεδομένα, την δομή των πτερυγίων και της ανεμογεννήτριας που έχουν οριστεί και 

αναλυθεί στις προηγούμενες ενότητες και για τα τρία διαφορετικά υλικά που περιγράψαμε 

παραπάνω, μελετάμε την στατική φόρτιση του πτερυγίου σε τέσσερις διαφορετικές 

ταχύτητες, 10m/s, 15m/s, 25m/s και 40m/s. Πριν την παράθεση των αποτελεσμάτων του 

Qbladeπρέπει να τονιστεί ότι εκτός από την τρισδιάστατη (3D) απεικόνιση του δρομέα 

παρατίθεται και το διάγραμμα των μέγιστων τάσεων ανά τμήμα πτερυγίου καθώς στο 

εύρος τιμών της τρισδιάστατης απεικόνισης αναφέρεται μόνο η μέγιστη τάση. 
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-6000 Series ALUMINUM  

 Ταχύτητα ανέμου 10 m/s 
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 Ταχύτητα ανέμου 15 m/s 
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 Ταχύτητα ανέμου 25 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
104 

 

 Ταχύτητα ανέμου 40 m/s 
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ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ- CARBON FIBER 

 

 Ταχύτητα ανέμου 10 m/s 
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 Ταχύτητα ανέμου 15 m/s 
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 Ταχύτητα ανέμου 25m/s 
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 Ταχύτητα ανέμου 40m/s 
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ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ– FIBERGLASS 

 

 

 Ταχύτητα 10 m/s 

 

 

 

 

 

 



 
110 

 

 

 Ταχύτητα 15 m/s 
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 Ταχύτητα 25 m/s 
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 Ταχύτητα 40 m/s 
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Σε αυτό το σημείο και μετά την παράθεση όλων των αποτελεσμάτων της στατικής 

καταπόνησης των πτερυγίων πρέπει να αναφέρουμε ότι οι τιμές των μέγιστων τάσεων 

που φαίνονται στις τρισδιάστατες εικόνες του πτερυγίου δεν αναφέρονται στις 

πραγματικές μέγιστες τάσεις  που δέχεται το πτερύγιο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

γεωμετρία του πτερυγίου και στο ορισμό του κυλινδρικού κομματιού που συνδέεται με την 

πλήμνη, από 0 έως 0,725 m, ως απλό circular foil όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2. 

Επομένως οι ρεαλιστικές μέγιστες τάσεις που εμφανίζονται ανά τμήμα του πτερυγίου 

γίνονται εμφανείς στα διαγράμματα που ακολουθούν τις εικόνες και  με βάση τα οποία 

μελετούνται τα μεγέθη των μέγιστων τάσεων, από το 0,725 m του μήκους του και μέχρι το 

τέλος του,  ώστε να μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του ANSYS 

Πίνακας 3 . 

4.2   ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ANSYS 

Όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο, πριν την παράθεση των αποτελεσμάτων των 

προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο υπολογιστικό πρόγραμμα ANSYS πρέπει 

να αναλύσουμε την γεωμετρία που δημιουργήθηκε από τους Καλογεράκη Στέφανο και 

Dhimo Ridvald στην διπλωματική τους [35] και η οποία χρησιμοποιήθηκε σαν δεδομένο 

για την πραγματοποίηση της αεροδυναμικής και αεροελαστικής μελέτης σε αυτή την  

εργασία. Οι διαστάσεις της γεωμετρίας καθώς και η τελική της μορφή παρατίθενται στις 

παρακάτω εικόνες 45 και 46. 

 

Εικόνα 45 : Διαστάσεις του πεδίου ανάντη και κατάντη της ανεμογεννήτριας 
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Εικόνα 46 : Διαστάσεις του πεδίου, με ύψος 40m, πλάτος 45m και διάμετρο δρομέα 15m 

Δημιουργήθηκε ένα κεντρικό πεδίο (εικόνα 47) που προσομοιώνει την ελεύθερη ροή του 

ανέμου εντός του οποίου υπάρχει ένα μικρότερο πεδίο (εικόνα 48) το οποίο περικλείει το 

στρόβιλο. Το πεδίο γύρω από τον στρόβιλο δημιουργήθηκε ώστε να μελετηθούν τα 

αεροδυναμικά χαρακτηριστικά γύρω από τα πτερύγια όπως η πίεση που ασκείται από τον 

άνεμο και η ταχύτητα που αναπτύσσεται πάνω στα πτερύγια. 

 

Εικόνα 47 : Το πεδίο που προσομοιώνει την ελεύθερη ροή 
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Εικόνα 48 : Ο δίσκος γύρω από τον δρομέα για την αεροδυναμική του ανάλυση. 

Μετά την ανάλυση της γεωμετρίας, ακολουθεί η περιγραφή του πλέγματος που έχει 

χρησιμοποιηθεί. Η πυκνότητα του πλέγματος είναι εντονότερη στα πτερύγια καθώς η 

μελέτη των αεροδυναμικών μεγεθών πραγματοποιήθηκε στα πρώτα. Στην εικόνα 49 

παρουσιάζεται η πυκνότητα πλέγματος του δρομέα. 

 

Εικόνα 49 : Απεικόνιση του πλήθους των στοιχείων του πλέγματος του δρομέα και 
γύρω από αυτόν. 
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Ρυθμίσεις δεδομένων και Μεγεθών (Setup) 

Το επόμενο στάδιο της δημιουργίας του πλέγματος είναι ο ορισμός των δεδομένων που 

υπεισέρχονται στην ανάλυση. Συγκεκριμένα, ήταν αναγκαίος ο ορισμός της επιφάνειας 

από την οποία εισρέει ο άνεμος, την επιφάνεια εξόδου, το συνολικό πεδίο που 

συμβαίνουν οι μεταβολές αυτές, το έδαφος, το δίσκο της ανεμογεννήτριας και έναν αριθμό 

άλλων δεδομένων. Τα παραπάνω στοιχεία γίνονται φανερά από την εικόνα 50. 

Σαν δεδομένο εισόδου για την αεροδυναμική και την στατική αεροελαστική ανάλυση ήταν 

η ταχύτητα εισόδου του αέρα (inlet) με βάση την οποία μελετήθηκαν τέσσερις 

διαφορετικές περιπτώσεις, 10m/s, 15m/s, 25m/s, 40m/s, όπως και στο Qblade. 

 

 

Εικόνα 50 : α) είσοδος του ανέμου στο πεδίο (inlet), β) έξοδος του ανέμου από το 
πεδίο (outlet),  γ) έδαφος (noslipwall) δ) δίσκος που περιλαμβάνει τα πτερύγια 
(disk), ε)το συνολικό πεδίο (freeslipwalls) 
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Αποτελέσματα ANSYS CFX 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του ANSYS CFX, όπως έχει αναφερθεί 

προηγουμένως, χρησιμοποιήθηκαν σαν δεδομένα για την μελέτη της στατικής 

καταπόνησης του δρομέα. Πιο συγκεκριμένα το δεδομένο εκείνο που μας ενδιέφερε για 

την μελέτη των τάσεων και των παραμορφώσεων στο Static Structural του ANSYS ήταν η 

πίεση που ασκείται στα πτερύγια λόγω της αλληλεπίδρασης τους με το πεδίο του ανέμου 

,για τις τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες του. 

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα οι πιέσεις που ασκούνται στα επιμέρους 

τμήματα του δρομέα έχουν σαν μέτρο τις τιμές εκείνες που έχουν εξαχθεί από την 

προσομοίωση της ανεμογεννήτριας που έχει προηγηθεί και τα διανύσματα που 

εικονίζονται, αναφέρονται στην κατεύθυνση εκείνη των δυνάμεων που δημιουργούν τις 

πιέσεις και οφείλονται στη αλληλεπίδραση του ανέμου με τα πτερύγια της 

ανεμογεννήτριας. 

Ακόμα πρέπει να αναφερθεί ότι, λόγω αδυναμιών της γεωμετρίας  και ορισμένων ατελειών 

σύζευξης των επιμέρους τμημάτων  της δομής της ανεμογεννήτριας, ήταν αναγκαία η 

απομόνωση του ρότορα και η επικέντρωση στην μελέτη της στατικής καταπόνησης των 

πτερυγίων. 

 

Ταχύτητα 10 m/s 
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Ταχύτητα 15 m/s 

 

 

 

Ταχύτητα 25 m/s 
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Ταχύτητα 40m/s 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα ANSYS Structural 

Για καθένα από τα τέσσερα υλικά που έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο 4.1 και με βάση τα 

αποτελέσματα του ANSYS CFX για την πίεση που ασκείται στο δρομέα από το πεδίο του 

ανέμου στις τέσσερις διαφορετικές ταχύτητες της μελέτης, πραγματοποιείται η στατική 

ανάλυση της καταπόνησης του δρομέα. Τα αποτελέσματα που εξάγουμε για να τα 

συγκρίνουμε παρακάτω με τα αντίστοιχα από το Qblade είναι οι ισοδύναμες τάσεις 

(Equivalent von-Misses Stresses) και η συνολική παραμόρφωση (Total Deformation) 

των πτερυγίων κατά την περιστροφή τους.   

Equivalent Von-Mises Stresses 

Οι ισοδύναμες τάσεις Von-Mises χρησιμοποιούνται συχνά για να καθορίσουν πως  ένα 

ισότροπο υλικό και όλκιμο μέταλλο θα αποδώσει όταν υποβληθεί σε μία περίπλοκη 

κατάσταση φόρτισης. Αυτό επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό της τάσης αυτής και 
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σύγκρισή της με την τάση διαρροής του υλικού, γεγονός που αποτελεί το κριτήριο 

απόδοσης  Von Mises [37] . 

Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα κριτήριο συμπεριφοράς των όλκιμων μετάλλων που θα 

χρησιμοποιείται σε κάθε περίπλοκη κατάσταση τρισδιάστατης φόρτισης, ανεξάρτητα από 

το μίγμα των  κανονικών και των διατμητικών τάσεων. Με την χρήση των τάσεων Von-

Mises καθιστά τον παραπάνω στόχο δυνατό μέσω της μετάβασης από την περίπλοκη 

κατάσταση φόρτισης σε ένα ενιαίο βαθμωτό αριθμό, που είναι συγκρίσιμος με την αντοχή 

διαρροής του υλικού. 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι τάσεις Von Mises δεν προκύπτουν από την επίλυση ενός τύπου 

της μορφής  𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎  αλλά πρόκειται για μια εμπειρική  διαδικασία, με εγγενή 

σφάλματα και αποκλίσεις. Στην πραγματικότητα δε υπάρχει κάποιος γρήγορος και 

απόλυτος κανόνας που να λέει ότι  τα υπό εξέταση υλικά πρέπει να αποδώσουν με βάση 

τα κριτήρια απόδοσης Von Mises [37] . Παρόλα αυτά, λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθμό 

και παραμένει η κύρια επιλογή για την μελέτη της φόρτισης υλικών έναν ολόκληρο αιώνα 

μετά την πρωτοεμφανισή τους. 

 

Total Deformation 

Στην επιστήμη των υλικών, ο όρος παραμόρφωση αναφέρεται στις αλλαγές στο σχήμα ή 

στο μέγεθος ενός αντικειμένου που οφείλεται σε μια εφαρμοσμένη δύναμη (η ενέργεια 

παραμόρφωσης σε αυτή την περίπτωση μεταφέρεται μέσω του έργου). 

Στις περιπτώσεις της παρούσας μελέτης, η συνολική παραμόρφωση σχετίζεται με την 

μετατόπιση που οφείλεται στην επίδραση ενός φορτίου. Σύμφωνα με το [36] η συνολική 

παραμόρφωση δίνεται με βάση το τύπο : 

𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = √(𝐷𝑥
2 + 𝐷𝑦

2 + 𝐷𝑧
2)                                                                                               [5.1] 

 όπου  𝐷𝑥 , 𝐷𝑦 , 𝐷𝑧  οι επιμέρους μετατοπίσεις στους άξονες x, y και z αντίστοιχα. 
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ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ALUMINUM ALLOY 

 

Ταχύτητα 10m/s  
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Ταχύτητα 15 m/s 
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Ταχύτητα 25 m/s 
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Ταχύτητα 40 m/s 

 

 

 

 

 

 



 
125 

CARBON FIBER 

 

Ταχύτητα 10 m/s 
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Ταχύτητα 15m/s 
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Ταχύτητα 25 m/s 
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Ταχύτητα 40m/s 
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GLASS FIBER 

 

Ταχύτητα 10m/s 
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Ταχύτητα 15m/s  
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Ταχύτητα 25 m/s 
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Ταχύτητα 40 m/s 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1   ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ANSYS KAI QBLADE 

Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται παραπάνω, 

παρατίθενται στο κεφάλαιο αυτό οι παρακάτω συγκριτικοί πίνακες για τις δύο βασικές 

μεταβλητές που μελετήθηκαν που είναι :  

I. Οι συνολικές τάσεις (Equivalent Von-Mises Stresses) Πίνακας 3 

II. Η συνολική παραμόρφωση (Total Deformation)  Πίνακας 5 

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τις μετατοπίσεις του ακροπτερυγίου για τον άξονα z και x 

αντίστοιχα, που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα των προσομοιώσεων στο υπολογιστικό 

πρόγραμμα Qblade  και οι οποίες συνθέτουν την συνισταμένη, συνολική παραμόρφωση 

(Total Deformation) με βάση την σχέση [5.1]. 

Ακόμη τα υλικά που παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες είναι εκείνα που έχουν 

παρουσιαστεί ενδελεχώς στο προηγούμενο κεφάλαιο και πιο συγκεκριμένα: 

I. ΥΛΙΚΟ 1: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ- ALOUMINUM ALLOY 

II. ΥΛΙΚΟ 2: ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΩΝ- CARBON FIBER 

III. ΥΛΙΚΟ 3: ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΩΝ – GLASS FIBER 

 

Πίνακας 3 : Σύγκριση των μέγιστων τάσεων μεταξύ των δύο προγραμμάτων. 

 

Πίνακας 4 : Μετατοπίσεις του ακροπτερυγίου ως προς τους άξονες z και x 
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Πίνακας 5 : Σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ ANSYS και Qblade ως προς τις 
συνολικές παραμορφώσεις. 

 

Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων που παρατίθενται στους παραπάνω πίνακες και 

των εικόνων του προηγούμενου κεφαλαίου εξάγονται τα εξής συμπεράσματα : 

 Και στα δύο προγράμματα όσο αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου, αυξάνονται τόσο 

οι ισοδύναμες τάσεις όσο και οι συνολικές παραμορφώσεις που επενεργούν στα 

πτερύγια. 

 Σε όλες τις ταχύτητες, το σημείο όπου ασκούνται οι υψηλότερες καταπονήσεις είναι 

το σημείο συνδέσεως του δρομέα με την πλήμνη ενώ το σημείο το οποίο εμφανίζει 

την μεγαλύτερη παραμόρφωση ως προς τον άξονα μελέτης (Άξονας x) είναι το 

ακροπτερύγιο. 

 Μεταξύ των δύο προγραμμάτων υπάρχει μία απόκλιση στις τιμές που εμφανίζουν 

για τις τάσεις σε καθεμία από τις ταχύτητες. Αυτό οφείλεται στις διαφορές της 

γεωμετρίας που μελετάται στα δύο προγράμματα καθώς όπως έχει αναφερθεί και 

στην διπλωματική [35], η γεωμετρία του πτερυγίου που δημιουργήθηκε στο 

Qblade, έπρεπε πρώτα να αναδημιουργηθεί στο πρόγραμμα Inventor και έπειτα 

να εισαχθεί στο πρόγραμμα ANSYS για την μελέτη της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να τροποποιηθεί σε ορισμένα στοιχεία του, για να καταστεί δυνατή η 

προσομοίωση του και να μην έχει ακριβώς την ίδια απόκριση στην επιβολή του 

ίδιου πεδίου ανέμου. 

 Όσον αφορά την συνολική παραμόρφωση, τα μεγέθη μεταξύ των δύο 

προγραμμάτων, διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν μια τάξη μεγέθους 

γεγονός που οφείλεται έκτος από την αιτία που αναφέρθηκε προηγουμένως και 

στην διαφορετική κατεύθυνση που επενεργούν  οι δυνάμεις που ασκούνται από το 

πεδίο ανέμου στα πτερύγια. 

 Από τον πρώτο πίνακα είναι εμφανές ότι το υπολογιστικό πρόγραμμα ANSYS 

υπολογίζει τις τάσεις που ασκούνται στο πτερύγιο με κριτήριο μόνο το μέγεθος των 

πιέσεων για κάθε ταχύτητα ανέμου. Για αυτό τον λόγο και το οι τάσεις που 

ασκούνται σε αυτό είναι οι ίδιες για τα τρία διαφορετικά υλικά. Επομένως, η 
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σύγκριση μεταξύ των υλικών, όσων αφορά τις μέγιστες τάσεις, καθίσταται δυνατή 

μόνο μέσω του υπολογιστικού προγράμματος Qblade. Σύμφωνα με αυτό, το υλικό 

εκείνο που εμφανίζει τις μικρότερες τάσεις για κάθε ταχύτητα ανέμου είναι το 

σύνθετο υλικό υαλονημάτων- glass fiber. 

 Η κυριότερη διαπίστωση που προκύπτει από τις προσομοιώσεις των δύο 

προγραμμάτων, είναι ότι ακόμα και στην μέγιστη υπό μελέτη  ταχύτητα των 40  

m/s, η μέγιστη τάση που ασκείται στο πτερύγιο δεν ξεπερνάει την μέγιστη τάση 

εφελκυσμού του υλικού που θα οδηγούσε και σε θραύση του.  

 Όσων αφορά την συνολική παραμόρφωση των πτερυγίων, που σχετίζεται με την 

εκτροπή τους ως προς το σημείο συνδέσεως τους που είναι η πλήμνη, αξίζει να 

σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα των δύο προγραμμάτων το υλικό εκείνο 

που παρουσιάζει την μικρότερη εκτροπή είναι το σύνθετο υλικό ανθρακονημάτων- 

carbon fiber. 

 Ακόμη μια διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των προγραμμάτων είναι η απότομη 

μεταβολή των τιμών της συνολικής παραμορφώσεως, στις ταχύτητες 25 m/s και 40 

m/s που εμφανίζεται μόνο στο υπολογιστικό πρόγραμμα ANSYS  ενώ στο Qblade 

η αντίστοιχη μετάβαση των τιμών από την μια ταχύτητα στην άλλη είναι πολύ πιο 

ομαλή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις μικρές διαφορές των μηχανικών ιδιοτήτων 

των υλικών που έχουν τα προγράμματα στις βιβλιοθήκες τους καθώς το κάθε 

σύνθετο υλικό μπορεί να ανήκει  στην ίδια οικογένεια υλικών αλλά ανάλογα με τις 

επιμέρους περιεκτικότητες του εμφανίζει και ελαφρώς διαφορετικές τιμές στις 

μηχανικές ιδιότητες. 

 

 

5.2   ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 Τα δύο προγράμματα θα ήταν χρήσιμο να διέθεταν πιο αναλυτικές βιβλιοθήκες 

υλικών με μεγαλύτερη έμφαση στις μηχανικές ιδιότητες του κάθε υλικού ώστε να 

μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύτερη σύγκριση μεταξύ τους. 

 To υπολογιστικό πρόγραμμα ANSYS είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση της 

υπολογιστικής ρευστοδυναμικής του υπό μελέτη φαινομένου. 

 Από την άλλη πλευρά διαθέτει ένα αρκετά δύσχρηστο εργαλείο, το Design 

Modeler, το οποίο δεν βοηθάει στον σχηματισμό της γεωμετρίας του πτερυγίου με 

την ίδια ακρίβεια με την οποία αυτό σχηματίζεται στο Qblade. Ακόμη η 

ενσωμάτωση του δημιουργούμενου πτερυγίου από το Qblade στο  ΑNSYS δεν 

είναι δυνατή με αποτέλεσμα να χρειάζεται η αναδημιουργία του σε ένα άλλο 
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σχεδιαστικό πρόγραμμα (Inventor) για το οποίο όμως πρέπει να γίνουν κάποιες 

τροποποιήσεις που αναφέρονται στην διπλωματική [35] και έχουν σαν συνέπεια  

τις διαφορές των τιμών που εμφανίζονται στα αποτελέσματα των προσομοιώσεων 

στα δυο αυτά υπολογιστικά προγράμματα. 

 Το πρόγραμμα Qblade είναι αρκετά χρήσιμο και ακριβές στην δημιουργία της 

γεωμετρίας του πτερυγίου όμως διαθέτει αρκετές ατέλειες στην μελέτη της 

αεροδυναμικής και αεροελαστικής  ανάλυσης του. Μία από αυτές είναι η έλλειψη 

ενός χρήσιμου εργαλείου όπως είναι αυτό της δημιουργίας πλέγματος (meshing) 

από πεπερασμένα στοιχεία (finite elements) . 

 Ακόμη είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η παρούσα διπλωματική εργασία  

περιορίστηκε στην μελέτη της στατικής καταπόνησης των πτερυγίων κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με το πεδίο του ανέμου (στατική αεροελαστικότητα), διότι μια 

πλήρης σύζευξη του κώδικα στατικής ανάλυσης και του κώδικα υπολογιστικής 

ρευστοδυναμικής θα είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και 

υπολογιστικό χρόνο. Μια επέκταση της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να είναι 

η μελέτη της δυναμικής καταπόνησης της ανεμογεννήτριας και η απόκριση που 

εμφανίζει, στην αλληλεπίδραση της με τον άνεμο, στο διάστημα του χρόνου. 

 Τέλος ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα της παρούσας μελέτης, όσον 

αφορά την χρήση των υπολογιστικών προγραμμάτων ANSYS και Qblade, 

αποτελεί η διαπίστωση ότι η σύγκλιση των αποτελεσμάτων είναι ένα τόσο 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, ακόμα 

και με την γνώση του θεωρητικού υποβάθρου που χρησιμοποιεί το καθένα από 

αυτά. Όπως λοιπόν και προηγούμενες εργασίες έχουν καταδείξει, τόσο η σύγκριση 

των πειραματικών με τα υπολογιστικά αποτελέσματα όσο και μεταξύ διαφορετικών 

υπολογιστικών προγραμμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλήξει σε απόλυτη 

σύγκλιση. Πάντα θα υπάρχουν ελαττώματα και περιθώρια βελτίωσης της μιας ή 

της άλλης πλευράς. 
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