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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αεροδυναμική μελέτη 

πτερυγίων ανεμογεννήτριας, την επίδραση των πτερυγίων με τον πύργο της 

ανεμογεννήτριας και την επίδραση των κόκκων της άμμου με τα πτερύγια σε μόνιμες 

συνθήκες. Έπειτα έγινε μελέτη των παραπάνω για μια ιδανική περίπτωση 

μεταβαλλόμενης ροής ώστε να κατανοήσει ο αναγνώστης τις φυσικές διαφορές. 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος αεροδυναμικού σχεδιασμού των 

πτερυγίων της ανεμογεννήτριας μέσω του προγράμματος Q-Blade και του 

τεχνικού σχεδιασμού αυτών μέσω των σχεδιαστικών προγραμμάτων Inventor και 

Solidworks. Πιο συγκεκριμένα, εκτίθενται η φυσική ανάλυση των θεωρητικών 

μεγεθών που υπεισέρχονται στα προγράμματα, η απεικόνιση και ο συσχετισμών 

αυτών μέσω εικόνων, διαγραμμάτων και πινάκων που αναλύονται. Επίσης, 

παρουσιάζονται εικόνες και πληροφορίες από τα δύο σχεδιαστικά προγράμματα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η θεωρητική περιγραφή των 

αεροδυναμικών μεγεθών και αναλύσεων της βιβλιογραφίας. Εν συνεχεία, γίνεται 

περιγραφή των δεδομένων και των στοιχείων που υπεισέρχονται στο σχεδιαστικό 

πρόγραμμα ANSYS CFX. Ακολούθως, περιγράφονται οι διαφορετικές 

εναλλακτικές περιπτώσεις που εξετάσθηκαν από το πρόγραμμα και 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση αυτών των εναλλακτικών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων των 

προγραμμάτων Q-Blade και ANSYS CFX η οποία διενεργήθηκε σε υπολογιστικό 

φύλλο Excel.   

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην επίδραση των κόκκων της άμμου 

στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας. Για το λόγο αυτό παρατίθεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο όπως αυτό προέκυψε από τη βιβλιογραφική μελέτη αλλά και τα 

αποτελέσματα του προγράμματος ANSYS CFX όσον αφορά τη διάβρωση των 

πτερυγίων αλλά και τη συνολική μείωση της αεροδυναμικής και ενεργειακής 

απόδοσης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική έρευνα της επίδρασης των 

σταγόνων της βροχής στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, οι τρόποι αντιμετώπισής 

τους και οι υπολογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται.  
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Στο τελευταίο κεφάλαιο εστιάζει στη μελέτη της επίδρασης των πτερυγίων με τον 

πύργο σε μεταβαλλόμενη ροή μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος ANYS CFX. 
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ABSTRACT 

This thesis project deals with the aerodynamic study of the wind turbine blades, 

the interaction between the blades and the tower of the wind turbine, and the 

interaction of the sand grains and the blades in Steady State conditions. Also, the 

study presents an ideal case of an unsteady flow so that the reader can understand 

the physical differences between them.  

The first chapter includes the aerodynamic design of the blades of the wind 

turbine via the Q-Blade program and the technical design via the Inventor and 

Solidworks programs. Specifically, the chapter exhibits the analysis of the 

theoretical variables which are involved in the programs, the images and the 

correlations of them, the extracted diagrams and the tables. Also, additional images 

and information are presented from the two programs of the technical design. 

The second chapter shows the theoretical description of the aerodynamic 

variables and the literature analysis. Subsequently, a description of the data and the 

components involved in the designing program of ANSYS CFX are stated. 

Moreover, the chapter describes the different alternatives examined by the program 

and the comparison of these alternatives.  

The third chapter presents the comparison of the results of the Q-Blade and 

ANYS CFX carried out in an Excel sheet. 

The fourth chapter refers to the interaction between the grains of the sand and the 

blades of the wind turbine. For this reason, it is given the theoretical background as 

it is emerged from the literature study and the results of the ANYS CFX program 

on corrosion of the blades and the overall reduction of the aerodynamic and energy 

efficiency.  

The fifth chapter is about the interaction between the droplets and the blades of 

the wind turbine, the way of solving this problem and the computational methods 

that are used. 

The last chapter focuses on the study of the interaction between the blades and the 

tower in an unsteady flow through the literature review and the results of the 

ANYS CFX program.    
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ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

 

Αγγλικοί Χαρακτήρες 

A Αξονικός Συντελεστής Επαγωγής 

Α Σταθερά Weibull 

A Επιφάνεια σάρωσης ανέμου, m
2 

B Αριθμός Πτερυγίων 

CD Συντελεστής Αντίστασης 

CL Συντελεστής Άνωσης 

CM Συντελεστής Ροπής 

CP Συντελεστής Ισχύος 

CT Συντελεστής Ώσης 

C Μήκος Χορδής, m 

c(r) Μήκος Χορδής για κάθε ακτινική θέση του πτερυγίου, mm 

F Συχνότητα ταλάντωσης, Hz 

K Σταθερά Weibull 

L Μήκος Πτερυγίου, mm 

Ma Αριθμός Mach 

P Ισχύς, W 

r Ακτινική απόσταση από το πτερύγιο, m 

R Η ακτίνα του πτερυγίου από τη βάση στήριξης, m 

Re Αριθμός Reynolds 

S Ώση, N 

Sr Αριθμός Strouhal 

T Παραγόμενη Ροπή, N.m 

u Η ταχύτητα του ρευστού, m/s 

U∞  Ταχύτητα ελεύθερης ροής ή ταχύτητα ανέμου, m/s 

Udisc Ταχύτητα ανέμου στο σημείο του δρομέα, m/s 

Vcut-in Ταχύτητα έναρξης, m/s 

Vcut-out Ταχύτητα Διακοπής Λειτουργίας, m/s 

w Περιστροφική Ταχύτητα, rpm 
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Ελληνικοί Χαρακτήρες 

α Γωνία Προσβολής, μοίρες 

ε Σύγκλιση 

λ Λόγος Ακροπτερυγίου 

μ Δυναμικό ιξώδες, kg/m.s 

σ Στερεότητα Ανεμογεννήτριας 

ν Κινηματικό ιξώδες, m
2
/s 

ρ Πυκνότητα Αέρα, kg/m
3 

ωr Συντελεστής Χαλάρωσης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια όπως έχει γίνει αντιληπτό οι ανάγκες των ανθρώπων 

αυξάνονται εκθετικά με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα ενεργειακό έλλειμμα το 

οποίο η επιστημονική και η εμπορική κοινότητα καταβάλλουν αξιόλογες 

προσπάθειες να καταπολεμήσουν. Στις προσπάθειες αυτές εντάσσεται και η 

στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) οι οποίες αποτελούν 

θέλγητρο για μεγαλουπόλεις οι οποίες έχουν εκφράσει το φόβο τους για 

επερχόμενη ενεργειακή κρίση.  

Μια από αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι και η αιολική, η οποία τα 

τελευταία τριάντα με σαράντα περίπου χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση και 

εξέλιξη, με τα συστήματα αξιοποίησης του ανέμου, τις ανεμογεννήτριες, να 

φθάνουν σε πολύ μεγάλα ποσά στην παραγωγή ενέργειας, και φυσικά συγχρόνως 

το μέγεθος τους έχει αυξηθεί αισθητά, φτάνοντας μεγέθη έως και 60 μέτρα 

διάμετρο στα πτερύγια και πάνω από 100 μέτρα ύψος πύργου. 

Όπως όλες οι τεχνολογικές και οι επιστημονικές κατακτήσεις έτσι και οι 

ανεμογεννήτριες συναντούν την αρχή τους αιώνες πριν. Πρόγονος των 

ανεμογεννητριών θεωρείται ο ανεμόμυλος τον οποίο οι ιστορικοί αποκαλούν 

«Ηλεκτρικό Κινητήρα» της προβιομηχανικής Ευρώπης. Οι ανεμόμυλοι 

αποτέλεσαν ένα επαναστατικό εργαλείο και συντέλεσαν ριζικά στη διευκόλυνση 

των εργασιών, όπως η άντληση νερού, η άρδευση των εδαφών, η άλεση 

δημητριακών κ.α. Η εξέλιξη, κυρίως η επιστημονική οδήγησε τον μετεωρολόγο 

Poul la Cour περί τον 19
ο
 αιώνα να δώσει τις βάσεις για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Τη δεκαετία του 30 ο Marcellus 

Jacobs κατασκεύασε μια χαμηλού κόστους μικρή ανεμογεννήτρια που προμήθευε 

με ηλεκτρική ενέργεια κατοικίες και αγροκτήματα σε όλη σχεδόν την αμερικανική 

ύπαιθρο. Στη συνέχεια, εγκαταστάθηκαν ανεμογεννήτριες μεγάλης κλίμακας όπως 

η Putnam η οποία είχε μικρή διάρκεια ζωής λόγω των μηχανικών προβλημάτων. 

Επιπλέον, η ανάπτυξη των ανεμογεννητριών εκτοξεύτηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο 

πόλεμο και κατά την ενεργειακή κρίση της δεκαετίας του 70 ως εναλλακτική πηγή 

ενέργειας και φθάνει μέχρι σήμερα με τα υπερσύγχρονα αιολικά πάρκα που είναι 

ικανά να τροφοδοτούν τις ανάγκες μιας ολόκληρης χώρας. 

Αυτή η ταχύτατη εξέλιξη έφερε και αντιδράσεις από το ευρύ κοινό καθώς αυτό δεν 

προλάβαινε να προσαρμοστεί με τις αλλαγές, και συχνά προκαλούταν ανησυχία 
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και ορισμένες αντιδράσεις. Το άνωθεν σε συνδυασμό με την παραπληροφόρηση 

δημιουργούσαν μια διαβρωτική ατμόσφαιρα που προέβαλλε σαν αντιστάθμισμα 

λόγους αισθητικούς, φιλοζωικούς αλλά και τεχνολογικούς. Φυσικά όλα αυτά τα 

προβλήματα υπερνικήθηκαν με την τεχνολογική εξέλιξη των ανεμογεννητριών και 

με το πέρασμα του χρόνου εφόσον και οι άνθρωποι εξοικειώθηκαν με αυτές και τις 

συνήθισαν. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες αλλά και από άλλες 

μορφές ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) είναι σαφώς αυξανόμενη γεγονός 

που οφείλεται στις οικονομικές και νομικές διευκολύνσεις που παρέχονται. Μια 

εξ’ αυτών είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας σε εθνικό αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα την αύξηση των ιδιωτών που επιθυμούν να 

επενδύσουν στην ενέργεια και να αποτελέσουν ψηφίδα στο μωσαϊκό του 

ενεργειακού χάρτη. Κινήσεις για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει 

σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες 

Μορφές Ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίμακα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 

3299/04, σε συνδυασμό με το νόμο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, 

παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας. 

Συγκεκριμένα, μέχρι το 1994 η εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής από αιολική 

ενέργεια ήταν 70MW σε μία συνολική εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής περίπου 

9000 MW, και μία συνολική ηλεκτρική παραγωγή 40000 GWh. Ενώ μετά από 

μόλις 7 χρόνια, το 2001, η παραγωγή ενέργειας από αιολικά συστήματα έφθασε τα 

351MW και το 2007 έφθασε τα 1040MW. 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με μεγάλο μήκος ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος 

νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν ιδιαίτερα στις νησιωτικές και 

παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής 

ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι 

αντιπροσωπεύει το 13,6% (1400MW) του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της 

χώρας. Στόχος είναι να εγκατασταθούν 7500MW μέχρι το 2020, από τα οποία τα 

300 MW αφορούν υπεράκτια αιολικά πάρκα.  

Όμως, προσπάθειες δε γίνονται μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς με θετικά 

οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Σήμερα η αιολική ενέργεια 
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συναντάται σε περισσότερες από 75 χώρες σε όλο τον κόσμο, με 21 να έχουν 

περισσότερα από 1000 MW εγκατεστημένα η κάθε μια. Η τρέχουσα 

εγκατεστημένη ισχύς είναι 250GW και είναι πάνω από 30 φορές από αυτή που είχε 

αναπτυχθεί μόλις πριν από 17 χρόνια, όταν υπογράφηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο 

το 1997. Προβλέψεις της βιομηχανίας δείχνουν ότι η αιολική ενέργεια, με τη 

σωστή πολιτική στήριξη, θα διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ της μέχρι το 

2015, και μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας θα κατέχει 9 έως 12% της 

παγκόσμιας προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Αυτό θα μειώσει τις εκπομπές CO2 έως και 1,5 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως, 

εξοικονομώντας εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού καθώς θα επιβραδυνθεί η 

αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη, και θα συμβάλει στην ασφάλεια 

του ενεργειακού σχεδιασμού και στην σταθερότητα των τιμών για όλα τα προϊόντα 

που εξαρτώνται από τα καύσιμα. Αλλά, προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως η 

αιολική ενέργεια οι κυβερνήσεις των χωρών πρέπει να ενεργήσουν αποφασιστικά 

και με όραμα για ένα καλύτερο σύστημα ενεργειακής κάλυψης. 

Η μείωση των ποσοστών του διοξειδίου του άνθρακα  στην ατμόσφαιρα, είναι από 

τους πρωτεύοντες στόχους παγκοσμίως, καθώς αυτό αποδεδειγμένα αυξάνεται 

συνεχώς και σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, τα αποθέματα του πετρελαίου σε βάθος χρόνου θα αρχίσουν να 

μειώνονται σημαντικά και να δημιουργούν πρόβλημα στις βιομηχανίες που 

απαντούν από  λειτουργικά θέματα, δηλαδή ανεπάρκεια καυσίμων, ως και για 

λόγους οικονομικούς όπως έχει αναφερθεί στο άνωθεν κείμενο. Για αυτό βέβαιο 

είναι πως πλέον είναι απαραίτητη η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

 

Η κύρια μελέτη που πραγματοποιείται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας 

ανεμογεννήτριας είναι η αεροδυναμική μελέτη για να βρεθούν οι κυριότερες 

μαθηματικές σχέσεις. Με αυτές, και με τη βοήθεια συγκεκριμένων δεδομένων, 

όπως η ταχύτητα του ανέμου σε μία ορισμένη τοποθεσία, ποσοτικοποιούνται  όλες 

οι παράμετροι και προκύπτουν τελικά οι απαιτούμενες διαστάσεις της 

ανεμογεννήτριας ώστε να επιτευχθεί η αρχική επιθυμητή θεωρητική απόδοση 

αυτής. 

Παράλληλα όμως, γίνεται και μία ενεργειακή μελέτη για όλες τις μετατροπές 

ενέργειας που συναντώνται στο συνολικό σύστημα μιας ανεμογεννήτριας, από τα 

πτερύγια ως και την ηλεκτρική γεννήτρια. Για αυτό παρατίθεται κάποιο θεωρητικό 

υπόβαθρο που χρειάζεται για την εκπόνηση αυτών των μελετών αλλά και για την 

κατανόηση των στόχων που είναι απαραίτητο να εκπληρωθούν. Οι παραπάνω 

στόχοι είναι η σωστή κατασκευή μιας ανεμογεννήτριας και η λειτουργία αυτής 

χωρίς προβλήματα πληρώντας τις προσχεδιασμένες επιθυμητές συνθήκες. 

 

1.1.1. Ενεργειακή Ανάλυση 

Οι ανεμογεννήτριες είναι συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

εκμεταλλευόμενα την αιολική ενέργεια. Για να καταστεί αντιληπτή η σπουδαιότητα 

αυτής της δυνατότητας πρέπει σε αυτό το σημείο να γίνει μια σύντομη ανάλυση 

του όρου «ενέργεια».  

Καταρχήν, η ενέργεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη ζωή του ανθρώπου, και δει 

στη σημερινή εποχή αφού από αυτή πηγάζουν όλες οι διευκολύνσεις. Οι 

αναρίθμητες ανάγκες του ανθρώπου καθιστούν τη ζωή του ενεργοκεντρική και 

αυτό γίνεται αντιληπτό από την κολοσσιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

συμβατικά καύσιμα αλλά και από ΑΠΕ. 

Η ενέργεια αποτελεί μια γενικότερη έννοια που όμως διακρίνεται σε 

συγκεκριμένες μορφές. Οι κύριες μορφές ενέργειας που συγκροτούν τη γενικότερη 

έννοια είναι: 
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 Μηχανική Ενέργεια 

 Ηλεκτρική Ενέργεια 

 Θερμική Ενέργεια 

 Χημική Ενέργεια 

 Πυρινική Ενέργεια 

 

1.1.2. Μετατροπές Ενέργειας 

Η ενέργεια είναι ένα μέγεθος το οποίο στο σύνολό του πάντα παραμένει σταθερό, 

όπως υποδεικνύεται και από το ισοζύγιο ενέργειας ως φυσικό νόμο. Αλλά, είναι 

σχεδόν απίθανο να έχουμε μετατροπή ενέργειας από μια μορφή σε κάποια άλλη 

χωρίς απώλειες. Το παραπάνω γεγονός αποτελεί αξίωμα στις θετικές επιστήμες και 

πάντα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Το ποσό που υπολείπεται δε καταστρέφεται, 

αλλά μετατρέπεται σε θερμότητα ή άλλες μορφές ενέργειας που δε χρησιμεύουν 

στο επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. 

Πέρα από τις απώλειες που υφίστανται σε κάθε μετατροπή ενέργειας, υπάρχει και 

ένα ζήτημα σχετικά με το αν είναι εφικτή μία μετατροπή και με ποιο σύστημα ή 

διαδικασία επιτυγχάνεται. Γι’ αυτό παρατίθεται ο παρακάτω συγκεντρωτικός 

πίνακας. 

 

ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΗΜΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μετασχηματιστής Αντίσταση Ηλεκτρικός 

κινητήρας 

Επιταχυντής 

σωματιδίων 

Ηλεκτρόλυση 

ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θερμοζεύγος Φούρνος Ατμομηχανή Αντιδραστήρας 

σύντηξης 

Πυρόλυση 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ηλεκτρική 

γεννήτρια 

Τριβή Γρανάζι   

ΠΥΡΗΝΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Πυρηνικό 

αντιδραστήρα 

Πυρηνική 

βόμβα 

  

ΧΗΜΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μπαταρίες Βραστήρας Προωθητικά 

πυραύλων 

 Χημική 

αντίδραση 

Πίνακας 1.1: Εφικτές μετατροπές ενέργειας από μια μορφή σε μια άλλη και η 

διαδικασία που ακολουθείται. 
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Η ταχύτητα του ανέμου είναι αρκετά σημαντική στη μελέτη μιας 

ανεμογεννήτριας και ιδιαιτέρως στην επιλογή τοποθεσίας της. Όσο μεγαλύτερη 

ταχύτητα έχει ο άνεμος, τόσο μεγαλύτερη η κινητική ενέργεια που προσδίδεται 

στα πτερύγια προκαλώντας γρηγορότερη περιστροφή και άρα μεγαλύτερη 

παραγωγή ενέργειας. Όμως, η ταχύτητα μπορεί να αυξάνεται μόνο μέχρι ένα όριο 

αφού μετά ελλοχεύει ο κίνδυνος καταστροφής της ανεμογεννήτριας λόγω μεγάλης 

έντασης ανέμων. Αλλά επίσης, επειδή όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω, οι 

ανεμογεννήτριες στο σύνολό τους έχουν ένα μέγιστο όριο απόδοσης το οποίο δεν 

μπορεί να ξεπεραστεί παρά την όποια επιπλέον ταχύτητα ανέμου. [1] 

 

1.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Q-

BLADE 

1.2.1. Εισαγωγή στα υπολογιστικά προγράμματα 

Στο πρώτο βήμα της παρούσης διατριβής καλούμαστε να σχεδιάσουμε τα πτερύγια 

μιας ανεμογεννήτριας οριζοντίου άξονα μέσω της επιλογής των κατάλληλων 

παραμέτρων για την μελέτη των αεροδυναμικών φαινομένων. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, πραγματοποιήθηκε μια ενδελεχής μελέτη μέσω της διαδικασίας 

δοκιμής και σφάλματος (try and error) ώστε να καταλήξουμε στο βέλτιστο 

πτερύγιο. 

Αρχικά, η εργασία πραγματεύεται την αεροδυναμική σχεδίαση μέσω του 

προγράμματος QBlade το οποίο βασίζεται (όπως είναι ευρέως γνωστό) στη χρήση 

του XFOIL σε συνδυασμό με τη μέθοδο Blade Element Method. Η χρήση των 

άνωθεν προγραμμάτων είναι αναγκαία για τη λεγόμενη τρισδιάστατη σχεδίαση 

των πτερυγίων και την πρόβλεψη των λειτουργικών χαρακτηριστικών της 

ανεμογεννήτριας. Συνεπώς, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει δεδομένα τα 

οποία επιλέγει ο ίδιος και να πειραματιστεί ώστε να καταλήξει στο τελικό πτερύγιο 

που ανταποκρίνεται στις συνθήκες και στα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει. 

Για να είναι πιο εύκολη η κατανόηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 

κρίνεται σκόπιμη η παραβολή πληροφοριών που αφορούν τα υπολογιστικά και τα 

σχεδιαστικά προγράμματα.  
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Το XFOIL είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα για τη σχεδίαση και την ανάλυση των 

υποηχητικά απομονωμένων αεροτομών. Λαμβάνοντας υπόψη τις συντεταγμένες 

μιας δισδιάστατης, 2D, αεροτομής αλλά γνωρίζοντας παράλληλα και τους 

αδιάστατους αριθμούς, Reynolds και Mach, το XFOIL είναι σε θέση να 

υπολογίσει την κατανομή της πίεσης επί της αεροτομής και ως εκ τούτου τα 

χαρακτηριστικά της άνωσης και της οπισθέλκουσας δύναμης. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε ότι το XFOIL είναι μια συλλογή υπορουτίνων 

γραμμένων σε FORTRAN (ο πηγαίος κώδικας βρίσκεται μέσα στο φάκελο της 

διανομής και μπορεί να τροποποιηθεί ελεύθερα από το χρήστη). Συμπερασματικά, 

το XFOIL δίνει τη δυνατότητα να αναλυθούν ροές (με τριβή ή όχι) γύρω από 

δεδομένες αεροτομές, να σχεδιαστούν νέες αεροτομές ή να τροποποιηθούν 

υπάρχουσες (μεταβάλλοντας στοιχεία της γεωμετρίας τους, συνδυάζοντας 

διαφορετικές αεροτομές, καθορίζοντας τη διανομή ταχύτητας γύρω από την 

αεροτομή) και να τυπωθούν τα αποτελέσματα της ανάλυσης (γραφικά ή 

αριθμητικά) σε αρχείο. [2] 

Το QBlade είναι ένας ανοιχτός κώδικας υπολογισμού των αεροδυναμικών 

χαρακτηριστικών μιας ανεμογεννήτριας το οποίο διανέμεται από την GPL (General 

Public License). Το λογισμικό είναι ενσωματωμένο στο XFOIL, ένα εργαλείο για 

τη σχεδίαση και την ανάλυση αεροτομής. Ο σκοπός αυτού του υπολογισμού είναι ο 

σχεδιασμός και η αεροδυναμική σχεδίαση των πτερυγίων μιας ανεμογεννήτριας. Η 

ένταξη στο XFOIL επιτρέπει στο χρήστη να: α) σχεδιάζει προσαρμοσμένες 

αεροτομές και να υπολογίζει τις καμπύλες απόδοσής τους, β) να κάνει προέκταση 

των δεδομένων απόδοσης σε ένα εύρος 360°, γ) να δίνει την γωνία προσβολής  και 

δ) στο τέλος να κάνει μια ολοκλήρωση όλων αυτών των δεδομένων σε μια 

προσομοίωση του στροβίλου της ανεμογεννήτριας. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι 

ιδιαίτερα εύχρηστο στο σχεδιασμό του στροβίλου σε οριζοντίου άξονα 

ανεμογεννήτρια και παραθέτει όλες τις θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ της στρέψης 

του πτερυγίου, της χορδής του πτερυγίου, της απόδοσης της διάταξης της 

αεροτομής, τον έλεγχο του στροβίλου, τη δύναμη και τις καμπύλες φορτίου με 

έναν εύκολο και διαισθητικό τρόπο. Το QBlade δίνει τη δυνατότητα μετά την 

επεξεργασία την διεξαγωγή προσομοιώσεων από τις οποίες ανακύπτει βαθιά 

γνώση όλων των μεταβλητών που αφορούν τα πτερύγια και το στρόβιλο. [3] 
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1.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.3.1. Αριθμός Reynolds 

Ο αριθμός Reynolds είναι ένας αδιάστατος αριθμός και είναι ο λόγος των 

αδρανειακών δυνάμεων προς τις ιξώδεις δυνάμεις, ο οποίος συνεπώς ποσοτικοποιεί 

τη σχετική σημαντικότητα των δύο αυτών τύπων δυνάμεων για δεδομένες 

συνθήκες ροής. 

Ο αριθμός Reynolds προκύπτει από τη σχέση: 

2

2

( ) /
Re

( ) /

dynamic pressure u L uL uL

shearing stress u L

 

 
               (Εξ. 1.1) 

Όπου,  

ρ: η πυκνότητα του ρευστού, kg/m
3
,  

u: η ταχύτητα του ρευστού, m/s,  

L: το χαρακτηριστικό μήκος, m,  

μ: το δυναμικό ιξώδες, kg/m.s,  

ν: το κινηματικό ιξώδες του ρευστού (ν=μ/ρ), m
2
/s. [4]  

 

1.3.2. Λόγος τοπικής ταχύτητας και ταχύτητας κορυφής 

Ο λόγος τοπικής ταχύτητας ορίζεται ως: 

( )r

r
r

U





                   (Εξ. 1.2)  

Όπου,  

Ω: η γωνιακή ταχύτητα στο άκρο του πτερυγίου, r/s,  

r: η ακτινική απόσταση πάνω στο πτερύγιο, m,  

U∞: η ταχύτητα ελεύθερης ροής, m/s.  
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Ο λόγος ακροπτερυγίου είναι ο λόγος της ταχύτητας της κορυφής προς την 

ταχύτητα του αέρα μακριά από την ανεμογεννήτρια όταν r=R, και προκύπτει από 

τη σχέση: 

R

U





                 (Εξ. 1.3) 

Όπου, 

R: η ακτίνα των πτερυγίων, m, 

Ω: η γωνιακή ταχύτητα στο άκρο του πτερυγίου, r/s, 

U∞: η ταχύτητα ελεύθερης ροής, m/s. 

Ο λόγος ταχύτητας κορυφής υποδεικνύει τη συνθήκη λειτουργίας της 

ανεμογεννήτριας, και επηρεάζει πολλές παραμέτρους, που θα αναλυθούν στη 

συνέχεια. 

 

1.3.3. Αξονικός και αζιμουθιακός συντελεστής επαγωγής 

Ο αξονικός και ο αζιμουθιακός συντελεστής επαγωγής, ορίζονται ως η αξονική 

και η αζιμουθιακή επαγωγή αντίστοιχα της ανεμογεννήτριας. 

 

disc
U U

U
 




 , '

2


 


             (Εξ. 1. 4) 

 

Όπου, 

α: ο συντελεστής αξονικής επαγωγής,  

a
’
: ο παράγοντας αζιμουθιακής επαγωγής,  

Udisc: η ταχύτητα πάνω στο δίσκο της ανεμογεννήτριας, m/s,   

ω: η γωνιακή ταχύτητα για κάποια ακτινική θέση, r/s,  

Ω: η γωνιακή ταχύτητα στο άκρο του πτερυγίου, r/s. 

 

Η έννοια του δίσκου που αναφέρεται εδώ, θα αναλυθεί παρακάτω στη θεωρία 

μονοαξονικής ροής. 
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1.3.4. Στερεότητα ανεμογεννήτριας 

Η στερεότητα της ανεμογεννήτριας ορίζεται ως ο λόγος της επιφάνειας των 

πτερυγίων προς την επιφάνεια του δίσκου. Είναι το πρωταρχικό αδιάστατο 

μέγεθος που περιγράφει τη γεωμετρία της ανεμογεννήτριας. 

 

  

 

Total blade area

Disc area
                      (Εξ. 1.5) 

 

Η τοπική στερεότητα της ανεμογεννήτριας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο με 

την στερεότητα της ανεμογεννήτριας, αλλά με τη διαφορά ότι τώρα ορίζεται σε 

συγκεκριμένη ακτίνα. 

 

( )
'( )

2

Bc r
r

r



                 (Εξ. 1.6) 

 

Όπου,  

B: ο αριθμός των πτερυγίων,  

c: η χορδή του πτερυγίου για κάθε ακτινική θέση, m, και  

r: η ακτινική θέση, δηλαδή η ακτινική απόσταση από τη βάση του πτερυγίου, m. 

 

1.3.5. Συντελεστής ώσης 

Ο συντελεστής ώσης δίνει τη σχέση μεταξύ της ώσης και της κινητικής ενέργειας 

του αέρα. 

 

2
1

1

2

T

T
C

U 




                 (Εξ. 1.7) 

 

Όπου,  

ρ: η πυκνότητα του αέρα, kg/m
3
,  

Α: η επιφάνεια της ανεμογεννήτριας, και ειδικότερα της πτερωτής της 

ανεμογεννήτριας, δηλαδή τα πτερύγια και το τμήμα του κελύφους ανάμεσα στα 

πτερύγια, το οποίο προστατεύει το στρόβιλο, m
2
,  

U∞: η ταχύτητα ελεύθερης ροής, m/s,  
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T: είναι η ώση που δημιουργεί σε αυτή ο άνεμος με την πρόσκρουσή του στο 

πτερύγιο, και ορίζεται ως Α*Δp όπου, το Δp είναι η διαφορά πίεσης ακριβώς πριν 

και μετά το δίσκο, N.s. 

 

1.3.6. Συντελεστής αντίστασης 

Ο συντελεστής αντίστασης δίνει τη σχέση μεταξύ της δύναμης της αντίστασης 

και της κινητικής ενέργειας του αέρα. 

 

2
1

1

2

D

D
C

U 




                                                                                                                                     (Εξ. 1.8) 

 

Όπου,  

ρ: η πυκνότητα του αέρα, kg/m
3
,  

Α: η επιφάνεια της ανεμογεννήτριας, και ειδικότερα της πτερωτής της 

ανεμογεννήτριας, δηλαδή τα πτερύγια και το τμήμα του κελύφους ανάμεσα στα 

πτερύγια, το οποίο προστατεύει το στρόβιλο, m
2
,  

U∞: η ταχύτητα ελεύθερης ροής, m/s,  

D: η δύναμη αντίστασης που ασκείται στα πτερύγια, N. 

 

1.3.7. Συντελεστής ισχύος 

Ο συντελεστής ισχύος αναφέρεται στη σχέση μεταξύ της ισχύος του στροβίλου 

και της κινητικής ενέργειας του ανέμου, όταν αυτός προσκρούει στο πτερύγιο. 

 

3
1

1

2

P

P
C

U 




               (Εξ. 1.9) 

 

Όπου, 

ρ: η πυκνότητα του αέρα, kg/m
3
,  

Α: η επιφάνεια του πτερυγίου, m
2
,  

U∞: η ταχύτητα της ελεύθερης ροής, m/s, και  

P: η ισχύς του στροβίλου που προκύπτει ως T*Udisc., W. 
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1.3.8. Αριθμός Strouhal 

Ο αριθμός Strouhal είναι ένας αδιάστατος αριθμός που περιγράφει ταλαντευτικά 

φαινόμενα. 

fL
Sr

u
               (Εξ. 1.10) 

Όπου,  

f: είναι η συχνότητα της ταλάντωσης, Hz,  

L: είναι ένα χαρακτηριστικό μήκος, m, και  

u: η ταχύτητα του ρευστού, m/s. [5] 

 

1.3.9. Όριο του Betz 

Το όριο του Betz, που δημοσιεύτηκε το 1919, είναι η απόδειξη με βάση τη θεωρία 

της ρευστομηχανικής, πως η ανεμογεννήτρια μπορεί να προσλάβει έως και το 

59,3% της κινητικής ενέργειας του ανέμου που προσπίπτει σε αυτή. Πριν όμως 

αναλυθεί η απόδειξη αυτή, είναι απαραίτητο να εξηγηθεί η θεώρηση του ενεργού 

δίσκου. 

 

1.3.9.1.  Θεώρηση ενεργού δίσκου 

Η θεώρηση ενεργού δίσκου είναι αρκετά απλή και σύντομη. Η ανεμογεννήτρια 

μελετάται ως ένα ανοιχτό σύστημα, με τον όγκο ελέγχου να έχει τη μορφή 

σωλήνα, δηλαδή κυλινδρικού σχήματος. Ο αέρας είναι το υπό εξέταση ρευστό που 

ρέει εντός του σωλήνα – όγκου ελέγχου, και η ανεμογεννήτρια, συγκεκριμένα τα 

πτερύγια αυτής, θεωρείται ως ένας λεπτός ομογενής δίσκος που προκαλεί πτώση 

πίεσης στον αέρα. 

 

1.3.9.2. Απόδειξη του ορίου του Betz 

Για ροή σταθερής κατάστασης    U  U
dm

dt
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Όπου, 

 
𝒅𝒎

𝒅𝒕
: ο ρυθμός μεταφοράς μάζας, kg/s.  

Η ώση προκύπτει ως το γινόμενο του ρυθμού μεταφοράς μάζας επί τη μεταβολή 

της ταχύτητας: 

 
dm

U U
dt

T                        (Εξ. 1.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα1.1: Απεικόνιση της πίεσης και της ταχύτητας του ανέμου πριν και μετά τον 

ενεργό δίσκο, ο οποίος αναπαριστάται από την κάθετη γραμμή στο κέντρο του 

οριζόντιου άξονα. 

 

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα που προηγήθηκε στο σημείο που βρίσκεται ο 

δίσκος υπάρχει μια σοβαρή πτώση πίεσης η οποία είναι στην πραγματικότητα 

υπεύθυνη για την κίνηση των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας. Αντίθετα, η 

ταχύτητα μετά το δίσκο μειώνεται σημαντικά. Το διάγραμμα αφορά την περιοχή 

  

 

 

u 

 

P- 
 

P+ 
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λίγο πριν τα πτερύγια και λίγο μετά από αυτά. Τα δεδομένα αυτά της πίεσης και 

της ταχύτητας φαίνονται πιο αναλυτικά στην ακόλουθη εικόνα.  

 

Εικόνα 1.2: Πίεση και ταχύτητα του ανέμου στον όγκο ελέγχου του ροϊκού σωλήνα 

του στροβίλου. 

 

Εφαρμόζοντας τις αρχές για το ισοζύγιο μάζας, το ισοζύγιο ενέργειας και το 

ισοζύγιο ορμής, η ώση και η ισχύς μπορούν να καθοριστούν αν οι υποθέσεις για 

ροή σταθερής κατάστασης και για μεταβολή ταχύτητας ανάμεσα στα σημεία 

αρκετά πριν και μετά τον ενεργό δίσκο, ισχύουν. 

Πρώτον, από το ισοζύγιο ορμής, η ώση προκύπτει: 

( ) ( )T U AU U AU                 (Εξ. 1.12) 

Όπου,  

ρ: η πυκνότητα του αέρα, kg/m
3
,  

Α: το εμβαδό διατομής του όγκου ελέγχου, m
2
,  

U-∞: η ταχύτητα ομοιόμορφης ροής, m/s,  

U+∞:  η ταχύτητα του ανέμου αρκετά μετά τον ενεργό δίσκο, m/s. 
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Δεύτερον, από την πτώση πίεσης που προκαλείται από τον ενεργό δίσκο, η ώση 

μπορεί να εξαχθεί από την εξίσωση Bernoulli στις δύο πλευρές του ενεργού 

δίσκου. 

Στο τμήμα της ροής πριν τον ενεργό δίσκο: 

11 1( ) ( )ttT U AU U AU                        (Εξ. 1.13) 

Στο τμήμα της ροής μετά τον ενεργό δίσκο: 

22 2( ) ( )ttT U AU U AU                 (Εξ. 1.14) 

Όπου,  

Uι1:  η ταχύτητα ακριβώς πριν τον ενεργό δίσκο, m/s,  

Uι2:  η ταχύτητα ακριβώς μετά τον ενεργό δίσκο, m/s. 

 

Αφού δύο από τις υποθέσεις για αυτό το μοντέλο είναι πως P-∞=P+∞ και η 

ταχύτητα παραμένει ίδια ακριβώς πριν και μετά τον ενεργό δίσκο, Ut1=Ut2,  η ώση 

μπορεί να εκφραστεί και ως: 

1 2)( t tPT A P                 (Εξ. 1.15)  

Λύνοντας τις εξισώσεις 1.13 και 1.14, για Pt1 - Pι2 και αντικαθιστώντας στην 

εξίσωση 1.15, έχουμε ότι: 

 2 2
1

1

2
T A U U                (Εξ. 1.16) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις 1.11 και 1.16, προκύπτει:  

   2 2
1

1

2

dm
U U A U U

dt
                (Εξ. 1.17) 
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Σημειώνοντας ότι, 1t

dm
AU

dt
  και 2t

dm
AU

dt
 , (εφεξής για τον ενεργό δίσκο θα 

χρησιμοποιείται το σύμβολο t1), προκύπτει το αποτέλεσμα γνωστό και ως 

θεώρημα του Freude: 

1 2t

U U
U  

               (Εξ. 1.18) 

Το νόημα αυτής της έκφρασης είναι ότι η ταχύτητα του ανέμου πάνω στον ενεργό 

δίσκο ισούται με το ημιάθροισμα της ταχύτητας της ομοιόμορφης ροής και της 

ταχύτητας του ομόρρου μακριά από την ανεμογεννήτρια, άρα η μεταβολή της 

ταχύτητας από την ομοιόμορφη ροή στον ομόρρου μακριά από την  

ανεμογεννήτρια είναι διπλάσια της μεταβολής από την ομοιόμορφη ροή  στον 

ενεργό δίσκο. 

Εισάγοντας τον παράγοντα αξονικής επαγωγής που είναι ένα μέτρο της επιρροής 

της ανεμογεννήτριας στην ταχύτητα του ανέμου και ορίζεται ως: 

1tU U
a

U





                  (Εξ. 1.19) 

Η οποία μαθηματική σχέση δίνει: 

1tU U                (Εξ. 1.20) 

U U                (Εξ. 1.21) 

Η θεωρία είναι εφαρμόσιμη όταν το α είναι από 0 μέχρι 0.5 αφού η ταχύτητα 

μηδενίζεται πίσω από τον ενεργό δίσκο για μεγαλύτερες τιμές του α, το οποίο είναι 

φυσικώς αδύνατο. Στην πραγματικότητα, η θεωρία δεν εφαρμόζεται για τιμές 

περίπου α=0.35. 

Η ισχύς ισούται με το γινόμενο της ώσης επί την ταχύτητα του ανέμου πάνω στο 

δίσκο. 

    2 2
1 1 1 1

1 1

2 2t tP A U U U A U U U U U                 (Εξ. 1.22) 

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις 1.20 και 1.21 έχουμε ότι: 
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3 2
1

1
4 (1 )

2 tP U a a                 (Εξ. 1.23) 

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση 1.9 προκύπτει: 

2

3
1

4 (1 )
1

2

p

t

P
C a a

U 

  


            (Εξ. 1.24) 

Ο συντελεστής ισχύος συσχετίζεται με την ισχύ του στροβίλου διαιρεμένη με την 

ισχύ του ανέμου. Αν βάλουμε pdC

da
=0 θα βρούμε το α για το οποίο το CP είναι 

μέγιστο. 

2 24(1 ) 8 (1 ) 4(1 4 3 ) 0
pdC

a a a a
da

                  (Εξ. 1.25) 

η οποία δίνει α
1

3
 , και ο μέγιστος συντελεστής ισχύος προκύπτει: 

max

16

27PC                 (Εξ. 1.26) 

 

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι με τις άνωθεν υποθέσεις, η μέγιστη θεωρητική 

παραγωγή ισχύος είναι 
16

27
της ισχύος σε ένα κυκλικής διατομής αγωγό σταθερής 

διατομής ίση με την επιφάνεια του ενεργού δίσκου. Αν η ταχύτητα ομοιόμορφης 

ροής είναι U-∞ , τότε η ταχύτητα του δίσκου θα είναι 
2

3
 U-∞ και στο τέλος του 

αγωγού είναι 
1

3
 U-∞. Επομένως, λόγω της εξίσωσης συνέχειας, ο αγωγός έχει 

εμβαδό διατομής 
2

3
της επιφάνειας του ενεργού δίσκου πριν από αυτόν και 

διπλάσιο από την επιφάνεια του δίσκου μετά από αυτόν. Το 
maxPC είναι γενικά 

γνωστό ως το όριο του Betz. 
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Η δύναμη ώσης μπορεί να εκφραστεί με έναν παρόμοιο τρόπο με αυτόν της 

ισχύος: 

2
1

1

2

T

t

T
C

U 




              (Εξ. 1.27) 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις Εξ. 1.16 και Εξ. 1.21 προκύπτει: 

 2
1

1
4 (1 )

2 tT U a a                 (Εξ. 1.28) 

Καταλήγοντας στη σχέση: 

 2
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2
1

1
4 (1 )
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U a a
C a a
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                     (Εξ. 1.29) 

[6] 

 

1.4. ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ 

Πριν την κατασκευή οποιουδήποτε έργου υπάρχει πάντα το στάδιο της μελέτης και 

σχεδίασης αυτού. Για τη μελέτη και σχεδίαση μίας ανεμογεννήτριας απαιτείται η 

βαθειά γνώση αεροδυναμικής εφόσον η κίνηση του αέρα είναι η κινητήριος 

δύναμη όλου του συστήματος της ανεμογεννήτριας.  

Μάλιστα, η αεροδυναμική μελέτη μιας ανεμογεννήτριας είναι από τις πλέον 

σημαντικές αναλύσεις για την πραγματοποίηση του έργου, και είναι συνυφασμένη 

με όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Αυτό οφείλεται στο ότι η αεροδυναμική 

ανάλυση είναι αυτή που θα δώσει αποτελέσματα και απαντήσεις σε πολλά θέματα 

του σχεδιασμού, είτε αυτά είναι σχεδιαστικά, όπως η κλίση των πτερυγίων σε 

σχέση με τον πύργο, είτε κατασκευαστικά, όπως το απαιτούμενο πάχος τμημάτων 

για να υπάρχει επαρκής αντοχή στις προκύπτουσες τάσεις. 

Πρωτίστως, η αεροδυναμική ανάλυση θα θέσει τους περιορισμούς σε απόδοση της 

ανεμογεννήτριας με βάση θεμελιώδεις νόμους της επιστήμης, με σημαντικότερο 

το όριο του Betz, και έτσι θα προκύψει η τελική απόδοση της ανεμογεννήτριας, 
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με βάση και κάποια αριθμητικά δεδομένα όπως η ταχύτητα του ανέμου και η 

τραχύτητα του εδάφους στην τοποθεσία εγκατάστασης. 

Η αεροδυναμική ανάλυση με βάσει τα προαναφερθέντα δεδομένα, και σε 

συνδυασμό με άλλα δεδομένα, παραδοχές και σχέσεις, και πάντα με γνώμονα την 

επιθυμητή απόδοση, θα οδηγήσει στην επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης της 

ανεμογεννήτριας.  

Τέλος, η αεροδυναμική μελέτη θα δώσει και αριθμητικά αποτελέσματα που 

απαιτούνται σε άλλες αναλύσεις, όπως προκύπτουσες τάσεις, για να επιλεγούν τα 

κατάλληλα πάχη των τμημάτων της ανεμογεννήτριας, ή τα απαιτούμενα μεγέθη 

της ανεμογεννήτριας όπως η διάμετρος των πτερυγίων και το ύψος του πύργου. 

Αυτά σε συνδυασμό οδηγούν και στην επιλογή των διάφορων υλικών κατασκευής 

της ανεμογεννήτριας.  

 

1.4.1. Βέλτιστο σχήμα πτερυγίων ανεμογεννήτριας 

Η μηχανική ενέργεια του ανέμου που παραλαμβάνεται από τα πτερύγια της 

ανεμογεννήτριας επηρεάζεται από το γεωμετρικό σχήμα των πτερυγίων της 

ανεμογεννήτριας. Ο καθορισμός του βέλτιστου αεροδυναμικού σχήματος, ή της 

βέλτιστης προσέγγισης σε αυτό είναι ένα από τα καθήκοντα του σχεδιαστή. 

Εφαρμόζοντας τη θεωρία του Betz αλλά και τη θεωρία διαχωρισμού σε λωρίδες 

(strip theory) μπορεί να υπολογιστεί το βέλτιστο θεωρητικό σχήμα των πτερυγίων 

της ανεμογεννήτριας. Το κρίσιμο κριτήριο σε αυτόν τον υπολογισμό είναι η 

απαίτηση ότι σε κάθε ακτίνα του πτερυγίου η ταχύτητα του ανέμου θα επιβραδυνθεί 

στα 2/3 της αρχικής της τιμής. Η απαίτηση αυτή μπορεί να καλυφθεί εάν ο τοπικός 

συντελεστής άνωσης και το τοπικό μήκος χορδής ακολουθούν υπερβολική τροχιά 

κατά μήκος της ακτίνας του πτερυγίου. Η αεροδυναμικά βέλτιστη συμβολή της 

χορδής και της περιστροφής του πτερυγίου εξαρτάται από την επιλογή του 

κατάλληλου συντελεστή άνωσης. [7] 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αυτής έγινε ανάλυση μεγάλου αριθμού 

αεροτομών, από τις οποίες παρουσιάζονται ενδεικτικά τέσσερις ώστε να γίνει 

κατανοητή η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. 

Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει τέσσερα διαφορετικά είδη 
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αεροτομών και να αντιληφθεί ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες και τα κριτήρια που 

καθιστούν ένα πτερύγιο βέλτιστο για την εγκατάστασή του σε μία ανεμογεννήτρια. 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι για την τελική επιλογή των 

αεροτομών που θα απαρτίζουν το πτερύγιο πραγματοποιήθηκε μια εκτενής 

συγκριτική μελέτη, η παρουσίαση των οποίων αποφεύγεται προς χάριν 

εξοικονόμησης χώρου. Αλλά τα κριτήρια με τα οποία έγινε η τελική επιλογή θα 

παρατεθούν παρακάτω. 

1.4.2. Κριτήρια Επιλογής Αεροτομών 

Οι οικογένειες αεροτομών είναι πολλές και διάφορες. Για μεταβλητού βήματος και 

μεταβλητής ταχύτητας ανεμογεννήτριες, οι οποίες συναντώνται συχνότερα στο 

εμπόριο οι αεροτομές επιλέγονται με τον εξής τρόπο. Τα περισσότερα πτερύγια 

ανεμογεννητριών έχουν ένα κυκλικό τμήμα το οποίο συνδέεται με την πλήμνη 

(hub). Αυτό το τμήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ανεμογεννήτριες 

ρυθμιζόμενου βήματος. Έπειτα, υπάρχει μια μετάβαση από το κυκλικό τμήμα του 

πτερυγίου προς την άκρη (tip) αυτού, η οποία παρακολουθείται συνήθως από τη 

μέγιστη χορδή. Μεταξύ των παραπάνω σημείων της ανεμογεννήτριας η μετάβαση 

εξομαλύνεται σταδιακά. Η διαδικασία γίνεται σταδιακά ώστε να αποφευχθούν 

τυχόν κοιλότητες και το πτερύγιο καταλήξει σε αστοχία. Επιπλέον, η πλήμνη 

διαθέτει συνήθως το μέγιστο λόγο πάχους (μέγιστο πάχος προς το μήκος της 

χορδής) και ο λόγος αυτός γίνεται μικρότερος όσο πάμε προς την άκρη του 

πτερυγίου. Η παραπάνω διαμόρφωση γίνεται ως περιγράφηκε καθώς η βάση 

στήριξης πρέπει να αντέχει στις μεγάλες δομικές καταπονήσεις και η κορυφή θα 

πρέπει να αποφύγει τη δημιουργία μεγάλων δυνάμεων οπισθέλκουσας. [8] 

Το πρόβλημα είναι το πώς θα αποφασιστεί ακριβώς το περίγραμμα του 

πτερυγίου και το μήκος χορδής στην πλήμνη και στην άκρη. Το τμήμα του 

πτερυγίου κοντά στην πλήμνη είναι μικρότερης σημασίας για την παραγωγή 

ισχύος. Σε αυτό το σημείο οι αεροδυναμικές απαιτήσεις δεν λαμβάνονται 

σημαντικά υπόψη προς χάριν της μεγαλύτερης αντοχής και της ευκολίας 

κατασκευής του πτερυγίου. Αυτό εφαρμόζεται πρωτίστως στο πάχος των 

αεροτομών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αντοχή και στιβαρότητα σε συνδυασμό 

με το μικρότερο βάρος. Ωστόσο, η μικρότερη συμβολή της περιοχής κοντά στην 

πλήμνη στην παραγωγή ισχύος δε θα πρέπει να οδηγήσει στο εσφαλμένο 

συμπέρασμα ότι για να εξασφαλίσουμε μικρότερο βάρος και κόστος, δε δίνεται η 
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απαραίτητη προσοχή σε αυτήν την περιοχή. Αντίθετα, δίνεται η δέουσα προσοχή 

και σε αυτήν την περιοχή ώστε να καταστεί μέρος της παραγωγής ισχύος. 

Το εξωτερικό τμήμα της ανεμογεννήτριας είναι υψίστης σημασίας για την 

απόδοση από την αεροδυναμική σκοπιά. Η επιλογή του σχήματος και της 

επιφανειακής τελειότητας του πτερυγίου θα πρέπει να απασχολούν τους 

κατασκευαστές. Τα μήκος χορδής θα πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στην θεωρητική τιμή. Εξαιρετικό ενδιαφέρον για την απόδοση έχει η 

κορυφή του πτερυγίου και για αυτόν τον λόγο εξετάζεται ενδελεχώς. [7] 

Παρακάτω παρουσιάζονται διάφορες μορφές της κορυφής του πτερυγίου. 

 

Εικόνα 1.3: Βασικά σχήματα κορυφής πτερυγίου μιας ανεμογεννήτριας. 

 

1.4.3. Περιστροφή πτερυγίων ανεμογεννήτριας 

Η αύξηση της αποτελεσματικής ροής στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας απαιτεί 

τα πτερύγια να περιστρέφονται έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη μείωση της 

ταχύτητας της ροής κατά μήκος ολόκληρου του πτερυγίου. Ως γωνία 

περιστροφής (twist) ορίζεται η γωνία μεταξύ της τοπικής χορδής και αυτής που 
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βρίσκεται στο 70% του μήκους του πτερυγίου ή αυτής που βρίσκεται στην 

κορυφή. 

Φυσικά, ο καθορισμός της βέλτιστης γωνίας περιστροφής μπορεί να 

πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένο λόγο της περιφερειακής ταχύτητας προς την 

ταχύτητα ανέμου. Ως κανόνας, αυτό είναι η τιμή ισχύος για την έναρξη της 

λειτουργίας. Για όλες τις συνθήκες λειτουργίας, η γωνία περιστροφής δεν είναι 

βέλτιστη, καθιστώντας τις απώλειες ισχύος αναπόφευκτες. Η σχεδίαση του 

πτερυγίου σε ένα σημείο λειτουργίας αναπόφευκτα οδηγεί σε τοπικές περιοχές με 

αποκόλληση καθώς η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται, κυρίως στο τμήμα του 

πτερυγίου κοντά στην άκρη. Για κατασκευαστικούς λόγους, η εσωτερική πλευρά 

του πτερυγίου δεν έχει μεγάλες γωνίες περιστροφής όσο θα ήταν αεροδυναμικά 

επιθυμητό. Λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές ταχύτητες ροής στην εσωτερική 

πλευρά, τέτοιου είδους απλοποιήσεις στην περιστροφή γίνονται αποδεκτές. 
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Εικόνα 1.4: Γωνία περιστροφής του πτερυγίου (γραμμική εξάρτηση για 

ανεμογεννήτριες με pitch control). 

 

Σε πραγματική περίπτωση σχεδίασης πτερυγίου, τα χαρακτηριστικά της γωνίας 

περιστροφής δεν καθορίζονται μόνο από την ταχύτητα της ροής κατά μήκος του 

πτερυγίου. Συγκεκριμένα, είναι δυνατό να γίνει εκμετάλλευση της γωνίας 

περιστροφής ώστε να διαχωριστεί η ροή (stall) σε μία συγκεκριμένη ταχύτητα 

ανέμου. Για αυτόν τον λόγο, τα πτερύγια με συγκεκριμένη-μοναδική γωνία 

προσβολής (pitch angle) δεν περιστρέφονται γραμμικά. Ενώ η εξωτερική πλευρά 

δεν περιστρέφεται καθόλου, η εσωτερική περιστρέφεται σε μεγαλύτερο βαθμό 

(έως και 20 μοίρες). Αυτή η απόκλιση στην γωνία περιστροφής δεν καθορίζεται 

μόνο από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αποκόλλησης αλλά επίσης και από μία 

βελτίωση της ροπής στην εκκίνηση των πτερυγίων καθώς τα πτερύγια δεν 

προσαρμόζονται σε μια γωνία. Συνεπώς, η ροπή αυτή υποβοηθάει την εκκίνηση η 

οποία χωρίς την κατάλληλη γωνία προσβολής δε θα γινόταν εύκολα. 

Εξετάζοντας όλα τα παραπάνω, ο καθορισμός της γωνίας περιστροφής του 

πτερυγίου απαιτεί να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι 

περιλαμβάνουν και το είδος του ελέγχου της ισχύος (γωνία και αποκόλληση) και 

συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας της ανεμογεννήτριας. Η επιλογή, ωστόσο, 

των αεροτομών έχει μια συγκεκριμένη επίδραση. 

Η επίδραση διαφορετικών γωνιών περιστροφής στην απόδοση της 

ανεμογεννήτριας μπορεί να παρατηρηθεί στην παρακάτω εικόνα. Στοχεύοντας 

στην κατασκευαστική απλούστευση των πτερυγίων, εγείρεται το ερώτημα εάν 

είναι αεροδυναμικά αποδεκτό. Κάνοντας το παραπάνω, προφανώς το πτερύγιο 

οδηγείται σε μείωση της ισχύος. Για μεγάλες ανεμογεννήτριες, αυτός ο 

συμβιβασμός δεν είναι καθόλου αποδεκτός παρ’ όλες τις διευκολύνσεις που 

παρέχει στην κατασκευή του. 
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Εικόνα 1.5: Επίδραση της γωνίας περιστροφής του πτερυγίου στην παραγωγή 

ισχύος.   

 

1.4.4. Επίδραση της αεροτομής 

Η επίδραση της αεροτομής στο συντελεστή ισχύος είναι συγκριτικά μικρή, 

καθώς οι αεροτομές έχουν υψηλή αεροδυναμική αξία και η επιφάνεια είναι λεία. 

Παρ’ όλα αυτά αυτές οι διαφορές δεν πρέπει να υποτιμηθούν. Η επιλογή μιας 

υψηλής απόδοσης αεροτομής δε συνεισφέρει στην αύξηση του κόστους, και η 
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αεροδυναμική απόδοση είναι αναλογική με την ενεργειακή. Συνεπώς, είναι 

αναλογική και με τη συνολική οικονομία της ανεμογεννήτριας. 

Για λόγους κόστους, τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας δε μπορούν να 

κατασκευαστούν απλώς με οποιαδήποτε επιφανειακή τελειότητα. Επομένως, η 

επιλογή της κατάλληλης αεροτομής πρέπει να γίνει έχοντας υπόψη την 

επιφανειακή τελειότητα που θα επιτευχθεί στο στάδιο της κατασκευής αλλά και 

του βαθμού του εκφυλισμού λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιφανειακή τραχύτητα και 

στην ακρίβεια του σχήματος της αεροτομής (γεωμετρικές ανοχές, κυματισμοί). 

Συγκεκριμένα, οι αεροτομές που αποτελούνται από στρώματα (laminar airfoils) 

είναι πολύ ευαίσθητες. Η υψηλή τους απόδοση σε μια φυσιολογική λειτουργία 

μπορεί να μετατραπεί στο αντίθετο εάν η επιφάνεια γίνει «ανώμαλη». Η 

συγκέντρωση ακαθαρσιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας, το οποίο έχει γίνει ένα 

πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ομαλή λειτουργία της ανεμογεννήτριας, μπορεί να 

είναι ένας λόγος για την εμφάνιση ανωμαλιών. Οι ακαθαρσίες αποτελούνται από 

νεκρά έντομα και σκόνη. Σε μεγάλες ανεμογεννήτριες, ύψους 30-40m, το 

πρόβλημα των ακαθαρσιών είναι μικρό σε αντίθεση με τις μικρές 

ανεμογεννήτριες. 

Ένας άλλος παράγοντας της αεροτομής που επηρεάζει τη συμπεριφορά της 

ανεμογεννήτριας είναι η αποκόλληση. Εάν η γωνία προσβολής του ανέμου υπερβεί 

την κρίσιμη γωνία τότε δημιουργούνται πολύ σοβαρές αναταραχές. Συνεπώς, είναι 

πολύ σημαντικό να υπάρχει ομαλή συμπεριφορά της αεροτομής μπροστά σε 

αποκολλήσεις ροών. Ορισμένες αεροτομές με μεγάλη κυρτότητα παρουσιάζουν 

μια ανεπιθύμητη αλλαγή στην αεροδυναμική τους απόδοση καθώς αυξάνεται η 

γωνία προσβολής. Δε διαθέτουν συγκεκριμένο κέντρο πίεσης. Αυτό απαιτεί να 

παρακολουθεί το σύστημα ρύθμισης της γωνίας των πτερυγίων τις αλλαγές ώστε 

να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις (αστοχίες, βλάβες). 

 

1.4.5. Πάχος Πτερυγίου 

Το πάχος του πτερυγίου είναι θέμα της κλασικής «μάχης» μεταξύ της 

αεροδυναμικής απόδοσης και της αντοχής/στιβαρότητάς του. Προφανώς, για 

μεγαλύτερη αεροδυναμική απόδοση απαιτείται όσο το δυνατό πιο λεπτό πτερύγιο. 
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Σε αντίθεση, οι κατασκευαστικές οδηγίες απαιτούν το πάχος του πτερυγίου να 

είναι μεγάλο ιδιαίτερα στα σημεία όπου φορτίζονται περισσότερο. Το μέγιστο 

πάχος, συγκεκριμένα, το οποίο παρατηρείται από το ύψος της δοκού συγκράτησης 

είναι η κρίσιμη παράμετρος ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις στιβαρότητας με 

παράλληλο μικρό δομικό βάρος. Αυτές οι δύο απαιτήσεις θα είναι πάντα αντίθετες 

η μία με την άλλη. Ο μοναδικός τρόπος είναι να αποδοθεί το μειονέκτημα του 

βάρους του πτερυγίου και η επίδραση που έχει στην ενεργειακή απόδοση. Για 

αυτό το λόγο, το καθήκον του σχεδιαστή είναι περιορισμένο στο να υποδείξει την 

επίδραση του λόγου πάχους χορδής/μήκος χορδής στην απόδοση (ενεργειακή και 

αεροδυναμική). 

 

 

Εικόνα 1.6: Επίδραση του πάχους του πτερυγίου στην απόδοση της 

ανεμογεννήτριας.   
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1.4.6. Καθορισμός λόγου ακροπτερυγίου 

Ο λόγος ακροπτερυγίου, λ, είναι ένα θέμα που επανεμφανίστηκε τον τελευταίο 

καιρό στους επιστημονικούς κύκλους και είναι προϊόν συζήτησης για τα κριτήρια 

απόδοσης και τις παραμέτρους αεροδυναμικότητας. Πολλές παράμετροι δείχνουν 

μια σοβαρή εξάρτηση με το λόγο ακροπτερυγίου. Αυτό εγείρει το ερώτημα για το 

ποιος είναι ο βέλτιστος λόγος ακροπτερυγίου για μια ανεμογεννήτρια; Μπορούν να 

βελτιστοποιηθούν μαθηματικά και ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή του; 

Απαντώντας στη δεύτερη ερώτηση: δεν είναι δυνατό να καθοριστεί ο βέλτιστος 

λόγος ακροπτερυγίου μαθηματικά. Αντίθετα, είναι ένα σύστημα από παραμέτρους 

για ολόκληρη την ανεμογεννήτρια, η επίδραση των οποίων εκτείνεται μακρύτερα 

από την αεροδυναμικότητα των πτερυγίων. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν 

μεγάλο λόγο ακροπτερυγίου και είναι σημαντικό να γίνουν αντιληπτά τα κίνητρα. 

Αρχικά, υπήρξε μια προσπάθεια να φτάσει η ταχύτητα του στροβίλου πολύ κοντά 

στην κατά πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα της ηλεκτρικής γεννήτριας. 

Χρησιμοποιήθηκαν αναβαθμισμένα κιβώτια ταχυτήτων με μεγάλες σχέσεις 

γραναζιών αλλά ήταν αρκετά ακριβά και εμφάνιζαν ορισμένα προβλήματα. 

Ωστόσο, η εξέλιξη των κιβωτίων ταχυτήτων τα κατέστησε αρκετά φθηνότερα σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα συστήματα της ανεμογεννήτριας. Το γεγονός αυτό 

μειώνει σημαντικά την ανάγκη ύπαρξης υψηλής ταχύτητας στροβίλου. Ωστόσο, 

ένας υψηλός λόγος ακροπτερυγίου, ο οποίος είναι ισοδύναμος με υψηλή 

περιστροφική ταχύτητα του στροβίλου, σημαίνει ότι η επιθυμητή ισχύς μπορεί να 

παραχθεί με μικρότερη ροπή, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει μειωμένο βάρος του 

στροβίλου και του κιβωτίου ταχυτήτων. 

Μια άλλη συζήτηση για έναν υψηλό λόγο ακροπτερυγίου είναι ότι η απαιτούμενη  

στιβαρότητα του στροβίλου μειώνεται γρήγορα. Μικρότερη στιβαρότητα σημαίνει 

ότι θα απαιτηθεί λιγότερο υλικό και κατά συνέπεια το κόστος κατασκευής του 

πτερυγίου θα μειωθεί. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι ο μεγάλος λόγος 

ακροπτερυγίου χρειάζεται σύνθετα και ακριβά πτερύγια. Οι απαιτήσεις σε αντοχή 

και στιβαρότητα μπορούν να εκπληρωθούν με τη χρήση αρκετά ακριβών υλικών. 

Επιπλέον, ένα άλλο ζήτημα είναι ότι ο μέγιστος συντελεστής ισχύος εμφανίζεται σε 

περιοχές λόγου ακροπτερυγίου 5-15. Μεγαλύτερη αύξηση του λόγου επιφέρει 

ραγδαία μείωση του συντελεστή ισχύος. Το παρακάτω διάγραμμα καθιστά σαφές 

τον προβληματισμό. 
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Εικόνα 1.7: Διάγραμμα του συντελεστή ισχύος με την ταχύτητα ανέμου για 

διαφορετικές τιμές του λόγου ακροπτερυγίου για την αεροτομή NACA 4415. 

 

Τέλος, ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής του υψηλού λόγου ακροπτερυγίου 

είναι η δημιουργία θορύβου. Μεγαλύτερος λόγος ακροπτερυγίου οδηγεί σε 

μεγαλύτερη τιμή έντασης θορύβου, γεγονός το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 

Συμπερασματικά, ο βέλτιστος λόγος ακροπτερυγίου για ανεμογεννήτρια με τρία 

πτερύγια είναι 6-8. 

 

1.4.7. Έλεγχος περιστροφής στροβίλου (yawing) 

Εάν επιθυμούμε ο στροφέας να εκμεταλλευτεί όλη την ενέργεια του ανέμου, θα 

πρέπει να στραφεί προς τη διεύθυνση του ανέμου. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει 

γωνία μεταξύ του ανέμου και του στροφέα, τότε θα έχουμε απώλειες στην 

εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου. Ο στροφέας μπορεί να στραφεί προς τη 

διεύθυνση του ανέμου με τρείς τρόπους. 
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 Με ανεμοδείκτη ή τροχό σε μορφή ανεμιστήρα. 

 Ενεργό έλεγχο με τη βοήθεια κινητήρα. 

 Ελεύθερο έλεγχο του στροβίλου με τα πτερύγια τοποθετημένα στην υπήνεμη 

πλευρά. 

Ο έλεγχος της περιστροφής του στροβίλου με ανεμοδείκτη είναι η απλούστερη 

μέθοδος. Είναι εφικτή μέθοδος για ανεμογεννήτριες κάποιων μέτρων και έχει 

εφαρμοστεί πετυχημένα. Σε μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες, ωστόσο, ο 

ανεμοδείκτης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος καθώς πρέπει να κινεί το στρόβιλο 

και το θάλαμο ικανοποιητικά, γεγονός που είναι κοστολογικά ασύμφορο. Παρ’ 

όλα αυτά ορισμένοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν σε κάποιες περιπτώσεις 

ανεμοδείκτες ακόμα και σε μεγάλες ανεμογεννήτριες. 

Ο έλεγχος της περιστροφής του στροβίλου με τροχό σε μορφή ανεμιστήρα έχει 

είδη χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε Γερμανικούς ανεμόμυλους. Σήμερα, αυτή η 

μέθοδος μπορεί ακόμα να εμφανίζεται σε μικρές ανεμογεννήτριες. Ωστόσο, η 

μέθοδος έχει συγκριτικά μειονεκτήματα. Τα εξαρτήματα είναι αρκετά ακριβά, 

δημιουργούνται ταλαντευτικά φαινόμενα στα γρανάζια και χρειάζονται δύο τέτοιοι 

μηχανισμοί ώστε να υπάρξει συμμετρικός έλεγχος της περιστροφής του στροφέα. 

Οι δύο άνωθεν μεθοδολογίες δε χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ανεμογεννήτριες 

καθώς όσο αυξάνεται το μέγεθος της ανεμογεννήτριας τόσο αυξάνεται και η 

πολυπλοκότητα των εξαρτημάτων. 

Παρακάτω παρατίθεται μια ερασιτεχνική εικόνα ανεμογεννήτριας στην οποία ο 

έλεγχος της περιστροφής πραγματοποιείται με τη βοήθεια ανεμοδείκτη. 
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Εικόνα 1.8: Έλεγχος της περιστροφής με τη βοήθεια ανεμοδείκτη. 

 

Ένα άλλο μειονέκτημα της ρύθμισης με αεροδυναμικό τρόπο είναι ότι η 

αζιμουθιακή ρύθμιση του θαλάμου δεν είναι δυνατό να γίνει χωρίς επαρκή άνεμο. 

Αυτό, ωστόσο, είναι υποχρεωτικό για μεγάλες ανεμογεννήτριες και είναι επίσης 

αναγκαίο για την απορρύθμιση των καλωδίων που χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από το θάλαμο στο έδαφος. Για αυτούς τους 

λόγους μια ενεργή ρύθμιση με κινητήρα είναι η επιθυμητή λύση και για μεγάλες 

αλλά και για μικρές ανεμογεννήτριες. 

Μια άλλη λογική ιδέα για ρύθμιση χωρίς κινητήρα είναι η προσπάθεια να γίνει 

εκμετάλλευση της βασικής δυνατότητας ενός στροβίλου τοποθετημένο στην 

υπήνεμη πλευρά να ρυθμίζει την περιστροφή από μόνο του. Εάν αυτό γίνει 
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επιτυχώς, τότε είναι δυνατό να αποφευχθούν κατασκευαστικά κόστη, τα οποία 

συνθέτουν μια μεγάλη συζήτηση. 

Εάν ο στρόβιλος τοποθετηθεί στην υπήνεμη πλευρά, υπάρχει το ζήτημα εάν θα 

καταφέρει το σύστημα να στρέψει το στρόβιλο ικανοποιητικά προς τη διεύθυνση 

του ανέμου και αν θα τον κρατήσει σταθερό. 

 

 

Εικόνα 1.9: Έλεγχος της περιστροφής με τη βοήθεια τροχού σε μορφή ανεμιστήρα. 
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Το να περιστρέψεις το στρόβιλο γύρω από τον άξονα του πύργου θα πρέπει να 

υπερνικηθούν ορισμένες αντιστάσεις. Κάποιες από αυτές είναι οι δυνάμεις 

αδράνειας, οι γυροσκοπικές ροπές αλλά και οι δυνάμεις τριβής. Συνεπακόλουθα, οι 

δυνάμεις που ασκούνται από τον άνεμο γίνονται εντονότερες σε ανομοιόμορφη 

ροή επηρεάζοντας σημαντικά το στρόβιλο. Για παράδειγμα, η αύξηση της 

ταχύτητας του ανέμου με την αύξηση του ύψους είναι ένα από αυτά τα 

προβλήματα. [7] 

 

1.5. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q-Blade 

Συνεπακόλουθα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το πρόγραμμα Q-Blade 

χρησιμοποιεί ορισμένες παραδοχές για τη μελέτη των αεροτομών και κατ’ 

επέκταση του πτερυγίου. Πιο συγκεκριμένα, 

Οι παραδοχές που γίνονται είναι οι εξής: 

o Η ροή που περνάει μέσα από τον ενεργό δίσκο, μπορεί να διαχωριστεί από 

την υπόλοιπη ροή με έναν καλά ορισμένο αγωγό ροής. 

o Πλήρως μονοαξονική ροή 

o Ομογενής, ασυμπίεστη, σταθερή ροή 

o Χωρίς τριβή 

o Άπειρος αριθμός πτερυγίων, δηλαδή η ταχύτητα είναι συνεχής πάνω στο δίσκο 

και η ώση ομογενής στην επιφάνεια του δίσκου 

o Οι δίνες που προκύπτουν στη ροή από το πέρασμα από τον ενεργό δίσκο είναι 

αμελητέες, δηλαδή ομόρρους χωρίς δίνες 

o Η στατική πίεση αρκετά μακριά πριν και μετά τον ενεργό δίσκο είναι ίση με 

την αδιατάραχη στατική πίεση του περιβάλλοντος 

 

Με τη χρήση μοντέλου, μπορεί κάποιος να φτάσει στο συμπέρασμα πως η μέγιστη 

απόδοση ισχύος είναι 16/27. Αυτό είναι γνωστό και ως το όριο του Betz, όπως 

αναφέρθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Όπως αναφέρθηκε και στο άνωθεν κείμενο, οι πρώτες αεροτομές είναι κυκλικές με 

μήκος χορδής 200 mm και συντελεστή αντίστασης CD=1,2. Οι λοιπές αεροτομές 

παρατίθενται αμέσως μετά.  
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Ο πίνακας 1.2 δείχνει παραστατικά τα σημεία των αεροτομών καθώς και ορισμένα 

χαρακτηριστικά, όπως το μήκος χορδής καθώς και την περιστροφή του πτερυγίου. 

 

Position (mm) Chord (mm) Twist (degrees) Airfoil 

0 200 0 Circular Foil 

362,5 200 0 Circular Foil 

725 1000 22,0863 FX 84-W-218 

1087,5 955,556 17,0626 FX 84-W-218 

1450 911,111 13,4535 FX 84-W-218 

1812.5 866,667 11,7551 FX RP2 050 

2175 822,222 9,66972 FX RP2 050 

2537,5 777,778 8,0139 FX RP2 050 

2900 733,333 6,66937 FX 84-W-175 

3625 644,444 5,62219 FX 84-W-175 

3987,5 600 4,82589 FX 84-W-175 

4350 555,556 4,1397 FX 84-W-175 

4712,5 511,111 3,54244 FX 84-W-175 

5075 466,667 3,01796 FX 84-W-175 

6162,5 333,333 2,76933 FX 75-66 065 

6525 288,889 2,43493 FX 75-66 065 

6887,5 244,444 2,13189 FX 75-66 065 

7250 200 1,85601 FX 75-66 065 

Πίνακας 1.2: Παρουσίαση των σημείων μέτρησης, του πάχους χορδής, της στρέψης 

και το είδος της αεροτομής. 

 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στις αεροτομές επιζητούμε όσο 

το δυνατό μεγαλύτερο συντελεστή CL και όσο δυνατόν μικρότερο CD. 

Παρακάτω θα δοθούν οι αεροτομές που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα μαζί με 

ορισμένα αεροδυναμικά, ενεργειακά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Οι εικόνες 

έχουν εξαχθεί από το Q-Blade. 
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1.5.1. Αεροτομή FX 84-W-218 

 

Εικόνα 1.10: Σχήμα αεροτομής FX 84-W-218, με μέγιστο C/L ίσο με 21,96% και 

καμπυλότητα 3,23%. 

 

Το πρώτο τμήμα της ανάλυσης αφορά τα διαγράμματα των συντελεστών CL και 

CD σε σχέση με τη γωνία προσβολής (α): 

 

 

Εικόνα 1.11: Διάγραμμα CL προς τη γωνία προσβολής α των τριών αεροτομών με 

αριθμό Reynolds 2,5 x 10
6
, 2,75 x 10

6
  και 3,0 x 10

6
, σε πολικές συντεταγμένες μετά 

τη διόρθωση. 
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Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αποσαφηνίσουμε ότι για γωνίες προσβολής 

μεγαλύτερες του εύρους (-20°,20°) το πρόγραμμα QBlade τεχνητά κατασκευάζει 

μία ημιτονοειδή απόκριση με αυθαίρετη διαδικασία το οποίο δεν έχει πραγματικό 

αντίκρισμα αλλά πραγματοποιείται καθαρά για τους μαθηματικούς υπολογισμούς. 

Παρακάτω παρατίθενται το αντίστοιχο διάγραμμα του συντελεστή αντίστασης, 

CD. 

 

 

Εικόνα 1.12: Διάγραμμα CD προς τη γωνία προσβολής α των τριών αεροτομών με 

αριθμό Reynolds 2,5 x 10
6
, 2,75 x 10

6
  και 3,0 x 10

6
, σε πολικές συντεταγμένες μετά 

τη διόρθωση. 
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1.5.2. Αεροτομή FX RP2 050 

 

Εικόνα 1.13: Σχήμα αεροτομής FX RP2 050, με μέγιστο C/L ίσο με 19,79% και 

καμπυλότητα 3,8%. 

 

Το πρώτο τμήμα της ανάλυσης αφορά τα διαγράμματα των συντελεστών CL και 

CD σε σχέση με τη γωνία προσβολής (α): 

 

 

Εικόνα 1.14: Διάγραμμα CL προς τη γωνία προσβολής α των αεροτομών με αριθμό 

Reynolds 3,2 x 10
6
, 3,5 x 10

6
  και 4,0 x 10

6
, σε πολικές συντεταγμένες μετά τη 

διόρθωση. 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
51 

Ομοίως, παρατίθενται το αντίστοιχο διάγραμμα του συντελεστή αντίστασης, CD. 

 

 

Εικόνα 1.15: Διάγραμμα CD προς τη γωνία προσβολής α των αεροτομών με αριθμό 

Reynolds 3,2 x 10
6
, 3,5 x 10

6
  και 4,0 x 10

6
, σε πολικές συντεταγμένες μετά τη 

διόρθωση. 

 

1.5.3. Αεροτομή FX 84-W-175 

 

Εικόνα 1.16: Σχήμα αεροτομής FX 84-W-175, με μέγιστο C/L ίσο με 17,61% και 

καμπυλότητα 4,37%. 
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Ομοίως, το πρώτο τμήμα της ανάλυσης αφορά τα διαγράμματα των συντελεστών 

CL και CD σε σχέση με τη γωνία προσβολής (α): 

 

 

Εικόνα 1.17: Διάγραμμα CL προς τη γωνία προσβολής α των αεροτομών με αριθμό 

Reynolds 4,25 x 10
6
, 4,5 x 10

6
, 4,75 x 10

6
, 5,0 x 10

6
, 5,25 x 10

6
 και 5,5 x 10

6
, σε 

πολικές συντεταγμένες μετά τη διόρθωση. 

 

Παρακάτω παρατίθεται το αντίστοιχο διάγραμμα του συντελεστή αντίστασης, CD. 

 

Εικόνα 1.18: Διάγραμμα CD προς τη γωνία προσβολής α των αεροτομών με αριθμό 

Reynolds 4,25 x 10
6
, 4,5 x 10

6
, 4,75 x 10

6
, 5,0 x 10

6
, 5,25 x 10

6
 και 5,5 x 10

6
, σε 

πολικές συντεταγμένες μετά τη διόρθωση. 
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1.5.4. Αεροτομή FX 75-66 065 

 

Εικόνα 1.19: Σχήμα αεροτομής FX 75-66 065, με μέγιστο C/L ίσο με 14,81% και 

καμπυλότητα 3,53%. 

Ομοίως, το πρώτο τμήμα της ανάλυσης αφορά τα διαγράμματα των συντελεστών 

CL και CD σε σχέση με τη γωνία προσβολής (α): 

 

Εικόνα 1.20: Διάγραμμα CL προς τη γωνία προσβολής α των αεροτομών με αριθμό 

Reynolds 4,25 x 10
6
, 4,75 x 10

6
, 5,0 x 10

6
, σε πολικές συντεταγμένες μετά τη 

διόρθωση. 
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Παρακάτω παρατίθεται το αντίστοιχο διάγραμμα του συντελεστή αντίστασης, CD. 

 

Εικόνα 1.21: Διάγραμμα CD προς τη γωνία προσβολής α των αεροτομών με αριθμό 

Reynolds 4,25 x 10
6
, 4,75 x 10

6
, 5,0 x 10

6
, σε πολικές συντεταγμένες μετά τη 

διόρθωση. 

 

Παρατηρείται ότι και σε αυτή την περίπτωση ο συντελεστής CL αυξάνεται με τη 

διόρθωση, ενώ ο συντελεστής CD μειώνεται.  

Η τοποθέτηση των παραπάνω αεροτομών στο υπό μελέτη πτερύγιο έγινε με το 

σκεπτικό ότι θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αεροδυναμική απόδοση, δηλαδή 

μεγαλύτερη άνωση και μικρότερη αντίσταση στον πνέοντα άνεμο. 

 

1.5.5. Δεδομένα, μεγέθη και διορθώσεις του προγράμματος Q-Blade 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να παρατεθούν ορισμένα στοιχεία που 

ισχύουν για όλα τα πτερύγια: 

 Αριθμός αεροτομών: 18 

 Σημεία μέτρησης κατά μήκος του πτερυγίου 

 Πάχος χορδής σε κάθε σημείο μέτρησης 
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 Στρέψη πτερυγίου σε κάθε σημείο μέτρησης 

 Ταχύτητα έναρξης, Vcut-in=3 m/s 

 Ταχύτητα διακοπής λειτουργίας, Vcut-out=25 m/s 

 Ταχύτητα περιστροφής, w=120 rpm 

 Εύρος λόγου ακροπτερυγίου, λ= 1-17 

 Ελάχιστη ταχύτητα αεροδυναμικής μελέτης, Vstart=1 m/s 

 Μέγιστη ταχύτητα αεροδυναμικής μελέτης, Vend= 25 m/s 

 Διορθώσεις  

 απώλειες ακροπτερυγίου 

 απώλειες βάσης στήριξης 

 διόρθωση Reynolds  

 εισαγωγή συντελεστή διόρθωσης 

 Μεταβλητές αεροδυναμικής ανάλυσης:  

 Διακριτοποίηση πτερυγίου σε 50 τμήματα 

 Σύγκλιση: 0,001 

 Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, 1000 

 Πυκνότητα αέρα, 1,20 kg/m
3
 

 Συντελεστής υπερχαλάρωσης μεθόδου SOR, 0,35 

 Δυναμικό ιξώδες, 1,78e-5 kg/m.s 

 

Η ανάλυση για όλα τα πτερύγια έγινε για αριθμό Reynolds εντός του εύρους (2,5 

e6, 5,5 e6). 

 

1.5.6. Υπολογισμός αριθμού Reynolds μέσω MATLAB 

Επιπλέον, μέσω προγράμματος Matlab προκύπτουν οι αριθμοί Reynolds και τα 

μεγέθη των χορδών. Επειδή, το προκύπτον πτερύγιο διαθέτει κατασκευαστικές 

δυσκολίες επιλέγουμε να προσαρμόσουμε τα μήκη των χορδών στις διαστάσεις οι 

οποίες είναι βέλτιστες (προς τα κάτω) από κατασκευαστικής άποψης και 

αεροδυναμικής απόδοσης.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MATLAB 

% ================ Preliminary Calculation of Reynolds Range 

================= 

  
clear all 
clc 

  
% ---------------- Required Characteristics ---------------------- 

  
Cp = 0.50;          % Capacity factor 
TSR = 8.0;          % Tip Speed Ratio 
Pgen = 5e4;         % Power from generator in W 

  
% ------------------ General properties -------------------------- 

  
rho = 1.224;                    % Air density in kg/m^3 
visc = 1.56e-5;                 % Kinematic viscosity in m^2/s 
omega_rpm = 100;                % Angular velocity in rpm 
omega = omega_rpm*2*pi/60;      % Angular velocity in rad/s 

  
% ------------------ Windspeed at hub height ----------------------- 

  
zo = 10; zh = 100;  % Height in m 
Vo = 8;             % Windspeed at zo in m/s 
a = 0.11;           % Empirical factor (for open water 0.11 
                    %                   for ground level 0.143) 

  
Vh = Vo*(zh/zo)^a; 

  
% ---------------- Calculation of rotor radius ----------------------- 

  
eta = .9;         % Mechanical efficiency 

  
Ropt = sqrt(Pgen/(0.5*rho*Cp*eta*pi*Vh^3)); 
Ropt = ceil(Ropt) 

  
% Attention!!! It is advisable to perform a preliminary check in the tip 
% speed ratio and, if necessary, redefine the optimal radius. 

  
% ====================== Reynolds range =============================== 

  
% ---------------- Check in solidity values ------------------------- 

  
Nb = 3;                  % Number of rotor blades 
N = 20;                  % Number of elements in blade 
Rhub = 0.75;             % Hub radius in m 
ctip = 0.10* Ropt;       % Tip chord length in m 
croot = 0.30*Ropt;       % Root chord length in m 

  
% Assuming linearization of chord length along the blade 

  
x = 1:N; 
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reff = Ropt-Rhub;                   % Effective blade length 
r = Rhub + x/N*reff;                % Radius in each position 
if r(N)>Ropt 
    r(N)=Ropt; 
end 
c = croot - (croot-ctip)*x/N;       % Chord length in each position 
s = Nb*c./(2*pi*r);                 % Solidity value in each position 

  
rn = r./Ropt;                       % Normalized values for radial position 
cn = c./Ropt;                       % and chord length 

  
% --------------- Calculation of reynolds range ---------------------- 

  
Vrot = omega*r;                 % Rotational velocity in each position 
TSR_calc = max(Vrot)/Vh;        % Calculated tip speed ratio 

  
W = sqrt(Vh^2+Vrot.^2);         % Relative fluid velocity 

  
Re(x) = W(x).*c(x)/visc;        % Reynolds number for each position, 
                                % ignoring induction factors 

  
phi = 2/3*atand(Vrot.^-1*Vh);   % Pitch angle of blade in each position 
alfa = 3*ones(N,1);             % Angle of attack 

  
beta = phi-alfa';               % Twist angle 

  

  
% =========================== Figures =========================== 

  
cn(1:2) = 1.3/Ropt;   s(1:2) = 0;      
phi(1:2) = 0;   beta(1:2) = 0;  % Ignored values for circular foils 

  
figure(1), plot(rn,cn,'k-*') 
figure(100), plot(rn,s,'g -o'),title('Solidity') 
figure(200), plot(rn,Re,'r -*'),title('Reynolds Number') 
figure(300), plot(rn,phi,'b -.',rn,beta,'m -o'),title('Pitch/Twist 

Angle'),... 
    legend('Pitch angle','Twist angle','Location','NorthEast') 

 

 

1.5.7. Διαγράμματα Συντελεστή ισχύος, συντελεστή ώσης και 

παραγόμενης ισχύος 

Για να γίνει πιο αντιληπτή η καταλληλότητα του πτερυγίου θα παραθέσουμε και 

τα χαρακτηριστικά διαγράμματα των συντελεστών πίεσης και ώσης σε σχέση με 

το λόγο ακροπτερυγίου. 
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Εικόνα 1.22: Χαρακτηριστικό διάγραμμα του συντελεστή πίεσης με το λόγο 

ακροπτερυγίου. 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα ο συντελεστής πίεσης είναι 

εξαιρετικά υψηλός, ως επιθυμούσαμε, σε τιμές λόγου ακροπτερυγίου 7-9, όπου 

είναι και οι βέλτιστες τιμές. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής πίεσης φτάνει 

κοντά στην τιμή του 0,5 ο οποίος αντικατοπτρίζει την καταλληλότητα του 

πτερυγίου για εφαρμογή σε ανεμογεννήτρια. 

Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα του συντελεστή ώσης ως προς το λόγο 

ακροπτερυγίου. 
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Εικόνα 1.23:  Χαρακτηριστικό διάγραμμα του συντελεστή ώσης με το λόγο 

ακροπτερυγίου. 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα ο συντελεστής ώσης αυξάνεται 

μη γραμμικά με το λόγο ακροπτερυγίου. 

Η ανεμογεννήτρια η οποία μελετάται πρόκειται να παράγει ισχύ 50 kW για άνεμο 

ισχύος 9-10 m/s. Είναι πολύ σημαντικό να εξάγουμε το διάγραμμα της 

παραγόμενης ισχύος και να αξιολογήσουμε εάν η επιλογή των αεροτομών και εν 

γένει των πτερυγίων μπορεί να αποδώσουν την ονομαστική και άρα την επιθυμητή 

ισχύ.  Για την εξαγωγή της επιθυμητής ισχύος απαιτείται ένας επαναλαμβανόμενος 

ρυθμός δοκιμής διαφορετικών αεροτομών  αλλά και σε διαφορετικές θέσεις. 

Τελικά, η επιλογή των αεροτομών του πίνακα 1.1 αποδίδει την επιθυμητή ισχύ. 

Αυτό διαφαίνεται και από το διάγραμμα που ακολουθεί: 
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Εικόνα 1.24: Χαρακτηριστικό διάγραμμα της ισχύος με την ταχύτητα ανέμου. 

 

Η τελική μορφή της ανεμογεννήτριας όπως προέκυψε από το πρόγραμμα Q-Blade 

δίνεται παρακάτω. Τα τρία πτερύγια δείχνουν και τα σημεία στα οποία 

τοποθετήθηκαν οι αεροτομές που τα συνθέτουν. Αυτά είναι ακριβώς τα πτερύγια 

που θα χρησιμοποιηθούν από κάποιο 3D σχεδιαστικό πρόγραμμα ώστε να φανεί η 

τελική μορφή τους και στη συνέχεια να εισαχθούν στο πρόγραμμα αεροδυναμικής 

ανάλυσης. Είναι φανερό ότι στο σχεδιαστικό πρόγραμμα θα φανούν οι τυχόν 

κατασκευαστικές δυσκολίες οι οποίες όμως δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης 

της παρούσας διπλωματικής διατριβής. 
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Εικόνα 1.25: Τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας όπως προέκυψαν από το πρόγραμμα 

Q-Blade. 

 

1.6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ SOLIDWORKS KAI 

INVENTOR 

Στην εργασία ακολουθήθηκε ο σχεδιασμός των κυριότερων συνιστωσών της 

ανεμογεννήτριας που απαιτούνται για την αεροδυναμική της ανάλυση η οποία 

έπεται στη συνέχεια. Τα σημαντικότερα τμήματα είναι τα πτερύγια, η βάση των 

πτερυγίων, η πλήμνη και οι πύργος. Δηλαδή, σχεδιάστηκαν τα εξωτερικά τμήματα 

που εμφανίζονται σε μια ανεμογεννήτρια.  
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Περιληπτικά Βήματα Σχεδιασμού 

1. Σχεδιασμός πτερυγίου. 

2. Καθορισμός διαμέτρου πτερυγίου που ενώνεται με τη βάση. 

3. Καθαρισμός των διαστάσεων της βάσης οι οποίες εξαρτώνται από τη 

διάσταση της διαμέτρου του πτερυγίου (βήμα 2). 

4. Σχεδιασμός καλύμματος βάσης πτερυγίου. 

5. Σχεδιασμός περιβλήματος ατράκτου η οποία εξαρτάται από τις διαστάσεις του 

καλύμματος της βάσης του πτερυγίου. 

6. Σχεδιασμός πύργου. 

7. Ένωση όλων των επιμέρους τμημάτων. 

 

Παρακάτω παρατίθενται τυπικές εικόνες των μερών αυτών συνοδευόμενες από μια 

επεξηγηματική ανάλυση.  

 

1.6.1. Πτερύγια 

1.6.1.1. Κατασκευή πτερυγίου-Υλικά πτερυγίου 

Τα πτερύγια κατασκευάζονται από φύλλα αλουμινίου ενωμένα μεταξύ τους με 

κοχλιωτή σύνδεση, ενώ τα πτερύγια από ξύλο σκαλίζονται και σχηματίζονται για 

να πάρουν μία μορφή αεροδυναμικά σαν προπέλα με διατομή που προσομοιώνει 

αυτή των φτερών του αεροπλάνου. 

Όμως, η πλειοψηφία των πτερυγίων κατασκευάζεται από ίνες γυαλιού (fiberglass).  

Η διαδικασία κατασκευής των ινών γυαλιού είναι επίπονη. Αρχικά ένα καλούπι 

χωρισμένο σε δύο κομμάτια, όπως το κέλυφος ενός όστρακου, με σχήμα πτερυγίου 

ετοιμάζεται. Ακολούθως, ένα μίγμα με ίνες γυαλιού και ρητίνες απλώνεται στην 

εσωτερική επιφάνεια του καλουπιού, το οποίο μετά κλείνει. Το μίγμα αφήνεται να 

ξεραθεί για αρκετές ώρες, και καθόσον γίνεται αυτό μία σαμπρέλα με αέρα μέσα 

στο καλούπι βοηθάει το πτερύγιο να διατηρεί το σχήμα του. Εφόσον το μίγμα 

ξηραθεί, το καλούπι ανοίγει και η σαμπρέλα αφαιρείται. Η τελική προετοιμασία 
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του πτερυγίου περιλαμβάνει καθάρισμα, γυάλισμα με άμμο, σφράγισμα των δύο 

κομματιών και βάψιμο αυτών. 

Τα πτερύγια συνήθως συνδέονται στην πλήμνη με κοχλιωτή σύνδεση, ενώ η 

πλήμνη έχει τοποθετηθεί στην κορυφή του πύργου. Επειδή η συναρμολόγηση είναι 

ευκολότερο να ολοκληρωθεί στο έδαφος, συνήθως σε στρόβιλο με τρία πτερύγια 

πρώτα συνδέονται τα δύο πτερύγια με κοχλιωτή σύνδεση στην πλήμνη πριν αυτή 

τοποθετηθεί στον πύργο, και το τρίτο πτερύγιο συνδέεται αφού η πλήμνη 

τοποθετηθεί στη θέση της. 

 

1.6.1.2. Σχέδιο πτερυγίου 

Στη διπλωματική διατριβή τα πτερύγια που σχεδιάστηκαν στο σχεδιαστικό 

πρόγραμμα Inventor εισήχθησαν από το πρόγραμμα Q-Blade. Οι αεροτομές 

τοποθετήθηκαν σε μια σειρά και δημιουργήθηκε η τελική μορφή του πτερυγίου. 

Βέβαια, η σωστή εξαγωγή των πτερυγίων απαιτούσε ορισμένες μετατροπές ώστε να 

ανταποκρίνεται απόλυτα στα κριτήρια αεροδυναμικότητας που είχαν τεθεί.  

Το μήκος του πτερυγίου είναι 7,25m και η ακτίνα της βάσης είναι 0,253m. 

Επομένως, η διάμετρος του δίσκου ανέρχεται στα 15,006m.  

Η εικόνα του πτερυγίου μεμονωμένα αλλά και η εικόνα των τριών πτερυγίων 

εμφανίζονται παρακάτω. 
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Εικόνα 1.26: Χαρακτηριστική εικόνα του πτερυγίου της ανεμογεννήτριας όπως 

σχεδιάστηκε από το πρόγραμμα Inventor. 

 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι χρειάστηκε να ελεγχθούν διαφορετικές μορφές 

κωδικοποίησης των αρχείων που προέκυψαν από τα σχεδιαστικά προγράμματα 

CAD ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατέλειες που εμφανίζονταν κατά τη διαδικασία 

δημιουργίας του πλέγματος από το πρόγραμμα ANSYS CFX. Τελικά, η μορφή 

που έδινε ικανοποιητικά αποτελέσματα ήταν εκείνη του IGS.  

Για ποιο ικανοποιητική αναπαράσταση της ανεμογεννήτριας μαζί με τα πτερύγια 

παρατίθεται η κάτωθεν εικόνα στην οποία παρουσιάζονται και τα τρία πτερύγια.    
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Εικόνα 1.27: Χαρακτηριστική εικόνα των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας όπως 

σχεδιάστηκε από το πρόγραμμα Inventor. 

 

1.6.2. Προστατευτικό κέλυφος 

Το προστατευτικό κέλυφος είναι ένα από τα κυριότερα τμήματα μίας 

ανεμογεννήτριας. Μέσα σε αυτό βρίσκεται η πλειοψηφία του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της 

ανεμογεννήτριας. Το προστατευτικό κέλυφος επομένως προστατεύει τον 

εξοπλισμό. 

Το προστατευτικό κέλυφος που είναι κατασκευασμένο από ίνες γυαλιού 

(fiberglass), όπως και ο πύργος κατασκευάζονται εκτός της τοποθεσίας 

εγκατάστασης. Όμως, αντίθετα με τον πύργο, το προστατευτικό κέλυφος επίσης 

συναρμολογείται και στο εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάζεται. Ο εσωτερικός 

εξοπλισμός του προστατευτικού κελύφους (κύριος άξονας, κιβώτιο ταχυτήτων και 
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τα συστήματα ελέγχου) συναρμολογούνται και τοποθετούνται σε ένα 

υποστηρικτικό πλαίσιο βάσης. Το προστατευτικό κέλυφος μετά τοποθετείται και 

συνδέεται με κοχλιωτή σύνδεση γύρω από τον εξοπλισμό. Στην τοποθεσία 

εγκατάστασης το κέλυφος τοποθετείται στην κορυφή του πύργου και συνδέεται με 

αυτόν με κοχλιωτή σύνδεση. 

Παρακάτω εμφανίζονται μια τυπική εικόνα που απεικονίζει το προστατευτικό 

κέλυφος.  

 

Εικόνα 1.28: Μια τυπική φωτογραφία του προστατευτικού μιας ανεμογεννήτριας. 

 

Ο σκοπός συνεπώς του κελύφους της ατράκτου είναι για την προστασία των 

μηχανημάτων και του συστήματος ελέγχου της ανεμογεννήτριας από τη βροχή, 

την υγρασία, τα άλατα και τα στερεά σωματίδια, όπως κόκκοι άμμου στον αέρα. 

Το περίβλημα ατράκτου είναι επίσης για την προστασία από το θόρυβο και συχνά 

επικαλύπτεται με κάποια ηχομονωτικά υλικά. Το περίβλημα πρέπει να είναι 

σφιχτά συναρμολογημένο για να εκπληρώσει το σκοπό του. 

Το περίβλημα ατράκτου σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα Inventor και οι τυπικές 

εικόνες είναι οι παρακάτω. 
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Εικόνα 1.29: Εξαχθείσα εικόνα του περιβλήματος της ατράκτου από το σχεδιαστικό 

πρόγραμμα Inventor. 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
68 

Στις παραπάνω εικόνες περικλείονται πολλά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα 

που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της ανεμογεννήτριας. Ορισμένα 

από αυτά τα συστήματα παρουσιάζονται στην εικόνα που ακολουθεί. 

 

 

Εικόνα 1.30: Μια τυπική εικόνα του περιβλήματος της ατράκτου σε μια 

ανεμογεννήτρια που περικλείει ένα αριθμό από ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα. 

 

Εντός του προστατευτικού κελύφους βρίσκονται τα εξής συστήματα: 

 Φρένο: ένα δισκόφρενο το οποίο μπορεί να λειτουργεί μηχανικά, 

ηλεκτρικά ή υδραυλικά για να σταματήσει τον κινητήρα σε περίπτωση 

ανάγκης. 

 Ελεγκτής: ο ελεγκτής ξεκινά τη μηχανή σε ταχύτητες ανέμου περίπου 8-

16 μίλια την ώρα και κλείνει τη μηχανή περίπου στα 65 μίλια την ώρα. Οι 

ανεμογεννήτριες δε μπορούν να δουλεύουν σε ταχύτητες ανέμου πάνω απ’ 

τα 65 μίλια την ώρα γιατί οι  γεννήτριές τους μπορούν να υπερθερμανθούν 

ή/και τα πτερύγιά τους να σπάσουν. 

 Κιβώτιο ταχυτήτων: οι ταχύτητες συνδέουν τον άξονα χαμηλής 

ταχύτητας με τον άξονα υψηλής ταχύτητας και αυξάνει την ταχύτητα 

περιστροφής από τις 30 με 60 στροφές ανά λεπτό στις 1200 με 1500 

στροφές ανά λεπτό. Η ταχύτητα περιστροφής απαιτείται από τις 
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περισσότερες γεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το κιβώτιο 

ταχυτήτων είναι ένα ακριβό (και βαρύ) μέρος μιας ανεμογεννήτριας και οι 

μηχανικοί μελετούν γεννήτριες οι οποίες θα λειτουργούν σε χαμηλότερες 

ταχύτητες περιστροφής και δε θα απαιτούνται κιβώτια ταχυτήτων. 

 Γεννήτρια: συνήθως παράγει εναλλασσόμενο ρεύμα 60 κύκλων. 

 Άξονας υψηλής ταχύτητας: οδηγεί τη γεννήτρια. 

 Άξονας χαμηλής ταχύτητας: ο στρόβιλος κινεί τον άξονα 

χαμηλής ταχύτητας περίπου στις 30 με 60 στροφές ανά λεπτό. [9] 

 

1.6.3. Πλήμνη 

Η πλήμνη αποτελεί το δεύτερο συστατικό του στροβίλου και περιλαμβάνει εκείνο 

το μέρος της ανεμογεννήτριας πάνω στο οποίο προσαρμόζονται τα πτερύγια. Η 

τελική της μορφή εξαρτάται από το είδος των πτερυγίων όσο και από τους 

επιθυμητούς βαθμούς ελευθερίας στη θέση σύνδεσης πτερυγίων και άξονα. 

Επιπλέον, η πλήμνη πρέπει να έχει αεροδυναμική μορφή. Ακριβώς αυτόν τον 

κανόνα είχαμε κατά νου ώστε να σχεδιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

πλήμνη. 

 

  

Εικόνα 1.31: Τυπική εικόνα πλήμνης όπως αυτή σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα 

Inventor. 
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1.6.4. Πύργος 

1.6.4.1. Θεμέλια Πύργου 
 

 

Εικόνα 1.32: Μια τυπική εικόνα από τα θεμέλια μιας ανεμογεννήτριας 

 

Οι ανεμογεννήτριες στην ξηρά υποστηρίζονται είτε από πλάκα θεμελίωσης είτε 

πασσαλοθεμελιώσεις (pile foundations). Οι συνθήκες εδάφους επηρεάζουν με 

συγκεκριμένο τρόπο και τις δύο κατηγορίες. Μια πλάκα θεμελίωσης συνήθως 

προτιμάται όταν ο φλοιός (άνω έδαφος) είναι αρκετά ισχυρός ώστε να υποστηρίξει 

τα φορτία από την ανεμογεννήτρια, ενώ οι πασσαλοθεμελιώσεις είναι ελκυστικές 

όταν η κορυφή του εδάφους είναι μαλακότερης ποιότητας και τα φορτία πρέπει να 

μεταφέρονται σε μεγαλύτερα βάθη όπου το έδαφος είναι ισχυρότερο και μπορεί να 

απορροφήσει τα φορτία. Όταν γίνεται η ανάλυση του κατά πόσο η κορυφή του 

εδάφους είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μεταφέρει τα φορτία του θεμελίου, είναι 

σημαντικό να εξετάσει κανείς σε ποιο βάθος κάτω από τα θεμέλια βρίσκεται ο 

υδροφόρος ορίζοντας. 
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Όσον αφορά τις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες η βάση είναι πιο ολοκληρωμένη 

δομικά και περιλαμβάνει χωριστή δομή που μεταφέρει φορτία από τον άνεμο στον 

πυθμένα του πύργου. Εκτός από τα φορτία του αιολικού στροβίλου, μια τέτοια 

δομή θα υποστεί φορτία από τους κεραυνούς, τα κύματα και τον πάγο αφού 

βρίσκεται σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

 

Εικόνα 1.33: Τρείς τυπικές διατάξεις αγκύρωσης υπεράκτιων ανεμογεννητριών. 

 

1.6.4.2. Επιλογή Τοποθεσίας 

Εκτός από τους αεροδυναμικούς και κατασκευαστικούς περιορισμούς για το 

σχεδιασμό μίας ανεμογεννήτριας, για να λειτουργήσει σωστά μία ανεμογεννήτρια 

πρέπει να γίνει με ορθά κριτήρια η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασής της. 

Για να γίνει η σωστή επιλογή τοποθεσίας πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες 

συνθήκες του περιβάλλοντος κυρίως, οι οποίες επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στην 

απόδοση, την καλή λειτουργία και την κατάσταση της ανεμογεννήτριας αλλά και 

ορισμένες δραστηριότητες του ανθρώπου με τις οποίες πρέπει να εναρμονιστεί και 

να μην παρακωλύει την ανεμογεννήτρια.  
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Για παράδειγμα πριν την εγκατάσταση μίας ανεμογεννήτριας πρέπει να ελεγχθεί 

αν στην περιοχή υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ειδικά αεροπορικές και 

τηλεπικοινωνιακές βάσεις. Ακόμα, πρέπει να ερευνηθεί η δυνατότητα και η 

πιθανότητα ανάπτυξης αστικού οικισμού στην τοποθεσία εγκατάστασης, και αν 

είναι δυνατόν να προτιμηθεί μία απόσταση 200-300 μέτρα μακριά από οικισμούς, 

ανάλογα το μέγεθος της ανεμογεννήτριας. Επιπροσθέτως θα πρέπει να 

αποφεύγονται περιοχές όπως εθνικά πάρκα, εθνικοί δρυμοί, περιοχές 

προστατευμένες από το πρόγραμμα Natura, και περιοχές εξαιρετικής φυσικής 

ομορφιάς καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης της 

ανεμογεννήτριας από τον τοπικό αρμόδιο. 

Συγχρόνως, πριν επιλεγεί η τοποθεσία εγκατάστασης πρέπει ελεγχθούν οι 

προτεινόμενες θέσεις ως προς κάποιες παραμέτρους όπως η κατάσταση του 

εδάφους στην περιοχή, η εγγύτητα του ηλεκτρικού δικτύου στην ανεμογεννήτρια και 

κάποια περιβαλλοντικά δεδομένα. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτές οι συνθήκες είναι 

ηπιότερες από τις απαιτούμενες για την εγκατάσταση μίας ανεμογεννήτριας, 

διαφορετικά πρέπει να μελετηθεί ενδελεχώς η μηχανική ακεραιότητα της 

εγκατάστασης.  

Ένα μέρος των περιβαλλοντικών συνθηκών που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι 

οι συνθήκες ανέμου. Συγκεκριμένα για τη σχεδίαση της ανεμογεννήτριας έχουν 

μεγάλη σημασία τα κλιματολογικά δεδομένα μιας περιοχής, η ταχύτητα του ανέμου 

σε εκείνη την περιοχή, η μεταβολή της ταχύτητας ανάλογα το υψόμετρο σε αυτή την 

περιοχή και η ένταση της τύρβης του αέρα. Λαμβάνονται επίσης υπόψη η 

διεύθυνση του ανέμου, η τύρβη σε κάθετη και οριζόντια συνιστώσα, οι δυνατοί 

άνεμοι, οι θύελλες, οι τυφώνες και οι καταιγίδες στην περιοχή που μελετάται για 

εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας.  

Συν τοις άλλοις, για την υπό μελέτη περιοχή εγκατάστασης πρέπει να συλλεχθούν 

στοιχεία που αφορούν θερμοκρασίες, τιμές λειτουργίας και ακραίες τιμές, την 

ηλιακή και υπεριώδη ακτινοβολία, για την επίδρασή τους σε κάποια υλικά, τη 

συχνότητα παγετού, πάγου βροχής και χαλαζιού και την πυκνότητα του αέρα. Επίσης 

είναι σημαντικό να υπάρχουν στοιχεία για τις συνθήκες διάβρωσης στην περιοχή, 

και λόγω ατμόσφαιρας στην ανεμογεννήτρια και στο έδαφος, για τη συχνότητα και 

την ένταση σεισμών και κεραυνών στην περιοχή. 
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1.6.4.3. Προετοιμασία Τοποθεσίας 

Στην τοποθεσία που έχει επιλεγεί για να τοποθετηθεί ένα αιολικό πάρκο, όπου και 

αν είναι αυτή η τοποθεσία, αρχικά χαράζονται και ανοίγονται οι δρόμοι για να 

καταστεί δυνατή η μεταφορά των υλικών και των μερών της κάθε 

ανεμογεννήτριας. Σε κάθε τοποθεσία εγκατάστασης ανεμογεννήτριας, το έδαφος 

αξιολογείται ως προς τις ιδιότητές του και το σημείο τοποθέτησης γίνεται επίπεδο. 

Μετά γίνεται η θεμελίωση της κατασκευής στο υπέδαφος, και τοποθετούνται τα 

υπόγεια καλώδια. Αυτά τα καλώδια συνδέουν τις ανεμογεννήτριες σε σειρά τη μία 

με την άλλη, και επίσης συνδέουν όλες τις ανεμογεννήτριες με το κέντρο 

απομακρυσμένου ελέγχου, όπου το αιολικό πάρκο ελέγχεται και η ηλεκτρική 

ενέργεια μεταφέρεται στην παραγωγό εταιρία.  

Αν τοποθετείται μόνο μία ανεμογεννήτρια και όχι ολόκληρο αιολικό πάρκο, τότε 

ισχύει η ίδια γενικότερη διαδικασία απλά απαιτούνται λιγότερα καλώδια καθώς 

γίνεται σύνδεση μόνο μίας ανεμογεννήτριας στο δίκτυο. 

 

1.6.4.4. Ανέγερση πύργου 

Παρ’ όλο που τα μεταλλικά κομμάτια του πύργου κατασκευάζονται πριν από την 

επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης, συνήθως συναρμολογούνται σε αυτή. Τα 

κομμάτια αυτά ενώνονται μεταξύ τους με κοχλιωτή σύνδεση πριν την ανέγερση 

όλου του πύργου, και ο πύργος κρατείται σε οριζόντια θέση και επίπεδο πριν την 

ανέγερση και τοποθέτησή του. Ένας γερανός σηκώνει και τοποθετεί τον πύργο στη 

θέση του, όλες οι κοχλιωτές συνδέσεις σφίγγονται, και η σταθερότητα της 

κατασκευής ελέγχεται μόλις ολοκληρωθεί η τοποθέτηση. 

Πριν από την έκθεση των σχεδίων είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο πύργος 

σχεδιάστηκε με κλίση 1 μοίρας από τη βάση του ως το κέλυφος της ατράκτου. 

Συνεπώς, η διάμετρος του πύργου μειώνεται σταδιακά από τη βάση ως την κορυφή 

δίνοντας ένα σχήμα κωνικό το οποίο προσδίδει στιβαρότητα στην κατασκευή 

έναντι των ταλαντευτικών φαινομένων που εμφανίζονται από τους ανέμους. Το 

ύψος του πύργου ανέρχεται στα 16m, το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο του μήκους 

του πτερυγίου. 

Τα σχέδια του πύργου από το πρόγραμμα Inventor παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Εικόνα 1.34: Χαρακτηριστική εικόνα της ανεμογεννήτριας, όπως αυτή εξήχθηκε 

από το πρόγραμμα Solidworks. 

 

Η τελική μορφή της ανεμογεννήτριας εισάγεται στη συνέχεια στο πρόγραμμα 

αεροδυναμικής ανάλυσης, ANSYS CFX, και πραγματοποιείται η αεροδυναμική 

μελέτη ώστε να εντοπιστούν τα σημεία που ασκούνται πιέσεις είτε στα πτερύγια 

είτε στη συνολική ανεμογεννήτρια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1. ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί μόνο ένα αεροδυναμικό μοντέλο μελέτης των 

ανεμογεννητριών. Το μοντέλο αυτό ονομάζεται μοντέλο μονοδιάστατης ορμής.  

Το μοντέλο αυτό πρωτοθεσπίστηκε από το Rankine το 1865, αλλά αποδίδεται στο 

Betz, και βασίζεται στη θεωρία γραμμικής ορμής. Αρχικά σχεδιάστηκε για να 

βοηθήσει στην πρόβλεψη της απόδοσης προπελών πλοίων. Για το μοντέλο αυτό 

χρησιμοποιείται ένας κυλινδρικός αγωγός ως όγκος ελέγχου, και πάλι ένας 

ομοιόμορφος δίσκος αναπαριστά την πτερωτή. 

Σε αυτό το μοντέλο περιλαμβάνεται μία σειρά παραδοχών που το κάνουν εύκολο 

στη χρήση. Τα αποτελέσματα της μελέτης βάσει του μοντέλου, είναι παρόμοια με 

αρχικούς υπολογισμούς, και χρησιμοποιούνται συχνά ως βάση αναφοράς και 

σύγκρισης. 

Οι παραδοχές που γίνονται είναι οι εξής: 

o Η ροή που περνάει μέσα από τον ενεργό δίσκο, μπορεί να διαχωριστεί από 

την υπόλοιπη ροή με έναν καλά ορισμένο αγωγό ροής. 

o Πλήρως μονοαξονική ροή 

o Ομογενής, ασυμπίεστη, σταθερή ροή 

o Χωρίς τριβή 

o Άπειρος αριθμός πτερυγίων, δηλαδή η ταχύτητα είναι συνεχής πάνω στο δίσκο 

και η ώθηση ομογενής στην επιφάνεια του δίσκου 

o Οι δίνες που προκύπτουν στη ροή από το πέρασμα από τον ενεργό δίσκο είναι 

αμελητέες, δηλαδή ομόρρους χωρίς δίνες 

o Η στατική πίεση αρκετά μακριά πριν και μετά τον ενεργό δίσκο είναι ίση με 

την αδιατάραχη στατική πίεση του περιβάλλοντος 

Με τη χρήση μοντέλου, μπορεί κάποιος να φτάσει στο συμπέρασμα πως η μέγιστη 

απόδοση ισχύος είναι 
16

27
. Αυτό είναι γνωστό και ως το όριο του Betz, όπως αυτό 

εξηγήθηκε προηγουμένως. 
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2.1.1. Επιλογή της ακριβούς τοποθεσίας εγκατάστασης 

ανεμογεννήτριας με βάση ορισμένους αεροδυναμικούς περιορισμούς 

 

Πέραν της προετοιμασίας του εδάφους (βλ. παράγραφο 1.6.4.3.) που είναι 

σημαντικός για τη θεμελίωση της ανεμογεννήτριας, η τοποθεσία είναι πολύ 

κρίσιμη καθώς θα πρέπει να πληροί ορισμένα αεροδυναμικά κριτήρια και να 

υπακούει σε αεροδυναμικούς περιορισμούς. 

Η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης μιας ανεμογεννήτριας είναι από τους 

πλέον σημαντικούς παράγοντες για τη βέλτιστη απόδοση αυτής. Η επιλογή αυτή 

εξαρτάται από: 

 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. 

 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. Οι 

στροβιλισμοί και η πτώση ταχύτητας είναι παράγωγα των παραπάνω 

εμποδίων και επιβάλλεται να ληφθούν σοβαρά υπόψιν. 

 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. 

 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. 

 Η ανατάραξη του αέρα δημιουργεί συχνά στροβιλισμούς λόγω της ύπαρξης 

διαφόρων χαρακτηριστικών της επιφάνειας του εδάφους. Δηλαδή,  αυτοί οι 

στροβιλισμοί επηρεάζουν τόσο την παρεχόμενη ισχύ από τον άνεμο όσο και 

την όλη εγκατάσταση του συστήματος μιας αιολικής μηχανής. 
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 Η ανατάραξη του αέρα είναι η διακύμανση της ταχύτητας του αέρα γύρω 

από τη μέση τιμή και επιδρά στη συλλεγόμενη ισχύ αλλά και σε όλη την 

εγκατάσταση του συστήματος. 

 Η μέγιστη ταχύτητα του ανέμου. Από αυτήν εξαρτάται η αντοχή της 

ανεμογεννήτριας και η μέγιστη απόδοση που μπορεί να επιτευχθεί. Η 

μέγιστη ταχύτητα του ανέμου εξαρτάται έντονα από την επιλογή τοποθεσίας 

και τα χαρακτηριστικά του εδάφους. 

 

2.1.2. Υπολογισμός τραχύτητας 

Η διαδικασία υπολογισμού της τραχύτητας του εδάφους, και οι επιμέρους 

κατηγορίες τραχύτητας, παρατίθενται παρακάτω : 

 

1. Κατηγορία τραχύτητας 1: Ανοιχτές περιοχές χωρίς εμπόδια. Το έδαφος 

είναι επίπεδο ή με πολύ ελαφριές κλίσεις. Μπορεί να υπάρχουν 

μεμονωμένες αγροικίες και χαμηλοί θάμνοι. 

 

2. Κατηγορία τραχύτητας 2: Καλλιεργημένη περιοχή με ορισμένα εμπόδια σε 

απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων μεταξύ τους και μερικά σπίτια. Το 

έδαφος είναι επίπεδο ή κυματώδες με δέντρα και σπίτια. 

 

 

3. Κατηγορία τραχύτητας 3: Συνδυασμός δάσους και καλλιεργημένης 

περιοχής με πολλά εμπόδια στα περίχωρα της πόλης. Τα εμπόδια είναι 

κοντά μεταξύ τους σε αποστάσεις μικρότερες από μερικές εκατοντάδες 

μέτρα.  

 

Ο προσδιορισμός της τραχύτητας του ανέμου ακολουθεί μια συγκεκριμένη 

διαδικασία η οποία παρατίθεται σε ένα χαρακτηριστικό σχήμα το οποίο δείχνει 

όλα τα στάδια που απαιτούνται για την τελική επιλογή της τραχύτητας του 

εδάφους. 
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Εικόνα 2.1: Μετά την εξεύρεση των επικρατουσών διευθύνσεων του ανέμου 

ακολουθεί ο προσδιορισμός της τραχύτητας του εδάφους που πρόκειται να 

εγκαταστήσουμε την ανεμογεννήτρια 

 

Τέλος, όταν πρόκειται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα αιολικό πάρκο 

τίθενται και μερικοί επιπλέον περιορισμοί. Οι δύο κυριότεροι περιορισμοί είναι η 

τοποθεσία να είναι επαρκώς μεγάλη ώστε να χωράνε οι ανεμογεννήτριες, ειδικά 

εφόσον ο δεύτερος υποδεικνύει τις απαραίτητες αποστάσεις ανάμεσα σε κάθε 

ανεμογεννήτρια όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα, υπάρχουν και 
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επιπλέον περιορισμοί που σχετίζονται με την απόσταση μεταξύ των. Ορίζεται ως 

συστοιχία η ομάδα των ανεμογεννητριών που βρίσκονται η μία πίσω από την 

άλλη στη διεύθυνση του ανέμου παράλληλα στο στρόβιλο. Η απόσταση μεταξύ 

των ανεμογεννητριών στην ίδια συστοιχία είναι 7D, ενώ η κάθετη απόσταση 

μεταξύ των συστοιχιών είναι 4D, όπου, D είναι η διάμετρος των πτερυγίων μιας 

ανεμογεννήτριας. 

 

 

Εικόνα 2.2: Αποστάσεις ανεμογεννητριών σε αιολικό πάρκο σύμφωνα με την κύρια 

διεύθυνση του ανέμου . Όπου D, είναι η διάμετρος του πτερυγίου όπως φαίνεται. 
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2.2. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Οι δυνάμεις που ασκούνται σε μία αεροτομή είναι αυτής της άνωσης και της 

αντίστασης. Το μέγεθός τους αλλά και η διεύθυνση εξαρτάται από την γωνία 

προσβολής του ανέμου. Οι δυνάμεις αυτές φαίνονται παραστατικά στην εικόνα 

που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 2.3: Δύναμη άνωσης, οπισθέλκουσα δύναμη και γωνία προσβολής του 

ανέμου στο πτερύγιο της ανεμογεννήτριας 

 

Ακριβώς όπως το φτερό του αεροπλάνου, έτσι και τα πτερύγια των 

ανεμογεννητριών μπορούν να δουλεύουν με τη βοήθεια της άνωσης λόγω του 

σχήματός τους.  Στην επιφάνεια με τη μεγαλύτερη καμπυλότητα (πλευρά 

αναρρόφησης) δημιουργούνται χαμηλές πιέσεις αέρα ενώ στην άλλη επιφάνεια 

(πλευρά κατάθλιψης) οι υψηλές πιέσεις ωθούν το σώμα προς τα πάνω. Το συνολικό 

αποτέλεσμα είναι μια δύναμη ανύψωσης κάθετη στη διεύθυνση της ροής του 

ανέμου, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα. 

Η δύναμη άνωσης γίνεται μεγαλύτερη καθώς ο άξονας του πτερυγίου αποκτάει 

μεγαλύτερη γωνία σε σχέση με τη διεύθυνση του ανέμου. Αυτή ονομάζεται γωνία 

πρόσπτωσης. Σε μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης το πτερύγιο επιβραδύνεται και η 

άνωση μειώνεται ξανά. Οπότε υπάρχει μια βέλτιστη γωνία πρόσπτωσης στην 

οποία εμφανίζεται η μέγιστη άνωση. 
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Εικόνα 2.4: Επίδραση της αύξησης της γωνίας πρόσπτωσης στη ροή γύρω από το 

πτερύγιο 

 

Δυστυχώς, υπάρχει και μια κατασταλτική δύναμη στο πτερύγιο, γνωστή και ως 

οπισθέλκουσα. Αυτή η δύναμη είναι παράλληλη στη διεύθυνση του ανέμου και 

αυξάνει με την αύξηση της γωνίας πρόσπτωσης του ανέμου. Εάν η επιφάνεια 

ανύψωσης είναι κατάλληλη, η άνωση είναι πολύ μεγαλύτερη από την 

οπισθέλκουσα, αλλά σε υψηλές γωνίες πρόσπτωσης, ειδικά όταν το πτερύγιο 

επιβραδύνεται, η οπισθέλκουσα αυξάνεται δραματικά. Οπότε σε μια γωνία 

ελάχιστα μικρότερη από τη γωνία για μέγιστη άνωση, το πτερύγιο έχει μέγιστο 

λόγο Άνωση/Οπισθέλκουσα. Το σημείο βέλτιστης λειτουργίας θα βρίσκεται 

μεταξύ αυτών των δύο γωνιών. 

Από τη στιγμή που η οπισθέλκουσα είναι στη διεύθυνση του ανέμου μετά το 

στρόβιλο φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την ανεμογεννήτρια αφού η οπισθέλκουσα θα 

είναι παράλληλη στον άξονα του στροβίλου, και έτσι δε θα επιβραδυνθεί ο 

στρόβιλος. Απλά θα δημιουργηθεί «ώση», δύναμη η οποία δρα παράλληλα στον 

άξονα του στροβίλου και συνεπώς δεν τείνει να επιταχύνει ή να επιβραδύνει το 

στρόβιλο. Το παραπάνω ισχύει και όταν  ο στρόβιλος είναι σε ακινησία (π.χ. πριν 

την εκκίνηση). Αν και η κίνηση των πτερυγίων οφείλεται εξαιτίας του ανέμου 

σημαίνει, όσον αφορά το πτερύγιο, ότι ο άνεμος πνέει από διαφορετική γωνία. 

Αυτό ονομάζεται φαινόμενος άνεμος. Ο φαινόμενος άνεμος είναι ισχυρότερος 
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από τον πραγματικό άνεμο αλλά η γωνία του είναι λιγότερο ευνοϊκή: αλλάζει τις 

γωνίες της άνωσης και της οπισθέλκουσας για να μειώσει την επίδραση της πρώτης 

και να αυξήσει αυτή της οπισθέλκουσας με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται. Επίσης 

σημαίνει ότι η άνωση συνεισφέρει στην ώση του στροβίλου. Συνεπώς για να 

συντηρηθεί μια καλή γωνία πρόσπτωσης, ο στρόβιλος πρέπει να στραφεί 

περισσότερο προς τη διεύθυνση του πραγματικού ανέμου.  

 

 

Εικόνα 2.5: Απεικόνιση της οπισθέλκουσας δύναμης και της δύναμης άνωσης σε 

σχέση με την γωνία πρόσπτωσης του πραγματικού και φαινόμενου ανέμου. 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνονται όλα τα μεγέθη που εμπλέκονται στην κίνηση 

ενός πτερυγίου ανεμογεννήτριας. Η συσχέτιση του πραγματικού και του 

φαινόμενου ανέμου, οι δυνάμεις άνωσης και αντίστασης καθώς και αυτές της 

ώσης και της ροπής. Τέλος, η διεύθυνση των διανυσμάτων αυτών είναι η 

συγκεκριμένη καθώς ο στρόβιλος κινείται δεξιόστροφα. 
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2.2.1. Στρέψη 

Όσο πιο κοντά στο άκρο του πτερυγίου βρίσκεται ο παρατηρητής τόσο 

μεγαλύτερη γίνεται η γραμμική συνιστώσα της ταχύτητας και αυξάνεται η γωνία 

φαινόμενου ανέμου. Οπότε, το πτερύγιο πρέπει να στραφεί περισσότερο προς το 

άκρο σε σχέση με τη βάση, με άλλα λόγια πρέπει να κατασκευαστεί με μία 

βαθμιαία στρέψη κατά μήκος του. Συνήθως η στρέψη αυτή του πτερυγίου είναι 

10 έως 20
ο 

από τη βάση ως το άκρο. Η απαίτηση για στρέψη του πτερυγίου έχει 

επιπλοκές στην ευκολία κατασκευής αυτού. 

 

 

Εικόνα 2.6: Γραμμική συνιστώσα της ταχύτητας σε σχέση με το σημείο στο πτερύγιο 

και η αλλαγή του φαινόμενου ανέμου με τη μεταβολή του σημείου αυτού 

 

Συνεπώς, καθώς κινούμαστε προς το ακροπτερύγιο η γωνία ανάμεσα από το 

διάνυσμα του πραγματικού ανέμου και του φαινόμενου γίνεται μεγαλύτερη. Πιο 

συγκεκριμένα, ο φαινόμενος άνεμος γίνεται πιο εφαπτομενικός καθώς κινούμαστε 

προς την άκρη του πτερυγίου γεγονός που οφείλεται στη μεγαλύτερη 

περιστροφική ταχύτητα που αναπτύσσεται στο άκρο. 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
84 

2.2.2. Σχήμα διατομής πτερυγίου 

Εκτός από την στρέψη, τα πτερύγια των ανεμογεννητριών παρουσιάζουν 

παρόμοιες απαιτήσεις με τα φτερά ενός αεροπλάνου, και επομένως η κάθετη 

διατομή τους προκύπτει από μία οικογένεια παρόμοιων σχημάτων. Γενικά, ο 

βέλτιστος συνδυασμός άνωσης/οπισθέλκουσας επιτυγχάνεται με μία αεροτομή που 

είναι εμφανώς λεπτόπαχη: το πάχος της μπορεί να είναι μόνο το 10-15% του 

μήκους της χορδής (το μήκος του πτερυγίου στην κατεύθυνση της ροής του 

ανέμου).  

 

 

Εικόνα 2.7: Διάφορες μορφές πτερυγίων ανεμογεννητριών που χρησιμοποιούνται  

 

Αν δεν υπήρχαν κατασκευαστικοί περιορισμοί, αυτές θα ήταν οι αναλογίες των 

μεγεθών σε ένα πτερύγιο, αλλά φυσικά το πτερύγιο πρέπει να υπερνικήσει τις 

δυνάμεις άνωσης, οπισθέλκουσας και τη βαρυτική. Αυτοί οι περιορισμοί 

ουσιαστικά σημαίνουν ότι το πτερύγιο πρέπει να έχει μεγαλύτερο πάχος από το 

αεροδυναμικά ιδανικό, ειδικά με τα σημεία που βρίσκονται κοντά στη βάση (όπου 

το πτερύγιο συνδέεται με την πλήμνη) όπου οι καμπτικές τάσεις είναι 

μεγαλύτερες. Το θετικό είναι πως εκεί ο φαινόμενος άνεμος κινείται πιο αργά και 

το πτερύγιο έχει τη μικρότερη επιρροή στην πλήμνη, και έτσι κάποια 

αεροδυναμική αναποτελεσματικότητα σε αυτό το σημείο έχει μικρότερο 

ενεργειακό κόστος από ότι κοντά στο άκρο του πτερυγίου. Δεδομένου αυτού, η 
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διατομή δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλο πάχος για το μήκος της χορδής της, 

αλλιώς ο αέρας θα αποκολλάται πίσω από το πτερύγιο, όπως συμβαίνει και όταν 

επιβραδύνεται, και η οπισθέλκουσα θα αυξηθεί δραματικά.   

Για να επιτευχθεί μεγαλύτερο πάχος κοντά στη βάση χωρίς να δημιουργηθεί μία 

αεροτομή με κοντή και παχιά διατομή, κάποια σχέδια χρησιμοποιούν μία διατομή 

τύπου flatback. Αυτό προκύπτει συνήθως ως ένα κανονικής διατομής πτερύγιο 

του οποίου το πάχος αυξάνεται προς το πίσω μέρος ώστε να καταλήξει σε 

τετραγωνικής μορφής στην πίσω πλευρά, ή από ένα μεγαλύτερο, μακρύτερο 

πτερύγιο το οποίο κόβεται σε κάποιο σημείο του. Το αποτέλεσμα αυτής της μορφής 

είναι μικρότερη οπισθέλκουσα σε σύγκριση με αυτή που εμφανίζεται σε πτερύγια με 

κυκλική διατομή, αλλά παράγει και περισσότερο θόρυβο και επομένως η 

καταλληλότητά της έγκειται στην τοποθεσία εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας. 

 

 

Εικόνα 2.8: Μορφή πτερυγίου flatback, δηλαδή τετραγωνισμένης δομής στην πίσω 

πλευρά 

 

Υπάρχει ένας συμβιβασμός που πρέπει να γίνει ανάμεσα στην αεροδυναμική και 

κατασκευαστική αποτελεσματικότητα: ακόμα και αν ένα πτερύγιο μπορεί να γίνει 

αρκετά στιβαρό και ανθεκτικό χρησιμοποιώντας πολλά υποστηρίγματα ενίσχυσης 

μέσα του, μπορεί να είναι καλύτερο και προτιμότερο να γίνει λίγο παχύτερο (άρα 

αεροδυναμικά λιγότερο αποδοτικό) αν εξοικονομείται τόσο μεγάλο κόστος από τα 

υλικά, που το ολικό κόστος ηλεκτρισμού μειώνεται. Ο άνεμος είναι δωρεάν 
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άλλωστε, το μόνο που κοστίζει είναι η ανεμογεννήτρια. Συνεπώς, είναι 

αναπόφευκτη κάποια επαναληπτική διαδικασία κατά το στάδιο του σχεδιασμού, 

ώστε να βρεθεί το βέλτιστο πάχος των πτερυγίων. 

 

2.2.3.  Περίγραμμα κάτοψης πτερυγίου 

Η κάτοψη του πτερυγίου έχει επιλεχθεί τέτοια ώστε να επιτύχει στο πτερύγιο μια 

σταθερή επίδραση στην επιβράδυνση του αέρα σε όλο το δίσκο του στροβίλου 

(δηλαδή η άκρη επιβραδύνει τον άνεμο στον ίδιο βαθμό με το κέντρο ή τη βάση 

του πτερυγίου). Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο αέρας δεν εγκαταλείπει το στρόβιλο πολύ 

αργά (προκαλώντας τυρβώδη ροή), αλλά και δεν επιτρέπεται να περάσει 

εσωτερικά πολύ γρήγορα (γεγονός που θα προκαλούσε απώλειες ενέργειας). 

Ενθυμούμενοι το όριο του Betz που αναφέρθηκε παραπάνω, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη μέγιστη παραγωγή ισχύος. 

Επειδή το άκρο του πτερυγίου κινείται με μεγαλύτερη γραμμική ταχύτητα από τη 

βάση, κινείται μέσα από περισσότερο όγκο αέρα, ως εκ τούτου πρέπει να 

δημιουργήσει μια μεγαλύτερη δύναμη άνωσης για να επιβραδύνει τον αέρα αρκετά 

πίσω από τον στρόβιλο. Όπως γνωρίζουμε η δύναμη άνωσης αυξάνεται με το 

τετράγωνο της ταχύτητας και έτσι η ταχύτητα του αέρα είναι η ίδια σε όλο το 

μήκος του πτερυγίου.  Στην πραγματικότητα το πτερύγιο είναι στενότερο στο άκρο 

απ’ ότι κοντά στη βάση και παρ’ όλα αυτά μπορεί να παράγει ικανοποιητική 

άνωση. Η μέγιστη κωνικότητα του πτερυγίου στην κάτοψη που είναι εξωλέμβια 

μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: η χορδή πρέπει να είναι χονδρικά αντιστρόφως 

ανάλογη της ακτίνας. Συνεπώς, αν η χορδή είναι 2m και η ακτίνα 10m, τότε το 

σωστό θα ήταν η χορδή να είναι 1m με αντίστοιχη ακτίνα 10m. Η συγκεκριμένη 

σχέση αποτυγχάνει για σημεία κοντά στη βάση και στο άκρο, όπου γίνονται αλλαγές 

στο σχήμα ώστε να καλυφθούν οι απώλειες. 

Στην πραγματικότητα, μια αρκετά γραμμική κωνικότητα είναι επαρκώς κοντά στο 

βέλτιστο για την πλειονότητα των σχεδίων, σχεδιαστικά ανώτερη και ευκολότερα 

κατασκευάσιμη σε σύγκριση με το βέλτιστο σχήμα. 

Μια χαρακτηριστική εικόνα που δείχνει τη σχέση της κωνικότητας και της ακτίνας 

του πτερυγίου είναι η ακόλουθη. Δηλαδή, ότι η κωνικότητα είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ακτίνας του πτερυγίου.  
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Εικόνα 2.9: Η αντίστροφη σχέση της κωνικότητας με την ακτίνα του πτερυγίου της 

ανεμογεννήτριας για ελάχιστες απώλειες. 

 

2.2.4. Περιστροφική ταχύτητα 

Η ταχύτητα με την οποία θα περιστρέφεται ο στρόβιλος είναι θεμελιώδης επιλογή 

στο σχεδιασμό του, και καθορίζεται σε σχέση με την ταχύτητα του άκρου του 

πτερυγίου που εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου (δηλαδή πριν να 

επιβραδυνθεί ο αέρας από το στρόβιλο). Αυτό καλείται ως λόγος ταχυτήτων στο 

άκρο του πτερυγίου. 

Υψηλές τιμές λόγων ταχυτήτων σημαίνει ότι οι δυνάμεις που ασκούνται (λόγω της 

άνωσης και της οπισθέλκουσας) είναι παράλληλες στον άξονα περιστροφής, γι’ 

αυτό εξαρτώνται από έναν καλό λόγω άνωσης/οπισθέλκουσας. Ο λόγος 

άνωση/οπισθέλκουσα μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από ακαθαρσίες ή από την 

τραχύτητα που ενδέχεται να υπάρχουν στα πτερύγια. 
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Εικόνα 2.10: Επίδραση του πάχους του πτερυγίου στις δυνάμεις άνωσης και 

οπισθέλκουσας υπό τις ίδιες συνθήκες γωνίας πρόσπτωσης. 

 

Χαμηλός λόγος ταχυτήτων στο άκρο φαινομενικά είναι καλύτερη επιλογή, αλλά 

δυστυχώς οδηγεί σε χαμηλότερη αεροδυναμική απόδοση, το οποίο οφείλεται σε 

δύο παράγοντες. Καθώς η δύναμη άνωσης προκαλεί στα πτερύγια ροπή, αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα μια ίσης αλλά αντίθετης κατεύθυνσης επίδραση στον άνεμο, 

τείνοντας να τον κατευθύνει εφαπτομενικά προς άλλη κατεύθυνση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία στροβιλισμών κατάντη του στροβίλου, δηλαδή, ο 

άνεμος περιστρέφεται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των πτερυγίων. Ο 

παραπάνω στροβιλισμός προκαλεί την απώλεια ισχύος και έτσι μειώνει τη 

διαθέσιμη εκμεταλλεύσιμη δύναμη από τον άνεμο. Για χαμηλές ταχύτητες 

περιστροφής απαιτείται περισσότερη ροπή για την ίδια ισχύ, και συνεπώς χαμηλές 

ταχύτητες στο άκρο το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε υψηλές απώλειες λόγω 

των στροβιλισμών. 
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Εικόνα 2.11: Ο τρόπος που επηρεάζει ο λόγος ταχυτήτων τη δημιουργία 

στροβιλισμών κατάντη της ανεμογεννήτριας. 

 

Η άλλη μείωση στη απόδοση λόγω του χαμηλού λόγου ακροπτερυγίου προέρχεται 

από τις απώλειες στο σημείο αυτό, όπου υψηλής πίεσης αέρας στο πτερύγιο 

διαφεύγει γύρω του και καταλήγει στην πλευρά χαμηλής πίεσης, προκαλώντας 

απώλειες ενέργειας. Αφού, ισχύει ότι Ισχύς =Δύναμη x Μετατόπιση, σε χαμηλές 

ταχύτητες περιστροφής τα πτερύγια απαιτείται να παράγουν μεγαλύτερη δύναμη 

άνωσης ώστε να επιτύχουν την ίδια ισχύ. Για να επιτύχουν μεγαλύτερη άνωση για 

ένα δεδομένο μήκος χρειάζεται να είναι πιο πλατειά, το οποίο σημαίνει από 

γεωμετρικής άποψης ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό του μήκους του πτερυγίου 

μπορεί να είναι πιο κοντά στο άκρο. Επομένως, περισσότερος αέρας συμβάλλει σε 

απώλειες στο άκρο με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης. Διάφορες 

τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τις απώλειες στο άκρο, 

όπως μικρά πτερύγια (ευρέως διαδομένα σε αεροσκάφη), αλλά λίγες εφαρμόζονται 

στην πράξη λόγω του πρόσθετου κόστους τους. 
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Υψηλότερη δύναμη άνωσης σε πλατύτερα πτερύγια μεταφράζεται επίσης σε 

υψηλότερα φορτία για τα άλλα στοιχεία, όπως την πλήμνη και τα έδρανα, έτσι 

χαμηλοί λόγοι ταχυτήτων στο άκρο θα αυξήσουν το κόστος αυτών των συσκευών. 

Από την άλλη πλευρά, το πλατύτερο πτερύγιο μπορεί να μεταφέρει καλύτερα τη 

δύναμη άνωσης (όπως συζητήθηκε παραπάνω), και έτσι το πτερύγιο μπορεί να 

είναι φθηνότερο. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι σχεδιαστές στροβίλων συνήθως συμβιβάζονται σε 

λόγους ταχυτήτων στην περιοχή 7-10, γι’ αυτό σε ταχύτητες ανέμου περίπου 

12-15m/s, η άκρη του πτερυγίου μπορεί να κινείται με ταχύτητα περίπου 

120m/s (περίπου 270 μίλια ανά ώρα). Υπάρχουν πρακτικά όρια όσον αφορά την 

απόλυτη ταχύτητα του άκρου του πτερυγίου: οι επιπτώσεις στα πτηνά αλλά και η 

διάβρωση από τη βροχή αρχίζουν να γίνονται πρόβλημα στο χρόνο ζωής των 

πτερυγίων και ο θόρυβος αυξάνεται δραματικά με την αύξηση της ταχύτητας στο 

άκρο. 

 

2.2.5 Έλεγχος ρύθμισης ισχύος μέσω αλλαγής της γωνίας του 

πτερυγίου 

Για μία οικονομική σχεδίαση, η μέγιστη απόδοση της γεννήτριας αλλά και του 

κιβωτίου ταχυτήτων πρέπει να περιορίζεται σε ένα κατάλληλο επίπεδο ομαλής 

λειτουργίας του στροβίλου. Η ιδανική κατάσταση για έναν στρόβιλο είναι να 

εξάγει όσο το δυνατόν περισσότερη ισχύ από τον άνεμο, μέχρι το επίπεδο της 

ονομαστικής ισχύος της γεννήτριας και στη συνέχεια να περιορίσει την εξαγωγή 

ισχύος σε αυτό το επίπεδο καθώς αυξάνεται περισσότερο η ταχύτητα του ανέμου. 

Η εικόνα που έπεται δείχνει την παραγόμενη ισχύ από τον στρόβιλο σε διάφορες 

ταχύτητες ανέμου. Στην εικόνα απεικονίζονται τα σημεία στα οποία εμφανίζεται η 

δημιουργία ισχύος αλλά και το σημείο στο οποίο σταματάει η ανεμογεννήτρια να 

περιστρέφεται λόγω πολύ υψηλών ταχυτήτων ανέμου.   
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Εικόνα 2.12: Παραγόμενη ισχύς από το στρόβιλο σε σχέση με την ταχύτητα ανέμου. 

Ο στρόβιλος μπορεί να παράγει μέγιστη ισχύ για ονομαστική ταχύτητα ανέμου και δε 

θα αυξηθεί παραπάνω με αύξηση της ταχύτητας του ανέμου αλλά θα διατηρηθεί 

σταθερός. 

 

Αν η γωνία των πτερυγίων παραμείνει σταθερή, ο στρόβιλος δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί σε αλλαγές στην ταχύτητα του ανέμου. Αυτό όχι μόνο κάνει αδύνατη 

τη διατήρηση μιας βέλτιστης γωνίας πρόσπτωσης για να παράγει την μέγιστη ισχύ 

σε διάφορες ταχύτητες ανέμου, αλλά δε θα μπορεί και να θέσει εκτός λειτουργίας 

το στρόβιλο σε υψηλές ταχύτητες ανέμου που βασίζεται στο «μπλοκάρισμα» των 

πτερυγίων (γνωστό ως παθητικός έλεγχος). Αυτό δε, δίνει την ιδανική επίπεδη 

καμπύλη ισχύος πάνω από την ονομαστική ταχύτητα του ανέμου όπως διαφαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα, ώστε να περιορίσει τη μέγιστη δύναμη. Ένας παθητικός 

στρόβιλος συνήθως λειτουργεί κάπως χαμηλότερα από το μέγιστο των 

δυνατοτήτων του. 

Εάν αντίθετα τα πτερύγια συνδέονται μέσω ενός εδράνου το οποίο επιτρέπει στη 

γωνία προσβολής να μεταβάλλεται (ενεργητικός έλεγχος), τα πτερύγια μπορούν να 

είναι υπό γωνία για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη απόδοση μέχρι την ταχύτητα 

σχεδιασμού του ανέμου (στην οποία η γεννήτρια παράγει ονομαστική ισχύ 

εξόδου). Πάνω από αυτήν την ταχύτητα μπορούν να στραφούν τα πτερύγια 
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οριζόντια έτσι ώστε να μειώσουν τη γωνία προσβολής του ανέμου και κατ’ 

επέκταση την ανωστική δύναμη. Σε συνθήκες λειτουργίας, ο στρόβιλος μπορεί να 

σταματήσει εντελώς και τα πτερύγια να είναι οριζόντια και ουσιαστικά να μην 

παράγουν καμία δύναμη στρέψης. 

Μία εναλλακτική λύση για τη μείωση της γωνίας προσβολής του ανέμου είναι η 

σκόπιμη αύξηση στο σημείο «μπλοκαρίσματος» (ενεργός έλεγχος). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μειωθεί η άνωση και να αυξηθεί η οπισθέλκουσα και έτσι έχουμε 

το επιθυμητό αποτέλεσμα στην επιβράδυνση της ταχύτητας περιστροφής των 

πτερυγίων. Επίσης, είναι λιγότερο ευαίσθητη στις ριπές ανέμου από την 

οριζοντίωση των πτερυγίων: μειώνοντας την γωνία ανέμου, οι ριπές αυξάνουν τη 

γωνία προσβολής και έτσι τείνει να αυξήσει το «μπλοκάρισμα» των πτερυγίων.  

Επομένως ο έλεγχος της ταχύτητας των πτερυγίων με «μπλοκάρισμα» μπορεί να 

είναι πιο αποτελεσματικός από ότι με οριζοντίωση των πτερυγίων για θυελλώδεις 

καταστάσεις. Και οι δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς 

σχεδιασμούς. 

 

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Ένα από τα βασικά στάδια πριν την υλοποίηση μίας ανεμογεννήτριας είναι ο 

σχεδιασμός της. Για να εκπονηθεί η μελέτη σχεδιασμού ορίζονται συγκεκριμένοι 

κανόνες, λαμβάνονται υπόψη ορισμένα μεγέθη και συνθήκες, και τέλος γίνονται 

κάποιοι συμβιβασμοί για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.  

Ο σχεδιασμός μίας ανεμογεννήτριας αποτελείται από τρία βασικά στάδια. Το 

πρώτο είναι ο καθορισμός των γενικών απαιτήσεων ροής, έργου και ταχύτητας. 

Αυτά τα μεγέθη συνήθως καθορίζονται από τη συγκεκριμένη εκάστοτε εφαρμογή. 

Το δεύτερο στάδιο είναι η ανάπτυξη των διαγραμμάτων ταχύτητας, τα οποία είναι 

σύμφωνα με την επιθυμητή απόδοση και/ή με τον αριθμό των σταδίων. Το τρίτο 

βήμα είναι η σχεδίαση των πτερυγίων που θα αποδώσουν τις γωνίες ροών και τις 

ταχύτητες που απαιτούνται από τα διαγράμματα ταχυτήτων. Αυτό το βήμα 

περιλαμβάνει το σχήμα, το μέγεθος και την απόσταση των πτερυγίων.  

Συγκεκριμένα για τη σχεδίαση των πτερυγίων εισάγεται ο περιορισμός του 

αριθμού των πτερυγίων σε μία ανεμογεννήτρια. Ο περιορισμός της διαθέσιμης 

ενέργειας στον αέρα σημαίνει ότι όσα περισσότερα πτερύγια υπάρχουν σε μία 

ανεμογεννήτρια, τόσο λιγότερη ενέργεια μπορεί να προσλάβει το καθένα από 
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αυτά. Συνέπεια αυτού είναι επίσης ότι κάθε πτερύγιο πρέπει να είναι και πιο λεπτό 

για να διατηρεί την αεροδυναμική του απόδοση. Η συνολική επιφάνεια των 

πτερυγίων ως κλάσμα της συνολικής επιφάνειας σάρωσης ονομάζεται στερεότητα, 

σ, αεροδυναμικά υπάρχει ένα βέλτιστο της τιμής αυτού του μεγέθους για δεδομένη 

ταχύτητα του άκρου του πτερυγίου: όσο περισσότερα πτερύγια υπάρχουν, τόσο 

στενότερο πρέπει να είναι το καθένα από αυτά. Στην πράξη η βέλτιστη στερεότητα 

είναι μικρή (μικρό ποσοστό τοις %), που σημαίνει ότι ακόμα και με τρία πτερύγια 

αυτά πρέπει να είναι αρκετά στενά. Για να κινούνται τα πτερύγια μέσα στον αέρα 

χωρίς μεγάλη αντίσταση, πρέπει αυτά να είναι σχετικά λεπτά σε σύγκριση με το 

πλάτος τους, και έτσι ο περιορισμός στη στερεότητα,  δίνει περιορισμό και στο 

πάχος των πτερυγίων. Επιπλέον, δυσχεραίνεται η κατασκευή των πτερυγίων ώστε 

να είναι επαρκώς ανθεκτικά και στιβαρά καθώς απαιτούνται πιο ακριβά υλικά.  

Για αυτό το λόγο, οι περισσότερες ανεμογεννήτριες δεν έχουν πάνω από τρία 

πτερύγια. Ο άλλος λόγος που επηρεάζει τον αριθμό των πτερυγίων είναι η 

αισθητική: γενικά είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι τρίπτερες ανεμογεννήτριες είναι 

λιγότερο ενοχλητικές ως εικόνα από τις μηχανές με ένα ή δύο πτερύγια.  

 

2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ANSYS CFX 

Το λογισμικό του ANSYS CFX είναι ένα υψηλής απόδοσης, γενικής 

ρευστομηχανικής χρήσης πρόγραμμα που έχει εφαρμοστεί για την 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. 

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 
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δυνατότητα τροποποίησης της γεωμετρίας, χρήσιμα εργαλεία, προηγμένες 

μεθόδους δημιουργίας πλέγματος και εύκολος συντονισμός και μεταφορά 

δεδομένων  και αποτελεσμάτων που μοιράζονται μεταξύ των εφαρμογών.  

Το πρόγραμμα του ANYS CFX χρησιμοποιήθηκε για την αεροδυναμική ανάλυση 

των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας, την αλληλεπίδραση του πύργου με τα 

πτερύγια αλλά και την επίδραση των κόκκων της άμμου στα πτερύγια. Για την 

πραγματοποίηση των παραπάνω αναλύσεων εισήχθη η γεωμετρία από το 

σχεδιαστικό πρόγραμμα Solidworks και ακολουθήθηκαν τα απαραίτητα βήματα 

ώστε να εξάγουμε τα θεμιτά αποτελέσματα. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν 

παρατίθενται λεπτομερώς παρακάτω ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να 

αντιληφθεί όλες τις συνιστώσες που υπεισέρχονται στην ανάλυση και να είναι 

ικανός να πραγματοποιήσει τη δική του. 

 

2.4.1.Καθορισμός γεωμετρίας 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου στο πρώτο βήμα έγινε εισαγωγή της 

γεωμετρίας που δημιουργήθηκε στο σχεδιαστικό πρόγραμμα. Έπειτα, 

δημιουργήθηκε το πεδίο γύρω από την ανεμογεννήτρια στο οποίο έγινε η μελέτη 

επίδρασής της στη ροή δίνοντας παραπάνω έμφαση στην περιοχή γύρω από τα 

πτερύγια.  

Η παρακάτω εικόνα απεικονίζει τις διαστάσεις του πεδίου οι οποίες προέκυψαν 

από μαθηματικούς υπολογισμούς. Οι μαθηματικοί υπολογισμοί 

πραγματοποιήθηκαν σε υπολογιστικό φύλλο Excel (το οποίο βρίσκεται στο 

επισυναπτόμενο CD).  
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Εικόνα 2.13: Διαστάσεις του πεδίου στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι 

ρευστομηχανικές μελέτες. Η απόσταση του πεδίου από την αρχή έως τα πτερύγια 

είναι 15m και από τα πτερύγια έως το τέλος είναι 150m. 

  

Το πεδίο παρότι φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλο, εντούτοις είναι το κατάλληλο 

για τη μελέτη του ομόρρου κατάντη της ανεμογεννήτριας και να παρατηρηθούν οι 

δίνες, η κατανομή ταχύτητας αλλά και η κατανομή πίεσης. Πέραν όμως του 

μήκους του πτερυγίου δόθηκε προσοχή και στην επιφάνεια του πεδίου ανάντη της 

ανεμογεννήτριας που είναι κάθετη στη ροή. Οι διαστάσεις επιλέχθηκαν ώστε να 

μην επηρεάζουν τα φαινόμενα που δημιουργούνται κοντά στο δίσκο. Όσο πιο 
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ακέραια η ροή τόσο πιο αξιόπιστα τα αποτελέσματα από την αεροδυναμική 

μελέτη.   

 

 

Εικόνα 2.14: Διαστάσεις πεδίου με ύψος 40m, πλάτος 45m και διάμετρο 15m.  

 

Οι αποστάσεις που αναφέρονται στις εικόνες προέκυψαν από τη βιβλιογραφία με 

τη σκεπτική ότι επιθυμούσαμε να μελετήσουμε τις μεταβολές στο πεδίο της ροής 

ανάντη της ανεμογεννήτριας σε απόσταση D, όπου D είναι η διάμετρος του 

δίσκου, και σε απόσταση 10D κατάντη της ανεμογεννήτριας με σκοπό να 

μελετηθεί η πλήρης ανάπτυξη του ομόρρου της ροής.  

 

2.4.1.1. Μαθηματικοί υπολογισμοί 

Για τους μαθηματικούς υπολογισμούς της ανάπτυξης του ομόρρου 

χρησιμοποιήθηκε το απλοποιημένο πρότυπο Abramovich. 
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Όπου, 

U: η ταχύτητα του ανέμου ανάντη της ανεμογεννήτριας, m/s, 

UT: η ταχύτητα του ανέμου στο δυναμικό πυρήνα, m/s, 

ξ: η παράμετρος αδιάστατης απόστασης,  

ΔU: το έλλειμμα ταχύτητας στον άξονα συμμετρίας, m/s, 

RC: διάφορες ακτίνες δυναμικού πυρήνα για τα διάφορα xc, m. 

 

Παρακάτω ορίζονται τα ακόλουθα μεγέθη: 
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Όπου, 
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Επιπλέον, π λόγος 
( )dR x

dx
 υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 
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Όπου, 

α: η ένταση της τύρβης, %, και 
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U
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Όπου, 
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                                                                                               (Εξ. 2.9)

 

 

Όπου, 
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CT: ο συντελεστής ώσης. [10] 

 

Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψαν οι διαστάσεις του πεδίου στο οποίο 

αναπτύσσεται ο ομόρρους. Οι διαστάσεις διαφαίνονται στις πρώτες εικόνες της 

παραγράφου.  

Μια συγκριτική εικόνα της ανάπτυξης της διαμέτρου του ομόρρου και τη διάμετρο 

των πτερυγίων σε απόσταση 150m (ή 10D)  από το δίσκο είναι η ακόλουθη:  

 

Εικόνα 2.15: Απεικόνιση της ανάπτυξης του ομόρρου σε απόσταση 150m σε σχέση 

με τη διάμετρο του δίσκου. 
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Δημιουργήθηκε ένα κεντρικό πεδίο που προσομοιώνει την ελεύθερη ροή του 

ανέμου εντός του οποίου υπάρχει ένα μικρότερο πεδίο 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. 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τα δύο αυτά πεδία και που ακριβώς είναι 

τοποθετημένα. 

 

Εικόνα 2.16: Το πεδίο που προσομοιώνει την ελεύθερη ροή του ανέμου. 
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Εικόνα 2.17: Το πεδίο που περιλαμβάνει το δίσκο για τη μελέτη των αεροδυναμικών 

χαρακτηριστικών πάνω στα πτερύγια. 

 

Ο δίσκος είναι το τμήμα που βρίσκεται εντός του μεγάλου πτερυγίου και έχει 

πράσινο χρώμα. 

 

2.4.2. Δημιουργία Πλέγματος 

Μετά τη δημιουργία της τελικής γεωμετρίας έπεται η δημιουργία του πλέγματος 

της ανεμογεννήτριας αλλά και του πεδίου γύρω από αυτή. Όπως γίνεται σαφές η 

πυκνότητα του πλέγματος απαιτείτο να είναι μεγαλύτερη στα πτερύγια απ’ ότι στο 

εξωτερικό πεδίο καθώς η μελέτη των αεροδυναμικών μεγεθών πραγματοποιήθηκε 

στα πρώτα. Λόγω περιορισμένης υπολογιστής δύναμης ήταν απαραίτητο να 

περιοριστούμε στα 5 εκατομμύρια στοιχεία πλέγματος. Όμως μετά από 

επαναλήψεις και ορισμένες ρυθμίσεις δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στα πτερύγια 

και μειώθηκε το πλήθος των στοιχείων στο υπόλοιπο πεδίο. Η παρακάτω εικόνα 

επαληθεύει τα λεγόμενα. 
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Εικόνα 2.18: Χαρακτηριστικό του πλήθους των στοιχείων του πλέγματος.  

 

Τα πτερύγια αλλά και το εσωτερικό πεδίο μελέτης των αεροδυναμικών 

χαρακτηριστικών αποδεικνύεται ότι έχουν σαφώς μεγαλύτερη πυκνότητα και το 

εξωτερικό πεδίο παρουσιάζει μια πιο αραιή τοποθέτηση των στοιχείων στο 

πλέγμα. 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του πλέγματος όπως ο 

συνολικός αριθμός, το εύρος διαστάσεων των στοιχείων, το πάχος του πρώτου 

στρώματος κλπ.  
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Πίνακας 2.1: Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της 

δημιουργίας του πλέγματος.  
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2.4.2.1. Πάχος πρώτου στρώματος (First Layer Thickness/Height) 

Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις έχουν συζητηθεί οι απαιτήσεις του inflation για την 

επίλυση ή την μοντελοποίηση των επιδράσεων της ροής πάνω στη διεπιφάνεια με 

το αντικείμενο και πως αυτό επηρεάζεται από το τυρβώδες οριακό στρώμα. Έχει 

προσδιοριστεί η τιμή του y-plus ως η κρίσιμη παράμετρος για τη δημιουργία 

πλέγματος από τις απαιτήσεις του inflation, αφού μας επιτρέπει να 

προσδιορίσουμε εάν το πρώτο στοιχείο βρίσκεται στο εσωτερικό του στρωτού 

υπό-στρώματος, ή στη λογαριθμική περιοχή. Στη συνέχεια μπορεί να επιλεχθεί το 

καταλληλότερο μοντέλο τύρβης για αυτήν την τιμή. Ενώ αυτή η θεωρητική γνώση 

είναι σημαντική για σύνθετες περιοχές του τυρβώδους οριακού στρώματος και πως 

σχετίζεται με τις τιμές του y-plus, είναι επίσης χρήσιμη για τη διεξαγωγή ενός 

τελικού ελέγχου κατά τη διαδικασία του post-processing ώστε να καταστεί βέβαιο 

ότι υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός στρωμάτων και να απεικονιστεί πλήρως το 

τυρβώδες προφίλ του οριακού στρώματος, με βάση το μοντέλο τύρβης που 

χρησιμοποιήθηκε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές του y-

plus μπορούν να είναι ανεκτές εάν η ανάλυση του οριακού είναι επαρκής. 

Για την πλειονότητα των βιομηχανικών περιπτώσεων, συνίσταται η χρήση 

μοντέλων τύρβης δύο εξισώσεων, ή μοντέλα που χρησιμοποιούν την τυρβώδη 

έννοια του ιξώδους και τον τυρβώδη λόγο του ιξώδους (δηλαδή το τυρβώδες 

ιξώδες πάνω από το μοριακό ιξώδες). Μπορεί να γίνει χρήση αυτής της έννοιας για 

να απεικονιστούν οι σύνθετες περιοχές του τυρβώδους οριακού στρώματος, και 

τελικά να απεικονιστεί το πόσο καλά μπορεί να επιλυθεί το προφίλ του οριακού 

στρώματος. Για το inflation χρησιμοποιούνται prism layers και για την ελεύθερη 

ροή στοιχεία τεσσάρων ακμών. Αφού έχει υπολογιστεί η λύση, μέσα σε ένα CFD-

Post μπορεί να δημιουργηθεί μια επιπλέον μεταβλητή που ονομάζεται eddy 

viscosity. Στη συνέχεια, με τη γραφική αναπαράσταση της μεταβλητής σε ένα 

κατάλληλο επίπεδο, και την υπέρθεση του πλέγματος κοντά στο τοίχωμα μπορεί 

να απεικονιστεί η ανάλυση του οριακού στρώματος. [11] 

Το πάχος πρώτου στρώματος γίνεται αντιληπτό από την παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 2.19: Το πάχος του πρώτου στρώματος που βρίσκεται γύρω από την 

αεροτομή.      

 

Για να καταλήξουμε όμως σε αυτήν την εικόνα πραγματοποιήθηκαν πολλές 

ρυθμίσεις στις αεροτομές καθώς η ακμή προσβολής δε διέθετε την κατάλληλη 

ακρίβεια προσδίδοντας ατέλειες (ασυνάρτητες γωνίες) λόγω της λανθασμένης 

τοποθέτησης των στοιχείων του πλέγματος. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι τα 

στοιχεία του πλέγματος δεν ήταν αρκετά μικρά ώστε να προσαρμόζονται 

κατάλληλα σε καμπύλες επιφάνειες και έτσι ρυθμίστηκε το μέγεθός τους. 

Συνεπώς, τα μικρότερα στοιχεία μπόρεσαν να ακολουθήσουν με αποδεκτή 

ακρίβεια την καμπυλότητα των ακμών προσβολής. Θα πρέπει μα τονισθεί ότι οι 

ατέλειες είχαν ως αποτέλεσμα να αποδώσουν απρόσμενες φορτίσεις στις πλευρές 

κατάθλιψης και αναρρόφησης. Η σταδιακή βελτίωση των γωνιών αυτών 

διαφαίνεται στις παρακάτω εικόνες. 
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                   α                                        β                                       γ 

 

                    δ                                      ε                                       ζ 
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                           η                                                           θ 

Εικόνα 2.20: Τα στάδια της διόρθωσης του πλέγματος στις αεροτομές των 

πτερυγίων της ανεμογεννήτριας.         

 

Στο σημείο αυτό αφού έχουν δοθεί οι κατάλληλες εικόνες για το υποκεφάλαιο της 

δημιουργίας του πλέγματος θεωρήθηκε ότι εικόνα που θα περιλαμβάνει το σύνολο 

του πεδίου θα ήταν χρήσιμη. 
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Εικόνα 2.21: Το πλέγμα όπως αυτό έχει δημιουργηθεί για όλο το πεδίο που 

περιλαμβάνει την ανεμογεννήτρια. 

 

Καθίσταται σαφές ότι η πυκνότητα του πλέγματος είναι πολύ μεγαλύτερη στη 

βασική περιοχή μελέτης, που είναι τα πτερύγια ή το πεδίο του δίσκου που τα 

περικλείει στο εσωτερικό του. Η πυκνότητα σχετίζεται με το πιο σκούρο χρώμα 

που εμφανίζεται στην περιοχή αυτή. Το στάδιο της δημιουργίας του πλέγματος 

ήταν αρκετά χρήσιμο για την κατανόηση της σημασίας της ακρίβειας στην 

απόδοση των αεροδυναμικών χαρακτηριστικών καθώς ο βαθμός της ακρίβειας 

σχετίζεται άμεσα από το πλήθος και το μέγεθος των στοιχείων του πλέγματος. 

 

2.4.3. 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 
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συνολικό πεδίο που συμβαίνουν οι μεταβολές αυτές, το έδαφος, το δίσκο της 

ανεμογεννήτριας και έναν αριθμό άλλων δεδομένων. Τα παραπάνω στοιχεία 

γίνονται φανερά από τις εικόνες που ακολουθούν.  

 

 

α                                                      β 

 

γ                                                       δ 

ε 

Εικόνα 2.22: α) είσοδος του ανέμου στο πεδίο (inlet), β) έξοδος του ανέμου από το 

πεδίο (outlet), γ) έδαφος (no slip wall), δ) δίσκος που περιλαμβάνει τα πτερύγια 

(disk), ε) το συνολικό πεδίο (free slip walls). 
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Στο στάδιο αυτό της ανάλυσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ο όρος του «No slip 

wall» ο οποίος σχετίζεται με την προσομοίωση του εδάφους. Το οριακό στρώμα 

που δημιουργείται στο έδαφος επηρεάζει τη ροή του ανέμου δημιουργώντας 

στροβιλισμούς. Επομένως, είναι απαραίτητος ο ορισμός της τραχύτητας που 

διαθέτει το έδαφος ώστε η ανάλυση να είναι πιο ακριβής και αποδεκτή. Μια 

πρόσθετη παραδοχή είναι ότι η ροή του ανέμου στην είσοδο και την έξοδο είναι 

ομοιόμορφη. Τέλος, το μέγεθος της τύρβης του ανέμου έχει οριστεί 5% όπως έχει 

πολλάκις αναφερθεί σε δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων.  

 

2.4.4. Αποτελέσματα (Results) 

2.4.4.1. Σημείο Ανακοπής (Stagnation Point) 

Τα αποτελέσματα από την αεροδυναμική ανάλυση των πτερυγίων της 

ανεμογεννήτριας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί 

προστιθέμενη αξία στη γνώση του τμήματος των Μηχανολόγων Μηχανικών από 

την πλευρά της μελέτης διπλωματικών εργασιών. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για 

ένα πλήθος ταχυτήτων ανέμου και συνεπώς για ένα πλήθος λόγων ακροπτερυγίων. 

Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι εξής τιμές ταχυτήτων:  8,33m/s, 8,82m/s, 9,38m/s, 

10m/s, 10,71m/s 11,54m/s, 12,5m/s, 13,64m/s και 15m/s. Αφού 

πραγματοποιηθήκαν οι αναλύσεις για ένα μεγάλο αριθμό επαναλήψεων που φτάνει 

την τιμή των 3200 μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της 

κατανομής της ταχύτητας αλλά και της πίεσης σε διαφορετικά σημεία των 

αεροτομών των πτερυγίων. Τα σημεία από τα οποία εξήχθησαν εικόνες και 

διαγράμματα είναι στο 0,2, 0,5 και 0,82 του συνολικού μήκους του πτερυγίου. Για 

την κατανόηση των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται συγκριτικά οι εικόνες της 

κατανομής της πίεσης για το ίδιο σημείο στην αεροτομή αλλά για διαφορετική 

τιμή της ταχύτητας του ανέμου.  
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2.4.4.1.1. Σημείο ανακοπής σε span 0,2 

  
α β 

  
γ δ 

  
ε ζ 
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η θ 

 

Εικόνα 2.23: α) κατανομή πίεσης σε 

8,33m/s, β) κατανομή πίεσης σε 

8,82m/s, γ) κατανομή πίεσης σε 9,38m/s, 

δ) κατανομή πίεσης σε 10m/s, ε) 

κατανομή πίεσης σε 10,71m/s, ζ) 

κατανομή πίεσης σε 11,54m/s, η) 

κατανομή πίεσης σε 12,5m/s, θ) 

κατανομή πίεσης σε 13,64m/s και ι) 

κατανομή πίεσης σε 15m/s, για το 

σημείο που αντιστοιχεί στο 20% (ή 0,2) 

του συνολικού μήκους του πτερυγίου. 

 
ι 

                                                                                                      

 

Γίνεται αντιληπτό από τις παραπάνω εικόνες ότι καθώς αυξάνεται η ταχύτητα  ή 

μειώνεται ο λόγος ακροπτερυγίου του ανέμου που προσκρούει στα πτερύγια τόσο 

αυξάνεται και η γωνία πρόσπτωσης αλλά και η μέγιστη πίεση στο σημείο 

ανακοπής. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ενδεικτικές τιμές των μεγεθών αυτών. 
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 Ταχύτητα  

(m/s) 

Γωνία 

προσβολής 

Μέγιστη πίεση 

(Pa) 

Ελάχιστη 

πίεση (Pa) 

Α 8,33 10,1 276,6 -318,4 

Β 8,82 11,4 269,1 -286,3 

Γ 9,38 12,9 276,7 -318,2 

Δ 10 14,4 276,4 -356,3 

Ε 10,71 16,2 296,3 -410,1 

Ζ 11,54 18,1 282,8 -485,3 

Η 12,5 20,3 326 -609,3 

Θ 13,64 22,7 343,6 -795,9 

Ι 15 25,4 366,9 -1127 

Πίνακας 2.2: Τιμές της μεταβολής της γωνίας προσβολής, της μέγιστης και της 

ελάχιστης πίεσης που εμφανίζεται στο σημείο ανακοπής σε σχέση με την ταχύτητα 

προσβολής στο 20% του μήκους του πτερυγίου. 

 

Το επόμενο σημείο στο οποίο θα εκτεθούν εικόνες που θα παρουσιάζουν την 

κατανομή πίεσης αλλά και τα άλλα μεγέθη είναι το 50% του συνολικού μήκους 

του πτερυγίου.  
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2.4.4.1.2. Σημείο Ανακοπής σε span 0,5 

  
α    β 

  
γ   δ 

  
ε ζ 
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η θ 

 

Εικόνα 2.24: α) κατανομή πίεσης σε 

8,33m/s, β) κατανομή πίεσης σε 8,82m/s, 

γ) κατανομή πίεσης σε 9,38m/s, δ) 

κατανομή πίεσης σε 10m/s, ε) κατανομή 

πίεσης σε 10,71m/s, ζ) κατανομή πίεσης 

σε 11,54m/s, η) κατανομή πίεσης σε 

12,5m/s, θ) κατανομή πίεσης σε 13,64m/s 

και ι) κατανομή πίεσης σε 15m/s, για το 

σημείο που αντιστοιχεί στο 50% (ή 0,5) 

του συνολικού μήκους του πτερυγίου. 

 

ι 
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 Ταχύτητα  

(m/s) 

Γωνία 

προσβολής 

Μέγιστη 

πίεση (Pa) 

Ελάχιστη 

πίεση (Pa) 

Α 8,33 4,4 1225 -1085 

Β 8,82 4,4 1218 -1044 

Γ 9,38 5,1 1225 -1085 

Δ 10 5,9 1200 -1134 

Ε 10,71 6,8 1257 -1204 

Ζ 11,54 7,8 1178 -1297 

Η 12,5 9 1287 -1417 

Θ 13,64 10,5 1309 -1599 

Ι 15 12,1 1329 -1893 

Πίνακας 2.3: Τιμές της μεταβολής της γωνίας προσβολής, της μέγιστης και της 

ελάχιστης πίεσης που εμφανίζεται στο σημείο ανακοπής σε σχέση με την ταχύτητα 

προσβολής στο 50% του μήκους του πτερυγίου. 

 

Η συμπεριφορά της γωνίας προσβολής είναι μικρότερη από την πρότερη 

περίπτωση, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυξάνεται η συνιστώσα 

δύναμης της άνωσης και μειώνεται η δύναμη της αντίστασης. Πιο συγκεκριμένα, 

αυξάνεται ο λόγος του συντελεστή άνωσης προς τον συντελεστή αντίστασης. Η 

αύξηση αυτού του λόγου οδηγεί και σε αύξηση της ισχύος της ανεμογεννήτριας.   
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2.4.4.1.3. Σημείο ανακοπής σε span 0,82 

  
α     β 

  
γ δ 

  
ε ζ 
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η    θ 

 

Εικόνα 2.25: α) κατανομή πίεσης σε 

8,33m/s, β) κατανομή πίεσης σε 8,82m/s, 

γ) κατανομή πίεσης σε 9,38m/s, δ) 

κατανομή πίεσης σε 10m/s, ε) κατανομή 

πίεσης σε 10,71m/s, ζ) κατανομή πίεσης 

σε 11,54m/s, η) κατανομή πίεσης σε 

12,5m/s, θ) κατανομή πίεσης σε 13,64m/s 

και ι) κατανομή πίεσης σε 15m/s, για το 

σημείο που αντιστοιχεί στο 82% (ή 0,82) 

του συνολικού μήκους του πτερυγίου. 

 
ι 

 

    

                                                                              

    

                                                                                   

 

 

 

 

  



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
119 

 Ταχύτητα  

(m/s) 

Γωνία 

προσβολής 

Μέγιστη πίεση 

(Pa) 

Ελάχιστη 

πίεση (Pa) 

Α 8,33 2,0 3121 -2380 

Β 8,82 2,4 3139 -2291 

Γ 9,38 2,9 3121 -2380 

Δ 10 3,4 3000 -2489 

Ε 10,71 3,9 3008 -2617 

Ζ 11,54 4,6 2838 -2771 

Η 12,5 5,4 3154 -2957 

Θ 13,64 6,3 3267 -3241 

Ι 15 7,4 3312 -3817 

Πίνακας 2.4: Τιμές της μεταβολής της γωνίας προσβολής, της μέγιστης και της 

ελάχιστης πίεσης που εμφανίζεται στο σημείο ανακοπής σε σχέση με την ταχύτητα 

προσβολής στο 82% του μήκους του πτερυγίου. 

 

Η τρίτη αυτή περίπτωση δείχνει ότι κοντά στην άκρη του πτερυγίου η γωνία 

πρόσπτωσης είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με τα άλλα δύο σημεία. Επιπλέον, οι 

μικρές γωνίες προσβολής σε τμήματα κοντά στο ακροπτερύγιο είναι ακριβώς το 

επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς αυτές ακριβώς οι περιοχές συνεισφέρουν 

περισσότερο στην παραγωγή ισχύος.  

Συνολικά, η συμπεριφορά της γωνίας προσβολής αλλά και της κατανομής της 

πίεσης στα σημεία του πτερυγίου που παρουσιάστηκαν δείχνουν μια επιθυμητή 

τάση από άποψη αεροδυναμικότητας αλλά βέβαια το τελικό κριτήριο είναι ο 

συντελεστής ισχύος. Το διάγραμμα του συντελεστή ισχύος σε συνάρτηση της 

ταχύτητας του ακροπτερυγίου θα δοθεί σε επόμενο υποκεφάλαιο.  

Τα επόμενα αποτελέσματα αναφέρονται στην πίεση που εμφανίζεται ανάντη και 

κατάντη του στροβίλου της ανεμογεννήτριας. Δηλαδή, αναφέρονται στην πτώση 

πίεσης για τρείς τιμές ταχύτητας καθώς η συμπεριφορά τους είναι παρεμφερής και 

δεν εξυπηρετεί τον αναγνώστη περισσότερο. 
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2.4.4.2. Μεταβολή πίεσης σε σχέση με την ταχύτητα στο στρόβιλο 

 

α 

 

β 
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γ 

Εικόνα 2.26: α) ΔP σε ταχύτητα 8,33m/s, β) ΔP σε ταχύτητα 10,71m/s και γ) ΔP σε 

ταχύτητα 15m/s. 

 

Από τα τρία αυτά διαγράμματα φαίνεται ότι η διαφορά πίεσης που εμφανίζεται 

στο στρόβιλο είναι μικρότερη στην τιμή ταχύτητας των 10,71m/s. Όπως είναι 

γνωστό, η διαφορά πίεσης συνεισφέρει στην συνολική ισχύ. Η αύξηση της ισχύος 

εξαρτάται ανάλογα από τη διαφορά πίεσης. Παρ’ όλο που η διαφορά πίεσης είναι 

μεγαλύτερη στην τιμή της ταχύτητας των 15m/s, η τιμή αυτή δεν είναι η βέλτιστη 

επιλογή για μια ανεμογεννήτρια. Ο λόγος είναι ότι μεγάλες τιμές ταχύτητας 

ανέμου προκαλούν μεγαλύτερες φορτίσεις στα πτερύγια και στα επιμέρους 

μηχανολογικά συστήματα. Συνολικά, παρατηρήθηκε ότι μια τιμή ταχύτητας η 

οποία μπορεί να συναθροίσει όλες τις επιδράσεις και να αποτελέσει τη βέλτιστη 

λύση είναι αυτή των 10m/s.  
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2.4.4.3. Επίδραση του πύργου στα πτερύγια 

Τα πτερύγια ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα (HWAT) στη σύγχρονη εποχή 

έχουν γίνει αρκετά μεγαλύτερα, από μία διάμετρο 24 m το 1960 σε μεγαλύτερα 

από 120 m μετά το 2000. Αυτό οδήγησε αυτές τις μεγάλης ισχύος ανεμογεννήτριες 

να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα όπως διαφορετική φόρτιση στα πτερύγια 

λόγω της μεταβλητότητας της έντασης του ανέμου, προβλήματα στη ρύθμιση της 

περιστροφής του στροφέα, προβλήματα λόγω της αλληλεπίδρασης των πτερυγίων με 

τον πύργο, προβλήματα λόγω της αποκόλλησης της ροής και πολλά άλλα. Είναι 

αρκετά δύσκολο να προβλεφθεί η ασταθής αεροδυναμική απόκριση των διαφόρων 

συστημάτων σε σύνθετες συνθήκες ροής. Παρ’ όλο, που έχουν πραγματοποιηθεί 

πολλές πειραματικές και υπολογιστικές μελέτες στον τομέα αυτό, μια συνολική 

κατανόηση του αντικειμένου της ασταθούς αεροδυναμικής ροής και τις επιδράσεις 

της στα συστήματα της ανεμογεννήτριας δεν έχει καταστεί εφικτή.  

Η επίδραση των πτερυγίων με τον πύργο δεν ήταν κρίσιμη όταν οι 

ανεμογεννήτριες ήταν μικρότερης ισχύος σε σχέση με τις σύγχρονες 

ανεμογεννήτριες που παράγουν πολλά MW ηλεκτρικής ισχύος. Ωστόσο, έχει γίνει 

πολύ σημαντικό το να μελετηθεί η εν λόγω αλληλεπίδραση και τις απόρροιες 

αυτής στα συστήματα της ανεμογεννήτριας. Παρόλο που η μείωση της ταχύτητας 

λόγω του πύργου είναι μικρή σε σχέση με τις υπήνεμη ανεμογεννήτριες, η 

αλληλεπίδραση πτερυγίων-πύργου στις προσήνεμη ανεμογεννήτριες είναι ένα 

σύνθετο αεροδυναμικό πρόβλημα καθώς δημιουργούνται φαινόμενα μη 

γραμμικότητας οι οποίες επηρεάζουν τα φορτία που ασκούνται στα συστήματα 

καθώς τα πτερύγια περνούν μπροστά από τον πύργο. Συνεπώς, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη μια πρόβλεψη της αεροδυναμικής φόρτισης λόγω της αλληλεπίδρασης 

πτερυγίων-πύργου. Δυστυχώς, ελάχιστες μελέτες έχουν διεξαχθεί για την 

αλληλεπίδραση πτερυγίων-πύργου στις προσήνεμη ανεμογεννήτριες και τις 

επιδράσεις που έχουν στην αεροδυναμική φόρτιση για διάφορες συνθήκες ανέμου. 

Έτσι, αναπτύχθηκε ένα κατάλληλο αριθμητικό εργαλείο ώστε να καταστεί 

αντιληπτή η αλληλεπίδραση πτερυγίων-πύργου και να εκτελεστούν παραμετρικές 

αναλύσεις για διάφορες συνθήκες ανέμου και πύργου. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος πλέγματος ασταθούς στροβιλότητας (Unsteady Vortex Lattice Method-

UVLM) βασιζόμενη σε μια δυναμική ροή χρονικά μεταβαλλόμενου ομόρους και η 

μέθοδος διόρθωσης μη γραμμικής στροβιλότητας (Nonlinear Vortex Correction 

Betz-NVCM) για αεροδυναμικές αναλύσεις.  
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2.4.4.3.1. Μέθοδος Διόρθωσης μη Γραμμικής Στροβιλότητας-NVCM 

Οι επιδράσεις του πάχους και του ιξώδους δε μπορούν να ληφθούν υπόψη από τη 

μέθοδο UVLM σε δυναμικές ροές. Συνεπώς, χρησιμοποιείται συνήθως ένας 

δισδιάστατος πίνακας ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις. Σε αυτή τη 

διαδικασία ο αριθμός Reynolds και οι αποτελεσματικές γωνίες πρόσπτωσης είναι 

αναγκαία για τον αεροδυναμικό υπολογισμό, και αυτά εξάγονται από τη μέθοδο 

UVLM. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία έχει το πρόβλημα ότι η μέθοδος UVLM 

λαμβάνει υπόψη τις δευτερεύουσες κυκλοφορίες στην επιφάνεια άνωσης χωρίς να 

τις συσχετίζει με τις επιδράσεις του πάχους και του ιξώδους. Με αυτόν τον τρόπο 

υπολογίζεται μια λανθασμένη γωνία πρόσπτωσης και ως εκ τούτου ο προκύπτον 

πίνακας υπολογίζει λανθασμένους αεροδυναμικούς συντελεστές. Αυτό το 

πρόβλημα διορθώνεται μέσω της τροποποίησης της έντασης της τοπικής 

στροβιλότητας στα άκρα ενισχύοντας την άνωση (bound vortex). Αυτός είναι ο 

πυρήνας της προσέγγισης NVCM. 

 

2.4.4.3.2. Μέθοδος Πλέγματος Ασταθούς Στροβιλότητας-UVLM 

Η προσέγγιση UVLM βασίζεται στις συνθήκες δυναμικής ροής. Η εξίσωση που 

διέπει τη μη περιστρεφόμενη, ασυμπίεστη και χωρίς ιξώδες ροή είναι η εξίσωση 

Laplace: 

2 * 0                                                                                                     (Εξ. 2.10) 

Για να λυθεί η εξίσωση Laplace, οι λύσεις πρέπει να ικανοποιούν την οριακή 

συνθήκη ότι σε ένα στερεό σώμα η συνιστώσα της ταχύτητας στην επιφάνεια 

πρέπει να είναι μηδέν. 

0BV n 
                                                                                                (Εξ. 2.11)

 

B body wakeV V V V r   
                                                                 (Εξ. 2.12)

 

Όπου, 

VB: η ολική ταχύτητα του σώματος, m/s, 

V


: η ταχύτητα της αδιατάρακτης ροής, m/s, 
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Vbody: η μεταβολή ταχύτητας λόγω της ιδιομορφίας του σώματος, m/s, 

Vwake: η μεταβολή ταχύτητας λόγω του ομόρρους, m/s, 

Ω: η περιστροφική ταχύτητα, r/s, 

r: το διάνυσμα θέσης στο πτερύγιο, m. 

 

Υπάρχουν τρείς αεροδυναμικές επιδράσεις λόγω της αλληλεπίδρασης πτερυγίων-

πύργου. Η πρώτη επίδραση είναι η μεταβολή της ταχύτητας λόγω της γεωμετρίας 

του πύργου στην κυκλοφορία του πύργου, και είναι το Vbody. Η δεύτερη επίδραση 

είναι η μεταβολή των συντελεστών εκείνων που επηρεάζουν τη ροή λόγω της 

απόστασης του πύργου και των πτερυγίων. Η τελευταία επίδραση είναι η 

σύγκρουση των κυμάτων με τον πύργο. Αυτές οι τρείς επιδράσεις δημιουργούν 

την αεροδυναμική φόρτιση. [12] 

Μια από τις παραμέτρους που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι σχεδιαστές των 

πτερυγίων των ανεμογεννητριών είναι η επίδραση του πύργου στα πτερύγια. Οι 

παρακάτω εικόνες αναφέρονται σε τρείς ενδεικτικές τιμές ταχυτήτων οι οποίες 

είναι οι εξής: 8,33m/s, 10,71m/s και 15 m/s. Όπως έγινε γνωστό και από την 

βιβλιογραφία το πτερύγιο επηρεάζεται σημαντικά καθώς διαπερνά τον πύργο. Ο 

συντονισμός των ιδιοσυχνοτήτων προκαλεί ταλαντευτικά φαινόμενα. Τα 

φαινόμενα αυτά δημιουργούνται λόγω της τοπικής αύξησης της πίεσης και η 

καταπόνηση γίνεται αναπόφευκτη. 
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α 

 

β 
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γ 

Εικόνα 2.27: Χαρακτηριστική επίδραση του πύργου στα πτερύγια για ταχύτητες α) 

8,33m/s, β) 10,71m/s και γ) 15m/s. 

 

Καθώς αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου φαίνεται ότι η πίεση που ασκείται στο 

πτερύγιο λόγω της επίδρασης του πύργου αυξάνεται. Το συμπέρασμα αυτό είναι 

αναμενόμενο καθώς οι μεγαλύτερες ταχύτητες δημιουργούν ταλαντώσεις στο άκρο 

του πτερυγίου. Το πεδίο πιέσεων μεταξύ του πύργου και των πτερυγίων μπορεί και 

να φθείρει σε σημαντικό βαθμό και τα δύο τμήματα της ανεμογεννήτριας με 

μεγαλύτερες οικονομικές και μηχανολογικές επιπτώσεις να προκαλούνται στα 

πτερύγια. 

 

2.4.4.3.3. Υπολογισμός γωνιών προσβολής μέσω Excel 

Ένα ενδιαφέρον διάγραμμα που πρόεκυψε από το υπολογιστικό φύλλο Excel είναι 

η συμπεριφορά της γωνίας πρόσπτωσης του ανέμου στο πτερύγιο σε όλο το 
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μήκος του πτερυγίου και για κάθε ταχύτητα. Δηλαδή, σε κάθε σημείο του 

πτερυγίου για μια συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου μπορούμε να βρούμε ποια είναι 

η γωνία πρόσπτωσης του ανέμου. Οι διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης οφείλονται 

στις διαφορετικές αεροτομές που υπάρχουν στο πτερύγιο. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στη μελέτη η διαφορά αυτή εμφανίζεται λόγω του διαφορετικού 

σχήματος των αεροτομών και του διαφορετικής περιστροφής (twist). Στα 

παρακάτω διαγράμματα μελετήθηκε η γωνία πρόσπτωσης μεγαλύτερη και των 15 

μοιρών (δηλαδή παραπάνω από αυτό που μελετήθηκε στο Q-Blade).  

 

 

Εικόνα 2.28: Διάγραμμα που δείχνει τη γωνία προσβολής κατά μήκος του πτερυγίου 

για κάθε ταχύτητα ανέμου. 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα η γωνία προσβολής σε κάθε ταχύτητα 

γίνεται μικρότερη καθώς κινούμαστε προς το άκρο του πτερυγίου. Οι δύο ακραίες 

ταχύτητες δημιουργούν μεγαλύτερο εύρος γωνιών προσβολής στην πλήμνη απ’ ότι 

στο ακροπτερύγιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην πλήμνη η γραμμική 
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ταχύτητα και η ταχύτητα ανέμου είναι παρεμφερείς. Αντίθετα, η γραμμική 

ταχύτητα στο ακροπτερύγιο είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του ανέμου και έτσι 

μεταβολές στην ταχύτητα ανέμου δεν επηρεάζουν σημαντικά την γωνία 

προσβολής στο τρίγωνο ταχυτήτων.  

Επιπλέον, ένα διαφωτιστικό διάγραμμα για την κατανόηση της μεταβολής της 

γωνίας προσβολής σε σχέση με το λόγο ακροπτερυγίου στα σημεία 0,2, 0,5 και 

0,82 είναι παρακάτω.  

 

Εικόνα 2.29: Διάγραμμα των γωνιών προσβολής στα σημεία 0,2, 0,5 και 0,82 σε 

σχέση με το λόγο ακροπτερυγίου. 

 

Όσο αυξάνεται ο λόγος ακροπτερυγίου (ή μειώνεται η ταχύτητα ανέμου) τόσο 

μειώνεται η γωνία προσβολής σε όλα τα σημεία του πτερυγίου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ANSYS CFX ΚΑΙ QBLADE 

 

Η χρήση δύο διαφορετικών προγραμμάτων (ANSYS CFX και Q-Blade) δίνει τη 

δυνατότητα στο σχεδιαστή της ανεμογεννήτριας αλλά και στον αναγνώστη να 

μπορέσει να συγκρίνει τα αποτελέσματα στην απόδοση αυτής που είναι και το 

ζητούμενο. Συνεπώς, η απόδοση του συντελεστή ισχύος όπως προέκυψε και από 

τα δύο προγράμματα σε ένα κοινό διάγραμμα είναι πολύ χρήσιμη αλλά και 

επιτακτική.  

Παρακάτω, παρουσιάζεται η εικόνα που συγκρίνει τους συντελεστές ισχύος. 

 

Εικόνα 3.1: Συγκριτικό διάγραμμα του συντελεστή ισχύος ως προς το λόγο 

ακροπτερυγίου από το ANYS CFX και από το Q-Blade. 
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Το διάγραμμα δείχνει ότι ο συντελεστής ισχύος είναι μεγαλύτερος από το 

πρόγραμμα Q-Blade για κάθε τιμή του λόγου του ακροπτερυγίου. Αυτό συμβαίνει 

καθώς το λογισμικό του Q-Blade δε λαμβάνει υπόψη όλα τα δεδομένα που 

εμπεριέχονται στο ANSYS CFX. Για παράδειγμα, στο δεύτερο πρόγραμμα 

ρυθμίζεται το πλέγμα της ανεμογεννήτριας αλλά και της ίδιας της ροής.  

Η διαφορά των συντελεστών ισχύος είναι περίπου 0,1. Ο μέγιστος συντελεστής 

ισχύος του Q-Blade είναι περίπου 0,49, γεγονός που δείχνει ότι η ανεμογεννήτρια 

διαθέτει την κατάλληλη αεροδυναμική σχεδίαση, και του ANSYS CFX είναι 0,38, 

το οποίο μπορεί να μην είναι το βέλτιστο αλλά κινείται στα επίπεδα των 

εμπορικών ανεμογεννητριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

4.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ ΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 
 

Η προστιθέμενη αξία της παρούσας διατριβής έγκειται στο συγκεκριμένο 

υποκεφάλαιο. Η μελέτη των κόκκων της άμμου στα πτερύγια και η διάβρωση που 

προκαλούν αρχίζει να γίνεται αντικείμενο έντονης επιστημονικής μελέτης. 

 

4.1.1.  Βιβλιογραφική έρευνα 

Όπως είναι γνωστό σε όλους, η παγκόσμια κρίση ενέργειας γίνεται ολοένα και 

σοβαρότερη στη σύγχρονη κοινωνία. Η αιολική ενέργεια, η οποία είναι η πιο 

ώριμη σε σύγκριση με τις υπόλοιπες καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Το κρίσιμο σημείο στο σχεδιασμό 

ανεμογεννητριών είναι η επιλογή των αεροτομών. Ένα από τα σοβαρά 

προβλήματα των ανεμογεννητριών είναι η υποβάθμιση της απόδοσης, η μη 

προβλεπτικότητα της συγκέντρωσης και επικάλυψης της σκόνης στις επιφάνειες των 

πτερυγίων. Το θέμα της έρευνας αυτής είναι να παρέχουμε μια καλύτερη 

κατανόηση της επίδρασης της τραχύτητας των πτερυγίων στην απόδοση της 

ανεμογεννήτριας. Θα είναι πολύ χρήσιμο οι σχεδιαστές ανεμογεννητριών να 

καταστούν ικανοί να προβλέψουν τις απώλειες ενέργειας κατά τη λειτουργία της 

ανεμογεννήτριας υπό συνθήκες σκόνης. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να 

καταστεί γνωστή η ποιοτική και ποσοτική αλλαγή στις αεροδυναμικές ιδιότητες 

λόγω της συγκέντρωσης της σκόνης στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας. Συνεπώς, 

η ανάλυση της τραχύτητας των πτερυγίων κεντρίζει το ενδιαφέρον καθώς έχει 

πρακτική εφαρμογή συνάμα με την ακαδημαϊκή ελκυστικότητα. Τώρα, η 

σπουδαιότητα της επίδρασης της σκόνης στα πτερύγια είναι αντιληπτή.  

Γενικά, η τραχύτητα έχει τεράστια επίδραση στη διαδικασία της δυναμικής ροής. 

Επομένως, η ρύθμιση του φαινομένου της αποκόλλησης στις ανεμογεννήτριες 

επηρεάζεται σε υψηλό βαθμό από την τραχύτητα των πτερυγίων. Παρ’ όλη την 

προηγούμενη πειραματική και αριθμητική δουλειά όπου η τραχύτητα της 

επιφάνειας υπολογιζόταν, οι πληροφορίες που εξάγονται παραμένουν ακόμα 

μακριά από την τέλεια προσομοίωση καθώς και ο διαχωρισμός του οριακού 
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στρώματος αλλά και τα φαινόμενα των αποκολλήσεων στα πτερύγια της 

ανεμογεννήτριας δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά. Για την απόκτηση 

περισσότερο λεπτομερών πληροφοριών για την επίδραση της σκόνης στο 

συντελεστή άνωσης και αντίστασης σε μέσου πάχους αεροτομές, χρησιμοποιείται 

ο δισδιάστατος αλγόριθμος Navier-Stokes και το μοντέλο τύρβης σε μεταφορά 

τάσης-διάτμησης (SST) k-ω, ώστε να εξετασθεί η ασυμπίεστη ιξώδης ροή πίσω 

από την ανεμογεννήτρια. Σε ορισμένες αεροτομές που επιλέχθηκαν που 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε πτερύγια ανεμογεννητριών με μεσαίο πάχος. Ο λόγος 

πάχους προς μήκος χορδής επιλέχθηκε 0,3. Οι συντελεστές της άνωσης και της 

αντίστασης υπολογίστηκαν κάτω από διαφορετικά μήκη τραχύτητας, επιφάνειες 

τραχύτητας, και διαφορετικές τοποθεσίες τραχύτητας. Ο ρόλος που παίζει η 

τραχύτητα στην προώθηση στην πρόωρη μετάβαση σε στροβιλισμό και στο 

διαχωρισμό της ροής έχει ελεγχθεί από τα αριθμητικά αποτελέσματα. Επιπλέον, ο 

εκφυλισμός της απόδοσης των αεροτομών κάτω από διαφορετικές περιόδους 

λειτουργίας έχει προσομοιωθεί. 

 

4.1.1.1. Αριθμητική Προσομοίωση 

Οι εξισώσεις που διέπουν την αριθμητική προσομοίωση είναι ένα σύνθετο 

μαθηματικό πρόβλημα. Η ροή πίσω από την αεροτομή έχει μοντελοποιηθεί από τις 

εξισώσεις Navier-Stokes για δισδιάστατη, ιξώδη, ασυμπίεστη (impressible) ροή. Η 

εξίσωση συνέχειας και ορμής βασιζόμενες στον αριθμό Reynolds και τις μέσες 

εξισώσεις N-S είναι οι εξής: 

0i

i

u

x




                                                                                                        (Εξ. 4.1) 
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                                      (Εξ. 4.2)

 

Όπου, 

i, j=1, 2, 

ρ: η πυκνότητα του αέρα, 1,255 kg/m
3
, 
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μ: το δυναμικό ιξώδες, 1,7894 x 10
-5

 kg/(m.s). 

 

4.1.1.1.1. Μοντέλο τύρβης k-ω σε Μεταφορά Τάσης/Διάτμησης (SST) 

Το μοντέλο μεταφοράς τάσης/διάτμησης (SST) k-ω αναπτύχθηκε από τον 

Menter για να συνδέσει την ισχυρή και ακριβή διατύπωση του μοντέλου k-ω στο 

εγγύς τοίχωμα με την ανεξάρτητη ελεύθερη ροή του μοντέλου k-ε στο μακρινό 

πεδίο. Το μοντέλο SST k-ω περιγράφεται ως εξής: 

( )
( ku ) ( )i k k k k

i j j

k k
G Y S

t x x x




   
     

   
                                     (Εξ. 4.3) 
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                         (Εξ. 4.4)

 

 

Όπου,,  

k: εκφράζει την τυρβώδη κινητική ενέργεια, 

ω: εκφράζει τον ειδικό αριθμό διάχυσης, 

Gk: εκφράζει την τυρβώδη κινητική ενέργεια λόγω των κλίσεων ταχύτητας, 

Gω: αντιπροσωπεύει την παραγωγή του ω, 

Γk και Γω: εκφράζουν την αποτελεσματική διάχυση του k και του ω, 

Υk και Υω: εκφράζουν την αποτελεσματική διάχυση του k και του ω λόγω της 

τύρβης, 

Dω: εκφράζει τον όρο της εγκάρσιας διάχυσης, 

Sk και Sω: εκφράζουν τις πηγές που ορίζονται από το χρήστη. 
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Το μοντέλο SST k-ω είναι παρόμοιο με το κλασικό k-ω μοντέλο, αλλά 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 

 Το κλασικό μοντέλο k-ω και το μετασχηματισμένο k-ε πολλαπλασιάζονται με 

μια συνάρτηση και τα δύο μοντέλα προσθέτονται μαζί. Η συζευγμένη 

συνάρτηση έχει σχεδιαστεί για να είναι μια στην περιοχή κοντά στο τοίχωμα, 

που ενεργοποιεί το μοντέλο k-ω, και καθόλου μακριά από την επιφάνεια, η 

οποία ενεργοποιεί το μετασχηματισμένο μοντέλο k-ε. 

 Το μοντέλο SST ενσωματώνει έναν όρο παραγώγου εγκάρσιας διάχυσης στην 

εξίσωση ω. 

 Ο ορισμός του τυρβώδους ιξώδους έχει τροποποιηθεί ώστε να χρησιμεύσει για 

τη μεταφορά της τυρβώδους διατμητικής τάσης. 

 Οι σταθερές των μοντέλων είναι διαφορετικές. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το μοντέλο SST k-ω περισσότερο ακριβή και 

αξιόπιστη για ένα μεγαλύτερο εύρος ροών (π.χ. ροές με αρνητικές κλίσεις πίεσης, 

αεροτομές, διηχητικά κρουστικά κύματα), από το κλασικό μοντέλο k-ω. Άλλες 

τροποποιήσεις περιλαμβάνουν την προσθήκη του όρου εγκάρσιας διάχυσης στην 

εξίσωση του ω και μια συζευγμένη συνάρτηση για να εξασφαλιστεί ότι οι 

εξισώσεις του μοντέλου συμπεριφέρονται κατάλληλα τόσο στο εγγύς τοίχωμα όσο 

και σε ζώνες μακρινού πεδίου. 

 

4.1.1.1.2. Μοντελοποίηση 

Η συνολική υπολογιστική ζώνη αποτελείται από έναν ημικύκλιο ακτίνας 10m και 

ένα ορθογώνιο μήκους 25m (βλ. εικόνα 4.1). Το μήκος του αριθμητικού 

υπολογισμού της αεροτομής κοντά στο κέντρο είναι 1m. Το ύψος του πλέγματος 

κοντά στην επιφάνεια αεροτομής είναι 2 x 10
-5

m (βλ. εικόνα 4.2). Ο αριθμός 

Reynolds είναι 1,6 x 10
6
. 

 

4.1.1.1.3. Αριθμητικά αποτελέσματα 

Πρώτα απ’ όλα, για να διασφαλιστεί ότι το αριθμητικό μοντέλο είναι κατάλληλο 

για την ελεύθερη ροή πίσω από την αεροτομή, η αριθμητική προσομοίωση του 
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πτερυγίου υπό συνθήκες καθαρής επιφάνειας συγκρίθηκε με τα αποτελέσματα της 

πειραματικής μελέτης σε αεροσήραγγα.  

 

 

Εικόνα 4.1: Η συνολική υπολογιστική ζώνη. 

        

Εικόνα 4.2: Αριθμητικό πλέγμα αεροτομής. 
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Οι συνθήκες προσομοίωσης σε αεροσήραγγα έγιναν με βάση ορισμένα κριτήρια, 

όπως ο αριθμός Reynolds να είναι 1,6 x 10
6
, δηλαδή τυρβώδης ροή του επιπέδου 

1%. Οι συντελεστές άνωσης και αντίστασης της αεροτομής υπολογίστηκαν σε 

γωνίες πρόσπτωσης 0 έως 25 μοιρών, βασιζόμενοι στον αλγόριθμο των 

δισδιάστατων εξισώσεων Navier-Stokes και του μοντέλου τύρβης SST k-ω. Η 

σύγκριση των πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων διαφαίνονται στα 

παρακάτω διαγράμματα. 

 

 

Εικόνα 4.3: Σύγκριση των καμπυλών του συντελεστή άνωσης σε διαφορετικές 

γωνίες πρόσπτωσης για την αριθμητική και πειραματική μελέτη. 
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Εικόνα 4.4: Σύγκριση των καμπυλών του συντελεστή αντίστασης σε διαφορετικές 

γωνίες πρόσπτωσης για την αριθμητική και πειραματική μελέτη. 

 

Στις παραπάνω εικόνες, είναι προφανές ότι τα αριθμητικά αποτελέσματα έχουν μια 

καλή συνοχή με τα πειραματικά δεδομένα, παρά τις μικρές διαφορές στις 

καμπύλες του συντελεστή αντίστασης. Ως εκ τούτου, το αριθμητικό μοντέλο 

φαίνεται να είναι κατάλληλο για τη ροή ελεύθερου ρεύματος πίσω από την 

αεροτομή. 

 

4.1.1.1.4. Αριθμητική Προσομοίωση κάτω από διαφορετικά ύψη τραχύτητας 

Έστω ότι όλη η επιφάνεια της αεροτομής έχει τραχύτητα και η γωνία προσβολής 

είναι 10,6 μοίρες. Επιλέγεται αυτή η γωνία προσβολής καθώς τα αριθμητικά 

αποτελέσματα έχουν μια τέλεια συνοχή με τα πειραματικά δεδομένα. Έπειτα, 

πραγματοποιήθηκαν διαφορετικές αριθμητικές προσομοιώσεις με διαφορετικά 

ύψη τραχύτητας και τα αποτελέσματα διαφαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 4.5: Αριθμητικά αποτελέσματα του συντελεστή άνωσης και αντίστασης κάτω 

από διαφορετικά ύψη τραχύτητας. 

 

Στην παραπάνω εικόνα είναι φανερό ότι ο συντελεστής άνωσης μειώνεται 

δραστικά για ύψος τραχύτητας κάτω από 0,3mm. Ωστόσο, ο συντελεστής 

αντίστασης μειώνεται πιο αργά για ύψος τραχύτητας μεγαλύτερο από 0,3mm. Ο 

συντελεστής αντίστασης ακολουθεί αντίθετη τάση, δηλαδή αυξάνεται δραστικά 

για ύψος τραχύτητας μικρότερο από 0,3mm και αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό για 

ύψος τραχύτητας μεγαλύτερο από 0,3mm. Αυτό συμβαίνει καθώς η τραχύτητα της 

επιφάνειας παίζει σημαντικό ρόλο στη πρόωρη μετάβαση στην τυρβώδη ροή και 

στο διαχωρισμό αυτής. Όταν το ύψος της τραχύτητας είναι μικρότερο από 0,3mm, 

τότε η επίδραση της τραχύτητας είναι ολοφάνερη. Αλλά, όταν το ύψος της 

τραχύτητας είναι μεγαλύτερο από 0,3mm, τότε συνολικά η αεροτομή έχει 

αποκτήσει τυρβώδες οριακό στρώμα και ο διαχωρισμός της ροής είναι πολύ 

εμφανής και σοβαρός. Έτσι, η επίδραση της τραχύτητας μετά από αυτό το ύψος 

δεν είναι εμφανής. Συνεπώς, το ύψος τραχύτητας των 0,3mm μπορεί να θεωρηθεί 

ως κρίσιμο ύψος τραχύτητας. 
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Πέραν των πληροφοριών για τους συντελεστές άνωσης και αντίστασης της 

αεροτομής, τα αριθμητικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν περισσότερες 

πληροφορίες που αφορούν τη ροή πίσω από την αεροτομή κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες τραχύτητας, οι οποίες είναι επίσης πολύ χρήσιμες για να καθοριστεί ο 

φυσικός μηχανισμός της επίδρασης της επιφανειακής τραχύτητας. Για παράδειγμα, 

η κατανομή της έντασης της τύρβης και του συντελεστή πίεσης στην επιφάνεια της 

αεροτομής είναι στοιχεία χρήσιμα και μπορούν να γίνουν αντιληπτά από εικόνες.  

Στην παρακάτω εικόνα είναι φανερό ότι η ένταση της τύρβης της αεροτομής σε 

πλήρως λεία επιφάνεια είναι πολύ μικρή. Όμως, καθώς το ύψος της τραχύτητας 

ανεβαίνει από 0 σε 0,3mm, η ένταση της τύρβης αυξάνεται σημαντικά, ειδικά για 

την ακμή πρόσπτωσης της αεροτομής. 

 

 

Εικόνα 4.6: Καμπύλες έντασης τύρβης κάτω από διαφορετικά ύψη τραχύτητας για 

την αεροτομή NACA 63-430. 
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Στην παρακάτω εικόνα η επιφάνεια που περικλείεται από την καμπύλη του 

συντελεστή πίεσης της αεροτομής μειώνεται φανερά όταν το ύψος τραχύτητας 

είναι από 0 έως 0,3mm, ειδικά για την περιοχή του 50% του μήκους χορδής. 

 

 

Εικόνα 4.7: Καμπύλες συντελεστή πίεσης σε διαφορετικά ύψη τραχύτητας. 

 

4.1.1.1.5. Αριθμητική Προσομοίωση κάτω από διαφορετικές επιφάνειες τραχύτητας 

Για να γίνει αντιληπτή η επίδραση των διαφορετικών επιφανειών τραχύτητας 

στην απόδοση της αεροτομής, πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις σε γωνία 

προσβολής 10,6 μοιρών και ύψος τραχύτητας 0,3mm. Η επιφάνεια με τραχύτητα 

ορίζεται ως ο λόγος του μήκους χορδής που καλύπτεται από τραχύτητα, ο οποίος 

υπολογίζεται από την ακμή προσβολής. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 

παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 4.8: Συντελεστές άνωσης και αντίστασης κάτω από διαφορετικές επιφάνειες 

τραχύτητας. 

 

Είναι φανερό ότι ο συντελεστής άνωσης μειώνεται δραστικά όταν η επιφάνεια με 

τραχύτητα είναι μικρότερη του 0,5. Ωστόσο, ο συντελεστής άνωσης μειώνεται 

πολύ πιο αργά όταν η επιφάνεια τραχύτητας είναι μεγαλύτερη από 0,5. Συνεπώς, 

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το πρώτο 50% του μήκους χορδής είναι 

περισσότερο υπεύθυνο για τη μετάβαση στην τυρβώδη ροή και το διαχωρισμό 

αυτής.  

 

4.1.1.1.6. Αριθμητική προσομοίωση κάτω από διαφορετικές θέσεις τραχύτητας 

Για να γίνει κατανοητή η επίδραση της τραχύτητας στην απόδοση της αεροτομής 

όταν παρουσιάζεται σε διαφορετικές θέσεις πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις 

σε γωνία προσβολής 10,6 μοιρών και ύψος τραχύτητας 0,3mm. Η αεροτομή 

διαιρέθηκε σε 10 τμήματα, και κάθε τμήμα είναι μήκους 0,1m. Τα αποτελέσματα 

της προσομοίωσης παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 4.9: Συντελεστής άνωσης κάτω από διαφορετικές θέσεις τραχύτητας. 

 

Το ποσοστό μείωσης του συντελεστή άνωσης ορίζεται ως: 

% 100%
clean roughness

decrease

clean

Cl Cl
Cl

Cl


 

                                                  (Εξ. 4.5)

 

 

Από την εικόνα φαίνεται ότι η επίδραση της τραχύτητας που βρίσκεται στο 

μπροστινό 50% του μήκους χορδής είναι πιο φανερή από την επίδραση του 50% 

του πίσω τμήματος. Από τη μια πλευρά, αυτό συμβαίνει διότι το μπροστινό τμήμα 

επηρεάζει πολύ περισσότερο τη μετάβαση στην τυρβώδη ροή και στο διαχωρισμό 

αυτής. Από την άλλη πλευρά, το πάχος στο μπροστινό τμήμα είναι μεγαλύτερο 

από το όπισθεν. Συνεπώς, η θέση που βρίσκεται στο 25% του μήκους χορδής έχει 

πολύ μεγαλύτερη επίδραση καθώς στο σημείο αυτό εμφανίζεται το μέγιστο πάχος. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η θέση τραχύτητας στο 10% της ακμής 

διαφυγής του μήκους χορδής δίνει τριπλάσιο συντελεστή άνωσης απ’ ότι θα έδινε 

μια εντελώς λεία επιφάνεια. Επομένως, θα μπορούσε εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

αύξηση της τραχύτητας στην ακμή διαφυγής θα μπορούσε να ωφελήσει την 

αύξηση του συντελεστή άνωσης σε κάποιο βαθμό, γεγονός που έρχεται σε καλή 
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συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα. Το συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι 

χρήσιμο για πρακτικέ εφαρμογές. 

 

4.1.1.1.7. Αριθμητική Προσομοίωση κάτω από διαφορετικές περιόδους λειτουργίας 

Σε αυτό το σημείο, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκέντρωση σκόνης στα πτερύγια 

έχει μελετηθεί η απόδοση της αεροτομής σε διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. Η 

σχέση μεταξύ της επιφανειακής τραχύτητας και της περιόδου λειτουργίας 

καθορίζεται από το πεδίο έρευνας με την οποία ασχολήθηκε ο Κhalfallah. Έπειτα, 

τα ύψη τραχύτητας και οι επιφάνειες με τραχύτητα κάτω από διαφορετικές 

περιόδους λειτουργίας μπορούν να υπολογισθούν από την ακόλουθη γραμμική 

συνάρτηση που προτάθηκε από τον Κhalfallah, η οποία δε λαμβάνει υπόψη την 

επίδραση της βροχής. Οι ειδικές τέσσερις περίοδοι λειτουργίας φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

   

Πίνακας 4.1: Ύψη τραχύτητας και επιφάνειες τραχύτητας σύμφωνα με διαφορετικές 

περιόδους λειτουργίας της ανεμογεννήτριας. 

 

D 0.08 0.02d T 
                                                                                   (Εξ. 4.6)

 

/ 25aD T                                                                                              (Εξ. 4.7) 
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Όπου, 

Dd: το μέγεθος της σκόνης, διάμετρος,  mm, 

Τ: η περίοδος λειτουργίας, μήνες, 

Da: η επιφάνεια της σκόνης σε ποσοστό του μήκους χορδής. 

 

Συνεπώς, το προηγούμενο διαθέσιμο αριθμητικό μοντέλο χρησιμοποιείται για την 

ερεύνα του βαθμού απόδοσης της αεροτομής κάτω από διαφορετικές περιόδους 

λειτουργίας και τα αριθμητικά αποτελέσματα φαίνονται στις παρακάτω δύο 

εικόνες. 

 

 

Εικόνα 4.10: Σύγκριση καμπυλών συντελεστή άνωσης σε διαφορετικές περιόδους 

λειτουργίας. 
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Εικόνα 4.11: Σύγκριση καμπυλών συντελεστή αντίστασης σε διαφορετικές 

περιόδους λειτουργίας. 

 

Μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η επίδραση της σκόνης στην απόδοση της 

ανεμογεννήτριας είναι φανερή όταν η περίοδος λειτουργίας είναι 5 μήνες. Η 

μείωση του συντελεστή άνωσης και η αύξηση του συντελεστή αντίστασης είναι 

αξιοσημείωτες σε ένα μεγάλο βαθμό, ειδικά όταν η γωνία προσβολής είναι γύρω 

στις 13 μοίρες. Αυτό συμβαίνει διότι το ύψος τραχύτητας στους πέντε μήνες είναι 

0,42mm, που είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο ύψος των 0,3mm. Καθώς η 

περίοδος λειτουργίας αυξάνεται από τους 5 μήνες στους 12,5 μήνες, η επιφάνεια 

τραχύτητας αυξάνεται από 0,2 σε 0,5 και φτάνει την κρίσιμη τιμή (0,5). Συνεπώς, 

ο συντελεστής άνωσης μειώνεται σε μεγάλο βαθμό σε γωνίες προσβολής 

μικρότερες των 13 μοιρών. Αλλά, όταν η περίοδος λειτουργίας γίνεται μεγαλύτερη 

από 12,5 μήνες τότε ο συντελεστής άνωσης είναι σχετικά μικρότερος. Αυτό 

συμβαίνει διότι σε περιόδους λειτουργίας μεγαλύτερες των 12,5 μηνών και τα δύο 

μεγέθη (ύψος τραχύτητας και επιφάνεια τραχύτητας) είναι μεγαλύτερα των 

κρίσιμων αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, η επίδραση της επιφάνειας τραχύτητας στην 
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πρόωρη προώθηση της ροής σε τυρβώδη και στο διαχωρισμό αυτής μπορεί να 

θεωρηθεί αμελητέα.  

Στην πράξη, η καλή απόδοση έχει μεγάλη οικονομική σημασία για τον επενδυτή 

της ανεμογεννήτριας και έτσι πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά από τη σκόνη σε 

περίπτωση έλλειψης βροχής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μελετώντας 

προσεκτικά τα αποτελέσματα που εξήχθησαν, τα πτερύγια πρέπει να καθαριστούν 

κάθε τρείς μήνες.   

 

4.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ANSYS CFX 

Οι παρακάτω εικόνες έχουν εξαχθεί από το πρόγραμμα ΑΝΣΥΣ CFD για τον 

βέλτιστο λόγο ακροπτερυγίου (λ=6,5) το οποίο προσδίδει μέγιστο συντελεστή 

ισχύος. Επιπλέον, κρίθηκε σκόπιμο να ελεγχθεί η επίδραση της άμμου για μια 

σειρά περιπτώσεων η οποίες αφορούν τον αριθμό των κόκκων. Ο διαφορετικός 

αριθμός των κόκκων προσομοιώνει μια τυχαία κατανομή όπως συμβαίνει στην 

πραγματικότητα ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση της διάβρωσης των 

πτερυγίων.  
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Εικόνα 4.12: Επίδραση των κόκκων στο σύνολο της ανεμογεννήτριας για 100000 

(πρώτη εικόνα) και 750000 (δεύτερη εικόνα) κόκκους. 
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Όπως καθίσταται αντιληπτό η επίδραση των κόκκων της άμμου στην 

ανεμογεννήτρια είναι πιο εμφανής στη δεύτερη περίπτωση. Η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση αναφέρεται στον μεγαλύτερο αριθμό σωματιδίων που προσκρούουν 

στην ανεμογεννήτρια. Οπότε η διάβρωση είναι σαφώς εντονότερη όταν οι κόκκοι 

της άμμου αυξάνουν σε αριθμό. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πρόσπτωση των 

κόκκων δεν ακολουθεί κάποια στατιστική κατανομή.  

Για πιο εύκολη σύγκριση παρατίθενται και εικόνες που στοχεύουν μόνο στα τρία 

πτερύγια.  

  

 

α 
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β 

 

γ 
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δ 

Εικόνα 4.13: Επίδραση των κόκκων στα πτερύγια για αριθμό α) 100k, β) 250k, γ) 

500k και δ) 750k. 

 

Οι παρακάνω εικόνες δείχνουν ευδιάκριτα τα σημεία στα πτερύγια που 

προσκρούουν με μεγαλύτερη συχνότητα οι κόκκοι της άμμου. Φαίνεται ότι 

δημιουργείται μια γραμμική συγκέντρωση στη γραμμή προσβολής. Συνεπώς, 

αναμένεται να διαβρωθεί περισσότερο το τμήμα αυτό των πτερυγίων και οι 

επιστήμονες χρησιμοποιούν σύνθετα υλικά που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή 

και εφαρμόζουν διάφορες επικαλύψεις τα οποία τα προστατεύουν από τις 

επιδράσεις της άμμου και της βροχής. Η εφαρμογή κατάλληλων υλικών μπορεί να 

αυξήσει το κόστος της κατασκευής αλλά προσδίδει μακροχρόνια οφέλη στην 

διατήρηση σταθερής αεροδυναμικής και ενεργειακής απόδοσης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, οι μικρορωγμές και οι ατέλειες θα δημιουργούσαν σοβαρά 

προβλήματα. Τελικά, η μεγαλύτερη ευκρίνεια αποδίδεται στις μεγεθυμένες εικόνες 

που παρουσιάζονται στο παρακάτω τμήμα. 
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                              α                                                            β 

 

γ 
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δ 

Εικόνα 4.14: Επίδραση των κόκκων στο πτερύγιο για αριθμό α) 100k, β) 250k, γ) 

500k και δ) 750k. 

 

Οι εικόνες αυτές δείχνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την γραμμική τάση που 

ακολουθεί η πρόσκρουση των κόκκων στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν εξετάσθηκαν μεγαλύτεροι 

αριθμοί κόκκων της άμμου καθώς οι υπολογιστικές δυνατότητας ήταν 

περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά τα συμπεράσματα είναι μπορούν να εξαχθούν με 

σχετική ακρίβεια και εγκυρότητα. 
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4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΜΟΡΡΟΥ 

Η δημιουργία ομόρρου κατάντη της ανεμογεννήτριας είναι ένα από τα 

χαρακτηριστικά που μελετούνται διεξοδικά ιδίως στην εγκατάσταση αιολικών 

πάρκων καθώς επηρεάζει σημαντικά τη ροή στις γειτονικές ανεμογεννήτριες. 

Όπως ήταν αναμενόμενο το προφίλ των ταχυτήτων δείχνει να μειώνεται στο 

τμήμα του δυναμικού πυρήνα αλλά και μέχρι το τέλος του πεδίου. Η παρακάτω 

εικόνα είναι ενδεικτική. 

 

 

Εικόνα 4.15: Προφίλ ταχυτήτων στην κατάντη πλευρά της ανεμογεννήτριας. 

 

Τα πτερύγια επιβραδύνουν τη ροή του ανέμου πίσω από την ανεμογεννήτρια. Και 

επανακτάται σταδιακά μέχρι το τέλος του πεδίου στο οποίο προσεγγίζει την 

ταχύτητα ελεύθερης ροής. Στην παραπάνω εικόνα διαφαίνεται και η κωνικότητα 

που προσλαμβάνει η ροή πίσω από τα πτερύγια. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πιο 

έκδηλο στην εικόνα που ακολουθεί. 
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Εικόνα 4.16: Ταχύτητες ανάντη και κατάντη από τα πτερύγια. 

 

Η σταδιακή κωνικότητα στο προφίλ των ταχυτήτων επιβεβαιώνει το αναμενόμενο 

«άνοιγμα» της ροής. Επιπλέον, το οριακό στρώμα που δημιουργείται λόγο της 

ροής στο έδαφος εμφανίζεται να συνενώνεται με τον ομόρρου προς το τέλος του 

πεδίου.  

Η τελευταία χαρακτηριστική εικόνα για τον ομόρρου αφορά τη δημιουργία δινών 

και στροβιλισμών. Αυτή η ασταθής ροή είναι ένα αεροδυναμικό πρόβλημα που 

δεν έχει οριστεί με απόλυτη ακρίβεια και οι αστάθειες δε μπορούν να 

προβλεφθούν με απόλυτη σαφήνεια.  
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Εικόνα 4.17: Δίνες που δημιουργούνται σαν αποτέλεσμα των πτερυγίων και του 

εδάφους κατάντη της ανεμογεννήτριας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
156 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 

Κατά τη διάρκεια ζωής των ανεμογεννητριών η οποία είναι περίπου 20 χρόνια, τα 

επιμέρους στοιχεία, και ιδίως τα πτερύγια, εκτίθενται σε ακραίες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Αυτό περιλαμβάνει το φαινόμενο της συνεχούς έκθεσης της 

ανεμογεννήτριας στη βροχή και της ιδιαιτέρως υψηλής ταχύτητας ακροπτερυγίου, 

η οποία υπερβαίνει τα 90m/s. Αυτές οι επιδράσεις ενισχύουν τη διάβρωση της 

ακμής προσβολής των πτερυγίων. Συνεπώς, τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας 

επικαλύπτονται από διάφορα στοιχεία όπως κάποιο βερνίκι ή λεπτό έλασμα. Η 

αντοχή αυτών των διάφορων ειδών επικαλύψεων εξαρτάται από την τοποθεσία της 

ανεμογεννήτριας και πολλές φορές αποδεικνύονται ανεπαρκή. Επιπλέον, δεν 

υπάρχει κάποιος τυποποιημένος έλεγχος στη διαδικασία αποτίμησης της αντοχής 

και της προστατευτικής ικανότητας των υλικών επικάλυψης κάτω από τις υψηλές 

συνθήκες διάβρωσης στις τοποθεσίες των ανεμογεννητριών. Γι’ αυτό το λόγο είναι 

σημαντική η ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου της αποτίμησης της διάβρωσης των 

προστατευτικών υλικών στις ακμές προσβολής των πτερυγίων. Το τεστ θα είναι 

ικανό να προσομοιώσει μια ρεαλιστική επίδραση της βροχής και της άμμου έτσι 

ώστε να εκτιμηθούν οι επιδράσεις της διάβρωσης. Κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του τεστ, δύο αντικείμενα μπορούν να εξετασθούν ταυτοχρόνως. Η 

γεωμετρία των αντικειμένων υπό εξέταση θα προσαρμοστεί ώστε να 

αντιπροσωπεύει το ακροπτερύγιο πραγματικών πτερυγίων. Για να παραχθούν 

συγκρίσιμα και μεταβιβάσιμα αποτελέσματα, πρέπει να πληρούνται ορισμένες 

απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Μια ανεμογεννήτρια που θα 

λειτουργεί για 20 χρόνια μπορεί να προσομοιωθεί από 4 μέχρι 10 εβδομάδες. 

Σήμερα, οι κατασκευαστές αναμένεται να αναπτύξουν ανεμογεννήτριες με χρόνο 

ζωής 20 έως 25 χρόνια που θα μετατρέπει αξιόπιστα την αιολική ενέργεια και θα 

χρειάζεται ελάχιστη συντήρηση. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, όλες οι 

επιλογές που οδηγούν σε μείωση του κόστους συντήρησης και μεγιστοποίηση του 

ενεργειακού βαθμού απόδοσης πρέπει να ληφθούν υπόψη. Με αυτή τη λογική, τα 

πτερύγια της ανεμογεννήτριας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο καθώς αποτελούν 

ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της ανεμογεννήτριας στη διαδικασία 

μετατροπής ενέργειας, και εκτίθενται σε υψηλές φορτίσεις που οδηγούν σε υψηλά 

κόστη συντήρησης. Όπως έχει γίνει αντιληπτό, η αεροδυναμική απόδοση 

εξαρτάται άμεσα από το σχήμα της αεροτομής. Η επιφάνεια των πτερυγίων 
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εκτίθεται σε τάσεις λόγω των σωματιδίων και των σταγονιδίων της βροχής τα 

οποία οδηγούν σε διάβρωση. Οι μικρές αλλοιώσεις που δημιουργούνται στην 

επιφάνεια των πτερυγίων επηρεάζουν αρνητικά την συνολική απόδοση και ως εκ 

τούτου τον ενεργειακό βαθμό απόδοσης της ανεμογεννήτριας. Αυτό εξηγεί την 

ανάγκη των κατασκευαστών να χρησιμοποιούν επικαλύψεις που είναι πολύ 

ανθεκτικά στη διάβρωση. Γι’ αυτό το λόγο, είναι αναγκαία η δημιουργία μιας 

διαδικασίας ελέγχου ώστε να μελετηθεί η επίδραση των σταγονιδίων της βροχής 

και των σωματιδίων στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας. 

Αυτή η διάβρωση που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην απόδοση της 

ανεμογεννήτριας έχει μελετηθεί από το Πανεπιστήμιο του Illinois όπου ελέγχθηκε 

η αεροτομή DU 96-W-180 σε συνδυασμό με μια προστατευτική ταινία 

πολυουρεθάνης. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, παρατηρήθηκε μια αύξηση 

του συντελεστή αντίστασης από 80 έως 200%. Επιπροσθέτως, εξακριβώθηκε μια 

μείωση του συντελεστή άνωσης σε υψηλές γωνίες προσβολής. Επίσης, τα 

αποτελέσματα έδειξαν μια ετήσια μείωση της παραγωγής ενέργειας κατά 7% σε 

μια αύξηση του συντελεστή αντίστασης κατά 80%, γεγονός που υπογραμμίζει την 

ανάγκη ενός ανεξάρτητου, συγκριτικού και επαναληπτικού ελέγχου διάβρωσης. 

Για την εμπόδιση ή την καθυστέρηση των επιδράσεων της διάβρωσης, πρέπει είτε 

να τοποθετηθούν προστατευτικά ελάσματα είτε επικαλύψεις στις ακμές προσβολής. 

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου για την 

προστασία από τη διάβρωση μέσω ελασμάτων ή βερνικιών. Οι υπάρχοντες έλεγχοι 

αυτών των προστατευτικών υλικών έχουν διεξαχθεί από κάποιες βιομηχανίες. 

Ορισμένες διαδικασίες ελέγχου για την αποτίμηση της προστατευτικής ικανότητας 

των υλικών και την επίδρασή τους στην αύξηση του χρόνου ζωής είναι: ASTM 

D4060, DIN 53754, DIN 53154, DIN EN ISO 2409, DIN 4624 και DIN EN ISO 

1519. 

Αυτό δείχνει την ανάγκη για την αναπαραγωγή ρεαλιστικών συνθηκών σε έναν 

θάλαμο ελέγχου για την εξέταση της διαδικασίας της διάβρωσης. Ο στόχος αυτής 

της έρευνας είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός τεστ διάβρωσης, ικανό να 

προσομοιώσει τις βλάβες λόγω των σταγονιδίων της βροχής και των σωματιδίων 

σε προστατευόμενες και μη ακμές προσβολής στα πτερύγια. Για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος χρειάστηκε η συνεργασία των Key Wind Energy GmbH, 
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Seilpartner Windcraft GmbH, και του ειδικού στα συστήματα δυναμικής ρευστών 

Paul Uwe Thamsen του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου. 

 

5.1.1. Διάβρωση- Βλάβες στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας 

Οι ανεμογεννήτριες αντιμετωπίζουν πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας τους. Η συντήρηση και η επισκευή παίζουν ως εκ τούτου 

σημαντικό ρόλο κατά της διάρκεια ζωής τους. Η διάβρωση αντιπροσωπεύει μια 

από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιδράσεις στα πτερύγια της 

ανεμογεννήτριας, και ακόμα και σήμερα και δεν καταστεί δυνατή η 

ποσοτικοποίηση αυτού του φαινομένου. Η διάβρωση είναι σημαντικό να 

διαχωριστεί σε αυτήν που προκαλείται από τις σταγόνες της βροχής και σε αυτή 

που προκαλείται λόγω των σωματιδίων (βλ. κεφάλαιο 4). Η μόνιμη έκθεση σε 

περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως βροχή και σωματίδια, δημιουργεί βλάβες στο 

στρώμα της επιφάνειας των πτερυγίων και αυτό οδηγεί στη διάβρωση. Αυτός ο 

μηχανισμός ευνοείται από το ενδιάμεσο αεροστεγή τμήματα (air locks) στα υλικά 

επικάλυψης (βερνίκια) ή στο βασικό υλικό του πτερυγίου κατά τη διαδικασία 

παραγωγής του. Σε αυτήν την περίπτωση, οι σταγόνες της βροχής και τα 

σωματίδια μπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρη επιφανειακή βλάβη.  

Ο μηχανισμός βλαβών λόγω της πρόσκρουσης των σταγονιδίων βασίζεται στα 

διαρκή φορτία των ξεχωριστών σταγονιδίων. Η διάρκεια έντασης της κάθε 

επίδρασης είναι μόνο κάποια ms. Η βλάβη της επιφάνειας προκαλείται από την 

υψηλή πίεση και την ανάπτυξη παράλληλης πλευρικής εκτόξευσης από την 

σύγκρουση του σταγονιδίου της βροχής στο πτερύγιο. Επιπροσθέτως, είναι γνωστό 

από έρευνες ότι το υλικό που έχει υποστεί πιέσεις νωρίτερα από τη λειτουργία του 

είναι ακόμα πιο τρωτό και οι υπάρχουσες ρωγμές διασπείρονται στο υλικό και 

οδηγεί σε εκτεταμένη διάβρωση. Η ύπαρξη εκτόξευσης οδηγεί σε μεγάλες πιέσεις 

στην επιφάνεια του υλικού. Οι πιέσεις που προκαλούνται λόγω της πλευρικής 

εκτόξευσης είναι ιδιαιτέρως υψηλές σε μικρές ρωγμές και κοιλότητες. Ένας άλλος 

σημαντικός παράγοντας στο μηχανισμό βλάβης είναι η γωνία πρόσπτωσης.  

Η διάβρωση από σωματίδια εξαρτάται από τον τρόπο θραύσης τους. Οι τέσσερις 

βασικότεροι μηχανισμοί που οδηγούν στη διάβρωση είναι η τριβή, η επιφανειακή 

κόπωση, η πλαστική παραμόρφωση, η ευθραυστότητα (brittle fracture). Η 
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έκταση της βλάβης που οφείλεται στη διάβρωση λόγω σωματιδίων εξαρτάται πολύ 

περισσότερο από την γωνία πρόσπτωσης και το ειδικό υλικό που χρησιμοποιείται 

για επικάλυψη. Αυτό ερμηνεύεται από τις δυνάμεις τριβής και πρόσκρουσης 

(frictional stress and impact stress). Η ενδεχόμενη βλάβη που προκαλείται από τη 

διάβρωση απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 5.1: Τυπική βλάβη που δημιουργείται από τη διάβρωση στο πτερύγιο. 
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Εικόνα 5.2: Διάβρωση στην ακμή προσβολής του πτερυγίου. 

 

5.1.1.1. Μοντελοποίηση ρεαλιστικής διάβρωσης σε ερευνητικές συνθήκες 

Για την έρευνα της διαδικασίας διάβρωσης, θα γίνει μελέτη κυρίως στην ακμή 

προσβολής του πτερυγίου. Η δημιουργία ρεαλιστικών συνθηκών έρευνας απαιτεί 

ορισμένες θεωρήσεις. Οι έλεγχοι πρέπει να είναι επαναληπτικοί και συγκρίσιμοι 

σε απόλυτες τιμές, και σε σχετικές τιμές μεταξύ των δοκιμίων. 

Είναι επομένως λογικό να χρησιμοποιούνται δείγματα της πραγματικής 

γεωμετρίας του πτερυγίου. Εξαιτίας της υψηλής περιστροφικής ταχύτητας και της 

έκθεσης σε περιβαλλοντικές επιρροές, εξετάζεται μόνο η ακμή προσβολής του 
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πτερυγίου. Για συγκριτικές διαδικασίες ελέγχου, μπορούν να εξετασθούν τα 

επικαλυπτόμενα και μη τμήματα.  

Για την κατανόηση και την αναπαραγωγή της βλάβης που γίνεται στην επιφάνεια 

του πτερυγίου, είναι αναγκαίο να προσομοιωθεί η σοβαρότητα της βλάβης σε 

επίπεδο 20 χρόνων διάρκειας ζωής. Επιπλέον, έχει γίνει πρόβλεψη για την 

αλληλοδιαδοχή των συνθηκών διάβρωσης από σταγόνες βροχής και σωματίδια. 

Κατά τη φάση διάβρωσης από σταγόνες βροχής, η επιτρεπόμενη ογκομετρική 

παροχή θα είναι 150 dm
3
/h,  η οποία ανταποκρίνεται σε σταθερές συνθήκες 

βροχερού καιρού κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας. Κατά τη 

φάση διάβρωσης από σωματίδια, υπάρχει παροχή μάζας κατά 5 kg/h. Δύο τμήματα 

μπορούν να ελεγχθούν ταυτόχρονα καθώς μπορούν ταυτόχρονα σε ένα 

περιστρεφόμενο φορέα. Ένας κινητήρας με ονομαστική ισχύ 12,8 kW κινεί τον 

άξονα που δίνει κίνηση για τις απαιτούμενες περιστροφικές ταχύτητες. [14]  

 

5.1.1.2. Υλικά πτερυγίων 

Οι σύγχρονοι σχεδιαστές ανεμογεννητριών αλλά και κατασκευαστές πτερυγίων 

αναγνωρίζουν την ανάγκη για τα πτερύγια να έχουν υψηλή ειδική αντοχή (λόγος 

αντοχής προς βάρος) έτσι ώστε να μειωθούν οι μεγάλες διαστάσεις και να 

αποκτηθεί μεγάλη αντοχή και στιβαρότητα χωρίς μεγάλα συνδετικά στοιχεία τα 

οποία θα μπορούσαν να συνδέσουν με βαρύτερα υλικά. 

Τα σύνθετα υλικά και πιο ειδικά τα ενισχυμένα νήματα πλαστικών, μπορούν να 

μεταφέρουν αυτά τα υψηλά χαρακτηριστικά αντοχής λόγω του μικρού τους 

βάρους αλλά και της υψηλής τους αντοχής/στιβαρότητας όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. Τα μόνα υλικά που υπερτερούν των σύνθετων είναι τα ακριβά 

και εύθραυστα κεραμικά υλικά.  
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Εικόνα 5.3: Ειδική αντοχή και στιβαρότητα ορισμένων ομάδων υλικών. 

 

Ως αποτέλεσμα αυτών των ελκυστικών ιδιοτήτων η χρήση των σύνθετων υλικών 

έχει εξέχουσα θέση στους σύγχρονους σχεδιασμούς ανεμογεννητριών. Ένα 

σύνθετο υλικό μπορεί να πάρει τη μορφή πλαστικού (διαμόρφωση με σταθερή 

θερμοκρασία) ενισχυμένο με γυαλί (GFRP), υβριδικού πλαστικού ενισχυμένου με 

ξύλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις πλαστικού ενισχυμένου με ανθρακονήματα. 

Πολλά σχέδια υιοθετούν μια μορφή sandwich εκμεταλλευόμενα και τα GFRP και 

τα ελάσματα ξύλων για τη δημιουργία παχύτερων τμημάτων στο πτερύγιο 

ενδεικτικά για την αντιμετώπιση καμπτικών φορτίων.  
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Τα θερμοπλαστικά υλικά ενισχυμένα με υαλονήματα όπως οι εποξικές και 

πολυεστερικές ρητίνες είναι σήμερα τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σε ένα 

μεγάλο εύρος ανεμογεννητριών, όπως από εταιρίες της Enercon και της Siemens. 

Ωστόσο, ορισμένοι κατασκευαστές, όπως η Vestas, ενσωματώνουν πλαστικά 

υλικά ενισχυμένα με ανθρακονήματα στα σχέδια των πτερυγίων τους λόγω των 

κατασκευαστικών καινοτομιών οι οποίες καθιστούν την τεχνολογία υλικών 

οικονομικά πιο βιώσιμη.   

Παρ’ όλο που η δημιουργία σύνθετων υλικών μπορεί να διαθέτει πολλά 

πλεονεκτήματα για τα πτερύγια των ανεμογεννητριών (σχετικά με την αντοχή και 

τη στιβαρότητα), εντούτοις το βασικό μειονέκτημα σχετικά με την επίδραση των 

βλαβών είναι ο τρόπος δημιουργίας τους στο υλικό. Λόγω της υψηλής 

στιβαρότητας και ανθεκτικότητας των σύνθετων υλικών που δημιουργήθηκαν υπό 

σταθερή θερμοκρασία, ο βασικός τρόπος αστοχίας του υλικού είναι η δημιουργία 

μικρορωγμών οι οποίες είναι σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθούν δια γυμνού 

οφθαλμού.  

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες υλικών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ώστε 

να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα της αστοχίας, όπως τοποθέτηση ταινιών 

στην ακμή προσβολής, οι οποίες επιχειρούν να διευθετήσουν αυτό το πρόβλημα 

της βλάβης της ακμής προσβολής όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

5.1.1.3. Επικάλυψη Επιφάνειας 

Ο σχεδιασμός και η επιλογή υλικών είναι συχνά το θέμα διαβούλευσης στην 

εμπορική αγορά. Η ακριβείς επιλογές που γίνονται από τους ιδιωτικούς 

κατασκευαστές πτερυγίων είναι συχνά δύσκολο να εξακριβωθούν για την έξυπνη ή 

μη επιλογή υλικών. Ωστόσο, υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες υλικών 

επικάλυψης που χρησιμοποιούνται στην πράξη: 

 Gelcoat: Είναι ένα εποξικό ή πολυεστερικό υλικό. Το πολυεστερικό μπορεί 

να εφαρμοστεί σε καλούπι κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 

και το εποξικό μπορεί να εφαρμοστεί κατά της διάρκεια της βαφής. 

 Polyurethane: Η πολυουρεθάνη μπορεί να εφαρμοστεί στην επιφάνεια με τη 

διαδικασία του ψεκασμού. 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
164 

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την ορολογία που 

χρησιμοποιείται στις τεχνολογίες επικάλυψης και κατά πόσο ταξινομούνται 

σύμφωνα με τις συνήθης πρακτικές. 

Τα πλεονεκτήματα της επικάλυψης με πολυουρεθάνη είναι τα εξής: υψηλή 

αντίσταση, υψηλή ελαστικότητα, αντοχή στη δημιουργία κοιλοτήτων και 

γδαρσιμάτων κλπ. Είναι γνωστό ότι η υψηλή ελαστικότητα του υλικού βοηθάει 

στο να μειωθεί η επίδραση των τάσεων σε περιπτώσεις παραμορφώσεων.  

 

5.1.1.4. Ταινίες που τοποθετούνται στην ακμή προσβολής 

Σε περιοχές όπου η διάβρωση της ακμής προσβολής είναι ιδιαίτερη λόγω της 

σκόνης ή της άμμου που προέρχονται από το περιβάλλον, η εφαρμογή ταινιών 

αποτελεί μια αρκετά πρακτική εφαρμογή.  

Οι ταινίες κατασκευάζονται από ελαστομερή πολυουρεθάνης αντίστοιχα με αυτά 

που εφαρμόζονται ως υλικά επικάλυψης στα πτερύγια και οι ιδιότητες που έχουν 

αφορούν την αντοχή τους στις κρούσεις των σωματιδίων, στη δημιουργία 

γδαρσιμάτων κλπ. όπως απεικονίζεται παρακάτω. 
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Εικόνα 5.4: Δείγμα που ελέγχθηκε ύστερα από υποβολή σε βροχερό περιβάλλον. Το 

ύψος βροχής ήταν 1in/h και διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Dayton.  

 

Το παραπάνω δείγμα δείχνει την εκτεταμένη βλάβη που δημιουργήθηκε στην 

επιφάνεια που δε καλύφθηκε σε συνθήκες επιταχυνόμενης διάβρωσης από τη 

βροχή (με ύψος βροχής 1in/h και ταχύτητα 500mph) στο Πανεπιστήμιο του 

Dayton. 

 

5.1.1.5. Επίδραση Υγρού-Αναλυτική Προσέγγιση 

Η επίδραση του υγρού συμβαίνει σε αμέτρητες εφαρμογές των μηχανικών σε 

διάφορους μηχανισμούς και με διαφορετική δριμύτητα. Σχετικά με τις εφαρμογές 

που αφορούν την αιολική ενέργεια η πιο συχνή επίδραση του υγρού αφορά τη 

βροχή και τις επιφάνειες των πτερυγίων που εκτίθενται σε αυτή. Για να καταστεί 

αντιληπτή η φυσική πίσω από το φαινόμενο της επίδρασης της βροχής είναι 

απαιτούμενη η κατανόηση των θεμελιακών αρχών. 
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5.1.1.5.1. Αναλυτικές Εκφράσεις 

Όταν εκτιμάται η επίδραση της πίεσης που δημιουργείται από την πρόσκρουση 

των σταγονιδίων του υγρού ή από την έγχυση υγρού σε μια στερεά επιφάνεια, μια 

πρώτη προσέγγιση γίνεται μέσω της εξίσωσης των κυμάτων πίεσης: 

0 0 0P c V
                                                                                             (Εξ. 5.1) 

 

Όπου, 

P: η πίεση που δημιουργείται από την πρόσκρουση, atm, 

ρ0: η αδιατάρακτη πυκνότητα του υγρού, kg/m
3
, 

c0: η αδιατάρακτη ταχύτητα του ήχου στο υγρό, m/s. 

 

Η εξίσωση αυτή αρχικά αναπτύχθηκε για να υπολογίσει τα κύματα πίεσης σε 

σωληνώσεις και κάνει τις ακόλουθες παραδοχές: 

 Η πρόσκρουση είναι μονοδιάστατη, 

 Η επιφάνεια πρόσκρουσης είναι στερεά, 

 Η πυκνότητα του υγρού είναι σταθερή, 

 Η ταχύτητα του ήχου είναι σταθερή. 

Αυτές είναι θεμελιώδεις παραδοχές και φυσικά δεν είναι εντελώς συμβατές με το 

φαινόμενο της επίδρασης των σταγονιδίων, ωστόσο η έκφραση αυτή μπορεί να 

δώσει μια ενδεικτική τιμή της πίεσης που εμφανίζεται στο σημείο πρόσκρουσης. Η 

εξίσωση, επίσης, δε λαμβάνει υπόψη τη διάδοση των κυμάτων πίεσης στην 

περιοχή πρόσκρουσης. Η εξίσωση διορθώνεται μεταβάλλοντας ορισμένα μεγέθη 

και παρουσιάζεται ως εξής: 

s sl l

s sl l

V c c
P

c c

 

 



                                                                                          (Εξ. 5.2)

 

όπου, οι δείκτες l και s αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του υγρού και του 

στερεού αντίστοιχα. Αυτές οι εξισώσεις είναι ενδεικτικές της πίεσης που 

δημιουργείται κατά την πρόσκρουση των σωματιδίων στο υλικό πριν την 

διασπορά σε μικρότερα σταγονίδια. 
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Σχετικά με τη δύναμη που εφαρμόζεται στο σημείο πρόσκρουσης του σταγονιδίου 

σε ένα στερεό σώμα, αναπτύχθηκε η παρακάτω σχέση: 

2mV
F

d


                                                                                               (Εξ. 5.3)
 

Αυτή είναι μια θεμελιώδης σχέση βασιζόμενη στην κλασική μηχανική και κάνει 

ορισμένες απλοποιημένες παραδοχές, με βασικότερη αυτή της στιγμιαίας 

επίδρασης και της στιγμιαίας δύναμης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας 

γενικός δείκτης της εφαρμοζόμενης δύναμης. 

 

5.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές εξισώσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην 

κατανόηση της ανάπτυξης της πίεσης κατά τη φάση επίδρασης των 

σταγονιδίων. Ωστόσο, αυτή αντιπροσωπεύει ένα μικρό τμήμα της γνώσης του 

φαινομένου. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει το αρχικό στάδιο της επαφής του 

σταγονιδίου με την επιφάνεια του υλικού και έτσι τη διαδοχική ανάπτυξη των 

κυμάτων πίεσης, όπως φανερώθηκε από τις άνωθεν εξισώσεις. Σε αυτό το στάδιο 

ένα κύμα πίεσης ανακλάται από την επιφάνεια του υλικού πίσω στο σταγονίδιο και 

τελικά διαχέεται σε όλη την περιφερειακή διεπιφάνεια μεταξύ σταγονιδίου και 

στερεού υλικού όπως φαίνεται στην εικόνα. 
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Εικόνα 5.5: Διάδοση κυμάτων πίεσης στο σταγονίδιο. 

 

Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο της διαδικασίας της επίδρασης του σταγονιδίου 

καθώς αυτό καθορίζει τη μετάβαση (πριν το φαινόμενο έγχυσης) όπου οι 

εξισώσεις των κυμάτων πίεσης βρίσκουν εφαρμογή. Με το που το κύμα πίεσης 

διαχέεται σε αυτήν την επιφάνεια, τότε συμβαίνει πλευρική έγχυση (το σταγονίδιο 

σπάει σε μικρότερα) και το σταγονίδιο εξαπλώνεται. Έχει βρεθεί ότι σε αυτό το 

σημείο μετάβασης η πίεση που δημιουργείται αυξάνει δραματικά και φτάνει σε 

τιμές τριπλάσιες των κυμάτων πίεσης για μικρό χρονικό διάστημα στην περιφέρεια 

της διεπαφής (σχήμα δαχτυλιδιού). Όπως σε πολλά άλλα υλικά που χρησιμοποιούν 

οι μηχανικοί, η ύπαρξη αιχμηρών σημείων σε εξαιρετικά μη αποδεκτές συνθήκες 

φόρτισης μπορεί να προκαλέσει αισθητή μείωση στην απόδοση του υλικού. 

Είναι σωστό να πούμε ότι η χρήση της εξίσωσης διάδοσης κύματος πίεσης με 

τιμές ταχύτητας 100m/s, πυκνότητα νερού 1000kg/m
3
 και μια ταχύτητα ήχου 
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1400m/s, δίνει πίεση 140MPa η οποία είναι συγκρίσιμη με τη φόρτιση του 

πτερυγίου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του εάν δεν υπήρχε βροχή. 

 

5.2.1. Μηχανισμός Βλάβης 

Ο τρόπος με τον οποίο η βλάβη δημιουργείται κατά την επίδραση του σταγονιδίου 

εξαρτάται από τη φύση της επίδρασης (ταχύτητα πρόσπτωσης και κλίση του 

σταγονιδίου) και από το είδος του υλικού στο οποίο προσπίπτει. 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την επίδραση της συνεχόμενης πρόσπτωσης του 

σταγονιδίου σε ένα ελατό υλικό. 

 

Εικόνα 5.6: Επιφάνεια ελατού υλικού που εκτίθεται σε επαναλαμβανόμενη 

πρόσπτωση σταγονιδίου δείχνοντας τη δημιουργία της βλάβης ή αλλιώς αστοχίας. 
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Όπως απεικονίζεται, η αρχική επίδραση ξεκινάει με τη δημιουργία μικρών 

κρατήρων στην επιφάνεια του υλικού και η επέκταση αυτών εξαρτάται από το 

χρόνο έκθεσής του σε αυτές τις συνθήκες. Αυτή η τοπική αλλαγή αρχίζει να 

επηρεάζει τη συμπεριφορά του κύματος πίεσης και κατά συνέπεια τη φόρτιση που 

επιβάλλεται στην επιφάνεια. Διαφορετικά, αυτό επιδρά στη συγκέντρωση τάσεων 

στο υλικό επιδεινώνοντας τη βλάβη και τελικά καταλήγοντας σε αφαίρεση υλικού.  

Τα εύθραυστα υλικά δεν ανταποκρίνονται καλά στην πρόσκρουση των 

σωματιδίων και στην αναπόφευκτη γι’ αυτά παραμόρφωση που οφείλεται στην 

δημιουργία αιχμών και τελικώς στην αφαίρεση υλικού. 

 

5.2.2. Μέθοδοι Μοντελοποίησης 

Όταν προσομοιώνονται επιδράσεις υψηλής ταχύτητας και μικρής διάρκειας 

υπάρχουν τρείς συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές. 

1. Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων (Λανγραζιανή Μέθοδος): Οι τυπικές 

μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιούν τις τεχνικές πλέγματος 

Lagrange (μέσω του οποίου το πλέγμα εφαρμόζεται στη γεωμετρία του μοντέλου) 

είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες σε τέτοια φαινόμενα. Ωστόσο, σε καταστάσεις 

μεγάλης παραμόρφωσης (όπως σε επίδραση χιονιού ή βροχής) όπου εμφανίζονται 

αστοχίες το πλέγμα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εκφυλισμού των κελιών 

και συνεπώς μείωση της ακρίβειας του μοντέλου και απαίτηση για μεγαλύτερες 

υπολογιστικές δυνατότητες. Συνεπώς, η εν λόγω μέθοδος περιορίζεται για 

επιδράσεις μικρής έκτασης.   

 

2. Μέθοδος Euler: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί τη μέθοδο Lagrange για να 

μοντελοποιήσει και να δημιουργήσει το πλέγμα του στερεού σώματος (μικρής 

παραμόρφωσης) και χρησιμοποιεί μια προσέγγιση Euler για τα σταγονίδια που 

εκτοξεύονται. 

Η προσέγγιση Euler διαφέρει στο αντί να δημιουργήσει πλέγμα για τη γεωμετρία 

που μας ενδιαφέρει, ορίζει εάν όγκο στο μοντέλο γνωστό ως πεδίο Euler και το 

πλέγμα δημιουργείται σε όλο τον όγκο. Συνεπώς, όταν ένα σώμα περνά ή 

παραμορφώνει το πεδίο Euler, τότε το σώμα υιοθετεί το πλέγμα (ή τους κόμβους) 
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Euler και συνεχίζει να υιοθετεί νέους κόμβους όσο ταξιδεύει μέσα από το πεδίο. 

Αυτή η προσέγγιση σημαίνει ότι εάν η αυθεντική γεωμετρία παραμορφωθεί σε 

υψηλό βαθμό το πλέγμα που χρησιμοποιείται από τη γεωμετρία θα παραμείνει 

ομοιόμορφο και δε θα αντιμετωπίσει μεγάλες παραμορφώσεις. 

Στη θεωρία, αυτή η προσομοίωση μπορεί να γίνει μέχρι όλο το πλέγμα του πεδίου 

Euler  να καλύψει όλο το πλέγμα της γεωμετρίας (και το υπό εξέταση σώμα). 

Όμως, αυτό απαιτεί σημαντική υπολογιστική ισχύ και μπορεί να επιφέρει λίγο 

όφελος σχετικά με την ακρίβεια της προηγούμενης μεθόδου. 

Μια άλλη διαφοροποίηση αυτής της μεθόδου είναι η προσέγγιση γνωστή ως 

Arbitrary Lagrangian Eulerian όπου το πεδίο Euler όχι μόνο καταλαμβάνει ένα 

συγκεκριμένο χώρο αλλά αντίθετα κινείται ώστε να βελτιστοποιήσει το σχήμα των 

στοιχείων εντός του πεδίου. 

3. Smoothed Particle Hydrodynamic (SPH): Αυτή η μέθοδος SPH δεν 

χρησιμοποιεί πλέγμα για την μοντελοποίηση και ενδείκνυται για αστροφυσικές και 

κοσμικές μελέτες. Αντί ενός πλέγματος με κελιά, το περιβάλλον του υλικού 

προσομοιώνεται από πολυάριθμα σωματίδια ενωμένα με τη μάζα. Δεν υπάρχει 

άμεση σύνδεση των σωματιδίων αλλά η μέθοδος βασίζεται σε ένα παρεμβλητικό 

σχήμα το οποίο στηρίζεται στην συνάρτηση kernel. Η μέθοδος έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές εξετάζοντας τις επιδράσεις φαινομένων 

όπως του χαλαζιού και της πρόσκρουσης των πτηνών σε τμήματα αεροσκάφους.  

Αυτές οι δύο διαφοροποιήσεις της μεθόδου έχουν εφαρμοστεί σε προηγούμενες 

μελέτες χαλαζιού και έχουν δώσει ακριβή και έγκυρα αποτελέσματα. Συνεπώς, οι 

καλύτερες μέθοδοι για μοντελοποίηση χωρίς να έχουμε μεγάλη παραμόρφωση 

πλέγματος είναι η Euler και η SPH, με τη δεύτερη να απαιτεί λιγότερο χρόνο για 

να τρέξει. 

 

5.2.3. Μέθοδοι Ελέγχου 

Η βιβλιογραφία από τις αεροδιαστημικές μελέτες που ερευνούσαν την επίδραση 

της βροχής και του χαλαζιού στις ακμές προσβολής των πτερυγίων ενός 

αεροσκάφους προσφέρει χρήσιμες γνώσεις και πληροφορίες για την μελέτη των 

πτερυγίων μιας ανεμογεννήτριας κάτω από τις ίδιες επιδράσεις. Γι’ αυτό το λόγο 
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οι πειραματικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να ερευνηθούν οι επιδράσεις 

της βροχής και του χαλαζιού εξετάσθηκαν πολύ σοβαρά.  

Μια από τις πιο μεγάλες εργαστηριακές εγκαταστάσεις που μελετούν την 

επίδραση της βροχής βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Dayton, στο Οχάιο των 

Η.Π.Α., η οποία χρησιμοποιήθηκε και για ακαδημαϊκούς αλλά και για εμπορικού 

σκοπούς για 35 χρόνια και αποτελεί το εθνικό και διεθνές εργαστήριο για τη 

μελέτη της διάβρωσης που προέρχεται από τη βροχή. Ο μηχανισμός ελέγχου και ο 

σχετικός βοηθητικός εξοπλισμός απεικονίζονται στην κάτωθεν εικόνα. 

 

 

Εικόνα 5.7: Μηχανισμός ελέγχου διάβρωσης από τη βροχή. 
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Ο μηχανισμός διαθέτει έναν περιστρεφόμενο βραχίονα διαμέτρου 2,5m επί του 

οποίου τα δείγματα τοποθετούνται στα άκρα. Ο βραχίονας τίθεται σε κίνηση από 

έναν κινητήρα ισχύος 400 hp μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων το οποίο μπορεί να 

μεταφέρει στο άκρο μέγιστη ταχύτητα 400 m/s. Η βροχή προσομοιώνεται από 

έναν σωλήνα κυκλικής διατομής από αλουμίνιο μπροστά από τον περιστρεφόμενο 

βραχίονα. Επιπλέον, διαθέτει 96 υποδερμικά σωληνάκια που απέχουν ίσες 

αποστάσεις μεταξύ τους και είναι ρυθμιζόμενα κατά αυτόν τον τρόπο ώστε να 

μεταφέρουν ποσότητα βροχής 25,4 mm/h και η διάμετρος του σταγονιδίου είναι 

στο εύρος 1,5-2 mm. Ο μηχανισμός, επίσης, χρησιμοποιεί εξοπλισμό για να βγάζει 

πολύ γρήγορες φωτογραφίες έτσι ώστε να καταγραφεί η σταδιακή επίδραση της 

βροχής πάνω στην επιφάνεια του δείγματος. 

Ένας άλλος πολύ έξυπνος μηχανισμός χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο 

Σύνθετων Υλικών του Πανεπιστημίου του Limerick.  

 

   

Εικόνα 5.8: Μέθοδος ελέγχου διάβρωσης από βροχή από το Πανεπιστήμιο του 

Limerick.  

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
174 

Αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί κάτω από τις βασικές αρχές όπως και του 

προηγούμενου που αναφέρθηκε. Ο μηχανισμός χρησιμοποιεί έναν βραχίονα 

διαμέτρου 600mm και το δείγμα τοποθετείται μέσα σε έναν χώρο από μια σειρά 

εγχυτήρων με ύψος βροχής 25,4 mm/h και ταχύτητα που φτάνει τα 129m/s. 

Μια εναλλακτική μέθοδος δημιουργίας σταγονιδίων με ελεγχόμενο τρόπο είναι η 

εκτόξευση σταγονιδίων νερού προς το στόχο και στη συνέχεια η 

επαναλαμβανόμενη παύση ώστε να διαχωριστούν τα σταγονίδια σε μικρότερα. 

Μια τέτοια μέθοδος χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου. 

 

 

Εικόνα 5.9: Μέθοδος ελέγχου διάβρωσης από βροχή από το Πανεπιστήμιο του 

Munich.  

 

5.2.4. Ανάπτυξη Μοντέλου 

Η πρώτη εργασία της αρχικής μοντελοποίησης ήταν αντικειμενικά η εγκατάσταση 

ενός ακριβούς μοντέλου σταγονιδίων βροχής το οποίο θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε πιο περίπλοκες και στοχευόμενες προσομοιώσεις. Γι’ αυτό το 

λόγο η επιλογή του υλικού ήταν αυθαίρετη για αυτό το αρχικό μοντέλο καθώς ο 

μοναδικός του σκοπός ήταν να παραμείνει συγκριτικά ανθεκτικό κάτω από την 

επίδραση των σταγονιδίων του υγρού. Τα χαρακτηριστικά της επίδρασης δίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά του μοντέλου. 

 

Το μοντέλο του υλικού που επιλέχθηκε για να μελετηθεί η επίδραση των 

σταγόνων της βροχής ήταν το μοντέλο «νερού» το οποίο έχει οριστεί από τη 

βιβλιοθήκη του ANSYS. Το σταγονίδιο προοριζόταν να ταξιδέψει φυσιολογικά 

πάνω στην επιφάνεια του στόχου και έτσι να δημιουργήσει μια άμεση κατάσταση 

επίδρασης. Το υλικό που επιλέχθηκε για μελέτη ήταν ένα προκαθορισμένο 

μοντέλο εποξικής ρητίνης του ANSYS και οι διαστάσεις της επιφάνειας που του 

δόθηκαν ήταν 6x6x2 mm. Το μοντέλο έτρεξε για ένα εύρος ταχυτήτων 30-140m/s 

έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να συγκριθούν και να εξακριβωθούν με 

τις τιμές που εξάγονται από τις αναλυτικές εκφράσεις που είδαμε στην αρχή του 

κεφαλαίου. 

 

5.2.5. Προ-επεξεργασία 

Η διαδικασία μοντελοποίησης της γεωμετρίας ήταν μια απλή διαδικασία λόγω της 

απλής φύσης της γεωμετρίας και εκτελέστηκε στο εργαλείο Design Modeller του 

ANSYS. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση Euler/Lagrangian 

στην αρχική μοντελοποίηση, με ένα πεδίο Euler να δημιουργεί πλέγμα στη 
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γεωμετρία του  σταγονιδίου έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η αναμενόμενη 

μεγάλη παραμόρφωση της γεωμετρίας και ένα πλέγμα Lagrange που εφαρμόστηκε 

στο ανθεκτικό υλικό.  

Στο εποξικό υλικό εφαρμόστηκε ένα ομοιόμορφο πλέγμα εξαεδρικής μορφής με 

ένα μέγεθος στοιχείου 60 μm, και στο σταγονίδιο εφαρμόστηκε ένα αυθαίρετο 

τετραεδρικό πλέγμα για να οριστεί ο όγκος του στο πεδίο Euler. Το πεδίο 

τοποθετήθηκε γύρω από τη γεωμετρία του σταγονιδίου και είχε μορφή κύβου 

ακμής 3,2mm και το σύνολο το κελιών ανήλθε στα 7 x 10
5
.  

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του σταγονιδίου και του υλικού θεωρήθηκε ατριβής 

όπως έγινε και σε άλλες μελέτες. Η επίδραση της βαρύτητας ορίστηκε στην 

κατεύθυνση του σταγονιδίου και η επιφάνεια του στόχου περιορίστηκε ως ακίνητο 

στην κάτω πλευρά του. 

 

5.2.6. Αποτελέσματα και Ανάλυση 

Η ανάλυση διεξήχθη σε ένα εύρος ταχυτήτων με τη κάθε προσομοίωση να απαιτεί 

περίπου μία ώρα. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα περίγραμμα των τάσεων 

στο εποξικό υλικό σε ταχύτητα σταγονιδίου 140 m/s.  
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Εικόνα 5.10: Αλληλεπίδραση σταγονιδίου ταχύτητας 140m/s και εποξικού υλικού. 
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Όπως γίνεται φανερό στην αρχική φάση δημιουργείται μια μεγάλη πίεση τοπικά 

στο σημείο της πρόσκρουσης (σχήμα 1) και σε αυτό το σημείο εμφανίζεται η 

μέγιστη τάση. Καθώς η πρόσκρουση συνεχίζει να αναπτύσσεται η πίεση διαχέεται 

περιφερειακά στο υλικό δημιουργώντας υψηλές πιέσεις δακτυλικά πέρα από το 

αρχικό σημείο. Ωστόσο, στα επόμενα στάδια της σύγκρουσης είναι πιθανό να γίνει 

παρατήρηση της δημιουργίας πιέσεων στο σταγονίδιο στην περιφέρεια της επαφής 

του, καταλήγοντας  έτσι στη δημιουργία ενός δευτερεύοντος εσωτερικού 

δακτυλίου υψηλής πίεσης. 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη γεωμετρία του σταγονιδίου σε προφίλ και την 

διαδικασία της πλευρικής διάχυσης. Αυτό δείχνει ότι το μοντέλο δείχνει όλες τις 

χρονικές και χωρικές φάσεις του συμβάντος της πρόσκρουσης. 

 

 

Εικόνα 5.11: Συμπεριφορά του σταγονιδίου κατά τη διάχυση. 
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Η επόμενη εικόνα δείχνει τις μέγιστες τιμές της πίεσης χρονικά που 

αναπτύσσονται στο εποξικό υλικό σε ταχύτητα πρόσκρουσης 140m/s. 

 

 

Εικόνα 5.12: Μέγιστες πιέσεις που εμφανίζονται χρονικά στο εποξικό υλικό υπό 

ταχύτητα πρόσκρουσης 140m/s. 

 

Παίρνοντας αυτές τις τιμές της πίεσης που εξάγονται από την προσομοίωση της 

βροχής μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τις αναλυτικές εκφράσεις της διάδοσης 

των κυμάτων πίεσης που είδαμε νωρίτερα. 
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Εικόνα 5.13: Σύγκριση των πιέσεων των θεωρητικών αποτελεσμάτων με αυτά τις 

προσομοίωσης σε διαφορετικές ταχύτητες πρόσπτωσης των σταγονιδίων. 

 

Όπως γίνεται φανερό από την παραπάνω εικόνα, τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης είναι πιο συμβατά με την τροποποιημένη θεωρητική έκφραση και 

ακολουθούν παρόμοια τάση. 

Οι αναλύσεις ήταν δυνατό να δώσουν και τις δυνάμεις που εφαρμόζονται στο 

υλικό λόγω της πρόσκρουσης. Η επόμενη εικόνα δείχνει την εξωτερική δύναμη 

που εφαρμόζεται στο υλικό σε μία ταχύτητα σταγονιδίου 140m/s στη διεύθυνση 

της πρόσκρουσης. 
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Εικόνα 5.14: Εξωτερική δύναμη που εφαρμόζεται στο υλικό κάτω από ταχύτητα 

πρόσκρουσης 140m/s στη διεύθυνση της πρόσκρουσης. 

 

Χρησιμοποιώντας τις τιμές των δυνάμεων που εμφανίζονται στα παραπάνω 

διαγράμματα και συγκρίνοντάς τες με τις θεωρητικές τιμές δυνάμεων (βλ. εξίσωση 

δύναμης), τότε ανακύπτει το παρακάτω συγκριτικό διάγραμμα. 

 

 

Εικόνα 5.15: Συγκριτικό διάγραμμα της δύναμης σε σχέση με την ταχύτητα 

πρόσκρουσης. 
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Όπως διαφαίνεται από το διάγραμμα υπάρχει μεγάλη σύγκλιση των τιμών από τη 

θεωρητική προσέγγιση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας της μοντελοποίησης. 

[14], [15] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1. ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 

(STAGE) 

Η αεροδυναμική μελέτη των περιστρεφόμενων πτερυγίων μιας 

ανεμογεννήτριας είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί και με τη παρούσα μέθοδο. 

Το μοντέλο stage είναι μια εναλλακτική λύση του μοντέλου σταθερού στροβίλου 

(frozen rotor) για το πλαίσιο μοντελοποίησης και την αλλαγή της γωνίας 

περιστροφής. Αντί να κάνει την υπόθεση της σταθερής θέσης των πτερυγίων, το 

μοντέλο stage εκτελεί έναν περιφερειακό υπολογισμό του μέσου όρου των ροών 

στις περιοχές διεπιφάνειας. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει προβλέψεις σε μόνιμες 

συνθήκες των πολυβάθμιων μηχανών. Ο υπολογισμός του μέσου όρου στη 

διεπιφάνεια συνεπάγεται μια απώλεια χρόνου (υστέρηση). Αυτή η απώλεια είναι 

ισοδύναμη με την παραδοχή ότι η φυσική ανάμιξη που παρέχεται από τη σχετική 

κίνηση μεταξύ των εξαρτημάτων είναι αρκετά μεγάλη ώστε να προκαλέσει 

αναμεμιγμένο προφίλ ταχύτητας ανάντη. Αυτή η ανάλυση είναι κατάλληλη όταν η 

περιφερειακή μεταβολή της ροής είναι ανάλογη της περιστροφής των πτερυγίων 

(pitch). Επιπλέον, το μοντέλο stage απαιτεί μεγαλύτερη υπολογιστική προσπάθεια 

από το μοντέλο σταθερού στροβίλου (frozen rotor). 

Στη μελέτη στο πρόγραμμα του ANSYS CFX χρησιμοποιήθηκαν ακριβώς οι ίδιες 

παράμετροι με το μοντέλο frozen rotor ώστε να καταστεί δυνατή η εξαγωγή 

χρήσιμών συγκριτικών συμπερασμάτων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το μοντέλο 

αυτό χρησιμοποιήθηκε για το βέλτιστο λόγο ακροπτερυγίου, όπως αυτός 

προέκυψε από το μοντέλο frozen rotor. Δηλαδή, η ταχύτητα εισόδου είναι 11,54 

m/s.  

Παρακάτω θα παρατεθούν συγκριτικές εικόνες και διαγράμματα που αφορούν την 

γωνία προσβολής στα πτερύγια, την κατανομή της ταχύτητας στον ομόρρου 

κατάντη της ανεμογεννήτριας και την κατανομή πίεσης στα πτερύγια. 
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6.1.1. Γωνία προσβολής του ανέμου στα μοντέλα frozen rotor και stage 

Όπως ειπώθηκε στο κεφάλαιο 2 η γωνία προσβολής του ανέμου σε μοντέλο frozen 

rotor ήταν πάντα θετική για κάθε ταχύτητα ανέμου και για κάθε σημείο 

προσβολής. Στο μοντέλο stage από την άλλη παρατηρείται αρνητική γωνία 

προσβολής, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα προηγούμενα. Αυτή η 

διαφορά ίσως οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της ταχύτητας πάνω στα 

πτερύγια. Για ποιο εύκολη σύγκριση παρατίθενται οι εικόνες με τις γωνίες 

προσβολής και για τα δύο μοντέλα στα σημεία 0,2, 0,5 και 0,82 σε ταχύτητα 

ανέμου 11,54m/s. 

 

    

                            α                                                              β 

Εικόνα 6.1: Συγκριτική εικόνα της γωνίας προσβολής στο σημείο 0,2 του πτερυγίου 

του α) μοντέλου frozen rotor και του β) μοντέλου stage. 

 

Οι πλήρως αντίθετες γωνίες προσβολής φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού στην 

άνωθεν εικόνα ενισχύοντας την αντιφατικότητα του μοντέλου stage που ενώ 
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αναμένονταν η γωνία προσβολής να είναι θετική, εν τούτοις αυτή είναι αρνητική. 

Το ζήτημα αυτό εμφανίζεται σε όλα τα σημεία που μελετήθηκαν.  

 

   

                           α                                                               β 

Εικόνα 6.2: Συγκριτική εικόνα της γωνίας προσβολής στο σημείο 0,5 του πτερυγίου 

του α) μοντέλου frozen rotor και του β) μοντέλου stage. 

 

Η διαφορά της εικόνας 6.2 και της εικόνας 6.1 είναι ότι η γωνία προσβολής είναι 

λιγότερο αρνητική. Αυτό οφείλεται στη διαμόρφωση των τριγώνων ταχυτήτων που 

δημιουργούνται με την αύξηση της περιστρεφόμενης ταχύτητας καθώς κινούμαστε 

στο ακροπτερύγιο. 
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                             α                                                             β 

Εικόνα 6.3: Συγκριτική εικόνα της γωνίας προσβολής στο σημείο 0,82 του 

πτερυγίου του α) μοντέλου frozen rotor και του β) μοντέλου stage. 

Τελικά, παρατηρούμε ότι καθώς κινούμαστε πιο κοντά στο ακροπτερύγιο η γωνία 

προσβολής του μοντέλου stage γίνεται λιγότερο αρνητική χωρίς όμως να φτάνει 

ακριβώς στο επιθυμητό σημείο ανακοπής.  

 

6.1.2. Διαγράμματα ταχύτητας πάνω στα πτερύγια 

Η διαφορά των δύο μοντέλων στις γωνίες προσβολής οφείλεται στα τρίγωνα 

ταχύτητας που διαμορφώνονται. Στα πτερύγια παρατηρήθηκε ότι η ταχύτητα 

εισόδου του μοντέλου stage είχε σημαντική πτώση σε αντίθεση με το μοντέλο 

frozen rotor όπου η μείωση της αξονικής συνιστώσας της ταχύτητας θεωρείται 

αποδεκτή. 
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                              α                                                             β 

Εικόνα 6.4: Συγκριτική εικόνα της κατανομής της απόλυτης τιμής της αξονικής 

ταχύτητας στα πτερύγια του α) μοντέλου frozen rotor και του β) μοντέλου stage. 

 

Η άνωθεν εικόνα καθιστά αντιληπτό ότι στο μοντέλο του stage η πτώση της 

απόλυτης τιμής της αξονικής ταχύτητας στην περιοχή που βρίσκεται ο στρόβιλος 

είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο frozen rotor. Πιο 

συγκεκριμένα η αξονική ταχύτητα της ελεύθερης ροής στο stage μεταβάλλεται 

από την αρχική τιμή των 11,54 m/s, στην τιμή των 3,5 m/s λίγο πριν συναντήσει τα 

πτερύγια του στροβίλου. Η πτώση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να υπερισχύσει στα 

τρίγωνα ταχύτητας στην ακμή προσβολής των πτερυγίων, η περιφερειακή 

συνιστώσα ως προς την αξονική, με αποτέλεσμα η ροή αέρα στα πτερύγια να είναι 

σχεδόν παράλληλη με τη φορά περιστροφής τους, οδηγώντας σε αρνητικές γωνίες 

πρόσπτωσης στα πτερύγια, όπως γίνεται σαφές και μέσω των εικόνων 6.1, 6.2 και 

6.3. 

 

6.2. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΟΡΡΟΥ 

Σε αυτό το σημείο ίσως είναι φρόνιμο να εκθέσουμε και τις εικόνες που αφορούν 

τον ομόρρου κατάντη της ανεμογεννήτριας. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι στο 

μοντέλο του stage υπάρχει μεγάλη φόρτιση στα πτερύγια. Αυτό συμβαίνει καθώς 

υπάρχει μεγάλη πτώση της ταχύτητας λόγω της ακαταλληλότητας της γωνίας των 
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πτερυγίων η οποία βάσει της εξίσωσης Bernoulli συνεπάγεται μεγάλη αύξηση της 

πίεσης.  

Όσον αφορά την ανάπτυξη του ομόρρου στο επίπεδο παράλληλα στο έδαφος 

φαίνεται ότι στο μοντέλο του stage υπάρχει ευρύτερη ανάπτυξη από το μοντέλο 

του frozen rotor. Παρακάτω παρατίθενται οι δύο συγκριτικές εικόνες της 

κατανομής της ταχύτητας στον ομόρρου. 

 

  

                             α                                                               β 

Εικόνα 6.5: Συγκριτική εικόνα της κατανομής ταχύτητας στον ομόρρου του α) 

μοντέλου frozen rotor και του β) μοντέλου stage. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η εξαγωγή του διαγράμματος από το πρόγραμμα του Q-Blade και του 

ANSYS CFX του συντελεστή ισχύος ως προς το λόγο του ακροπτερυγίου 

δείχνει ότι η μέγιστη τιμή εμφανίζεται για λ=6,5. 

 Ο συντελεστής ισχύος για τον ίδιο λόγο ακροπτερυγίου είναι μεγαλύτερος 

στο πρόγραμμα του Q-Blade από αυτό του ANSYS CFX. Η διαφορά αυτή 

εμφανίζεται σε όλο το εύρος των λόγων ακροπτερυγίων.  

 Η ονομαστική ισχύς της ανεμογεννήτριας (50kW) προκύπτει από το 

πρόγραμμα του Q-Blade σε ταχύτητα ανέμου 10 m/s, ενώ από το 

πρόγραμμα του ANSYS CFX σε ταχύτητα ανέμου περίπου 11m/s. Αυτή 

διαφορά ίσως οφείλεται ότι το πρόγραμμα του Q-Blade διαθέτει πιο απλό 

λογισμικό και δε λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής του 

υπό εξεταζόμενου αντικειμένου αλλά και του ρευστού το οποίο τα 

περιβάλλει. 

 Οι γωνίες προσβολής είναι μεγαλύτερες σε περιοχές του πτερυγίου κοντά 

στη βάση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις περιοχές αυτές δε μας 

ενδιαφέρει τόσο η συνεισφορά των περιοχών αυτών στην παραγωγή ισχύος 

αλλά στην αύξηση της στιβαρότητας έναντι των φορτίσεων. Ο άλλος 

σημαντικός λόγος είναι ότι οι περιοχές αυτές βοηθάνε στην εκκίνηση της 

ανεμογεννήτριας καθώς οι μεγάλες γωνίες προσβολής συνεπάγονται 

μεγαλύτερη δύναμη άνωσης και έτσι υπερνικούνται οι δυνάμεις αδράνειας 

και τριβής. 

 Η πρόσπτωση των κόκκων της άμμου στα πτερύγια ακολουθούν μια 

γραμμική συμπεριφορά πάνω στην ακμή προσβολής. Αυτή η πρόσπτωση 

δημιουργεί μικρούς κρατήρες αλλά και συγκολλήσεις κόκκων αυξάνοντας 

την τραχύτητα, η οποία δημιουργεί μικρό-δίνες που συντελούν στη μείωση 

της παραγωγής ισχύος λόγω απώλειας αεροδυναμικής απόδοσης. 

 Η πρόσπτωση της βροχής στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας δημιουργεί 

μικρούς κρατήρες εάν προσπέσει υπό κατάλληλες γωνίες. Επιπλέον, 

δημιουργεί έναν υμένα (ή φιλμ) ο οποίος δεν αφήνει τον αέρα να 

προσκρούσει στο πτερύγια οδηγώντας στην απώλεια ισχύος αλλά και στη 

μεγάλη φθορά του πτερυγίου. 

 Η αλληλεπίδραση του πτερυγίου με τον πύργο είναι αρκετά εμφανής στην 

ανάλυση των διαγραμμάτων πίεσης. Αυτή η δημιουργία πιέσεων οδηγεί σε 
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ταλαντευτικά φαινόμενα τα πτερύγια, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 

κόπωση και τελικά να οδηγήσει σε αστοχία.  

 Οι διαφορές που υπάρχουν στις γωνίες προσβολής μεταξύ του μοντέλου 

frozen rotor και stage οφείλεται στο γεγονός ότι το δεύτερο μοντέλο έχει 

μικρή τιμή στερεότητας και το πλέγμα που δημιουργήθηκε έχει 

μεγαλύτερου μεγέθους στοιχεία τα οποία δε βοηθούν στην ακριβή 

προσομοίωση.    

 Για μια σωστή κατασκευή  και εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας είναι 

σημαντικό να ληφθούν υπόψη η τοποθεσία, το αιολικό δυναμικό, τα υλικά 

των πτερυγίων, το ύψος του πύργου, η ύπαρξη άλλων γειτονικών 

ανεμογεννητριών, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η γνώμη της τοπικής 

κοινωνίας και το κόστος. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ  

 Το πρόγραμμα του Q-Blade παρόλη τη θεωρητική ανάλυση της 

αεροδυναμικότητας ενός αντικειμένου δε διαθέτει άλλα χρήσιμα εργαλεία, 

όπως η δημιουργία πλέγματος (meshing), τα οποία θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν το χρήστη να μην απευθυνθεί σε άλλα προγράμματα CFD 

εξοικονομώντας χρόνο και χώρο.  

 Το πρόγραμμα του Q-Blade θα ήταν χρήσιμο να διαθέτει βιβλιοθήκες από 

μια ευρεία γκάμα αεροτομών για διάφορα μηχανολογικά εξαρτήματα, όπως 

πτερύγια ανεμογεννητριών κ.α. 

 Το πρόγραμμα του ANSYS CFX διαθέτει ένα αρκετά δύσχρηστο εργαλείο, 

το Design Modeler, το οποίο δε βοηθάει στο σχηματισμό της γεωμετρίας 

του υπό μελέτη αντικειμένου. 

 Η υπολογιστική δυνατότητα του υπολογιστή (cluster) του τμήματος κατά τη 

μελέτη της επίδρασης των κόκκων στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας δεν 

ήταν αρκετά δυνατή.   

 Το μοντέλο του stage στο ANSYS CFX αποδεικνύεται λιγότερο ακριβές σε 

σύγκριση με το μοντέλο frozen rotor σε εφαρμογές με χαμηλή τιμή 

στερεότητας, όπως οι ανεμογεννήτριες.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
192 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

[1] Wind  Turbine  Blade  Aerodynamics,  Wind-Energy  Handbook,  Gurit,  

downloaded on 25/12/2011 

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/XFOIL  

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/QBlade  

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number  

[5] Numerical  Computations  of  Wind  Turbines  Wake,  Thesis  Project  by  

Stefan S.A. Ivanell, 2009, downloaded on 25/12/2011  

[6] Σημειώσεις «Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας», Γ. Σκόδρας, 2012  

[7] Wind Turbines, Fundamental, Technologies, Application, Economics, 2
nd

 

edition, Erich Hau.  

[8] https://wind.nrel.gov/airfoils/AirfoilFamilies.html  

[9]http://ape1epalsyrou.weebly.com/alphanuepsilonmuomicrongammaepsilonnunu

942taurhoiotaepsilonsigmaf.html  

[10] Σημειώσεις μαθήματος «Ανεμογεννήτριες και Υδροστρόβιλοι/Υδροηλεκτρικά 

Έργα, Εξάμηνο 9
ο
, Αντώνιος Τουρλιδάκης  

[11] http://www.computationalfluiddynamics.com.au/tips-tricks-turbulence-part-4-

reviewing-how-well-you-have-resolved-the-boundary-layer/  

[12] Aerodynamic Interaction between a Wind Turbine Blade and the Tower: 

Computation and Experiment, Clifford J. Brown, J. Michael R. Graham, George 

Giannakidis, Department of Aeronautics, Imperial College, London 2000.  

[13] Dust Effect on the Performance of Wind Turbine Airfoils, Nianxin Ren, 

Jinping Ou, School of Civil Engineering, China, 2009.  

[14] Investigation of the impact of rain and particle erosion on rotor blade 

aerodynamics with erosion test facility to enhancing the rotor blade performance 

and durability, J. Liersch and J Michael, IOP Publishing, 2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/XFOIL
http://en.wikipedia.org/wiki/QBlade
http://en.wikipedia.org/wiki/Reynolds_number
https://wind.nrel.gov/airfoils/AirfoilFamilies.html
http://ape1epalsyrou.weebly.com/alphanuepsilonmuomicrongammaepsilonnunu942taurhoiotaepsilonsigmaf.html
http://ape1epalsyrou.weebly.com/alphanuepsilonmuomicrongammaepsilonnunu942taurhoiotaepsilonsigmaf.html
http://www.computationalfluiddynamics.com.au/tips-tricks-turbulence-part-4-reviewing-how-well-you-have-resolved-the-boundary-layer/
http://www.computationalfluiddynamics.com.au/tips-tricks-turbulence-part-4-reviewing-how-well-you-have-resolved-the-boundary-layer/


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 Μαρτίου, 2015 

 

 
193 

[15] Strathprints Institutional Repository, Keegan, Mark Hugh and Nash, David 

and Stack, Margaret, University of Strathclyde, 2012, UK 

 

 

 

 


