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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. ΑΝΕΜΟΣ 
 

Άνεμος χαρακτηρίζεται κάθε μετακίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα πάνω στη 
επιφάνεια της γης ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. Αυτή η κίνηση του ατμοσφαιρικού 
αέρα προκαλείται από τις διαφοροποιήσεις στην ατμοσφαιρική πίεση, οι οποίες 
οφείλονται στην άνιση θέρμανση της επιφάνειας της γης και της θάλασσας από 
τον ήλιο. Επομένως, η αιολική ενέργεια είναι έμμεση μορφή ηλιακής ενέργειας. 
Περίπου 1-2% της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης 
μετατρέπεται σε άνεμο. Καθώς ο αέρας θερμαίνεται στις τροπικές ζώνες, αρχικά 
ανυψώνεται στην ατμόσφαιρα και κατόπιν οδεύει προς τους πόλους. Η κίνηση 
των αέριων μαζών επηρεάζεται σημαντικά από την περιστροφή της γης (η 
επίδραση της οποίας είναι μεγαλύτερη στον ισημερινό και μηδενική στους 
πόλους), από την αναλογία της επιφάνειας ξηράς προς την αντίστοιχη της 
θάλασσας, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ξηράς (βουνά, πεδιάδες) και από 
εποχές του χρόνου.  

 
Προσομοίωση της κίνησης των παγκόσμιων αέριων ρευμάτων (από 

http://earth.nullschool.net/) 

 
Η κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα μπορεί να αναλυθεί σε δυο συνιστώσες, την 
οριζόντια και την κατακόρυφη. Η οριζόντια συνιστώσα, η οποία συνήθως 
αναφέρεται ως άνεμος, ορίζει και τη διεύθυνσή του, βάσει του σημείου του 
ορίζοντα από το οποίο πνέει. Η κατακόρυφη συνιστώσα αναφέρεται ως ρεύμα. 

http://earth.nullschool.net/
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/00.gif
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Όταν δείχνει προς τα πάνω, το ρεύμα χαρακτηρίζεται ανοδικό ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση που η συνιστώσα δείχνει προς τα κάτω, χαρακτηρίζεται ως καθοδικό. 
Οι δυνάμεις που καθορίζουν την κίνηση των αέριων μαζών είναι: 
-Δύναμη βαροβαθμίδας. Είναι η δύναμη που ασκείται σε μια αέρια μάζα 
εξαιτίας των διαφορετικών πιέσεων που υπάρχουν σ’ αυτήν και η οποία ωθεί την 
αέρια μάζα από τις ψηλές πιέσεις προς τις χαμηλές. 
-Η δύναμη Coriolis. Ασκείται σε κάθε σώμα που κινείται πάνω στη γη. Η δύναμη 
αυτή είναι ανάλογη της γωνιακής ταχύτητας της γης, της ταχύτητας του σώματος 
(δηλαδή, της αέριας μάζας, στην περίπτωση του ανέμου) και επίσης είναι 
ανάλογη του ημιτόνου του γεωγραφικού πλάτους του τόπου στον οποίο λαμβάνει 
χώρα η κίνηση. Είναι δηλαδή πιο μεγάλη στους πόλους (γεωγραφικό πλάτος 90ο) 
και μηδέν στον ισημερινό, όπου το γεωγραφικό πλάτος είναι μηδέν. Στο Βόρειο 
Ημισφαίριο, εξαιτίας της δύναμης αυτής, τα σώματα αποκλίνουν δεξιά από την 
κίνησή τους, ενώ στο Νότιο Ημισφαίριο αποκλίνουν αριστερά. 
-Η δύναμη τριβής. Αυτή αναπτύσσεται εξαιτίας της τραχύτητας που παρουσιάζει 
η επιφάνεια του εδάφους και της θάλασσας, πάνω στην οποία υποχρεώνεται να 
κινηθεί η αέρια μάζα.  
-Η φυγόκεντρη δύναμη. Είναι η δύναμη με την οποία αντιδρά κάθε σώμα, το 
οποίο κινείται σε κυκλική τροχιά. Η δύναμη αυτή είναι ανάλογη της κεντρομόλου 
επιτάχυνσης και ανάλογη της ακτίνας καμπυλότητας της τροχιάς 
-Η Δύναμη της βαρύτητας  
 
Στοιχεία ανέμου θεωρούνται η διεύθυνση και η έντασή του. Τα στοιχεία αυτά 
μπορούν να προσδιοριστούν από τα ανεμομετρικά όργανα που είναι οι 
ανεμοδείκτες και τα ανεμόμετρα. Η διεύθυνση ορίζεται από τον τομέα του 
ορίζοντα που προέρχονται οι αέριες μάζες, και όχι από εκείνον που 
κατευθύνονται. Στη μετεωρολογία, ο καθορισμός της διεύθυνσης του ανέμου, 
δίνεται από τη γωνία που σχηματίζει με το γεωγραφικό βορρά. Η ονοματολογία 
των διευθύνσεων του ανέμου, αποτυπωμένη σε χάρτη, αποτελεί το ανεμολόγιο. 
Στο ανεμολόγιο οι άνεμοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον κατά τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού. Ανάλογα με την εκάστοτε επιθυμητή ακρίβεια ο κυκλικός 
δίσκος μπορεί να είναι χωρισμένος σε 8, 16 ή 32 τιμές.  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Η ένταση του ανέμου εκφράζεται είτε με την πίεση την οποία ασκεί στην 
επιφάνεια των διαφόρων σωμάτων, είτε με την ταχύτητα με την οποία αυτός 
κινείται. Στην Μετεωρολογία η ένταση του ανέμου εκφράζεται συνήθως με την 
ταχύτητά του, οπότε δίδεται σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο ή σε χιλιόμετρα ή μίλια 
ανά ώρα ή σε κόμβους. Η πίεση και η ταχύτητα του ανέμου συνδέονται με τη 
σχέση : 

 
Όπου k σταθερά αναλογίας, η οποία εξαρτάται από την πυκνότητα του ανέμου, 
καθώς και από το σχήμα της επιφάνειας. 
 
Μεταβλητότητα των ανέμων. Γίνεται διάκριση μεταξύ των μεταβολών σε τρεις 
χρονικές κλίμακες: στη βραχεία (δευτερόλεπτα έως λεπτά), μέση (ώρες έως 
ημέρες) και μακρά (εβδομάδες έως έτη). Οι μεταβολές στη βραχεία χρονική 
κλίμακα συνήθως δεν είναι πολύ σημαντικές για την αξιολόγηση του αιολικού 
πόρου, εκτός εάν ο άνεμος είναι πολύ τυρβώδης ή αλλάζει συχνά διεύθυνση. Οι 
μεταβολές που υφίστανται μεταξύ ωρών και ημερών είναι πολύ σημαντικές για 
την αξιολόγηση της αιολικής πηγής. Τα αρχεία των ταχυτήτων του ανέμου 
εμφανίζουν συνήθως μεγάλες διακυμάνσεις που διατηρούνται έως και αρκετές 
ημέρες, οι οποίες απεικονίζουν διερχόμενες θύελλες και καιρικά μέτωπα. Σε 

2P k U= ⋅

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
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πολλές θέσεις παρουσιάζεται μια ημερήσια διαμόρφωση της μεταβολής της 
ταχύτητας του ανέμου, με τους μέγιστους ανέμους να εμφανίζονται συχνά το 
απόγευμα.  
Σημαντική επίδραση στις επιδόσεις των αιολικών εγκαταστάσεων έχουν επίσης 
οι μηνιαίες και εποχιακές μεταβολές. Ο βαθμός και ο χρόνος εμφάνισης των 
εποχιακών μεταβολών εξαρτώνται από την περιοχή. Μπορεί να υφίστανται και 
αλλαγές στη μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου από έτος σε έτος, οφειλόμενες σε 
περιφερειακά κλιματικά φαινόμενα. Για να εξαχθεί η εποχιακή συμπεριφορά του 
ανέμου απαιτείται τουλάχιστον ένα έτος μετρήσεων. Πέραν αυτού τα οφέλη από 
τις παρατεταμένες μετρήσεις φθίνουν σημαντικά, και ένα ή δύο έτη μετρήσεων 
συνήθως επαρκούν για την πρόβλεψη των μακροπρόθεσμων μέσων ταχυτήτων 
του ανέμου και της μεταβλητότητας της ταχύτητας με αποδεκτή ακρίβεια.  
 
Μεταβολή με το ύψος. Η ταχύτητα του ανέμου αυξάνεται όσο αυξάνεται η 
απόσταση από το έδαφος, φαινόμενο γνωστό ως διάτμηση του ανέμου. Ο 
βαθμός της διάτμησης του ανέμου εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες: την 
ατμοσφαιρική μίξη και την τραχύτητα του εδάφους. 
Η ατμοσφαιρική μίξη συνήθως ακολουθεί έναν ημερήσιο κύκλο οδηγούμενο από 
την ηλιακή θέρμανση. Ο κύκλος αυτός προκαλεί συχνά αύξηση της ταχύτητας 
του ανέμου την ημέρα και μείωσή της τη νύχτα. Εντούτοις, το εύρος της 
μεταβολής μεταξύ νύχτας και ημέρας εν γένει μειώνεται καθώς αυξάνεται το 
ύψος. Σε ύψος περίπου 10m η ημερήσια μεταβολή μπορεί να είναι πολύ έντονη, 
αλλά καθώς αυτό αυξάνεται στα 50m αυτή εξασθενεί ή μπορεί ακόμη και να 
εξαφανιστεί. 
Η τραχύτητα του εδάφους επιδρά στη διάτμηση του ανέμου καθορίζοντας το 
πόσο επιβραδύνεται ο άνεμος κοντά το έδαφος. Σε περιοχές με υψηλό βαθμό 
τραχύτητας, όπως τα δάση ή οι πόλεις, οι ταχύτητες του ανέμου κοντά στην 
επιφάνεια τείνουν να είναι μικρές και η διάτμηση του ανέμου μεγάλη, ενώ το 
αντίστροφο ισχύει σε περιοχές με μικρή τραχύτητα, όπως είναι οι επίπεδοι, 
ανοικτοί αγροί. Η διάτμηση του ανέμου μπορεί να ελαττωθεί πολύ ή να εξαλειφθεί 
όπου υπάρχει μια απότομη αλλαγή στο ύψος του πεδίου, όπως μια απότομη 
ακρογιαλιά ή κορυφογραμμή. 
  
Χωρικές μεταβολές. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους, όπως λόφοι και 
κορυφογραμμές, μπορούν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν τον άνεμο . Μια 
κορυφογραμμή είναι συνήθως ιδανική όταν είναι προσανατολισμένη κάθετα προς 
την επικρατούσα κατεύθυνση του ανέμου και έχει μια μέση κλίση. Στενές 
κοιλάδες ή ανοίγματα βουνών προκαλούν αύξηση των εντάσεων των ανέμων 
όταν αυτοί διασχίζουν τους χώρους αυτούς. Η ένταση τους εξαρτάται από τον 
προσανατολισμό, την κλίση, την φυτική κάλυψη της πλαγιάς καθώς και την 
χιονοκάλυψη. Η χιονοκάλυψη μειώνει την ένταση των ανέμων και για αυτό τον 
λόγο κατά την διάρκεια του χειμώνα η ένταση των ανέμων σε αυτές τις περιοχές 
είναι μειωμένη. Είναι δυνατόν γειτονικές περιοχές να έχουν πολύ διαφορετικούς 



11 
 

ανέμους εξαιτίας της διαφορετικής μορφολογίας του εδάφους. Όταν ο άνεμος 
συναντήσει φυσικά εμπόδια, παρουσιάζεται μια ανομοιογένεια στη μορφή του 
μετώπου του και μεταβολή της ταχύτητας των κατώτερων στρωμάτων του. 
Παρατηρείται το φαινόμενο της τύρβης, καθώς δημιουργούνται διάφοροι 
στροβιλισμοί, παραποιώντας με αυτόν τον τρόπο, τοπικά το μέτωπο του ανέμου, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα  
 

 
Επιπτώσεις των εμποδίων στο μέτωπο του ανέμου. 
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Κατανομή και στατιστικά χαρακτηριστικά ανέμου. Ο άνεμος, ως στοχαστικό 
φαινόμενο μπορεί να προσεγγιστεί  από δύο κατανομές, την κατανομή Rayleigh 
και την κατανομή Weibull. Στην κατανομή Rayleigh χρησιμοποιείται μία 
παράμετρος, που είναι η μέση ταχύτητα του ανέμου ενώ η κατανομή Weibull 
βασίζεται σε δύο παραμέτρους και έτσι μπορεί καλύτερα να αντιπροσωπεύσει 
ένα ευρύτερο φάσμα συστημάτων του ανέμου. 
Κατανομή Rayleigh. Είναι η απλούστερη κατανομή πιθανοτήτων των 
ταχυτήτων, για να περιγράψει το αιολικό δυναμικό, δεδομένου ότι απαιτεί μόνο τη 
γνώση της μέσης ταχύτητας του ανέμου u. Στο Σχήμα παρουσιάζεται η γραφική 
παράσταση της πυκνότητας πιθανότητας της ταχύτητας του ανέμου, η οποία 
ακολουθεί κατανομή Rayleigh, για διάφορες τιμές της μέσης ταχύτητας του 
ανέμου. 
 

 
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ταχύτητας ανέμου, κατανομής Rayleigh, για 

διάφορες τιμές μέσης ταχύτητας. 

 
Κατανομή Weibull. Για να προσδιοριστεί η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 
Weibull πρέπει να οριστεί μία σχηματική παράμετρος k και μία βαθμωτή 
κλιμακωτή παράμετρος c. Και οι δύο παράμετροι είναι συνάρτηση της ταχύτητας 
u και της τυπικής απόκλισης αυτής σu.  
Το Σχήμα απεικονίζει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής 
Weibull, για διάφορες τιμές της παραμέτρου k.  
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Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ταχύτητας ανέμου, κατανομής Weibull, για 

διάφορες τιμές της παραμέτρου k και μέσης ταχύτητας ανέμου 8 m/s. 

 
Ισχύς ανέμου. Η ισχύς του ανέμου, που πνέει με μια ορισμένη ταχύτητα, μπορεί 
να υπολογιστεί από τον ακόλουθο τύπο:  

𝑃 =  
1
2

 𝑝 ∙ 𝐴 ∙ 𝑢3 

όπου το p αναφέρεται στην πυκνότητα του αέρα, το A στην επιφάνεια, από την 
οποία διέρχεται ο άνεμος και το u στην ταχύτητα του ανέμου. Παρατηρείται ότι η 
ισχύς είναι ανάλογη με τα δύο πρώτα μεγέθη, καθώς επίσης και με την ταχύτητα 
του ανέμου, υψωμένη στον κύβο. 
Η τιμή της πυκνότητας ρ του αέρα εξαρτάται από την ατμοσφαιρική πίεση P και 
την (απόλυτη) θερμοκρασία Τ του μέρους που θέλουμε να μελετήσουμε 
σύμφωνα με το νόμο των ιδανικών αερίων 

𝑝 =
𝑃

R ∗ T
 

όπου R είναι η παγκόσμια σταθερά των αερίων 
 
Αιολικό δυναμικό. Το αιολικό δυναμικό ορίζεται ως η κινητική ενέργεια των 
αέριων μαζών, οι οποίες πνέουν πάνω από μία συγκεκριμένη περιοχή. Tο 
αιολικό δυναμικό δεν αποτελεί ένδειξη της πλήρως αξιοποιήσιμης ενέργειας, 
καθώς κατά τη δέσμευση της διαθέσιμης ενέργειας από τις αιολικές μηχανές 
παρουσιάζονται απώλειες. Oι εγκαταστάσεις θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
ψηλά σημεία (κορυφογραμμές, οροπέδια), σε κοιλάδες ή περάσματα, καθώς και 
σε παράκτιες περιοχές, συνήθως μακριά από φυσικά εμπόδια για να μη 
δημιουργείται το φαινόμενο της τύρβης. Για τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει 
να γίνεται προσεκτική επιλογή της τοποθεσίας, στην οποία προορίζεται να 
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εγκατασταθούν αιολικές μηχανές, και όχι κατά αυθαίρετο τρόπο, μελετώντας το 
αιολικό δυναμικό της εκάστοτε περιοχής  
Το αιολικό δυναμικό προσδιορίζεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

• Η ταχύτητα του ανέμου. 

• Η διεύθυνση του ανέμου. 

• Η επικρατούσα στην περιοχή τύρβη (η ένταση της οποίας εξαρτάται από 
την τραχύτητα του εδάφους) και ο στροβιλισμός του ανέμου. 

• Η μεταβολή με το ύψος της ταχύτητας του ανέμου  

• Οι ακραίες τιμές ταχύτητας του ανέμου (ριπές). 
 
Ο όρος αιολικό δυναμικό χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα εξής τρία μεγέθη: 
1) Το φυσικό αιολικό δυναμικό. Το φυσικά διαθέσιμο αιολικό δυναμικό είναι η 
κινητική ενέργεια των αέριων μαζών οι οποίες κινούνται κάθε χρόνο πάνω από 
μια περιοχή. Η αξία αυτού του δυναμικού είναι μόνο θεωρητική. 
2) Το τεχνικά αξιοποιήσιμο αιολικό δυναμικό. Το τεχνικά αξιοποιήσιμο αιολικό 
δυναμικό είναι το μέρος του φυσικού δυναμικού το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 
από τις αιολικές μηχανές, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το οικονομικό κόστος 
αυτής της αξιοποίησης. Το δυναμικό αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαθέσιμη 
τεχνολογία. Ο υπολογισµός του τεχνικά αξιοποιήσιµου αιολικού δυναµικού είναι 
µια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία 
3) Το οικονομικά αξιοποιήσιμο αιολικό δυναμικό. Το οικονομικά αξιοποιήσιμο 
δυναμικό είναι το μέρος του τεχνικά αξιοποιήσιμου δυναμικού, του οποίου το 
κόστος αξιοποίησης είναι οικονομικά συμφέρον. Το δυναμικό αυτό επίσης 
μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαθέσιμη τεχνολογία. 
 
Επιλογή κατάλληλου αιολικού δυναμικού. Για την επιλογή του κατάλληλου 
αιολικού δυναμικού μπορεί να γίνει κατηγοριοποίηση με βάση τη μέση ετήσια 
τιμή της ταχύτητας του ανέμου: 
Ανεπαρκές < 4 (m/sec), Χαμηλό 4 – 5,5  (m/sec), Μέσο 5,5 -7 (m/sec), Υψηλό 7 - 
9 (m/sec), Πολύ υψηλό > 9 (m/sec) 
Πέρα από τη μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας του ανέμου, προκειμένου να κριθεί 
μια περιοχή ως περιοχή κατάλληλου αιολικού δυναμικού, πρέπει να ισχύουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Μέση ετήσια ταχύτητα (στα 10 µέτρα πάνω από το έδαφος) µεγαλύτερη 
από 4 m/s  

• Χαµηλά επίπεδα τύρβης. 

• Να µην εµφανίζονται συχνά ριπές. 

• Χαµηλή µέγιστη ταχύτητα ανέµου. 
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• Η θέση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου να βρίσκεται σε υψόµετρο 
µικρότερο από 1000 m και µεγαλύτερο από 10 m. 

• Να απέχει απόσταση µεγαλύτερη από 500 m από µεγάλη πόλη. 
 
Οι πηγές πληροφόρησης σχετικά με το αιολικό δυναμικό κάθε περιοχής μπορούν 
να είναι η ΕΜΥ, οι χάρτες αιολικού δυναμικού, οι μετρήσεις αιολικού δυναμικού 
καθώς και τα μακροσκοπικά μοντέλα μετεωρολογικών προβλέψεων. 
 

http://users.auth.gr/karapant/tdk/Teaching/BOOK_3.pdf 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sefe/sdfp/2009/KoukisGrigoris/attached-
document/2009koukis.pdf 
http://gneng.blogspot.gr/p/blog-page.html 
 
  

http://users.auth.gr/karapant/tdk/Teaching/BOOK_3.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sefe/sdfp/2009/KoukisGrigoris/attached-document/2009koukis.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sefe/sdfp/2009/KoukisGrigoris/attached-document/2009koukis.pdf
http://gneng.blogspot.gr/p/blog-page.html
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1.2. Ο ΑΝΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
 
Η Ροή του Ανέμου Μέσα στον Αστικό Χώρο. Το κατώτερο στρώμα του 
ατμοσφαιρικού αέρα (500–1500 m) στο οποίο εμφανίζεται επίδραση της τριβής 
από την επιφάνεια του εδάφους είναι γνωστό με το όνομα ατμοσφαιρικό οριακό 
στρώμα. Γενικά ως οριακό στρώμα (boundary layer), ενός ρευστού, υγρού ή 
αερίου, ορίζεται το στρώμα εκείνο που επηρεάζεται σημαντικά από την επαφή με 
μια στερεή επιφάνεια To κύριο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει το ΑΟΣ από τα 
άλλα στρώματα της ατμόσφαιρας, είναι η τυρβώδης κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται.  
Η ροή του ανέμου μέσα στον αστικό χώρο επηρεάζεται καθοριστικά από τη 
γεωμετρία του χώρου. Eίναι τυρβώδης, με αυξομειούμενη ένταση και άτακτη 
μεταβολή της ταχύτητάς της. Διαμορφώνεται από τους αστικούς όγκους και τα 
μεταξύ τους διάκενα, σύμφωνα με τους βασικούς νόμους της ρευστομηχανικής. 
 
Ο Άνεμος γύρω από τους Κτηριακούς Όγκους. Οι κτηριακοί όγκοι 
ανακόπτουν την κίνηση του αέρα, στις προσήνεμες πλευρές τους, δεχόμενοι 
μεγάλη πίεση, ενώ στις υπήνεμες οι άνεμοι δημιουργούν περιοχές χαμηλών 
πιέσεων. Η διαφορά πίεσης, μεταξύ προσήνεμων και υπήνεμων πλευρών ωθεί 
τις μάζες του αέρα, να αλλάζουν δραστικά διεύθυνση και να κινούνται από την 
περιοχή της υψηλής προς την περιοχή της χαμηλής πίεσης. Στο χώρο στον 
οποίο συντελείται η αναστροφή της διεύθυνσης του ανέμου, παράγονται δίνες. Η 
σύνθετη κίνηση του ανέμου μπορεί να αναλυθεί, για λόγους εύκολης 
κατανόησης, σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο. 
  

 

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/03a.jpg
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Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της κίνησης του αέρα γύρω από κτήριο σε 

κατακόρυφο επίπεδο προβολής 

  

 

 
Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της κίνησης του αέρα γύρω από κτήριο σε 

οριζόντιο επίπεδο προβολής 

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/03b.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/04a.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/04b.jpg
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Οι δίνες, όταν είναι έντονες, δημιουργούν στο επίπεδο ζωής δυσφορία, ωθώντας 
τους αέριους ρύπους και τη σκόνη προς τη βάση των κτηρίων, δηλαδή προς το 
επίπεδο ζωής και συχνά εισέρχονται στα κτήρια από τα ανοίγματά τους. 
  

 
Μεταφορά αέριων ρύπων στο επίπεδο κίνησης πεζών εξαιτίας των τοπικών δινών 

  
Στις γωνίες των κτηρίων προκαλείται συχνά, τοπική επιτάχυνση του ανέμου με 
μορφή λοβού, γνωστή ως «φαινόμενο γωνίας» (corner effect). Είναι ένα από τα 
πλέον συχνά χαρακτηριστικά της κίνησης του ανέμου μέσα στην πόλη. 
  

 
Φαινόμενο γωνίας όπως προσομοιώνεται από αριθμητικά μοντέλα ρευστοδυναμικής 

  

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/0510.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/069.jpg
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Τα ψηλά κτήρια δημιουργούν ζώνες ανεπιθύμητων ανέμων στο επίπεδο 
ζωής.  Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ύψους του ψηλού κτηρίου από τα 
γειτονικά του, τόσο αυξάνεται η ένταση των δινών, σε όλες τις πλευρές του. 
  

    
Η κίνηση του ανέμου γύρω από ψηλά κτήρια γίνεται αρκετά πολύπλοκη. Στην 
υπήνεμη πλευρά παρουσιάζονται ισχυρές ανοδικές δίνες ενώ στην προσήνεμη 
έντονα καθοδικά ρεύματα. 

 
Επίδραση υψηλών κτηρίων στην πρωινή θαλασσινή αύρα 

 
  

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/079.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/088.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/098.jpg
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Ο Άνεμος στο Χώρο των Δρόμων. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του δρόμου 
(μέσο ύψος κτηρίων, πλάτος και μήκος δρόμου) και η γωνία με την οποία ο 
άνεμος τον προσεγγίζει, καθορίζουν την κίνηση του ανέμου στο χώρο του. Η 
διεύθυνση του ανέμου μπορεί να είναι: παράλληλη προς τον άξονα του δρόμου, 
κάθετη προς τον άξονα του δρόμου ή υπό γωνία προς τον άξονα του δρόμου. 
 
Διεύθυνση ανέμου παράλληλη προς τον άξονα του δρόμου. Όταν ο άνεμος 
κινείται παράλληλα προς τον άξονα του δρόμου, ρέει σχεδόν απρόσκοπτα. Στις 
όψεις των κτηρίων που βλέπουν προς το δρόμο, προκαλούνται ανοδικά ρεύματα, 
με ένταση ανάλογη αλλά ηπιότερη, από αυτή του βασικού ρεύματος. 
  

 
Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της κίνησης του αέρα 

σε δρόμο παράλληλο με την κατεύθυνσή του 

  
Όταν η διατομή ενός δρόμου στενεύει, τότε ο άνεμος, που κινείται παράλληλα 
προς τον άξονα του, συμπιέζεται και επιταχύνεται (φαινόμενο Venturi). 
  

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/10a1.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/10b.jpg
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Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της επιτάχυνσης του αέρα σε τοπική 

στένωση του δρόμου (φαινόμενο Venturi) 

  
Το ίδιο συμβαίνει σε περιοχές, όπου υπάρχει απότομη μετάβαση από ένα ευρύ 
υπαίθριο χώρο, σε ένα πυκνό αστικό ιστό, που ορθώνεται με τη μορφή 
κατακόρυφου εμποδίου. Η ένταση του φαινομένου μπορεί να αμβλυνθεί με τη 
μεσολάβηση μεταβατικών ζωνών χαμηλότερης και αραιότερης δόμησης. 
  

 
Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση, τοπικής επιτάχυνσης και διαχωρισμού του 

ανέμου σε δύο ρεύματα πάνω και μέσα στον αστικό ιστό 

  
Όταν το πλάτος των δρόμων είναι πολύ μικρό, ο άνεμος εισέρχεται στο χώρο 
τους με επιτάχυνση, όμως γρήγορα η ταχύτητά του επιβραδύνεται, εξαιτίας της 
τριβής με τις επιφάνειες των κτηρίων. 

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/11a1.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/11b.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/12a.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/12b.jpg
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Διεύθυνση ανέμου κάθετη προς τον άξονα του δρόμου. Όταν ο άνεμος είναι 
κάθετος προς τον άξονα του δρόμου, ο βαθμός διείσδυσης του εξαρτάται από το 
πλάτος του δρόμου σε σχέση με το ύψος των κτηρίων και το είδος της ροής 
(ομαλή ή τυρβώδης,) εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου. Όταν ο δρόμος 
είναι στενός, το μεγαλύτερο μέρος του ανέμου περνάει πάνω από αυτόν και μόνο 
ένα μικρό μέρος του εισέρχεται στο εσωτερικό του δρόμου. Όταν οι αναλογίες του 
ύψους προς το πλάτος του δρόμου είναι Υ/Π = 1,4 έως 1,0 και η ένταση του 
ανέμου υπερβαίνει το όριο των 1,5 έως 2 m/s, σχηματίζονται τοπικές δίνες 
χαμηλής έντασης στην υψηλότερη ζώνη του, ενώ χαμηλότερα δεν παρατηρείται 
καμία κίνηση αέρα. Σπάνια σχηματίζονται δευτερεύουσες, πιο αδύναμες δίνες, 
αντίθετης διεύθυνσης, σε χαμηλότερο επίπεδο.  

 

 
Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της κίνησης του αέρα 

σε πολύ στενό δρόμο κάθετο στην κατεύθυνση της κίνησής του 

 
Σε δρόμους μεγαλύτερου πλάτους (λόγος Υ/Π = 0,3 έως 0,7), ο άνεμος διεισδύει 
περισσότερο.  

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/138.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/13a1.jpg
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Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της κίνησης του αέρασε λιγότερο στενό 

δρόμο κάθετο στην κατεύθυνση της κίνησής του 

  
Όταν η απόσταση μεταξύ των κτηρίων αυξάνεται αρκετά (λόγος Υ/Π < 0,4), ένα 
μεγάλο μέρος του ανέμου εισέρχεται στο δρόμο, χωρίς να ελαττωθεί ιδιαίτερα η 
ταχύτητά του. Σε περιοχές με δυνατούς ανέμους είναι δυνατό να προκληθεί 
δυσφορία στο επίπεδο ζωής. 
  

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/149.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/14a1.jpg
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Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της κίνησης του αέρα σε φαρδύ δρόμο 

κάθετο στην κατεύθυνση της κίνησής του 

 
Διεύθυνση ανέμου υπό γωνία προς τον άξονα του δρόμου. Άνεμος με 
κατεύθυνση διαγώνια ως προς τον άξονα του δρόμου, κινείται σε μια περίπλοκη 
ελικοειδή τροχιά, καθώς ρέει τόσο κατά πλάτος όσο και κατά μήκος του δρόμου. 
Ο βαθμός διείσδυσης του ανέμου στο δρόμο, εξαρτάται από την αναλογία του 
ύψους των κτηρίων προς το πλάτος του. 
  

http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/159.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/15a.jpg
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Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της κίνησης του αέρα σε δρόμο που 

σχηματίζει γωνία με την κατεύθυνση της κίνησής του 

 
Ο Άνεμος σε Αστικούς Υπαίθριους Χώρους. Όσο μεγαλύτερος είναι ένας 
υπαίθριος χώρος, τόσο ο άνεμος στο εσωτερικό του εισέρχεται πιο απρόσκοπτα, 
χωρίς να ελαττώνεται η έντασή του. Όσο ελαττώνεται το μέγεθος του χώρου και 
αυξάνεται η γωνία μεταξύ του βασικού του άξονα και της διεύθυνσης του ανέμου, 
τόσο η ροή του αέρα γίνεται περισσότερο τυρβώδης και απρόβλεπτη. Η ένταση 
του ανέμου και η χαοτική ροή του ενισχύεται περισσότερο, όταν τα κτήρια, που 
περιβάλουν τον υπαίθριο χώρο έχουν μεγάλο ύψος. 

 
Προσομοίωση και σχηματική αναπαράσταση της κίνησης του ανέμου σε αστική μικρή 

πλατεία 

http://www.anelixi.org/oikologiki-arxitektoniki/beltiosi-astikou-klimatos/tropopoiisi-
mikroklimatos/anemos/ 
 
  

http://www.anelixi.org/oikologiki-arxitektoniki/beltiosi-astikou-klimatos/tropopoiisi-mikroklimatos/anemos/
http://www.anelixi.org/oikologiki-arxitektoniki/beltiosi-astikou-klimatos/tropopoiisi-mikroklimatos/anemos/
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/16a.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/16b.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/17a.jpg
http://www.anelixi.org/wp-content/uploads/17b.jpg
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1.3 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 
 
Οι ανεμογεννήτριες αξιοποιούν τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στις αεροτομές 
των πτερυγίων και παράγουν ηλεκτρική ισχύ από την κινητική ενέργεια του 
ανέμου. Οι δυνάμεις αυτές είναι η οπισθέλκουσα (drag) και η άντωση (lift). Η 
άντωση εξαρτάται από την ομοιόμορφη ροή του ανέμου γύρω από τις πλευρές 
της αεροτομής. Εάν η ροή είναι τυρβώδης, τότε θα δημιουργηθεί μικρή ή και 
μηδενική άντωση. Ο αέρας που ρέει στην καμπύλη πλευρά του πτερυγίου 
επιταχύνεται, γιατί πρέπει να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση και αυτή η αύξηση 
της ταχύτητας προκαλεί κάποια μικρή μείωση της πίεσης. Η διαφορά πίεσης 
μεταξύ των δύο πλευρών της αεροτομής προκαλεί την άντωση, δύναμη κάθετη 
στην κατεύθυνση ροής του ανέμου. Η κίνηση του ανέμου προκαλεί επίσης την 
οπισθέλκουσα δύναμη κατά την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός είναι ένας όρος 
απωλειών και ελαχιστοποιείται όσο είναι δυνατόν, σε ανεμογεννήτριες υψηλής 
απόδοσης. Και οι δύο αυτές δυνάμεις είναι ανάλογες της πυκνότητας του αέρα, 
της επιφάνειας της αεροτομής και του τετραγώνου της ταχύτητας του ανέμου. Η 
άντωση είναι μικρή για μηδενική γωνία πρόσπτωσης και αυξάνεται για μικρές 
γωνίες πρόσπτωσης οι οποίες καθορίζονται από τις αεροτομές.   
 
Μέρη μιας ανεμογεννήτριας. Μια συμβατική ανεμογεννήτρια  αποτελείται  από: 
Τον δρομέα. Συνήθως αποτελείται από τρία πτερύγια, μια πλήμνη μέσω της 
οποίας συνδέονται τα πτερύγια με τον χαμηλής ταχύτητας κινητήριο άξονα και, 
μερικές φορές, υδραυλικά ή μηχανικά οδηγούμενα συστήματα συνδέσμων για τη 
μεταβολή του βήματος του συνόλου ή μέρους των πτερυγίων. 
Την άτρακτο. Περιλαμβάνει το μετατροπέα στροφών (κιβώτιο ταχυτήτων) τη 
γεννήτρια, άξονες και συνδέσμους, ένα κάλυμμα για ολόκληρη την άτρακτο, και 
συχνά ένα μηχανικό δισκόφρενο και ένα σύστημα εκτροπής. 
Τον πύργο.  Χρησιμεύει για να μπορεί να τοποθετηθεί η άτρακτος και ο δρομέας 
σε τέτοιο ύψος ώστε η ταχύτητα του ανέμου να είναι σημαντικά μεγαλύτερη και 
λιγότερο τυρβώδης απ΄ ότι κοντά στο έδαφος. Το ύψος των σύγχρονων πύργων 
στήριξης μπορεί να υπερβαίνει και τα 50 m. Σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να 
αντέξουν μηχανικά φορτία λόγω βάρους, περιστροφικών κινήσεων, και αιφνίδιων 
μεταβολών της ταχύτητας του ανέμου, καθώς και των περιβαλλοντικών 
συνθηκών Χρειάζεται κατάλληλη θεμελίωση. 
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Σχηματική αναπαράσταση μιας ανεμογεννήτριας οριζοντίου άξονα. 

http://4.bp.blogspot.com/_bTIXESiC2S0/S8tIMkz0CEI/AAAAAAAAAA8/LsneFxLRR3E/s1600/2_5.jpg
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Απώλειες ανεμογεννήτριας. Οι απώλειες σε σχέση με τη μέγιστη ισχύ που θα 
μπορούσε να συλλέξει η μηχανή οφείλονται στους εξής λόγους : 
1. Ο άνεμος εξακολουθεί να κινείται και μετά την αλληλεπίδρασή του με τον 
ρότορα της αιολικής μηχανής. Αυτό σημαίνει ότι διατηρεί ένα μέρος της κινητικής 
του ενέργειας και δεν την αποδίδει όλη.  
2. Ο αέρας δεν είναι ιδανικό ρευστό, ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται από το ιξώδες 
του (μέτρο της εσωτερικής του τριβής). Για το λόγο αυτό, κατά την 
αλληλεπίδρασή του με τις πτέρυγες της μηχανής, ένα μέρος της κινητικής του 
ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω τριβών.  
Όσον αφορά στο μηχανικό- ηλεκτρικό κομμάτι μίας Α/Γ υπάρχουν απώλειες 
λόγω:  

• Τριβής στον άξονα του δρομέα  
• Της απόδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων (εάν υπάρχει)  
• Της απόδοσης της ηλεκτρικής γεννήτριας και του αντιστροφέα που 

συνδέεται  
• Της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο (για διασυνδεδεμένα 

συστήματα) ή στις μπαταρίες (για αυτόνομα συστήματα)  
• Της ανάγκης τροφοδότησης βοηθητικών λειτουργιών (εσωτερική 

κατανάλωση) και οργάνων μέτρησης που ενδεχομένως να υπάρχουν.  
 

Αεροδυναμικός συντελεστής. Ο αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος pC  
διαμορφώνει τη σχέση της ωφέλιμης μηχανικής ισχύος ως εξής : 

31
2 pP C Auπ ρ=  

Από τον τύπο αυτόν παρατηρείται ότι η δύναμη που παράγεται από τη γεννήτρια 
είναι ανάλογη προς τον κύβο της ταχύτητας του ανέμου. Παραδείγματος χάριν, 
εάν διπλασιαστεί η ταχύτητα του ανέμου, η διαθέσιμη ισχύς οκταπλασιάζεται, και 
αν η ταχύτητα του ανέμου τριπλασιαστεί, είκοσι επτά φορές περισσότερη ισχύς 
είναι διαθέσιμη. Επίσης είναι ανάλογη προς το εμβαδόν σάρωσης των πτερυγίων 
άρα ανάλογη προς το τετράγωνο του μήκους των πτερυγίων. Παραδείγματος  
χάριν ο διπλασιασμός του μήκους των  πτερυγίων θα αυξήσει την ισχύ τέσσερις 
φορές.  
Ο αεροδυναμικός συντελεστής ισχύος χαρακτηρίζει κάθε αιολική μηχανή και 
εξαρτάται από τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά του δρομέα καθώς και από τον 
αριθμό των πτερυγίων του. Η τιμή του Cp μπορεί να εκφραστεί ως συνάρτηση 
του λόγου της ταχύτητας του άκρου της έλικας Rω (R η ακτίνα της έλικας σε 
μέτρα και ω η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της έλικας σε rad/sec) προς την 
ταχύτητα του ανέμου u. 
 
Όριο του Betz- Συντελεστής αξονικής αλληλεπίδρασης. Καθώς ο άνεμος 
αλληλεπιδρά με το δρομέα, η ταχύτητά του μειώνεται κατά ένα ποσοστό α, το 
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οποίο ονομάζεται συντελεστής αξονικής αλληλεπίδρασης. Αν δηλαδή η ταχύτητα 
του ανέμου πριν την αλληλεπίδραση με το δρομέα είναι u1, μετά την 
αλληλεπίδραση γίνεται : 

2 1*u a u=  

Αποδεικνύεται ότι η πραγματική ισχύς Pπ δίνεται συναρτήσει του συντελεστή 
αξονικής αλληλεπίδρασης από την ακόλουθη σχέση : 

3 22 (1 )P Au a aπ ρ= −  

Εξισώνοντας τις σχέσεις προκύπτει η σχέση μεταξύ του συντελεστή ισχύος Cp 
και του συντελεστή αξονικής αλληλεπίδρασης α : 

24 (1 )pC a a= −  

Η μέγιστη τιμή την οποία μπορεί να λάβει ο συντελεστής ισχύος ισούται με την 
τιμή του α, η οποία μηδενίζει την πρώτη παράγωγο της παραπάνω σχέσης ως 
προς α. Εκτελώντας τις πράξεις προκύπτει ότι η τιμή αυτή είναι α=0,33 και η 
αντίστοιχη τιμή του συντελεστή Cp = 0,593. 
Η συνθήκη αυτή αποτελεί ένα κριτήριο υπολογισμού της μέγιστης ισχύος την 
οποία μπορεί να συλλέξει μια δεδομένη αιολική μηχανή, για δεδομένη τιμή της 
ταχύτητας του ανέμου. Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 
κριτήριο του Betz. Στην πράξη, οι περισσότερες ανεμογεννήτριες είναι  πολύ 
λιγότερο αποδοτικές από αυτό εξαιτίας των απωλειών. Οι καλύτερες 
ανεμογεννήτριες έχουν απόδοση μεταξύ του 35%-40%.  
 
Λόγος ταχύτητας ακροπτερυγίου. Αποδεικνύεται ότι μεταξύ της γωνιακής 
ταχύτητας περιστροφής του δρομέα μιας ανεμογεννήτριας και της ταχύτητας του 
ανέμου ισχύει η ακόλουθη σχέση: 

R
u
ωλ =  

Όπου 

• R : η ακτίνα της έλικας (m) 
• ω:  η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της (rad/sec) 
• u, η ταχύτητα του ανέμου μακράν της έλικας (m/sec) 

Ο συντελεστής λ είναι μια αδιάστατη παράμετρος που ονομάζεται λόγος 
ταχύτητας ακροπτερυγίου και ισούται με το λόγο της ταχύτητας του άκρου της 
έλικας (ταχύτητα ακροπτερυγίου) προς την ταχύτητα του ανέμου.  
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Καμπύλη ισχύος. Η παραγωγή ισχύος μιας ανεμογεννήτριας μεταβάλλεται με 
την ταχύτητα του ανέμου, και κάθε μηχανή χαρακτηρίζεται από την καμπύλη 
ισχύος της, η οποία εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το 
σχεδιασμό της. Η καμπύλη ισχύος μιας ανεμογεννήτριας χαρακτηρίζεται από 
τρεις τιμές ταχύτητας:  
Την ταχύτητα εκκίνησης (Vcut-in), όπου η ανεμογεννήτρια ξεκινάει να παράγει 
ισχύ.  
Την ταχύτητα αποκοπής (Vcut-out), όπου η μηχανή τίθεται εκτός λειτουργίας για να 
προστατευθεί από τον πολύ δυνατό άνεμο.  
Την ονομαστική ταχύτητα (VR), που είναι η μικρότερη ταχύτητα για την οποία η 
μηχανή παράγει την ονομαστική της ισχύ (ΡR). Στην ονομαστική ισχύ, η 
ανεμογεννήτρια παρέχει τη μέγιστη ροπή.  
Γνωρίζοντας τη στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου μπορούμε να πούμε πόση ισχύ 
μπορεί να παράγει μια ανεμογεννήτρια, μέσω της καμπύλης ισχύος της. Το  
σχήμα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα καμπύλης ισχύος 
 

 
Τα στοιχεία που επηρεάζουν την καμπύλη ισχύος και την αναμενόμενη 
ενεργειακή παραγωγή είναι:  

• Το αιολικό δυναμικό της τοποθεσίας (μέση ταχύτητα ανέμου, στατιστική 
κατανομή του ανέμου)  

• Η πυκνότητα του αέρα (διαφέρει ανάλογα με το υψόμετρο και τη 
θερμοκρασία)  

• Η τύρβη η οποία εξαρτάται από την τραχύτητα του εδάφους (χαμηλότερη  
απόδοση της Α/Γ και καταπόνηση των αντοχών της)  

• Η διάμετρος των πτερυγίων  
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• Ο αεροδυναμικός συντελεστής Cp  
• Η ταχύτητα περιστροφής δρομέα (μεταβλητών ή σταθερών στροφών)  
• Το σύστημα ελέγχου της ανεμογεννήτριας  
• Το ύψος της πλήμνης του  
• Το λειτουργικό φάσμα ταχυτήτων  

 
http://gneng.blogspot.gr/p/blog-page.html 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sefe/sdfp/2009/KoukisGrigoris/attached-
document/2009koukis.pdf 
  

http://gneng.blogspot.gr/p/blog-page.html
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sefe/sdfp/2009/KoukisGrigoris/attached-document/2009koukis.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sefe/sdfp/2009/KoukisGrigoris/attached-document/2009koukis.pdf
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1.4. ΕΙΔΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 
 
Οριζοντίου ή Καθέτου Άξονα Περιστροφής. Τις ανεμογεννήτριες μπορούμε να 
τις χωρίσουμε κατά κύριο λόγο ανάλογα με την θέση του άξονα περιστροφής ως 
προς την Γη. Υπάρχουν λοιπόν οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα (HAWT-
horizontal axis wind turbine) και οι καθέτου άξονα (VAWT-vertical axis wind 
turbine). 

 
Οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα έχουν τον άξονά τους παράλληλο προς την 
επιφάνεια της Γης. Ο άξονας περιστροφής τους συνήθως είναι παράλληλος και 
με την διεύθυνση του ανέμου. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι κλασσικές 
συμβατικές ανεμογεννήτριες. Ωστόσο υπάρχουν και ανεμογεννήτριες κάθετου 
άξονα που ο άξονας περιστροφής τους είναι μεν παράλληλος με τη γη αλλά είναι 
κάθετος με την διεύθυνση του ανέμου.  
 

 
Οι ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα έχουν άξονα περιστροφής που είναι 
κάθετος με τη γη αλλά ταυτόχρονα περιστρέφονται γύρω από έναν κάθετο άξονα 
προς την κατεύθυνση του ανέμου. Μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις 
κατευθύνσεις του ανέμου και δεν υπάρχει η ανάγκη ρύθμισης του δρομέα από 
σύστημα προσανατολισμού. Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες κατακόρυφου άξονα 
που αναπτύχθηκαν είναι τύπου Darrieus ή Savonius 
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Ανεμογεννήτριες Ώθησης- Αντίστασης ή Αεροδυναμικής Άντωσης. Άλλη μια 
κατηγοριοποίηση των ανεμογεννητριών είναι σε ανεμογεννήτριες αντίστασης 
(ώθησης) και ανεμογεννήτριες άντωσης (αεροδυναμικού τύπου), ανάλογα με την 
αρχή στην οποία στηρίζεται η περιστροφή.  
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Οι ανεμογεννήτριες αντίστασης ή ώθησης  είναι ανεμογεννήτριες όπως οι τύπου 
Savonius. Έχουν κάθετο άξονα περιστροφής με πτερύγια που καλύπτουν  
ολόκληρη την επιφάνεια σάρωσης  και σχήμα που προσφέρει  υψηλή αντίσταση 
στον άνεμο κατά τη διεύθυνση της περιστροφής και όσο το δυνατόν λιγότερη 
αντίσταση από την άλλη πλευρά του πτερυγίου. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής  
των πτερυγίων είναι ίση με την ταχύτητα του ανέμου. Μία ανεμογεννήτρια 
ώθησης έχει μέγιστη απόδοση 19%. Ο δρομέας μίας ανεμογεννήτριας 
αντίστασης πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερος από έναν 
δρομέα αεροδυναμικού τύπου για να παράγει την ίδια ενέργεια. 
Οι ανεμογεννήτριες άντωσης ή αεροδυναμικού τύπου έχουν πτερύγια που 
καλύπτουν ελάχιστο ποσοστό της επιφάνειας σάρωσης και η περιστροφή 
πραγματοποιείται μέσω της δύναμης της άντωσης. Η ταχύτητα περιστροφής των 
πτερυγίων μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του ανέμου. Μια 
αεροδυναμική ανεμογεννήτρια έχει μέγιστη θεωρητική απόδοση 59% 
 
Ανεμογεννήτριες Προσήνεμης Διάταξης- (Ανάντη). Αυτός είναι ο πιο κοινός 
τύπος. Σε αυτήν την ανεμογεννήτρια ο δρομέας είναι στο μπροστινό μέρος της 
μονάδας, παρόμοια με τα ελικοφόρα αεροπλάνα. Για να διατηρείται 
προσανατολισμένη προς τον άνεμο είναι απαραίτητος ένας μηχανισμός 
εκτροπής. 
 

 
Το κύριο πλεονέκτημα είναι η μειωμένη σκίαση του πύργου. Ο αέρας αρχίζει μεν 
να λυγίζει γύρω από τον πύργο πριν να τον διαπεράσει και έτσι υπάρχει κάποια 
απώλεια ισχύος από την παρεμβολή, αλλά ο βαθμός είναι πολύ μικρότερος απ’ 
ότι στις ανεμογεννήτριες υπήνεμης διάταξης. 
Το βασικό μειονέκτημα είναι η εκτεταμένη άτρακτος που απαιτείται για να 
βρίσκεται ο δρομέας αρκετά μακριά από τον πύργο στήριξης. Έτσι αποφεύγονται  
ατυχήματα σύγκρουσης των πτερυγίων με τον πύργο. Τα πτερύγια  πρέπει να 
είναι άκαμπτα για να αποφευχθεί η κάμψη προς τα πίσω. Σε συνθήκες 
θυελλώδους ανέμου το σημείο της πλήμνης όπου στερεώνονται τα πτερύγια θα 
πρέπει να μπορεί να αντέχει τα ισχυρά φορτία.  
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Ανεμογεννήτριες υπήνεμης διάταξης- Κατάντη. Σε αυτές τις ανεμογεννήτριες 
ο δρομέας βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Η άτρακτος έχει σχεδιαστεί κατάλληλα 
ώστε να αναζητά το μέτωπο του ανέμου και να προσανατολίζει την 
ανεμογεννήτρια. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για ένα χωριστό μηχανισμό 
προσανατολισμού. 
Το κυρίαρχο πλεονέκτημα είναι ότι τα πτερύγια μπορούν να είναι ευλύγιστα 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σύγκρουσης με τον πύργο. Άρα 
είναι ελαφρύτερα, ευκολότερα στην κατασκευή και οικονομικότερα. Επίσης σε 
συνθήκες θυελλώδους ανέμου η κάμψη εκτονώνει τα υψηλά φορτία που 
αναπτύσσονται. Η πίεση των ισχυρών ανέμων μεταφέρεται στα εύκαμπτα 
πτερύγια αρχικώς και κατόπιν στον πύργο. Έτσι υπάρχει εξομάλυνση των 
δυνάμεων.  
Ωστόσο τα ευέλικτα πτερύγια μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν και 
μειονέκτημα, καθώς η κάμψη τα καταπονεί και ενδεχομένως μειώνει τη διάρκεια 
ζωής τους. Το κύριο όμως πρόβλημα αυτού του τύπου ανεμογεννητριών είναι η 
σκίαση του πύργου στήριξης. Καθώς ο αέρας στην πορεία του συναντά πρώτα 
τον πύργο, διακόπτεται η ομαλή ροή του, δημιουργούνται αναταράξεις και αυτό 
καταπονεί όλη τη μονάδα. Επίσης αυτές οι ανεμογεννήτριες είναι γενικά πιο 
θορυβώδεις.  
 
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.power-talk.net/upwind-turbine.html     
http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/en/tour/design/updo
wn.htm 
  

http://www.power-talk.net/upwind-turbine.html
http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/en/tour/design/updown.htm
http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/en/tour/design/updown.htm
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Ταξινόμηση Α/Γ βάσει της Ονομαστικής Ισχύος. Οι ανεμογεννήτριες μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την ονομαστική ισχύ σε μικρού μεγέθους, 
μεσαίου, μεγάλου και πολύ μεγάλου μεγέθους.  
Οι ανεμογεννήτριες μικρού μεγέθους αναφέρονται σε γεννήτριες με ισχύ εξόδου 
μικρότερη από 100 kW. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από δύο υποκατηγορίες, 
τις πολύ μικρές, (κατηγορία XS -extra small) των οποίων η παραγόμενη ισχύς 
φτάνει μέχρι τα 10 kW με επιφάνεια σάρωσης μέχρι 40 τετραγωνικά μέτρα. Η 
άλλη υποκατηγορία είναι η κατηγορία μικρών (S-Small), η οποία αφορά 
ανεμογεννήτριες που η ονομαστική ισχύς τους κυμαίνεται από 10 μέχρι 100 kW, 
με αντίστοιχη επιφάνεια σάρωσης από 40 έως 200 τετραγωνικά μέτρα.  
Οι γεννήτριες αυτού του είδους ήδη αξιοποιούνται εκτεταμένα σε κατοικίες, 
φάρμες, σε γεωργικές εργασίες και σε μεμονωμένες απομακρυσμένες 
εφαρμογές, όπως σε σταθμούς αντλήσεως ύδατος, τηλεπικοινωνιακές 
εγκαταστάσεις και γενικώς σε αγροτικές περιοχές. Το βασικό πλεονέκτημα αυτών 
των ανεμογεννητριών είναι πως απαιτούν μικρές ταχύτητες ανέμου για την 
εκκίνηση της παραγωγής ενέργειας, γεγονός που ευνοεί την εγκατάσταση τους 
σε μεγάλο εύρος περιοχών.     
Οι πιο συνηθισμένες και διαδεδομένες ανεμογεννήτριες σήμερα είναι αυτές της 
κατηγορίας μεσαίου μεγέθους των οποίων η ισχύς κυμαίνεται μεταξύ των 100 kW 
και 1 MW. Αυτές είναι είτε διασυνδεδεμένες με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο είτε 
σε αυτόνομα συστήματα.  
Ως μεγάλου μεγέθους ανεμογεννήτριες κατατάσσονται οι γεννήτριες με ισχύ 
εξόδου έως και 10 MW. Είναι οι ανεμογεννήτριες που έχουν κυριαρχήσει, τα 
τελευταία χρόνια, στη διεθνή αγορά  αιολικής ενέργειας καθώς τοποθετούνται σε 
αιολικά πάρκα και σε υπεράκτιες εφαρμογές .  
Τέλος οι πολύ μεγάλου μεγέθους (ultra-large) ανεμογεννήτριες αναφέρονται σε 
ισχύ άνω των 10 MW. Τέτοιου είδους ανεμογεννήτριες βρίσκονται ακόμη σε 
ερευνητικό επίπεδο. 
 
http://www.wind-power-program.com/Library/Turby-EN-Application-V3.0.pdf 
http://medilab.pme.duth.gr/invonio/turbine-types.html 
 

  

http://www.wind-power-program.com/Library/Turby-EN-Application-V3.0.pdf
http://medilab.pme.duth.gr/invonio/turbine-types.html


37 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ 

2.1. ΠΤΕΡΥΓΙΑ 
 
Η σταθερότητα του υλικού, το είδος του υλικού, το μήκος του πτερυγίου, ο 
συντελεστής τριβής της επιφάνειας του πτερυγίου επηρεάζουν την αεροδυναμική 
του απόδοση. Επίσης ο αριθμός των πτερυγίων επηρεάζει :  
το συντελεστή απόδοσης, 
το σχεδιασμό ολόκληρης της εγκατάστασης, 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του ρότορα, 
τα μέσα προσανατολισμού 
Τα μοντέλα ανεμογεννητριών που έχουν επικρατήσει δεν έχουν πολλά πτερύγια, 
ούτε μεγάλο μήκος πτερυγίων παρόλο που o υψηλός συντελεστής πυκνότητας 
(solidity) (μέγεθος που δείχνει το λόγο της επιφάνειας των πτερυγίων προς τη 
συνολικής επιφάνεια που αυτά καλύπτουν καθώς περιστρέφονται) προσφέρει το 
πλεονέκτημα της εκκίνησης σε πολύ μικρότερες ταχύτητες ανέμου διότι 
μεγαλύτερη επιφάνεια αλληλεπιδρά με τον άνεμο. Ωστόσο o υψηλός συντελεστής 
πυκνότητας μειώνει το συντελεστή απόδοσης της ανεμογεννήτριας και ανεβάζει 
το κόστος της κατασκευής. 

 
 
Στο παραπάνω Σχήμα βλέπουμε πώς η μορφή και ο αριθμός των πτερυγίων 
επηρεάζει τον αεροδυναμικό συντελεστή. Το «λ» είναι ο λόγος ταχύτητας 
ακροπτερυγίου: 

λ=R*ω/V 
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(όπου: R η ακτίνα της πτερωτής, V η ταχύτητα του ανέμου, ω η γωνιακή 
ταχύτητα) και το Cp είναι ο αεροδυναμικός συντελεστής) 
Θεωρητικά ο πιο αποδοτικός τύπος θα ήταν αυτός με άπειρο αριθμό πτερυγίων 
μηδενικού πλάτους, τύπου έλικας, που λειτουργεί σε μεγάλες ταχύτητες ,όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1. 
Παρατηρούμε ότι η ανεμογεννήτρια με τρία πτερύγια είναι η πιο αποδοτική. 
Γι΄αυτό το λόγο έχουν επικρατήσει στην αγορά. Για να φτάσουν τον ίδιο αριθμό 
απόδοσης οι ανεμογεννήτριες με δύο πτερύγια πρέπει η ταχύτητα περιστροφής 
να αυξηθεί ή μπορεί να αυξηθεί το μήκος των πτερυγίων. Στην περίπτωση του 
ενός πτερυγίου πρέπει η ταχύτητα να αυξηθεί ακόμα πιο πολύ όπως και το 
μέγεθός των πτερυγίων, αλλά και πάλι η απόδοσή της είναι μικρότερη από της 
ανεμογεννήτριας με τρία πτερύγια. 

 
Στο παραπάνω Σχήμα οι μετρήσεις έχουν γίνει σε ταχύτητα ανέμου 5m/s που 
είναι αυτή που επικρατεί συνήθως. Για την περίπτωση των ανεμογεννητριών με 
έξι και δώδεκα πτερύγια βλέπουμε καθαρά ότι η απόδοση έχει μειωθεί δραστικά.  
Ο αριθμός των πτερυγίων, το μέγεθός τους και η ταχύτητα περιστροφής τους 
επηρεάζουν σημαντικά και το θόρυβο που προκαλούν. Αυτός είναι ένας 
σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας και μάλιστα καταλυτικός σε 
περιπτώσεις ανεμογεννητριών που βρίσκονται μέσα στην πόλη ή κοντά σε σπίτι. 
Εν γένει όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των πτερυγίων, τόσο μικρότερο είναι το 
κόστος κατασκευής και υλικών και τόσο μεγαλύτερη είναι η μέγιστη ταχύτητα 
περιστροφής που αντέχει η ανεμογεννήτρια. Μάλιστα οι ταχύτητες αυτές 
επιτυγχάνονται χωρίς επιβάρυνση του κιβωτίου ταχυτήτων και της γεννήτριας, 
χωρίς δηλαδή επιπλέον κόστος για αντοχή. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://mstudioblackboard.tudelft.nl/duwind/Wind%20energy%20online%20reader/
Static_pages/blades_number.htm 
http://winds-energy.blogspot.gr/2009/04/effect-of-blade-number-on-
aerodynamic.html  

http://mstudioblackboard.tudelft.nl/duwind/Wind%20energy%20online%20reader/Static_pages/blades_number.htm
http://mstudioblackboard.tudelft.nl/duwind/Wind%20energy%20online%20reader/Static_pages/blades_number.htm
http://winds-energy.blogspot.gr/2009/04/effect-of-blade-number-on-aerodynamic.html
http://winds-energy.blogspot.gr/2009/04/effect-of-blade-number-on-aerodynamic.html
http://4.bp.blogspot.com/_oF_1Qcfku_w/SeJtgR423sI/AAAAAAAABGQ/tupusH3PMeU/s1600-h/cp-vs-tps-3-12-blade.jpg


39 
 

2.2. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ 
 

 
Α/Γ ενός πτερυγίου (αριστερά), Αρθρωτό σύστημα πλήμνης (δεξιά). 

 
Οι ανεμογεννήτριες με ένα πτερύγιο εξοικονομούν το κόστος των δύο πτερυγίων 
και ταυτόχρονα το βάρος τους. Ωστόσο χρειάζονται ένα αντίβαρο για να 
εξισορροπήσουν την ασυμμετρία που δημιουργείται οπότε ουσιαστικά σε βάρος 
δε διαφέρουν από μια ανεμογεννήτρια με δύο πτερύγια. Για να φτάσουν στα ίδια 
επίπεδα απόδοσης με τις ανεμογεννήτριες τριών πτερυγίων και να είναι 
ανταγωνίσιμες χρειάζονται πολύ μεγαλύτερο αριθμό στροφών. 
Αυτές οι ανεμογεννήτριες χρειάζονται ειδικό άξονα περιστροφής. Το κέντρο 
περιστροφής θα πρέπει να μπορεί να κλίνει και να προσαρμόζεται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να αμβλύνονται οι ισχυρές δονήσεις και δυνάμεις, ειδικά όταν το 
πτερύγιο περνάει μπροστά από τον πύργο. Γι΄ αυτό το λόγο η πλήμνη 
αποτελείται από ένα αρθρωτό σύστημα κέντρο περιστροφής ανάλογο με αυτό 
των ελικοπτέρων. Ορισμένες φορές απαιτούνται και επιπρόσθετα συστήματα 
που απορροφούν τις δονήσεις και εμποδίζουν το πτερύγιο να χτυπήσει τον 
πύργο. 
Ένα μειονέκτημα αυτών των ανεμογεννητριών είναι ο αισθητικός παράγοντας, 
λόγω ασυμμετρίας. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι οι γρήγορες ταχύτητες, το 
χαμηλότερο κόστος εξαιτίας του μοναδικού πτερυγίου και η αντοχή σε πολύ 
υψηλούς ανέμους. Η απόδοσή τους είναι σχετικά χαμηλή αλλά όταν το πτερύγιο 
έχει μεγάλο μήκος τότε η ροπή εκκίνησης είναι πολύ χαμηλή και η γεννήτρια 
μπορεί να λειτουργήσει και σε πολύ ασθενείς ανέμους. 
Παρουσιάζεται ενδεικτικά η Α/Γ ενός πτερυγίου της Powerhouse: 
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Το μοντέλο που έχει αναπτύξει η εταιρεία είναι το Thinair 102. Έχει αθόρυβη 
λειτουργία, χαμηλό κόστος, ιδιαίτερα «κομψό» σχεδιασμό και είναι ιδανικό για 
παραγωγή ενέργειας σε αστικό περιβάλλον. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες το 
πτερύγιο προστατεύεται γυρίζοντας σε οριζόντια θέση. Η αθόρυβη λειτουργία του 
οφείλεται στο ειδικά σχεδιασμένο άκρο του πτερυγίου. Αξιοποιεί πολύ μεγάλες 
ταχύτητες ανέμου έως και 90 km/h.Ο αρθρωτός άξονάς του επιτρέπει να 
ταλαντεύεται και να αλλάζει γωνία ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου. Έτσι 
μεγιστοποιεί την απόδοση του. 
 

Thinair 102 

Turbine type 
Horizontal axis with patented teetering hub, 

downwind, stall regulated 

Rotor diameter 3.6m 

Swept area 10.2m2 

Number of blades 1 

Blade material Carbon/glass fibre epoxy hybrid 

Rated power 2kW 

Rated wind speed 10m/s 

Cut in wind speed 3.5m/s 

Cut out wind speed 20m/s 

Rated rotation speed 370rpm 

Rotation speed range 60-400rpm 

Alternator Permanent magnet, axial flux, 3 phase, direct 
drive 

Inverter input 200-400V DC 

Annual energy output at 5m/s 
(average wind speed) 3250kWh 

Control system Powerhouse Wind electronic control 

Turbine top of tower mass 70kg 

Min. recommended tower height 8m 
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Thinair σε κανονική λειτουργία (αριστερά), Προστασία πτερυγίου σε περίπτωση ισχυρών 

ανέμων (δεξιά) 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=543 
http://www.powerhousewind.co.nz/products.htm 
http://en.wind-turbine-models.com/turbines/340-riva-calzoni-m30 
  

http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=543
http://www.powerhousewind.co.nz/products.htm
http://en.wind-turbine-models.com/turbines/340-riva-calzoni-m30
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2.3 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΥΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 
 

 
Όπως στις ανεμογεννήτριες με ένα πτερύγιο έτσι και στις ανεμογεννήτριες με δύο 
πτερύγια ο άξονας είναι αρθρωτός για να μπορεί να διαχειριστεί τα φορτία που 
αναπτύσσονται και τις αλλαγές στην διεύθυνση και την ένταση του ανέμου. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ανεμογεννήτριες με δύο πτερύγια για να 
αποδώσουν το ίδιο με την κλασσική ανεμογεννήτρια τριών πτερυγίων απαιτούν 
υψηλότερες ταχύτητες περιστροφής ή μεγαλύτερο μήκος πτερυγίων άρα η 
κατασκευή τους είναι κατάλληλη για να μπορούν να επιτευχθούν με ασφάλεια 
αυτές οι ταχύτητες. Το κόστος τους είναι σχετικά μικρότερο από τις κλασσικές 
καθώς τα πτερύγια είναι δύο και αντιστοίχως το βάρος τους είναι μειωμένο. 
Ένα παράδειγμα είναι η ανεμογεννήτρια με δύο πτερύγια της εταιρείας Αerostar. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://mstudioblackboard.tudelft.nl/duwind/Wind%20energy%20online%20reader/
Static_pages/blades_number.htm  

http://mstudioblackboard.tudelft.nl/duwind/Wind%20energy%20online%20reader/Static_pages/blades_number.htm
http://mstudioblackboard.tudelft.nl/duwind/Wind%20energy%20online%20reader/Static_pages/blades_number.htm
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2.4. ΠΤΕΡΥΓΙΟ WHALE POWER 
 

 

 
 
Αυτή η τεχνολογία πτερυγίων είναι εμπνευσμένη από τα πτερύγια των φαλαινών 
Είναι πιο αποδοτικά στην αεροδυναμική τους απόδοση διότι αυξάνουν την 
άντωση (lift force), μειώνουν την αντίσταση (drag) και έχουν σωστότερη γωνία 
πρόσπτωσης. 
Ο αέρας περνάει ανάμεσα από τις κοιλότητες και εξαιτίας του φαινομένου του 
Βεντούρι (Venturi effect) επιταχύνεται. Επιπλέον είναι σχεδόν αθόρυβα καθώς 
περιστρέφονται. 
Το συγκεκριμένο μοντέλο πτερυγίων εξετάστηκε από το Ινστιτούτο Αιολικής 
Ενέργειας του Καναδά (Wind Energy Institute of Canada (WEICan)). Τα πτερύγια 
τοποθετήθηκαν στην ανεμογεννήτρια Wenvor Technologies 25 Kilowatt και είχαν 
μήκος δέκα μέτρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόδοση αυξήθηκε κατά 20% 
σε σύγκριση με τα συμβατικά πτερύγια  

http://www.canadianmanufacturing.com/wp-content/uploads/2010/11/10-oct-whalepower-tubecle-hydrofoil-360.jpg
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Στo σχήμα που ακολουθεί φαίνονται οι αποδόσεις και τα συγκριτικά 
αποτελέσματα: 
 

 
Καμπύλη Ισχύος –Ταχύτητας για την Α/Γ WelCan με πτερύγια Whale σε σύγκριση με 

συμβατική Α/Γ Wemor των 35kW 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
http://www.design-engineering.com/features/whale-of-an-idea 
http://www.whalepower.com/drupal/files/PDFs/Dr_Lauren_Howles_Analysis_of_
WEICan_Report.pdf 
  

http://www.design-engineering.com/features/whale-of-an-idea
http://www.whalepower.com/drupal/files/PDFs/Dr_Lauren_Howles_Analysis_of_WEICan_Report.pdf
http://www.whalepower.com/drupal/files/PDFs/Dr_Lauren_Howles_Analysis_of_WEICan_Report.pdf
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2.5. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (TELESCOPIC BLADE) 

 
 Αυτό το είδος πτερυγίων μπορεί να αυξομειώνει το μήκος του. Όταν 
έχουμε ασθενείς ή ονομαστικής τιμής ανέμους το πτερύγιο είναι στο μέγιστό του 
μήκος, διότι όπως γνωρίζουμε η απόδοση είναι ανάλογη της επιφάνειας 
σάρωσης, άρα του μήκους των πτερυγίων. Ωστόσο σε πολύ υψηλούς ανέμους το 
μήκος γίνεται ελάχιστο για να προστατεύσει την ανεμογεννήτρια από την μεγάλη 
ταχύτητα περιστροφής που μπορεί να την καταστρέψει. Ουσιαστικά τα πτερύγια 
προσαρμόζονται στις εκάστοτε συνθήκες και έτσι έχουμε την μέγιστη αναλογικά 
απόδοση.  

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.freepatentsonline.com/6902370.pdf 
  

http://www.freepatentsonline.com/6902370.pdf
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2.6. ΠΤΕΡΥΓΙΟ JET (JET BLADE) 

 
Αυτό το μοντέλο πτερυγίων βελτιώνει την απορρόφηση ενέργειας σε μη ισχυρούς 
ανέμους. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει τη σωστή διαχείριση της αυξομείωσης του 
αέρα και μειώνει την τριβή. Ρεύματα αέρα δημιουργούνται από την αντίθετη 
πλευρά της περιστροφής και ενισχύονται από την κεντρομόλο δύναμη. Με αυτόν 
τον τρόπο αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής και η απόδοση της 
ανεμογεννήτριας, ιδιαίτερα σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου. Η ειδική διαμόρφωση 
αυξάνει την απόδοση της ανεμογεννήτριας κατά έναν συντελεστή της τάξεως του 
1,6. Τα πτερύγια αυτά επειδή έχουν αυξημένη επιφάνεια αλληλεπιδρούν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό με τον άνεμο άρα μπορούν να εκκινήσουν πιο εύκολα και 
σε μικρότερες ταχύτητες ανέμου. Το κόστος είναι μειωμένο κατά 40% σε 
σύγκριση με τις συμβατικές ανεμογεννήτριες  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.b2b.bg/ensmallwind.html 
  

http://www.b2b.bg/ensmallwind.html
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2.7. MAGNUS TURBINE 

 
Αυτό που κάνει ασυνήθιστη αυτή την ανεμογεννήτρια είναι ότι δεν διαθέτει 
κλασσικού τύπου πτερύγια αλλά έχει πέντε κυλίνδρους περιστροφής με ελικοειδή 
επιφάνεια. Η εταιρεία Mecaro είναι ο δημιουργός αυτής της ανεμογεννήτριας που 
ονομάζεται Magnus.  
Το όνομα προέρχεται από το φαινόμενο Magnus, τη δύναμη δηλαδή που 
ασκείται σε έναν ταχέως περιστρεφόμενο κύλινδρο ή σφαίρα που κινούνται μέσα 
σε αέρα ή άλλο ρευστό. Κλασσική οικεία εφαρμογή είναι η εκτροπή (swerving) 
μιας μπάλας όταν εκτοξευτεί με περιστροφή. Στα πτερύγια ελικοειδούς κυλίνδρου 
η άντωση είναι ισχυρότερη απ ότι στα κλασσικά πτερύγια και μάλιστα με το ένα 
έκτο της ταχύτητας του ανέμου. 
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Οι κύλινδροι είναι ισχυρότεροι, πιο σταθεροί, λιγότερο θορυβώδεις και λιγότερο 
ευάλωτοι σε ζημιές από τα κλασσικού τύπου πτερύγια. Η ταχύτητα περιστροφής 
είναι περίπου το ένα έκτο των κλασσικών. Αυτό σημαίνει λιγότερος θόρυβος. 
Υπάρχει μικρότερη πιθανότητα πρόσκρουσης πτηνών λόγω της αργής ταχύτητας 
περιστροφής. Σε δοκιμή που διεξήγαγε η NASA, ο κύλινδρος άντεξε ταχύτητες 
ανέμου 50m/s. Η ανεμογεννήτρια Magnus έχει έξοδο 12 kW και βρίσκεται 
περίπου σε 18 μέτρα ύψος. 
Η εφαρμογή του φαινομένου Magnus είναι μια σχετικά νέα περιοχή που αφήνει 
πολλά περιθώρια ανάλυσης. Παράλληλα με την εμπορευματοποίηση του 
προϊόντος, η MECARO θα συνεχίσει να εργάζεται για τη βελτιστοποίηση της 
ανεμογεννήτριας σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο του Τόκιο και το 
Πανεπιστήμιο Kogakuin . 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                  
http://www.mecaro.jp/eng/products.html 
  

http://www.mecaro.jp/eng/products.html
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2.8. ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ DRAGONFLY 

Το συγκεκριμένο μοντέλο ανεμογεννήτριας, με όνομα «αόρατη λιβελούλη» 
(Dragonfly Invisible Wind Turbine) σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Renzo 
Piano και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο από την εταιρεία Enel. Έχει δύο 
πτερύγια με ειδικό σχεδιασμό, εμπνευσμένα από το συγκεκριμένο έντομο που 
μπορεί να πετάει τόσο σε ελαφρύ αεράκι όσο και σε θυελλώδη άνεμο. 
Κατατάσσεται στις μικρές ανεμογεννήτριες και είναι ιδανική για οικιακή- αστική 
χρήση. Ο σχεδιασμός της είναι εξαιρετικά καλαίσθητος σε συνδυασμό βέβαια με 
τα αεροδυναμικά πλεονεκτήματα. 

 

Η ισχύς της ανεμογεννήτριας είναι 55 kW και η λειτουργία της συνεχής καθώς 
μπορεί και αξιοποιεί ανέμους από 2 m/s μέχρι υψηλούς. Ο πύργος στήριξης είναι 
20 μέτρα και ιδιαίτερα λεπτός, με 35 cm διάμετρο. Ωστόσο είναι επαρκής εξαιτίας 
του ελάχιστου βάρους των πτερυγίων που είναι μόνο 60 κιλά. Το υλικό των 
πτερύγιων είναι άνθρακας και πολυανθρακίτης (polycarbonate) και η επιφάνεια 
τους έχει αεροδυναμικά κενά. Έχουν διάμετρο 16 μέτρα. Όταν η ανεμογεννήτρια 
είναι εκτός λειτουργίας τα δύο πτερύγια παραλληλίζονται με τον πύργο στήριξης 
έτσι ώστε η οπτική όχληση να είναι ελάχιστη. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.psfk.com/2013/10/dragonfly-wind-turbine-renzo-piano.html#!6vWVO 
http://www.enel.fr/en_gb/n_libellule.aspx 
  

http://www.psfk.com/2013/10/dragonfly-wind-turbine-renzo-piano.html
http://www.psfk.com/2013/10/dragonfly-wind-turbine-renzo-piano.html#!6vWVO
http://www.enel.fr/en_gb/n_libellule.aspx
http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2013/10/Renzo-Piano-Dragonfly-Wind-Turbine-2.jpg
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2.9. SOUPL'EOLE 
 

 
 
Αυτή η ανεμογεννήτρια είναι υπήνεμης διάταξης και μπορεί να προσαρμόζεται 
αυτόματα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κατευθύνσεις και ταχύτητες του ανέμου 
και να προστατεύεται χωρίς να χρησιμοποιεί πολύπλοκα συστήματα. Η ειδοποιός 
διαφορά στο σχεδιασμό της είναι τα πολύ ευέλικτα πτερύγια. Για να μπορούν τα 
πτερύγια αυτά να καμφθούν είναι καλυμμένα με υλικό από το οποίο 
κατασκευάζονται τα πανιά των σύγχρονων ιστιοφόρων. Επιπλέον το σχήμα τους 
δημιουργεί ένα κωνικό πέρασμα για τον αέρα και αυξάνει την άντωση. Είναι 
παρόμοιας φιλοσοφίας με τα turbo πτερύγια της ανεμογεννήτριας magnus.  
Ο εσωτερικός σκελετός των πτερυγίων είναι κατασκευασμένος από εύκαμπτες, 
κυρτές ράβδους. Τα πανιά καλύπτουν το πτερύγιο που είναι ανοικτό στα δύο 
άκρα. Τα κυρτά-κενά αυτά πτερύγια διοχετεύουν τον αέρα στο εσωτερικό τους 
και καθώς η διάμετρος του πτερυγίου μειώνεται ο αέρας στο εσωτερικό 
επιταχύνεται (Venturi) με αποτέλεσμα μεγαλύτερη άντωση και ταχύτητα 
περιστροφής. Επίσης αυτά τα πτερύγια είναι σχεδόν αθόρυβα καθώς 
περιστρέφονται διότι ο αέρας περνά διαμέσου και έτσι τα άκρα των πτερυγίων 
δεν «σχίζουν» τον αέρα. 
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Η ευελιξία του σκελετού και των λεπίδων, επιτρέπει η ανεμογεννήτρια να είναι 
πολύ ασφαλής και αυτορυθμιζόμενη. Λυγίζει αλλά δεν σπάει. Όταν η δύναμη του 
ανέμου είναι πολύ μεγάλη, η ανεμογεννήτρια προστατεύεται αυτόματα με δύο 
τρόπους ταυτόχρονα. Καταρχάς καθώς τα ευέλικτα πτερύγια λυγίζουν προς τα 
πίσω από τον άνεμο, η επιφάνεια σάρωσης μειώνεται και έτσι η ταχύτητα 
περιστροφής χαμηλώνει. Κατά δεύτερον οι ριπές του ανέμου στα ευέλικτα λεπτά 
άκρα αλλάζουν την καμπυλότητά τους και έτσι μειώνεται η ταχύτητα περιστροφής 
και η επιφάνεια σάρωσης. Όταν ο άνεμος κοπάσει τα πτερύγια επανέρχονται 
άμεσα στην αρχική τους κατάσταση. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://soupl.eole.monsite-orange.fr/english/ 
  

http://soupl.eole.monsite-orange.fr/english/
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2.10. ΝHEOLIS ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
 

 
Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών Nheolis είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων 
έρευνας και ανάπτυξης. Μάλιστα η εταιρεία έχει διακριθεί με το βραβείο του 
Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Τύπου (Gold EEP Award of the European 
Environmental Press) για άριστη περιβαλλοντική καινοτομία. Σύμφωνα με τους 
κατασκευαστές η ανεμογεννήτρια έχει τα εξής τέσσερα πλεονεκτήματα:  
Πρωτοποριακός σχεδιασμός. Αξιοποιεί την αρχή του Bernoulli (Bernoulli 
principle) που αφορά στην διατήρηση ενέργειας των ρευστών. Το ημικωνικό 
σχήμα των πτερυγίων αυξάνει την ταχύτητα του αέρα από την πλευρά που 
στενεύει και αυξάνει την πίεση στην πλατύτερη πλευρά. Επίσης οι γωνίες 
εκτροπής βελτιστοποιούν την αεροδυναμική του πτερυγίου και αξιοποιείται 
μεγαλύτερο ποσοστό της κινητικής ενέργειας του ανέμου. Ο σχεδιασμός τους 
είναι τρισδιάστατος.  
Αθόρυβη λειτουργία. Ο ήχος που παράγουν τα πτερύγια καθώς περιστρέφονται 
είναι ελάχιστος. Κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τον θόρυβο του αέρα όταν φυσά 
και του θορύβου των πόλεων.  
Υψηλή απόδοση. Η ανεμογεννήτρια μπορεί και αξιοποιεί ανέμους από 2m/s 
μέχρι 30 m/s και η απόδοσή της είναι υψηλή και συνεχής. Μπορεί να είναι 
συνδεδεμένη με το δίκτυο ή ανεξάρτητη. Ο σχεδιασμός τους είναι τρισδιάστατος, 
το μέγεθός τους σχετικά μικρό και η ένταξη στο αστικό περιβάλλον ευκολότερη.  
Αντοχή. Η κατασκευή τους αντέχει ανέμους έως 50 m/s. Είναι ενισχυμένη με 
συστήματα στήριξης που συγκρατούν τα πτερύγια μεταξύ τους. 
Ακολουθούν διαγράμματα και πίνακες με χαρακτηριστικά και αποδόσεις 
διαφόρων μοντέλων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.nheolis.com/images/brochures/2012-01-01-U-JT-3D503D100-EN-
brochure.pdf  
http://www.nheolis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Ite
mid=575&lang=en 

  

http://www.nheolis.com/images/brochures/2012-01-01-U-JT-3D503D100-EN-brochure.pdf
http://www.nheolis.com/images/brochures/2012-01-01-U-JT-3D503D100-EN-brochure.pdf
http://www.nheolis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=575&lang=en
http://www.nheolis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=575&lang=en
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2.11. CO-AXIAL, MULTI-ROTOR HORIZONTAL-AXIS 

 
Ως γνωστόν η ισχύς εξόδου μιας ανεμογεννήτριας είναι ανάλογη προς το 
εμβαδόν που σαρώνεται από τα πτερύγια. Η επιφάνεια σάρωσης συνήθως 
αυξάνεται αυξάνοντας τη διάμετρο. Η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει τεράστια σε 
βαριά πτερύγια- λεπίδες και ταυτόχρονη μείωση της ταχύτητας περιστροφής που 
σημαίνει ανάγκη κιβωτίου ταχυτήτων για να οδηγηθεί η γεννήτρια. 
Μια νέα μέθοδος για την αύξηση της επιφάνειας σάρωσης μιας ανεμογεννήτριας 
είναι η τοποθέτηση πολλών δρομέων σε έναν κοινό άξονα. Η ισχύς εξόδου 
πολλαπλασιάζεται ανάλογα με τον αριθμό των δρομέων. Με τον τρόπο αυτό 
διατηρούμε το μικρό βάρος και την υψηλή ταχύτητα περιστροφής RPM των 
μικρότερων δρομέων, σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη επιφάνεια σάρωσης και 
υψηλότερη ισχύ εξόδου ενός μεγαλύτερου στροβίλου. Η υψηλότερη ταχύτητα 
περιστροφής των δρομέων μπορεί να οδηγήσει άμεσα μια γεννήτρια, 
παρακάμπτοντας την ανάγκη για κιβώτιο ταχυτήτων 
Ιδανικά η ανεμογεννήτρια αυτού του τύπου τοποθετείται υπό γωνία πρόσπτωσης 
α (άλφα) από την κατεύθυνση του ανέμου, η οποία, σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη απόσταση μεταξύ των δρομέων, επιτρέπει πλήρη και ομαλό άνεμο να 
φθάσει σε κάθε δρομέα, έτσι ώστε όλοι οι δρομείς να συνεισφέρουν προς την 
περιστροφή του κινητήριου άξονα. 
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Η προστασία από υπερβολική ταχύτητα επιτυγχάνεται είτε με την ευθυγράμμιση 
του κινητήριου άξονα παράλληλα προς τον άνεμο, τοποθετώντας όλους τους 
δρομείς πίσω από τον πρώτο, έτσι ώστε η τύρβη που δημιουργείται από τους 
μπροστινούς δρομείς να επηρεάζει και να μειώνει την απόδοση τους πίσω, είτε 
ευθυγραμμίζοντας το ημιαξόνιο κάθετα στον άνεμο, έτσι ώστε οι δρομείς να είναι 
τοποθετημένοι παράλληλα. 
Δύο τοποθεσίες που ενδείκνυται για την τοποθέτηση αυτής της ανεμογεννήτριας 
είναι οι εξής:  
-μια θέση όπου ο άνεμος έρχεται συνήθως από μία από τις δύο αντίθετες 
κατευθύνσεις, όπως ένα φαράγγι, για παράδειγμα. Αυτό είναι γνωστό ως 
αμφίδρομο αιολικό δυναμικό. 
-μία θέση όπου ο άνεμος προέρχεται από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις σε 
διαφορετικούς χρόνους- ένα πανκατευθυντικό δυναμικό. 
Αυτές οι ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν και κοντά σε πόλεις όπου 
συνήθως επικρατούν χαμηλότερης έντασης άνεμοι όμως βρίσκονται κοντά τα 
μέρη όπου χρησιμοποιείται η ενέργεια. Έχοντας αυξήσει την επιφάνεια σάρωσης 
μπορούμε να παράγουμε ενέργεια και σε χαμηλή ταχύτητα ανέμου. Επίσης θα 
μπορούσε να τοποθετηθεί και πάνω σε ένα ψηλό κτίριο. Ο σχεδιασμός επιτρέπει 
καλή χρήση της ροής του αέρα πάνω από μια στέγη. Επιπλέον οι πολλαπλοί 
μικροί δρομείς προσφέρουν μια ομαλή, σχετικά αθόρυβη λειτουργία χωρίς 
κραδασμούς. 
Σε περίπτωση υπεράκτιας εφαρμογής υπάρχει ένα κινούμενο μέρος που δεν 
απαιτεί  σταθερή βάση, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανισμό εκτροπής, κανένα βαρύ 
χαλύβδινο πύργο, γερανό και πλήρωμα για την εγκατάσταση και τη συντήρηση 
εξαλείφοντας έτσι ένα μεγάλο οικονομικό κόστος.. 
Ενδεικτικά παρουσιάζεται η Α/Γ SELSAM. H μέγιστη απόδοση της 
ανεμογεννήτριας είναι 6000 Watts σε 14,5 m/s, όταν διορθώνεται για το επίπεδο 
της θάλασσας (δεξιά). Μη επεξεργασμένα δεδομένα φαίνονται στα αριστερά. Η 
διάμετρος είναι 2,13m και το ύψος του πύργου είναι 18,3m. Έχει πολύ υψηλή 
απόδοση σε χαμηλής ταχύτητας ανέμους. 
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2.12. MULTI-ROTOR ARRAY SYSTEMS 

  
Αυτό είναι ένα σχέδιο δομής στήριξης και συστήματος εκτροπής για ένα σύνολο 
16 δρομέων με απόδοση 312 kW ο καθένας και συνολική απόδοση συστοιχίας 
(array) 5 MW. Οι δρομείς και τα περιφερειακά τους συστήματα συνολικά ζυγίζουν 
και κοστίζουν λιγότερο από μια αντίστοιχης απόδοσης κλασσική ανεμογεννήτρια. 
Επίσης με αυτή τη μέθοδο της συστοιχίας διατάξεις απόδοσης 20 MW και 
περισσότερο, θα είναι εφικτές χωρίς την ανάγκη υπερμεγέθων ανεμογεννητριών. 
Ακόμη το κόστος συντήρησης είναι πολύ χαμηλότερο διότι με σωστό σχεδιασμό 
θα μπορεί να γίνεται συντήρηση σε κάποιο σημείο χωρίς να χρειάζεται να 
σταματήσουν όλες οι ανεμογεννήτριες που απαρτίζουν την συστοιχία. Γενικότερα 
ο σχεδιασμός του πλαισίου (μέγεθος, σχήμα, στατικές ιδιότητες) καθώς και η 
κατάλληλη επιλογή των ανεμογεννητριών που θα το απαρτίζουν θα είναι 
καθοριστικής σημασίας για την συνολική απόδοση της κατασκευής. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.google.com/patents/US20130071228 
http://www.speakerfactory.net/wind_old.htm 
http://aerotrope.com/what-we-do/wind/wind-turbine-design-case-studies/owes-
multi-rotor-array.html 

  

http://www.google.com/patents/US20130071228
http://www.speakerfactory.net/wind_old.htm
http://aerotrope.com/what-we-do/wind/wind-turbine-design-case-studies/owes-multi-rotor-array.html
http://aerotrope.com/what-we-do/wind/wind-turbine-design-case-studies/owes-multi-rotor-array.html
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2.13. ΜΙΚΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ (MICROTURBINES) 

 
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ και η 
εταιρεία Motorwave έχουν αναπτύξει μια νέα μικρο-τεχνολογία ανεμογεννητριών 
που επιτρέπει να αρχίζει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ταχύτητες ανέμου 
από 2m/s. Βέβαια η παραγωγή αρχίζει να είναι οικονομικά βιώσιμη για ανέμους 
τουλάχιστον 4 m/s. Μπορούν να αντέχουν ανέμους έως 50 m/s. 
Χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένο πλαστικό με οδοντωτούς τροχούς, μόλις 
26 cm σε διάμετρο, με μια μικρή γεννήτρια, αυτές οι συστοιχίες μπορούν να 
διατάσσονται σε οποιαδήποτε ποικιλία σχημάτων και μεγεθών, μέχρι χιλιάδες 
τετραγωνικών μέτρων. Μπορούν να βρίσκονται σε περιοχή όπου δεν υπήρχε καν 
λόγος τοποθέτησης συμβατικών μικρών ανεμογεννητριών. Μπορούν να 
εγκατασταθούν οπουδήποτε, λόγω της σπονδυλωτής διάταξης. Το μέγεθος του 
Motorwind μπορεί να προσαρμοστεί με το διαθέσιμο χώρο και την ενέργεια που 
απαιτείται. Η απλότητα του σχεδιασμού και των συστατικών που 
χρησιμοποιούνται κάνουν την εγκατάσταση και συντήρηση πολύ εύκολη. Οι 
Motorwind ανεμογεννήτριες κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό και 
μπορούν να ανακυκλωθούν αρκετές φορές. 
Οι συμβατικές μικρές ανεμογεννήτριες λειτουργούν μόνο 20-40% του χρόνου και 
αυτό οφείλεται στις διακυμάνσεις της ταχύτητας του ανέμου. Οι Motorwind 
ανεμογεννήτριες μπορούν να λειτουργούν το 80% του χρόνου καθώς αξιοποιούν 
μεγάλο εύρος ταχυτήτων ανέμου. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
αποθηκεύεται σε μια μπαταρία, και μέσω της μπαταρίας, η ηλεκτρική ενέργεια 
μπορεί να καλύψει οποιεσδήποτε ενεργειακές ανάγκες. 
Προτείνεται η επιλογή συστοιχίας με ισχύ χαμηλότερη από τις καθημερινές 
ανάγκες, διότι πρέπει να χρησιμοποιείται όλη την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται. Μπορεί να αποθηκευτεί για λίγες ώρες, αλλά όχι για εβδομάδες. Η 
ανεμογεννήτρια Motorwind μπορεί, αλλά δεν θα πρέπει να διασυνδέονται με το 
κύριο δίκτυο. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μόνο για χρήση στο σπίτι 
και δεν έχουν την απαραίτητη υποδομή για inverter. Εάν πρέπει να 
διασυνδεθούν με το δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπάρχον δίκτυο 
μετατροπέων και αυτό συμβαίνει μόνο για πολύ μεγάλες συστοιχίες, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των μπαταριών που απαιτούνται. 

http://assets.inhabitat.com/wp-content/uploads/november-2006-installation.jpg
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Το κόστος είναι μόνο 10- 20% του συμβατικού συστήματος μικρής 
ανεμογεννήτριας, και μπορεί ενδεχομένως να αποσβεστεί σε λιγότερο από δύο 
χρόνια. Το μικρό τους βάρος, το μικρό μέγεθος, και η ευέλικτη διαμόρφωση τους 
επιτρέπει την εγκατάσταση τόσο σε αστικές όσο και αγροτικές περιοχές, για 
ατομική ή εταιρική χρήση. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι συνήθως $ 200. Η 
εταιρεία ισχυρίζεται ότι η ανεμογεννήτρια θα μπορούσε να παρέχει μέχρι και το 
40% των ηλεκτρικών αναγκών μιας μικρής οικογένειας . 
Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε συστοιχία 20 μικροτουρμπίνων μεγέθους 1 
τετραγωνικού μέτρου.  

 

 
 

 
 
Η εταιρεία ξεκίνησε τη διάθεση του παρακάτω προϊόντος το 2007. Από τότε το 
ενδιαφέρον είναι συνεχές και οι ανεμογεννήτριες σήμερα πωλούνται σε 40 
χώρες. Δύο Motorwind προϊόντα είναι διαθέσιμα, συστοιχία των 8 
ανεμογεννητριών και 20 ανεμογεννητριών. Των 8 ανεμογεννητριών αφορά σε 
υψηλές ταχύτητες ανέμου (4m/s - 8m/s) και των 20 ανεμογεννητριών αφορά σε 
πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου (2m/s - 5m/s). Ο λόγος είναι, ότι σε πολύ 
χαμηλές ταχύτητες ανέμου ένα σύνολο 20 ανεμογεννητριών μπορεί να 
δημιουργήσει ένα σημαντικό ποσό ενέργειας. Γενικά όσο μεγαλύτερη είναι η 
ταχύτητα του ανέμου τόσο λιγότερες ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται ανά 
συστοιχία. 
 

 

Ταχύτητα Ηλ. Ισχύς 

2 m/s 

5m/s 

13 Watts 

15 Watts 

6 m/s 30 Watts 

8 m/s 65 Watt 

10 m/s 125-130 Watts 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.hku.hk/press/news_detail_5535.html 
http://www.motorwavegroup.com/new/index1.html 
http://www.motorwavegroup.com/new/motorwind/houses.html  
  

http://www.hku.hk/press/news_detail_5535.html
http://www.motorwavegroup.com/new/index1.html
http://www.motorwavegroup.com/new/motorwind/houses.html
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2.14. COUNTER-ROTATING TURBINE (ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ) 

  
 
Η ανεμογεννήτρια αντιπεριστροφής έχει ένα ζεύγος πτερυγίων, τα οποία είναι 
όμοια μεταξύ τους αλλά κάθε σύστημα πτερυγίων περιστρέφεται σε αντίθετη 
κατεύθυνση από το άλλο. Η ομάδα μηχανικών που σχεδίασε τη συγκεκριμένη 
ανεμογεννήτρια υποστηρίζει ότι οι έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν, 
αποδεικνύουν ότι η Contra-rotating ανεμογεννήτρια είναι 40% πιο 
αποτελεσματική και επιπλέον παράγει λιγότερους θορύβους καθώς οι δονήσεις 
από κάθε σύστημα πτερυγίων εξουδετερώνεται από το άλλο. Όταν 
χρησιμοποιούνται δυο συστήματα πτερυγίων τα οποία περιστρέφονται αντίθετα 
μεταξύ τους επιτυγχάνεται μια αλληλεξουδετέρωση των δονήσεων της 
ανεμογεννήτριας. Υπάρχει ξεκάθαρη μείωση των δονήσεων. 
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των αντίθετα περιστρεφόμενων πτερυγίων είναι 
αρκετά διαδεδομένα. Για την ακρίβεια η φιλοσοφία αυτής της τεχνικής 
προϋπάρχει παραπάνω από έναν αιώνα και χρησιμοποιείται ευρέως. Ένα 
παράδειγμα είναι το σύστημα της προπέλας των τορπιλοφόρων υποβρυχίων. Η 
ιδέα χρησιμοποιείται επίσης στα συστήματα προώθησης αεροπλάνων και 
πλοίων. 
Όταν ο αέρας φυσάει πάνω σε μια συμβατική ανεμογεννήτρια τριών πτερυγίων 
λιγότερο από 40% της ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Η υπόλοιπη 
διαφεύγει κυρίως στο ρεύμα αέρα που δημιουργείται πίσω από τα πτερύγια. 
Αυτό το ρεύμα αέρα περιστρέφεται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των 
πτερυγίων που συνήθως περιστρέφονται με τη φορά του ρολογιού. 
Εάν ένας δεύτερος κινητήρας με ένα δεύτερο σύστημα πτερυγίων βρίσκεται 
ακριβώς πίσω από τον βασικό-πρώτο και αν είναι σχεδιασμένος ώστε να 
λειτούργει και αντίθετα από την φορά του ρολογιού, τότε αυτός μπορεί να 
εκμεταλλευτεί την αιολική ενέργεια αυτού του ρεύματος. Κατά συνέπεια ως τελικό 
αποτέλεσμα προκύπτει ένα κινητήριο σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται πολύ 
περισσότερο από το αρχικό την ενέργεια της ροής του αέρα. 

http://www.cleanbreak.ca/wordpress/wp-content/uploads/contra-wind.jpg
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Πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα δείχνουν ότι ένας κινητήρας 
αυτού του σχεδιασμού λειτουργεί σε χαμηλότερες ταχύτητες ανέμων, 
επιτρέποντας  να αξιοποιείται μεγαλύτερο εύρος ανέμου. Ο στόχος που θέλει να 
πετύχει η εταιρεία είναι η κατασκευή ανεμογεννητριών των 10 kW. Αλλά στο 
μέλλον θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και 100 kW. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.greenengineers.ca/Projects/ContraWind.htm 
http://www.cleanbreak.ca/2011/11/19/contra-rotating-wind-turbine-more-efficient-
much-quieter-the-future-of-wind-power/ 
  

http://www.greenengineers.ca/Projects/ContraWind.htm
http://www.cleanbreak.ca/2011/11/19/contra-rotating-wind-turbine-more-efficient-much-quieter-the-future-of-wind-power/
http://www.cleanbreak.ca/2011/11/19/contra-rotating-wind-turbine-more-efficient-much-quieter-the-future-of-wind-power/


63 
 

 

2.15. WIND-MILL STYLE 
 

Αυτός ο τύπος ανεμογεννητριών με πολλά πτερύγια επικρατούσε παλαιότερα. 
Στις μέρες μας έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες με τρία πτερύγια λόγω 
καλύτερης απόδοσης. Ωστόσο οι multi-bladed ή wind-mill ανεμογεννήτριες 
εξακολουθούν να υπάρχουν εξαιτίας της σχετικά μεγάλης τους απόδοσης σε 
χαμηλούς ανέμους. Για παράδειγμα μια ανεμογεννήτρια με 12 πτερύγια, εξαιτίας 
της μεγάλης επιφάνειας που αλληλεπιδρά με τον άνεμο μπορεί να εκκινήσει και 
να λειτουργήσει σε πολύ χαμηλές ταχύτητες και επίσης παράγει λιγότερο 
θόρυβο, υφίσταται λιγότερους κραδασμούς και δονήσεις, μικρότερη διάβρωση 
του υλικού των πτερυγίων και οι τιμές των δυνάμεων-ροπών εκκίνησης είναι 
πολύ χαμηλότερες. 
 
Παραδείγματα 
Wind Turbine 1600W Generator 12, 24, or 48V, 9 πτερύγια (3-Φασικό Μοντέλο) 

 
 
Η 3-φάσική έξοδος είναι η πιο αποτελεσματική, ελαχιστοποιεί τις απώλειες 
ρεύματος για μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, όπως στην DC έξοδο που 
απαιτεί βαρύ και ακριβό καλώδιο. Παράγεται και σε έκδοση με 11 αεροδυναμικά 
πτερύγια κωνικού σχήματος για μέγιστη απόδοση. Ζυγίζει 14,5 κιλά. 
  
Biro Air Energy 
Η ανεμογεννήτρια είναι υπήνεμης διάταξης. Έχει δύο σειρές αντίθετα 
περιστρεφόμενων πτερυγίων και μια κωνική πλήμνη που εκτρέπει τον άνεμο 
προς τις άκρες των πτερυγίων για να αυξήσει την παραγωγή ισχύος. Η 
ονομαστική ισχύ είναι 6600 W σε άνεμο ταχύτητας 17 m/s. Είναι κατάλληλη για 
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διάφορες εφαρμογές και κυρίως για τοποθέτηση σε ψηλά κτίρια, στην κορυφή 
του τελευταίου ορόφου σε σιλό δημητριακών και σε πύργους τηλεπικοινωνιών . 
 

 
Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι συνήθως εξοπλισμένες με μια ηλεκτρογεννήτρια 
(alternator) που έχει δύο βασικά μέρη: το στάτη και το δρομέα (ρότορα). Η κίνηση 
του ρότορα σε σχέση με τον στάτη είναι αυτή που προκαλεί την παραγωγή 
ενέργειας. Ο στάτης είναι σταθερός και ο ρότορας είναι συνδεδεμένος με τα 
πτερύγια και η ενέργεια παράγεται καθώς τα πτερύγια γυρίζουν το ρότορα. Στην 
ανεμογεννήτρια Biro air, ένα σύνολο λεπίδων είναι συνδεδεμένο με το τμήμα του 
ρότορα του εναλλάκτη, ενώ το άλλο σετ περιστρέφεται ταυτόχρονα μαζί με το 
στάτη προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διπλάσια 
σχετική ταχύτητα κίνησης μεταξύ του ρότορα και στάτη για μια δεδομένη 
ταχύτητα ανέμου, παρέχοντας υψηλότερη απόδοση ισχύος σε σύγκριση με τα 
συμβατικά συστήματα. Η διάταξη αυτή εξαλείφει την ανάγκη για ένα πολύπλοκο 
μηχανικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (drive drain) και βελτιώνει τη διάρκεια 
ζωής καθώς και την αντοχή των πτερυγίων . 
Η ανεμογεννήτρια Biro Air έχει πολλά πλεονεκτήματα. Παράγει ισχύ σε πολύ 
χαμηλές ταχύτητες ανέμου. Είναι πολύ μικρότερη και ελαφρύτερη από 
αντίστοιχης ισχύος κλασσικού τύπου ανεμογεννήτρια. Δημιουργεί πολύ λίγο 
θόρυβο ή δονήσεις και η στιβαρή κατασκευή οδηγεί σε πολύ λιγότερη συντήρηση 
και επισκευές. Η κωνική πλήμνη λειτουργεί ως σύστημα προσανατολισμού και 
μπορεί να περιστραφεί 360°. Επιβραδύνει αυτόματα κατά τη διάρκεια των 
ισχυρών ανέμων και διαθέτει μικροεπεξεργαστή που εξασφαλίζει βέλτιστη 
απόδοση ισχύος. Τα αντιπεριστρεφόμενα πτερύγια παρέχουν αυξημένη 
ισορροπία στον πύργο με συνεπαγόμενη μείωση των απαιτήσεων τοποθέτησης . 
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WINDMILL MODEL M-5015 
Το κύριο προϊόν της Molins de Vent Tarrago είναι ανεμόμυλοι με πολλαπλά 
πτερύγια που χρησιμοποιούνται συνήθως για άντληση νερού. 
Η ανεμογεννήτρια έχει διάμετρο 5 μέτρα. Το ύψος του πύργου είναι 15 μέτρα και 
έχει μια στρογγυλή πλατφόρμα, κάγκελα ασφαλείας και σκάλες. Η βάση του 
πύργου είναι 3,02 μέτρα ανά πλευρά. Με μια ταχύτητα ανέμου 12 m/s παράγει 
ισχύ 6.200 W. Διαθέτει 2 σετ 12 πτερυγίων. Το καθένα έχει μήκος 4,5 μέτρα. Το 
βάρος της είναι 193 κιλά. 
 

 
 
De Nolet (Παραδοσιακός τύπος) 

Η ανεμογεννήτρια De Nolet στο Schiedam της 
Ολλανδίας μοιάζει με ένα παραδοσιακό ανεμόμυλο. 
Έχει ύψος πύργου 43 μέτρα και συνολικό ύψος 55 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των άκρων των 
πτερυγίων. Είναι κατά 9 μέτρα ψηλότερη από τον 
ανεμόμυλο De Noord ο οποίος είναι ο ψηλότερος 
ανεμόμυλο στον κόσμο. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                            
http://efret.com/oscommerce-
2.3.1/catalog/product_info.php?products_id=39&osCsid=50m5nj54r38guhgi5ud9
1joub5 
http://www.biroair.com/ 
http://www.tarrago.es/english/pro50eng.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Nolet 

http://efret.com/oscommerce-2.3.1/catalog/product_info.php?products_id=39&osCsid=50m5nj54r38guhgi5ud91joub5
http://efret.com/oscommerce-2.3.1/catalog/product_info.php?products_id=39&osCsid=50m5nj54r38guhgi5ud91joub5
http://efret.com/oscommerce-2.3.1/catalog/product_info.php?products_id=39&osCsid=50m5nj54r38guhgi5ud91joub5
http://www.biroair.com/
http://www.tarrago.es/english/pro50eng.html
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Nolet
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2.16. DIRECT DRIVE TECHNOLOGY 
 
Στην κλασσική ανεμογεννήτρια τα πτερύγια 
περιστρέφουν έναν άξονα που είναι συνδεδεμένος 
μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων με τη γεννήτρια. Το 
κιβώτιο ταχυτήτων μετατρέπει την ταχύτητα 
περιστροφής των πτερυγίων- 15 έως 20 περιστροφές 
ανά λεπτό για Α/Γ 1 MW- σε περίπου 1.800 στροφές 
ανά λεπτό που χρειάζεται μια τυπική 
ηλεκτρογεννήτρια. Ο μεγάλος αριθμός τροχών και 
έδρανων σε ένα κιβώτιο ταχυτήτων υφίσταται 
τεράστια πίεση λόγω των διακυμάνσεων και 
αναταράξεων του ανέμου και κάθε βλάβη σε ένα 
μόνο στοιχείο μπορεί να αναγκάσει την 
ανεμογεννήτρια να σταματήσει. Αυτό καθιστά το 
κιβώτιο ταχυτήτων το τμήμα υψηλότερης συντήρησης 
μιας Α/Γ. Επίσης δημιουργούνται μεγάλες μηχανικές 
απώλειες. Κάθε φορά που το κιβώτιο ταχυτήτων 
πρέπει να αντικατασταθεί, μια δαπανηρή επισκευή 
είναι απαραίτητη και μια διακοπή σημαντικού χρόνου. 

Η αφαίρεση του κιβωτίου ταχυτήτων από την ανεμογεννήτρια εξαλείφει το πιο 
περίπλοκο μέρος της διάταξης. Ως εκ τούτου βελτιώνεται η αξιοπιστία. Στις 
άμεσης οδήγησης ανεμογεννήτριες (direct drive) ο αριθμός των εξαρτημάτων έχει 
μειωθεί δραματικά. Το αποτέλεσμα είναι μια λιγότερο ευάλωτη ανεμογεννήτρια. Ο 
δρομέας και η γεννήτρια περιστρέφονται ως μία ολοκληρωμένη μονάδα, που 
υποστηρίζεται από ένα ενιαίο σύστημα ρουλεμάν. Η γεννήτρια περιστρέφεται με 
25 έως 30 rpm σε σύγκριση με τα 900 rpm που αναπτύσσονται σε στροβίλους 
που χρησιμοποιούν την τεχνολογία κιβωτίου ταχυτήτων 
 

Operating limits Specification 

Cut-in speed 3 m/s 

Cut-out speed 25 m/s 

Survival speed Maximum 60 m/s 

 
Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει αποδειχθεί ότι οι μηχανές άμεσης μετάδοσης δεν 
είναι απαραίτητο να είναι βαρύτερες ή ακριβότερες. Σε αυτό βοήθησαν δύο 
τεχνολογικές εξελίξεις: το κόστος των μονίμων μαγνητών που χρησιμοποιούνται 
σε αυτές τις ανεμογεννήτριες έχει μειωθεί σημαντικά και η ρύθμιση της 
γεννήτριας έχει γίνει πιο ευέλικτη (streamlined). 
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AWE 52-750 Turbine Wind 

  
 
Η AWE 52-750 είναι μια προσήνεμη ανεμογεννήτρια άμεσης οδήγησης ισχύος 
750 kW. Ο δρομέας αποτελείται από τρεις λεπίδες που μπορούν να 
προσαρμόσουν την κλίση τους ανάλογα με την ταχύτητα του ανέμου. Ο κομψός 
της σχεδιασμός αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                     
http://www.awewind.com/Default.aspx?tabid=55 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_drive_mechanism 
  

http://www.awewind.com/Default.aspx?tabid=55
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_drive_mechanism
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2.17. ARCHITECTURAL WIND™ 
 

 
 
Τo επόμενο μοντέλο ανεμογεννητριών αξιοποιεί την κίνηση του αέρα καθώς 
ανεβαίνει προσπαθώντας να ξεπεράσει το εμπόδιο-κτίριο. Οι κτιριακοί όγκοι 
ανακόπτουν την κίνηση του αέρα, στις προσήνεμες πλευρές τους, δεχόμενοι 
μεγάλη πίεση, ενώ στις υπήνεμες οι άνεμοι δημιουργούν περιοχές χαμηλών 
πιέσεων. Η διαφορά πίεσης, μεταξύ προσήνεμων και υπήνεμων πλευρών ωθεί 
τις μάζες του αέρα, να αλλάζουν δραστικά διεύθυνση και να κινούνται από την 
περιοχή της υψηλής προς την περιοχή της χαμηλής πίεσης Παρατηρούμε από 
στο σχήμα ότι ο άνεμος που προσκρούει σε ένα κτίριο, οδεύει κατά μήκος του 
τοίχου, επιταχύνεται και στην ακμή του κτιρίου έχει τη μέγιστή του ταχύτητα. Σε 
αυτό ακριβώς το σημείο τοποθετούνται τα μοντέλα ανεμογεννητριών 
Architectural Wind™. 

 
Οι ανεμογεννήτριες αυτές αφορούν καθαρά αστικό περιβάλλον και οροφές 
κτιρίων. Ζυγίζουν μόνο 27 κιλά η καθεμία, έχουν ύψος 1,9 μέτρα, σχεδόν 
αθόρυβη λειτουργία και ελάχιστους κραδασμούς. Η ανεμογεννήτρια συλλέγει τον 
άνεμο που επιταχύνεται στην προσήνεμη πλευρά του κτιρίου γι αυτό και παράγει 

http://inhabitat.com/2008/06/10/architectural-wind-modular-wind-turbines/
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έως και 30% περισσότερη ενέργεια από την περίπτωση που θα ήταν 
τοποθετημένη στην οροφή Απαιτεί μόλις 3,1 m/s ταχύτητα ανέμου για να 
εκκινήσει. Μια Α/Γ του 1 kW παράγει περίπου 55 kWh ανά μήνα και μπορούν να 
τοποθετηθούν περισσότερες ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες. Ο σχεδιασμός 
τους είναι τέτοιος που δεν έχει αρνητικές οπτικές συνέπειες για το αστικό 
περιβάλλον, τόσο λόγω μικρού μεγέθους όσο και από άποψη καλαίσθητου 
σχεδιασμού. 
Μπορούν να αντέξουν ανέμους έως και 45 m/s. Σε περίπτωση μεγαλύτερων 
ανέμων η εταιρεία προμηθεύει την ανεμογεννήτρια με ειδικό θόλο (canopy). 
Επίσης υπάρχει ένα προστατευτικό μεταλλικό σκέπαστρο που προστατεύει τα 
πουλιά και διοχετεύει παράλληλα τον αέρα στην ανεμογεννήτρια. Δεν απαιτείται 
πύργος στήριξης και σύστημα προσανατολισμού όποτε το κόστος είναι κατά 
πολύ μειωμένο. Η τοποθέτηση και η συντήρηση είναι πολύ εύκολη. 
 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.avinc.com/engineering/architecturalwind1 
http://www.prevailingwindpower.com/1000AVX.pdf 
http://www.ecogeek.org/content/view/265/ 
  

http://www.avinc.com/engineering/architecturalwind1
http://www.prevailingwindpower.com/1000AVX.pdf
http://www.ecogeek.org/content/view/265/
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2.18. RAM AIR TURBINE (RAT) 
 

 
 
H ανεμογεννήτρια RAM (κοινώς γνωστή με το ακρωνύμιο RAT) είναι μια μικρή 
ανεμογεννήτρια που συνδέεται με μία υδραυλική αντλία ή ηλεκτρική γεννήτρια, 
είναι εγκατεστημένη σε ένα αεροσκάφος και χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η RAT παράγει ενέργεια από το ρεύμα αέρος 
υπό πίεση λόγω της ταχύτητας του αεροσκάφους. Στην περίπτωση απώλειας 
τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και των βοηθητικών πηγών ενέργειας, η 
ανεμογεννήτρια  RAT θα τροφοδοτήσει ζωτικά συστήματα (χειριστήρια πτήσης, 
υδραυλικά, όργανα πτήσης). 
Υπό κανονικές συνθήκες, η RAT αποσύρεται εντός της ατράκτου. Εμφανίζεται και 
αρχίζει τη λειτουργία της χειροκίνητα ή αυτόματα μετά την πλήρη απώλεια των 
συστημάτων παροχής ενέργειας. Στο διάστημα μεταξύ της απώλειας ενέργειας 
και της ανάπτυξης της RAT χρησιμοποιούνται μπαταρίες. 
Αυτές οι ανεμογεννήτριες είναι απαραίτητες κυρίως σε στρατιωτικά αεροσκάφη τα 
οποία είναι πιθανότερο να υποστούν ολική βλάβη και πρέπει να είναι ικανά να 
επιβιώνουν ξαφνική και πλήρη απώλεια ισχύος. Οι RAT είναι η πιο αξιόπιστη 
εναλλακτική λύση ακόμα και από μπαταρίες. 
Το Airbus A380 διαθέτει τη μεγαλύτερη έλικα RAT στον κόσμο με 1,63 μ. 
διάμετρο. Το πιο σύνηθες είναι 80 εκατοστά. Μια τυπική RAT σε εμπορικά 
αεροσκάφη μπορεί να παράγει, ανάλογα με τη γεννήτρια, από 5 έως 70 kW. 
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Παράδειγμα: 
ATGI RAM AIR TURBINE 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ram_air_turbine 
http://www.atgi.us/ramairturbine.aspx 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ram_air_turbine
http://www.atgi.us/ramairturbine.aspx
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2.19. SWIFT WIND TURBINE 
 

 
H ανεμογεννήτρια SWIFT Wind είναι ιδανική για αστική χρήση. Είναι μικρή, 
σχεδόν αθόρυβη και τοποθετείται εύκολα. Έχει οπτικά ελκυστική σχεδίαση. Η 
απόσβεση του κεφαλαίου μπορεί να γίνει μέσα σε 4 χρόνια. Είναι ασφαλής για τα 
πουλιά και τις νυχτερίδες. 
Για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη μετάδοση των ταλαντώσεων η SWIFT Wind 
διαθέτει βραχίονες στήριξης όπου είναι ενσωματωμένο ένα σύστημα απόσβεσης 
ειδικά σχεδιασμένο για να απορροφά ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων. Ο δακτύλιος 
στα άκρα των πτερυγίων τα συνδέει και ελαχιστοποιεί έτσι το θόρυβο, 
εμποδίζοντας την δημιουργία τυρβώδους δίνης στα άκρα τους. Επίσης ο 
σχεδιασμός των πέντε πτερυγίων οδηγεί σε πιο αργή ταχύτητα περιστροφής για 
την περαιτέρω μείωση του θορύβου, καθιστώντας το SWIFT Wind Turbine μία 
από τις πιο ήσυχες ανεμογεννήτριες. Ο θόρυβος που έχει μετρηθεί είναι λιγότερο 
από 35 ντεσιμπέλ. 
Οι δύο κάθετες απολήξεις στο πλάι της ανεμογεννήτριας είναι ένα σύστημα 
προσανατολισμού που μπορεί να περιστρέψει την ανεμογεννήτρια 360 μοίρες 
και τη διατηρεί τοποθετημένη μετωπικά στον αέρα μέχρι ταχύτητα περίπου 20 
m/s.Σε πολύ υψηλές και επικίνδυνες ταχύτητες ανέμου το σύστημα θα εκτρέψει 
την ανεμογεννήτρια από το μέτωπο του αέρα προστατεύοντάς την.  
Τα πτερύγια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες 
ανέμου να μπορεί να παραχθεί ικανοποιητική ενέργεια. Η  SWIFT 
ανεμογεννήτρια στηρίζεται σε ένα στύλο από αλουμίνιο και είναι τοποθετημένη 
στο ψηλότερο σημείο της στέγης, σε μια θέση η οποία ωφελείται από το μέγιστο 
ρεύμα ανέμου που επικρατεί. Μπορεί επίσης να είναι ένα τοποθετημένη σε ένα 
πολύ μικρότερο στύλο στην άκρη του κτιρίου. 
Η SWIFT ανεμογεννήτρια μπορεί να είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο και να 
προσφέρει ασφαλή, αποτελεσματική λειτουργία χωρίς τη χρήση των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης (μπαταρίας). Μια SWIFT παράγει ισχύ 1 kW στα 
11 m/s και μέγιστη ισχύ 1,5 kW. Η διάρκεια ζωής της είναι 20 έτη. 

http://www.greenpacks.org/2009/02/12/swift-wind-turbine/swift-wind-turbine-1/
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                       
http://www.cascaderenewableenergy.com/swift-wind-turbine.com 
http://www.renewableenergyservices.co.uk/Rooftop-Wind-Turbines/c-1-100/ 
  

http://www.cascaderenewableenergy.com/swift-wind-turbine.com
http://www.renewableenergyservices.co.uk/Rooftop-Wind-Turbines/c-1-100/
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2.20. LOOPWING 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό της Loopwing ανεμογεννήτριας είναι τα λυγισμένα 
πτερύγια. Αυτά παρέχουν σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και αυτό είναι ένα 
καθοριστικής σημασίας στοιχείο για τις μικρές ανεμογεννήτριες μέσα σε αστικό 
περιβάλλον. Μεταξύ των πολλών διαφορετικών πηγών θορύβου που 
εκπέμπονται από μια ανεμογεννήτρια, εκείνος που δημιουργείται στην άκρη του 
κάθε περιστρεφόμενου πτερυγίου (tip-vortex) είναι πολύ μεγαλύτερος από όλους, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχανικού θορύβου και του θορύβου λόγω 
δονήσεων. 

Μόλις δημιουργηθεί αυτή η δίνη αέρα στα άκρα των πτερυγίων (tip-vortex), το 
επίπεδο θορύβου ανεβαίνει απότομα στα 30dB. Η δίνη αυτή εμφανίζεται σε 
ταχύτητα άκρων 50m/s, ανεξάρτητα από την διάμετρο του δρομέα. Στις 
κλασσικές ανεμογεννήτριες τα άκρα των πτερυγίων μπορούν να φτάσουν σε 
ταχύτητες τόσο υψηλές όσο 150m/s. Στην ανεμογεννήτρια αυτή δεν υπάρχουν 
άκρα πτερυγίων καθότι τα πτερύγια είναι λυγισμένα, άρα εξαλείφεται η κύρια 
πηγή θορύβου αμέσως. Επίσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει την 
ταχύτητα 40m/s στα άκρα ακόμα και σε ταχύτητα ανέμου 12m/s. Κάθε πτερύγιο 
της Loopwing είναι συνδεδεμένο στα δύο άκρα, το οποίο εξασφαλίζει χαμηλά 
επίπεδα κραδασμών και υψηλή ασφάλεια 

Σε κανονικές ταχύτητες περιστροφής η Loopwing ανεμογεννήτρια συλλαμβάνει 
τον άνεμο και με τα δύο εμπρός και πίσω πτερύγια. Αρχίζει να περιστρέφεται με 
ταχύτητα ανέμου 1,6m/s χωρίς να χρειάζεται σύστημα εκκίνησης. Αυτό σημαίνει 
ότι η Loopwing Wind δεν απαιτεί μηχανισμό ανίχνευσης της ταχύτητα εκκίνησης. 
Επίσης ο τρισδιάστατος δρομέας της Loopwing συλλαμβάνει ανέμους 
μεταβλητής κατεύθυνσης, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης. Η 
αποτελεσματικότητα της Loopwing δεν αφορά μόνο χαμηλής ταχύτητας ανέμους. 
Σε δοκιμή σε αεροδυναμική σήραγγα με ταχύτητα ανέμου 8 m/s η απόδοσή της 
ήταν αυξημένη κατά 40%, σύμφωνα με τους κατασκευαστές. 

http://www.mywindpowersystem.com/windgallery/
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Κάποια μοντέλα μπορούν να φέρουν ενσωματωμένο πάνελ φωτοβολταϊκών 
ισχύος 142W που παρέχει την απαιτούμενη δύναμη αυτο-τροφοδότησης του 
συστήματος εκτροπής, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος. Το 
μοντέλο μ2850 είναι σχεδιασμένο για χρήση σε αλμυρό και σκονισμένο 
περιβάλλον. Το μ2850 αντέχει όχι μόνο σε ισχυρούς ανέμους, αλλά και σε 
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και σε -40 
βαθμούς Κελσίου (-4F).  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                                             
http://e-kea.org/loopwing/01wind-01silence.html                                                                                            
http://e-kea.org/loopwing/01wind-01safety.html 

  

http://e-kea.org/loopwing/01wind-01silence.html
http://e-kea.org/loopwing/01wind-01safety.html
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2.21. ENERGY BALL 
 

 
Η Energy Ball V200 είναι μια καλαίσθητη, σφαιρική, αθόρυβη, μικρή 
ανεμογεννήτρια με 5 πτερύγια και διάμετρο 1,98 μ. Μπορεί να εγκατασταθεί σε 
πύργο ύψους 12 ή 15m. Το Energy Ball V200 έχει συνδεθεί στο δίκτυο 
χρησιμοποιώντας τον WindPower Inverter. Για σύνδεση εκτός δικτύου συνήθως 
συνδυάζεται με μπαταρία. 
Η Energy Ball V200 παρέχει τη μέγιστη ισχύ, που είναι 2500 W, σε ταχύτητες 
ανέμου 19 m/s. Παράγει ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ 240-2000 kWh ετησίως, για 
μέσες ταχύτητες ανέμου μεταξύ 4m/s και 7,5 m/s. Αυτό συμβαίνει εφ 'όσον 
τοποθετηθεί σε πύργο 15m και δεν εμποδίζεται η ροή του αέρα από διάφορα 
εμπόδια του περιβάλλοντος, όπως κτίρια, δέντρα κτλ.  
 

Energy Ball V200® technical specifications 

Power Maximum power 2250 Watt 

 
Wind speed max power 19 m/s 

 
Cut in wind speed 3 m/s 

 
Survival wind speed 40 m/s 

Dimensions Rotor diameter 1,98 meter 

 
Rotor weight circa 90 kilogram 

 
Rotor surface 3,8 m² 

 
Height of mast 12 of 15 m (incl.V200) 

Generator Type Neodymium permanent 
magnet 

 
Number of poles 12 

 
Number of phases 3 

 
 

http://www.wind-works.org/cms/typo3temp/pics/SCE-Small-Wind-Demo-20111117-0_7a1fe7f8af.jpg
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Τα αποτελέσματα μετρήσεων δείχνουν ότι το επίπεδο θορύβου της Energy Ball 
είναι εξαιρετικά χαμηλό. Μόνο με ταχύτητες ανέμου που υπερβαίνουν τα 9 m/s το 
επίπεδο θορύβου ήταν υψηλότερο από το επίπεδο θορύβου που παράγεται από 
τον ίδιο τον άνεμο. 
 

 
 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://home-energy.com/int/ebv200downloads.htm 
http://www.wind-
works.org/cms/index.php?id=64&tx_ttnews[tt_news]=95&cHash=702973dca5ecf
0c94d5d52e4e6094888 

  

http://home-energy.com/int/ebv200downloads.htm
http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=64&tx_ttnews%5btt_news%5d=95&cHash=702973dca5ecf0c94d5d52e4e6094888
http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=64&tx_ttnews%5btt_news%5d=95&cHash=702973dca5ecf0c94d5d52e4e6094888
http://www.wind-works.org/cms/index.php?id=64&tx_ttnews%5btt_news%5d=95&cHash=702973dca5ecf0c94d5d52e4e6094888
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2.22. HONEYWELL WIND TURBINE 

 
 
Η ανεμογεννήτρια Honeywell, ή αλλιώς Tam, χρησιμοποιεί την τεχνολογία BTPS 
(Blade Tip Power System) για την παραγωγή ενέργειας. Αυτή η τεχνολογία δεν 
έχει το τυπικό σχεδιασμό στάτη και κιβωτίου ταχυτήτων αλλά παράγει ενέργεια 
από τα ακροπτερύγια. Η Honeywell-Tam χρησιμοποιεί ένα σύστημα μαγνητών 
και στάτη που περικλείει τον εξωτερικό δακτύλιο και η παραγωγή ενέργειας 
γίνεται στα άκρα των πτερυγίων, όπου η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη 9-10 φορές. 
Με την τεχνολογία αυτή σχεδόν εξαλείφεται η μηχανική απώλεια και η αντίσταση. 
Αντί ο άνεμος να κινεί το δρομέα και να τροφοδοτεί τη γεννήτρια στο κέντρο, το 
εξωτερικό δακτυλίδι γίνεται ο στάτης, και οι μαγνήτες στα ακροπτερύγια 
δημιουργούν το απαραίτητα μαγνητικό πεδίο των πηνίων. Το σύστημα 
πολλαπλών πτερυγίων ειδικής κατασκευής μπορεί να αξιοποιήσει μεγαλύτερο 
ποσοστό της ενέργειας του ανέμου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

http://www.earthtronics.com/honeywell.aspx
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Τα ακροπτερύγια, οι μαγνήτες και στάτες της Honeywell-ΤΑΜ προστατεύονται 
από ένα κάλυμμα ή περίβλημα. O σχεδιασμός των πτερυγίων επιτρέπει στο 
σύστημα να αντιδρά γρήγορα στις μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου και τα 
πτερύγια να περιστρέφονται ακόμη και σε εξαιρετικά ασθενείς ανέμους. Αυτό 
εξασφαλίζει ότι η μέγιστη αιολική ενέργεια συλλαμβάνεται και μάλιστα χωρίς τον 
τυπικό θόρυβο και κραδασμούς που συνδέονται με τις παραδοσιακές 
ανεμογεννήτριες. Ο θόρυβος που παράγει η ανεμογεννήτρια είναι 35dB στα 3,1 
m/s. Επίσης αυτό το περίβλημα γύρω από τα πτερύγια είναι  ορατό και έτσι η 
ανεμογεννήτρια δεν πλήττει τα πτηνά. 
Η ταχύτητα εκκίνησης είναι 0,2 m/s. Ωστόσο, η παραγωγή ενέργειας αρχίζει σε 
ταχύτητα 0.8 m/s. Η ανεμογεννήτρια αντέχει σε ανέμους μέχρι 62.6 m/s και 
διαθέτει ένα αυτόματο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα τερματισμού που 
ενεργοποιείται στα 18m/s. Υπάρχουν στο πλάι απολήξεις που λειτουργούν ως 
σύστημα προσανατολισμού και η ανεμογεννήτρια είναι τοποθετημένη σε μία 
κινητή βάση που περιστρέφεται αυτόματα ανάλογα με την κατεύθυνση του 
ανέμου. Είναι κατασκευασμένη από πολυανθρακικό υλικό, αλουμίνιο και ατσάλι. 
Αποτελείται από λιγότερα μέρη και αυτό σημαίνει λιγότερη συντήρηση και 
οικονομικότερη κατασκευή. Η διάρκεια ζωής της είναι 20 χρόνια. 
Η Honeywell-Tam ανήκει στην κατηγορία των μικρών οικιακών ανεμογεννητριών 
και έχει σχεδιαστεί για εγκαταστάσεις σε στέγες κατοικιών. 
 
Honeywell Wind Turbine WT6500 Specs 

• Installation placement: On rooftop or on a pole mount 
• Diameter:1.8 m 
• Weight:84 kgs 
• Materials: Polycarbonate, aluminum, and steel 
• Minimum wind speed to produce energy: 0.89 m/s 
• Maximum wind speed before shut down: 18.77m/s 
• Renewable electricity generation: 2,000 kWh a year in class 3 wind speeds and 

2,500 kWh a year in class 4 wind speeds(Class 4 winds are found in exposed 
coastal areas) 

• Acoustic noise emissions: 35 dB 
• Estimated lifespan of the turbine: 20 years 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.tamenergy.com/how-tam-turbines-work.php 
http://www.homolysolar.com/wind.pdfhttp://www.brighthub.com/environment/rene
wable-energy/articles/88875.aspx 
  

http://rredc.nrel.gov/wind/pubs/atlas/chp2.html
http://www.tamenergy.com/how-tam-turbines-work.php
http://www.homolysolar.com/wind.pdf
http://www.homolysolar.com/wind.pdf
http://www.brighthub.com/environment/renewable-energy/articles/88875.aspx
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2.23. ECO WHISPER 
 
Η ανεμογεννήτρια αυτή εξαλείφει το θόρυβο και τους κραδασμούς των 
παραδοσιακών ανεμογεννητριών τριών πτερυγίων. Το μοναδικό σχήμα κώνου 
περιστρέφει αυτόματα την ανεμογεννήτρια στην κατεύθυνση του άνεμου χωρίς 
την βοήθεια ουράς. Η σχεδίαση επιτρέπει την καλύτερη σύλληψη του αέρα και η 
παραγωγή συνεχίζεται και στις πολύ χαμηλές ταχύτητες άνεμου. Η  επιφάνεια 
που αλληλεπιδρά με τον άνεμο είναι μεγάλη οπότε η ανεμογεννήτρια μπορεί και 
εκκινεί ακόμα και σε ταχύτητα 1,7 m/s που είναι περίπου η μισή από την 
ταχύτητα εκκίνησης των κλασσικών Α/Γ. 
Το πρόβλημα του θορύβου είναι πρωταρχικής σημασίας για ανεμογεννήτριες 
αστικού περιβάλλοντος. Ο θόρυβος είναι συνάρτηση της ταχύτητας περιστροφής 
των πτερυγίων. Οι μικρές ανεμογεννήτριες περιστρέφονται πιο γρήγορα. 
Ουσιαστικό ρόλο παίζουν οι απολήξεις των πτερυγίων γιατί είναι αυτές που 
«σχίζουν» τον αέρα. Εδώ τα τριάντα πτερύγια ενώνονται στο τέλος με ένα 
αεροδυναμικό δακτυλίδι οπότε δεν υπάρχουν αιχμηρές απολήξεις που 
δημιουργούν ηχορύπανση .Επίσης το δαχτυλίδι αυτό μειώνει τις δονήσεις από τα 
πτερύγια καθώς αυτά περιστρέφονται. Υπάρχει και ένα ενδιάμεσο δακτυλίδι που 
κάνει την κατασκευή πιο στιβαρή. 

 
Δεν υπάρχει το σώμα της ανεμογεννήτριας όπως στις κλασσικές και όλα τα 
συστήματα είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο, μειώνοντας έτσι το κόστος και 
ενισχύοντας την απόδοση. Περιέχει μια ηλεκτρογεννήτρια μόνιμου μαγνήτη 
άμεσης μετάδοσης αξονικής ροής (direct-drive axial flux permanent magnet 
alternator) Η απουσία κιβωτίου ταχυτήτων μειώνει το κόστος, την 
πολυπλοκότητα και το μηχανικό θόρυβο. Υπάρχει inverter για μετατροπή του DC 
ρεύματος σε AC. 
Στο πίσω μέρος υπάρχει αισθητήρας που μετράει την ταχύτητα του ανέμου και 
αναγνωρίζει αλλαγές στην διεύθυνση. Ο αισθητήρας τροφοδοτεί έναν ψηφιακό 
επεξεργαστή που τρέχει ειδικό αλγόριθμο για την εύρεση σημείου μέγιστης 
απόδοσης (MPPT). Αν ο άνεμος ξεπεράσει τα 50 m/s  το σύστημα ελέγχου 
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γυρίζει τα πτερύγια σε αντίθετη διεύθυνση από τον άνεμο για να προστατευτεί η 
ανεμογεννήτρια. Σε περίπτωση τυφώνα ο αρθρωτός πυλώνας μπορεί  και 
διπλώνει. Αυτό επίσης διευκολύνει και τη συντήρηση. 
Είναι κατάλληλη για βιομηχανικούς χώρους, αεροδρόμια, λιμάνια, εμπορικά 
κέντρα, βιομηχανικά πάρκα, σχολεία, πανεπιστήμια και αγροτικές περιοχές με 
ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες κοινότητες και την αντικατάσταση ντίζελ. 

.  
Η εταιρεία παράγει δύο μοντέλα, το Eco Whisper Turbine 650 διαμέτρου 6,5 
μέτρων με ονομαστική ισχύ 20 kW και το Eco Whisper Turbine 325 διαμέτρου 
3,25 μέτρων και ισχύ 5 kW. Τα μοντέλα κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2011 
από την εταιρεία Renewable Energy Systems Australia. Το κύριο μέλημα, πέραν 
της απόδοσης, είναι η αθόρυβη λειτουργία και η αισθητική. Αποτελείται από 
τριάντα πτερύγια από αλουμίνιο, ιδιαιτέρως ελαφριά, με κλίση προς τα μέσα. 
Αυτός ο σχεδιασμός της επιτρέπει να παράγει 30% περισσότερη ενέργεια και 
μάλιστα με μικρότερο μέγεθος. Έχει διακριθεί το 2012 με το βραβείο Queensland 
Premier's Sustainability Award στην κατηγορία Τεχνολογικής Καινοτομίας και 
επιχορηγήθηκε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας με 250,000 δολάρια.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.resau.com.au/main/page_ecowhisper.html 
http://www.resau.com.au/attachments/combined_EWT_data_sheet_260214.pdf 
http://www.resau.com.au/attachments/EWT_325_tech_brochure_260214.pdf  

http://www.resau.com.au/main/page_ecowhisper.html
http://www.resau.com.au/attachments/combined_EWT_data_sheet_260214.pdf
http://www.resau.com.au/attachments/EWT_325_tech_brochure_260214.pdf
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2.24. GEDAYC 
 
Αυτό το μοντέλο που σχεδιάστηκε το 2009 ,αφορά σε μεγάλη ανεμογεννήτρια και 
όχι σε αστική. Η διαφορά της είναι ότι αντί για πτερύγια έχει ειδικούς «αετούς» 
(kites). Σύμφωνα με τους κατασκευαστές είναι 50% πιο αποδοτική από την 
κλασσική. Αξιοποιεί ανέμους πολύ χαμηλής ταχύτητας έως πολύ υψηλής. Έχει 
ονομαστική ισχύ 500 kW. 
Το υλικό των πανιών είναι ανάλογο αυτού των ιστιοσανίδων. Είναι εύκολα στη 
χρήση τους, έχουν μεγάλη αντοχή, είναι ελαφρύτερα, περιστρέφονται ευκολότερα 
και σε πολύ ασθενείς ανέμους. Τα πτερύγια που αποτελούν τον άξονα πάνω στα 
άκρα του οποίου τοποθετούνται οι «αετοί» είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό με 
τους αετούς. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη ευλυγισία. Το μοντέλο αυτή τη στιγμή 
έχει 4 πτερύγια και 4 αετούς. Αυτή η ανεμογεννήτρια ήταν υποψήφια για βραβείο 
το 2013 από τον οργανισμό Index-Design to improve life. 
Η ανεμογεννήτρια GEDAYC έχει ονομαστική ταχύτητα 6m/s και στοχεύει να είναι  
φθηνότερη, γρηγορότερη, ευκολότερη στη μετακίνηση, τοποθέτηση, κατασκευή, 
μικρότερη αλλά να αποδίδει το ίδιο και περισσότερο από την κλασσική. Πολλές 
περιοχές με ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους απορρίπτονται από την κλασσική 
γιγάντια ανεμογεννήτρια των 2 ή περισσοτέρων MW. Αυτό το μοντέλο έρχεται να 
δώσει λύση και η γραμμή της εταιρείας είναι ότι δε χρειάζονται γιγάντιες 
ανεμογεννήτριες και πολύ ισχυροί άνεμοι. Το μέλλον βρίσκεται σε μικρότερες, πιο 
αποδοτικές ανεμογεννήτριες που να έχουν μεγάλο εύρος παραγωγής ισχύος από 
χαμηλούς μέχρι πολύ ισχυρούς ανέμους. Επίσης εξαιτίας του μειωμένου 
θορύβου, του μικρότερου μεγέθους, του καλαίσθητου σχεδιασμού και της 
χαμηλότερης ονομαστικής ταχύτητας μπορούν τα πάρκα αυτά να είναι κοντά σε 
πόλεις. Επιπλέον το πολύ μικρότερο κόστος τους κάνει αυτές τις γεννήτριες 
εφικτό να εγκατασταθούν και σε φτωχότερες χώρες. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://nominateforindexaward.com/Presentation/read/id=MTM2 
http://www.gedayc.com/english/index.html 
  

http://nominateforindexaward.com/Presentation/read/id=MTM2
http://www.gedayc.com/english/index.html
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2.25. WIN FLEX 

 
 
Η πρωτοπορία αυτού του μοντέλου και η ειδοποιός διαφορά του έγκειται στο 
σχεδιασμό του ρότορα και των πτερυγίων. Χρησιμοποιώντας ελαφριά, ευλύγιστα, 
φθηνά, συνθετικά υλικά ο ρότορας είναι στην ουσία ένας φουσκωτός τροχός με 
έξι άξονες σαν πανιά που είναι ενωμένα στο κέντρο. Αυτή η κατασκευή ζυγίζει 
όσο το ένα δέκατο μιας κλασσικής ανεμογεννήτριας.  
Λειτουργεί ως κατάντη ανεμογεννήτρια με παθητικό σύστημα προσανατολισμού. 
Υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης της πίεσης μέσα στον τροχό 
που εξαρτάται από τις εξωτερικές συνθήκες όπως η ταχύτητα ανέμου, η 
θερμοκρασία κλπ. Το κόστος της κατασκευής είναι μειωμένο κατά 90% εξαιτίας 
των υλικών. Επιπλέον δεν υπάρχει το κόστος ενός συστήματος 
προσανατολισμού και ενός εύρωστου πύργου στήριξης. Το κόστος μεταφοράς 
είναι μειωμένο, καθώς τα υλικά του ρότορα μπορούν να διπλώνονται και η 
τοποθέτηση πολύ πιο εύκολη. 
Η ανεμογεννήτρια αντέχει ανέμους έως 60m/s. Πάνω από αυτήν την ταχύτητα ο 
ρότορας αυτόματα ξεφουσκώνει και αποσυνδέεται από το κέντρο περιστροφής. 
Έτσι διασφαλίζεται η ακεραιότητα του συστήματος ακόμη και σε ακραίες 
συνθήκες και δεν υπάρχει φόβος κατάρρευσης. Η κατασκευή είναι ευδιάκριτη 
όποτε δεν αποτελεί κίνδυνο για τα πουλιά. Επίσης δεν υπάρχουν οι αιχμηρές 
απολήξεις των μεγάλων πτερυγίων των κλασσικών ανεμογεννητριών και ο 
θόρυβος είναι περιορισμένος. Είναι κατάλληλη για αστικό περιβάλλον. 
Το υλικό των πτερυγίων μπορεί να είναι χρωματιστό, όπως επίσης και να 
χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς λόγους, με λογότυπα επιχειρήσεων 
τυπωμένα επάνω του. Λόγω του μειωμένου βάρους της κατασκευής δεν 
απαιτείται ειδική θεμελίωση. Ένας δίσκος από τσιμέντο είναι αρκετός. 
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Η ανεμογεννήτρια  αποτελείται από το ρότορα, το σύστημα που ελέγχει την πίεση 
του αέρα μέσα στο «φουσκωτό» τροχό, το σύστημα ελέγχου ατράκτου (nacelle 
control) που είναι υπεύθυνο για τα συστήματα φρένων, επιτάχυνσης, ταχύτητας, 
συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων, ελέγχου θερμοκρασίας και τέλος από το 
σύστημα ενέργειας το οποίο περιλαμβάνει τον inverter, μια ασύγχρονη γεννήτρια 
132 kW και τις συνδέσεις. 
 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.winflex.co.il/#!technical-specifications/c9rn 
http://www.winflex.co.il/#!description/c8sz 
  

http://www.winflex.co.il/#!technical-specifications/c9rn
http://www.winflex.co.il/#!description/c8sz
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2.26. NEWTONIAN WIND TURBINE 
 
Το μοντέλο αυτό βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και θα παραχθεί από την 
εταιρεία Kean Wind Turbines. Σύμφωνα με τα πειράματα που έχουν γίνει η 
ανεμογεννήτρια αυτή χρησιμοποιεί το 100% του αέρα που προσπίπτει επάνω 
της και αυτό είναι μια τομή στο χώρο της εν λόγω τεχνολογίας. Υπολογισμοί 
έχουν δείξει ότι το 40% της κινητικής ενέργειας του αέρα μπορεί να μετατραπεί 
από το μοντέλο αυτό σε ηλεκτρισμό. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τις 
οριζόντιες κλασσικές ανεμογεννήτριες με τρία πτερύγια. Μπορεί και 
εκμεταλλεύεται ένα πολύ μεγάλο φάσμα ταχυτήτων ανέμων από 3,5 m/s έως 45 
m/s. 
Ο κατασκευαστής (Stimm) έχει ονομάσει αυτήν την ανεμογεννήτρια «Νευτώνια 
ανεμογεννήτρια (Newtonian wind turbine), διότι η αρχή λειτουργίας της βασίζεται 
στον πρώτο νόμο της γραμμικής κίνησης του Νεύτωνα που αφορά την αδράνεια 
ενός κινούμενου σώματος. Οι κλασσικές Α/Γ βασίζονται στο θεώρημα του 
bernouli για τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στα σώματα όταν οι πιέσεις είναι 
διαφορετικές. Αυτές αξιοποιούν μόνο το 4% της ποσότητας της αέριας μάζας που 
περνάει από την επιφάνεια σάρωσής τους. Η νευτώνια χρησιμοποιεί το 100% της 
προσπίπτουσας ποσότητας αέρα. 
Το μοντέλο αυτό πατενταρίστηκε το 2010. Έχει το 1/8 του μεγέθους και το 1/10 
του κόστους σε σύγκριση με μια κλασσική Α/Γ. Έχει 9 βασικά μέρη και 
αποτελείται ολοκληρωτικά από 75 μόνο μέρη. Η αντίστοιχη κλασσική Α/Γ έχει 
8000. Η συντήρησή της είναι πολύ εύκολη και σχετικά ανέξοδη εξαιτίας του 
μικρού της μεγέθους και των ελάχιστων εξαρτημάτων.  
Εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους δεν προκαλούν οπτική όχληση. Τα 
ενσωματωμένα πτερύγια δεν προκαλούν ηχορύπανση καθώς επίσης δεν 
υπάρχουν κραδασμοί και δονήσεις. Δεν έχει καμία επίπτωση στα πουλιά διότι 
δεν υπάρχει είσοδος για τίποτα εκτός από τον αέρα. Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
οροφές κτιρίων χωρίς να δημιουργεί προβλήματα θορύβου ή κραδασμών Δεν 
χρειάζεται inverter διότι η γεννήτρια οδηγεί έναν εναλλάκτη (alternator) με την ίδια 
συχνότητα με αυτήν του δικτύου. Οι μπαταρίες του συστήματος μπορούν να 
παρέχουν την απαραίτητη ισχύ που προβλέπεται για χρήση μέχρι και τρεις 
μέρες. 
Θα κυκλοφορήσουν 3 μοντέλα που θα μπορούν να καλύψουν ποικίλες ανάγκες 
Το μικρότερο θα έχει ύψος 3 μέτρα και ισχύ 10 kW. Το μεσαίο θα έχει ύψος 4 
μέτρα με ισχύ 25 kW και θα μπορεί να αντικαταστήσει μια κλασσική 
ανεμογεννήτρια με ύψος 34 μέτρα. Το τελευταίο θα έχει ύψος 8 μέτρα με ισχύ 
100 kW και εκτιμώμενη παραγωγή 100 MWh/έτος, δηλ. θα μπορεί να 
αντικαταστήσει μια κλασσική Α/Γ με ύψος 60 μέτρα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.keanwindturbines.com/efficiency.php 
http://www.springvillejournal.com/around%20town/198-
Kean_Wind_Turbines_provides_efficient_energy.html 
  

http://www.keanwindturbines.com/efficiency.php
http://www.springvillejournal.com/around%20town/198-Kean_Wind_Turbines_provides_efficient_energy.html
http://www.springvillejournal.com/around%20town/198-Kean_Wind_Turbines_provides_efficient_energy.html
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2.27. DIFFUSER AUGMENTED WIND TURBINE (DAWT)  
Αυτές οι ανεμογεννήτριες έχουν ένα αεροδυναμικό δακτυλίδι (duct) που 
περικλείει το σώμα και τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας και επεκτείνεται στο 
πίσω μέρος της. Το δακτυλίδι αυτό δημιουργεί διαφορά πίεσης στο μπροστά και 
πίσω μέρος της ανεμογεννήτριας με αποτέλεσμα ο άνεμος να επιταχύνεται 
καθώς περνάει από τα πτερύγια (Φαινόμενο Ventouri, ροή ρευστών). Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα οι ανεμογεννήτριες αυτές να έχουν καλύτερες αποδόσεις σε 
χαμηλούς ανέμους απ΄ ότι οι κλασσικές ανεμογεννήτριες με ίδιο μήκος 
πτερυγίων, καθότι ο άνεμος επιταχύνεται. Μάλιστα κάποιοι κατασκευαστές 
ισχυρίζονται ότι με την τεχνολογία αυτή μπορεί να ξεπεραστεί και το όριο του 
Betz (59,3%). Άρα έχουμε καλύτερη αξιοποίηση του ανέμου, μικρότερες 
ανεμογεννήτριες και εξοικονόμηση χρημάτων κατασκευής. Επίσης δεν 
χρειάζονται σύστημα προσανατολισμού διότι ο σωλήνας μπορεί και 
προσανατολίζεται. Τα πειράματα βελτιστοποίησης αυτών των μοντέλων 
συνεχίζονται διαρκώς 

 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/41078.pdf 
http://www.e-
bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5jbGFya3Nvbi5lZHUvaG9ub3JzL3Jlc2Vhc
mNoL3BhcGVycy9Nb2VsbGVyLU1pY2hhZWwlMjAtMTEyMDEwLnBkZg==/QSB
OdW1lcmljYWwgQW5kIEV4cGVyaW1lbnRhbCBJbnZlc3RpZ2F0aW9uIE9mIEEg
SGlnaA== 

  

http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/41078.pdf
http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5jbGFya3Nvbi5lZHUvaG9ub3JzL3Jlc2VhcmNoL3BhcGVycy9Nb2VsbGVyLU1pY2hhZWwlMjAtMTEyMDEwLnBkZg==/QSBOdW1lcmljYWwgQW5kIEV4cGVyaW1lbnRhbCBJbnZlc3RpZ2F0aW9uIE9mIEEgSGlnaA
http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5jbGFya3Nvbi5lZHUvaG9ub3JzL3Jlc2VhcmNoL3BhcGVycy9Nb2VsbGVyLU1pY2hhZWwlMjAtMTEyMDEwLnBkZg==/QSBOdW1lcmljYWwgQW5kIEV4cGVyaW1lbnRhbCBJbnZlc3RpZ2F0aW9uIE9mIEEgSGlnaA
http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5jbGFya3Nvbi5lZHUvaG9ub3JzL3Jlc2VhcmNoL3BhcGVycy9Nb2VsbGVyLU1pY2hhZWwlMjAtMTEyMDEwLnBkZg==/QSBOdW1lcmljYWwgQW5kIEV4cGVyaW1lbnRhbCBJbnZlc3RpZ2F0aW9uIE9mIEEgSGlnaA
http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5jbGFya3Nvbi5lZHUvaG9ub3JzL3Jlc2VhcmNoL3BhcGVycy9Nb2VsbGVyLU1pY2hhZWwlMjAtMTEyMDEwLnBkZg==/QSBOdW1lcmljYWwgQW5kIEV4cGVyaW1lbnRhbCBJbnZlc3RpZ2F0aW9uIE9mIEEgSGlnaA
http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL3d3dy5jbGFya3Nvbi5lZHUvaG9ub3JzL3Jlc2VhcmNoL3BhcGVycy9Nb2VsbGVyLU1pY2hhZWwlMjAtMTEyMDEwLnBkZg==/QSBOdW1lcmljYWwgQW5kIEV4cGVyaW1lbnRhbCBJbnZlc3RpZ2F0aW9uIE9mIEEgSGlnaA
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2.28. WINDTAMER 

 
Στην κατηγορία ανεμογεννητριών με διαχύτη ένα πολυσυζητημένο μοντέλο είναι 
το WindTamer. Οι κατασκευαστές του υποστήριξαν αρχικά ότι η απόδοσή του 
ξεπερνούσε το όριο του Betz διότι το μεγάλο μήκος του σωλήνα δημιουργούσε 
δύο διαφορετικές πιέσεις πίσω από την ανεμογεννήτρια. Έτσι η επιτάχυνση είναι 
ακόμα μεγαλύτερη. Ωστόσο στην πορεία οι καμπύλες απόδοσής τους έπεσαν 
κάτω από το όριο, καθώς έγιναν πολλές μετρήσεις και πειράματα. 
Οι ανεμογεννήτριες αυτές είναι κατάλληλες κυρίως για αστική-οικιακή χρήση 
λόγω μικρού μεγέθους. Έχουν δώδεκα πτερύγια. Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια 
που αντιδρά με τον άνεμο είναι μεγαλύτερη άρα μπορούν να εκκινήσουν σε πολύ 
χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, ο ειδικός 
σχεδιασμός τους επιτρέπει στην ανεμογεννήτρια να λειτουργεί στο μέγιστο της 
απόδοσής της ακόμα και σε πολύ ισχυρούς ανέμους, δηλαδή σε αντίθεση με τις 
κλασσικές που σταματούν σε ακραίες συνθήκες για να μην καταστραφούν, αυτή 
συνεχίζει καθώς προστατεύεται από το σωλήνα-δακτυλίδι. 
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Μετρήσεις από ανεξάρτητη μελέτη που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς της 
εταιρείας 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://aristapower.com/wp-content/themes/accelerate/pdf/wt80_combined.pdf 
  

http://aristapower.com/wp-content/themes/accelerate/pdf/wt80_combined.pdf
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2.29. WINDLENS 
 

 
 
Το μοντέλο αυτό αναπτύσσεται στο τμήμα δυναμικής ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας του πανεπιστήμιου του Kyushu. Στηρίζεται και αυτό στην τεχνολογία  
του διαχύτη (diffuser) 
 

 
Εδώ ο διαχύτης έχει μικρότερο μήκος και έχει ένα εξωτερικό χείλος στην απόληξή 
του που προσδίδει ιδιαίτερες αεροδυναμικές ιδιότητες .Μάλιστα λειτουργεί και 
σαν σύστημα εκτροπής- προσανατολισμού. Έτσι δε χρειάζεται μεγάλο μήκος 
σωλήνα άρα το βάρος και το κόστος της κατασκευής μειώνονται. Ο αγωγός έχει 
αυξανόμενη διάμετρο κατά την διεύθυνση της ταχύτητας του ανέμου. Ως γνωστόν 
η ταχύτητα αυξάνεται (ακολουθώντας τον νόμο του Bernoulli για την διατήρηση 
ενέργειας) και επειδή η παραγόμενη ισχύς είναι ανάλογη του κύβου της 
ταχύτητας, η τελική ισχύς είναι μεγαλύτερη. Μάλιστα οι κατασκευαστές 
υποστηρίζουν ότι είναι έως και 2,5 φορές μεγαλύτερη και ο συντελεστής ισχύος 
έως και 5 φορές σε σύγκριση με την κλασσική. Είναι ισχυρές, ασφαλείς και 
παράγουν ελάχιστο θόρυβο.  
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Η τεχνολογία windlens αφορά τόσο σε μικρές ανεμογεννήτριες όσο και μεγάλα 
αιολικά θαλάσσια πάρκα. Μάλιστα οι πλατφόρμες είναι ειδικές ώστε να μπορούν 
να μένουν ανεπηρέαστες σε περίπτωση τσουνάμι και σεισμού, και επιλέγονται σε 
μέρη μακριά από διαδρομές αποδημητικών πτηνών. 

 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.ontario-
sea.org/Storage/27/1850_A_Shrouded_Winid_Turbine_Generating_High_Output
_Power_with_Wind-Lens_Technology.pdf 
http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/windeng/en_aboutus_detail04.html  

http://www.ontario-sea.org/Storage/27/1850_A_Shrouded_Winid_Turbine_Generating_High_Output_Power_with_Wind-Lens_Technology.pdf
http://www.ontario-sea.org/Storage/27/1850_A_Shrouded_Winid_Turbine_Generating_High_Output_Power_with_Wind-Lens_Technology.pdf
http://www.ontario-sea.org/Storage/27/1850_A_Shrouded_Winid_Turbine_Generating_High_Output_Power_with_Wind-Lens_Technology.pdf
http://www.riam.kyushu-u.ac.jp/windeng/en_aboutus_detail04.html
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2.30. WIND CORE 
 

 
Αυτό το μοντέλο εκτός από το δαχτυλίδι του διαχύτη (diffuser) περιέχει και ένα 
αρκετά μεγάλο κεντρικό πυρήνα. Αυτός στενεύοντας ακόμα περισσότερο το 
πέρασμα του αέρα επιταχύνει επιπλέον τον άνεμο. Επίσης λειτουργεί και σαν 
σύστημα προσανατολισμού. 
Προορίζεται για οικιακή χρήση όποτε είναι σχετικά μικρή και αθόρυβη. Η εταιρεία 
προσφέρει και σύστημα παρακολούθησης μέσω διαδικτύου. Μάλιστα σε 
περίπτωση κινδύνου μπορεί να διακοπεί η λειτουργία της ηλεκτρονικά.   

 
 
Η πράσινη γραμμή στο παραπάνω διάγραμμα δείχνει την πραγματική απόδοση, 
σύμφωνα με τους κατασκευαστές. Η διακεκομμένη δείχνει τη θεωρητική μέγιστη 
απόδοση σύμφωνα με το όριο του Betz (59,3%). Παρατηρούμε ότι σε ταχύτητα 
ανέμου έως 6 m/s η απόδοση της ανεμογεννήτριας είναι εξαιρετική, πολύ κοντά 
στην ιδανική με ποσοστό 56,24  
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Η πορτοκαλί γραμμή δείχνει την απόδοση της ανεμογεννήτριας ανάλογα με την 
ταχύτητα του ανέμου. Η γκρι οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύει τη μέγιστη 
απόδοση σύμφωνα με το όριο του Βetz. Παρατηρούμε ότι σε πολύ χαμηλές 
ταχύτητες από 2-3 m/s οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι το όριο αυτό 
ξεπερνιέται. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.wipo-windpower.com/core.asp?slt=11&Sone=10 
http://www.bettergeneration.co.uk/wind-turbine-reviews/windcore-1500.html 
 
  

http://www.wipo-windpower.com/core.asp?slt=11&Sone=10
http://www.bettergeneration.co.uk/wind-turbine-reviews/windcore-1500.html
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2.31. WHETAR (Η VETAR) 

 
Τα χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου που το κάνουν να ξεχωρίζει είναι ο 
διαχύτης και οι δυο αντιπεριστρεφόμενοι ρότορες. Έχει τρία βασικά 
πλεονεκτήματα: σχεδόν αθόρυβη λειτουργία, ελάχιστη δόνηση, καλύτερη 
απόδοση. Καθορίζεται από τρία κύρια χαρακτηριστικά: υψηλή αεροδυναμική, 
αξιοποίηση της διαφοράς πιέσεων, τεχνολογία αντιπεριστρεφόμενου ρότορα. 
Πέρα από την επιτάχυνση που δημιουργείται εξαιτίας του εξωτερικού δακτυλιδιού 
ο ένας ρότορας επιταχύνει τον άλλο λόγω αντίστροφης περιστροφικής κίνησης. 
Οι ρότορες καθώς περιστρέφονται με διαφορετικές φορές μειώνουν και τις 
δονήσεις και τα φορτία που δημιουργούνται κατά την περιστροφή.  Άρα έχουμε 
ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα ανέμου και απόδοση σε σύγκριση με τις κλασσικές 
ανεμογεννήτριες. Με ρότορες διαμέτρου δύο μέτρων μπορεί και παράγει 13 kW 
με ανέμους κάτω από 16m/s.  
Είναι ιδανικές για αστικό περιβάλλον. Η εταιρεία που τις προμηθεύει είναι η 
Poduhvat. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον καλαίσθητο σχεδιασμό και μάλιστα 
η εταιρεία το παραδίδει και σε διαφορετικά χρώματα.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.poduhvat-hydrokinetics.co.uk 
http://inhabitat.com/whetar-contra-rotating-turbine-is-compact-silent-and-
designed-for-the-city/whetar-10-wind-turbine-3/ 
  

http://www.poduhvat-hydrokinetics.co.uk/
http://inhabitat.com/whetar-contra-rotating-turbine-is-compact-silent-and-designed-for-the-city/whetar-10-wind-turbine-3/
http://inhabitat.com/whetar-contra-rotating-turbine-is-compact-silent-and-designed-for-the-city/whetar-10-wind-turbine-3/
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2.32. WINDGIANT 
 

 
Τα μοντέλα αυτά κάνουν πολύ μεγάλη αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας του 
ανέμου. Έχουν τρία ομοκεντρικά δακτυλιοειδή συστήματα που περιστρέφονται το 
ένα αντίθετα από το άλλο διαδοχικά και σε διαφορετικές ταχύτητες. Αξιοποιούν το 
διαχύτη (Diffuser) και  την αντιπεριστροφή (contra–rotating). Ο θόρυβος που 
προκαλούν είναι ελάχιστος και κάποια μοντέλα είναι σχετικά μικρά οπότε 
μπορούν να τοποθετηθούν σε αστικό ή βιομηχανικό περιβάλλον 
Οι ανεμογεννήτριες αυτές στηρίζονται στα εξής φαινόμενα: 
-Bernoulli effect (Φαινόμενο του Bernoulli): Ο Bernoulli ήταν αυτός που 
προσδιόρισε τη σχέση μεταξύ ταχύτητας και πίεσης ενός ρευστού. Όταν 
αυξάνεται η ταχύτητα μειώνεται η πίεση. 
-Venturi effect (Φαινόμενο του Ventouri) Ο Venturi ανακάλυψε ότι σε ένα 
ασυμπίεστο ρευστό η ταχύτητα είναι αντιστρόφως ανάλογη από τη διάμετρο του 
σωλήνα. Δηλαδή όταν στενεύει ο σωλήνας η ταχύτητα αυξάνεται. 
-Laval nozzles (ακροφύσιο του Laval) Σύμφωνα με αυτήν την αρχή όταν έχουμε 
ένα σωλήνα που είναι συμπιεσμένος στη μέση και ρέει μέσα σε αυτόν ζεστό 
ρευστό σε υποηχητική ταχύτητα στο σημείο στένωσης η ταχύτητα αυξάνεται και 
φτάνει την ηχητική και μόλις μεγαλώνει η διάμετρος τα σωματίδια έχουν 
επιταχυνθεί σε υπερηχητικές ταχύτητες. O αριθμός Μ δείχνει αν είμαστε σε 
υποηχητική ταχύτητα (<1) ή υπερηχητική (>1). 
-Casimir effect (Φαινόμενο Casimir) Το φαινόμενο Casimir είναι μια μικρή ελκτική 
δύναμη που δρα μεταξύ δύο αφόρτιστων αγώγιμων πλακών παράλληλων μεταξύ 
τους όταν βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση 
-Turtur effect (Φαινόμενο Τurtur) Είναι ουσιαστικά επέκταση του φαινομένου 
Casimir και αναφέρεται σε τρόπους αξιοποίησης αυτής της ενέργειας που 
ενυπάρχει στο κενό. 
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-Coanda effect (Φαινόμενο Coanda) αφορά την τάση ενός  ρευστού να μένει σε 
επαφή κατά την πορεία του με μια κυρτή επιφάνεια, από το να ακολουθήσει μια 
πορεία σε ευθεία γραμμή όπως η αρχική του. 

 
Διάγραμμα του ακροφυσίου Laval, που δείχνει κατά προσέγγιση την ταχύτητα 

ρευστού (v), συναρτήσει της θερμοκρασίας (T) και πίεσης (p). 
 
Όταν η ταχύτητα του ανέμου είναι από12 m/s και πάνω έχουμε επιπλέον 
επιτάχυνση. Αυτό οφείλεται στον αεροδυναμικό σχεδιασμό των πτερυγίων της 
κάθε περιοχής και στην ορμή που δημιουργείται από το κεντρικό κομμάτι που 
περιστρέφεται με τη φορά του ρολογιού. Όσο ταχύτερος είναι ο άνεμος τόσο 
δημιουργείται το φαινόμενο της σήραγγας (tunnel effect). Όσο πυκνότερη και 
σταθερότερη είναι η ροή του ανέμου τόσο γρηγορότερη και ενεργειακά 
υψηλότερη γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο εκμεταλλευόμαστε την κινητική 
ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον άνεμο αλλά αξιοποιούμε και η δυνητική 
ενέργεια που δημιουργείται από την πίεση. 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nozzle_de_Laval_diagram.svg
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Ενδεικτικά μοντέλα: «Windgiant Smart Power Systems” 

 
Ανεμογεννήτριες με ισχύ 10/15  kW, 20/30 kW, 50/60 kW. Η ενέργεια ανά 
τετραγωνικό μέτρο εξαρτάται από το ύψος πλήμνης και η ταχύτητα του ανέμου 
καθώς περνάει από την γεννήτρια είναι 400%-500% μεγαλύτερη εξαιτίας της 
επιτάχυνσης που υφίσταται. 
 
«Windgiant 24h Super Power Systems” 

 
Ανεμογεννήτριες με ισχύ 20/30  kW, 50/75 kW, 100/150 kW. Η ενέργεια ανά 
τετραγωνικό μέτρο εξαρτάται από το ύψος πλήμνης και η ταχύτητα του ανέμου 
καθώς περνάει από την γεννήτρια είναι 700%-850% μεγαλύτερη εξαιτίας της 
επιτάχυνσης που υφίσταται, του κελύφους που φαίνεται στην εικόνα και της 
διπλής τουρμπίνας, μπρος και πίσω. Τα ίδια μοντέλα μπορούν για λόγους 
καλαισθησίας να παραχθούν με κέλυφος από plexiglass διαφόρων χρωμάτων. 
 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.windgigant.eu/wg/index.php/en/technics/wave-technical 
http://www.windgigant.eu/wg/index.php/en      

http://www.windgigant.eu/wg/index.php/en/technics/wave-technical
http://www.windgigant.eu/wg/index.php/en
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2.33. CONCENTRATORS 
 

 
 
 Αυτές οι γεννήτριες ονομάζονται «ανεμογεννήτριες συγκέντρωσης 
(concentrators)» και στηρίζονται στο φαινόμενο Venturi και όχι στο Bernoulli 
όπως οι «ανεμογεννήτριες διάχυσης (diffuser)». Δηλαδή αντί ο αέρας να περνάει 
διαμέσου και να διαχέεται στη συνέχεια, εδώ πρώτα συγκεντρώνεται και στη 
συνέχεια επιταχύνεται. Ο αέρας συγκεντρώνεται στη μεγαλύτερης διαμέτρου 
κωνική είσοδο, στη συνέχεια επιταχύνεται καθώς η διάμετρος μειώνεται, 
διαπερνά την ενσωματωμένη Α/Γ -η οποία είναι πολλών (7-9) πτερυγίων- και στη 
συνέχεια διαχέεται στην έξοδο. Αυτά τα μοντέλα με μικρότερη επιφάνεια 
σάρωσης, κατάλληλα πτερύγια και επιταχυνόμενη ροή του αέρα μπορούν να 
παράγουν, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, έως και διπλάσια ενέργεια από την 
αντίστοιχου μεγέθους κλασσική Α/Γ. 
Προσομοιώσεις για τη δυναμική των ρευστών έχουν δείξει ότι αυτά τα μοντέλα 
μπορούν ανέξοδα και απλά, βασιζόμενα στην αρχή του Venturi και στην 
τεχνολογία μηχανών για αεροσκάφη να επιταχύνουν τον αέρα. Η τεχνολογία αυτή 
επιταχύνει τον αέρα καθώς αυτός διοχετεύεται από μεγάλη σε μικρή περιοχή ενώ 
ταυτόχρονα έλκεται από την κωνική μεγαλύτερη περιοχή κενού στο πίσω μέρος. 
Έτσι επιταχύνεται έως και 2.5 φορές. Η απόδοση είναι πολύ πιο κοντά στο όριο 
του Betz (59%) απ’ ότι σε οποιαδήποτε άλλη ανεμογεννήτρια, σύμφωνα με τους 
κατασκευαστές 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://wind-energy.ucoz.com/ 
 
 
  

http://wind-energy.ucoz.com/
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2.34. WINGA E-GENERATOR 

 
 
Αυτή η ανεμογεννήτρια μπορεί να παράγει μέχρι 5.4 MW με ταχύτητες ανέμου 
4m/s. Έχει τρείς τουρμπίνες η καθεμία με ονομαστική ισχύ 1.8 MW που μπορούν 
να παράγουν αυτήν την ισχύ σε τόσο χαμηλούς ανέμους εξαιτίας της 
επιτάχυνσης μέσα στην αεροδυναμική κατασκευή. Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
περιοχές που θεωρητικά είναι ακατάλληλες για τοποθέτηση ανεμογεννήτριας 
κλασσικού τύπου. Είναι σχετικά αθόρυβη και η ενέργεια που παράγει είναι 
λιγότερο στοχαστική από τις κλασσικές. Η συντήρησή της είναι ευκολότερη.  
Η κλασσική Α/Γ ξεκινάει να παράγει ενέργεια στα 4m/s και η ονομαστική της 
ισχύς εμφανίζεται στα 12 m/s. Η Winga ξεκινάει από τα 2m/s και ήδη στα 4m/s 
έχει φτάσει στην ονομαστική της ισχύ. Στις πιο συνηθισμένες ταχύτητες ανέμου, 
που είναι 5-7 m/s η κλασσική ανεμογεννήτρια παράγει μόλις το 50% της 
ονομαστικής της ισχύος. 
Το μοντέλο αυτό αποτελείται από τρεις δακτυλιοειδείς ρότορες, ο καθένας με 
διάμετρο 8 μέτρα. Τα 27 περιστρεφόμενα πτερύγια έχουν μήκος ένα μέτρο. Ο 
κάθε ρότορας οδηγεί μια γεννήτρια ισχύος 1.8 MW. Υπάρχει σύστημα έλεγχου 
της διαμέτρου του εξωτερικού κώνου έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ροή χωρίς 
διακυμάνσεις. Επίσης υπάρχει σύστημα προσανατολισμού της γεννήτρια ούτως 
ώστε να βρίσκεται πάντα κατά μέτωπο στον άνεμο. 
Η βάση της ανεμογεννήτριας είναι από τσιμέντο και ο πύργος, που είναι πολύ 
χαμηλότερος συγκρινόμενος με τις κλασσικές, από ατσάλι. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://organoworld.com/; 
 
  

http://organoworld.com/
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2.35. STERLING ACCELERATOR WIND TURBINE 
 

 
Αυτό το μοντέλο μόλις έχει χρηματοδοτηθεί και αφορά σε εφαρμογή offshore (50 
με 500 μέτρα από ακτή). Στηρίζεται στην ίδια τεχνολογία επιτάχυνσης του ανέμου 
μέσα στην σήραγγα. Η εταιρεία δηλώνει ότι ο αέρας επιταχύνεται 200-250%, 
οπότε η απόδοση ενέργειας είναι μεγαλύτερη. Η διάμετρος των πτερυγίων της 
ενσωματωμένης τουρμπίνας είναι 15-25 μέτρα αντί για 120-150 μέτρα της 
αντίστοιχης κλασσικής. Υψηλότερες ταχύτητες ανέμου, περιστροφής, και 3-4 
φορές περισσότερη παραγωγή ενέργειας. Η ισχύς που προγραμματίζεται να 
παρέχει το αιολικό πάρκο είναι 20-30 MW ενώ οι αντίστοιχες κλασσικές Α/Γ με το 
ίδιο μήκος πτερυγίων και πολύ ψηλό πύργο στήριξης θα παρήγαγαν μόλις 5 MW. 
Η καθεμία έχει ονομαστική τιμή 3-5 MW.Η κατασκευή είναι ιδιαιτέρως εύρωστη 
ώστε να αντέχει σε τυφώνες.  
Η πλατφόρμα δεν βρίσκεται σε πολύ μεγάλο ύψος από την επιφάνεια της 
θάλασσας. Η τοποθέτηση και η συντήρηση είναι ευκολότερη. Η ανεμογεννήτρια 
είναι ενσωματωμένη οπότε προστατευμένη. Οι τόσο μεγάλης ισχύος κλασσικές 
ανεμογεννήτριες χρειάζονται άνεμο τουλάχιστον 7 m/s για να ξεκινήσουν τη 
λειτουργία τους, ενώ αυτό το μοντέλο στα 8 m/s έχει ήδη φτάσει την ονομαστική 
του τιμή. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://pavilionenergyresources.wordpress.com/accelerated-wind-power-division/ 
  

http://pavilionenergyresources.wordpress.com/accelerated-wind-power-division/


104 
 

2.36. V SQUARED WIND 

  
Η ανεμογεννήτρια V2 προορίζεται να λειτουργήσει σε περιοχές με χαμηλό άνεμο, 
όπως πόλεις ή εμπορικά κτίρια. Έτσι οι εγκαταστάσεις θα βρίσκονται  κοντά στο 
σημείο όπου χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια, παρακάμπτοντας τα 
προβλήματα μεταφοράς. 
Οι ανεμογεννήτριες αυτές είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν αθροιστικά σε 
συστοιχίες και αυτό είναι και το συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Οι συστοιχίες 
επιταχύνουν εσωτερικά τον άνεμο, αυξάνοντας έτσι την παραγόμενη ενέργεια. Το 
εσωτερικό του κάθε σωλήνα είναι κωνικό έτσι ώστε καθώς μειώνεται η διάμετρος 
του σωλήνα να αυξάνεται η ταχύτητα ροής του ανέμου. Στο σημείο της ελάχιστης 
διαμέτρου βρίσκεται μια ανεμογεννήτρια με πολλά πτερύγια ,που παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια μόνιμου μαγνήτη. Το τμήμα 
του σωλήνα πίσω από τα πτερύγια είναι επίσης κωνικό και με πολύ μεγαλύτερο 
μήκος. Το μήκος αυτό είναι καθοριστικής αεροδυναμικής σημασίας και επηρεάζει 
την επιτάχυνση του αέρα. 
Όσον αφορά στο μέγεθος, ενδεικτικά, μια συστοιχία κατάλληλη για κτίριο 
γραφείων για να είναι σε θέση να παράγει 75kW θα πρέπει να είναι περίπου ένας 
κύβος με διαστάσεις 7,62m x 7,62 m x 7,62 m. Για απόδοση  MW οι διαστάσεις  
θα είναι περίπου 82m x 82m x 82m..  
Η αρθρωτή δομή και η επιτάχυνση συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια 
τεχνολογία παραγωγής αιολικής ενέργειας που έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση, 
ευελιξία ανάπτυξης και χαμηλό κόστος. Οι εφαρμογές για το αρθρωτό σύστημα 
μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε αστικό χώρο, από εγκαταστάσεις στέγης έως 
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας. 
 

http://www.vsquaredwind.com/
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Εφαρμογές: Οροφή κτιρίου (αριστερά), ισχύς 50kW, κοινοτική εγκατάσταση με 

συσσώρευση Α/Γ jV2 Wind Turbines stacked, ισχύς 1 MW 
 
Δοκιμές στο πεδίο της ενεργειακής έντασης έγιναν σε αεροδυναμική σήραγγα στο 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) και έδειξαν ότι οι V2 
επιτύγχαναν επιτάχυνση κοντά στη θεωρητική και σχεδόν διπλάσια απόδοση σε 
σύγκριση με άλλους επιταχυντές.  
Η εταιρεία της V2 ολοκλήρωσε μελέτη κόστους συστοιχίας 7 MW, 
συμπεριλαμβάνοντας υλικά, εργασίες, κόστος εγκατάστασης και ετήσια 
λειτουργικά έξοδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συστοιχίες μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικές με σχέση με τα ορυκτά καύσιμα και μάλιστα χωρίς επιδοτήσεις. 
Επίσης σε σύγκριση με τις κλασσικές ανεμογεννήτριες η παραγωγή αντίστοιχης 
ενέργειας γίνεται με πολύ μικρότερο κόστος και μέγεθος. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.vsquaredwind.com/WAM.php 
 
  

http://www.vsquaredwind.com/WAM.php
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2.37. NATIVE POWER WIND TURBINE 

  
Στην ανεμογεννήτρια Native αυτό που ξεχωρίζει είναι ο σχεδιασμός της. Ο αέρας 
περνά μέσα από ένα σωληνοειδές περίβλημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ομαλότερη ροή, λιγότερη αντίσταση από αέρα που φυσά άμεσα πάνω σε 
εκτεθειμένο πτερύγιο δρομέα των κλασσικών ανεμογεννητριών. Στο μπροστινό 
μέρος του σωλήνα είναι τοποθετημένο ένα κάλυμμα όπως εκείνα που βρίσκονται 
στο μπροστινό μέρος ενός κινητήρα τζετ. Αυτό το κάλυμμα είναι σε θέση να 
συλλάβει τον άνεμο μέσα στο περίβλημα και να ομαλοποιήσει τη ροή αέρα. Το 
εσωτερικό περίβλημα του σωλήνα έχει ελικοειδή υφή που επηρεάζει τη ροή του 
αέρα. Αυτή η επιφάνεια με την ελικοειδή μορφή της κατευθύνει άμεσα τον αέρα 
στα πτερύγια της ανεμογεννήτριας που βρίσκεται στο εσωτερικό του σωλήνα στο 
πίσω μέρος κοντά στην έξοδο του περιβλήματος. 
Η ανεμογεννήτρια είναι πολλών πτερυγίων. Αυτό το είδος είναι πιο αποδοτικό σε 
ενσωματωμένες ανεμογεννήτριες. Στο πίσω μέρος του σωλήνα η διάμετρος 
αυξάνεται, η πίεση επανέρχεται και με αυτόν τον τρόπο ο αέρας μπορεί να 
διαφύγει από το περίβλημα χωρίς να συναντά αντίσταση από πέρασμα του 
ανέμου έξω από το σωληνοειδές περίβλημα. 
Όταν το σύστημα είναι τοποθετημένο σε έναν στύλο, ένα μεγάλο πτερύγιο μπορεί 
να ενσωματωθεί στο περίβλημα κοντά στην έξοδο του. Αυτό δρα σαν σύστημα 
προσανατολισμού και μετακινεί το περίβλημα ώστε το άνοιγμα να είναι πάντα σε 
μέτωπο κατά τη φορά του ανέμου. Έτσι αυξάνεται η απόδοση. 
Όλα τα μέρη της ανεμογεννήτριας στο σύνολό της είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικό. Το μόνο μεταλλικό στη συσκευή είναι στο στύλο εγκατάστασης. Η 
native δεν απαιτεί κιβώτιο ταχυτήτων ούτε συστήματα εκτροπής. Είναι 
ενσωματωμένη, οπότε πιο ασφαλής, και είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να 
αντέχει πολύ υψηλές ταχύτητες περιστροφής. Δεν χρειάζεται ένα μεγάλο πύργο 
λόγω μεγέθους. Το βάρος της είναι ελάχιστο. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους και 
του περιβλήματος που αυξάνει την ασφάλεια, μειώνει το θόρυβο και δεν πλήττει 
τα πτηνά η native μπορεί να τοποθετηθεί σε κτίρια  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.nativepwr.com/index.php  

http://www.nativepwr.com/index.php
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2.38. LIAM F1 
  

 
 
Το ιδιαίτερο σχήμα της ανεμογεννήτριας Liam F1 είναι εμπνευσμένο από τον 
Έλληνα μαθηματικό Αρχιμήδη, και από το φυσικό σπειροειδή σχεδιασμό του 
κοχυλιού ναυτίλος. Ο δρομέας αυτής της ανεμογεννήτριας ονομάζεται 
Archimedes ή αλλιώς «λογαριθμική σπείρα». 
Οι ανεμογεννήτριες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις ανεμογεννήτριες 
αντίστασης και στις ανεμογεννήτριες άντωσης. Η Liam F1 έχει χαρακτηριστικά και 
των δύο. Τα πτερύγια είναι κατασκευασμένα από επίπεδα φύλλα που έχουν 
μέγιστο συντελεστή πληρότητας, είναι ελαφριά και παράγουν ελάχιστο θόρυβο 
(<42 Db). Αυτά είναι χαρακτηριστικά μίας ανεμογεννήτριας αντίστασης. Ωστόσο ο 
συντελεστής λ είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα και η απόδοσή της υψηλή. Αυτά 
είναι χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας άντωσης. Οι τύπου άντωσης μπορεί 
να είναι πιο αποδοτικές όμως έχουν το μειονέκτημα ότι παράλληλα με την 
άντωση εμφανίζεται και η δύναμη της αντίστασης. Ο σχεδιασμός του δρομέα 
Archimedes είναι μια επίπεδη επιφάνεια που επιμηκύνεται για να δώσει βάθος, 
θεωρείται ότι έχει όγκο, και επιταχύνει τον άνεμο καθώς αυτός διέρχεται από τα 
πτερύγια. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιεί την άντωση και ελαχιστοποιεί την 
αντίσταση. 
Η Liam F1 είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη και ασφαλής καθότι διαθέτει πολλά 
συστήματα ασφαλείας. Τόσο η γεννήτρια όσο και τα φρένα έχουν ένα αυτόματο 
σύστημα ασφαλείας που σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να είναι και χειροκίνητο. 
Ο ελεγκτής θέτει ένα ανώτατο όριο για τον αριθμό των περιστροφών ανά λεπτό 
(RPM). Ένα ηλεκτρικό φρένο εγκαθίσταται στο πίσω μέρος του μηχανήματος, το 
οποίο εξαρτάται από έναν ελεγκτή που μετρά την πραγματική ταχύτητα του 
ανέμου. Ένα ακόμη πλεονέκτημα αυτής της ανεμογεννήτριας είναι ότι δε 
χρειάζεται σύστημα προσανατολισμού, διότι γυρίζει αυτόματα κατά μέτωπο στον 
άνεμο. 
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Ο σχεδιασμός της λογαριθμική σπείρα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 
εταιρείας, είναι ο πιο αποδοτικός. Η Liam F1 έχει απόδοση 47,4%, δηλαδή 
καλύπτει σχεδόν το 80% της θεωρητικής μέγιστης απόδοσης (όριο Betz- 59,3%). 
Οι κλασσικές ανεμογεννήτριες καλύπτουν μόνο το 50% περίπου της μέγιστης 
θεωρητικής απόδοσης, δηλαδή έχουν αεροδυναμικό συντελεστή περίπου 30%. 
 

 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://dearchimedes.com/ 
  

http://dearchimedes.com/
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2.39. WINDSTRUMENT WIND TURBINE 
 

 
Το αντισυμβατικό σχήμα της ανεμογεννήτριας Windstrument ονομάζεται κωνικό 
ελικοειδές (conical helicoid) και είναι, όπως ισχυρίζονται οι κατασκευαστές, το πιο 
ενεργειακά αποδοτικό και ανθεκτικό σχέδιο για παραγωγή ενέργειας. Αυτό το 
σχήμα είναι καθολικό, απαντάται πολύ συχνά στη φύση, σε φυτά, σε ζώα, σε 
σχηματισμούς θύελλας, στο διάστημα κλπ. 

 
Αυτή η ανεμογεννήτρια μπορεί και αξιοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό της αιολικής 
ενέργειας. Εκκινεί σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου (1m/s) και παράγει 
ενέργεια σε χαμηλότερες ταχύτητες περιστροφής του δρομέα. Είναι φτιαγμένη 
από πολύ ελαφριά υλικά που έχουν διάρκεια ζωής άνω των 25 ετών. Είναι 
σχεδόν αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς. Δεν είναι επικίνδυνη ούτε για τα πουλιά 
ούτε για τους ανθρώπους. Σε αυτό βοηθά το εύκαμπτο υλικό και τα ευδιάκριτα 
πτερύγια. Ο σχεδιασμός διέπεται από υψηλή αισθητική, στοιχείο πλεονεκτικό για 
εφαρμογή σε αστικό περιβάλλον. Το ελάχιστο βάρος της μειώνει τα έξοδα 
μεταφοράς και τοποθέτησης. Μπορεί να αυτοπροσανατολίζεται χάρη στο 
σχεδιασμό της. Μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχουσες δομές στήριξης. Τα μέρη 

http://designyoutrust.com/2012/10/windstrument-wind-turbine/
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της μπορούν εύκολα και οικονομικά να κατασκευαστούν και να αντικατασταθούν. 
Ο σχεδιασμός της την καθιστά ασφαλή ακόμα και σε πολύ ισχυρούς ανέμους. 
Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα πρόσθεσης περισσοτέρων από μια 
ανεμογεννητριών σε ένα στύλο (συστοιχία WindOrchard) χωρίς το κόστος 
κατασκευής νέων στύλων. 
Η Windstrument έχει αναπτυχθεί τόσο για οικιακή χρήση και όσο και για 
μεγαλύτερης κλίμακας έργα, σε κοινότητες, αστικές ή αγροτικές περιοχές. Επίσης 
η Windstrument είναι ιδανική για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας σε 
απομακρυσμένες περιοχές άγριας φύσης. Το μικρό βάρος και μέγεθος σημαίνει 
ότι μπορούν να μεταφερθούν εύκολα. Η Windstrument θα μπορούσε να 
τροφοδοτήσει εγκαταστάσεις στην έρημο, σε απομακρυσμένα τα χωριά, σε 
χιονοδρομικά κέντρα κλπ.  
Το σημερινό μέγεθος της τουρμπίνας Windstrument έχει διάμετρο 1.27m ,με 
παραγόμενη ισχύ 1,2 kW. Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας υπάρχουν 
μικρότερα και μεγαλύτερα μοντέλα. Τα πτερύγια είναι κατασκευασμένα κατά 50% 
από ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με ίνες, αλλά ο στόχος της 
εταιρείας είναι να χρησιμοποιήσει 100% ανακυκλωμένη ρητίνη πολυπροπυλενίου 
για τις ανεμογεννήτριες. Ο απώτερος στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα 
σύστημα ανεμογεννήτριας που να είναι  ανταγωνιστικό με τα  καύσιμα άνθρακα 
ανά παραγόμενη kWh. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.windstrument.com/ 
  

http://www.windstrument.com/
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2.40. OPTIWIND 
 

 
Η ανεμογεννήτρια OptiWind διαθέτει έναν κυλινδρικό πύργο στα άκρα του οποίου 
και αντιδιαμετρικά είναι τοποθετημένες μικρές ανεμογεννήτριες με 5 πτερύγια και 
περίβλημα στα άκρα των πτερυγίων. Ο κυλινδρικός πύργος με το σχήμα και το 
υλικό του διοχετεύει τον άνεμο στις ανεμογεννήτριες. Αυτός ο άνεμος έχει 
επιταχυνθεί από τον κύλινδρο. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται άνεμοι πολύ 
μικρότερης ταχύτητας και περιοχές ακατάλληλες για τοποθέτηση κλασσικής 
μεγάλης ανεμογεννήτριας. Τα πτερύγια των μικρών ανεμογεννητριών είναι από 
πολύ οικονομικότερο υλικό και το εξωτερικό δακτυλίδι μειώνει το θόρυβο. Επίσης 
ο δακτύλιος προστατεύει τα πτηνά.  
Η ανεμογεννήτρια Optiwind προορίζεται για βιομηχανικές περιοχές, μεγάλα 
καταστήματα, σχολεία, εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, κυβερνητικά 
γραφεία και όχι για οροφές κτιρίων ή καθαρά αστικό περιβάλλον. Επίσης η 
λειτουργία της δεν παρεμβαίνει στα ραντάρ όποτε μπορεί να τοποθετηθεί κοντά 
σε στρατόπεδα και αεροδρόμια. Ο πύργος της Optiwind είναι περίπου 55m 
ψηλός. Για αντίστοιχης ισχύος κλασσική ανεμογεννήτρια ο πύργος είναι 122m. 
Δεν χρειάζεται γερανό για να ανεγερθεί - χρησιμοποιείται ένα υδραυλικό σύστημα 
για την ανέγερσή του.  
Οι κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι οι Optiwind ανεμογεννήτριες μπορούν να 
παράγουν ισχύ 300 kW. Το κόστος κατασκευής και εγκατάστασης είναι κατά 30% 
μειωμένο σε σύγκριση με αντίστοιχης ισχύος κλασσική ανεμογεννήτρια. Επίσης 
οι ανεμογεννήτρια είναι άμεσης οδήγησης (direct drive) όποτε δεν υπάρχει 
κιβώτιο ταχυτήτων και έτσι τα έξοδα συντήρησης είναι λιγότερα. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.greentechmedia.com/articles/read/optiwinds-medium-wind 
http://prezi.com/ns7sk6ax1kwt/copy-of-compact-wind-acceleration-turbine/  

http://www.greentechmedia.com/articles/read/optiwinds-medium-wind
http://prezi.com/ns7sk6ax1kwt/copy-of-compact-wind-acceleration-turbine/
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2.41. SMART ENERGY SPIRE 

 
 
Ο μηχανολόγος μηχανικός και καθηγητής μηχανολογίας του Cleveland State 
University Majid Rashidi έχει αναπτύξει ένα μοντέλο ανεμογεννήτριας που είναι 
τόσο αποδοτικό όσο και εμπορικά βιώσιμο. Ονομάζεται Smart Energy Spire. Η 
ανεμογεννήτρια αυτή στοχεύει να είναι προσιτή όχι μόνο για επιχειρήσεις, αλλά 
και για το ευρύ κοινό. 
Χρησιμοποιεί το θεώρημα του Bernoulli, το οποίο αναφέρει ότι η ροή ενός 
ρευστού, θα επιταχυνθεί όταν πηγαίνει γύρω από μια κατασκευή, αν η κατασκευή 
διαθέτει τις κατάλληλες καμπυλότητες. Η ανεμογεννήτρια αποτελείται από έναν 
ελικοειδή κυλινδρικό πύργο. Στο εσωτερικό των κοιλοτήτων του πύργου έχουν 
τοποθετηθεί 4 μικρές ανεμογεννήτριες. Έχει διάμετρο 7,62m και ύψος 9m. Οι 
τέσσερις ανεμογεννήτριες έχουν διάμετρο 2m και βρίσκονται ανά δύο σε 
απέναντι πλευρές του κυλίνδρου. Οι ανεμογεννήτριες αυτές αναρτώνται από μια 
περιστρεφόμενη δομή στηρίξεως τοποθετημένη στην κορυφή του κυλίνδρου. Η 
δομή στηρίξεως χρησιμοποιεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου 
προσανατολισμού. Υπάρχει, για πειραματικούς λόγους, στην κορυφή του πύργου 
και μια αυτόνομη ανεμογεννήτρια ίδιου μεγέθους με τις μικρές πλαϊνές έτσι ώστε 
να μπορεί να γίνει σύγκριση της απόδοσης. 
Καθώς ο άνεμος πλησιάζει τον κύλινδρο, διαχωρίζεται σε κάθε πλευρά. Καθώς 
διαχέεται γύρω από τον κύλινδρο ταυτόχρονα επιταχύνεται. Αυτή η επιτάχυνση 
οδηγεί σε μεγαλύτερη απόδοση, μειώνει την ταχύτητα του ανέμου που απαιτείται 
για να εκκινήσει η ανεμογεννήτρια. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με την 
τοποθέτηση της ανεμογεννήτριας μέσα στην κοιλότητα η απόδοση μπορεί να 
είναι έως και τρεις έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από ό, τι σε μια αυτόνομη 
ανεμογεννήτρια του ίδιου μεγέθους. 
Δεν υπάρχει κιβώτιο ταχυτήτων. Τα πτερύγια είναι άμεσα συζευγμένα με 
ηλεκτρική γεννήτρια που μπορεί να λειτουργήσει με χαμηλή ταχύτητα 
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περιστροφής. Το ότι δεν υπάρχει κιβώτιο ταχυτήτων σημαίνει ότι το κόστος 
συντήρησης έχει μειωθεί δραματικά, καθώς επίσης και το κόστος του χαμένου 
χρόνου παραγωγής, όταν χρειάζεται το μηχάνημα να κλείσει για την επισκευή ή 
συντήρηση. 
Ο σχεδιασμός αυτής της ανεμογεννήτρια την καθιστά κατάλληλη για αστικά 
περιβάλλοντα, επειδή ο πύργος δεν έχει μεγάλο μέγεθος και μπορεί να 
λειτουργήσει και σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου. Επίσης η μορφή της προκαλεί το 
ενδιαφέρον. Η συντήρηση είναι εύκολη καθώς η πρόσβαση σε κάθε 
ανεμογεννήτρια γίνεται από το εσωτερικό του πύργου με ασανσέρ. Είναι ορατή 
για τα πουλιά και επίσης οι μικρές ανεμογεννήτριες μπορούν να έχουν και 
εξωτερικό δακτυλίδι για την προστασία των πτηνών και για τη μείωση του 
θορύβου. Η Smart Energy Spire είναι επίσης εξοπλισμένη με ραντάρ έτσι ώστε 
σε περίπτωση που ένα σμήνος έρχεται με κατεύθυνση προς αυτήν, άμεσα 
μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία της.  
Σε ταχύτητα ανέμου 4,9m/s οι τέσσερις ανεμογεννήτριες του πύργου παράγουν 
ισχύ 1.288W, σε σύγκριση με 200W  που παράγεται από τέσσερις αυτόνομες 
ανεμογεννήτριες, όπως υπολογίζεται από τον κατασκευαστή. Σε ταχύτητα 
ανέμου 8 m/s η ισχύς είναι 6.143W, σε σύγκριση με 1.412W από τέσσερις 
αυτόνομες ανεμογεννήτριες. Η ανεμογεννήτρια είναι ακόμα σε πειραματικό 
στάδιο.  

  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.csuohio.edu/class/com/clevelandstater/Archives/Vol%208/Issue%206/
news/news080615.html 
http://energyresources.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=173
8050&resultClick=1 
  

http://www.csuohio.edu/class/com/clevelandstater/Archives/Vol%208/Issue%206/news/news080615.html
http://www.csuohio.edu/class/com/clevelandstater/Archives/Vol%208/Issue%206/news/news080615.html
http://energyresources.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1738050&resultClick=1
http://energyresources.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1738050&resultClick=1
http://energyresources.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1738050&resultClick=1
http://energyresources.asmedigitalcollection.asme.org/article.aspx?articleid=1738050&resultClick=1
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2.42. AEROCUBE 

  

 
Η ανεμογεννήτρια AeroCube είναι κατάλληλη για οικιακή-αστική χρήση. Είναι 
αθόρυβη, χωρίς κραδασμούς και δονήσεις, κατάλληλη για οροφές σπιτιών και 
κτιρίων. Ενσωματώνεται πλήρως στο αστικό περιβάλλον και δεν δημιουργεί 
οπτική όχληση. Ο σχεδιασμός της, της επιτρέπει να αξιοποιεί τη φυσική 
επιτάχυνση του ανέμου στην ακμή της στέγης. 
Παρόμοια με το άνω τμήμα του φτερού ενός αεροπλάνου, οι κεκλιμένες στέγες 
δημιουργούν μια μακρύτερη διαδρομή για τον άνεμο σε σύγκριση με την 
ελεύθερη ροή του αέρα. Η μεγαλύτερη απόσταση προς κάλυψη αναγκάζει τον 
αέρα να αυξήσει ταχύτητα. Η AeroCube είναι ενσωματωμένη σε ειδικό περίβλημα 
που επιταχύνει ακόμα περισσότερο τον αέρα. Έτσι έχει μεγαλύτερη απόδοση. 
Ανάλογα με τη γεωμετρία του κάθε σπιτιού, οι δοκιμές έχουν δείξει έως και 1,6 
φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή της ελεύθερης ροής του ανέμου. Η 
επιτάχυνση πραγματοποιείται για όλους τους ανέμους μέχρι 60 μοίρες απόκλιση 
από την κάθετη γωνία. Ουσιαστικά μπορεί να εκμεταλλεύεται ένα ευρύ φάσμα 
κατευθύνσεων του ανέμου. Η συντήρησή της είναι εύκολη καθώς και η 
τοποθέτησή της. Επίσης είναι ασφαλής για τα πτηνά.  



115 
 

  
Είναι κατασκευασμένη από τα εξής υλικά: ατσάλι, αλουμίνιο, ανακυκλωμένο 
πλαστικό (έως και 80% ). Το μέγεθός της είναι μήκος: 1.50 m, ύψος: 0.9m και 
πλάτος: από 2,10m έως 2,20m. To μέσο βάρος της είναι περίπου 100 kgr. 
Ανάλογα με τη σκεπή, υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης συστοιχίας AeroCube. 
Οι ανεμογεννήτριες αυτές, όπως και η πλειοψηφία των μικρών οικιακών 
ανεμογεννητριών, δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε συστήματα ραντάρ, σε 
συστήματα πλοήγησης αεροπορίας στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Μια 
AeroCube παράγει έως 500kWh/y καθαρής ενέργειας.   
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://urbanwinddesign.com/products#technology 
  

http://urbanwinddesign.com/products#technology
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2.43. WIND PODS 

 

 
Η Windpod είναι μια μικρή ανεμογεννήτρια κατάλληλη για τοποθέτηση σε πόλη. 
Μοιάζει με κυλινδρική, κάθετου άξονα ανεμογεννήτρια τύπου Savonius, αλλά 
είναι οριζοντίου άξονα. Αξιοποιεί τη ροή του αέρα στα άκρα του κτιρίου και τη 
στέγη, που έχει μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι ο άνεμος στην ελεύθερη ροή του. 
Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Windpods είναι ότι λειτουργεί σαν 
ανεμογεννήτρια αντίστασης και ταυτόχρονα σαν ανεμογεννήτρια άντωσης. Αυτό 
οφείλεται στον ειδικό σχεδιασμό των πτερυγίων και της αεροτομής στην κορυφή. 
Σε πολύ ασθενείς ανέμους, τα πτερύγια αξιοποιούν τον άνεμο όπως οι 
ανεμογεννήτριες αντίστασης, τύπου Savonius, η οποία παρέχει εύκολη εκκίνηση. 
Ωστόσο, όταν ο δρομέας αναπτύξει επαρκή RPM η ανεμογεννήτρια αρχίζει να 
ενεργεί σαν μία ανεμογεννήτρια άντωσης (γυρίζει πιο γρήγορα από την ταχύτητα 
του ανέμου) με το λ (Rω/V) μεταξύ 1,5 και 2. Το περίβλημα στην κορυφή και στη 
βάση της Winpods εκτρέπει τον αέρα από την ροή του και τον διοχετεύει μέσα 
στην ανεμογεννήτρια. Έτσι αξιοποιείται μεγαλύτερη ποσότητα αέρα και αυξάνεται 
η απόδοση. Επίσης αποτελεί σημείο στήριξης και βοηθά στη στιβαρότητα. 
Το μικρό μέγεθος και το σχήμα της Winpods καθιστούν εύκολη την τοποθέτηση 
σε κτίρια και διατηρούν το συνολικό κόστος σε ένα χαμηλό επίπεδο. Είναι σχετικά 
αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς. Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε 
θυελλώδεις ανέμους διότι διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου που 
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επιβραδύνει το δρομέα προστατεύοντάς το από βλάβη . Είναι ασφαλής και για τα 
πτηνά και τους ανθρώπους διότι η ταχύτητα περιστροφής δεν είναι πάρα πολύ 
μεγάλη, τα πτερύγια δεν έχουν αιχμηρές απολήξεις, είναι ευδιάκριτη και είναι 
ενσωματωμένη σε περίβλημα. Τα μόνα κινούμενα μέρη είναι τα έδρανα 
(bearings) τα οποία έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 17 χρόνια. Η 
αντικατάσταση των εδράνων είναι απλή και χαμηλού κόστους.  
Η Windpod έχει διάμετρο 0,450 μέτρα και μήκος 2,2 μέτρα. Μπορεί να παράγει 
μέχρι και 1kW ηλεκτρικής ισχύος. Η ταχύτητα εκκίνησης είναι περίπου 4 m/s, η 
ονομαστική ισχύς εμφανίζεται για ταχύτητα ανέμου 12,5m/s. Επίσης μπορούν να 
αποτελέσουν συστοιχία για παράγωγή περισσότερης ενέργειας 

 
Οι συστοιχίες από Windpods  ονομάζονται «Windpods-Walls. Αυτές εντάσσονται 
αρμονικά στην σύγχρονη αισθητική και αρχιτεκτονική των πόλεων. Μπορούν να 
τοποθετηθούν σε εμπορικά κτίρια, κατοικίες, ψηλά κτίρια. Μια εφαρμογή με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η τοποθέτηση σε γέφυρες. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                              
http://www.windpods.com/ 
  

http://www.windpods.com/
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2.44. WINDJET TURBINE 
 

 
Η ανεμογεννήτρια WindJet είναι οριζοντίου άξονα και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
της είναι τα δύο περιβλήματα, TGV (Top Guide Vane) και IGV (Inlet Guide Vane), 
στο πάνω και το κάτω μέρος της ανεμογεννήτριας. Οι ειδικά σχεδιασμένες αυτές 
αεροτομές αυξάνουν την απόδοση της WindJet. Το κάτω περίβλημα (IGV), 
διοχετεύει τον αέρα στο ανώτερο σημείο της ανεμογεννήτριας που είναι 
ουσιαστικά το μέρος που έχει την ουσιαστική επίδραση με τον άνεμο και ωθεί το 
δρομέα να περιστραφεί. Το άνω περίβλημα (TGV), εκμεταλλεύεται τον αέρα που 
υπό κανονικές συνθήκες απλά θα διέφευγε στο πάνω μέρος της ανεμογεννήτριας 
Η απόδοση του δρομέα αυξάνεται έως και 54% με τα IGV και TGV. 

 

http://www.vqwind.com/images/aes-wind-turbine-dwg-1.jpg
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Η ταχύτητα περιστροφής είναι κατά 15% μειωμένη σε σύγκριση με τις κλασσικές 
ανεμογεννήτριες. Όλα τα εξαρτήματα της WindJet κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Ο καινοτόμος σχεδιασμός οδηγεί σε υψηλή 
απόδοση και η απλοποιημένη μηχανική δομή βελτιώνει την αποτελεσματικότητα 
και ενισχύει τη σταθερότητα. Περιλαμβάνει κιβώτιο ταχυτήτων με 95% απόδοση. 
Η τοποθέτηση, η συντήρηση και οι τυχόν επισκευές είναι διαδικασίες σχετικά 
εύκολες χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Είναι ακίνδυνη για πουλιά και νυχτερίδες. Έχει 
μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν έχει ιδιαίτερους κραδασμούς. Επίσης η WindJet  
είναι σχεδόν αθόρυβη με επίπεδο θορύβου <40 dBA.   
Η στιβαρή σχεδίαση της WindJet, η γρήγορη και απλή εγκατάσταση, και το 
χαμηλό λειτουργικό κόστος την καθιστούν ιδανική για εφαρμογή στην ελαφριά 
βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης μπορεί να εγκατασταθεί σε 
αγροτικές περιοχές όπως και μέσα σε αστικό περιβάλλον. Η εταιρεία της WindJet 
παρέχει ανεμογεννήτριες με ισχύ από 1 kW μέχρι 10kW. 

http://www.vqwind.com/images/aes-wind-turbine-chart-8.jpg
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.aeswind.com/ 
  

http://www.aeswind.com/
http://www.vqwind.com/images/aes-wind-application-2.jpg
http://www.vqwind.com/images/aes-wind-application-8.jpg
http://www.vqwind.com/images/aes-wind-application-9.jpg
http://www.vqwind.com/images/aes-wind-application-10.jpg
http://www.vqwind.com/images/aes-wind-application-1.jpg
http://www.vqwind.com/images/vq-wind-application-7.jpg
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2.45. BT URBAN TURBINE 

 
Η ανεμογεννήτρια αυτή είναι τοποθετημένη κατά μήκος της άκρης της στέγης 
δίπλα στο στηθαίο και εκμεταλλεύεται πλήρως το φαινόμενο που ονομάζεται 
«δίνη στηθαίου» (parapet vortex) το οποία αναφέρεται στην επιτάχυνση του αέρα 
καθώς αυτός ανεβαίνει κατά ύψος του τοίχου ενός κτιρίου. Ο άξονας 
περιστροφής της ανεμογεννήτριας είναι οριζόντιος.  
Στο σχεδιασμό της ΒΤ έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ζυγίζει περίπου 
630 κιλά. Ο σχεδιασμός επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση σε οροφή με 
ελάχιστες τροποποιήσεις διότι δεν απαιτεί πύργο ή δαπανηρές τροποποιήσεις 
στην οροφή. Είναι κατάλληλη για αστικό περιβάλλον με ευκολία εγκατάστασης 
και ελκυστικό σχεδιασμό. Έχει χαμηλό κέντρο βάρους και στιβαρή κατασκευή. Το 
πλαίσιο στήριξης της BT είναι τετράγωνο σωληνοειδές από χάλυβα που το 
καθιστά ταυτόχρονα ισχυρό και ελαφρύ. Μπορεί και απορροφά κραδασμούς. Ο 
άξονας περιστροφής είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Μπορούν λειτουργήσουν σε 
συστοιχία ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες παραγωγής ενέργειας, χωρίς να 
απαιτούνται πολλές τροποποιήσεις στην καλωδίωση και τις συνδέσεις. 
Είναι σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε επίπεδες στέγες, εμπορικά κτίρια και είναι 
ιδανική για αστικές περιοχές. Μπορεί να τοποθετηθεί για να καλύψει ενεργειακές 
ανάγκες κτιρίων, γραφείων, σχολείων, αποθηκών, αεροδρομίων, ξενοδοχείων και 
γενικά πληθώρας εφαρμογών. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://buildingturbines.com/index.php 
 
  

http://buildingturbines.com/index.php
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2.46. AEROCAM 
 

 
Ο σχεδιασμός της ανεμογεννήτριας AeroCam βασίζεται σε αρχές που 
καθιερώθηκαν για πρώτη φορά από το γάλλο μηχανικό αεροναυτικής Georges 
Jean Marie Darrieus (1888-1979), ο οποίος εφηύρε μια ανεμογεννήτρια που να 
λειτουργεί για οποιαδήποτε κατεύθυνση ανέμου και υπό δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες. Οι ανεμογεννήτριες Darrieus έχουν τυπικά κατακόρυφο άξονα 
περιστροφής. Ωστόσο η AeroCam έχει οριζόντιο άξονα με πολλαπλά πτερύγια, 
θυμίζοντας νερόμυλο. Η AeroCam χρησιμοποιεί οριζόντια πτερύγια 
τοποθετημένα σε μια περιστρεφόμενη κυλινδρική δομή, η οποία μπορεί να 
τοποθετηθεί σε κτίρια ή να ή να συμπληρώσει υπάρχοντα αιολικά πάρκα. Αυτά 
τα παράλληλα πτερύγια είναι πιο αεροδυναμικά, μικρότερα, πιο συμπαγή και 
μπορούν να κατασκευαστούν, να μεταφερθούν και να εγκατασταθούν σε 
χαμηλότερο κόστος. 
Η μεγάλη καινοτομία στο σχεδιασμό είναι η δυνατότητα για αυτόματη και 
ενεργητική ρύθμιση της γωνίας πρόσπτωσης του ανέμου πάνω στα 
αεροδυναμικά πτερύγια, καθώς αυτά περιστρέφονται. Με τον τρόπο αυτό 
βελτιστοποιείται η απόδοση. Η AeroCam βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. 
Θα κυκλοφορήσουν δύο μοντέλα με ισχείς 250 kW και 500 kW  
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, οι δοκιμές επιβεβαιώνουν ότι ο συγκεκριμένος 
σχεδιασμός των πτερυγίων αυξάνει την απόδοση σε σύγκριση με τις συμβατικές 
ανεμογεννήτριες. Τα πτερύγια μπορούν να είναι μικρότερα χωρίς να διακυβεύεται 
η αεροδυναμική απόδοση. Η AeroCam  μπορεί να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα 
ταχυτήτων του ανέμου, μεταξύ 1.7- 36 m/s. Επίσης, παράγει ισχύ σε 
χαμηλότερες ταχύτητες περιστροφής και έτσι υπάρχει λιγότερος θόρυβος, 
κραδασμοί, και ως εκ τούτου, λιγότερη φθορά. Η ταχύτητα εκκίνησης είναι μόλις 
1.7 m/s και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αρχίζει σε ταχύτητα 2.2m/s.  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.energy-
daily.com/reports/BroadStar_Brings_Revolutionary_New_Wind_Turbine_To_Eur
ope_999.html 
http://www.greenpacks.org/2008/06/10/aerocam-new-generation-wind-turbine/ 
 

http://www.energy-daily.com/reports/BroadStar_Brings_Revolutionary_New_Wind_Turbine_To_Europe_999.html
http://www.energy-daily.com/reports/BroadStar_Brings_Revolutionary_New_Wind_Turbine_To_Europe_999.html
http://www.energy-daily.com/reports/BroadStar_Brings_Revolutionary_New_Wind_Turbine_To_Europe_999.html
http://www.greenpacks.org/2008/06/10/aerocam-new-generation-wind-turbine/
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2.47. POWERWINDOWS 

 
 
Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας Wollongong (UOW) σε 
συνεργασία με την εταιρεία Birdon Pty Ltd, ανέπτυξαν την ανεμογεννήτρια 
PowerWINDows. Αυτός ο νέος τύπος ανεμογεννήτριας θα μπορούσε να 
ενσωματωθεί σε ουρανοξύστες. Είναι σπονδυλωτή ανεμογεννήτρια και διατηρεί 
το θόρυβο δονήσεων και τις λειτουργικές δαπάνες στο ελάχιστο.  
Η ανεμογεννήτρια είναι ουσιαστικά μια συστοιχία μικρών διατάξεων, ένα πλέγμα 
από πίνακες. Κάθε πίνακας είναι μια μικρογραφία ανεμογεννήτριας από μόνος 
του και τα μέρη που το αποτελούν περιστρέφονται σε άξονα παράλληλο με το 
έδαφος αλλά στην ίδια κατεύθυνση του ανέμου. Η PowerWINDow μοιάζει με 
παράθυρο με περσίδες, οι οποίες είναι ουσιαστικά τα πτερύγια της 
ανεμογεννήτριας. Τα πτερύγια είναι στερεωμένα στα δύο άκρα τους στη δομή 
στήριξης. Καθώς ο άνεμος φυσά το πάνω μέρος τους κατεβαίνει μπροστά και το 
κάτω μέρος τους ανεβαίνει, παρόμοια με τις περσίδες ενός παραθύρου. 
Με την αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής, τα πάνελ παράγουν λιγότερο 
θόρυβο, λιγότερους κραδασμούς και η δομή στήριξης καταπονείται λιγότερο. Το 
αποτέλεσμα είναι μια ανεμογεννήτρια που μπορεί να τοποθετηθεί επάνω σε 
ψηλά κτίρια σε μια αρθρωτή δομή που επιτρέπει στη συστοιχία να επεκτείνεται 
αυξητικά ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες. Έχει εύκολη κατασκευή και 
ανέξοδη εγκατάσταση. 
Δοκιμές εξακολουθούν να διεξάγονται πάνω στο πρωτότυπο, οπότε δεν 
υπάρχουν σαφή δεδομένα απόδοσης. Στόχος των κατασκευαστών είναι η ένταξη 
των PowerWindow σε αστικό περιβάλλον, σε κτίρια, και, ενδεχομένως μεταξύ 
των κτιρίων. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.archdaily.com/364867/powerwindows-a-proposal-for-skyscraper-
compatible-wind-turbines/ 
http://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles/ArticleI
D/5724/PowerWINDows.aspx  

http://www.archdaily.com/364867/powerwindows-a-proposal-for-skyscraper-compatible-wind-turbines/
http://www.archdaily.com/364867/powerwindows-a-proposal-for-skyscraper-compatible-wind-turbines/
http://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles/ArticleID/5724/PowerWINDows.aspx
http://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles/ArticleID/5724/PowerWINDows.aspx
http://1.bp.blogspot.com/-GJ63oC2KsrQ/UWfpou9Dh9I/AAAAAAAACsg/W_7NQTPdM14/s1600/1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-sMyTL7yfs1k/UWfpu5ORXbI/AAAAAAAACso/_skjzOANAa4/s1600/anemogennitries-ktiria-powerwindows-98608-2.jpg
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2.48. BAKER WIND TURBINE 

 
Η ανεμογεννήτρια Baker είναι ιδιαιτέρως αθόρυβη , χαμηλής πίεσης, κλειστή και 
100% ασφαλής για πτηνά και ανθρώπους. Άρα μπορεί να εγκατασταθεί και να 
λειτουργεί κοντά σε ανθρώπους. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για μεγάλες γραμμές 
μεταφοράς, επειδή η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται κοντά στο σημείο όπου 
καταναλώνεται Έχει διάμετρο 3.7 μέτρα, μπορεί να τοποθετηθεί σε ρυμουλκό και 
μεταφέρεται εύκολα .Δεν χρειάζεται πύργος στήριξης. Τα πτερύγια είναι 
κατασκευασμένα από αλουμίνιο και έχουν σχήμα ημικυκλικό.  
Μπορεί και περιστρέφεται ώστε τα πτερύγια να είναι πάντα μετωπικά με τον 
άνεμο. Τα πτερύγια του δρομέα γυρίζουν αρμονικά στην ίδια κατεύθυνση με τον 
άνεμο. Αυτό εξαλείφει το θόρυβο του αέρα που προκαλείται από τον 
στροβιλισμό. Η κοίλη επιφάνεια των πτερυγίων που βρίσκεται ακριβώς μπροστά 
στον άνεμο, απομαστεύει περισσότερη ποσότητα αέρα και έτσι αυξάνει την 
απόδοση. Σε μια κλασσική Α/Γ απόδοση αυξάνεται κυρίως όταν αυξηθεί η 
διάμετρος των πτερυγίων Στην πολυδιάστατη Baker η απόδοση αυξάνεται όχι 
μόνο μεγαλώνοντας τη διάμετρο αλλά επίσης με την οριζόντια επέκταση της 
επιφάνειας των πτερυγίων . 
Η Baker έχει 144 κοίλα πτερύγια .Έτσι η επιφάνεια αλληλεπίδρασης με τον άνεμο 
είναι μεγάλη και η πίεση ανά μονάδα επιφάνειας είναι χαμηλή. Τα πτερύγια δεν 
γυρίζουν ξεχωριστά το ένα από το άλλο αλλά μαζί και έτσι η συνολική ροπή του 
άξονα είναι πολύ μεγαλύτερη. Επίσης με αυτόν τον τρόπο η περιστροφή είναι 
ομαλότερη και μειώνονται στο ελάχιστο οι κραδασμοί. Ο άξονας περιέχει 8 σειρές 
από πτερύγια και η κάθε σειρά αποτελείται από 18 πτερύγια. Κάθε σειρά είναι 
ελαφρώς μετατοπισμένη με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια οριζόντια 
συστροφή. Αυτό αυξάνει τη ροπή, άρα αυξάνει και την ισχύ. Όσο μεγαλύτερη 
είναι η συστροφή τόσο μεγαλύτερη είναι η ιπποδύναμη.  
Η Baker έχει χαμηλότερη αναλογία επιφάνειας προς βάρος από μια κλασσική 
Α/Γ. Ο δρομέας, που ζυγίζει 300 κιλά, αρχίζει να περιστρέφεται με ταχύτητα 
ανέμου 0.44m/s ή 0.88m/s και λειτουργεί ομαλά και αθόρυβα ακόμα και σε 
ταχύτητα 45m/s με εκτιμώμενο ω=920 rpm. Η Baker δεν έχει μόνο μεγάλο εύρος 
ταχυτήτων λειτουργίας αλλά παράγει και περισσότερη ενέργεια σε κάθε δεδομένη 
ταχύτητα ανέμου από μια συμβατική ανεμογεννήτρια του ίδιου μεγέθους.  
Η Baker έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: οροφές, γέφυρες, πλοία, τρένα 
υψηλής ταχύτητας (βεβιασμένη ροή αέρα), αυτοκίνητα, πάρκα, αυλές, 
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αερολιμένες και όλοι οι τομείς όπου ο άνεμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
φυσική ή εξαναγκασμένη ροή. Η ανεμογεννήτρια είναι κυρίως κλειστή και έτσι το 
περίβλημα μπορεί να βαφτεί και να εναρμονιστεί πλήρως με το περιβάλλον. 
Η πολυδιάστατη Baker έχει μήκος 3.7 μέτρα, πλάτος 1.8 μέτρα και ύψος 1.8 
μέτρα. Τα πτερύγια είναι πυκνότερα κοντά στο κέντρο της πλήμνης και αραιότερα 
στις άκρες. Επίσης βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση ώστε να αξιοποιείται η 
μεγαλύτερη ποσότητα αέρα. Η Baker είναι πολύ πιο αποδοτική από μια κλασσική 
ανεμογεννήτρια. Βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://advancementinwindtechnology.blogspot.gr/ 
 
 
  

http://advancementinwindtechnology.blogspot.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 
Στις ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα ο δρομέας περιστρέφεται γύρω από έναν 
κατακόρυφο άξονα άρα είναι σε θέση να αξιοποιήσει οποιαδήποτε κατεύθυνση 
ανέμου. Ως εκ τούτου δε χρειάζεται σύστημα προσανατολισμού. Κατά κανόνα 
απαιτούν λιγότερη συντήρηση από μια ανεμογεννήτρια οριζόντιου άξονα και 
μάλιστα επειδή η γεννήτρια και τα συστήματα βρίσκονται πιο κοντά στο έδαφος η 
συντήρησης είναι ευκολότερη και οικονομικότερη. Μπορούν και συλλαμβάνουν 
ανέμους πολύ χαμηλής ταχύτητας γι’ αυτό είναι ιδανικές για κατοικημένες και 
αστικές περιοχές. Επιπλέον έχουν πολύ μικρότερο επίπεδο θορύβου. Η ταχύτητα 
περιστροφής του δρομέα είναι σχετικά μικρή. Υπάρχουν επί του παρόντος 
κυρίως  δύο τύποι ανεμογεννητριών κάθετου άξονα: οι Darrieus και οι Savonius. 

 
Οι Darrieus είναι ανεμογεννήτριες άντωσης. Αυτό επιτρέπει στο δρομέα να έχει 
σχεδόν απεριόριστη ταχύτητα περιστροφής πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα 
του ανέμου. Για την εκκίνησή τους συνήθως απαιτείται ενέργεια από χαμηλής 
ισχύος κινητήρα.  
Οι Savonius έχουν πολύ απλούστερο σχεδιασμό. Είναι ανεμογεννήτριες 
αντίστασης και οι δρομείς ουσιαστικά ωθούνται σε περιστροφή με την αντίσταση 
του αέρα. Η μέγιστη ταχύτητά περιστροφής είναι αυτή του ανέμου. Αυτό το είδος 
της ανεμογεννήτριας ενδείκνυται για οικιακή αυτοσχέδια κατασκευή. Οι εμπορικές 
είναι μικρές και ήσυχες, στοιχεία που τις καθιστούν ιδανικές για οικιακή χρήσης. 
Ωστόσο η απόδοσή της είναι μικρη. 
Η τεχνολογία και η παραγωγή ανεμογεννητριών κάθετου άξονα αυξάνεται με 
ραγδαίο ρυθμό. Υπάρχουν αμέτρητα σχέδια κατάλληλα για σχεδόν οποιαδήποτε 
εφαρμογή εφόσον δεν απαιτείται μεγάλη ταχύτητα ανέμου και ομοιόμορφη ροή.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.geni.org/globalenergy/research/wind-turbine-
technologies/Wind%20Turbine%20Technologies.pdf 
  

http://www.geni.org/globalenergy/research/wind-turbine-technologies/Wind%20Turbine%20Technologies.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/research/wind-turbine-technologies/Wind%20Turbine%20Technologies.pdf
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3.1 DARRIEUS 
Σε μια ανεμογεννήτρια Darrieus, δύο ή περισσότερα  καμπυλωτά πτερύγια  από 
χάλυβα ξεκινούν από τη βάση και συναντώνται πάλι στην κορυφή του κεντρικού 
άξονα. Οι ανεμογεννήτριες αυτές έχουν πάρει το όνομά τους από τον Γάλλο 
εφευρέτη τους George Darrieus. 
Η ανεμογεννήτρια Darrieus περιέχει ένα κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο μπορεί να 
τοποθετηθεί δίπλα στη γεννήτρια και δεν χρειάζεται άλλο μηχανισμό για να 
λειτουργήσει. Είναι ανεμογεννήτρια άντωσης, άρα ο δρομέας μπορεί να 
αναπτύξει ταχύτητες που είναι πολύ μεγαλύτερες από την πραγματική ταχύτητα 
του ανέμου. Δεν χρειάζεται σύστημα προσανατολισμού λόγω κάθετου άξονα 
περιστροφής.  
Ο αέρας καθώς προσπίπτει με μια γωνίας πρόσπτωσης επάνω στα πτερύγια-
αεροτομές, δημιουργεί ροπή στον άξονα. Διαπιστώθηκε ότι η βέλτιστη γωνία 
πρόσπτωσης του ανέμου στα πτερύγια είναι μεταξύ μηδέν και 20 μοιρών για να 
διατηρηθεί η ομαλή περιστροφή και η μέγιστη απόδοση του άξονα. Οι τυρβώδεις 
άνεμοι προκαλούν κραδασμούς και ως εκ τούτου αστάθειες. Ωστόσο για να 
επιτευχθεί αυτή η βέλτιστη γωνία τα πτερύγια πρέπει να περιστρέφονται με 
επαρκή ταχύτητα. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτές οι ανεμογεννήτριες δεν 
εκκινούν από μόνες. 
Επειδή το κιβώτιο ταχυτήτων και η ηλεκτρογεννήτρια βρίσκονται κοντά στο 
έδαφος η συντήρηση και η εκάστοτε επισκευή είναι ευκολότερες. Σε αυτές τις 
ανεμογεννήτριες οι δυνάμεις που ασκούνται είναι μεγαλύτερες απ’ ότι στις 
κλασσικές οριζοντίου άξονα. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του 
περιστρεφόμενου μηχανισμού είναι στην περιφέρεια και όχι στο κέντρο, οι 
φυγοκεντρικές καταπονήσεις είναι πολύ μεγάλες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
είναι πιο στιβαρή και τα μέρη της πιο ισχυρά, άρα και πιο ακριβά. Είναι ιδανικές 
για ταράτσα, δεδομένου ότι η ανεμογεννήτρια έχει από το σχεδιασμό της μεγάλο 
ύψος και δεν απαιτεί ψηλό πύργο. Οι ανεμογεννήτριες χρειάζονται συχνά μια 
ξεχωριστή πηγή ενέργειας για να αρχίσει η περιστροφή. Κατασκευάζονται σε 
κομμάτια και στη συνέχεια συναρμολογούνται επί τόπου από τους τεχνικούς. 
Έχουν μηχανικά φρένα ή άλλες συσκευές ελέγχου ταχύτητας. Οι Darrieus είναι 
λιγότερο αποδοτικές από μια τυπική Α/Γ οριζοντίου άξονα. 
Οι Darrieus ανεμογεννήτριες έχουν υποστεί αρκετές τροποποιήσεις. Αρχικά ο 
καμπυλωτός σχεδιασμός (egg beater) σε κάποια μοντέλα έχει αντικατασταθεί με 
το σχεδιασμό giromill, στον οποίο τα πτερύγια είναι κάθετα. Αυτή η σχεδίαση 
είναι φθηνότερη και μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή ταχύτητα περιστροφής. Οι 
Cycloturbine είναι η δεύτερη τροποποίηση του σχεδιασμού. Τα πτερύγια 
μπορούν να περιστραφούν γύρω από τον δικό τους ατομικό άξονα και έτσι κάθε 
φορά η γωνία πρόσπτωσης είναι η βέλτιστη. Αυτό επιτρέπει στις 
ανεμογεννήτριες να εκκινούν μόνες τους χωρίς εξωτερικό σύστημα εκκίνησης. 
Τέλος οι περισσότερες Darrieus σήμερα έχουν ελικοειδές σχήμα το οποίο 
συμβάλει στην ομαλή περιστροφή. Έτσι μειώνονται οι κραδασμοί, η φθορά, ο 
θόρυβος και αυξάνεται η απόδοση 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 http://greenliving.lovetoknow.com/Design_of_a_Wind_Turbine 
http://www.geni.org/globalenergy/research/wind-turbine-
technologies/Wind%20Turbine%20Technologies.pdf 
http://www.whirlopedia.com/darrieus-wind-turbines.htm 
  

http://greenliving.lovetoknow.com/Design_of_a_Wind_Turbine
http://www.geni.org/globalenergy/research/wind-turbine-technologies/Wind%20Turbine%20Technologies.pdf
http://www.geni.org/globalenergy/research/wind-turbine-technologies/Wind%20Turbine%20Technologies.pdf
http://www.whirlopedia.com/darrieus-wind-turbines.htm
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3.2 DARWIND5 

 
Η ανεμογεννήτρια DARWIND5, έχει πέντε πτερύγια και είναι ιδανική για 
εφαρμογές όπου υπάρχει τυρβώδης άνεμος. Είναι μια Darrieus ανεμογεννήτρια 
κλασσικού καμπυλωτού σχεδιασμού (eggbeater) με αυξημένη ωστόσο απόδοση. 
Η κατασκευαστική εταιρεία Harvistor λέει ότι σχεδίασε τη DARWIND5 βασιζόμενη 
σε βελτιστοποιημένα αεροδυναμικά μοντέλα που εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα 
της F1. Αυτό μεταφράζεται σε νέο σχήμα αεροτομής, το οποίο αποφεύγει 
πλήρως την αντίδραση που συμβαίνει όταν τα πτερύγια αλλάζουν απότομα τη 
γωνία πρόσπτωσης με αποτέλεσμα  τη μείωση της απόδοσης.  
Τα προηγμένα αεροδυναμικά πτερύγια της DARWIND5 και ο μηχανισμός 
ρύθμισης της γωνίας πρόσπτωσης συνδυάζονται για την ενίσχυση της 
απόδοσης. Δεν διαθέτει φρένο, γιατί μπορεί και ρυθμίζει αυτόματα την μέγιστο 
αριθμό στροφών. Η τοποθέτηση και η συντήρησή της είναι εύκολη Οι 
κατασκευαστές υποστηρίζουν ότι παράγει 35% περισσότερες ετήσιες 
κιλοβατώρες από οποιαδήποτε ανεμογεννήτρια παρόμοιου σχεδιασμού και 
μεγέθους. Επίσης είναι κατά 25% χαμηλότερη σε ύψος, καθιστώντας δυνατή την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πιο κοντά στα σημεία χρήσης. Έχει ύψος 1,9 
μέτρα, διάμετρο 1,2 μέτρα και μπορεί να λειτουργήσει σε ταχύτητες ανέμου από 
4 έως 24 m/s. Η απόσβεση κεφαλαίου γίνεται σε 5 έως 7 χρόνια.. Η ισχύς 
κυμαίνεται μεταξύ 500W και 1,5 kW.   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.gizmag.com/darwind5-vertical-axis-wind-turbine/24696/ 
https://sites.google.com/site/harvistorwindsilo/performance 
  

http://www.gizmag.com/darwind5-vertical-axis-wind-turbine/24696/
https://sites.google.com/site/harvistorwindsilo/performance
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3.3. GIROMILL- URWIND 
 

 
H UrWind O2 είναι ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα κατάλληλη για αστικό 
περιβάλλον, καθώς επιτρέπει στο σύστημα να συλλάβει την ενέργεια από τον 
άνεμο, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του. Η UrWind Ο2 με τον καλαίσθητο 
σχεδιασμό, την αεροδυναμική απόδοση, την αθόρυβη λειτουργία και την 
εξάλειψη των κραδασμών, μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο αστικό τοπίο. 
Είναι οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη. Είναι κατασκευασμένη ώστε να αντέχει 
πολύ υψηλές ταχύτητες ανέμου και έχει διάρκεια ζωής 20 χρόνια . 
Παρέχει λογισμικό παρακολούθησης που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη και στην 
εταιρεία ή τεχνικό να παρακολουθεί την αξιόπιστη λειτουργία της σε πραγματικό 
χρόνο από οπουδήποτε μέσω του διαδικτύου. Η UrWind O2 απαιτεί ελάχιστη 
συντήρηση. Η λειτουργία της είναι αυτόματη, κατασκευάζεται και εγκαθίσταται 
γρήγορα και απλά. 
Αν και η εγκατάσταση της UrWind σε μια ταράτσα εκμεταλλεύεται το ύψος του 
κτιρίου θα πρέπει τοποθετηθεί σε χαμηλό πύργο, προκειμένου να αποφευχθεί 
κάθε στροβιλισμός που θα μπορούσε να προκληθεί από την οροφή. Η UrWind 
χρειάζεται έναν πύργο 4.6 μέτρα. Η UrWind O2 λειτουργεί πραγματικά ήσυχα. Ο 
ήχος της είναι συγκρίσιμος με τα επίπεδα του ήχου ενός νοικοκυριού. Διαθέτει 
επίσης αποσβεστήρες κραδασμών που μειώνουν σημαντικά τις δονήσεις. 
Χρησιμοποιεί ένα σύστημα πέδησης το οποίο θα σταματήσει την ανεμογεννήτρια 
σε υψηλές ταχύτητες ανέμου και κατά τη διάρκεια κάθε ασυνήθιστης κατάστασης. 
Το σύστημα διαθέτει επίσης φρένο έκτακτης ανάγκης που μπορεί να 
ενεργοποιηθεί χειροκίνητα. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με ασφάλεια στις 
σκληρότερες συνθήκες και είναι σε θέση να αντέχει ταχύτητες ανέμου μέχρι 54 
m/s. Για να εκκινήσει η UrWind απαιτεί μια ελάχιστη ταχύτητα ανέμου 3,8 m/s. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.urwind.com/en/about-urwind.html 
  

http://www.urwind.com/en/about-urwind.html
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3.4. GIROMILL- WHI 
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές της το μέλλον στα αιολικά πάρκα ανήκει στις 
ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα, είτε αυτές το απαρτίζουν πλήρως, είτε σε 
συνδυασμό με κλασσικές οριζοντίου άξονα. Για να αυξηθεί η παραγωγή ισχύος 
σε ένα αιολικό πάρκο τοποθετούνται γιγαντιαίες κλασσικές ανεμογεννήτριες, οι 
οποίες μπορεί να έχουν υψηλή απόδοση αλλά η κατασκευή, η τοποθέτηση και η 
συντήρησή τους κοστίζουν πολύ. Είναι θορυβώδεις, επηρεάζουν ραδιοκύματα, 
και καταλαμβάνουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις γης καθότι η μια επηρεάζει την 
απόδοση της άλλης αν τοποθετηθούν κοντά. 
 

 
 
Ένας τρόπος για να διπλασιαστεί η παραγωγή ισχύος ενός υπάρχοντος αιολικού 
πάρκου είναι να τοποθετηθούν σειρές από ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα WHI. 
Αξιοποιούν ανέμους χαμηλότερης ταχύτητας και η απόδοσή τους δεν 
επηρεάζεται από την εγγύτητά τους, μάλιστα ενισχύεται. 
 
Ένα παράδειγμα φαίνεται στα παραπάνω σχήματα.  
Το αιολικό πάρκο παράγει 4 Siemens 2.3MW HAWT = 9.2 MW 
Προσθέτοντάς 3 σειρές από WHI 70 kW έχουμε : 
4 Siemens 2.3 MW HAWT = 9.2 MW 
135 WHI 70 kW Turbines = 9.45 MW 
Συνολική Ισχύς: 18.65 MW 
Η πυκνότητα ενέργειας (MW/m2) αυξάνεται ραγδαία με την τοποθέτηση 
ανεμογεννητριών κάθετου άξονα. Μπορούν να αξιοποιήσουν θέσεις υψηλής 
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αιολικής ενέργειας, που αυτή τη στιγμή παραμένουν ανεκμετάλλευτες λόγω 
περιορισμών στο ύψος, περιβαλλοντικών ανησυχιών, οπτικής όχλησης και 
θορύβου. Οι WHI ανεμογεννήτριες έχουν μικρό μέγεθος, λειτουργούν σχετικά 
αθόρυβα, κατασκευάζονται, μεταφέρονται και συντηρούνται εύκολα και 
οικονομικά.  
 

 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.windharvest.com/ 
  

http://www.windharvest.com/
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3.5. GIROMILL-WINDSPIRE 
 

  
 
Η ανεμογεννήτρια Windspire είναι μια μικρή ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα. Είναι 
κατάλληλη για αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Έχει καλαίσθητο 
σχεδιασμό και είναι επεκτάσιμη ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες. Η Windspire 
σήμερα τροφοδοτεί σπίτια, μικρές επιχειρήσεις, σχολεία, μουσεία, πάρκα, 
αμπέλια, και εμπορικά κτίρια.  
Η Windspire διαθέτει λιγότερα κινούμενα μέρη παρέχοντας αυξημένη αξιοπιστία, 
ενώ η κατασκευή μπορεί να φιλοξενήσει γείωση αντικεραυνικής προστασίας. 
Έχει χαμηλό ονομαστικό αριθμό στροφών, έτσι ελαχιστοποιεί το θόρυβο και τους 
κραδασμούς. Συνδέεται με την άτρακτο μέσω ενός αεροδυναμικού μηχανισμού 
που οδηγεί σε χαμηλές απώλειες ισχύος, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε 
μεγαλύτερο συντελεστή ισχύος. Μπορεί να λειτουργήσει με ανέμους διαφορετικής 
κατεύθυνσης. Η τοποθέτηση και η συντήρησή της είναι εύκολη. Οι στύλοι είναι 
διαθέσιμοι σε μεγέθη των 1.5 μέτρων, 3 μέτρων, 4.5 μέτρων και 6 μέτρων. Η 
ανεμογεννήτρια έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε περιοχές με μέση ένταση 
ταχύτητας ανέμου τουλάχιστον 4,5 m/s, αν και λειτουργεί καλύτερα όταν κατά 
μέσο όρο οι άνεμοι υπερβαίνουν τα 5,4 m/s. Είναι προσιτή, ελκυστική και 
εξαιρετικά ήσυχη. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.windspireenergy.com/ 
  

http://www.windspireenergy.com/
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3.6. FISH-INSPIRED 

 

 
Οι κλασσικές, μεγάλες ανεμογεννήτριες τριών πτερυγίων όταν είναι μόνες τους 
είναι πολύ πιο αποδοτικές από όλα τα είδη ανεμογεννητριών. Αλλά όταν 
συγκεντρώνονται σε ένα αιολικό πάρκο, οι πολλαπλές ανεμογεννήτριες μπορεί 
να διακόψουν τη ροή του αέρα και να επηρεάσουν τη συνολική απόδοση. Μέχρι 
στιγμής, η μόνη αποτελεσματική λύση είναι να τοποθετούνται όσο πιο μακριά 
γίνεται, συνήθως σε απόσταση 7-15 διαμέτρων. Με φτερωτές που καμιά φορά 
υπερβαίνουν το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, τα σύγχρονα αιολικά 
πάρκα απαιτούν εκατοντάδες ή χιλιάδες στρέμματα μόνο για την ελαχιστοποίηση 
των σκιάσεων ανέμου. 
Για αιολικά πάρκα, ο καθηγητής αεροναυτικής και βιοτεχνολογίας Dabiri John 
Dabiri, υποστηρίζει ότι ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα είναι πιο αποδοτικές διότι 
μπορούν να τοποθετηθούν πολύ κοντά μεταξύ τους. Μάλιστα αυτή η γειτνίαση 
αυξάνει την αποδοτικότητα. Η τεχνική αυτή βασίζεται σε τεχνολογία 
βιομιμητισμού και έχει προκύψει από τη μελέτη της κίνησης των κοπαδιών από 
ψάρια. Τα πλήθη των ψαριών που κολυμπούν στον ωκεανό δημιουργούν δίνες 
και διαταραχές. Τα ψάρια χρησιμοποιούν αυτές τις δίνες για να βελτιώσουν την 
απόδοσή τους στην κολύμβηση. Παρόμοια και οι κάθετες ανεμογεννήτριες 
τοποθετημένες η μια κοντά στην άλλη αξιοποιούν αυτές τις δίνες του αέρα που 
δημιουργούνται καθώς περνάει ανάμεσά τους. Μάλιστα ενώ στα αιολικά πάρκα 
όλες οι ανεμογεννήτριες περιστρέφονται στην ίδια κατεύθυνση, σε αυτής της 
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μορφής τα πάρκα έχει παρατηρηθεί ότι κάποιοι στροβιλισμοί περιστρέφονται 
δεξιόστροφα, ενώ άλλοι περιστρέφεται αριστερόστροφα. Άρα έχει σημασία τόσο 
η τοποθέτηση των γεννητριών όσο και η φορά περιστροφής τους για τη μέγιστη 
απόδοση. Δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα, προσομοιώσεις σε υπολογιστές, 
και μετρήσεις από πειραματικές διατάξεις έχουν επιβεβαιώσει την 
αποτελεσματικότητα αυτής της διάταξης  
Αυτές οι κάθετες ανεμογεννήτριες του Dabiri τα έχουν ύψος μόλις 9 μέτρα, το ένα 
δέκατο του ύψους πολλών συμβατικών ανεμογεννητριών. Έτσι σε μια περιοχή 
που υπό κανονικές συνθήκες θα φιλοξενούσε μόλις μια κλασσική μπορούν να 
τοποθετηθούν εκατοντάδες. Ένα σύγχρονο αιολικό πάρκο, με μεγάλες 
απαιτήσεις σε χώρο, παράγει περίπου 2,5W ανά τετραγωνικό μέτρο. Μια 
συμβατική ανεμογεννήτρια έχει συνήθως ισχύ από 1 έως 3MW. Η κάθετη 
ανεμογεννήτρια του Dabiri παράγει ισχύ 3,5kW, άρα χρειάζονται 280 από αυτές 
για να παραχθεί η αντίστοιχη ισχύς. Ωστόσο με την κατάλληλη τοποθέτηση των 
κάθετων ανεμογεννητριών η ισχύς που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χώρο μπορεί 
να είναι έως και 10 φορές περισσότερη. Επίσης οι ανεμογεννήτριες κάθετου 
άξονα έχουν και άλλα πλεονεκτήματα. Είναι πολύ μικρότερες, κατασκευάζονται, 
τοποθετούνται και συντηρούνται πιο εύκολα και οικονομικά, είναι ασφαλέστερες 
για τα πουλιά, πιο ήσυχες και μπορούν τοποθετηθούν κοντά σε αστικά ή 
βιομηχανικά κέντρα χωρίς μεγάλες απώλειες μεταφοράς. Το ιδανικό είναι η 
δημιουργία υβριδικών αιολικών πάρκων, όπου συνυπάρχουν τα μεγάλα μοντέλα 
μαζί με κατάλληλα τοποθετημένες ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://vault.sierraclub.org/sierra/201303/wind-power-turbine-technology-john-
dabiri-biomimicry.aspx 
http://inhabitat.com/john-dabiri-uses-biomimicry-to-design-cheaper-and-more-
efficient-wind-farms/ 
  

http://vault.sierraclub.org/sierra/201303/wind-power-turbine-technology-john-dabiri-biomimicry.aspx
http://vault.sierraclub.org/sierra/201303/wind-power-turbine-technology-john-dabiri-biomimicry.aspx
http://inhabitat.com/john-dabiri-uses-biomimicry-to-design-cheaper-and-more-efficient-wind-farms/
http://inhabitat.com/john-dabiri-uses-biomimicry-to-design-cheaper-and-more-efficient-wind-farms/
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3.7. TURBY WIND TURBINE 
 

 
 
Η Turby είναι μια ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα τύπου Darrieus. Έχει 
σχεδιαστεί για χρήση σε αστικό περιβάλλον. Έχει ελάχιστους κραδασμούς, πολύ 
χαμηλό επίπεδο θορύβου και εξαιρετική απόδοση. Αποτελείται από τρία κάθετα 
συμμετρικά αεροδυναμικά πτερύγια το καθένα με μια ελικοειδή συστροφή. Αυτή η 
ελικοειδής συστροφή εξαπλώνει τη ροπή ομοιόμορφα σε ολόκληρη την 
κατασκευή, εξαλείφοντας έτσι τις καταπονήσεις των ανεμογεννητριών ίδιας 
μορφής με κάθετα πτερύγια τύπου Giromill-Darrieus. Η εκκίνηση επιτυγχάνεται 
με τη λειτουργία της γεννήτριας ως κινητήρα. 
Ο άνεμος αλληλεπιδρά με τα πτερύγια τόσο στην προσήνεμη όσο και στην 
απάνεμη πλευρά τους. Η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από 20 μοίρες. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα της ελικοειδούς συστροφής είναι ότι τα πτερύγια 
δημιουργούν ροπή από ανοδική ροή αέρα (upward-angled airflow), η οποία 
συναντάται συχνά σε αστικές περιοχές. Η Turby τοποθετείται ιδανικά στη μέση 
της οροφής σε ένα στύλο με ύψος 5 μέτρων ή μεγαλύτερο. Αν τοποθετηθεί κοντά 
στο παραπέτασμα η απόδοση θα μειωθεί στο 1/3, επειδή η ανεμογεννήτρια είναι 
πιο αποτελεσματική όταν ο άνεμος είναι κάθετος προς το δρομέα και όταν ο 
δρομέας είναι εκτεθειμένος σε ανέμους από όλες τις κατευθύνσεις. Η Turby δεν 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε μονοκατοικίες. Χρειάζεται μεγαλύτερα 
κτίρια. Σε ταχύτητες ανέμου πάνω από 14m/s η Turby κλείνει για να 
προστατευτεί.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.wind-power-program.com/Library/Turby-EN-Application-V3.0.pdf 
http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2006/04/turby_vertical_.html 
http://www.bettergeneration.co.uk/wind-turbine-reviews/turby-vawt-wind-
turbine.html  

http://www.wind-power-program.com/Library/Turby-EN-Application-V3.0.pdf
http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2006/04/turby_vertical_.html
http://www.bettergeneration.co.uk/wind-turbine-reviews/turby-vawt-wind-turbine.html
http://www.bettergeneration.co.uk/wind-turbine-reviews/turby-vawt-wind-turbine.html
http://thefraserdomain.typepad.com/photos/uncategorized/turby_vert_windmill.jpg
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3.8. QUIETREVOLUTION WIND TURBINE 
 

 
Η quietrevolution είναι μια εξέλιξη της ανεμογεννήτριας Darrieus. Έχει κερδίσει 
πολλά βραβεία συμπεριλαμβανομένου του "Βραβείου Βιώσιμης Καινοτομίας", το 
2006. Αποτελείται από τρία κάθετα πτερύγια, το καθένα με μια ελικοειδή 
συστροφή 120 μοιρών. Έτσι η ροπή εξαπλώνεται ομοιόμορφα και εξαλείφονται 
τα επικίνδυνα φορτία.  
Είναι κατάλληλη για αστικό περιβάλλον. Έχει υψηλή απόδοση ακόμα και σε 
θυελλώδεις ανέμους. Τα ελικοειδή πτερύγια εξαλείφουν το θόρυβο και τους 
κραδασμούς. Με ύψος 5m και διάμετρο 3m, είναι συμπαγής και μπορεί εύκολα 
να ενσωματωθεί στο αστικό τοπίο. Με ένα μόνο κινούμενο μέρος η συντήρηση 
ελαχιστοποιείται. Μπορούν να εγκατασταθούν στη στέγη των κτιρίων ή ως 
αυτόνομη μονάδα στο έδαφος όπως επίσης και κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
Η ελάχιστη μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου που προτείνεται για την 
εγκατάσταση είναι 5m/s. Για ταχύτητες ανέμου άνω των 26 m/s η ανεμογεννήτρια 
σταματάει να λειτουργεί. Σε περίπτωση τοποθέτησης παραπάνω από μιας 
ανεμογεννήτριας η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών είναι 10 
μέτρα. Έχει ενεργό σύστημα ελέγχου και αισθητήρες για την ανίχνευση 
ανώμαλων καταστάσεων. Υπάρχει φρένο έκτακτης ανάγκης που είναι σε θέση 
γρήγορα και με ασφάλεια να σταματήσει το δρομέα. Έχει διάρκεια ζωής 25 
χρόνια. Είναι ασφαλής για τα πουλιά. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.quietrevolution.com/index.htm 
  

http://www.quietrevolution.com/index.htm
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3.9. JELLYFISH 

 
 
Η ανεμογεννήτρια αυτή έχει ένα ελικοειδές σχέδιο που μοιάζει με μέδουσα, εξ ου 
και το όνομά της. Η Jellyfish καθώς είναι ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα 
αξιοποιεί ανέμους που έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις. Η ταχύτητα 
περιστροφής της είναι σχετικά χαμηλή, άρα τα επίπεδα θορύβου είναι χαμηλά και 
επίσης μειώνονται οι πιθανότητες να τραυματιστούν πουλιά. Η ανεμογεννήτρια 
διαθέτει Wi-Fi ώστε να μπορεί να παρακολουθείται διαρκώς και από απόσταση η 
απόδοσή της. Έχει κύκλωμα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία σε 
περιπτώσεις ανάγκης. Ήταν φιναλίστ στο διαγωνισμό της Google «Project 10 to 
the 100th» 
Οι Jellyfish μπορούν να τοποθετηθούν σε στέγες, στύλους, σε υπάρχουσες 
κολώνες φωτισμού και γενικά σε οποιουσδήποτε πυλώνες. Η εγκατάστασή της 
είναι πολύ εύκολη. Η Jellyfish επιτρέπει την παροχή ρεύματος ακριβώς όπου 
χρειάζεται και μειώνει τα έξοδα μεταφοράς. Έχει ύψος 1,2 μέτρα και πλάτος 
0,9μέτρα.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.treehugger.com/renewable-energy/the-jellyfish-wind-appliance-plug-
in-wind-power-for-400.html 
http://wwwaltwinds.blogspot.gr/2010/11/new-turbine-designs-paving-way-for.html 
  

http://www.project10tothe100.com/
http://www.project10tothe100.com/
http://www.treehugger.com/renewable-energy/the-jellyfish-wind-appliance-plug-in-wind-power-for-400.html
http://www.treehugger.com/renewable-energy/the-jellyfish-wind-appliance-plug-in-wind-power-for-400.html
http://wwwaltwinds.blogspot.gr/2010/11/new-turbine-designs-paving-way-for.html
http://www.mywindpowersystem.com/windgallery/
http://2.bp.blogspot.com/_X6RoqT2dZwo/TO-Hwr_HLdI/AAAAAAAAAUM/Yp9TrP4wZj4/s1600/Jellyfish.jpg
http://www.mywindpowersystem.com/wp-content/uploads/2009/03/jellyfish-wind-power.jpg
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3.10. BEN STORAN (BRI) 
 

  
Η Bri είναι μια ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα σχεδιασμένη από το μηχανικό 
βιομηχανικού σχεδιασμού Ben Storan. Ο Storan υποστηρίζει ότι μπορεί να 
παράγει ισχύ συγκρίσιμη με την απόδοση των συμβατικών ανεμογεννητριών 
ανάλογου μεγέθους. Ο σχεδιασμός της κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 
διαγωνισμό «BSI Sustainability Design Awards 2007». Έχει προσιτή τιμή και 
είναι κατάλληλη για αστικό περιβάλλον. Έχει πιο αργή ταχύτητα περιστροφής, η 
οποία επιτρέπει στην ανεμογεννήτρια να συλλάβει περισσότερη ενέργεια από 
τυρβώδεις ανέμους που είναι κοινοί στα αστικά περιβάλλοντα. Η χαμηλή 
ταχύτητα περιστροφής σημαίνει επίσης πιο αθόρυβη λειτουργία. Είναι 
κατασκευασμένη από ελαφριά υλικά. Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάστασή της είναι 
ευκολότερη. Μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν οπουδήποτε. Χρησιμοποιεί 
αεροτομές από ειδικά κατασκευασμένο ύφασμα και ελαφριά στελέχη τις ενώνουν 
με το κέντρο περιστροφής.  
Ανάλογα με τους ανέμους που επικρατούν, οι αεροτομές ρυθμίζουν την 
απόσταση με τον άξονα. Σε περιπτώσεις υψηλών ανέμων οι αεροτομές 
παραλληλίζονται με τον κάθετο άξονα για προστασία. Ο στύλος είναι 
κατασκευασμένος από fiberglass. Ζυγίζει μόνο 9kg και το συνολικό βάρος της 
εγκατάστασης είναι 25kg. Έχει ύψος 4m και διάμετρο περίπου 2.5m. Η ισχύς 
εξόδου υπολογίζεται σε 1,2 kW σε 12m/s.  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://thenewoil.wordpress.com/ 
http://www.dezeen.com/2007/06/24/domestic-wind-turbine-by-ben-storan/ 
  

http://thenewoil.wordpress.com/
http://www.dezeen.com/2007/06/24/domestic-wind-turbine-by-ben-storan/
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3.11. AEROGENERATOR  

 
Τον Ιούλιο του 2010 βρετανική εταιρεία Wind Power Limited παρουσίασε το 
σχεδιασμό μιας νέας γενιάς υπεράκτιων ανεμογεννητριών, εμπνευσμένων από 
την εταιρεία Grimshaw. Η ανεμογεννήτρια Aerogenerator υιοθετεί τεχνολογία 
κατακόρυφου άξονα και το μέγεθός της είναι το μισό της ισοδύναμης 
ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα. Εξαιτίας του σχεδιασμού της, τύπου V, δεν 
έχει τους ίδιους περιορισμούς βάρους, και τα πτερύγιά της δεν υφίστανται μεγάλη 
τριβή. Συγκεντρώνοντας το βάρος της στη βάση της δομής όχι μόνο δίνει ένα 
δομικό πλεονέκτημα, αλλά επίσης μπορεί να αντέξει τις μεγάλες ταχύτητες των 
υπεράκτιων ανέμων. Είναι ευκολότερο να εγκατασταθούν και να συντηρηθούν 
οπότε είναι κατάλληλες για τοποθεσία πολύ μακριά από την ακτή σε βαθιά νερά. 
Η ονομαστική ισχύς κυμαίνεται από 100kW μέχρι 10 MW. Το νέο αυτό σχέδιο 
ενισχύει την εμπορική βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της ανεμογεννήτριας 
τόσο σε εφαρμογές ξηράς όσο και σε υπεράκτιες εφαρμογές. Έχει ύψος 130 
μέτρα και «άνοιγμα» 270 μέτρα. Το κάθε πτερύγιο έχει μήκος 144 μέτρα, και τα 
δύο πτερύγια έχουν σχήμα V. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές μπορεί να 
παράγει τρεις φορές περισσότερη ενέργεια από μια συμβατική ανεμογεννήτρια 
ισοδύναμου μεγέθους. Είναι μια παραλλαγή ανεμογεννήτριας τύπου Darrieus. Το 
κέντρο βάρους είναι στο κάτω μέρος καθιστώντας τη δομή πολύ πιο σταθερή. 
Καθώς ο αέρας περνά πάνω από τα πτερύγια αυτά ενεργούν σαν αεροτομές, 
δημιουργώντας άντωση που περιστρέφει όλη τη δομή ως σύνολο με ταχύτητα 
περίπου τρεις στροφές ανά λεπτό. Το πλεονέκτημα αυτού του σχεδιασμού είναι 
ότι όσο μεγάλα και αν είναι τα πτερύγια το κέντρο βάρους είναι πάντα χαμηλά. 
Εξαιτίας αυτού η τεχνολογία προσφέρεται για μεγάλα τεχνικά έργα και υπεράκτιες 
εφαρμογές. Η κατασκευή μπορεί να αντέξει στις αντίξοες συνθήκες των ανοικτών 
θαλασσών. 

http://theferrisfiles.com/wp-content/uploads/2010/05/innovate_aerogenerator.jpg
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Η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει την έκδοση της επόμενης γενιάς της 
ανεμογεννήτριας που έχει δύο φορές τη δύναμη και το μισό βάρος του αρχικού 
μοντέλου. Το όνομά της είναι Aerogenerator X.  

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.theguardian.com/technology/2008/jan/29/wind.energy.aerogenerator 
http://grimshaw-architects.com/project/the-aerogenerator/ 
  

http://www.theguardian.com/technology/2008/jan/29/wind.energy.aerogenerator
http://grimshaw-architects.com/project/the-aerogenerator/
http://static.dezeen.com/uploads/2010/07/dzn_Aerogenerator-X-by-Grimshaw-and-Arup-3_1000.jpg
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3.12. SEA TWIRL 

 
Τα μέρη της ανεμογεννήτριας είναι:  
1 κάθετη ανεμογεννήτρια. 
2 σπειροειδής δακτύλιος που χρησιμοποιείται από την SeaTwirl για να γεμίσει με 
νερό και να αποθηκεύσει την ενέργεια. 
3 σώμα πλωτήρα περιστρεφόμενο σε άμεση επαφή με το νερό και τη χρήση του 
νερού ως λιπαντικό των ρουλεμάν 
4 γεννήτρια στο κάτω μέρος του σώματος του πλωτήρα. 
Όλα αυτά τα τμήματα περιστρέφονται μαζί ως ένα σύνολο και το μόνο που δεν 
περιστρέφεται είναι η βάση της γεννήτριας η οποία αποτελεί το σημείο στήριξης.  
Η SeaTwirl είναι μια νέα τεχνολογία για την αποθήκευση και τη συγκομιδή της 
υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Με τη χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας οι 
υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς 
κιβώτιο ταχυτήτων, γραμμή μεταφοράς ή κυλινδρικά ρουλεμάν Χρησιμοποιεί το 
θαλασσινό νερό των ωκεανών ως λιπαντικό των εδράνων, όπως και την άνωση 
επομένως μπορούν να χρησιμοποιούν φθηνότερα και βαρύτερα υλικά. Κύρια 
πλεονεκτήματα είναι η απλότητα, μόνο ένα κινούμενο μέρος, και η ικανότητα 
αποθήκευσης ενέργειας. Το κόστος είναι ιδιαίτερα μειωμένο. 
Η SeaTwirl είναι ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα. Διαθέτει ένα σπειροειδή 
δακτύλιο για να αποθηκεύσει την ενέργεια. Χρησιμοποιεί το φυσικό νόμο για τη 
διατήρηση της ορμής. Όταν η ενέργεια πρέπει να αποθηκευτεί η SeaTwirl 
μεταφέρει υγρά από μια λιγότερο περιστροφική θέση σε μια πιο κεντρική θέση 
περιστροφής για να περιστρέψει το δρομέα γρηγορότερα. Με αυτόν τον τρόπο 
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μπορεί εν δυνάμει να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες ενέργειας σε χαμηλή 
ταχύτητα και να αυξήσει την ταχύτητα περιστροφής όταν η ζήτηση για ενέργεια 
αυξάνεται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παράγει ισχύ ακόμη και αν οι άνεμοι 
έχουν σταματήσει. 
Αν για κάποιο λόγο η ηλεκτρική ενέργεια δεν χρησιμοποιείται, ο εξωτερικός 
δακτύλιος γεμίζει με νερό και μειώνει την ταχύτητα περιστροφής. Όταν ο αέρας 
σταματάει , ή όταν είναι επικίνδυνα δυνατός τα πτερύγια καταρρέουν έτσι ώστε οι 
δύο δακτύλιοι να είναι μαζί και η περιστροφή , έστω και μικρή συνεχίζεται. Όταν 
αυξηθεί η ζήτηση, το νερό μεταφέρεται πάλι στο κέντρο, τα πτερύγια 
ανορθώνονται και η ταχύτητα περιστροφής αυξάνεται. Μια επιτυχημένη 
δοκιμαστική εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί στον ωκεανό κοντά στην 
Χάλμσταντ (Halmstad) στη δυτική ακτή της Σουηδίας .. 
 
Ονομαστική ισχύς: 10 MW 
μέση ισχύς: 4,5 MW  
Ετήσια παραγωγή: 39 000 MWh, Περιοχή Σάρωσης: 24 000 m2  
Ύψος από το επίπεδο του νερού: 210 m  
Βάθος από το επίπεδο του νερού: 228 m 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://seatwirl.com/ 
 
  

http://seatwirl.com/
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3.13. SAVONIUS 

 
 
Η ανεμογεννήτρια Savonius εφευρέθηκε από το μηχανικό Sigurd Johannes 
Savonius το 1922. Όπως η Darrieus , έτσι και η Savonius είναι ανεμογεννήτρια 
κάθετου άξονα με πολύ μεγάλη ωστόσο επιφάνεια αλληλεπίδρασης με τον 
άνεμο. Επίσης είναι ανεμογεννήτρια αντίστασης και όχι άντωσης, άρα η μέγιστη 
ταχύτητα περιστροφής του άξονα είναι αυτή του ανέμου. Η Savonius είναι πιο 
αξιόπιστη από τη Darrieus. Επίσης, όπως όλες οι ανεμογεννήτριες κάθετου 
άξονα, δεν χρειάζεται σύστημα προσανατολισμού και έτσι είναι ιδανική για 
περιοχές με μεταβλητή κατεύθυνση του ανέμου. Σε αντίθεση με την Darrieus, η 
Savonius μπορεί να εκκινήσει από μόνη της χωρίς παροχή ενέργειας από 
εξωτερικό κινητήρα.  
Η ανεμογεννήτρια Savonius είναι μια από της πιο απλές ανεμογεννήτριες. Έχει 
συνήθως δύο ή τρία πτερύγια-αεροτομές μεγάλης επιφάνειας. Η καμπυλότητα 
των πτερυγίων τα ωθεί να περιστραφούν μαζί με τον άνεμο, διότι δημιουργεί 
διαφορά στην τιμή της οπισθέλκουσας δύναμης. Επειδή είναι ανεμογεννήτριες 
αντίστασης αξιοποιούν πολύ λιγότερη δύναμη του ανέμου σε σχέση με άλλες 
παρόμοιου μεγέθους ανεμογεννήτριες άντωσης. Αν η ανεμογεννήτρια δεν είναι 
πάνω σε στύλο, σε ψηλό μέρος, ένα κομμάτι της θα βρίσκεται κοντά στο έδαφός 
και αυτό μειώνει τη συνολική της απόδοση, καθώς στο κατώτερο κομμάτι της θα 
επικρατούν χαμηλότερης ταχύτητας άνεμοι που θα επηρεάζουν όλη την 
επιφάνεια σάρωσης. Γι΄ αυτό το λόγο πολύ συχνά αυτές οι ανεμογεννήτριες, 
ιδιαίτερα αν έχουν μεγάλο ύψος, είναι χωρισμένες κατακόρυφα σε τμήματα που 
δρουν ανεξάρτητα. 
Τουρμπίνες Savonius χρησιμοποιούνται όποτε το κόστος ή η αξιοπιστία είναι 
πολύ πιο σημαντικά από την απόδοση. Τα ανεμόμετρα είναι ουσιαστικά 
ανεμογεννήτριες Savonius .Μεγάλες ανεμογεννήτριες Savonius έχουν 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε θαλάσσια ρεύματα 
βαθέων υδάτων, διότι χρειάζονται μικρά ποσά ενέργειας και πολύ λίγη 
συντήρηση. Οι Savonius είναι ιδανικές για άντληση νερού και γενικά σε 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Savonius_wind_turbine.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Savonius_turbine.svg
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εφαρμογές με υψηλή ροπή και χαμηλές ταχύτητες περιστροφής. Συνήθως δεν 
συνδέονται με το δίκτυο. Οι αεροτομές τους μπορούν να έχουν και ελικοειδές 
σχήμα που τους προσδίδει ομαλή ροπή. Μπορούν να λειτουργήσουν με τον 
άξονα περιστροφής τους τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια. 

  
 
Η Wind Tulip είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, μίας σύγχρονης 
ανεμογεννήτριας Savonius, με προηγμένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά. 
Παραλλαγή. Οι κραδασμοί και ο θόρυβος είναι ελάχιστα. Είναι οικιακής χρήσεως, 
εξαιρετικά οικονομική και αποδοτική για το είδος της. Ξεκινά την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ταχύτητες ανέμου μικρότερες από 2m/s. Η απόσβεση 
του κεφαλαίου της επένδυσης μπορεί να γίνει σε 4-8 χρόνια ανάλογα με την μέση 
ταχύτητα ανέμου της εκάστοτε περιοχής. Εύκολη, γρήγορη και οικονομική  
εγκατάσταση με διάρκεια ζωής 20 χρόνια. Είναι ασφαλής για πτηνά και για 
ανθρώπους. Είναι ιδανική για αγροτικό και αστικό περιβάλλον, εμπορικά κτίρια, 
εργοστάσια, εμπορικά κέντρα, οροφές κατοικιών κλπ. Μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε συστοιχία για υψηλότερη απόδοση. Έχει ύψος 5 m, πλάτος 
3,5 m και βάρος περίπου 300 kgr. Η Wind Tulip παράγει περίπου ισχύ 1kW σε 
ταχύτητες ανέμου 9 m/s. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.whirlopedia.com/savonius-wind-turbines.htm  
http://greenliving.lovetoknow.com/Design_of_a_Wind_Turbine 
http://chaiplanet.org/sites/default/files/2013_WIND_TULIP_BROCHURE_English.
pdf 
  

http://www.whirlopedia.com/savonius-wind-turbines.htm
http://greenliving.lovetoknow.com/Design_of_a_Wind_Turbine
http://chaiplanet.org/sites/default/files/2013_WIND_TULIP_BROCHURE_English.pdf
http://chaiplanet.org/sites/default/files/2013_WIND_TULIP_BROCHURE_English.pdf
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3.14. GALAXY WIND TURBINE 

 
Η ανεμογεννήτρια Galaxy είναι μια τροποποιημένη ανεμογεννήτρια Savonius με 
ένα μοναδικό αεροδυναμικό σχεδιασμό για να απομαστεύει μεγαλύτερη 
ποσότητα ενέργειας. Έχει 4 αεροτομές ανά επίπεδο και ουσιαστικά είναι μια 
μορφή Cycloturbine, δηλαδή η γωνία πρόσπτωσης του ανέμου πάνω στα 
πτερύγια-αεροτομές είναι πάντα η καλύτερη δυνατή. Μπορεί να εκκινήσει μόνη 
της σε ταχύτητα ανέμου 0.5 m/s και αρχίζει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από 
2,5m/s. Στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή ενέργειας σε χαμηλούς ανέμους. 
Είναι επεκτάσιμη, προσαρμόσιμη σε πολλαπλές χρήσεις, απαιτεί ελάχιστη 
συντήρηση και η εγκατάσταση της είναι απλή. Ο σχεδιασμός της την κάνει 38% 
πιο αποτελεσματική από αντίστοιχες του είδους και του μεγέθους της.  
 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.galaxyenergy.in/technology.html 
 
 
 
 

http://www.galaxyenergy.in/technology.html
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3.15. TULIP  

 
Οι κατασκευαστές της Tulip έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην απόδοση 
αυτής της ανεμογεννήτριας όσο και στο design της. Ιδιαίτερα καλαίσθητη, ιδανική 
για αστικό περιβάλλον. Ένα περιβαλλοντικό-τεχνολογικό γλυπτό για την 
παραγωγή καθαρής ενέργειας από οποιαδήποτε κατεύθυνση διότι είναι 
ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα και συγκεκριμένα τύπου Savonius. Εξαιρετικά 
προσιτή με μοντέλα των 2kW, 3kW και 5kW. Η λειτουργία της είναι αθόρυβη και 
χωρίς κραδασμούς. Ξεκινά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ταχύτητες 
ανέμου από 2 m/s.και συνεχίζει την παραγωγή ακόμα και σε ισχυρούς ανέμους. 
Ανάλογα με την ταχύτητα του ανέμου στην περιοχή εγκατάστασης η απόσβεση 
κεφαλαίου μπορεί να γίνει σε 3 έως 8 έτη. Η εγκατάστασή της είναι γρήγορη και 
εύκολη. Έχει διάρκεια ζωής 20 χρόνια και εγγύηση 5 χρόνια. Η συντήρησή της 
είναι απλή και οικονομική. Μπορεί να τοποθετηθεί σε στύλο αλλά αυτό είναι 
προαιρετικό. Μπορεί να τοποθετηθεί σε  τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές 
περιοχές.  

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.leviathanenergyinc.com/wind-tulip.html 
  

http://www.leviathanenergyinc.com/wind-tulip.html
http://www.greenprophet.com/2010/08/first-swt-israeli-grid/
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3.16. WIND LOTUS 

  

 

Η Wind lotus της Leviathan Energy είναι μικρή ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, 
ιδανική για αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
επίπεδες στέγες και έχει ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 3,5kW 
έως 5kW. Η Wind Lotus είναι αεροδυναμικά αποδοτική και οικονομική. Σύμφωνα 
με τους κατασκευαστές είναι 50-100% πιο αποδοτική από ό, τι οποιαδήποτε άλλη 
ανεμογεννήτρια στην κατηγορία της.  
Η Wind LotusTM είναι εξελιγμένο μοντέλο τύπου Savonius, που με το μοναδικό 
σχεδιασμό του, έχει τα πλεονεκτήματα και των δύο τύπων ανεμογεννητριών, και 
άντωσης και αντίστασης. Έχει πέντε αεροτομές και αυτό σημαίνει περισσότερη 
δύναμη εκκίνησης, καλύτερη ισορροπία, και ελάχιστο θόρυβο. Ο αεροδυναμικός 
σχεδιασμός της μπορεί και αξιοποιεί πολύ χαμηλής ταχύτητας ανέμους και έτσι 
μπορεί να τοποθετηθεί σε περισσότερες περιοχές που έχουν ανέμους με 
ταχύτητες 3-5 m/s αρκετές ώρες ανά ημέρα. Αυτό είναι επαρκές για μια λογική 
απόδοση της επένδυσης.  
Το σχήμα της είναι ακίνδυνο για τα πτηνά και έχει επιπλέον ένα προστατευτικού 
λεπτό μεταλλικό δίχτυ. Έχει ύψος 4 m, πλάτος 2,5 m, βάρος περίπου 350 kgr και 
η διάμετρος του δρομέα είναι 2 m. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                               
http://www.leviathanenergyinc.com/wind-lotus.html 
 

http://www.leviathanenergyinc.com/wind-lotus.html
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3.17. TWISTED SAVONIUS-HELIX 

 
Οι ανεμογεννήτριες Helix είναι ανεμογεννήτριες τύπου Savonius με ελικοειδείς 
αεροτομές οι οποίες εξομαλύνουν την περιστροφή. Αξιόπιστες, απλές με 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που τις καθιστούν ιδανικές για χαμηλή ταχύτητα 
ανέμου και εφαρμογές οικιακές και εμπορικές. Έχουν Ιδιαίτερα καλαίσθητο 
σχεδιασμό και μπορούν να δημιουργήσουν συστοιχία. Είναι κατασκευασμένες 
κυρίως από αλουμίνιο και χάλυβα και αντέχουν σε ακραίες συνθήκες.  
Η συναρμολόγηση και η εγκατάστασή είναι απλή. Έχουν χαμηλή ταχύτητα 
περιστροφής και αθόρυβη λειτουργία. Ασφαλείς για τα πτηνά. Μπορούν και 
αξιοποιούν ανέμους τυρβώδεις και δεν χρειάζεται ούτε σύστημα 
προσανατολισμού, ούτε σύστημα εκτροπής. Υπάρχουν δύο μοντέλα: το S322 με 
ισχύ 2kW και το S594 με ισχύ 4,5 kW. 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.helixwind.com/en/index.php 
 
  

http://www.helixwind.com/en/index.php
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3.18. WINDSIDE 

 
 
Οι ανεμογεννήτριες Windside είναι καθέτου άξονα, τύπου Savonius, με ελικοειδή 
πτερύγια-αεροτομές. Όλα τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν 
υψηλή απόδοση, αξιοπιστία, ασφάλεια σε ακραίες συνθήκες ανέμου έως 60m/s 
και όλες τις καιρικές συνθήκες. Η ταχύτητα εκκίνησης παραγωγής ισχύος είναι 2-
5 m/s. Η διάρκεια ζωής τους είναι 50 έτη. Εύκολη συντήρηση, αθόρυβη 
λειτουργία χωρίς κραδασμούς. Ο ελικοειδής σχεδιασμός ομαλοποιεί την 
περιστροφή. Διαθέτει αυτόματη προστασία σε περίπτωση υπερφόρτισης και 
σύστημα πέδησης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή είναι: 
συνθετικό fiberglass, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, υψηλής ποιότητας έδρανα 
που λιπαίνονται. Τα μοντέλα αυτά κατασκευάζονται για να αντέχουν σε αντίξοες  
συνθήκες. Κατάλληλες για απομακρυσμένες ή δύσκολες στην πρόσβαση 
περιοχές. Μπορούν να εγκατασταθούν σε υπεράκτιες εφαρμογές, σε νησιά, στην 
Αρκτική/Ανταρκτική, σε βουνά, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, σε εθνικά 
πάρκα, σε παραμεθόριες περιοχές αλλά και σε καθαρά αστικό περιβάλλον.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.windside.com/ 
  

http://www.windside.com/
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3.19. JET WIND TURBINES 
 

  
 
Η ανεμογεννήτρια Jet είναι κατάλληλη για τους ανέμους χαμηλής ταχύτητας που 
επικρατούν σε κατοικημένες περιοχές. Ανήκουν στην κατηγορία ανεμογεννητριών 
κάθετου άξονα, τύπου Savonius με ελικοειδή πτερύγια, με βελτιωμένο σχεδιασμό 
των αεροτομών για μέγιστη απόδοση σε χαμηλή ταχύτητα ανέμου. Η ταχύτητα 
περιστροφής του άξονα είναι μικρή και έτσι η λειτουργία της είναι αθόρυβη και το 
πλάτος των πτερυγίων μπορεί να αυξηθεί ώστε η επιφάνεια αλληλεπίδρασης με 
τον άνεμο να είναι μεγαλύτερη και η απόδοση της ανεμογεννήτριας σε χαμηλής 
ταχύτητας ανέμους να είναι η μέγιστη δυνατή .Επίσης με αυτόν τον τρόπο η 
ανεμογεννήτρια μπορεί να εκκινήσει σε πολύ χαμηλές ταχύτητες.   
Ο ιδιαίτερος αεροδυναμικός σχεδιασμός των πτερυγίων μειώνει τους 
κραδασμούς και επιτρέπει στην ανεμογεννήτρια να λειτουργεί με ασφάλεια ακόμα 
και σε ανέμους πολύ υψηλής ταχύτητας. Ο σχεδιασμός επιτρέπει στα πτερύγια 
να αξιοποιούν οποιαδήποτε κατεύθυνση του ανέμου και να ανταποκρίνονται  σε 
τυρβώδεις ριπές κατά τρόπο ώστε να μειώνονται τα επικίνδυνα φορτία. 
Ουσιαστικά οι αεροτομές είναι ένα σύνολο από επιμήκεις λωρίδες αλουμινίου, σε 
ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, που δημιουργούν κανάλια αέρα. Στις άκρες της 
κάθε λωρίδας υπάρχει μια ειδικά σχεδιασμένη απόληξη, η οποία βοηθά στην 
ομαλή περιστροφή και μειώνει την αντίσταση του ανέμου καθώς με αυτόν τον 
τρόπο τα ακροπτερύγια της κάθε λωρίδας δεν “σχίζουν” τον αέρα. Αυτές οι 
απολήξεις καθώς και τα κανάλια ανάμεσα στις λωρίδες διαμορφώνουν ένα είδος 
διαχύτη με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής, καθώς η διαφορά 
πίεσης επιταχύνει τον αέρα που περνά διαμέσου. Με αυτόν τον τρόπο χαμηλής 
ταχύτητας άνεμοι μπορούν να αξιοποιηθούν επαρκώς για την παραγωγή 
ενέργειας. Οι απολήξεις βοηθούν και στην αθόρυβη λειτουργία. Αυτά τα 
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χαρακτηριστικά αυξάνουν την απόδοση της ανεμογεννήτριας κατά ένα 
συντελεστή της τάξεως του 1.6 στις χαμηλές ταχύτητες. Η jet ανεμογεννήτρια έχει 
χαρακτηριστικά και ανεμογεννήτριας αντίστασης και ανεμογεννήτριας άντωσης. 
Δεν χρειάζεται σύστημα προσανατολισμού, εκτροπής και ελέγχου φορτίου.  
Οι JET ανεμογεννήτριες είναι ιδανικές για αστικό περιβάλλον καθώς έχουν 
χαμηλά επίπεδα θορύβου, χαμηλές δονήσεις, χαμηλό κόστος, μικρή οπτική 
ρύπανση και απόδοση σε χαμηλής ταχύτητας ανέμους. Δεν απαιτούν συχνή και 
δαπανηρή συντήρηση.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.b2b.bg/ensmallwind.html 
  

http://www.b2b.bg/ensmallwind.html


154 
 

3.20. AEROTECTURE 

 

 
Οι ανεμογεννήτριες της Aerotecture μπορούν να εγκατασταθούν σε στέγες ή να 
ενσωματωθούν στην αρχιτεκτονική των νέων κτιρίων. Έτσι παράγεται καθαρή 
ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή της κατανάλωσης. Ο Aerotectures 
είναι κατάλληλες για αστικό περιβάλλον, επειδή είναι αθόρυβες, χωρίς 
κραδασμούς, ασφαλείς για τα πουλιά, αξιοποιούν ανέμους διαφόρων 
κατευθύνσεων, δεν χρειάζονται προστασία από υπερβολική ταχύτητα. Η 
συντήρηση είναι οικονομική και εύκολη. Κατασκευάζονται από χαμηλού κόστους 
και εύκολα διαθέσιμα υλικά. Δεν χρειάζονται στύλο καθώς η καθεμία είναι 
ενσωματωμένη σε ειδικό μεταλλικό περίβλημα που λειτουργεί σαν βάση. 
Ανάλογα με την ενέργεια που χρειάζεται σε κάθε εφαρμογή, μπορούν να 
τοποθετηθούν συστοιχίες σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη. Ο δρομέας είναι 
ελικοειδής τύπου Savonius. Υπάρχουν 2 μοντέλα διαθέσιμα, το 610V και 712V με 
ονομαστική ισχύ1 και 2,5 kW αντίστοιχα. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να 
αποτελέσουν και μέρος υβριδικού συστήματος καθώς μπορούν να συνυπάρξουν 
με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, πρέπει 
να τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστον 12 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αυτό το 
ύψος ξεπερνά συνήθως τα περισσότερα δέντρα και για κάθε 12 μέτρα οι 
ταχύτητες του ανέμου τείνουν να διπλασιαστούν. Κατάλληλες για την τοποθέτηση 
της Aerotecture θεωρούνται περιοχές με μέση ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον 4.5 
m/s.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.aerotecture.com/products.html  

http://www.aerotecture.com/products.html
http://www.best-solar-energy.com/wp-content/uploads/2008/09/wind-turbine.jpg
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3.21. DS-300 

 
Η ανεμογεννήτρια Ds-300 είναι ένας υβριδικός τύπος ανεμογεννήτριας που 
συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας άντωσης τύπου Darrieus και 
τα χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας αντίστασης τύπου Savonius. Στο 
εσωτερικό μέρος βρίσκεται η Savonius και στο εξωτερικό η Darrieus με τρία 
πτερύγια. Αυτός ο τύπος αυξάνει την απόδοση καθώς αξιοποιεί τα θετικά 
στοιχεία των δύο τύπων.  

A- Ανώτερη ένωση των πτερυγίων 
Darrieus 
B-Τμήμα τύπου Savonius 
C-Τρία πτερύγια darrieus με την 
κλασσική καμπυλότητα 
D-Γεννήτρια 
E- Κατώτερη ένωση των πτερυγίων 
Darrieus 
F-Αποσβεστήρας κραδασμών 
G-Καλωδίωση 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.hi-vawt.com.tw/en/welcome.html 
  

http://www.hi-vawt.com.tw/en/welcome.html
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3.22. HELIX-DARRIEUS 

 
Αυτή η ανεμογεννήτρια με την ιδιαίτερη αισθητική της, είναι αθόρυβη, οικονομική, 
με χαμηλό κόστος συντήρησης και κατάλληλη για την ένταξη σε αστικό 
περιβάλλον. Ξεκινά να παράγει ενέργεια με ταχύτητες ανέμου γύρω 3 m/s . Δεν 
χρειάζεται κιβώτιο ταχυτήτων άρα είναι πολύ αξιόπιστη. Είναι υβριδικό μοντέλο 
που ενσωματώνει τα οφέλη τόσο της Savonius όσο και της Darrieus. Η Savonius 
είναι τοποθετημένη στο κέντρο. Για να εξασφαλιστεί μια ομαλότερη και πολύ 
αθόρυβη λειτουργία, οι αεροτομές έχουν συστραφεί κατά μήκος του άξονα 
περιστροφής, έχουν δηλαδή ελικοειδές σχήμα. Είναι αυτή που εκκινεί πρώτη σε 
πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου, 2.5 m/s, και προσδίδει την απαραίτητα ενέργεια 
εκκίνησης στην Darrieus. Η Darrieus είναι έχει 4 πτερύγια και ονομαστική ισχύ 5 
kW σε ταχύτητα 12 m/s.   
Είναι κατασκευασμένη από πολύ ανθεκτικά κράματα αλουμινίου με όλα τα 
πλεονεκτήματα αυτού του υλικού: ακραία ελαφρότητα, απλή μηχανική 
κατεργασία, αντίσταση στη διάβρωση, αλλά, πάνω απ' όλα, υψηλή 
διαθεσιμότητα, δυνατότητα ανακύκλωσης και υψηλή μηχανική αντοχή. Τα 
στοιχεία αλουμινίου, καθώς και όλα τα εξαρτήματα καλύπτονται με ειδική αντι-
διαβρωτική προστασία για την εγκατάσταση σε θαλάσσιο περιβάλλον ή στην 
έρημο. Έχει διάρκεια ζωής 20 έτη. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.powertransmissionworld.com/the-long-lasting-wind-mini-turbine/ 
  

http://www.powertransmissionworld.com/the-long-lasting-wind-mini-turbine/
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3.23. MAGLEV WIND TURBINE 
 

 
Η μαγνητική αιώρηση, maglev, ή μαγνητική ανάρτηση είναι ένα φαινόμενο κατά 
το οποίο ένα αντικείμενο αιωρείται υπό την επίδραση μαγνητικών πεδίων μόνο, 
χωρίς στήριξη. Η μαγνητική δύναμη χρησιμοποιείται για να αντισταθμίσει τη 
βαρύτητα ή άλλες δυνάμεις. Τα δύο κύρια ζητήματα που εμπλέκονται στη 
μαγνητική αιώρηση είναι καταρχάς η ανυψωτική δύναμη που αντισταθμίσει τη 
βαρύτητα και κατά δεύτερον η σταθερότητα η οποία εξασφαλίζει ότι η ανυψωτική 
δύναμη δεν εξουδετερώνεται.  
Η μαγνητική αιώρηση εφαρμόζεται ήδη στον τομέα των μεταφορών, όπου τα 
τρένα maglev έχουν ταχύτερη και ομαλότερη κίνηση με λιγότερο κόστος 
ενέργειας από τα συμβατικά τρένα. Η μαγνητική αιώρηση είναι μια εξαιρετικά 
αποτελεσματική μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί στις ανεμογεννήτριες. Ο 
δρομέας κάθετου άξονα αιωρείται στον αέρα πάνω από τη βάση του 
μηχανήματος καταργώντας την ανάγκη για ρουλεμάν. Έχει μεγάλο αριθμό 
πτερύγιων. Ο μεγάλος αριθμός πτερυγίων σημαίνει ότι η επιφάνεια που 
αλληλεπιδρά με τον άνεμο είναι μεγάλη όμως τα επίπεδα τριβής θα ήταν πολύ 
υψηλά. Με την μαγνητική αιώρηση αυτό το πρόβλημα αναιρείται.  
Η ανεμογεννήτρια χρησιμοποιεί “full-permanent” μαγνήτες και όχι 
ηλεκτρομαγνήτες και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για να 
λειτουργήσει. Αυτό το σύστημα μαγνητών χρησιμοποιεί μαγνήτες νεοδυμίου 
(neodymium). Εξαιτίας της αιώρησης δεν υπάρχει απώλεια τριβής. Αυτό βοηθά 
στη μείωση του κόστους συντήρησης και αυξάνει την διάρκεια ζωής . 
Εκκινούν σε ταχύτητες ανέμου από 1,5 m/s και συνεχίζουν να λειτουργούν σε 
ανέμους άνω των 40 m/s. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές μία μεγάλη maglev 
θα μπορούσε να παράγει ισχύ 1GW, αρκετή για να τροφοδοτηθούν με ενέργεια 
750.000 σπίτια. Θα αυξήσει επίσης την ικανότητα παραγωγής κατά 20% σε 
σχέση με τις συμβατικές ανεμογεννήτριες με την ίδια ταχύτητα του ανέμου. 
Επίσης θα μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες κατά 50%. Τέλος, η αποτελεσματική 
σχεδίαση του στρόβιλο Maglev έχει μια διάρκεια ζωής 500 χρόνων, ξεπερνώντας 
κατά πολύ τα 20-25 χρόνια των συμβατικών ανεμογεννητριών. Ξεκινούν να 
παράγουν ενέργεια από ταχύτητα 3 m/s. Το κόστος είναι 50-75% λιγότερο για την 
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κατασκευή και απαιτεί λιγότερο χρόνο για να χτίσει. Η συντήρηση είναι 
ευκολότερη καθώς τα σημαντικά εξαρτήματα βρίσκονται στο επίπεδο του 
εδάφους. 
Ένα ακόμα πλεονέκτημα των Maglev είναι η μειωμένη χρήση γης. Ένα αιολικό 
πάρκο με 500 συμβατικές μεγάλες ανεμογεννήτριες απαιτεί 129 εκατ. m2. Μια 
Maglev 1GW απαιτεί 404 χιλ. m2. Άρα μειώνεται το κόστος μίσθωσης γης και οι 
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επίσης δεν βλάπτει πτηνά και ζώα. Η 
ανεμογεννήτρια βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. 
 

 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.cityofevanston.org/assets/OGT%20Evanston%20RFI.pdf 
http://peswiki.com/index.php/Directory:MagLev_Wind_Power_Generator 
http://www.maglev.net/news/the-super-power-of-maglev-windmills 
 
 
  

http://www.cityofevanston.org/assets/OGT%20Evanston%20RFI.pdf
http://peswiki.com/index.php/Directory:MagLev_Wind_Power_Generator
http://www.maglev.net/news/the-super-power-of-maglev-windmills/
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3.24. FTC 

 
Η FTC είναι ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα που αξιοποιεί την μαγνητική 
ανύψωση. Ξεκινά να παράγει ενέργεια από ταχύτητα 2.2 m/s και αντέχει ανέμους 
έως 54m/s. Περιλαμβάνει κιβώτιο ταχυτήτων και ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης. 
Είναι κατασκευασμένη κυρίως από ειδικό κράμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται 
στην αεροναυπηγική και ατσάλι. Έχει ύψος 3.7 m, διάμετρο βάσης επίσης 3.7 m 
και ζυγίζει συνολικά 6 τόνους. Η κυκλική βάση περιλαμβάνει και προστατεύει όλα 
τα μηχανικά εξαρτήματα εκτός από το δρομέα και βοηθά αεροδυναμικά την 
περιστροφή. Έχει ονομαστική ισχύ 250kW σε ταχύτητα ανέμου 10m/s. Είναι 
αθόρυβη, χωρίς κραδασμούς και τοποθετείται στο έδαφος σε μέρη με υψηλούς 
ανέμους και απαλλαγμένα από εμπόδια. Δεν συνιστάται για οροφές ή πόλεις.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.directionalenergy.com/250-kw-vertical-axis-wind-turbine/ 
  

http://www.directionalenergy.com/250-kw-vertical-axis-wind-turbine/
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3.25. KOHILO 
 

  
 
Η ανεμογεννήτρια Kohilo (το όνομά της σημαίνει απαλό αεράκι στη γλώσσα της 
Χαβάης) είναι μια ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, με ειδικό αεροδυναμικό 
σχεδιασμό πτερυγίων, που αυξάνουν την απόδοσή της. Εφευρέθηκε από το 
μηχανολόγο μηχανικό Derek Grassman. Τα αεροδυναμικά της πτερύγια 
επιτρέπουν κάθε στιγμή την πιο αποδοτική γωνία πρόσπτωσης, αυξάνοντας την 
άντωση, άρα και την ταχύτητα περιστροφής και δημιουργώντας ένα είδος 
θαλάμου συμπίεσης που επιταχύνει ακόμα παραπάνω τον άξονα περιστροφής. 
Διαθέτει μαγνητικό έδρανο που δημιουργεί μαγνητική ανύψωση (magnetic 
bearing) ελαχιστοποιώντας την τριβή στα κύρια ρουλεμάν. Ο μαγνήτης της 
γεννήτριας δεν είναι από σίδηρο. Επιπλέον, η μαγνητική ανύψωση αυξάνει τη 
διάρκεια ζωής και την απόδοση του κύριου μηχανικού συστήματος καθώς μειώνει 
τα δυναμικά φορτία και τις τριβές. 
Η Kohilo έχει κατασκευαστεί για χαμηλό υψόμετρο και τυρβώδεις ανέμους 
χαμηλής ταχύτητας. Ωστόσο έχει μεγάλο εύρος στις ταχύτητες ανέμου που 
μπορεί να αξιοποιήσει, από 1.3 m/s έως 55m/s. Είναι συμπαγής, ελαφριά και η 
εγκατάστασή της είναι απλή και οικονομική. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο ίδιας 
τεχνολογίας με αυτή των αεροσκαφών. Είναι αθόρυβη, ασφαλής για τα πτηνά και  
έχει σύστημα απορρόφησης κραδασμών Είναι κατασκευασμένη από 99% 
ανακυκλώσιμα υλικά. Η Kohilo μπορεί να ενσωματωθεί αρμονικά στο αστικό 
τοπίο και μπορεί να βαφτεί σε οποιοδήποτε χρώμα. Είναι κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές. Η φορητότητα του συστήματος 
επιτρέπει την εγκατάστασή του στις στέγες των σπιτιών, σε σιλό δημητριακών 
ακόμα και σε ρυμουλκούμενα. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.kohilowind.com/  

http://www.kohilowind.com/
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3.26. MAG-WIND 

 

 
Η ανεμογεννήτρια Mag-wind χρησιμοποιεί επίσης μαγνητική αιώρηση. Μπορεί 
και παράγει 5kW ισχύος με ταχύτητα ανέμου 12.5 m/s και είναι κατάλληλη για 
στέγες σε αστικό ή αγροτικό περιβάλλον. Η εφαρμογή της μαγνητικής αιώρησης 
μειώνει την τριβή, και το θόρυβο. Έχει κομψό σχεδιασμό και με τον αεροδυναμικό 
σχήμα της και τη μαγνητική αιώρηση μπορεί να είναι πιο αποδοτική από άλλες 
ανεμογεννήτριες του αντίστοιχου μεγέθους. Αρχίζει να παράγει ενέργεια από 
ταχύτητα 2.2m/s και μέχρι ταχύτητα 45 m/s, που σημαίνει ότι μπορεί να χειριστεί  
καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. 
Η Mag-Wind ζυγίζει 113 κιλά και είναι τοποθετημένη πάνω σε τετραγωνική βάση 
μεγέθους 1.2 m2. Ο δρομέας αιωρείται επί ενός μαγνήτη, και τα πηνία που 
παράγουν τη δύναμη βρίσκονται στον εξωτερικό δακτύλιο της βάσης. Τα άκρα 
των πτερύγιων που κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα έχουν μαγνήτες. Έχει 
ύψος 1.2 μέτρα και μπορεί να λειτουργήσει απερίσπαστα με πάγο και χιόνι. Τα 
λειτουργικά έξοδα είναι ελάχιστα και η συντήρηση οικονομική 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.treehugger.com/renewable-energy/mag-wind-vertical-axis-turbine-for-
your-home.html 
http://www.greengeek.ca/magnetic-levitation-residential-wind-turbines/ 
  

http://www.treehugger.com/renewable-energy/mag-wind-vertical-axis-turbine-for-your-home.html
http://www.treehugger.com/renewable-energy/mag-wind-vertical-axis-turbine-for-your-home.html
http://www.greengeek.ca/magnetic-levitation-residential-wind-turbines/
http://www.mag-wind.com/
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3.27. ADAM FULLER TURBINE 
 

 
 
Η ανεμογεννήτρια Fuller αποτελείται από 8 επίπεδα που το καθένα έχει 4 
αεροτομές. Η επιφάνεια αλληλεπίδρασης με τον άνεμο είναι πολύ μεγάλη, 
υπάρχουν πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης με κατάλληλο αεροδυναμικό 
σχεδιασμό και έτσι η ανεμογεννήτρια μπορεί να αξιοποιήσει ακόμα και τις 
χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου. Μέχρι στιγμής, το πρωτότυπο λειτουργεί 
αλάνθαστα και πιστά στα θεωρητικά αποτελέσματα. Είναι επεκτάσιμη και για 
κάθε επίπεδο που προστίθεται, με ύψος 3 m, υπάρχει μεγάλη αύξηση της 
παραγωγής. Σε αυτό βοηθά και η μεγάλη αεροδυναμική απόδοση των 
πτερύγιων.  
Είναι ασφαλής για τα πουλιά, καθώς είναι ορατή. Είναι αθόρυβη και παράγει 
ενέργεια ακόμα και σε ανέμους ταχύτητας 22m/s. Ο τελικός στόχος των 
κατασκευαστών είναι ένα μοντέλο 36 μέτρων. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://cleantechnica.com/2009/01/27/the-impossible-wind-turbine-design-that-
just-might-work/ 
  

http://cleantechnica.com/2009/01/27/the-impossible-wind-turbine-design-that-just-might-work/
http://cleantechnica.com/2009/01/27/the-impossible-wind-turbine-design-that-just-might-work/
http://f00.inventorspot.com/images/l_497b1ec2f5a84e278642c1f9f583ef2a.preview.jpg
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3.28. TOM’S WHIRLIGIG 

  
Ο εφευρέτης από το Τορόντο Tom J. Gilmour δημοσίευσε πρόσφατα τα σχέδια 
του για την ανεμογεννήτρια Tom Whirligig. Ο σχεδιασμός της είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκος. Το επίκεντρο αυτού του νέου σχεδιασμού είναι ένα συνεχώς 
περιστρεφόμενο κυκλικό πλαίσιο το οποίο στεγάζει οκτώ συμμετρικές αεροτομές. 
Το πλαίσιο είναι τοποθετημένο σε ένα σταθερό κατακόρυφο άξονα. Κάθε 
επιμέρους αεροτομή μπορεί να περιστρέφεται 360° σε ατομικό κατακόρυφο 
άξονα, ανεξάρτητα από την κύρια άτρακτο. Υπάρχει προσαρτημένο ανεμοδείκτης 
που κρατά τον κεντρικό άξονα στραμμένο προς τον άνεμο. Σε ανέμους υψηλής 
έντασης, οι αεροτομές μπορούν να παραμείνουν σε μηδενική γωνία προσβολής, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή και η καταστροφή. Η άτρακτος θα πρέπει 
να είναι ισχυρή για να στηρίζει τις αεροτομές. Ο κατασκευαστής συνιστά 
αεροτομές με αριθμό πολλαπλάσιο του 4. για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Δεν 
υπάρχει όριο στο μέγεθος της κατασκευής, εξαρτάται από την παραγόμενη ισχύ . 
Ο κεντρικός άξονας είναι σταθερός ώστε να αντέχει υψηλά φορτία. Το πλαίσιο 
συνδέεται με τον κεντρικό άξονα σε δύο σημεία, στο κάτω και στο πάνω μέρος. 
Επίσης οι αεροτομές συνδέονται με το πλαίσιο, στο πάνω και στο κάτω μέρος, 
και είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ υλικό.  
Η δύναμη του ανέμου μεταφέρεται από την περιστροφή των αεροτομών 
απευθείας στο πλαίσιο. Οι αεροτομές περιστρέφονται ανεξάρτητα η μια από τις 
άλλες, είτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Η συνολική απόδοση είναι το 
άθροισμα των επιμέρους περιστροφών, και η πιθανή περιστροφή του ίδιου του 
πλαισίου. Η ανεμογεννήτρια είναι σε πειραματικό στάδιο και δεν υπάρχουν 
αναφορές για απόδοση. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
http://www.alternative-energy-news.info/vertical-axis-windmill/ 
  

http://www3.sympatico.ca/t.j.gilmour/
http://www.alternative-energy-news.info/vertical-axis-windmill/


164 
 

3.29. DEBA BROTHER 

 
 
Η Deba Brother ανεμογεννήτρια είναι κάθετου άξονα με ιδιαίτερο σχεδιασμό 
αεροτομών. Αποτελείται ουσιαστικά από πολλές κωνικού σχήματος αεροτομές, 
τοποθετημένες κοντά η μια στην άλλη, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο την 
επιφάνεια αλληλεπίδρασης με τον άνεμο. Αυτό το νέο είδος των 
ανεμογεννητριών είναι εξαιρετικά ευσταθές, λόγω της εξάπλωσης της πίεσης του 
ανέμου σε πολλούς μικρούς συλλέκτες αντί για 3 μεγάλα πτερύγια. Σχεδιάστηκε 
για ονομαστική ισχύ 15kW. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://debabrother.en.ec21.com/Aerogenerator--4007942_4008080.html 
  

http://debabrother.en.ec21.com/Aerogenerator--4007942_4008080.html
http://www.isp.org.cn/pz1742474-cz71be02-aerogenerator.html
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3.30. URBANITE 

 
Οι ανεμογεννήτριες Urbanite είναι ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα που θυμίζουν 
εγκαταστάσεις εξαερισμού. Κατασκευάζονται από ειδικά επεξεργασμένο 
αλουμίνιο που τους προσδίδει μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή. Οι 
μονάδες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις ταχύτητες του ανέμου και ποτέ 
δεν κλείνουν σε ισχυρούς ανέμους. Έχουν χαμηλό κόστος κατασκευής, 
εγκατάστασης, μεταφοράς και συντήρησης. Είναι ασφαλείς για τα πτηνά και 
ενσωματώνονται αρμονικά στο αστικό περιβάλλον. Είναι κατάλληλες για αστικό , 
βιομηχανικό, αγροτικό περιβάλλοντα. Η εταιρεία κατασκευάζει πολλά μοντέλα. 
 

 
Το παραπάνω μοντέλο Urbanite 1000 έχει ονομαστική ισχύ εξόδου 1000 W. Η 
λειτουργία του είναι αθόρυβη και με ελάχιστες δονήσεις. Η διάρκεια ζωής του 
είναι 20 χρόνια. Έχει ύψος: 1,4m, πλάτος 1,1m και βάρος 100 kgr 
Παρακάτω φαίνονται τα μοντέλα Supa-Flo 500 που μπορούν να λειτουργήσουν 
και ως ανεμογεννήτριες και ως μονάδα εξαερισμού. Είναι 100% αδιάβροχα και 
μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα και σε ταχύτητες ανέμου 45m/s. Η ονομαστική 
ισχύς του είναι 500W. Κατάλληλα για οροφές 
Το μοντέλο Patriot έχει ονομαστική ισχύ 2.5kW σε ταχύτητα 10.7 m/s. Ζυγίζει  
136 kg. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε συστοιχίες 
για την παραγωγή μεγάλης ποσότητας ενέργειας. Είναι ιδιαίτερα προσιτό.  
Τέλος τα μοντέλα οροφής Renegade με ονομαστική ισχύ 5kW και Liberator με 
ονομαστική ισχύ 7.5 kW. 

http://www.rooftopwind.biz/order/urbanite_order.html
http://rooftopwind.biz/html/urbanite_commercial_wec.html
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.rooftopwind.biz/html/urbanite_wec.html 
  

http://www.rooftopwind.biz/html/urbanite_wec.html
http://rooftopwind.biz/html/supa_flo_wec.html
http://rooftopwind.biz/images/htowers_rev1_wh.png
http://rooftopwind.biz/html/renegade_5_kw_va_wec.html
http://rooftopwind.biz/html/liberator_7500_kw_va_wec.html
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3.31. MCCAMLEY 

 
Η ανεμογεννήτρια McCamley είναι κάθετου άξονα. Ο στάτης είναι ένα 
αεροδυναμικό περίβλημα που αυξάνει την ταχύτητα του ανέμου και ταυτόχρονα 
προστατεύει το δρομέα. Η πέδηση γίνεται ηλεκτρικά και η ρύθμιση της ταχύτητας 
σε συνθήκες υψηλής ταχύτητας του ανέμου γίνεται από παθητικό σύστημα του 
πτερυγίου. Τα κύρια δομικά στοιχεία της McCamley κατασκευάζονται από 
συνθετικά υλικά. Αυτά διασφαλίζουν ελαφριές δομές, επαρκή αντοχή, ακαμψία 
και δυνατότητα αεροδυναμικού σχεδιασμού. Η ταχύτητα περιστροφής του 
δρομέα είναι μια παράμετρος σχεδιασμού που μπορεί να ρυθμιστεί. Αυτό 
σημαίνει ότι η ταχύτητα του δρομέα είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα του 
ανέμου, πράγμα που σημαίνει ότι ριπές ανέμου, καταιγίδες και ισχυροί  άνεμοι 
δεν αποτελούν απειλή και η McCamley θα συνεχίσει να παράγει ενέργεια. 
Σε αστικό περιβάλλον με μέση ταχύτητα ανέμου κατά μέσο όρο 7m/s η 
απόσβεση κεφαλαίου μπορεί να γίνει μέσα σε 5 έτη. Είναι κατάλληλη για 
τοποθέτηση σε κτίρια σε αστικό περιβάλλον. Μπορεί να εκκινήσει από μόνη της 
σε ταχύτητες ανέμου από 1,8 m/s και δεν έχει ανώτατο όριο ταχύτητας ανέμου. Η 
λειτουργία της είναι αθόρυβη, χωρίς κραδασμούς και ασφαλής για πτηνά. Το 
μικρό της βάρος μειώνει τις στατικές δομικές απαιτήσεις των κτιρίων. Ο στάτης με 
τα πολλά σημεία στήριξης προσδίδει καλύτερη κατανομή του φορτίου. Ο 
σχεδιασμός της είναι αισθητικά ευχάριστος και μπορεί να ενσωματωθεί οπτικά 
στο αστικό τοπίο. Η επιφάνεια του στάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
διαφήμιση, ή να βαφτεί σε κάποιο επιθυμητό χρώμα. Είναι ανεμογεννήτρια 
κάθετου άξονα άρα είναι σε θέση να χειριστεί καλύτερα μεταβολή της 
κατεύθυνσης του ανέμου και της ταχύτητάς του.  
Η εταιρεία σχεδιάζει μοντέλο των 5MW και των 10 MW  που προορίζονται για 
χρήση σε μεγάλα υπεράκτια πάρκα. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.mccamley.com/index.php?mod=home 
http://people.bath.ac.uk/ahgha20/PDF%20doc/Brochure%20%20McCamley%20
Middle%20East.pdf  

http://www.mccamley.com/index.php?mod=home
http://people.bath.ac.uk/ahgha20/PDF%20doc/Brochure%20%20McCamley%20Middle%20East.pdf
http://people.bath.ac.uk/ahgha20/PDF%20doc/Brochure%20%20McCamley%20Middle%20East.pdf
http://www.gizmag.com/flat-pack-wind-turbine/23358/pictures#2
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3.32. TURBINATOR 

  
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανεμογεννήτριας Turbinator είναι ο σχεδιασμός 
του δρομέα της. Αποτελείται από πτερύγια τα οποία μπορούν να κινούνται και 
όταν είναι κλειστά δημιουργούν μια σφαίρα. Υπάρχει σύστημα που διαχειρίζεται 
το άνοιγμα των πτερυγίων προσφέροντας την καλύτερη γωνία πρόσπτωσης, την 
μεγαλύτερη απομάστευση ενέργειας, τη ρύθμιση στροφών και την προστασία 
από ισχυρούς άνεμους και απότομες μεταβολές .Σε ανέμους άνω των 40m/s τα 
πτερύγια κλείνουν εντελώς. Είναι χωρισμένα στην μέση και το κάθε κομμάτι έχει 
διαφορετική καμπυλότητα, ώστε να  γυρίζουν αντίθετα. Δηλαδή το πάνω μισό 
μέρος της ανεμογεννήτριας περιστρέφεται με την αντίθετη φορά από ότι το κάτω 
μισό. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται τα φορτία και αξιοποιείται μεγαλύτερο 
μέρος της αιολικής ενέργειας.  
Λειτουργεί σε ταχύτητες άνεμου από 1.7 ως 40m/s παράγοντας από 60kW έως 
700kW, ανάλογα με το μέγεθος του μοντέλου και την ταχύτητα του ανέμου. 
Μπορούν να αντέχουν σε παγωμένες περιοχές και με πολλές βροχές. Η 
Turbinator είναι συμπαγής, ελαφριά, με διαστάσεις 10m*8.5m. Μπορεί να 
εγκατασταθεί απευθείας στην κορυφή των εγκαταστάσεων του τελικού χρήστη, 
με ελάχιστο αντίκτυπο στις υφιστάμενες δομές οροφής. Μια τυπική εγκατάσταση 
έχει ύψος 12m και βρίσκεται σε απόσταση 7-9m από το άκρο της οροφής, έτσι 
είναι ελάχιστα ορατή από το επίπεδο του εδάφους. Καθότι είναι ανεμογεννήτριες 
κάθετου άξονα δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα τοποθέτησης ανάλογα με την 
κατεύθυνση του ανέμου. Είναι αθόρυβες. 
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Οι ανεμογεννήτριες Turbinator είναι κατάλληλες για αγροτικές και 
απομακρυσμένες περιοχές, νησιά που αναγκάζονται ως επί το πλείστον  να 
εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια, καζίνο και θέρετρα που χρησιμοποιούν σημαντικά 
ποσά ενέργειας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα για φωτισμό, 
μηχανήματα, πάρκινγκ και άλλες υπηρεσίες. Οι Turbinator μπορεί να καλύψει ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών αναγκών, σύμφωνα με τους 
κατασκευαστές το 70%. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μικρές 
βιομηχανικές μονάδες. Μπορούν να εγκατασταθούν στα σημεία κατανάλωσης 
οπότε δεν υπάρχουν έξοδα και απώλειες μεταφοράς. Τοποθετούνται σε οροφές 
και μπορούν να δημιουργήσουν συστοιχίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμα 
δύο μοντέλα ισχύος 60kW και 120kW. Τα μελλοντικά σχέδια της NMWE 
περιλαμβάνουν 5 μεγέθη: 60kW, 120kW, 200kW, 500kW και 700kW. Η 
συντήρησή της είναι οικονομική και εύκολη. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://nmwenergy.com/technology/ 
 
  

http://nmwenergy.com/technology/
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3.33. INVENTO 
Η Invento είναι μια εναλλακτική ανεμογεννήτρια που βασίζεται στις αρχές 
κινηματικής. Η κινηματική διαπραγματεύεται τη μελέτη της κίνησης των σωμάτων 
χωρίς να λαμβάνει ωστόσο υπόψιν τις δυνάμεις ή τις ροπές που τις προκαλούν. 
Αρκεί άνεμος χαμηλής ταχύτητας για να εκκινήσει, και οι κατασκευαστές 
στοχεύουν στην μέγιστη απόδοση σε χαμηλούς αστικούς ανέμους. Ο 
αεροδυναμικός σχεδιασμός είναι εμπνευσμένος από την αισθητική της 
ιστιοπλοΐας. Η τριγωνική αεροτομή λειτουργεί ως σύστημα προσανατολισμού, 
παρόλο που η ανεμογεννήτρια είναι κάθετου άξονα, και επίσης ως στατικό 
στοιχείο. Τοποθετείται σε πύργο ιδανικού ύψους 8 μέτρων. 

 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://cargocollective.com/DrechselDesign/filter/turbine/Invento 
  

http://cargocollective.com/DrechselDesign/filter/turbine/Invento
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3.34. STATOEOLIEN 
 

 
 
Η ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα statoeolien αποτελείται από ένα σταθερό 
στάτη-περίβλημα που επιταχύνει και διοχετεύει τον άνεμο με βέλτιστη δύναμη 
πάνω στο δρομέα. Η statoeolien μπορεί να επωφεληθεί από ανέμους χαμηλής 
ταχύτητας και διαφορετικών κατευθύνσεων. Άρα μπορούν να εγκατασταθούν σε 
αστικά περιβάλλοντα 
Η καμπύλη ισχύος της είναι διαφορετική από καμπύλες ισχύος συμβατικών 
ανεμογεννητριών διότι συνήθως όταν οι ανεμογεννήτριες φτάνουν την 
ονομαστική ταχύτητα και την ονομαστική ισχύ παραμένουν σε αυτό το επίπεδο. 
Η statoeolien μπορεί να παράγει ενέργεια ακόμα και σε ταχύτητες ανέμου 45m/s 
και αντέχει ανέμους ταχύτητας 56m/s.  
Το 2002 η statoeolien διακρίθηκε με το βραβείο Alfred SAUVY. Είναι αξιόπιστη, 
αθόρυβη, καλαίσθητη, έχει χαμηλή ταχύτητα περιστροφής του δρομέα και 
μειωμένους κραδασμούς. Μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στο αστικό 
περιβάλλον και να εγκατασταθεί απευθείας σε ένα κτίριο, χωρίς τη χρήση 
πυλώνα. Ωστόσο μπορεί να τοποθετηθεί και σε στύλο. Η συντήρησή της είναι 
απλή. Τα πτερύγια του δρομέα ακολουθούν τις ίδιες αρχές αεροδυναμικής όπως 
τα φτερά των αεροσκαφών. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τα πτερύγια του δρομέα 
και τα πτερύγια του στάτη να είναι όχι μόνο άκαμπτα, αλλά και πολύ ελαφριά.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.eliogir.com/ 
http://peswiki.com/index.php/Directory:Gual_Industrie_StatoEolien_Vertical-
Axis_Wind_Turbine 
  

http://www.eliogir.com/
http://peswiki.com/index.php/Directory:Gual_Industrie_StatoEolien_Vertical-Axis_Wind_Turbine
http://peswiki.com/index.php/Directory:Gual_Industrie_StatoEolien_Vertical-Axis_Wind_Turbine
http://peswiki.com/index.php/Image:Statoeolien_rotor_stator_300.gif
http://peswiki.com/index.php/Image:Statoeolien_power_curve_400.gif
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3.35. SPIRAL DRAG 

 
Αυτή η ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα χρησιμοποιεί την αντίσταση του 
ανέμου για να περιστρέψει το δρομέα που έχει σχεδιαστεί ως μια εξελιγμένη-
συμπαγής σπείρα (involute spiral). Χρησιμοποιεί πτερύγια αλουμινίου που 
σχηματίζουν μια εξελιγμένη- συμπαγή σπείρα, κωνικού σχήματος. Με αυτό το 
σχεδιασμό η επιφάνεια αλληλεπίδρασης με τον άνεμο είναι πολύ μεγάλη. Τα τρία 
μεγάλα πτερύγια-αεροτομές (vanes) εξελιγμένης σπείρας ωθούν τον άνεμο προς 
τα πτερύγια και διαμέσου αυτών από ειδικά περάσματα. Αυτό σημαίνει ότι ο 
άνεμος πιέζει ομοιόμορφα την επιφάνεια του πτερύγιου που έχει την κατάλληλη 
καμπυλότητα, και συνεχώς ανακατευθύνεται. Με τον τρόπο αυτό απορροφάται η 
περισσότερη κινητική ενέργεια από τον άνεμο, καθότι αυτός προσπίπτει στις 
αεροτομές και κατόπιν κυλάει στην επιφάνεια σε όλη τη διάμετρο του στροβίλου, 
καθώς δημιουργείται περιοχή χαμηλής πιέσεως πίσω από το δρομέα που έλκει 
και επιταχύνει τον άνεμο. Έτσι αυξάνεται η άντωση και μειώνεται η 
οπισθέλκουσα. Με αυτόν τον αεροδυναμικό σχεδιασμό παράγεται περισσότερη 
ροπή και μάλιστα με το ένα πέμπτο της ταχύτητας ανέμου. Άρα μπορούν να 
αξιοποιηθούν χαμηλής ταχύτητας άνεμοι.  
 
Η διάμετρος βάσης είναι 1.2m και η διάρκεια ζωής υπολογίζεται στα 20 χρόνια 
Είναι ασφαλής για τα πτηνά και εύρωστη. Τοποθετείται σε πύργο ύψους 6m. Η 
ανεμογεννήτρια ζυγίζει 10 kgr και η όλη κατασκευή συμπεριλαμβανομένου του 
δρομέα, του στύλου και των διαφόρων απαραίτητων εξαρτημάτων, εκτός από 
γεννήτρια και κιβώτιο ταχυτήτων, ζυγίζει μόλις 15 kgr. Η γεννήτρια και το κιβώτιο 
ταχυτήτων, που είναι τα βαριά εξαρτήματα, βρίσκονται στο έδαφος όπου είναι 
εύκολο να εγκατασταθούν, να συντηρηθούν και δεν επιβαρύνουν τον πύργο. 
Ενώ η κυλινδρική διατομή έχει μεγαλύτερο εμβαδόν επιφανείας, υπάρχουν 
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πολλά πλεονεκτήματα στο κωνικό σχήμα. Είναι ευκολότερο να είναι η κατασκευή 
σκληρή, ελαφριά και με μεγαλύτερη ισορροπία. Η βαρύτητα χρησιμοποιείται με 
θετικό τρόπο δημιουργώντας ροπή Ο σχεδιασμός είναι ακόμα σε πειραματικό 
στάδιο και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την απόδοσή της. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.fundamentalform.com/html/wind_power_analysis.html 
http://www.fundamentalform.com/html/involute_wind_turbine.html 
 
  

http://www.fundamentalform.com/html/wind_power_analysis.html
http://www.fundamentalform.com/html/involute_wind_turbine.html


174 
 

 

3.36. WEPOWER 

 
 
Η εταιρεία WePOWER έχει κατασκευάσει μια συμπαγή ανεμογεννήτρια άντωσης 
καθέτου άξονα. Μπορεί να παράγει 10 kW σε ταχύτητα ανέμου 12.5 m/s. Η 
ταχύτητα εκκίνησης είναι 2.7 m/s. Αυτή η ανεμογεννήτρια δεν χρειάζεται 
μηχανισμό πέδησης και μπορεί να εκκινήσει από μόνη της. Είναι μικρή, σχεδόν 
αθόρυβη και μπορεί να λειτουργήσει σε συστοιχία. Ο σχεδιασμός επιτρέπει την 
πλήρη ισχύ εξόδου σε ταχύτητα ανέμου 27 m/s και από κει και πέρα η 
ανεμογεννήτρια δεν περιστρέφεται γρηγορότερα. Όπως όλες οι ανεμογεννήτριες 
καθέτου άξονα, δεν χρειάζεται σύστημα προσανατολισμού. Διαθέτοντας μόνο ένα 
κινούμενο μέρος ελαχιστοποιείται η συντήρηση. Επίσης χρησιμοποιεί γεννήτρια 
άμεσης οδήγησης οπότε δεν απαιτείται και κιβώτιο ταχυτήτων. Είναι ασφαλής για 
τα πτηνά. 
Τα πλατιά της πτερύγια μπορούν να αποτελέσουν χώρο διαφήμισης. Η 
προώθηση αυτής της εφαρμογής από την εταιρεία λέγεται "windvertising," όπου 
το λογότυπο της εκάστοτε εταιρείας είναι τυπωμένο σε όλες τα πτερύγια .Το 
τελικό αποτέλεσμα είναι μια δυναμική, κινούμενη διαφήμιση που τροφοδοτείται 
από καθαρή αιολική ενέργεια. Το κόστος συντήρησης είναι ιδιαίτερα χαμηλό και η 
διάρκεια ζωής μεγάλη. διατίθεται σε 4 μοντέλα με ισχύ 1.2kW, 3.4kW, 5.5kW και 
12kW. Μπορεί να εγκατασταθεί σε αστικό περιβάλλον ή και αγροτικό, σχεδόν 
οπουδήποτε, σπίτια, βάρκες, κτίρια, απομακρυσμένες κατοικίες κλπ.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2006/08/pacwind_vawt.html 
http://multivu.prnewswire.com/mnr/perelloandcompany/36805/ 
  

http://www.wepower.us/
http://thefraserdomain.typepad.com/energy/2006/08/pacwind_vawt.html
http://multivu.prnewswire.com/mnr/perelloandcompany/36805/
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3.37. ANEMOOS 3 

 
 
O Anemoos 3 είναι μια ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα, κατασκευασμένη από 
ανακυκλωμένο πολυμερές. Αυτή η συσκευή λειτουργεί χωρίς θόρυβο, χωρίς 
κραδασμούς και ζυγίζει μόλις 300 kgr. Δεν επηρεάζεται από τις ξαφνικές αλλαγές 
του ανέμου ή την κακοκαιρία. Για την παραγωγή της απαιτείται χαμηλή 
κατανάλωση πόρων και ενέργειας. Έχει διάρκεια ζωής 40 χρόνια. Μπορεί να 
εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε περιοχή, βιομηχανική, αγροτική, παραθαλάσσια, 
απομονωμένα χωριά και κατοικίες αποτελώντας αξιόπιστη λύση για το 25% του 
παγκόσμιου πληθυσμού που δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο. Κυρίως, 
όμως, μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα στις στέγες υφιστάμενων κτιρίων, μιας 
πόλης χωρίς να προκαλεί οπτική όχληση. Επίσημα, το νέο μοντέλο 
παρουσιάστηκε στο Μονακό, όπου την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο 
Πρίγκιπας Αλβέρτος . 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://cal12news.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3402.html 
  

http://cal12news.blogspot.gr/2012/10/blog-post_3402.html
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3.38. WIND PORTS 

 

Η WindPorts είναι ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα που έχει σχήμα L. Ο αέρας 
πέφτει κάθετα στα πτερύγια, διοχετεύεται μέσα στη παραβολικού σχήματος βάση 
και επιστρέφει στο περιβάλλον. Η παραβολική βάση λειτουργεί αεροδυναμικά, 
δημιουργώντας διαφορά πίεσης και ουσιαστικά ο άνεμος έλκεται στα πτερύγια 
και τα περιστρέφει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Η κατασκευή της είναι αποτέλεσμα 
πολύπλοκων μαθηματικών μοντέλων και προσομοιώσεων. Αξιοποιεί ανέμους 
ταχύτητας από 2.5m/s μέχρι 24m/s και οποιασδήποτε κατεύθυνσης. Είναι σχεδόν 
αθόρυβη, χωρίς δονήσεις, εύρωστη, ελαφριά, ασφαλής και απαιτεί ελάχιστη 
συντήρηση. Η τοποθέτηση είναι απλή, χωρίς την ανάγκη μεγάλου γερανού. Η 
WindPorts δεν απαιτεί μηχανικό σύστημα πέδησης για να προστατευτεί από 
ισχυρούς ανέμους. Είναι κατασκευασμένη από fiberglass, αλουμίνιο, ανοξείδωτο 
χάλυβα και PVC άρα είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη διάβρωση. Η WindPorts έχει 
διάρκεια ζωής 30 έτη. 

Μπορεί να τοποθετηθεί σε αστικό, αγροτικό, βιομηχανικό, εμπορικό περιβάλλον 
ακόμα και πάνω σε οροφές. Μπορούν σε έναν πύργο να τοποθετηθούν 
περισσότερες από μια για την παραγωγή περισσότερης ενέργειας χωρίς να 
αυξάνεται η διάμετρος της βάσης. Μπορεί να παράγει 5 kW και ανάλογα με τη 
συστοιχία έως και 20 kW. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν σύστημα άντλησης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.windports.com/welc.html 

  

http://www.windports.com/welc.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 

4.1. INVELOX 
 

 
Αυτό το μοντέλο αξιοποιεί την αρχή του Venturi και ονομάζεται Invelox, από την 
εταιρεία Sheerwind. H γεννήτρια αυτή συλλαμβάνει, επιταχύνει και συγκεντρώνει 
τον αέρα. Σε αντίθεση με τις κλασσικές ανεμογεννήτριες που βρίσκονται σε 
πύργους στήριξης αξιοποιώντας με άμεση επαφή ένα μέρος του ανέμου, οι 
invelox διοχετεύουν τον άνεμο, μέσω σήραγγας όπου επιταχύνεται, σε 
ανεμογεννήτρια που βρίσκεται στο έδαφος. Η γεννήτρια βρίσκεται στο έδαφος και 
αυτό διευκολύνει τόσο την τοποθέτηση όσο και την συντήρηση ή επιδιόρθωσή 
της.  
Η εκμετάλλευση μεγαλύτερης μάζας αέρα και μάλιστα σε υψηλότερη ταχύτητα 
σημαίνει ότι μπορούμε να παράγουμε ενέργεια με πολύ μικρότερο μήκος 
πτερυγίων. Επίσης μπορεί να γίνει απομάστευση από πολλούς πύργους οι 
οποίοι τροφοδοτούν μία γεννήτρια (networking). Ο πύργος είναι 50% μικρότερος 
σε ύψος και τα πτερύγια 84% μικρότερα σε σύγκριση με μια κλασσική 
ανεμογεννήτρια της ίδιας ισχύος. Υπάρχουν πολλά μοντέλα Invelox, άλλα για 
μεγάλα αιολικά πάρκα και άλλα για αστική, αγροτική χρήση. Επειδή μπορούν και 
λειτουργούν σε πολύ χαμηλούς ανέμους και έχουν τεράστιο γεωγραφικό εύρος 
τοποθέτησης 
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Μια Α/Γ Invelox αποτελείται από 4 κυρίως μέρη :  
-Το σύστημα απολαβής του αέρα (Wind Delivery System) 
-To σύστημα εξαγωγής της αιολικής ενέργειας που αποτελείται από τον ρότορα 
και τα πτερύγια (Wind Energy Extraction System) 
-To σύστημα μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή η γεννήτρια (Wind 
Power Convension System) 
-To μέρος όπου ο αέρας διαχέεται αφότου έχει διαπεράσει τα πτερύγια (Diffuser). 
Τα πειράματα δείχνουν ότι όχι μόνο έχει μεγαλύτερη απόδοση από τις κλασσικές 
αλλά είναι ανταγωνίσιμη με το φυσικό αέριο και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Σε 
σύγκριση με τις κλασσικές παράγει, σύμφωνα με την εταιρεία, 600% 
περισσότερη ενέργεια (kWh). Αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες: μπορεί και 
αξιοποιεί ανέμους από 1m/s, επιταχύνει τον άνεμο μέσα στη σήραγγα, μπορεί και 
λειτουργεί ακόμα και σε ανέμους 44 m/s, έχει χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου κατά 
43%, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης κατά 50%, και αυξάνει τη 
δυνατότητα παραγωγής ενέργειας (energy production capacity) κατά 72%. Ο 
θόρυβος και η δόνηση που παράγονται είναι ελάχιστα.  
Μπορεί να γίνει απόσβεση κεφαλαίου μέσα σε 4 χρόνια. Ο σχεδιασμός τους 
προκαλεί ενδιαφέρον από αισθητικής άποψης και δεν έχει αρνητικές επιδράσεις 
στους πληθυσμούς των πτηνών. Επιπλέον επειδή η ανεμογεννήτρια είναι 
ενσωματωμένη στη σήραγγα είναι ταυτόχρονα προστατευμένη από ακραίες 
καιρικές συνθήκες και χιόνια. Οι Invelox χρειάζονται πολύ μικρότερο εδαφικό 
χώρο για να λειτουργήσουν.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://sheerwind.com/  

http://sheerwind.com/
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4.2. WARP 
Η ανεμογεννήτρια WARP αναπτύχθηκε από τον Alfred L. Weisbrich, μηχανικό 
αεροναυπηγικής. Ο σχεδιασμός της WARP επιταχύνει τον άνεμο σύμφωνα με 
την αρχή του Bernoulli, με συντελεστή ενίσχυσης ταχύτητας (VAF) πάνω από 
1,5. Ο αεροδυναμικά σχεδιασμένος ενισχυτής έχει δακτυλιοειδές-τοροειδές 
σχήμα και είναι κάθετος σε έναν πύργο. Το ύψος του πύργου κλιμακώνεται 
επιτρέποντας στο σύστημα να παράγει οποιοδήποτε μέγεθος ισχύος ανάλογα με 
την εφαρμογή. Για μεγάλη παραγωγή ισχύος κάθε δακτύλιος διαθέτει δύο 
δρομείς, συνήθως διαμέτρου 2-3 m. Πάνω στην επιφάνεια της WARP μπορούν 
να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πάνελ που προσθέτουν 10% περισσότερη ισχύ. 
Σε περιπτώσεις μεγάλων συστοιχιών ο συντελεστής ενίσχυσης ταχύτητας 
αυξάνεται σε 1,7 ή 1,8 με αποτέλεσμα παραγωγή ενέργειας περίπου 5 φορές 
μεγαλύτερη από εκείνη της ελεύθερης ροής αέρα. Οι ανεμογεννήτριες είναι 
άμεσης οδήγησης οπότε δεν υπάρχει κιβώτιο ταχυτήτων. 
Ανάλογα με τον άνεμο, το χώρο και το ύψος της μονάδας, κάθε δρομέας είναι 
ικανός να παράγει ισχύ από 10 έως 50kW. Το αρθρωτό σύστημα της WARP 
μπορεί να παράγει ισχύ από μερικά kW μέχρι MW χωρίς την ανάγκη για 
δαπανηρό επανασχεδιασμό και επανεξοπλισμό. Μπορούν να χρησιμοποιούν 
πολύ ψηλότερες κατασκευές από ό, τι είναι δυνατόν με τα συμβατικά συστήματα, 
με χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, χωρίς ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Δεν 
υπάρχουν κιβώτια ταχυτήτων, γεγονός που βελτιώνει την αξιοπιστία και την 
αποφυγή ρύπανσης από τα υδραυλικά υγρά. Είναι ασφαλείς για τα πτηνά. 
Οι ανεμογεννήτριες μέσα στις κοιλότητες επιτάχυνσης μπορούν να 
περιστρέφονται ώστε κάθε φορά η γωνία πρόσπτωσης να είναι η καλύτερη 
δυνατή. Η παύση λειτουργίας των ανεμογεννητριών που συνιστούν την WARP 
ανεμογεννήτρια επιτυγχάνεται με την εφαρμογή μιας μικρής δύναμης πέδησης ή 
στροφή των ανεμογεννητριών ώστε να βρίσκονται παράλληλα με τον άνεμο. Η 
παραγωγή ισχύος με αυτό το σύστημα είναι πιο ομαλή διότι οι ριπές ανέμου και 
οι αναταράξεις εξομαλύνονται από το αεροδυναμικό σύστημα ενίσχυσης. Οι 
χαμηλότερες μονάδες έχουν γενικά χαμηλότερη παραγωγή ενέργειας από αυτές 
σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Παρ 'όλα αυτά, συμβάλλουν σημαντικά  
Η ανέλκυση των ενοτήτων είναι πολύ πιο απλή και εύκολη από ότι η ανέγερση 
ανάλογης ισχύος συμβατικών ανεμογεννητριών. Η WARP μπορεί να 
συναρμολογηθεί στο επίπεδο του εδάφους και στη συνέχεια να ανυψωθεί. Οι 
δρομείς είναι θωρακισμένοι και προστατευμένοι από καθίζηση σκόνης και πάγου, 
η οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την απόδοση πάνω από 10% έως 20%. Η 
χρησιμοποίηση μικρότερων ανεμογεννητριών με υψηλότερες ταχύτητες 
περιστροφής κάνει το σύστημα πιο στιβαρό και ανθεκτικό. Η συντήρηση μπορεί 
να επιτευχθεί είτε μέσω του εσωτερικού πύργου ή εξωτερικά. Υπάρχει 
ανελκυστήρας για πρόσβαση σε κάθε επίπεδο.  
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Μπορεί να εφαρμοστεί για διάφορες χρήσεις: σε αιολικά πάρκα, εμπορικές 
μονάδες, χωριά, υπεράκτιες πλατφόρμες βιομηχανίας πετρελαίου, σε διπλή 
χρήση ως ανεμογεννήτρια και ως τηλεπικοινωνιακός πύργος ή πύργος 
μεταφοράς/διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  
Ένα αιολικό πάρκο από WARP χρειάζεται μόνο το 80% της έκτασης που 
φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο της ίδιας ισχύος και ενέργειας με μεγάλες 
συμβατικές ανεμογεννήτριες και αυτό γιατί και το ύψος τους μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο και η απόσταση μεταξύ τους μικρότερη διότι δεν υπάρχει μεγάλη 
σκίαση, διότι η διάμετρος των ανεμογεννητριών που απαρτίζουν το σύστημα 
είναι από 1.8 μέτρα έως 3 μέτρα. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ                                                                                                            
http://www.warp-eneco.com/index.php 
http://www.google.com/patents/US5520505?hl=el&dq=WARP+ENECO 
  

http://www.warp-eneco.com/index.php
http://www.google.com/patents/US5520505?hl=el&dq=WARP+ENECO
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4.3. OMNIFLOW 
 

 
 
Η ανεμογεννήτρια Omniflow χρησιμοποιεί το φαινόμενο Βεντούρι και επιταχύνει 
τον άνεμο από οποιαδήποτε κατεύθυνση, μέσω μια ανεστραμμένης αεροτομής 
που τον κατευθύνει στα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας Η Omniflow χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία της αεροδιαστημικής για την επίτευξη της ροής κατεύθυνσης 
υψηλής απόδοσης. Το αεροδυναμικό περίβλημα μπορεί και απορροφά ανέμους 
οποιασδήποτε κατεύθυνσης και ταχύτητας. Κατόπιν επιταχύνει τον άνεμο στο 
εσωτερικό και τον διοχετεύει μετωπικά στην ανεμογεννήτρια. Επίσης το 
περίβλημα του διαχύτη προστατεύει την ανεμογεννήτρια. 
Η επιφάνεια της αεροτομής μπορεί να καλύπτεται από φωτοβολταϊκές κυψέλες 
που μεγιστοποιούν την ενεργειακή παραγωγή. Η λειτουργία της είναι αθόρυβη, 
χωρίς δονήσεις και ασφαλής για τα πτηνά. Έχει ελάχιστη οπτική όχληση και 
μάλιστα μπορεί να τοποθετηθεί στο περίβλημα κάποια διακόσμηση ή διαφήμιση 
με εταιρικό λογότυπο. Τα χαρακτηριστικά της την καθιστούν ιδανική για αστικές 
εφαρμογές Μπορεί να τοποθετηθεί στο επίπεδο του εδάφους καθώς και στην 
οροφή κτιρίων για εμπορική και βιομηχανική χρήση σε αστικές περιοχές με καλό 
αιολικό δυναμικό. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://omniflow.pt/ 
  

http://omniflow.pt/
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4.4. IMPLUX 

 
Η ανεμογεννήτρια IMPLUX περιλαμβάνει ένα αεροδυναμικό περίβλημα που 
συγκεντρώνει και επιταχύνει τον άνεμο σε έναν κεντρικό θάλαμο, όπου το 
μοναδικό κινούμενο στοιχείο είναι ο δρομέας μιας ανεμογεννήτριας. Το 
περίβλημα συλλαμβάνει άνεμο από οποιαδήποτε κατεύθυνση και ελαχιστοποιεί 
τη διαρροή του με τη δημιουργία διαφοράς πίεσης στο εσωτερικό του θαλάμου. 
Αφού επιταχύνει τον άνεμο στο εσωτερικό μπορεί να αξιοποιήσει ανέμους πολύ 
χαμηλής ταχύτητας και να αποδώσει πολύ περισσότερο από μια κλασσική 
ανεμογεννήτρια ιδίου μεγέθους. Το περίβλημα επίσης προστατεύει το δρομέα. 
Είναι ασφαλής για τα πτηνά, αθόρυβη, δίχως κραδασμούς, έχει εύκολη 
εγκατάσταση, απλή συντήρηση και ενσωματώνεται πλήρως στο αστικό 
περιβάλλον. Είναι ιδανική για τοποθέτηση σε πόλεις. 
Επί του παρόντος υφίστανται διεθνή διαδικασία απόκτησης διπλώματος 
ευρεσιτεχνίας διάφορα μοντέλα ισχύος 1,2-6 kW 

  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.katru.com.au/katru.html 
http://www.gizmag.com/implux-wind-turbine/18625/ 
  

http://www.katru.com.au/katru.html
http://www.gizmag.com/implux-wind-turbine/18625/
http://www.gizmag.com/implux-wind-turbine/18625/picture/134229/


185 
 

 

4.5. SAPHONIAN 

 
To ιστίο των πλοίων είναι ικανό να συλλάβει και να μετατρέψει σε μηχανική ισχύ 
το μεγαλύτερο μέρος της κινητικής ενέργειας του ανέμου. Ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη της Saphonian ανεμογεννήτριας βασίζεται στην αρχή λειτουργίας των 
ιστιοφόρων. Στόχος της εταιρείας Saphon δεν είναι να βελτιωθεί η τρέχουσα 
τεχνολογία ανεμογεννητριών, αλλά να αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος αξιοποίησης 
της αιολικής ενέργειας. Όλο το περιστρεφόμενο μέρος των κλασσικών 
ανεμογεννητριών έχει αντικατασταθεί από ένα μη-περιστρεφόμενο κυκλικό σώμα. 
Η Saphonian δεν έχει πτερύγια, δεν περιστρέφεται και ακολουθεί μια 
παλινδρομική τρισδιάστατη κίνηση καθώς πιέζεται από τη δύναμη του αέρα.  
Η αντικατάσταση των πτερυγίων του στροβίλου από ένα σώμα σε σχήμα πανιού 
πλοίου οδηγεί σε υψηλό αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας δύναμης και 
η ανεμογεννήτρια είναι ικανή να συλλάβει διπλάσια ποσότητα ανέμου για την ίδια 
περιοχή σάρωσης. Ως ενδιάμεσος σύνδεσμος ανάμεσα στη μηχανική και την 
ηλεκτρική βρίσκεται ένα υδραυλικό σύστημα. Η παλινδρομική κίνηση του 
σώματος μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια με τη χρήση εμβόλων. Τα έμβολα 
στη συνέχεια παράγουν υδραυλική πίεση. Η υδραυλική πίεση μπορεί είτε να 
αποθηκευτεί σε υδραυλικό συσσωρευτή ή να μετατραπεί απ' ευθείας σε 
ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση υδραυλικής γεννήτριας. 
Η τεχνολογία της Saphonian λόγω της εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας της, 
σύμφωνα με τους κατασκευαστές, δεν ακολουθεί τον περιορισμό του νόμου του 
Betz. Οι δοκιμές που έχουν γίνει με διάφορα πρωτότυπα έχουν επιβεβαιώσει 
πολλές θεωρητικές προβλέψεις. Στα πειράματα η Saphonian έφτασε σε απόδοση 
80%. Οι τελευταίες δοκιμές έχουν δείξει ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας με 
συντελεστή 2,3 Η Saphonian δεν έχει ονομαστική ταχύτητα ανέμου και ο 
συγχρονισμός της κίνησης με τις διαφορετικές ταχύτητες του ανέμου επιτρέπει το 
βέλτιστο βαθμό απόδοσης σε κάθε άνεμο. Βεβαίως η ανεμογεννήτρια είναι σε 
πειραματικό στάδιο και κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα αποδειχθεί σε κανονική 
λειτουργία.  
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Η απουσία ορισμένων από τα πιο ακριβά εξαρτήματα μιας ανεμογεννήτριας 
όπως πτερύγια, πλήμνη, και κιβώτιο ταχυτήτων μειώνει το κόστος κατά περίπου 
50%. Περαιτέρω μείωση του κόστους είναι εφικτή με την τοποθέτηση των 
υδραυλικών και ηλεκτρικών συστημάτων στο έδαφος, άρα μείωση του κόστους 
λειτουργίας και συντήρησης. Το αεροδυναμικό σχήμα της Saphonian δεν 
επηρεάζεται από θυελλώδεις ανέμους. Είναι ασφαλής για τα πτηνά. Τα επίπεδα 
θορύβου και κραδασμών είναι σχετικά χαμηλά. Το συμπαγές σώμα θα μπορούσε 
να ζωγραφιστεί ή να αποτελέσει χώρο διαφήμισης για καλύτερη ενσωμάτωση 
στο αστικό τοπίο. Η Saphonian δεν επηρεάζει ραδιόφωνο, τηλεόραση και 
πολιτικά και στρατιωτικά ραντάρ και μπορεί να εγκατασταθεί σε αστικές περιοχές 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.saphonenergy.com/ 
https://skeptoid.com/blog/2012/11/27/saphon-zero-blade-technology-cheap-
efficient-wind-power/ 
  

http://www.saphonenergy.com/
https://skeptoid.com/blog/2012/11/27/saphon-zero-blade-technology-cheap-efficient-wind-power/
https://skeptoid.com/blog/2012/11/27/saphon-zero-blade-technology-cheap-efficient-wind-power/
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4.6. WIND DAM 

  
Μια συνήθης συζήτηση σε σχέση με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες είναι ότι 
καταστρέφουν το φυσικό τοπίο. Ο αρχιτέκτονας Laurie Chetwood έχει σχεδιάσει 
μία ανεμογεννήτρια που δεν αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Η Wind Dam 
(φράγμα ανέμου), είναι ένα γιγαντιαίο ειδικής κατασκευής ύφασμα που λειτουργεί 
σαν φράγμα άνεμου και διοχετεύει τον άνεμο σε τρείς εν σειρά ανεμογεννήτριες, 
οι οποίες περικλείονται σε ένα σωληνοειδές περίβλημα. 
Η κατασκευή επηρεάστηκε τόσο από τη λειτουργικότητα όσο και από την 
επιθυμία να δημιουργήσουν κάτι σαν "γλυπτική". Το πανί μοιάζει με ένα πουλί 
που βυθίζει τα πόδια του στο νερό. Είναι είναι κωνικό για να περιορίσει την 
αναταραχή, στηρίζεται σε δύο πόδια αλουμινίου, αγκυστρώνεται σε παρακείμενα 
βράχια και είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε περιοχές με ανέμους που πνέουν 
κυρίως σε μια κατεύθυνση. 
Μια πρώτη εφαρμογή θα κατασκευαστεί σε ένα πολύ θυελλώδεις φαράγγι στη 
λίμνη Λάντογκα στη Ρωσία. Οι μέσες ταχύτητες ανέμου που επικρατούν στο 
φαράγγι είναι 10m/s. Το πανί έχει 75 μέτρα πλάτος και ύψος 25 μέτρα. Ό άνεμος 
που θα συλλέγεται από το κωνικό πανί θα διοχετεύεται σε τρεις ανεμογεννήτριες 
ονομαστικής ισχύος 15-20kW με πτερύγια διαμέτρου 10 μέτρα, που είναι 
τοποθετημένες η μια πίσω από την άλλη, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί η μέγιστη 
ποσότητα αιολικής ενέργειας. 
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές το φράγμα του ανέμου είναι πολύ πιο 
αποδοτικό από την ίδρυση ενός αιολικού πάρκου χρησιμοποιώντας συμβατικές 
ανεμογεννήτριες. Η Wind Dam θα είναι επίσης σε θέση να αξιοποιεί σχετικά 
χαμηλές ταχύτητες ανέμου για την παραγωγή ενέργειας 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://fabricarchitecturemag.com/articles/0508_nw1_sail.html 
http://www.popsci.com/environment/article/2008-02/wind-dam 
  

http://fabricarchitecturemag.com/articles/0508_nw1_sail.html
http://www.popsci.com/environment/article/2008-02/wind-dam
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4.7. WINDBELT 

 
Σε αντίθεση με τις κλασσικές ανεμογεννήτριες πτερυγίων η Windbelt βασίζεται σε 
ένα αεροδυναμικό φαινόμενο που είναι γνωστό ως αεροελαστικός πτερυγισμός 
(aeroelastic flutter) που είναι μια αυτοενισχυμένη ταλάντωση λόγω της 
επίδρασης αεροδυναμικών παραγόντων, όπως ο άνεμος. Αν και το φαινόμενο 
είναι γνωστό ως καταστροφική δύναμη (π.χ. ως αιτία κατάρρευσης γέφυρας), οι 
ερευνητές στο Humdinger ανακάλυψαν ότι μπορεί επίσης να είναι ένα χρήσιμος 
και ισχυρός μηχανισμός αξιοποίησης της αιολική ενέργεια με ελάχιστο κόστος. 
Στην Windbelt ο αεροελαστικός πτερυγισμός παρατηρείται όταν μια τεντωμένη 
μεμβράνη εφοδιασμένη με ένα ζεύγος μαγνητών ταλαντεύεται μεταξύ πηνίων 
υπό την επίδραση του ανέμου. Στη συνέχεια αυτή η ταλάντωση μετατρέπεται σε 
ηλεκτρική ενέργεια με την ενεργοποίηση νέων τύπων γραμμικών γεννητριών. 
Είναι η πρώτη ανεμογεννήτρια στην κλίμακα υπο-100-Watt .Η Windbelt αρχίζει 
να δονείται σε ταχύτητα περίπου 1.7- 2.2 m/s . Ωστόσο από ένα σημείο και μετά 
η ενέργεια δεν αυξάνεται με την αύξηση της ταχύτητας του ανέμου αλλά 
παραμένει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Το παρόν σχέδιο της συσκευής 
πιθανότατα δεν θα αντέξει ανέμους πάνω από 22m/s και για αυτό το λόγο 
εξετάζονται διάφοροι τρόποι προστασίας. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από τους μαγνήτες που διέρχονται μέσω των πηνίων είναι εναλλασσόμενο ρεύμα 
που με άπλα και ανέξοδα εξαρτήματα μετατρέπεται DC και ενισχύεται στην 
περιοχή των 4-5 V. Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η εταιρεία 
έχει αναπτύξει τρία μοντέλα, το micro, το medium και το large. 
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Micro (5 mW): Στις μικρότερες κλίμακες η microBelt μπορεί να ελευθερώσει τις 
συσκευές από την ανάγκη μπαταριών. Εκατομμύρια ασύρματων αισθητήρων σε 
όλο τον κόσμο μπορούν να λειτουργήσουν με αυτό το σύστημα και όχι με 
πολυέξοδες και ρυπογόνες μπαταρίες. Οι microBelt μπορούν να τοποθετηθούν 
στα ρεύματα αέρα στα πλευρά των αυτοκινητοδρόμων, στο εσωτερικό των 
αεραγωγών κλιματισμού, ή σε απομακρυσμένους επιστημονικούς σταθμούς. 
Παρέχουν συνεχή ισχύ σε αισθητήρες που ανιχνεύουν την κίνηση σε 
αυτοκινητόδρομο, επίπεδα CO/υγρασίας, ή γεωλογική δραστηριότητα. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν στη συνέχεια να μεταδίδονται ασύρματα σε ένα 
κέντρο επεξεργασίας- χωρίς μπαταρίες, χωρίς ανάγκες συχνής αντικατάστασης. 
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος για αντικατάσταση 
των μπαταριών, σε κτίρια, μπαλκόνια, πλέγματα, οπουδήποτε υπάρχει ο 
ελάχιστος άνεμος.  
Medium: Σε μεσαίες κλίμακες η Humdinger έχει αναπτύσσει την Windcell. 
Μπορεί άμεσα να τροφοδοτήσει LED. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνη της 
ή σε ομάδες για παροχή ενέργειας στο φωτισμό, σε κόμβους WiFi και γενικότερα 
σε οποιαδήποτε κατάσταση απαιτεί από 0,1 kWh έως 1 kWh ενέργειας ανά μήνα. 
Δέχεται τη ροή του αέρα από πολλαπλές κατευθύνσεις και είναι αξιόπιστο καθώς 
διαθέτει μόνο ένα ενιαίο κινούμενο μέρος. Είναι αδιάβροχη και αθόρυβη. Το 
μοντέλο αυτό έχει βραβευτεί.  
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Large: Τα πάνελ Windcell είναι ένα νέος τρόπος συγκέντρωσης του ανέμου σε 
μεγάλη κλίμακα. Μοιάζει με ένα κάθετα τοποθετημένο ηλιακό πάνελ, αλλά 
συλλαμβάνει τον άνεμο, αντί του ήλιου. Τα πάνελ Windcell έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να έχουν σπονδυλωτή εφαρμογή, ασφάλεια, και χαμηλό κόστος. Η 
τοποθέτησή τους είναι πολύ εύκολη. Μπορεί να συναρμολογηθεί σε μεγάλες 
συστοιχίες και να εγκατασταθεί σχεδόν οπουδήποτε. Έχει διαστάσεις 1m*1m*5 
cm. Η μηνιαία ενέργεια είναι 7.2kWh σε ταχύτητα ανέμου 6m/s. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.humdingerwind.com/#/home/ 
  

http://www.humdingerwind.com/#/home/
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4.8. XBEE WIND TURBINE 

 
Η ανεμογεννήτρια Xbee είναι μια ανεμογεννήτρια βιομίμησης (biomimicry) που 
βασίζει την τεχνολογία της στον τρόπο που πετάνε οι μέλισσες και γενικά τα 
έντομα. Ο τρόπος που τα έντομα χρησιμοποιούν τη ροή του αέρα με τα 
αεροδυναμικά τους φτερά ενέπνευσε τους κατασκευαστές της εταιρείας Green 
Wavelength. Το ύψος της ανεμογεννήτριας είναι 6 μέτρα και είναι 
κατασκευασμένη κυρίως από αλουμίνιο και ίνες άνθρακα. Μπορεί να τοποθετηθεί 
τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, και τα πτερύγια κινούνται παλινδρομικά 
διαγράφοντας το σχήμα του αριθμού οκτώ. Η Xbee θα μπορεί να παράγει 1-10 
kW και είναι μια μικρή ανεμογεννήτρια για οικίες και μικρές επιχειρήσεις. 
Βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο . 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.gizmag.com/xbee-wind-turbine-green-wavelength/13279/ 
 
  

http://www.jetsongreen.com/2009/10/bumble-bee-inspired-wind-turbine.html
http://www.gizmag.com/xbee-wind-turbine-green-wavelength/13279/


192 
 

4.9. DUALWINGGENERATOR 
 

 
Σε αντίθεση με τα περιστρεφόμενα πτερύγια των συμβατικών ανεμογεννητριών η 
dual wing generator χρησιμοποιεί δύο ζεύγη αντίθετα κινούμενων πτερυγίων. Η 
αρχή του συστήματος βασίζεται στην αντιστροφή της φυσικής κίνησης των 
φτερών των πτηνών. Τα πουλιά δίνοντας την απαραίτητη δύναμη στα φτερά τους 
αξιοποιούν τον άνεμο για να πετάξουν. Ένα στατικό σύστημα, όπως η DualWing, 
από την άλλη πλευρά, μπορεί να πάρει την κινητική ενέργεια από τη ροή του 
αέρα. Ο αέρας ανυψώνει και κατεβάζει τα φτερά και αυτή η γραμμική κίνηση 
μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα φτερά της DualWing είναι 
αυτορυθμιζόμενα και προσαρμόζονται ώστε να βρίσκουν την πιο αποτελεσματική 
γωνία για να αξιοποιήσουν το μεγαλύτερο ποσό της ροής σε διάφορες συνθήκες 
ανέμου.  
Τα τέσσερα φτερά είναι διατεταγμένα στις δύο πλευρές της κεντρικής στήλης. 
Όταν ο άνεμος φυσάει, τα δύο άνω και τα δύο κάτω πτερύγια οδηγούνται σε 
αντίθετες κατευθύνσεις: όταν τα άνω πτερύγια πηγαίνουν πάνω, τα κάτω 
κινούνται προς τα κάτω. Τα φτερά καθώς κινούνται προς το κέντρο πλησιάζουν 
τόσο κοντά ώστε ένα φαινόμενο αναρρόφησης δημιουργείται μεταξύ των 
αεροτομών και ο αέρας επιταχύνεται. Με τη σειρά της, αυτή η επιτάχυνση 
δημιουργεί μια πτώση στην πίεση, που τραβά τα δύο φτερά μαζί και αυξάνει 
περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση. Όταν φτάσουν στην ελάχιστη απόσταση 
αντιστρέφουν την κίνησή τους. Η όλη κίνηση μοιάζει με φτερά που πετούν.  
Σε πολλές μετρήσεις στο εργαστήριο τα επίπεδα απόδοσης του συστήματος ήταν 
πολύ υψηλά, ιδιαίτερα στην περιοχή των πιο κοινών ταχυτήτων ανέμου μεταξύ 4 
και 8 m/s η DualWing έφτασε σε απόδοση 45%. Θα μπορούσε να εγκατασταθεί 
σχεδόν οπουδήποτε. Το συνολικό της πλάτος είναι 2,5 m και το πλάτος των 
πτερυγίων είναι 1,1m. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.festo.com/cms/en_corp/13707.htm 
  

http://www.festo.com/cms/en_corp/13707.htm
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4.10. WIND HARVESTER 

 
Η ανεμογεννήτρια Harvester χρησιμοποιεί την κινητική ενέργεια του ανέμου για 
να δημιουργήσει μια παλινδρομική κίνηση στις 2 αεροτομές που θυμίζουν 
τραμπάλα. Καθώς ο αέρας προσκρούει στην κατάλληλα σχεδιασμένη αεροτομή 
την ωθεί προς τα πάνω και μόλις φτάσει στο ανώτερό της ύψος η γωνία 
πρόσπτωσης αλλάζει και έτσι η αεροτομή κατεβαίνει ενώ ταυτόχρονα ανεβαίνει η 
άλλη αεροτομή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαρκώς και είναι 
αυτοσυντηρούμενη. Η ανεμογεννήτρια είναι ικανή να παράγει ενέργεια, ακόμη και 
σε χαμηλή ταχύτητα ανέμου. 
Διαθέτει 2 αεροτομές μήκους 1 μέτρου και μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και μισό 
μέτρο πάνω από το έδαφος. Αυτό την καθιστά ιδανική για χρήση οπουδήποτε 
υπάρχει o ελάχιστος αναγκαίος άνεμος. Το σύστημα έχει δυνατότητα κλιμάκωσης 
και οι αεροτομές μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 15m. Είναι σχεδόν αθόρυβη 
και κατάλληλη για περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, αστικό περιβάλλον, 
εμπορικά κέντρα, γεωργικές περιοχές κλπ. Είναι συναρμολογούμενη και η 
διαδικασία εγκατάστασης είναι απλή.  
Στις κλασσικές ανεμογεννήτριες η ταχύτητα περιστροφής του ακροπτερυγίου 
είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα περιστροφής του κέντρου και υπάρχει 
περιορισμός ώστε να είναι ασφαλής η λειτουργία της ανεμογεννήτριας. Στην 
Harvester όλα τα σημεία των αεροτομών κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Ο 
σχεδιασμός της επιτρέπει να παράγει ενέργεια από πολύ χαμηλές ταχύτητες 
ανέμου μέχρι ιδιαίτερα υψηλές, όπου άλλα συστήματα θα έπαυαν τη λειτουργία 
τους για την αποφυγή ζημιών. Η Harvester είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και 
δεν έχουμε στοιχεία για την απόδοσή της. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.ntu.ac.uk/apps/news/11732115/New_style_turbine_to_harvest_wind_
energy.aspx 
http://www.gizmag.com/wind-harvester-reciprocating-motion-wind-turbine/21565/  

http://www.ntu.ac.uk/apps/news/11732115/New_style_turbine_to_harvest_wind_energy.aspx
http://www.ntu.ac.uk/apps/news/11732115/New_style_turbine_to_harvest_wind_energy.aspx
http://www.gizmag.com/wind-harvester-reciprocating-motion-wind-turbine/21565/
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4.11. NANO VENT-SKIN  
 

  
Το nano vent skin είναι ένα σύστημα από διάφορους μικροοργανισμούς που 
συνιστούν πολλές μικρο-ανεμογεννήτριες και δημιουργούν ένα είδος υφάσματος 
που μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος και μπορεί να 
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια, χωρίς μεγάλο κόστος κατασκευής, 
πρόσθετες ύλες ή διαταραχή στις υπάρχουσες δομές.  
Η NVS εκμεταλλεύεται χαρακτηριστικά διαφορετικών ειδών και των πόρων και τα 
μετατρέπει σε ένα κοινό οργανισμό, όπου διαφορετικοί τρόποι απορρόφησης και 
μετατροπής ενέργειας συμβιώνουν. Αυτοί οι μικροοργανισμοί δεν έχουν 
τροποποιηθεί γενετικά και λειτουργούν σαν μια “εκπαιδευμένη” αποικία, όπου το 
κάθε μέλος έχει ένα συγκεκριμένο έργο σε αυτή τη συμβιωτική διαδικασία. 
Διαφορετικά είδη μικροοργανισμών συνεργάζονται σε αυτό το «δέρμα» 
μετατρέποντας το φως του ήλιου και τον αέρα σε ενέργεια ενώ παράλληλα 
απορροφούν το CO2 από τον αέρα. Η εξωτερική επιφάνεια της δομής απορροφά 
το φως του ήλιου μέσα από ένα οργανικό φωτοβολταϊκό δέρμα. Στη συνέχεια 
μεταφέρει την ενέργεια προς τις νανο-ίνες στο εσωτερικό της δομής και τέλος την 
αποστέλλει σε μονάδες αποθήκευσης στο τέλος της κάθε συστοιχίας. Στο 
εσωτερικό του δέρματος κάθε μικροανεμογεννήτριας υπάρχουν μικροοργανισμοί 
που απορροφούν CO2 από το περιβάλλον, καθώς ο αέρας περνά ανάμεσα και 
την περιστρέφει.  
Οι μικροανεμογεννήτριες στηρίζονται σε μια κύρια δομή, ένα πλέγμα που 
παραμένει άκαμπτο. Οι δρομείς περιστρέφονται ελεύθερα ανάλογα με την 
κατεύθυνση του αέρα. Τα μικροπτερύγια κάθε μικροανεμογεννήτριας είναι 
συμμετρικά, με ελικοειδές σχήμα και μπορούν να περιστρέφονται δεξιόστροφα ή 
αριστερόστροφα. Κάθε μικρογεννήτρια καθώς περιστρέφεται παράγει ενέργεια 
από τις χημικές αντιδράσεις σε κάθε άκρο, όπου έρχεται σε επαφή με τη δομή. 
Πολωμένοι μικροοργανισμοί είναι υπεύθυνοι για αυτή τη διαδικασία. Κάθε 
μικρογεννήτρια έχει μήκος 25mm και πλάτος 10.8mm. Η συνολική κατασκευή 
είναι χωρισμένη σε πίνακες. 

http://bp2.blogger.com/_H4rKcDON1QM/SBtocYkoZGI/AAAAAAAAATI/Xe4SsDNdnM0/s1600-h/NVS_Wind_Sun.jpg
http://bp0.blogger.com/_H4rKcDON1QM/SBD8JokoZAI/AAAAAAAAASc/GY_q_lEawOo/s1600-h/NVS_Structure_DETAIL_ZOOM.jpg
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Κάθε πίνακας έχει τέσσερις στρογγυλές μονάδες τροφοδοσίας, μία σε κάθε 
γωνία. Αυτές οι μονάδες ελέγχουν ότι όλες οι ανεμογεννήτριες λειτουργούν, 
παρέχουν το απαραίτητο υλικό για την αναγέννηση σπασμένων ή 
δυσλειτουργικών μικρογεννητριών και λαμβάνουν-αποθηκεύουν την ενέργεια 
που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες. Σε αυτές τις μονάδες υπάρχουν 
αισθητήρες. Αν μια ανεμογεννήτρια έχει πρόβλημα τότε το σήμα αποστέλλεται 
μέσω των νανο-καλωδίων στο κεντρικό σύστημα. Μόλις το σήμα φτάσει στο 
κεντρικό σύστημα, οικοδομικό υλικό στέλνεται μέσω του κεντρικού σωλήνα για 
την αναγέννηση της με τη μέθοδο αυτόματης συναρμολόγησης.  
Το σύστημα NVS μπορεί να καλύψει τις επιφάνειες κτιρίων, να χρησιμοποιηθεί  
σε σήραγγες αυτοκινητόδρομων και τρένων για να τροφοδοτήσει τα φώτα ακόμα 
και στα τεράστια πτερύγια εγκατεστημένων ανεμογεννητριών για να 
μεγιστοποιήσει την απορρόφηση της αιολικής ενέργειας. 

   
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://nanoventskin.blogspot.gr/ 
http://www.yatzer.com/Nano-Vent-Skin-by-Agustin-Otegui  

http://nanoventskin.blogspot.gr/
http://www.yatzer.com/Nano-Vent-Skin-by-Agustin-Otegui
http://bp3.blogger.com/_H4rKcDON1QM/SCoklib9wXI/AAAAAAAAAV0/IfjjnQilvfE/s1600-h/NVS_Model_012a.jpg
http://bp3.blogger.com/_H4rKcDON1QM/SCpBDib9weI/AAAAAAAAAWs/nHCa0hEgnwg/s1600-h/NVS_Structure_panel_2.jpg
http://bp2.blogger.com/_H4rKcDON1QM/SCRpk6G5hNI/AAAAAAAAAVU/Ry4IorwqyxM/s1600-h/NVS_Building_beach_view.jpg
http://bp3.blogger.com/_H4rKcDON1QM/SIfD_7b7u5I/AAAAAAAAAcY/7srF_2rVXhM/s1600-h/NVS_Tunel.jpg
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4.12. COGAR TURBINE 
 

 
Ο Hydro-Electric αντιδραστήρας είναι μια τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιεί την επιστημονική αρχή που είναι γνωστή ως 
Multiple-Compression Propulsion System (σύστημα προώθησης πολλαπλής 
πίεσης) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες ποσότητες. Ο 
αντιδραστήρας δεν χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ο αντιδραστήρας μπορεί να παράγει καθαρή και βιώσιμη πράσινη 
ενέργεια, όλο το χρόνο, με τη χρήση μόνο πεπιεσμένου αέρα ως καύσιμου. 
Ατμοσφαιρικός αέρας από το περιβάλλον εισέρχεται στον αντιδραστήρα και 
συμπιέζεται σε πολλά στάδια σε πολύ υψηλές πιέσεις που δημιουργούν πολύ 
υψηλές ταχύτητες. Ο αέρας που έχει επιταχυνθεί σε ιδιαιτέρως μεγάλη ταχύτητα 
κινεί μια κατάλληλη ανεμογεννήτρια και διοχετεύεται ξανά στην ατμόσφαιρα. Με 
αυτόν τον τρόπο γίνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Χρησιμοποιεί 100 kW ηλεκτρικής ενέργειας για να παράγει 150 kW ηλεκτρικής 
ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια. Στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας θα 
γίνεται παραγωγή 250kW με κατανάλωση περίπου 125 kW. Εφόσον ξεκινήσει η 
διαδικασία είναι αυτοσυντηρούμενη καθώς ο ίδιος ο αντιδραστήρας παράγει την 
ισχύ που χρειάζεται για τη λειτουργία του και η περίσσεια διανέμεται σε άλλους 
χρήστες. Ο αντιδραστήρας είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και ένα 
πρωτότυπο έχει κατασκευαστεί και ελέγχεται με επιτυχή έως τώρα 
αποτελέσματα.  
Μικρές μονάδες του αντιδραστήρα μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για 
κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια και μεγαλύτερες μονάδες μπορούν να 
παράγουν μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για ολόκληρες πόλεις. Είναι εύκολο να 
εγκατασταθεί οπουδήποτε, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Η τεχνολογία 
μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ηλεκτρικούς κινητήρες των μηχανοκίνητων 
οχημάτων, των θαλάσσιων τζετ και όλους τους τύπους των αεροσκαφών, με 
εύρος απεριόριστα χιλιόμετρα. Είναι πιο προσιτή από την ηλιακή ενέργεια και δεν 
εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία για να λειτουργήσει. Είναι πιο αξιόπιστη 
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από τις κλασσικές ανεμογεννήτριες επειδή μπορεί να λειτουργεί 24 ώρες την 
ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο και δεν εξαρτάται από τον 
άνεμο.  

 
 
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές μπορεί να αντικαταστήσει όλα τα καύσιμα με 
βάση τον άνθρακα, την πυρηνική ενέργεια, το φυσικό αέριο και άλλα ορυκτά 
καύσιμα μέσα σε 30 χρόνια, σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία δεν έχει ημερήσιο 
κόστος λειτουργίας διότι είναι αυτάρκης. Ο αντιδραστήρας είναι σχεδιασμένος να 
λειτουργεί αποτελεσματικά για 100 χρόνια με περιστασιακή αντικατάσταση των 
εξαρτημάτων. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια σε 
χαμηλότερη τιμή από ό, τι οποιοδήποτε άλλο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο, επειδή χρησιμοποιεί 
μόνο αέρα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να 
μειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής και το κόστος μεταφοράς της κατά 
90%. 
Τα μοντέλα που θα παρέχει η εταιρεία είναι 8: των 5kW, των 10kW, των 20kW, 
των 30 kW , των 40 kW, των 50 kW ,των 100 kW και του 1MW. Όλα τα μοντέλα  
Hydro-Electric θα περιέχονται σε μεταλλικά περιβλήματα που παρέχουν 
προστασία και ηχομόνωση. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.cogarinternationalenergy.com/index.php 
http://peswiki.com/index.php/Directory:Cogar_International_Energy_Corporation 
 
  

http://www.cogarinternationalenergy.com/index.php
http://peswiki.com/index.php/Directory:Cogar_International_Energy_Corporation


198 
 

4.13. HELIWIND 

 
 
Η Heliwind είναι μια ανεμογεννήτρια η οποία δεν έχει πτερύγια και ένα μεγάλο 
περιστρεφόμενο μπαλόνι αποτελεί το δρομέα. Ένα μπαλόνι είναι πιο οικονομικό 
από το σύνολο πτερυγίων, πύργου και υψηλής αντοχής θεμελίωση που είναι 
αναγκαία στην κλασσική ανεμογεννήτρια. Ένα πλαίσιο στήριξης επιτρέπει το 
μπαλόνι να περιστρέφεται 360 μοίρες και η περιστροφή αυτή μεταφέρεται στην 
γεννήτρια. Επειδή η γεννήτρια βρίσκεται στο έδαφος και όχι σε ύψος 150 μέτρων, 
η εγκατάσταση και η συντήρηση είναι ευκολότερη και οικονομικότερη. Η HeliWind 
είναι αθόρυβη και ασφαλής για πουλιά και νυχτερίδες. Το κύριο μειονέκτημα είναι 
ότι το μπαλόνι είναι εύθραυστο. 
Το βασικό συστατικό για μια HeliWind είναι το ρευστό που θα γεμίσει το μπαλόνι 
να είναι ελαφρύτερο από τον αέρα. Μπορεί να είναι θερμός αέρας, ήλιο, 
υδρογόνο, ή ένας συνδυασμός αυτών των αερίων. Ο θερμός αέρας είναι φθηνός 
και μπορεί να παράγεται επί τόπου, αλλά δεν είναι πολύ ελαφρύς και η 
θερμότητα θα πρέπει να διατηρηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Το ήλιο είναι 10 
φορές ελαφρύτερο από το ζεστό αέρα, αλλά θα διαρρεύσει μέσω οποιασδήποτε 
μεμβράνης. Άρα αν χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να αναπληρώνεται τακτικά και 
είναι πολύ ακριβό. Σε αντίθεση με το ήλιο, το υδρογόνο είναι φθηνό και άφθονο 
αλλά είναι εύφλεκτο. Ο απαιτούμενος όγκος ενός μπαλονιού που το έχουμε 
γεμίσει με ήλιο ή υδρογόνο είναι μόνο το 20% ενός ισοδύναμου μπαλονιού με 
ζεστό αέρα. 
Στις δοκιμές γίνονται πειράματα με δύο είδη μπαλονιών: το «λουκάνικο», που 
είναι ευκολότερο να κατασκευαστεί, και την «κορδέλα» που είναι πιο εύκολο να 
πετάξει. Οι Heliwind μπορούν να δημιουργήσουν και αιολικό πάρκο. Δεν 
υπάρχουν ακόμα αναφορές για τιμές απόδοσης. Ωστόσο το κόστος παραγωγής 
ενέργειας σύμφωνα με τους κατασκευαστές είναι το ήμισυ του άνθρακα και το 
ένα τέταρτο μιας ανεμογεννήτριας. 
 
 

http://peswiki.com/index.php/Image:Heliwind2.jpg
http://peswiki.com/index.php/Image:Heliwind1.jpg
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://peswiki.com/index.php/Directory:HeliWind 
  

http://peswiki.com/index.php/Directory:HeliWind
http://peswiki.com/index.php/Image:Heliwindspindle.jpg
http://peswiki.com/index.php/Image:Heliwindfarm.jpg
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4.14. SHINYEON MAGNET AND WIND SYSTEMS-EARTH LOVE 

 
Αυτή η ανεμογεννήτρια είναι συνδυασμός τριών στοιχείων, του φαινομένου 
Venturi που επιταχύνει τον άνεμο, της μαγνητικής αιώρησης και ενός εξελιγμένου 
μοντέλου επαγωγικής γεννήτριας που έχει αναπτύξει η εταιρεία. Η εταιρεία 
Shinyeon έχει αναπτύξει μια γεννήτρια με έξοδο 1 MW χρησιμοποιώντας μια 
επαγωγική γεννήτρια που αξιοποιεί τεχνητές διαφορές στην πίεση του αέρα, σε 
συνδυασμό με ένα εμβολοφόρο κινητήρα μαγνητικής ενίσχυσης, ισχύος 220kW. 
Αυτός ο κινητήρας που ονομάζεται Magforce χρησιμοποιεί τη μαγνητική δύναμη 
ως κινητική ενέργεια. Η γεννήτρια αυτή οδηγείται από την ανεμογεννήτρια ισχύος 
40kW. 
Στο πρωτότυπο που έχει κατασκευαστεί και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, μία 
βαριά ενιαία μεταλλική λεπίδα αιωρείται στον αέρα χρησιμοποιώντας την 
μαγνητική- απωστική δύναμη των μόνιμων μαγνητών. Επειδή αιωρείται και δεν 
υπάρχει τριβή είναι εύκολο να δημιουργηθεί μια επιθυμητή περιστροφική δύναμη 
με λιγότερη αιολική ενέργεια. Ταυτόχρονα μια διαφορά πίεσης δημιουργείται, η 
οποία επάγει μία δύναμη αναρρόφησης μεταξύ της πάνω και της κάτω πλευράς 
της συσκευής με τη βοήθεια των αεραγωγών. Ο αέρας που απορροφάται 
«ψεκάζεται» με μεγάλη ταχύτητα προς τη λεπίδα και δημιουργεί την 
περιστροφική κίνηση. Η ηλεκτρική ισχύς παράγεται χρησιμοποιώντας την 
ενέργεια του αέρα που φτάνει επάνω στη λεπίδα, αφού προηγουμένως έχει 
επιταχυνθεί από τη διαφορά πίεσης. Έτσι, είναι δυνατό να αυξηθεί σε μεγάλο 
βαθμό η απόδοση σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο, η οποία παράγει ισχύ 
με τη φυσική ροή του αέρα. 

http://peswiki.com/index.php/Image:ShinyeonEnergyInductionwindpowergenerator_300.jpg
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Η πολύ βαριά μεταλλική λεπίδα που ζυγίζει 30 τόνους και αιωρείται οδηγώντας 
με μαγνητική ενίσχυση τη γεννήτρια, περιστρέφεται με ταχύτητα 350 km/hr. Η 
διαδικασία χρειάζεται ενέργεια για να εκκινήσει αλλά από ένα σημείο και πέρα 
είναι αυτοσυντηρούμενη. Ο σχεδιασμός έχει κερδίσει βραβείο από την 
κυβέρνηση της Κορέας.   
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://peswiki.com/index.php/Directory:Shinyeon_Energy_Research_Center 
http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=358&utm_source=f
acebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dhmioyrgikh_Grafh_FB 
  

http://peswiki.com/index.php/Directory:Shinyeon_Energy_Research_Center
http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=358&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dhmioyrgikh_Grafh_FB
http://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=358&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Dhmioyrgikh_Grafh_FB
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4.15. EWICON 

 
Ολλανδοί ερευνητές έχουν δημιουργήσει μια ανεμογεννήτρια χωρίς κινούμενα 
μέρη που παράγει ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας φορτισμένα σταγονίδια 
νερού. Η ηλεκτρική ενέργεια δημιουργείται απευθείας από τον άνεμο μέσω της 
μετατόπισης των φορτισμένων σωματιδίων στην αντίθετη κατεύθυνση ενός 
ηλεκτρικού πεδίου. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα πλαίσιο χάλυβα που συγκρατεί 
40 οριζόντιες σειρές μονωμένων σωλήνων. Κάθε σωλήνας διαθέτει ηλεκτρόδια 
και ακροφύσια που απελευθερώνουν θετικά φορτισμένα σωματίδια νερού στον 
αέρα μέσα στο σωλήνα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται "electrospraying". Τα 
θετικά φορτισμένα σωματίδια κινούνται προς το αρνητικό ηλεκτρόδιο, αλλά ο 
άνεμος τα εμποδίζει αυξάνοντας το δυναμικό της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η 
αυξημένη ενέργεια των φορτίων μπορεί στη συνέχεια να συλλεχθεί.  
Η Ewicon μπορεί να κατασκευαστεί σε διάφορα σχήματα και μεγέθη . Επειδή δεν 
έχει κινούμενα μέρη έχει λιγότερη φθορά, μικρότερο κόστος συντήρησης, 
αθόρυβη λειτουργία και μηδενικούς κραδασμούς. Η ποσότητα ενέργειας που 
μπορεί να παραχθεί εξαρτάται από τον αριθμό των φορτισμένων σωματιδίων και 
τον ρυθμό ροής του ανέμου. Τα φορτισμένα σταγονίδια είναι ένα μίγμα 30% 
αιθανόλης και 70% απιονισμένου νερού. Υπάρχουν δύο είδη Ewicon: το ένα με 
ξεχωριστό συλλέκτη και το άλλο με το ίδιο το σύστημα ως συλλέκτη. Τα πρώτα 
πειραματικά πρωτότυπα έδειξαν 7% μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική ενέργεια και οι μελλοντικές βελτιώσεις μπορούν να οδηγήσουν  σε 
απόδοση 25-30%. 
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές το σύστημα θα μπορούσε εύκολα να 
εγκατασταθεί σε ξηρά ή θάλασσα, όπως και οι κλασσικές ανεμογεννήτριες , αλλά 
ο σχεδιασμός είναι ιδανικός για αστικές περιοχές. Τρία μικρής κλίμακας 
πρωτότυπα της EWICON έχουν κατασκευαστεί: δύο που ενσωματώνονται σε 
σχήμα 010 στην κορυφή του κτιρίου Stadstimmerhuis  στο Ρότερνταμ και ένα στο 
Delft Technical University . 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-04/3/bladeless-wind-turbine-ewicon 
http://www.engr.sjsu.edu/ebasham/E11/windturbine/research/The%20developme
nt%20of%20an%20Electrostatic%20Wind%20Energy%20Converter.pdf 
  

http://en.docsity.com/news/wp-content/uploads/2013/10/Turbine-Building.jpg
http://en.docsity.com/news/wp-content/uploads/2013/10/Turbine-Building.jpg
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-04/3/bladeless-wind-turbine-ewicon
http://www.engr.sjsu.edu/ebasham/E11/windturbine/research/The%20development%20of%20an%20Electrostatic%20Wind%20Energy%20Converter.pdf
http://www.engr.sjsu.edu/ebasham/E11/windturbine/research/The%20development%20of%20an%20Electrostatic%20Wind%20Energy%20Converter.pdf
http://en.docsity.com/news/wp-content/uploads/2013/10/Blade-Less.jpg
http://en.docsity.com/news/wp-content/uploads/2013/10/Turbine-Building.jpg
http://en.docsity.com/news/wp-content/uploads/2013/10/wind-turbine.jpg


203 
 

4.16. ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
Ο πιεζοηλεκτρισμός είναι η ιδιότητα κάποιων υλικών, κυρίως κρυσταλλικών αλλά 
και μερικών κεραμικών υλικών, να παράγουν ηλεκτρική τάση όταν δέχονται 
κάποια μηχανική τάση, πίεση ή ταλάντωση. Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί 
ποιοτικά με τη μεταφορά ελεύθερων φορτίων στα άκρα του κρυσταλλικού 
πλέγματος. Επίσης, ο όρος περιλαμβάνει και το αντίστροφο φαινόμενο, κατά το 
οποίο το υλικό παραμορφώνεται, όταν βρεθεί κάτω από ηλεκτρική τάση. Ο 
πιεζοηλεκτρισμός ανακαλύφθηκε από τον Πιερ Κιουρί το 1880 και οφείλεται σε 
κρυσταλλικές ασυμμετρίες. Παραδείγματα υλικών με πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες 
είναι ο χαλαζίας, το αλάτι Rochelle ή Seignette, το ADP, το ένυδρο θειικό λίθιο, ο 
τουρμαλίνης, το συνθετικό πολυμερές PVDF και άλλα.  
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4.17. TREE 

 
 
Η κεντρική ιδέα αυτής της ανεμογεννήτριας είναι η συγκομιδή της αιολικής 
ενέργειας χρησιμοποιώντας πιεζοηλεκτρικά υλικά. Η ενέργεια του ανέμου 
προκαλεί κραδασμούς και αυτή η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Η μελέτη αφορά το σχεδιασμό μίας ανεμογεννήτριας που μοιάζει με 
δέντρο και περιλαμβάνει πολλαπλά στοιχεία δόνησης για τη συγκομιδή του 
ανέμου. Δεν έχει περιστρεφόμενα μέλη σε αντίθεση με τις κλασσικές 
ανεμογεννήτριες. Οι πιεζοηλεκτρικές ανεμογεννήτριες είναι ελαφριές, 
επεκτάσιμες, στιβαρές κατασκευές χαμηλού κόστους, με ελκυστικό βιο-συμβατό 
σχεδιασμό, με εύκολη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση, μεταβλητής 
επαναπροσδιοριζόμενης μορφολογίας και μεγάλη προσαρμοστικότητα σε 
διάφορες ταχύτητες και κατευθύνσεις ανέμου.  
Το βασικό στοιχείο της ανεμογεννήτριας είναι «ο μίσχος και τα πιεζοηλεκτρικά 
φύλλα» Το φύλλο είναι σε θέση να παράγει ηλεκτρική ισχύ μέσω του ανέμου και 
της δόνησης που προκαλείται. Κάθε δονούμενο στοιχείο αποτελείται από ένα 
πολωμένο PVDF "κοτσάνι", μια πλαστική άρθρωση και ένα πολυμερές-πλαστικό 
"φύλλο". Το εύκαμπτο αυτό άκρο καθώς περνά ο άνεμος οδηγείται σε ταλάντωση 
ακριβώς όπως μια σημαία ή ένα φύλλο. 
Ο μίσχος και το φύλλο μπορούν να είναι συνδεδεμένα παράλληλα ή κάθετα και η 
διάταξη επηρεάζει την απόδοση. Στο μέλλον, οι ερευνητές σχεδιάζουν να 
κατασκευάσουν πολλές εφαρμογές αυτών των πιεζοηλεκτρικών 
ανεμογεννητριών που θυμίζουν φυτά και μπορούν να ενσωματωθούν απόλυτα 
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και αρμονικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Μπορούν να δημιουργήσουν κισσούς 
για επιφάνειες κτιρίων, δέντρα, ακόμα και ολόκληρα δάση. Η απόδοση είναι 
ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα της τάξεως του 100 pW ανά φύλλο. Ωστόσο 
βελτιώσεις και πειράματα μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της έως και 100 
φορές. 

 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://creativemachines.cornell.edu/sites/default/files/SMASIS2009_LI.pdf 
http://creativemachines.cornell.edu/node/116 
  

http://creativemachines.cornell.edu/sites/default/files/SMASIS2009_LI.pdf
http://creativemachines.cornell.edu/node/116
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4.18. WINDSTALK 
 

 
 
Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από 1203 στελέχη, 55 μέτρα ύψος το καθένα , 
στερεωμένα στο έδαφος με συγκεκριμένες βάσεις που κυμαίνονται μεταξύ 10 
έως 20 μέτρα σε διάμετρο. Οι μίσχοι είναι κατασκευασμένα από ίνες άνθρακα και 
ενισχυμένους πόλους ρητίνης, διαμέτρου 30 cm στη βάση και 5 cm στο επάνω 
μέρος. Τα ανώτερα 50 εκατοστά από τους πόλους φωτίζονται από λυχνία LED. Η 
ένταση του φωτός είναι ανάλογη με το πόσο οι πόλοι λικνίζονται στον άνεμο. 
Όταν δεν υπάρχει άνεμος τα φώτα σβήνουν 
Στο εσωτερικό κάθε πόλου βρίσκεται μια στοίβα πιεζοηλεκτρικών κεραμικών 
δίσκων. Μεταξύ των κεραμικών δίσκων υπάρχουν ηλεκτρόδια. Κάθε ηλεκτρόδιο 
είναι συνδεδεμένο με το επόμενο μέσω ενός καλωδίου που φτάνει από την 
κορυφή μέχρι τη βάση του κάθε πόλου. Όταν ο άνεμος ταλαντεύει τους πόλους, 
η στοίβα των πιεζοηλεκτρικών δίσκων συμπιέζεται και έτσι δημιουργείται ρεύμα 
μέσω των ηλεκτροδίων. Το καλώδιο μεταφέρει το συνολικό αθροιστικό ρεύμα. 
Μέσα σε κάθε βάση από μπετόν υπάρχει ένας κοίλος θάλαμος που στεγάζει μια 
γεννήτρια ροπής που μετατρέπει την κινητική ενέργεια των πόλων που 
ταλαντεύονται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω μίας συστοιχίας από απορροφητές 
κραδασμών. 
Κάτω από αυτόν τον θάλαμο υπάρχουν δύο ακόμα μεγάλοι θάλαμοι. Το μέγεθός 
τους είναι όσο και το μέγεθος της βάσης και μάλιστα το σχήμα τους είναι το 

http://atelierdna.com/wp-content/uploads/2010/08/Dario_Nunez_Ameni_Day_overveiw-2.jpg
http://atelierdna.com/wp-content/uploads/2010/06/inside-1-high-final.jpg
http://atelierdna.com/wp-content/uploads/2010/06/night-inside.jpg
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κωνοειδές σχήμα της βάσης αλλά αντεστραμμένο. Όταν βρέχει, το νερό της 
βροχής ολισθαίνει προς τα κάτω από ανοίγματα των βάσεων και συλλέγεται στον 
τελευταίο θάλαμο. Όταν ο άνεμος φυσάει, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται τροφοδοτεί μια σειρά των αντλιών που μεταφέρουν το νερό από τον 
κάτω θάλαμο στον ανώτερο. Όταν υπάρχει άπνοια το νερό από τον ανώτερο 
θάλαμο ρέει προς τα κάτω και οι αντλίες αυτή τη φορά λειτουργούν σαν 
γεννήτριες. 

   
 
Το σχήμα των Windstalks βελτιστοποιείται ώστε να συμπεριφέρονται όσο πιο 
χαοτικά γίνεται. Πρέπει να φτερουγίζουν, να ταλαντεύονται και να δονούνται. 
Τρισδιάστατες προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται για τη βέλτιστη τοποθέτηση και 
σχεδιασμό. Παρόλο που η απόδοση μίας μεμονωμένης κλασσικής 
ανεμογεννήτριας 55m είναι υψηλότερη από την απόδοση ενός μεμονωμένου 
στύλου, οι Windstalks  μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνότερες συστοιχίες και 
με πολύ λιγότερη έκταση γης να παράγουν αντίστοιχη ή και περισσότερη 
ενέργεια από τα συμβατικά αιολικά πάρκα. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://atelierdna.com/ 
  

http://atelierdna.com/
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4.19. SOLAR IVY 

 
 
Το Solar Ivy είναι ένα σύστημα λεπτών, ηλιακών συλλεκτών αλλά και 
πιεζοηλεκτρικών υλικών. Τα πιεζοηλεκτρικά στοιχεία ενεργοποιούνται με τον 
άνεμο. Αποτελείται από ένα στρώμα λεπτής μεμβράνης πολυαιθυλένιου με 
πιεζοηλεκτρική γεννήτρια που επισυνάπτεται σε κάθε φύλλο.  
Το Solar Ivy έχει αρθρωτή φύση και αποτελείται από συστοιχίες των 5 «φύλλων» 
οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε μέγεθος και σχήμα. Μία 
συστοιχία μεγέθους 1.2m*2.1m είναι ικανή να παράγει 85 W από την ηλιακή 
ακτινοβολία και σε αυτό προστίθεται και η ενέργεια από τα πιεζοηλεκτρικά. Το 
πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθετο 
τοίχο λόγω του μικρού βάρους του. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του Solar Ivy είναι 
τα φύλλα του δεν είναι στατικά, μπορούν να κινούνται για να απορροφούν ήλιο 
από πολλές κατευθύνσεις. Ο καλαίσθητος σχεδιασμός τους παραπέμπει μορφικά 
σε κισσό και αυτό επιτρέπει την πλήρη ενσωμάτωσή του στο αστικό περιβάλλον. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://inhabitat.com/solar-ivy-photovoltaic-leaves-climb-to-new-
heights/smitsolarivy-8/ 
 
  

http://inhabitat.com/solar-ivy-photovoltaic-leaves-climb-to-new-heights/smitsolarivy-8/
http://inhabitat.com/solar-ivy-photovoltaic-leaves-climb-to-new-heights/smitsolarivy-8/
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4.20. VIBRO-WIND 
 

 
 
Αυτό το σύστημα είναι άλλη μια περίπτωση βιομίμησης. Οι κατασκευαστές έχουν 
εμπνευστεί από τον τρόπο που κινούνται τα φύλλα των δέντρων στον άνεμο. 
Χρησιμοποιώντας ταλαντωτές μικρού μεγέθους από αφρολέξ μετατρέπουν τη 
μηχανική κίνηση που δημιουργεί ο άνεμος σε ηλεκτρική ενέργεια. Κάθε 
ταλαντωτής είναι συνδεδεμένος με πιεζοηλεκτρικούς μετατροπείς που παράγουν 
ενέργεια από τις δονήσεις. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο τα πιεζοηλεκτρικά να 
αντικατασταθούν από ηλεκτρομαγνητικά πηνία. Ο κάθε ταλαντωτής μπορεί να 
παράγει ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια, όμως μια συστοιχία είναι ικανή να παράγει 
μια σημαντική ποσότητα ενέργειας. Ένα πάνελ 2.3 m2, σε ταχύτητα ανέμου 9.8 
m/s μπορεί να παράγει όση ηλεκτρική ενέργεια παράγει ένα παρόμοιου μεγέθους 
ηλιακό πάνελ.  
Μπορούν να τοποθετηθούν στις προσόψεις μεγάλων κτιρίων και γενικά σε 
οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια καθότι το σύστημα μπορεί και αξιοποιεί 
οποιαδήποτε ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου. Η Vibro-Wind είναι σχεδόν 
αθόρυβη και επιτρέπει τη συγκομιδή ενέργειας σε ταχύτητες ανέμου από 2 m/s. 
Το σύστημα έχει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και χρειάζεται πολύ λιγότερο χώρο. Το 
τρέχον πρωτότυπο είναι μια ομάδα των 25 ταλαντωτών που είναι εγκατεστημένο 
σε οροφή ψηλού κτιρίου 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.news.cornell.edu/stories/2010/05/researchers-harness-energy-wind-
vibrations 
http://jocelynkluger.webs.com/vibrowindproject.htm 
  

http://www.news.cornell.edu/stories/2010/05/researchers-harness-energy-wind-vibrations
http://www.news.cornell.edu/stories/2010/05/researchers-harness-energy-wind-vibrations
http://jocelynkluger.webs.com/vibrowindproject.htm
http://2.bp.blogspot.com/_eQa4au2AIfI/TTrnAox7xnI/AAAAAAAAASo/g8lJ_iCgTCg/s1600/Vibro-Wind+pic.JPG
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4.21. TESNIC 

 
Η γεννήτρια Tesla είναι μια γεννήτρια χωρίς πτερύγια που αξιοποιεί τη θεωρία 
του οριακού στρώματος και τη φυγόκεντρο τάση της ροής του αέρα όταν 
βρίσκεται ανάμεσα σε μεταλλικές περιστρεφόμενες πλάκες που βρίσκονται σε 
ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους.  
Σύμφωνα με τη θεωρία του οριακού στρώματος  στην περίπτωση κίνησης 
ρευστών μικρού σχετικά ιξώδους πάνω από στερεά, η επίδραση της εσωτερικής 
τριβής περιορίζεται μόνο σε ένα πολύ λεπτό στρώμα ρευστού που βρίσκεται 
κοντά στην επιφάνεια του στερεού, το οποίο είναι γνωστό ως οριακό στρώμα. 
Έτσι, το πεδίο ροής μπορεί να χωριστεί σε δύο διακριτές περιοχές, το οριακό 
στρώμα και την περιοχή εκτός του οριακού στρώματος, στην οποία το ιξώδες 
παύει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της ροής. Η γεννήτρια 
Tesla έχει αναγνωριστεί για την υψηλή απόδοση και την ευρωστία της. 
Η ανεμογεννήτρια TESNIC βασίζεται στις αρχές της γεννήτριας Tesla. Είναι μια 
ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα με δρομέα που αποτελείται από 200 δίσκους. Ο 
κάθε δίσκος απέχει από τον άλλο 2mm και όλοι συγκροτούν μια στοίβα. Επί της 
περιφέρειας του δρομέα υπάρχουν συνεστραμμένα πτερύγια που κατευθύνουν 
τη ροή του αέρα εφαπτομενικά προς την επιφάνεια των δίσκων, ανεξάρτητα από 
την κατεύθυνση του ανέμου. Γύρω από το δρομέα υπάρχει ένα περίβλημα στάτη 
που συλλέγει τον άνεμο, τον επιταχύνει και εξουδετερώσει τις αναταράξεις  
Η TESNIC εξάγει την αιολική ενέργεια μέσω δύο διαφορετικών τρόπων. Αρχικά 
αξιοποιείται η άντωση στα πτερύγια του δρομέα. Στη συνέχεια ο αέρας εισέρχεται 

http://peswiki.com/index.php/Image:Tesnic_125.jpg
http://peswiki.com/index.php/Image:Tesnic_stator_assembly_200.jpg
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στα διάκενα μεταξύ των δίσκων, και καθώς προσκολλάται στην επιφάνεια των 
δίσκων και ακολουθεί φυγόκεντρη κίνηση συμβάλλει στην περιστροφή του 
δρομέα. Ο συνδυασμός άντωσης και προσκόλλησης επιτρέπει στην TESNIC να 
φτάσει σε πολύ υψηλή απόδοση η οποία δεν επηρεάζεται από αναταραχές του 
ανέμου. Μια TESNIC ισχύος 3.6kW ζυγίζει λιγότερο από 150Kg και αντέχει σε 
ανέμους έως 60m/s. Η ανεμογεννήτρια είναι μικρή, ελαφριά, αθόρυβη, χωρίς 
κραδασμούς, χωρίς ορατά κινούμενα μέρη. Τα χαρακτηριστικά της την καθιστούν 
ιδανική για αστική, αγροτική, εμπορική εφαρμογή. Η TESNIC βρίσκεται σε 
πειραματικό και προ-εμπορικό στάδιο. 
Το πρώτο μοντέλο της εταιρείας θα είναι μια ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 
4kW με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.tesnic.com/ 
http://www.google.com/patents/US20070296219?hl=el&dq=Horia+Nica 
https://www.youtube.com/watch?v=mrnul6ixX90#t=11 
  

http://www.tesnic.com/
http://www.google.com/patents/US20070296219?hl=el&dq=Horia+Nica
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4.22. SOLAR AERO 

 
 
Η ανεμογεννήτρια Solar Aero βασίζει τη λειτουργία της στην γεννήτρια Tesla. 
Ένα σύνολο μεταλλικών δίσκων τοποθετημένων σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
τους δημιουργούν μια στοίβα. Ο αέρας ρέει πάνω στην επιφάνεια των δίσκων με 
φυγόκεντρη ροή και προκαλεί την περιστροφική κίνηση του δρομέα. Είναι 
ενσωματωμένη σε κλειστό περίβλημα σχεδόν αθόρυβη, δεν προκαλεί 
παρεμβολές σε ραντάρ ούτε οπτική ρύπανση και είναι ασφαλής για τα πτηνά.  
Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να τοποθετούνται σε πύργους ή στύλους, ενώ η 
γεννήτρια μπορεί να βρίσκεται στη βάση του πύργου διευκολύνοντας την 
εγκατάσταση και τη συντήρηση. Το συνολικό κόστος είναι κατά ένα τρίτο 
χαμηλότερο από ό, τι για τις συμβατικές ανεμογεννήτριες. Η ανεμογεννήτρια 
βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Τα μοντέλα θα μπορούν να παράγουν ισχύ 
τουλάχιστον 5kW σε ταχύτητα ανέμου 7.7m/s, και θα είναι διαθέσιμα σε διάφορα 
μεγέθη. Η ταχύτητα εκκίνησης είναι 1.8 m/s και η βέλτιστη ταχύτητα είναι περίπου 
10 m/s. Είναι αξιόπιστη, φθηνή και ιδανική για  κατοικίες ή εμπορικές εφαρμογές.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.solaripedia.com/13/253/fuller_wind_turbine_uses_rotating_disks.html 
http://www.solaripedia.com/files/579.pdf 
http://www.alternative-energy-news.info/bladeless-wind-turbine-inspired-by-
nikola-tesla/ 
  

http://www.solaripedia.com/13/253/fuller_wind_turbine_uses_rotating_disks.html
http://www.solaripedia.com/files/579.pdf
http://www.alternative-energy-news.info/bladeless-wind-turbine-inspired-by-nikola-tesla/
http://www.alternative-energy-news.info/bladeless-wind-turbine-inspired-by-nikola-tesla/
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4.23. ENERGY TOWERS 
 

 
Η εταιρεία Solar Wind Energy προτείνει μια νέα προσέγγιση που μπορεί να 
παράγει 1.250 ΜW ηλεκτρικής ισχύος. Είναι ένα υβριδικό σύστημα ηλιακής και 
αιολικής ενέργειας. Ξηρός αέρας από το περιβάλλον θερμαίνεται από τις ηλιακές 
ακτίνες του ήλιου. Στη συνέχεια ειδικά ακροφύσια στην κορυφή του πύργου 
ψεκάζουν με νερό το οποίο εξατμίζεται από τη θερμότητα του αέρα και ο 
βαρύτερος ψυχρότερος αέρας κατευθύνεται στη βάση του πύργου όπου 
διαπερνά με ταχύτητα άνω των 22 m/s, τα πτερύγια 25 ανεμογεννητριών που 
είναι τοποθετημένες στην περίμετρο της βάσης. 
Για να εκκινήσει η λειτουργία του πύργου μια σειρά αντλιών παρέχουν νερό στο 
σύστημα έγχυσης στην κορυφή Το σύστημα έχει δυνατότητα λειτουργίας και 
παραγωγή ενέργειας 24 ώρες κάθε μέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, διαρκώς. 
Σε γεωγραφικές περιοχές όπου οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, το 
εξωτερικό του πύργου μπορεί να κατασκευαστεί με ανεμογεννήτριες κάθετου 
άξονα που συλλαμβάνουν τον άνεμο και παράγουν συμπληρωματική ηλεκτρική 
ενέργεια.  
Το ύψος του πύργου είναι 686m. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού, ο 
πύργος έχει θεωρητική μέγιστη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας μέχρι 1250 
MW. Η μέση απόδοση του πύργου θα είναι 600 MW από τις οποίες 18,5% θα 
χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει τις λειτουργίες του. Συνολικά θα 
αποδίδονται περίπου 500 MW προς πώληση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 
Λόγω της μείωσης της απόδοσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η μέση ημερήσια 
παραγωγή προς πώληση στο δίκτυο για το σύνολο του έτους είναι περίπου 435 
MW.  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.solarwindenergytower.com/  

http://www.solarwindenergytower.com/
http://www.yourenergyblog.com/massive-energy-tower-may-be-in-the-works-for-arizona/arizona-energy-tower
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4.24. ENVIRO MISSION-SOLAR TOWER 

  
Το σύστημα χρησιμοποιεί την ακτινοβολία του ήλιου για να θερμάνει μια τεράστια 
ποσότητα αέρα, η οποία αναγκάζεται να κινηθεί ως καυτός άνεμος μέσω 
μεγάλων στροβίλων, ώστε να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για ένα 
συνδυασμό καμινάδας, ανεμογεννήτριας και θερμοκηπίου. Η τεχνολογία δεν 
χρειάζεται νερό σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η ακτινοβολία του ηλίου συλλέγεται και παγιδεύεται κάτω από έναν διαφανή θόλο 
(θερμοκήπιο), δημιουργώντας μια τεράστια πίεση στον αέρα, που έχει 
θερμοκρασία περίπου 90°C. Ένας από τους κύριους στόχους του θόλου είναι να 
έχει όσο το δυνατό μικρότερες θερμικές απώλειες. Ο ηλιακός πύργος στην ουσία 
είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση καμινάδας που δημιουργεί ένα ανοδικό ρεύμα 
αέρα. Ο πύργος είναι τόσο ψηλός, γιατί ουσιαστικά η διαφορά θερμοκρασίας 
έλκει το ζεστό αέρα έξω από το θερμοκήπιο. Κάθε 100 μέτρα η θερμοκρασία 
πέφτει ένα βαθμό. Έτσι σε ένα πολύ ψηλό πύργο ο αέρας θα αναρροφάται με 
πολλή δύναμη, γιατί η απόκλιση είναι μεγαλύτερη. Η ισχυρή ανοδική δύναμη 
αναγκάζει τον αέρα να περάσει μέσω 32 μεγάλων ανεμογεννητριών, που είναι 
τοποθετημένες στην βάση του πύργου με ταχύτητα 15 m/s. Ο πύργος βρίσκεται 
στο κέντρο του θόλου. 
Η μετακίνηση του καυτού αέρα μέσω των στροβίλων παράγει μέχρι και 200MW 
καθαρής ενέργειας, ελεύθερης από εκπομπή καυσαερίων. Η ενέργεια αυτή είναι 
αρκετή για 200.000 σπίτια. Η βέλτιστη κατασκευή προβλέπει τη δημιουργία ενός 
πύργου ύψους 800-1000m, διαμέτρου 130m, που θα περιτριγυρίζεται από ένα 
θερμοκήπιο ακτίνας 2.5km. Ο πύργος θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50 
χρόνια. Το σύστημα Solar Tower έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί 365 ημέρες το 
χρόνο σε όλες τις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων συννεφιασμένων ή 
βροχερών ημερών, διότι ο αέρας κάτω από το θόλο θα έχει πάντα υψηλότερη 
θερμοκρασία από την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
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Ο ηλιακός πύργος θα φτάνει μόνο το 1/10 της αποδοτικότητας των 
φωτοβολταϊκών πάνελ. Το πλεονέκτημα ωστόσο είναι τα υλικά από τα οποία 
αποτελείται, τα οποία κοστίζουν λιγότερο. Η κατασκευή ενός ηλιακού πύργου 200 
MW μπορεί να κοστίσει έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Το κόστος αυτό 
ισοδυναμεί με 10 σεντς ανά κιλοβατώρα, το οποίο είναι σχεδόν το 1/3 του 
κόστους του ηλεκτρισμού από τα σύγχρονα ηλιακά πάνελ. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.enviromission.com.au/EVM/content/home.html 
 
 
  

http://www.enviromission.com.au/EVM/content/home.html
http://www.geek.com/wp-content/uploads/2011/07/solar_tower_03.gif
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4.25. ZENA 

 
Η ιαπωνική εταιρεία ZENA Systems εργάζεται για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου 
συστήματος παράγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Το σύστημα 
περιλαμβάνει έναν εξαγωνικό πύργο ύψους 50m και διαμέτρου 27m που μπορεί 
να συλλέγει άνεμο από οποιαδήποτε από τις έξι πλευρές του, σε οποιοδήποτε 
ύψος και σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Στο εσωτερικό του πύργου η συνολική 
ποσότητα ανέμου που έχει απορροφηθεί συμπιέζεται και επιταχύνεται μέσω μίας 
αεροδυναμικής σήραγγας στη μέση του πύργου. Στη συνέχεια αυτός ο 
συμπιεσμένος αέρας διοχετεύεται σε μια σειρά γεννητριών στη βάση του πύργου. 
Ο πύργος έχει 2,5 φορές υψηλότερη απόδοση σε σύγκριση με αντίστοιχη 
κλασσική ανεμογεννήτρια. Η συντήρηση του πύργου είναι ευκολότερη και 
οικονομικότερη. Η συνολική επιφάνεια που καλύπτει το σύστημα και η 
επιχείρηση είναι 13.000 τετραγωνικά μέτρα. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://www.zenasystem.co.jp/en/ 
  

http://www.zenasystem.co.jp/en/
http://perierga.gr/?p=12361
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

5.1. ΠΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ DUBAI 
Οι ενεργειακοί πύργοι ύψους 140 μέτρων, έχουν σχεδιαστεί από τον Αιγύπτιο 
αρχιτέκτονα Karim Elnabawy και πρόκειται να κατασκευαστούν στο Dubai. 
Παράγουν ενέργεια ενσωματώνοντας διαφορετικές τεχνολογίες. Καλυμμένοι με 
φωτοβολταϊκά πάνελ εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια, ενώ η αιολική 
ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική με τρεις τρόπους. Ο πρώτος μέσω της 
συστοιχίας ανεμογεννητριών που ενσωματώνονται σε γέφυρα που ενώνει τους 
δύο πύργους. Ο δεύτερος μέσω ειδικών πιεζοηλεκτρικών ράβδων άνθρακα 
(“τριχίδια” που παράγουν ρεύμα μέσω της πίεσης που δέχονται από τον άνεμο). 
Τέλος ο αέρας ζεσταίνεται κάτω από τη μεταλλική επιφάνεια γύρω από τους 
πύργους και στη συνέχεια διοχετεύεται σε ανεμογεννήτριες. 

 

 
 
http://www.evolo.us/architecture/metallic-towers-in-dubai-are-a-sustainable-
power-plant/ 

http://www.evolo.us/architecture/metallic-towers-in-dubai-are-a-sustainable-power-plant/
http://www.evolo.us/architecture/metallic-towers-in-dubai-are-a-sustainable-power-plant/
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5.2. STRAWSCRAPER 
Την ανακαίνιση ενός ουρανοξύστη της Στοκχόλμης με πρόσθεση 14 καινούργιων 
ορόφων και εκατομμύρια μικροσκοπικών πιεζοηλεκτρικών στοιχείων προτείνει η 
αρχιτεκτονική εταιρεία Belatchew. Σκοπός των σχεδιαστών είναι η βελτίωση της 
ικανότητας των στατικών πολυκατοικιών να συλλέξουν και να παράγουν 
ενέργεια, αλλά και ένας τρόπος για τα ιδιαίτερα ψηλά κτίρια να γίνουν πιο 
ελκυστικά στο κόσμο 
 

 
 
http://www.ecotimes.gr/4412/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%
CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-
%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-
%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D/ 

http://www.ecotimes.gr/4412/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D/
http://www.ecotimes.gr/4412/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D/
http://www.ecotimes.gr/4412/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D/
http://www.ecotimes.gr/4412/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D/
http://www.ecotimes.gr/4412/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D/


219 
 

5.3. STRATA SE1 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΓΓΛΙΑ 

 
 
Το Strata SE1 είναι ένα κτίριο με ύψος 148m και 43 ορόφους. Ενσωματώνει 
πληθώρα καινοτομιών (όπως τη χρήση ελαφρών υλικών αντί του παραδοσιακού 
σκυροδέματος και μετάλλου, έξυπνο σχεδιασμό ώστε το κτίριο στο σύνολό του 
να φωτίζεται και να αερίζεται φυσικά κ.α.) καθώς έχει σχεδιαστεί με κύριο 
γνώμονα την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση σε συνδυασμό με την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Για το σκοπό αυτό στην οροφή του φέρει τρεις ανεμογεννήτριες με διάμετρο 
πτερυγίων 9 μέτρα και ονομαστική ισχύ 19KW η κάθε μία οι οποίες παράγουν 50 
MW/h ηλεκτρισμού ετησίως οι οποίες χρησιμοποιούνται απευθείας από τα 
διαμερίσματα και αντιστοιχούν στο 8% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που 
απαιτείται για τη λειτουργία του συγκροτήματος. 
 
http://www.archdaily.com/70142/strata-se1-bfls/ 

http://www.archdaily.com/70142/strata-se1-bfls/
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5.4. ENERGY ROOF 
 

 
Οι Αυστριακοί αρχιτέκτονες Coop & Himmelblau έχουν σχεδιάσει ένα θόλο 
παραγωγής ενέργειας για ένα πέρασμα στην πόλη Περούτζια της Ιταλίας. 
Ονομάζεται Energy Roof και έχει στόχο να παράγει ενέργεια για την πόλη. Το 
ανώτερο στρώμα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά κύτταρα για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και στο εσωτερικό του δομικού στρώματος υπάρχουν πέντε 
ανεμογεννήτριες που αξιοποιούν τον άνεμο του περάσματος.  
http://www.dezeen.com/2010/01/21/energy-roof-perugia-by-coop-himmelblau/ 

http://www.dezeen.com/2010/01/21/energy-roof-perugia-by-coop-himmelblau/
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5.5. MERSEY OBSERVATION DECK 

 

 
 
Το κατάστρωμα παρατήρησης στον ποταμό Mersey της Ν. Αγγλίας είναι ένας 
πολυλειτουργικός δημόσιος χώρος και μια συσκευή παραγωγής ενέργειας. Η 
πολυεπίπεδη επιφάνεια του καταστρώματος περιλαμβάνει εξωτερικούς χώρους, 
μονοπάτια, εκθεσιακούς χώρου, ολοκληρωμένη επίπλωση, και ένα δημόσιο 
αμφιθέατρο για διάφορες εκδηλώσεις.  
Στο κατώτερο τμήμα της πλατφόρμας υπάρχουν ανοίγματα για τη σύλληψη της 
ροής του αέρα. Οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι σε αυτή την 
τοποθεσία συλλέγονται, επιταχύνονται και περιστρέφουν τα πτερύγια  
ανεμογεννητριών. Έτσι παράγεται ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τις 
ανάγκες ισχύος του έργου 
http://huerta.co/Mersey-Observation-Deck 
 

http://huerta.co/Mersey-Observation-Deck
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5.6. MENIR HOUSE  
 

 

 
 
Το σχέδιο αυτό αποτελεί πρόταση για κατοικία από το σχεδιαστή Ανδρέα 
Αγγελιδάκη. Το σπίτι είναι φορητό και στο περίβλημά του υπάρχει κενό. Αν 
γεμίσουμε αυτό το διάκενο με θαλασσινό νερό το βάρος της κατασκευής 
αυξάνεται και έτσι ενσωματώνεται στην άμμο, δημιουργείται δηλαδή μια σταθερή 
βάση σαν θεμέλιο. Επίσης το περίβλημα αυτό παρέχει φυσική μόνωση. Στην 
οροφή υπάρχει μια κατασκευή που θυμίζει φοίνικα. Τα «φύλλα του αποτελούν τα 
πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας που είναι επιπλέον επικαλυμμένα με 
φωτοβολταϊκά πάνελ. Υπάρχει δηλαδή ένα υβριδικό σύστημα για να καλύψει τις 
βασικές ενεργειακές ανάγκες. Η φουτουριστική του μορφή θυμίζει βράχο και 
αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματά του για ενσωμάτωση μέσα σε πόλεις ή 
παραλίες.  
http://www.jetsongreen.com/2009/01/menir-house-beachfront-dwelling-with-
solar-and-wind-power.html 

http://www.jetsongreen.com/2009/01/menir-house-beachfront-dwelling-with-solar-and-wind-power.html
http://www.jetsongreen.com/2009/01/menir-house-beachfront-dwelling-with-solar-and-wind-power.html
http://www.jetsongreen.com/2009/01/menir-house-beachfront-dwelling-with-solar-and-wind-power.html
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5.7. ANTI-SMOG DESIGN WITH SOLAR DROP + WIND TOWER  
 

 

 
Το συγκρότημα Anti-Smog είναι ένα έργο για περιοχή του Παρισιού από την 
εταιρεία Vincent Callebaut και αποτελείται από τα κτίρια: Solar Drop και Wind 
Tower. Το Solar Drop θυμίζει διαστημόπλοιο και βρίσκεται στην κορυφή ενός 
παλιού, αχρησιμοποίητου σιδηροδρόμου. Έχει 250m2 φωτοβολταϊκών πάνελ για 
να συλλάβει την ηλιακή ενέργεια, και το σύνολο του κτιρίου καλύπτεται από 
διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), που αντιδρά με τις ηλιακές ακτίνες για τη μείωση της 
ρύπανσης του αέρα. Υπάρχει πρόβλεψη για συγκομιδή βρόχινου νερού για 
χρήση στο κτίριο. Το εσωτερικό είναι πλημμυρισμένο με φυσικό φως. Το κτίριο 
Wind Tower διαθέτει ένα πλέγμα που αποτελείται από φυτά και 50 
ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα που συλλαμβάνουν τον άνεμο και παράγουν 
ενέργεια για το έργο.  
http://www.jetsongreen.com/2008/03/anti-smog-ecolo.html 

http://www.jetsongreen.com/2008/03/anti-smog-ecolo.html
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5.8. GRAND CANCUN 

 

 
Το Grand Cancun στο Κανκούν του Μεξικό θα είναι ένα πολυτελές οικολογικό 
τουριστικό θέρετρο, που ανταποκρίνεται στην ενεργειακή κρίση. Ένα τεράστιο 
θαλάσσιο συγκρότημα- πλατφόρμα που σχεδιάστηκε από τον καθηγητή Arch. 
Richard Moreta Castillo ο οποίος ασχολείται με την «πράσινη» αρχιτεκτονική. Το 
κτίριο θα είναι εντελώς αυτάρκες. Θα υπάρξουν ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, 
εμπορικά κέντρα, κινηματογράφοι  και πολλά άλλα. Θα έχει μηδενικές εκπομπές 
άνθρακα, παρέχοντας παράλληλα στην πόλη καθαρό πόσιμο νερό και ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές. Ο απώτερος στόχος είναι να βοηθήσει στον καθαρισμό 
των θαλασσών καθώς στο τμήμα της πλατφόρμας που είναι βυθισμένο θα 
υπάρχει τεχνολογία που διαχωρίζει το νερό από τους υδρογονάνθρακες και τα 
επιπλέοντα στερεά. Ηλιακοί συλλέκτες, κάθετες ανεμογεννήτριες, γεννήτριες στο 
βυθό για αξιοποίηση παλιρροϊκών ρευμάτων και θαλάσσιων ρευμάτων, θα 
παράγουν ενέργεια. Τέλος θα υπάρχει σύστημα συλλογής και 
επαναχρησιμοποίησης των όμβριων υδάτων και σύστημα γεωθερμίας. 
http://www.tuvie.com/futuristic-grand-cancun-eco-tourism-resort-to-address-our-
energy-crisis-and-global-warming/#more-38628 

http://www.tuvie.com/futuristic-grand-cancun-eco-tourism-resort-to-address-our-energy-crisis-and-global-warming/#more-38628
http://www.tuvie.com/futuristic-grand-cancun-eco-tourism-resort-to-address-our-energy-crisis-and-global-warming/#more-38628
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5.9. THE ‘BAHRAIN WORLD TRADE CENTRE’ TURBINES 

 

 
Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Bahrain έχει ύψος 240m, 50 ορόφους , δύο 
δίδυμους πύργους και το  συγκρότημα βρίσκεται στο Μανάμα, στο Μπαχρέιν. Οι 
πύργοι χτίστηκαν το 2008 από την εταιρεία Atkins. Είναι ο πρώτος ουρανοξύστης 
στον κόσμο με ενσωμάτωση ανεμογεννητριών στο σχεδιασμό του. Οι δύο πύργοι 
συνδέονται μέσω γεφυρών πάνω στις οποίες στηρίζονται τρείς ανεμογεννήτριες 
225kW η καθεμία, άρα με συνολική ισχύ 675 kW. Έχουν διάμετρο πτερυγίων 29 
m, δέχονται μετωπικά τον άνεμο από τον Περσικό Κόλπο και το σχήμα πανιού 
πλοίου των πύργων διοχετεύει τον άνεμο μέσα στις ανεμογεννήτριες. Αυτό 
αυξάνει σημαντικά την απόδοσή τους. Οι ανεμογεννήτριες παρέχουν το 11% έως 
15% της συνολικής κατανάλωσης των πύργων.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain_World_Trade_Center 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bahrain_World_Trade_Center
http://www.mywindpowersystem.com/windgallery/
http://www.mywindpowersystem.com/windgallery/
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5.10. TAIWAN TOWER 

   
 
Το κτίριο είναι πρόταση της ολλανδικής επιχείρηση NL. Έχει ύψος 300m και 
διαθέτει 2000 ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα Eddy που μαζί παράγουν 8 MW. 
Οι ανεμογεννήτριες είναι τοποθετημένες σε ένα δομικό δίχτυ γύρω από το κτίριο. 
Οι Eddy  είναι στιβαρές, οικονομικά προσιτές αθόρυβές, καλαίσθητες και λόγω 
του κάθετου άξονα περιστροφής μπορούν να παράγουν ενέργεια από 
οποιαδήποτε κατεύθυνση ανέμου. Εκτός από πύργος ενέργειας θα λειτουργεί ως 
αξιοθέατο, ως βάση τηλεπικοινωνιών και θα προσφέρει ψυχαγωγικές λειτουργίες. 
Είναι ένα πρότυπο «πράσινο» κτίριο.  
http://www.designboom.com/architecture/nl-architects-tower-of-power/ 
  

http://www.designboom.com/architecture/nl-architects-tower-of-power/
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5.11. GESTERBINE 

 
 
Η κατασκευή αυτή είναι σχέδιο της Architectural Studio modelina για την πόλη 
Wielkopolska της Πολωνίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν υπάρχει μεγάλη 
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας η Gesterbine λειτουργεί σαν μια τυπική συστοιχία 
ανεμογεννητριών και προμηθεύει με ενέργεια την πόλη. Κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μάλλον χαμηλή,  λειτουργεί ως 
αντλία νερού η οποία μεταφέρει το νερό του ποταμού στη γη. Το νερό αυτό 
χρησιμοποιείται για να γεμίσει μικρές δεξαμενές κατακράτησης του νερού και στη 
συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες. 
Όσο αυξάνεται το ύψος που βρίσκεται μία ανεμογεννήτρια, τόσο μεγαλύτερη είναι 
η ταχύτητα του ανέμου και άρα η παραγωγή ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος του 
μεγάλου ύψους αυτής της κατασκευής με απόδοση 10m πάνω από το έδαφος 73 
W/m2 και στα 40m 198 W/m2. Αντί να χρησιμοποιηθεί μια τεράστια 
ανεμογεννήτρια, δημιουργήθηκε αυτή η συστοιχία όπου ο μεγάλος αριθμός 
ανεμογεννητριών που αποδίδουν ξεχωριστά αυξάνει τη συνολική απόδοση. 
Επίσης οι ανεμογεννήτριες μπορούν να κινούνται και γύρω από τον άξονά τους 
για καλύτερη απομάστευση του ανέμου.  
http://modelina-architekci.com/pivotx/?e=288 
  

http://modelina-architekci.com/pivotx/?e=288
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5.12. ENVISION GREEN HOTEL MIAMI 

  
 
Το Envision Green Hotel σχεδιάστηκε από τον Richard Moreta. Το λοβώδες 
κτίριο είναι αστικό οικολογικό θέρετρο με ενσωματωμένες ανεμογεννήτριες. Τα 
φωτοβολταϊκά πάνελ στο εξωτερικό περίβλημα παρέχουν ενέργεια στο κτίριο, 
ενώ εσωτερικοί κήποι σε διάφορα επίπεδα της δομής δημιουργούν μικροκλίματα 
που φιλτράρουν τον αέρα και ενεργούν ως πρόσθετη μόνωση. Υπάρχει σύστημα 
αξιοποίησης του νερού της βροχής. 
http://inhabitat.com/?p=20336 
  

http://inhabitat.com/?p=20336
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5.13. ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ ΣΤΗΝ NOIDA 

 
 
Ο ινδός αρχιτέκτονας Vikas Pawar έχει σχεδιάσει έναν ουρανοξύστη στην πόλη 
Noida, ο οποίος αξιοποιώντας πρωτοποριακές τεχνολογίες θα μπορεί να 
προσφέρει στους ενοίκους τροφή και νερό. Η φουτουριστική του εμφάνιση 
βασίζεται, εν μέρει, στις «φάρμες» που βρίσκονται στα διάφορα επίπεδα του 
κτιρίου και θα παράγουν γεωργικά προϊόντα. Η καλλιέργεια αυτών θα γίνεται με 
τη μέθοδο της υδροπονίας. Υδροπονία είναι η μέθοδος καλλιέργειας κατά την 
οποία η ανάπτυξη των φυτών γίνεται δίχως εδαφικό υπόστρωμα και όλα τα 
θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται τα φυτά για να αναπτυχθούν, παρέχονται 
μέσω του νερού. Το νερό για τους ενοίκους θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικής 
τεχνολογίας από την περιβαλλοντική υγρασία! Ο ουρανοξύστης θα ενσωματώνει 
όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
Κυρίως ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα θα εξασφαλίζουν 
ενεργειακή αυτάρκεια. Επιπλέον, τα οργανικά απόβλητα θα ανακυκλώνονται και 
θα χρησιμοποιούνται στις προαναφερθείσες «φάρμες». Ο ουρανοξύστης, όταν 
ολοκληρωθεί, θα είναι 54.000 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει ένα από τα 
«πιο πράσινα» κτίρια στον κόσμο! 
http://perierga.gr/2011/08/%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-
%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9
%CE%BA%CF%8C%CF%82-
%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D
%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82/ 
  

http://perierga.gr/2011/08/%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://perierga.gr/2011/08/%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://perierga.gr/2011/08/%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://perierga.gr/2011/08/%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82/
http://perierga.gr/2011/08/%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82/
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5.14. COR TOWER MIAMI 

 
 
Ο ουρανοξύστης Cor είναι μια δυναμική συνέργεια ανάμεσα στην αρχιτεκτονική 
και την οικολογία. Παράγει ρεύμα αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις σε 
ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Επίσης ζεσταίνει το νερό από την ενέργεια 
του ήλιου. Το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου ενισχύει τη στατικότητα της δομής, 
παρέχει μόνωση, σκίαση για φυσικό δροσισμό, περίφραξη για ταράτσες και 
δομική στήριξη για τις ανεμογεννήτριες 
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2012/02/21/cor-in-miami-florida-
by-oppenheim-architecture-design/ 

http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2012/02/21/cor-in-miami-florida-by-oppenheim-architecture-design/
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2012/02/21/cor-in-miami-florida-by-oppenheim-architecture-design/
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5.15. ROTATIONAL TOWERS IN DUBAI 

 

 
Μία ακόμη πρόταση για τις κατοικίες του κοντινού μέλλοντος έρχεται από τον 
αρχιτέκτονα David Fisher. Είναι το 80 ορόφων οικοδόμημα στο οποίο κάθε 
όροφος θα μπορεί να περιστρέφεται κατά βούληση των ενοίκων του. Αυτό θα 
έχει σαν αποτέλεσμα το κτίριο να αλλάζει συνέχεια μορφή γεγονός που θα δίνει 
την εντύπωση ότι το κτίριο είναι ζωντανό. Παράλληλα υπάρχουν πρόσθετα 
οφέλη αφού λόγω της ομοιομορφίας του κάθε ορόφου, τα διαμερίσματα θα 
προκατασκευάζονται σε εργοστάσιο και έτσι θα υπάρχει μείωση του κόστους και 
χρόνου κατασκευής και ευκολότερη τήρηση της ποιότητας κατασκευής. Τέλος το 
κτίριο θα είναι ενεργειακά ανεξάρτητο χρησιμοποιώντας την ηλιακή και την 
αιολική ενέργεια. Ενδιάμεσα σε κάθε όροφο υπάρχουν ανεμογεννήτριες κάθετου 
άξονα. Η καθεμία από τις 48 ανεμογεννήτριες θα μπορεί να παράγει 300kW. Τα 
φωτοβολταϊκά πάνελ θα βρίσκονται στην οροφή.  
http://inhabitat.com/rotating-wind-powered-tower-to-begin-construction-in-dubai/ 
  

http://inhabitat.com/rotating-wind-powered-tower-to-begin-construction-in-dubai/
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5.16. SOLAR WIND PROJECT ΙΤΑΛΙΑ 

 

 
 
Το solar wind project είναι πρόταση για εκμετάλλευση υφιστάμενων κατασκευών 
που προορίζονται για κατεδάφιση αφού δεν ικανοποιούν πλέον τις υπάρχουσες 
κυκλοφοριακές ανάγκες για τις οποίες κατασκευάστηκαν. Οι αρχές στην 
Καλαβρία στη βόρεια Ιταλία αντί να δαπανήσουν 50 εκατομμύρια δολάρια για να 
κατεδαφίσουν την υφιστάμενη γέφυρα, προέβησαν σε διαγωνισμό ώστε οι 
ενδιαφερόμενες εταιρίες να καταθέσουν προτάσεις ανακατασκευής της. Μία από 
αυτές είναι η πρόταση solar wind κατά την οποία οι μελετητές προσαρμόζουν στη 
βάση της γέφυρας 26 ανεμογεννήτριες διαφόρων διαμέτρων που παράγουν 36 
εκατ. kWh ηλεκτρισμού ετησίως. Παράλληλα το κατάστρωμα καλύπτεται με 
φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία παράγουν ακόμη 11,2 εκατ. KWh ετησίως.  
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-02/03/bridge-wind-turbines 
 
 
  

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-02/03/bridge-wind-turbines
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5.17. BIOTIC ARCH 

 
Αυτός ο φουτουριστικός ουρανοξύστης ονομάστηκε Biotic Arch και σχεδιάστηκε 
από τον αρχιτέκτονα Vincent Callebaut. Θα κατασκευαστεί κοντά στη 
βιομηχανική περιοχή της Taichung στην Ταϊβάν. Ο πύργος διαθέτει πολλούς 
κάθετους κήπους και μοιάζει με γιγαντιαίο θάμνο. Λαμβάνει όλη την ηλεκτρική 
ενέργεια που χρειάζεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη μέση του κτιρίου 
δεσπόζουν δύο ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα τύπου Darrieus με ελικοειδή 
πτερύγια. Το κτίριο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει μια «γέφυρα» ανάμεσα στην 
ιστορική κληρονομιά της Taichung και έναν νεότερο, πιο πράσινο τρόπο ζωής με 
σεβασμό στη βιοποικιλότητα. 
 
http://inhabitat.com/vincent-callebauts-zero-carbon-biotic-arch-is-a-gnarly-self-
sufficient-skyscraper/bionic-arch-vincent-callebaut-2/?extend=1 
 
 

http://inhabitat.com/vincent-callebauts-zero-carbon-biotic-arch-is-a-gnarly-self-sufficient-skyscraper/bionic-arch-vincent-callebaut-2/?extend=1
http://inhabitat.com/vincent-callebauts-zero-carbon-biotic-arch-is-a-gnarly-self-sufficient-skyscraper/bionic-arch-vincent-callebaut-2/?extend=1
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