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6.1.2Α   Επαληθευτική ανάλυση ανεµοκινητήρα ισχύος 7,5 MW    

  Στα  ΣΧΗΜΑΤΑ 6.1/7 και /8  ΡΔΜ  δίνεται  η υπολογισµένη χαρακτηριστική καµπύλη ισχύος και 
λοιπά τεχνικά στοιχεία του τρίπτερου ανεµοκινητήρα µέγιστης ονοµαστικής ισχύος  Ρ = 7,5 MW (7.500 kW 
της εταιρείας ENERCON) µε διάµετρο στροφείου   D = 127 m και  ύψος πύργου  Hπ= 135 m. Στο ίδιο 
διάγραµµα υπάρχει  επίσης η χαρακτηριστική καµπύλη συντελεστή ισχύος CP σε συνάρτηση της 
ταχύτητας του ανέµου, η οποία αξιοποιείται  σχεδόν µέχρι  τα  V = 28 m/s αλλά ακόµα και µέχρι τα  34 m/s 
σε συνδυασµό µε τους λοιπούς µετεωρολογικούς παράγοντες. Να γίνει ανάλυση-επαλήθευση  των 
τεχνικών στοιχείων του  ενηµερωτικού φυλλαδίου του κατασκευαστή λαµβάνοντας  ρ = 1,225 kg/m3 (υπό   
1 atm, 15 0C). Ειδικότερα: 
(α) Να ευρεθούν οι  χαρακτηριστικές τιµές ταχύτητας, όταν ο ανεµοκινητήρας µπαίνει  σε λειτουργία, κατά 
την µέγιστη απόδοσή του και  στην διακοπή λειτουργίας ένεκα πολύ  ισχυρού ανέµου, οι αντίστοιχοι 
συντελεστές ισχύος και η παραγόµενη ισχύς. Στο σηµείο  µέγιστης απόδοσης να γίνει σύγκριση µε τον 
συντελεστή ισχύος της ιδανικής µηχανής υπό ιδανική ροή (δηλ. µε το όριο του Betz).  
(β) Να επιλεγεί το “σηµείο σχεδιασµού” της πτερωτής και τα αντίστοιχα µεγέθη λειτουργίας. 
(γ)  Στα σηµεία έναρξης  ρυθµιζόµενης ισχύος και διακοπής λειτουργίας να ευρεθούν η παροχή όγκου του 
“εργαζόµενου αέρα” Q, η παροχή  µάζας  ṁ, η διαφορά πίεσης στο επίπεδο  του στροφείου  ΔpAK και το 
ειδικό έργο  Υ.
 (δ) Στα δύο σηµεία λειτουργίας του  ζητούµενου (γ) να ευρεθούν η στροφική ροπή στον άξονα της 
µηχανής, η αεροδυναµική δύναµη στο κάθε πτερύγιο καθώς και η περιφερειακή και η αξονική δύναµη.  
(ε) Να ευρεθεί  η συνολική αξονική δύναµη  στον άξονα της µηχανής και η γωνία υπό  την οποία επιδρά ως 
προς το επίπεδο περιστροφής.
(στ) Ποια η ταχύτητα ακροπτερυγίων  u  και ποιος ο αριθµός ταχυστροφίας  λ στο  σηµείο σχεδιασµού 
όπου ο  αριθµός στροφών είναι   n = 5 min-1, στην έναρξη ρυθµιζόµενης λειτουργίας  (n = 11,7 min-1) και 
λίγο πριν τη διακοπή λειτουργίας  (n = 11,7 min-1).
(ζ)  Ο παραγόµενος θόρυβος λειτουργίας του Α/Κ είναι υψηλός; Γιατί;

ΛΥΣΗ (α)  Ο ανεµοκινητήρας Α/Κ τίθεται σε λειτουργία στην ταχύτητα   Vin = 3 m/s και παράγει  ισχύ Pin 
= 55 kW υπό συντελεστή ισχύος   CPin = 0,263  σύµφωνα µε τον πίνακα στο ΣΧΗΜΑ 6.1/7 ΡΔΜ.  
Επιβεβαίωση µε   Αε = πD2/4 = π·1272/4 = 12.668 m2   κατά τα στοιχεία στο ΣΧΗΜΑ 6.1/8
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        . 

Υπολογισµένη χαρακτηριστική καµπύλη λειτουργίας του µεγαλύτερου σήµερα (2012) ανεµοκινητήρα ισχύος 7,5 MW 
(7.500 kW). Κανονικό σηµείο λειτουργίας ως προς την βέλτιστη απόδοση είναι στην  ταχύτητα 10 m/s µε συντελεστή 
ισχύος 0,483 (όριο Betz 0,593) και ως προς την µέγιστη  επίδοση µε παραγωγή ισχύος 7.580 kW για ταχύτητες 
µεγαλύτερες των 17 m/s (όπου Cp = 0,199) (από ΣΧΗΜΑ 6.1/7 ΡΔΜ).
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Τεχνικά στοιχεία του ανεµοκινητήρα των 7,5 MW και αδρή παρουσίαση του µηχανοστασίου στην πλήµνη (κατασκευή 
εταιρείας ENERCON). Τρίπτερο στροφείο διαµέτρου 127 m, ύψος πλήµνης από το έδαφος 135 m, αριθµός στροφών 
5-11,7 min-1 ωρολογιακής φοράς περιστροφής, ρυθµιζόµενος, ταχύτητα διακοπής λειτουργίας µεταξύ 28 και 34 m/s 
αναλόγως των λοιπών µετεωρολογικών συνθηκών, δακτυλιωτή ηλεκτρογεννήτρια (η λοιπή ορολογία αφήνεται 
σκοπίµως αµετάφραστη προς εξασφάλιση της κυριολεξίας όρων και περιγραφής (από  ΣΧΗΜΑ 6.1/8 ΡΔΜ). 
**********************************************************************************

6.1.2Β:  Ανεµοκινητήρας επιφανείας ενός γηπέδου ποδοσφαίρου: Προκαταρκτική
             διαστασιολόγιση 

               Ο αγωνιστικός χώρος διεθνών προδιαγραφών του ποδοσφαιρικού γηπέδου πρέπει να έχει 
µέσες διαστάσεις 100X75, δηλ. σε αδρή αξιοµνηµόνευτη εκτίµηση να έχει  αντίστοιχη επιφάνεια 7,5 
στρεµµάτων (7.500 m2). Να γίνει  προκαταρκτικός σχεδιασµός ενός ανεµοκινητήρα οριζοντίου  άξονα 
περίπου ίδιας επιφανείας της πτερωτής χρησιµοποιώντας την µεθοδολογία της παραγράφου 6.1.2 και  των 
αναλύσεων στις προηγούµενες εφαρµογές, συµπεριλαµβάνοντας µεταξύ άλλων στοιχεία χρήσιµα για την 
επιλογή της ηλεκτρογεννητρίας. 

ΛΥΣΗ: (α)   Μέγιστος συντελεστής ισχύος του ανεµοκινητήρα (Α/Κ) στο σηµείο σχεδιασµού: 
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*****************************************************************************

6.1.7A  Υπολογισµός καµπύλης συντελεστή ισχύος

           Ανεµοκινητήρας (Α/Κ)  έχει ισχύ ονοµαστικής (κανονικής) λειτουργίας ρυθµιζόµενη  σε  Ρ =  100 kW 
σε  ταχύτητα ανέµου  VK = 9 m/s. Για τις συνθήκες σχεδιασµού ο συντελεστής ισχύος είναι   CPm = 0,4 σε 
αριθµό  ταχυστροφίας  λ =  10. Ο Α/Κ τίθεται  σε λειτουργία σε ταχύτητα ανέµου   Vin =  4 m/s και  είναι 
σχεδιασµένος να λειτουργεί µε σταθερό αριθµό στροφών  n = 40 min-1 πάνω από αυτή την ταχύτητα. Η 
διάµετρος στροφείου είναι   D = 30 m. Όλες οι  τιµές αναφέρονται σε  συνθήκες αναφοράς  1 atm = 101.325 
Pa και 15 οC. Η ειδική σταθερά αέρα είναι  R = 287,06 J/(kg/K) και η κανονική θερµοκρασία Tn = 273,15 K. 
Να ευρεθούν: 
(α) Ο συντελεστής ισχύος µεταξύ των ταχυτήτων ενάρξεως λειτουργίας   Vin  και ρυθµιζόµενης λειτουργίας 
µε σταθερή ισχύ  VΚ  χρησιµοποιώντας την εξίσωση προσοµοίωσης, σχ.(6.1.28) ΡΔΜ, 

                                                                                                           
(β) Η αντίστοιχη παραγόµενη ισχύς. 
(γ) Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρενέργειας, η οποία συνολικά αντιστοιχεί σε  2.400 h  πλήρους λειτουργίας 
του ανεµοκινητήρα, δηλ. υπό ισχύ 100 kW.

ΛΥΣΗ:   (α)  Η πυκνότητα του αέρα στις συνθήκες αναφοράς υπολογίζεται από την καταστατική εξίσωση 

.  Η επιφάνεια στροφείου είναι  Α = π·D2/4 = π·302/4 = 
706,86 m2.  Ο συντελεστής ισχύος στη κανονική κατάσταση λειτουργίας των 9 m/s υπολογίζεται από τη 

σχ.(6.1.15):                   

***********************************************************************************

6.1.7Β   Υπολογισµός καµπύλης ισχύος ανεµοκινητήρα 

        Με τη βοήθεια της εξίσωσης προσοµοίωσης του συντελεστή ισχύος A/K, σχ.(6.1.28) ΡΔΜ,

                                                                                                                        
(α) Να αποδειχθεί, ότι η ισχύς του ανεµοκινητήρα σε συνάρτηση της ταχύτητας του ανέµου 
προσοµοιώνεται µαθηµατικά µε την σχέση

            (6.1.39)
 για το διάστηµα ταχυτήτων εκκίνησης και  ρυθµιζόµενης λειτουργίας    Vin ≤ V≤ Vr   και  µε    P(V)/Pr = 1  
για  Vr ≤ V ≤ VoVt, 
 (β) Να αποδειχθεί  επίσης για την απλουστευµένη περίπτωση, κατά την οποία  ως σηµείο  σχεδιασµού έχει 
ληφθεί το σηµείο έναρξης ρύθµισης ισχύος, ότι η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

                            

και ισχύει για Vm = Vr, όπου  Β = 0  και                                         (6.1.40)    
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ΛΥΣΗ (α)  Πρόκειται για τον υπολογισµό της ισχύος από την κατανοµή του  συντελεστή ισχύος. Η ισχύς 
του ανεµοκινητήρα υπολογίζεται σε συνάρτηση της ταχύτητας από την στιγµή εκκίνησης για V ≥ Vin µέχρι 
την στιγµή ενδεχόµενης διακοπής λειτουργίας V ≤ VoVt από τους δύο τύπους µε Αε επιφάνεια στροφείου  

 (1)  για   Vin ≤ V ≤ Vr,       (2) µε Vr εναρκτήρια 
**************************************************************************
6.2.5Α    Έλεγχος επιδόσεων επιλεγµένης αεροτοµής σε ανεµοκινητήρα ισχύος  600 kW.

Για την πτερύγωση τριπτέρυγου ανεµοκινητήρα οριζοντίου άξονα διαµέτρου 41 m επιλέγεται 
αεροτοµή  NACA 63-415,  η οποία στον ακτινικό σταθµό  r/R = 0,7  έχει µήκος χορδής  1,0 m  και 
προσρέεται  µε γωνία προσβολής   α, ενώ η ταχύτητα ανέµου ρύθµισης συνεχούς λειτουργίας είναι           
Vr = 17 m/s  υπό συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης  15 οC και  1 atm.  Από αυτή τη ταχύτητα και µέχρι την 
ταχύτητα διακοπής λειτουργίας  Vout = 24,8 m/s ο Α/Κ ρυθµίζεται  να παραµένει η παραγόµενη ισχύς 
σταθερή.  Ο αριθµός στροφών της µηχανής είναι   n = 27,1 min-1 και µπορεί  να ληφθεί  µε καλή 
προσέγγιση, ότι η ταχύτητα ανέµου στο επίπεδο της πτερωτής είναι αυτή του “ιδανικού ανεµοκινητήρα” 
κατά την θεωρία της Betz. Στον ίδιο σταθµό  r = 0,70·R το βήµα του πτερυγίου  είναι   β = 11,3ο.  Να 
υπολογισθούν:  
(α)   Η ταχύτητα προσροής της αεροτοµής  και ο  αριθµός Reynolds µε δεδοµένα το δυναµικό ιξώδες και  η 
ειδική σταθερά του αέρα  1,8·10-5 kg/m·s  και  287,06 J/kg·K, αντιστοίχως.  
(β) Η άνωση L και αντίσταση D της πτερωτής χρησιµοποιώντας τα ΣΧΗΜΑΤΑ 6.2/10 και /11 ΡΔΜ µε τα 
αεροδυναµικά δεδοµένα της διατοµής και  θεωρώντας τον σταθµό  r/R = 0,7  αντιπροσωπευτικό  για όλο  το 
πτερύγιο ως εάν ήταν σταθερή η χορδή σε όλο του το µήκος.  
(γ)   Η περιφερειακή δύναµη  Ft, η ροπή περιστροφής  Μ και η ισχύς του ανεµοκινητήρα.  
(δ) Ο συντελεστής ισχύος CP για το συγκεκριµένο σηµείο λειτουργίας και  ο  αντίστοιχος αριθµός 
ταχυστροφίας  λ.   
(ε)  Να σχολιασθούν τα αποτελέσµατα µε δεδοµένο, ότι τα στοιχεία του παραπάνω ανεµοκινητήρα ανήκουν 
σε πραγµατική µηχανή (αλλά µε διαφορετική αεροτοµή), η οποία στο συγκεκριµένο σηµείο  λειτουργίας 
εξάγει ισχύ  ~ 600 kW.

ΛΥΣΗ: (α)  Ο σταθµός υπολογισµού είναι   r = 0,7·20.5 = 14,35 m. Η ταχύτητα προσροής της αεροτοµής w 
υπολογίζεται  από το τρίγωνο ταχυτήτων, βλ. ΣΧΗΜΑ 6.2/1 ΡΔΜ και  ακόλουθο σκαρίφηµα, για το οποίο 
ισχύει:

*******************************************************************

6.2.11A  Δυνάµεις στα πτερύγια, ροπή και ισχύς της πτερύγωσης Α/Κ 
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        Σε ανεµοκινητήρα  µε  z πτερύγια µετά από  διακριτοποίηση σε  i  = 1,2,3.....k-1, k  στοιχεία πτερυγίου 
έχουν υπολογισθεί  µε την µέθοδο στοιχείου  πτερυγίου της παραγράφου  6.2.10 ΡΔΜ  η αξονική δύναµη 
Fni και  η περιφερειακή  Fti ανά στοιχείο. Η ακτίνα του στροφείου R, η ακτίνα πλήµνης  Rπ, η κατανοµή 
χορδής  c(r) και  ο αριθµός στροφών  n είναι δεδοµένα.  Να ευρεθούν η συνολική αξονική και  περιφερειακή 
δύναµη, η ροπή και η ισχύς της πτερύγωσης.

ΛΥΣΗ:  Η διακριτοποίηση του πτερυγίου γίνεται µε τον οµοιόµορφο διαχωρισµό κατά την ακτινική 
διεύθυνση σε  k στοιχεία µήκους  Δr και µέσης χορδής  c(r) το καθένα:    

                                  και    ri = Rπ + i·Δr  . 

********************************************************************
6.3.17   Προκαταρκτικός σχεδιασµός ενός τυπικού Α/Κ κατακορύφου άξονα                (6.3.12)  

Γίνεται  σχεδιασµός  ανεµοκινητήρα  κατακορύφου άξονα  (ΑΚΑ) έτσι, ώστε η ωφέλιµη ισχύς να 
είναι   Ρ = 120 kW για  ταχύτητα  ανέµου       ονοµαστικής    λειτουργίας     V = 15 m/s (δηλ. ~ 7 Beaufort). 
Ο συντελεστής ισχύος λαµβάνεται καταρχάς ίσος µε  CΡmax = 0,5 και ο αριθµός των πτερυγίων µε  z = 3.
(α) Να  υπολογισθεί η επιφάνεια κάλυψης του  στροφείου και  οι  διαστάσεις του υποθέτοντας ακτίνα  
πτερύγωσης  ίση µε το ύψος  της.
(β) Λαµβάνοντας διάταµα πτερυγίων  Λ = 15  να υπολογισθούν  οι διαστάσεις τους.
(γ)  Ανάλυση µε τη θεωρία  δίνης, βλ. ΣΧΗΜΑ 6.3/21 ή  /28 στη  παράγραφο  6.3.15 ΡΔΜ, δείχνει, ότι  ο   CP 
≈ 0,48  πετυχαίνεται  µε συντελεστή κάλυψης  σ = 0,2  σε αριθµό ταχυστροφίας  λ ≈ 3,8. Να υπολογισθεί  η 
ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων.
(δ) Η κίνηση των πτερυγίων γίνεται σε ασυµπίεστη ή συµπιεστή ροή; Γιατί;

ΛΥΣΗ: (α) Με τον ορισµό του συντελεστή ισχύος από την σχ. (6.3.79) ΡΔΜ:    , 
όπου D η διάµετρος  στροφείου και Η το ύψος πτερυγίων, προκύπτει η επιφάνεια κάλυψης του Α/Κ:

                                . 
*********************************************************************

6.4.3Α Ετήσια παραγωγή ενέργειας ανεµοκινητήρα  ισχύος 7,5 MW

Η καµπύλη ισχύος του ανεµοκινητήρα των  7,5 MW της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ παραγράφου 6.1.2A δίνεται 
στον ΠΙΝΑΚΑ 6.4-2 ΡΔΜ για τις ταχύτητες λειτουργίας του από  3 m/s έως  25 m/s. Σε µια από τις 
προεπιλεγµένες υποψήφιες θέσεις πιθανής εγκατάστασης της µηχανής τα  ανεµολογικά στοιχεία δίνουν τις 
παραµέτρους της κατανοµής πιθανότητας κατά Weibull  c = 6,0  και  k = 1,7. 
 (α) Να υπολογισθεί η ετήσια παραγωγή ενέργειας λαµβάνοντας τον συντελεστή διαθεσιµότητας της 
µηχανής  0,97 και  η ετήσια “ειδική  ενεργειακή παραγωγή”  kWh/(kW·a), δηλ. σε παραγόµενη ενέργεια 
ετησίως  kWh/a ανά kW  εγκατεστηµένης ισχύος. 
(β)  Δεδοµένου  ότι  η οικονοµικότητα παραγωγής ενέργειας µε µηχανή  αυτού του µεγέθους προαπαιτεί 
ελάχιστη ειδική ενεργειακή παραγωγή    3.300 kWh/(kW·a)  να ελεγχθεί, αν η τοποθεσία καλύπτει  αυτή την 
συνθήκη. Σε αρνητική περίπτωση να εκτιµηθεί καταρχάς η ελάχιστη αναγκαία τιµή της c µιας εναλλακτικής 
τοποθεσίας, ώστε να εξασφαλισθεί η  οικονοµικότητα παραγωγής θεωρώντας προσεγγιστικά, ότι  η 
παράµετρος  k παραµένει η ίδια 1,7. 

ΛΥΣΗ: (α)  Χρησιµοποιούµε τις σχ. (6.4.14 και 15) ΡΔΜ  για τον υπολογισµό της πυκνότητας πιθανότητας 
και  της παραγόµενης ενέργειας ετησίως, αντίστοιχα.  Υπολογίζουµε για παράδειγµα για δυο διαστήµατα 
ταχυτήτων  8 και   9 m/s και   19  και   20 m/s, ενώ ακριβώς ο ίδιος υπολογισµός ακολουθείται  για όλες τις 
ταχύτητες στον πίνακα:
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******************************************************************

6.4.3Β   Εκτίµηση διαθέσιµης αιολικής ισχύος από ανεµολογικά δεδοµένα 

           Τα σηµαντικότερα ανεµολογικά µεγέθη βασιζόµενα στην συχνότερα εφαρµοζόµενη σε 
ανεµοµετρήσεις κατανοµή Weibull, σχ.(6.4.10) ΡΔΜ, δίνονται  στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 6.4-3 ΡΔΜ 
ταξινοµηµένα κατά αύξουσα τιµή της παραµέτρου  διασποράς  k (ή παραµέτρου  µορφής, αδιάστατης) από  
k = 1,2  έως  k = 10,0.  Ειδικά στην τιµή  k = 2,0  ονοµάζεται επίσης “παράµετρος Rayleigh”, επειδή γι’ 
αυτήν την τιµή η κατανοµή  Weibull  δίνει ως ειδική περίπτωση την  “κατανοµή Reyleigh”, σχ.(6.4.19). Οι 
συχνότερες περιπτώσεις εκµεταλλεύσιµου αιολικού δυναµικού παρουσιάζουν πεδία µε ανεµολογικά 
χαρακτηριστικά µε   k = 1,2 έως 3,5  και θεωρούνται πρόσφορα αιολικά πεδία. Προς επίδειξη της 
χρησιµότητας του ΠΙΝΑΚΑ 6.4-3,
(α) Να ευρεθούν και  επεξηγηθούν τα ανεµολογικά στοιχεία για την περίπτωση ανέµου µέσης ταχύτητας 10 
m/s µε παράµετρο µορφής  k = 2,0,
 (β) Να ευρεθεί το µέρος της διαθέσιµης αιολικής ισχύος, το οποίο µπορεί να µετατρέψει ένας 
ανεµοκινητήρας συντελεστού ισχύος   CP = 0,50  ως εξαγόµενη ισχύ του, όταν η επιφάνεια του έλικα είναι  
Α = 1.000 m2 σε περιβάλλον πυκνότητας ρ = 1,225 kg/m3. 
(γ) Να γίνει το ίδιο όπως στο (α) για µέση ταχύτητα 10 m/s και τυπική απόκλιση  σ = 4,8 m/s.
(δ) Ο ανεµοκινητήρας λειτουργεί  σε αριθµό ταχυστροφίας  λ = 4 στην ταχύτητα ανέµου έναρξης 
ρυθµιζόµενης λειτουργίας   Vr = 17 m/s. Να ευρεθεί ο αριθµός στροφών n του έλικα. 
(ε) Ποιοτικά να εκτιµηθεί, εάν η στάθµη θορύβου του Α/Κ είναι επαρκώς χαµηλή  και γιατί.

ΛΥΣΗ:  (α)  Με  την τιµή  k = 2  η κατανοµή Weibull   δίνει (ως επιµέρους λύση  της) την κατανοµή Rayleigh, 
η οποία χρησιµοποιείται µόνο σ’ αυτή την ειδική περίπτωση. Η αντίστοιχη εξίσωση απλουστεύεται: 

       :   κατανοµή Rayleigh 
***************************************************************

6.5.1Α Διαστασιολόγηση κατασκευής αεροτοµής πτερυγίου ανεµοκινητήρα

 Ανεµοκινητήρας οριζοντίου άξονα µε ύψος πλήµνης  hΠ = 45 m πάνω από το έδαφος έχει  
διάµετρο πτερωτής   D = 2R = 42 m, ακτίνα πλήµνης   rπ = 3 m  και πτερύγιο µέσης χορδής  c = 1,3 m. 
Ζητείται να διαστασιολογηθεί το πτερύγιο  εφαρµόζοντας τον  κανονισµό DS 41 Z (Δανίας) για ακραίες 
συνθήκες ανεµόπτωσης σύµφωνα µε την µεθοδολογία της παραγράφου  6.5.1 ΡΔΜ. Οι συνθήκες πίεσης 
και  θερµοκρασίας είναι  1 atm (= 101.325 Pa) και  2 οC (µε Τn = 273,15 →T = 275,15 K και ταχύτητα 
βάσης   Vb = 27 m/s, συνθήκες χειµερινής θύελλας!). Η περιοχή εγκατάστασης δεν έχει  κάποια κτίσµατα 
και η βλάστηση είναι αραιή, ώστε η τραχύτητα του εδάφους να λαµβάνεται χαµηλή   zo = 0,01 m.

ΛΥΣΗ: Η µέθοδος υπολογισµού είναι απλουστευµένη (βλ. π.χ. Hansen) αλλά αποτελεί µια βέβαιη 
δυνατότητα πρώτης κατασκευαστικής εκτίµησης από την “ασφαλή πλευρά”. 
Το µοναδιαίο φορτίo της ανεµοπίεσης επάνω στο ακινητοποιηµένο για λόγους ασφαλείας πτερύγιο είναι     

  (1) µε    τη δυναµική πίεση ανέµου σε  Ρa = Ν/m2 
***************************************************************

6.5.3Α  Kαταπονήσεις του ανεµοκινητήρα υπό προτυποποιηµένες ακραίες συνθήκες λειτουργίας
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         Ο τριπτέρυγος ανεµοκινητήρας των  7,5 MW, ΣΧΗΜΑ 6.1/7 ΡΔΜ, (αναφερόµενος επίσης στην 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ παραγράφου 6.1.1Α)  σύµφωνα µε το τεχνικό φυλλάδιό του  ανήκει  στην κατηγορία  ‘Wind 
class IEC/NVN/IA’. Με δεδοµένα: ύψος πλήµνης  zhub = 135 m από το έδαφος, διάµετρος πτερύγωσης 
στροφείου  D = 125 m και πυκνότητα ανέµου  ρ = 1,225 kg/m3, να υπολογισθούν: 
(α)  Η µέση ταχύτητα του ανέµου, η ταχύτητα στο  ύψος πλήµνης στον χώρο εγκατάστασης της µηχανής 
και  η πυκνότητα πιθανότητας εµφανίσεως αυτής της ταχύτητας ετησίως µε βάση την κατανοµή  Rayleigh, 
όπως προδιαγράφεται από τον κανονισµό στον ΠΙΝΑΚΑ 6.5-1 ΡΔΜ.   
(β)  Οι  ακραίες ταχύτητες  50ετίας και  έτους, των οποίων τα αντίστοιχα φορτία πρέπει να αντέχει  ο 
ανεµοκινητήρας  σε κάθε περίπτωση. 
(γ)  Η καµπτική ροπή καταπόνησης των πτερυγίων στις ακραίες ταχύτητες του (β) και  η συνολική  ροπή 
που ασκεί η πτερύγωση  στον πύργο της µηχανής λαµβάνοντας προσεγγιστικά τη  µέση χορδή της τοµής 

του πτερυγίου   c/R  0,1 = στθ, την διάµετρο πλήµνης    rπ/R = 0,08 και ο  συντελεστής αντίστασης του 
πτερυγίου   cf ≈ 1,5  (σαν επίπεδη πλάκα εγκάρσια προσρεόµενη).

ΛΥΣΗ: (α)  Σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ 6.5-1 ΡΔΜ   στην κατηγορία  IEC/IA η ταχύτητα ανέµου  αναφοράς 
είναι    Vref = 50 m/s (και η ένταση τύρβης στο  ύψος της πλήµνης  είναι   Iref = 0,16). Η αντίστοιχη µέση 
τιµή ταχύτητας  Vave γι’ αυτή την κατηγορία υπολογίζεται  βάσει του κανονισµού   IEC 61.400-1, βλ. 

παράγραφο 6.5.3:             ,   την οποία θεωρούµε, ότι επικρατεί στο 

*********************************************************

6.5.3Β  Προσαρµογή ανεµοκινητήρων στις επιτόπιες ανεµολογικές συνθήκες
 
         Να διευκρινισθεί, πώς διαφοροποιούνται οι  ανεµοκινητήρες (AK) διαφορετικών κατηγοριών WTC 
(Wind Turbine Class) κατά το πρότυπο  IEC 61400-1 ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά και ως προς 
τις ανεµολογικές συνθήκες εφαρµογής τους,  βλ. παράγραφο  6.5.3 ΡΔΜ, και  ειδικότερα  ΠΙΝΑΚΑ  6.5-1, 
όπου δίνονται  οι  βασικές παράµετροι για τις κατηγορίες ανεµοκινητήρων σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο 
IEC 61400-1 (2005).
 Προς τούτο να συγκριθούν δύο ανεµοκινητήρες εγκατεστηµένης ονοµαστικής ισχύος   1.500 kW (1,5 MW)  
ο καθένας πιστοποιηµένης  κατασκευαστικής εταιρείας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.   ΑΚ1:  1.5  sle   WTC II A  :   = 8,5 m/s            It = 18%      D = 77 m               hhub =  65 m (80 m)

2.  ΑΚ2:  1.5  xle  WTC III B  :    = 8,0 m/s            It = 16%      D = 82,5 m            hhub = 80 m             

όπου ύψος πλήµνης  hhub  από το έδαφος,  µέση ταχύτητα ανέµου στο ύψος πλήµνης  , χαρακτηριστική 
ένταση τύρβης  Ιt  και  διάµετρος στροφείου  D. Για τους σκοπούς του  κανονισµού η ταχύτητα ανέµου 
µετράται ανά  3 s (δηλ. 20 φορές ανά min) και κάθε  10 min καταγράφεται η ταχύτητα και  η τυπική 
απόκλιση µετρήσεων. Παράλληλα καταγράφονται τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ανεµοκινητήρα. Έτσι 
σύµφωνα µε το πρότυπο   IEC 61400  µπορούν τόσο ο χρήστης όσο και ο κατασκευαστής της µηχανής να 
ελέγχουν την συµβατότητα του ανεµοκινητήρα µε τις επιτόπιες ανεµολογικές συνθήκες, για τις οποίες είχε 
επιλεγεί η συγκεκριµένη µηχανή.
Αποδείξτε, ότι  από τους δύο ανεµοκινητήρες ο καταλληλότερος - µε κριτήριο τη µεγαλύτερη  παραγωγή 
ενέργειας (kWh) - είναι ο   ΑΚ1. 

ΛΥΣΗ: Η διαφοροποίηση των αµεµοκινητήρων ανά κατηγορία και η  προσαρµογή των διαστάσεών τους 
στις ανεµολογικές συνθήκες φαίνεται  ως εξής:  Συγκρίνοντας τους δύο ανεµοκινητήρες, 
ο πρώτος ΑΚ1 σειράς παραγωγής   1.5 sle  στην  WTC II A (Wind Turbine Class) έχει διάµετρο 
στροφείου   D = 77 m και ύψος πλήµνης   hhub = 65 m (και εναλλακτικά  80 m). Είναι σχεδιασµένος για 

µέση ταχύτητα ανέµου στο ύψος πλήµνης    = 8,5 m/s (και χαρακτηριστική ένταση τύρβης   Ιt = 18%).
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*********************************************************

6.6.5Α   Γενικευµένη µέθοδος προκαταρκτικού σχεδιασµού πτερύγωσης Α/Κ οριζοντίου άξονα

Για τον ιδανικό ανεµοκινητήρα,  στον οποίο η  ροή θεωρείται χωρίς απώλειες τριβής  και συνεπώς  
ο αεροδυναµικός συντελεστής αντίστασης   cD = 0  στα πτερύγια του στροφείου, ο υπολογιστικός 
σχεδιασµός γίνεται µε  τις σχ.(6.6.58, .59, .60, .61) ΡΔΜ.  Ειδικότερα να υπολογισθούν:
(α) Να υπολογισθούν ο συντελεστής ισχύος    CP(λ,ξ,ξ΄)   σε συνάρτηση του αριθµού ταχυστροφίας    λ, 
του αξονικού επαγωγικού  συντελεστή  ξ και του περιφερειακού  ξ  ́ και η σχετική γωνία προσβολής 
πτερυγίου  φ.
(β) Πώς υπολογίζεται η γεωµετρία του πτερυγίου µε τα αποτελέσµατα του  (α).
(γ) Πόσο κοντά ευρίσκονται    τα  παραπάνω αποτελέσµατα στη πραγµατικότητα και πώς µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε πρακτική εφαρµογή.
(δ) Σε ποια θεωρία και µεθοδολογία βασίζεται η παραπάνω ανάλυση και από ποιους αναπτύχθηκε.

ΛΥΣΗ:  (α) Οι αντίστοιχοι τύποι υπολογισµού από τις σχ.(6.6.58, 59, 60, 61) είναι:

συντελεστής ισχύος                                             

**************************************************************  

6.6.5Β   Υπολογισµός στροφείου ανεµοκινητήρα διαµέτρου  41 m 

             Ανεµοκινητήρας µε στροφείο διαµέτρου  D = 41,0 m και διαµέτρου πλήµνης  Dπ =  2,92 m 
λειτουργεί σε άνεµο ταχύτητας  V = 10 m/s  µε αριθµό στροφών  n = 29 min-1. Να υπολογισθούν   ( π.χ. 
χρησιµοποιώντας τον  ΠΙΝΑΚΑ 6.6-2 ΡΔΜ και το ΣΧΗΜΑ 6.2/5 ΡΔΜ):   
(α) Ο αξονικός και ο περιφερειακός επαγωγικός συντελεστής  ξ  και   ξ΄, αντίστοιχα,  ο συντελεστής ισχύος 
και  ο τοπικός αριθµός ταχυστροφίας  x  για τους σταθµούς ακτίνας πλήµνης και  ακροπτερυγίου. Επαρκεί  ο 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6-2 για τον πλήρη υπολογισµό στροφείου Α/Κ; 
(β) Η κατανοµή της επαγωγικής ταχύτητας  wi  µε τις αντίστοιχες συνιστώσες κατά την αξονική και 
περιφερειακή διεύθυνση,  
(γ) Το  τρίγωνο ταχυτήτων στην ακτινική θέση   R0,7 = 0,7·R   και  στη πλήµνη   Rπ =  Dπ/2   σε αντιστοιχία 
µε το ΣΧΗΜΑ 6.6/4.

ΛΥΣΗ:  (α)  Οι  επαγωγικοί συντελεστές µεταβάλλονται κατά την ακτινική διεύθυνση,  ξ(r) και  ξ΄(r),          και 
πρέπει να καταρτισθεί  πίνακας µεταξύ     Rπ = 2,92/2 = 1,46 m   και  R = 20,5 m  για καθορισµένο αριθµό  
m  ακτινικών σταθµών  i = 1,2 ….. k-1,k.  Για τον υποδειγµατικό αναλυτικό υπολογισµό επιλέγουµε τις 
ακτινικές θέσεις, στη ρίζα του πτερυγίου (πλήµνη)    rπ = Rπ/R = 1,46/20,5 = 0,0712, στην  

********************************************************
6.6.5Γ    “Βέλτιστη”  µορφή πτερυγίου σε διπτέρυγο ανεµοκινητήρα

             Να ευρεθεί η “βέλτιστη µορφή” του πτερυγίου στην πτερύγωση διπτέρυγου  z = 2  “ιδανικού 
στροφείου”  ανεµοκινητήρα, δηλ. χωρίς απώλειες τριβής (συντελεστής αντίστασης τριβής   cD = 0), το 

οποίο είναι  σχεδιασµένο να λειτουργεί  σε αριθµό ταχυστροφίας   λ = 6,0 µε συντελεστή άνωσης = 0,8. 

Θεωρείται  πτερύγιο µε “ιδανική άνωση” της δυναµικής ροής σε κεκλιµένη επίπεδη πλάκα υπό γωνία 
προσβολής α, όπου  θεωρητικά ισχύει:  cL = 2π·ηµα → α = τοξηµ(cL/(2π)), βλ. σχ.(6.6.66α,β) ΡΔΜ, και 
προσεγγιστικά µπορεί  να ληφθεί  επίσης για προκαταρκτικούς υπολογισµούς. Η  βέλτιστη µορφή ορίζεται 
µε µεταβολή  της χορδής   c(r)  και  της γωνίας κλίσης (του βήµατος)    β(r)  κατά το µήκος του πτερυγίου 
από την ακτίνα πλήµνης   rπ = 0,125·R   έως το ακροπτερύγιο   r = 1,0.
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ΛΥΣΗ: Για την  επίλυση χρησιµοποιείται  ο  ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6-2 και το ΣΧΗΜΑ 6.6/4 ΡΔΜ.  Χρησιµοποιούµε 
την πρώτη στήλη του  πίνακα  για την εύρεση των ακτινικών σταθµών αντίστοιχων των δεδοµένων 

τοπικών αριθµών ταχυστροφίας:  

**************************************************************

6.6.6Α Σχεδιασµός τριπτέρυγου ανεµοκινητήρα µε διόρθωση για την  επίδραση του πάχους
             πτερυγίων και της καµπύλωσης των ροϊκών γραµµών στη γεωµετρία στροφείου.  

            Ο προκαταρκτικός σχεδιασµός της πτερύγωσης ενός τριπτέρυγου  (z = 3)  A/K οριζοντίου άξονα 
στο σηµείο σχεδιασµού µε αριθµό ταχυστροφίας  λ = 6,0  έδωσε αξονικό και περιφερειακό συντελεστή           
ξ = 0,31 και   ξ΄= 0,294,  αντίστοιχα, στην  ακτίνα βάσης  του πτερυγίου    r/R = 0,125, και  ξ = 0,332  και 
ξ΄= 0,011 στον ακτινικό σταθµό  r/R = 0,75. Στις ίδιες θέσεις η αεροτοµή έχει  χορδή   c/R = 0,3634 (στον 
ακτινικό σταθµό  r/R = 0,125) και  c/R = 0,125 (στον  r/R = 0,75), αλλά µε µέγιστο πάχος  28% και 13%, 
αντιστοίχως. Εφαρµόζονται  στα δύο τµήµατα του  πτερυγίου, όπου  r/R = 0,125  και   r/R = 0,75   αεροτοµές 
διαφορετικού τύπου, οι οποίες όµως προσοµοιάζουν της τετραψήφιας σειράς NACA.   Να υπολογισθεί: 
(α)  Η επίδραση του πάχους πτερυγίων και 
(β) η  επίδραση της καµπύλωσης των ροϊκών γραµµών καθώς διαρρέουν την πτερωτή υπολογίζοντας τις 
αντίστοιχες µεταβολές της γωνίας προσβολής  Δα1  και Δα2  σύµφωνα µε τις σχ.(6.6.74 και 76  ΡΔΜ). 
(γ) Να εκτιµηθεί η µεταβολή του  συντελεστή αντίστασης  cL= 2·π·ηµα  (ιδανική περίπτωση, προσεγγιστικά) 
ένεκα των Δα1 και Δα2.

ΛΥΣΗ:  (α)  Εφαρµόζοντας τη σχ. (6.6.74) ευρίσκουµε την αύξηση της γωνίας προσβολής κατά  Δα1 , την 
οποία  προκαλεί το πεπερασµένο πάχος πτερυγίων:
Για   r/R = 0,125 :

   

***************************************************************

6.7-1  Μεταβολές πίεσης στο στροφείο  Ανεµοκινητήρα (Α/Κ)                                   (6.1.2Γ)           Di 

 Το στροφείο του Ανεµοκινητήρα περιλαµβάνει  τον έλικα και την πλήµνη  του και, εξιδανικεύοντας, 
θεωρείται σαν ιδεατός διαπερατός ενεργός δίσκος µε τα µεγέθη ροής σταθερά κατανεµηµένα στον δίσκο 
και  σε κάθε εγκάρσια διατοµή του ροϊκού πεδίου. Στην αδιατάρακτη ροή  πριν από το στροφείο είναι η 
διατοµή  Α1, ταχύτητα  V1 και  πίεση  p1. Στο κάταντες του απορρεύµατος  µετά την εξισορρόπηση  της ροής 
είναι αντιστοίχως  Α2 > Α1,  V2 και   p2 , ενώ στο επίπεδο του  έλικα είναι   Vε  η ταχύτητα ροής,   pK  η πίεση  
πριν και   pA  µετά τον δίσκο. Η πυκνότητα  ρ  είναι  προσεγγιστικά σταθερή σ’ όλο το  ροϊκό πεδίο λόγω 
µικρών µεταβολών πίεσης. Εφαρµόζοντας τη  θεωρία ορµής για τον ιδεατό  Α/Κ χωρίς απώλειες και χωρίς 
περιστροφή απορρεύµατος, να καθορισθούν οι  µεταβολές πίεσης στο στροφείο του  Ανεµοκινητήρα. 
Ειδικότερα ζητούνται:
(α) Να ευρεθεί η  αξονική ανεµοδύναµη και η  ισχύς του  Α/Κ.
(β)   Η πίεση  πρίν  και µετά τον έλικα.
(γ)   Από τον  έλικα προς το  άναντες της ροής. 
(δ)   Από τον  έλικα προς το  κάταντες του απορρεύµατος.
(ε)   Σε σκαρίφηµα να σκιαγραφηθεί ποιοτικά η κατανοµή πίεσης στον άξονα της µηχανής.

ΛΥΣΗ: (α)   Η ανεµοδύναµη επάνω στο στροφείο είναι   .
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Η παραγόµενη ισχύς είναι    αλλά ταυτόχρονα βάσει της εξίσωσης ενέργειας 

. 
**********************************************************************************

6.7-2   6.1.3Γ Ανεµοκινητήρας σε ωκεάνειο αιολικό πάρκο  DOE    ΛΥΣΗ !!!!?????

********************************************************

6.7.-3  Συντελεστής ισχύος ανεµοκινητήρα σε συνάρτηση του αριθµού ταχυστροφίας      (6.1.6A)   

 Σχεδιάζεται τριπτέρυγος ανεµοκινητήρας οριζοντίου άξονα µε δυνατότητες εγκατεστηµένης ισχύος 
840 kW σύµφωνα µε την ανεµολογική µελέτη, από την οποία προκύπτει  επίσης ως ανεµοταχύτητα 
σχεδιασµού  V = 8 m/s. Ο αεροδυναµικός προϋπολογισµός γι’  αυτή τη ταχύτητα καταλήγει σε πρώτη 

προσέγγιση σε βαθµό κατολίσθησης των πτερυγίων , δηλ. η συνολική αεροδυναµική 
αντίσταση  D  είναι το 2% της συνολικής άνωσης L µε ε την γωνία µεταξύ L και  F(L,D) της συνολικής 
αεροδυναµικής δύναµης σε κάθε πτερύγιο. Υπό αντίξοες µετεωρολογικές συνθήκες (βροχή, χιόνι κ.λ.π.), 
υπό τις επιδράσεις της µακροχρόνιας λειτουργίας (π.χ. βαθµιαία τράχυνση της επιφάνειας των 
πτερυγίων), την επίδραση  καµπύλωσης των πάντοτε εύκαµπτων πτερυγίων κ.ά. δευτερευουσών  
επιδράσεων ο λόγος D/L µπορεί να ληφθεί 0,05 για λόγους µελετητικής ασφάλειας. Εξαρχής ορίζεται  ως 
αρχική τιµή του αριθµού ταχυστροφίας λ = 5,5 και σαν τιµή αναφοράς θεωρείται  πυκνότητα ρ = 1,225 kg/
m3 (υπό 1 atm/15oC). 
(α)   Να υπολογισθεί ο συντελεστής ισχύος του Α/Κ, να ευρεθεί η διάµετρος του στροφείου για την 
δεδοµένη τιµή σχεδιασµού του αριθµού ταχυστροφίας  και o αριθµός στροφών της πτερωτής. 
(β)  Να υπολογισθεί η ισχύς του Α/Κ για λειτουργία υπό αντίξοες συνθήκες, δηλ. για τον λόγο D/L = 0,05.
(γ) Να ευρεθεί εάν πράγµατι η τιµή λ = 5,5 είναι η καταλληλότερη για τιµή σχεδιασµού. 
      (δ) Προϋπολογίζεται ότι στο  σηµείο έναρξης της ρύθµισης  λειτουργίας Α/Κ στην ονοµαστική 
τιµή ισχύος είναι  λ = 11 υπό ταχύτητα ανέµου Vr = 16 m/s. Να υπολογισθεί η ονοµαστική τιµή ισχύος (δηλ. 
η µέγιστη παραγόµενη ισχύς), η οποία παραµένει σταθερή µέχρι  την ταχύτητα διακοπής λειτουργίας 
ορισµένης σε Vout = 22 m/s, και o µέγιστος αριθµός στροφών του Α/Κ.
     ΛΥΣΗ: (α)……… 
     ?????????????????????????????????????
***************************************************************

-4    Διάµετρος έλικα και ηλεκτροπαραγωγή ανεµοκινητήρα  28 kW        (6.1.6Β)     

Σε περιοχή µε µέση ταχύτητα ανέµου  7,8 m/s  ενδείκνυται  να εγκατασταθεί  ανεµοκινητήρας  Α/Κ 
για την παραγωγή αναγκαίας ηλεκτρικής ισχύος  28 kW  µε συντελεστή ισχύος  CP = 0,43, ο οποίος θα 

διαθέτει σύστηµα µεταφοράς ισχύος µε βαθµό απόδοσης  και  ηλεκτρογεννήτρια µε ηΗΓ = 0,78. 
Πυκνότητα αναφοράς του αέρα να ληφθεί  1,225 kg/m3 (υπό 1 atm  και 15 0C).
(α) Να υπολογισθεί η διάµετρος του στροφείου του  Α/Κ και να συγκριθεί µε την διάµετρο του ιδανικού Α/Κ 
κατά το πρότυπο του Betz.
(β)   Να εκτιµηθεί ο αναγκαίος αριθµός των πτερυγίων και ο αριθµός ταχυστροφίας λειτουργίας.
(γ) Η  “ανεµόπτωση”, δηλ. ισοδύναµη περίοδος µόνιµης επικράτησης της ταχύτητας των 7,8 m/s, είναι 
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2.500 h/a (ώρες ετησίως). Να υπολογισθεί η παραγόµενη ετήσια ενέργεια και ο αριθµός των  
“νοικοκυριών” (µε µέσο ετήσιο µέσο όρο κατανάλωσης 3.500 kWh/a), που είναι δυνατόν να 
τροφοδοτηθούν.

ΛΥΣΗ: (α) Με τη σχ.(6.1.8) ΡΔΜ για την ισχύ

 υπολογίζεται η επιφάνεια του στροφείου   

:     

***********************************************************************************

6.7-5   Καµπύλη συντελεστή ισχύος στον ανεµοκινητήρα των 7,6 MW                           (6.1.7Γ)  

 Η καµπύλη ισχύος και  του συντελεστή  ισχύος για τον (µεγαλύτερο µέχρι το  2012) ανεµοκινητήρα 
των 7,6 MW  δίνονται σε Πίνακα στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6.1.2Α (παραγράφου 6.1.1ΡΔΜ). Με βάση τα 
δεδοµένα του  τεχνικού φυλλαδίου του να προσοµοιωθούν οι σχετικές καµπύλες µε τις εξισώσεις 
προσοµοίωσης CΡ(V) και P(V) της παραγράφου  6.1.7 ΡΔΜ  και  να συγκριθεί το αποτέλεσµα µε τα 
δεδοµένα του ανεµοκινητήρα. 
Στα τεχνικά στοιχεία του ανεµοκινητήρα περιλαµβάνεται η ταχύτητα εκκίνησης λειτουργίας, η εναρκτήρια 
ταχύτητα ρύθµισης ισχύος και η ταχύτητα διακοπής λειτουργίας, αντιστοίχως ως εξής:

           έως, υπό συνθήκες, 34 m/s ανεµοταχύτητας.

Η ταχύτητα σχεδιασµού λαµβάνεται κατά εύλογη υπόθεση από  τον πίνακα στην τιµή, όπου  ο συντελεστής 

ισχύος έχει το µέγιστό του:             στο σηµείο λειτουργίας όπου  .

Επίσης στο σηµείο έναρξης ρυθµιζόµενης λειτουργίας για εξαγωγή σταθερής ισχύος Pr = 7.500 kW ο 

συντελεστής ισχύος είναι                  όπου  .

ΛΥΣΗ: Για να εφαρµοσθεί  η  σχ.(6.2.8) της µαθηµατικής προσοµοίωσης υπολογίζουµε τους συντελεστές 

µε                      

6.7-5    6.1.7Γ  Καµπύλη συντελεστή ισχύος Α/Α 7,6 ΜW
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***************************************************************************************

6.7-6   υπό aB           : επίλυση µε                 basic  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

6.7-6   Συντελεστής ισχύος Α/Κ για διάφορες τιµές κλίσης των πτερυγίων              (6.1.8Α)  

 Τα κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του  ανεµοκινητήρα (της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
παραγράφου 6.1.6Α) είναι διάµετρος στροφείου D = … m, ονοµαστική ισχύς P = …. kW, ισχύς 
σχεδιασµού PD = …..kW,….. Να ευρεθεί ο συντελεστής ισχύος  CP(λ,β)  για ρυθµισµένη κλίση πτερυγίων  
β = 5ο και  β = 15ο σε συνάρτηση του αριθµού ταχυστροφίας λ για τις δύο περιπτώσεις υπολογιστικής 
προσοµοίωσης  Α και Β της παραγράφου 6.1.8.

ΛΥΣΗ:   Στη  παράγραφο 6.1.8 δίνεται η εξίσωση για τη Προσοµοίωση της καµπύλης του 
συντελεστή ισχύος για διάφορες κλίσεις των  πτερυγίων.     Η µεταβολή του συντελεστή ισχύος από 
τον αριθµό ταχυστροφίας λ = ω·R/V και την γωνία βήµατος (ή το βήµα) β δίνεται συνήθως από οµάδα 

******************************************************************************

6.7-7   Εκτίµηση µεγέθους ανεµοκινητήρα µε νοµογράφηµα                                     (6.1.9Α)  

 Για τον ανεµοκινητήρα της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της παραγράφου 6.1.6Α να γίνει συγκριτική 
επανεκτίµηση των χαρακτηριστικών µεγεθών του µε την βοήθεια του νοµογραφήµατος στο ΣΧΗΜΑ 6.1/24 
ΡΔΜ. Ειδικότερα µε εκκίνηση την τιµή ονοµαστικής ισχύος Ρ = 600 kW να γίνει εκτίµηση µεγέθους, 
κατασκευαστικής δαπάνης, κόστους εγκαταστάσεων και ηλεκτροπαραγωγής του ανεµοκινητήρα.

ΛΥΣΗ     Α. Για τον προκαταρκτικό  σχεδιασµό  και  τον προϋπολογισµό ορισµένων λεπτοµερειών αλλά 
και  για την εκτίµηση των φορτίων, διαστάσεων και  απαιτήσεων σε ζητήµατα µεταφοράς και ανέγερσης 
συστηµάτων αιολικής ενέργειας έχουν µεγάλη σηµασία ορισµένοι  κατευθυντήριοι δείκτες και τιµές 
προσανατολισµού µεγέθους, επίσης  κατασκευαστικά δεδοµένα και κόστη της εγκατάστασης σε 
***************************************************************************************

6.7-8    Αεροδυναµικός σχεδιασµός ανεµοκινητήρα µε πτερύγια αεροτοµής NACA 632-415   (6.2.4B)  

 Η αεροτοµή NACA 632-415 είναι  τυπική για αεροδυναµικούς προκαταρκτικούς σχεδιασµούς 
ανεµοκινητήρων δεδοµένης της διευκόλυνσης, ότι  τα αεροδυναµικά της χαρακτηριστικά είναι γνωστά (από 
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το  βιβλίο-εγχειρίδιο Theory of Wing Sections των Abbott-von Doenhoff) και αποδίδονται στα δύο 
ΣΧΗΜΑΤΑ 6.2/9 και 6.2/10 ΡΔΜ, 
ενώ στον ΠΙΝΑΚΑ……..  δίνονται οι συντεταγµένες του περιγράµµατός της. Η αεροτοµή έχει ευθύγραµµη 

χορδή µήκους c και ακτίνα καµπυλότητας του χείλους προσβολής . 
Έχει  σχεδόν ευθύγραµµη κατανοµή του  συντελεστή άνωσης cL σε συνάρτηση της γωνίας προσβολής α για 

την περιοχή πριν την απώλεια στήριξης, ο οποίος µπορεί να προσοµοιωθεί µε την σχέση  
µε  cLO την τιµή σε  α = 0ο. Ο συντελεστής αεροδυναµικής αντίστασης για πτέρυγες ή για πτερύγια µε 
συστροφή (όπως αυτά των Α/Κ) αποδίδεται στην αεροδυναµική συνήθως µε τον παραβολικό τύπο 

 (σύµφωνα µε τη σχ.(2.8.15β)). 

Με τη βοήθεια των διαγραµµάτων στα ΣΧΗΜΑΤΑ 6.2/9 και /10 να ευρεθούν οι παραπάνω συναρτήσεις: 
(α)     cL (α) και 
(β)   cD(cL), ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε υπολογισµούς σχεδιασµού στροφείων Α/Κ.
(γ)   Να υπολογισθούν:  αεροδυναµική άνωση και αντίσταση, αξονική δύναµη, περιφερειακή δύναµη, ροπή 
και  παραγόµενη ισχύς σε έλικα Α/Κ για ένα στοιχείο πτερυγίου. Δηλαδή ένα τµήµα του πτερυγίου µε 
µήκος κατά την ακτίνα    Δr = 3 m,  χορδή  c = 1,2 m, το οποίο προσρέεται υπό γωνία προσβολής α = 8ο 
µε σχετική ταχύτητα  w = 25 m/s. Ο αριθµός στροφών είναι  n = 24 min-1, ο ακτινικός σταθµός του  µέσου 
(κέντρου)  του στοιχείου  πτερυγίου είναι   r = 9,5 m  και  η προκαθορισµένη γωνία βήµατος   β = 6ο,  ενώ η 
πυκνότητα αναφοράς του αέρα είναι  ρ = 1,225 kg/m2. Να υπολογι……

ΛΥΣΗ: (α)   Από το διάγραµµα cL(α) στο ΣΧΗΜΑ 6.2/9 ΡΔΜ  για γωνίες προσβολής µικρότερες των 12ο 

διαβάζουµε τα ζεύγη τιµών  και και προκύπτει:

 και  οπότε 

 για α ≤ 12ο (1)

*********************************************************************************

6.7-9  Το πλάτος του πτερυγίου έλικα του ανεµoκινητήρα                                             (6.2.6A)   

 Το στροφείο τριπτέρυγου  (z = 3) ανεµοκινητήρα διαµέτρου D = 2R = 30 m λειτουργεί υπό 
σταθερό συντελεστή  άνωσης  cL = 1,0 κατά την ακτινική διεύθυνση  και αριθµό ταχυστροφίας  λ = 5,0. Με 
γνωστό  τον συντελεστή ισχύος του Betz  CPB = 16/27 = 0,593  να ευρεθεί  το  πλάτος του πτερυγίου, δηλ. η 
χορδή της αεροτοµής   l   κατά µήκος της ακτίνας και  ειδικότερα στη βάση του  πτερυγίου στην πλήµνη του 

Α/Κ, όπου  , και τους σταθµούς  και r = R στο ακροπτερύγιο. Να 

χρησιµοποιηθεί ο τύπος για το   l(r)   στη σχ. (6.2.47) ΡΔΜ.

ΛΥΣΗ: Η σχ. (6.2.47),       µε τα δεδοµένα της εκφώνησης 
************************************************************

6.7-10    6.3.13  Διαστασιολόγηση και τεχνικά χαρακτηριστικά πρότυπου ανεµοκινητήρα 

Προσοχή Υπάρχει και ως 6.3.18 !!!!!!!!
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Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχόλια και συµπεράσµατα καθώς και τα αποτελέσµατα από την εξέταση 
της ακίνητης πτερύγωσης προτείνεται η ακόλουθη διαστασιολόγηση του ανεµοκινητήρα µε τα αντίστοιχα τεχνικά 
χαρακτηριστικά:

Ονοµαστική ισχύς :   P = 120 kW

Ταχύτητα ανέµου ονοµαστικής λειτουργίας :   V = 15 m/s

Μέση ταχύτητα ανέµου 
:  = 10 m/s

Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας  :   Vin = 6 m/s

Ταχύτητα διακοπής λειτουργίας :   Vout= 32 m/s

Συντελεστής ισχύος :   CP = 0,456

Αριθµός ταχυστροφίας :   λ = 6,8

Αριθµός πτερυγίων στροφείου :   z = 3

Αεροτοµή πτερυγίων στροφείου :   NACA 0012

Ύψος πτερυγίων στροφείου :   Η = 11,80 m

Διάµετρος στροφείου :   D = 9,80 m

Διάταµα ανεµοκινητήρα :   H/D = 1,20

Μήκος χορδής πτερυγίων :   c = 0,165 m

Πάχος πτερυγίου :   t = 0,02 m

Συνολικό ύψος ανεµοκινητήρα από έδαφος :   Hολ = 20 m

Συνολικό βάρος ανεµοκινητήρα :   Βολ = 20 m

******************************************************************

6.7-11   6.5.1B
Αλλαγή διευθύνσεως της πνοής του ανέµου σηµαίνει, ότι η πτερύγωση λειτουργεί υπό “γωνία 

πλαγιολίσθησης” Ψ είτε διότι το σύστηµα σωστού προσανατολισµού παρουσιάζει εύλογη υστέρηση είτε διότι δεν 
συµφέρει η µηχανή να αναπροσανατολίζεται µε τις τόσο υψηλές συχνότητες µεταβολής της ανεµοδιεύθυνσης.  Τελικό 
αποτέλεσµα είναι η µεταβαλλόµενη γωνία προσβολής α ένεκα της αλλαγής διεύθυνσης και µεγέθους της ταχύτητας 
του ανέµου και εποµένως της σχετικής ταχύτητας φ,  όπως δείχνει το ΣΧΗΜΑ 6.5/2, η οποία υπολογίζεται από την 
σχέση, βλ. ΣΧΗΜΑ 6.5/3, 

                                                                        
(6.5.1)
ως χρονικά µεταβαλλόµενη συνάρτηση f(t) για γωνία πλαγιολίσθησης Ψ, γωνία αζιµουθίου Φ (γωνία περιστροφής του 
πτερυγίου σε σχέση (συνήθως) µε την  ακτίνα, η οποία ταυτίζεται µε την  διεύθυνση του ζενίθ, βλ. ΣΧΗΜΑ 6.5/2). Τα 
πτερύγια του στροφείου σε θέση πλαγιολίσθησης υφίστανται µια έντονη µεταβολή της γωνίας προσβολής µε 
συχνότητα η οποία αντιστοιχεί στην  µεταβλητότητα του ανέµου αλλά και σωρευτικά από την  συχνότητα περιστροφής 
n και γωνιακή ταχύτητα του στροφείου ω.  Επακόλουθο της λοξής προσροής του στροφείου είναι η άµεση µείωση του 
συντελεστή ισχύος, όπως δείχνει το ΣΧΗΜΑ 6.5/4.

Είναι λοιπόν  ξεκάθαρο,  ότι τα πτερύγια λειτουργούν  υπό χρονικά µεταβαλλόµενη γωνία προσβολής (α) 
ένεκα της τυρβώδους κίνησης του αέρα, (β) ένεκα της µεταβαλλόµενης ταχύτητας καθ’ ύψος σύµφωνα, µε τον 
εκθετικό νόµο,  σχ.(6.4.27), (γ) ένεκα της διέλευσης του πτερυγίου πλησίον  και µεσα από το απόρρευµα του πύργου 
και της συνεπαγόµενης ρευστοδυναµικής αλληλεπίδρασης και (δ) ένεκα της πλαγιολίσθησης.  Γι’ αυτόν  τον  λόγο οι 
δυνάµεις και οι ροπές, οι ασκούµενες στα πτερύγια και κατά συνέπεια σε ολόκληρη την  δοµή της µηχανής θα 
µεταβάλλονται υψηλόσυχνα και διαχρονικά για τουλάχιστον  20 χρόνια, όση είναι η σχεδιαστική διάρκεια ζωής της 
µηχανής.  Είναι λοιπόν  εξαιρετικά σηµαντικό να “ποσοτικοποιηθούν” τα αεροδυναµικά φορτία καταπόνησης της δοµής 
της αιολικής εγκατάστασης, ώστε να µπορεί να γίνει υπολογιστική πρόβλεψη της κόπωσης µε αντίστοιχη 
υπολογιστική ανάλυση, µέρος της οποίας είναι επίσης η ανάλυση  αεροελαστικότητας, όχι µόνο υπό συνθήκες 
λειτουργίας στο πεδίο ταχυτήτων  από Vin µέχρι Vout αλλά και στις ακραίες ανεµολογικές συνθήκες, όταν  το 
στροφείο έχει ακινητοποιηθεί µε την  υπέρβαση της ταχύτητας διακοπής λειτουργίας V > Vout,  δηλ. συνήθως για 
ταχύτητες  άνω των 25 m/s και µέχρι ταχύτητες ~ 50 m/s έως και 70 m/s στατιστικά εµφανιζόµενες ανά 10ετία ή και 
50ετία ακόµη. 
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ΣΧΗΜΑ 6.5/2  Η ταχύτητα προσροής του στροφείου µεταβάλλεται µε περιοδικότητα,  όταν ο άνεµος προσρέει την 
πτερύγωση υπό γωνία πλαγιολίσθησης Ψ.

                               
ΣΧΗΜΑ 6.5/3  Το απόλυτο µέγεθος και η διεύθυνση του ανέµου καθώς προσρέει τα πτερύγια µεταβάλλεται αδιάκοπα 
µέσα στον χρόνο µε συνήθεις συχνότητες από 20 έως 60 φορές το λεπτό (min-1) προκαλώντας αντίστοιχη µεταβολή  
στις ταχύτητες και τις γωνίες προσβολής στα τρίγωνα ταχυτήτων και κυρίως στην γωνία προσβολής.

********************************************************************

 6.7-12  Διόρθωση του αεροδυναµικού σχεδιασµού ανεµοκινητήρα (Α/Κ) εξαιτίας πεπερασµένου 
αριθµού  πτερυγίων κατά  τον Prandtl          (6.6.6B)   

       Να αποδειχθεί, ότι  ο συντελεστής απωλειών ακροπτερυγίου   F  κατά τον Prandtl  σύµφωνα µε τις σχ.

(6.6.65 και 69, ΡΔΜ)   µε  πρέπει  να λαµβάνεται  υπόψη στον 
σχεδιασµό, επειδή  µειώνει τη παραγωγή ισχύος Ρ του ανεµοκινητήρα . Είναι z ο  αριθµός πτερυγίων, R η 
ακτίνα ακροπτερυγίου  του στροφείου, r η τρέχουσα ακτίνα 0 < r ≤ R και φ η σχετική γωνία προσροής του 
πτερυγίου, δηλ. η γωνία µεταξύ της σχετικής ταχύτητας w και της περιφερειακής ταχύτητας u, βλ. ΣΧΗΜΑ 
6.6/4 ΡΔΜ.

ΛΥΣΗ:   Η αεροδυναµική θεωρία και µέθοδος υπολογισµού του στροφείου Α/Κ βασίζεται στον “διαπερατό 
από τον άνεµο ενεργό δίσκο” µε άπειρο  αριθµό πτερυγίων. Η εξιδανίκευση αυτή διορθώνεται προς την 
κατεύθυνση της πραγµατικότητας µε προσθήκη του  συντελεστή του Prandtl F στον αξονικό επαγωγικό 

συντελεστή, σχ.(6.2.67),    . 

Διερεύνηση του F µε τον εκθέτη Ε στη παραπάνω µορφή, σχ.(6.6.65),          

***************************************************************************
6.7-13  Βέλτιστη συνάρτηση επαγωγικού συντελεστή ξ.                                                        6.6.5Δ
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Συνδυάζοντας τις σχ.(……  ΡΔΜ) προκύπτει η βέλτιστη συνάρτηση του αξονικού επαγωγικού 
συντελεστή ξ από τον αριθµό ταχυστροφίας λ, ο οποίος µεταβάλλεται κατά την ακτινική διεύθυνση r: 

,,,,,

                                                      (6.6.63,64)

όπου τα ξ, ξ’ και φ είναι γνωστά από τις σχ.(6.6.58,59,60). Έτσι µπορεί να καθορισθεί µια αδιάστατη παράµετρος του 
πτερυγίου αναφερόµενη στην τελευταία στήλη του ΠΙΝΑΚΑ 6.6-2 ως

παράµετρος πτερυγικού στοιχείου                                                    (6.6.65)
για στροφείο µε z πτερύγια, χορδή αεροτοµής c, γωνιακή ταχύτητα ω, συντελεστή άνωσης cL και ταχύτητα του 
ανέµου V σύµφωνα µε το τρίγωνο ταχυτήτων  στο ΣΧΗΜΑ 6.6/4. Η παραπάνω µεθοδολογία εφαρµόζεται για 
συγκεκριµµένο στροφείο ανεµοκινητήρα στην  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  της παραγράφου 6.6.5Γ και δίνει τα αποτελέσµατα στον 
ΠΙΝΑΚΑ 6.6-3, τα οποία αποτελούν σίγουρη βάση του προκαταρκτικού σχεδιασµού Α/Κ οριζοντίου άξονα. 

Επίσης η βέλτιστη τιµή του περιφερειακού επαγωγικού συντελεστή ξ’ και  της σχετικής γωνίας προσροής 
φ του πτερυγίου δίνονται από τις βέλτιστες συναρτήσεις σχ.(6.6.58 και 60):

 και   (2), (3)

*********************************************

6.7.14

*********************************************

6.7-15  6.1.6      CPMAX

6.1.6 Μέγιστος συντελεστής ισχύος του Α/Κ οριζόντιου άξονα 

 Το γνωστό µας όριο του Betz ορίζει τον  µέγιστο συντελεστή ισχύος για την  ιδεατή περίπτωση του στροφείου 
ανεµοκινητήρα µε άπειρα πτερύγια για οποιαδήποτε ταχύτητα του ανέµου και χωρίς οποιεσδήποτε απώλειες.  Είναι 
CPB = 16/27 ≈ 0,593 και προφανώς ο “µέγιστος  συντελεστής ισχύος”  CPMAX µιας πραγµατικής αιολικής µηχανής 
είναι πάντοτε  µικρότερος.  Σύµφωνα µε τις αναλύσεις σχεδιασµού των  Α/Κ ο µέγιστος συντελεστής ισχύος ενός Α/Κ 
οριζοντίου άξονα (ΑΟΑ) εξαρτάται κυρίως από τους εξής παράγοντες: τον  αριθµό πτερυγίων  z, τον  αριθµό 
ταχυστροφίας λ = ω·R/V1, δηλ. από την  ακτίνα R και τη γωνιακή ταχύτητα του στροφείου και την  ταχύτητα του ανέµου 
V1 και επίσης από την  “αεροδυναµική απόδοση” D/L της αεροτοµής του πτερυγίου, την  οποία ορίζουµε µε τον 
λόγο αεροδυναµικής αντίστασης D προς την  άνωση L για την  γωνία προσβολής σχεδιασµού (ή κανονικού σηµείου 
λειτουργίας) αΚ.  Ο ακόλουθος τύπος του Wilson (1976) για τον  προϋπολογισµό του CP λαµβάνει υπόψη πολλά 
εµπειρικά και υπολογιστικά δεδοµένα και τους προαναφερθέντες παράγοντες:
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ΣΧΗΜΑ 6.1/18   Καµπύλες του µέγιστου συντελεστή ισχύος στροφείων  οριζοντίου άξονα σε συνάρτηση του αριθµού 
ταχυστροφίας.  Η αύξηση του αριθµού πτερυγίων z από 2 σε 3  και η µείωση της αντίστασης οδηγούν σε υψηλές τιµές 
του συντελεστή αντίστασης. Καµπύλη Α κατά του Glauert, λοιπές καµπύλες κατά την σχ.(6.2.24). L αεροδυναµική 
άνωση, D αεροδυναµική αντίσταση

                                            (6.1.24)

Στην  αεροδυναµική ο λόγος D/L είναι γνωστός ως η εφαπτοµένη της γωνίας  ολίσθησης ε, βλ. υποκεφάλαιο 

2.8,  και αντιστοιχεί στον  λόγο των  αντίστοιχων  συντελεστών  αντίστασης και άνωσης                           
 (6.1.25)
ο οποίος εξάγεται εύκολα από τις καµπύλες cL  και cD των  αεροτοµών. Το ΣΧΗΜΑ 6.1/18 δίνει την  εξάρτηση του 
CPMAX από τον  αριθµό ταχυστροφίας λ µε παραµέτρους τον  αριθµό πτερυγίων  z και τον  λόγο D/L. Είναι χρήσιµο για 
την  αρχική επιλογή των  βασικών  χαρακτηριστικών  του στροφείου στον  υπολογιστικό σχεδιασµό. Πλησιέστερες προς 
τη πραγµατικότητα είναι προφανώς οι καµπύλες Ε και F, οι οποίες λαµβάνουν  υπόψη τις απώλειες αντίστασης στα 
πτερύγια.  Όµως υπό τον  περιορισµό των  διαστηµάτων  ταχύτητας, σχ.(6.1.23),  οι πραγµατικές καµπύλες είναι 
διαφορετικές.

*********************************************

6.7-16    6.3.12Α   Προκαταρκτικός σχεδιασµός ενός τυπικού Α/Κ κατακορύφου άξονα µε NACA 0012: 

Γίνεται σχεδιασµός ανεµικινητήρα κατακορύφου άξονα  (ΑΚΑ) έτσι, ώστε η ωφέλιµη ισχύς να είναι Ρ = 120 
kW για ταχύτητα ανέµου ονοµαστικής λειτουργίας V = 15 m/s (δηλ.  ~ 7 Beaufort). Ο συντελεστής ισχύος λαµβάνεται 
καταρχάς ίσος µε CΡmax= 0,5 και ο αριθµός των πτερυγίων µε z = 3.
(α) Να  υπολογισθεί η επιφάνεια κάλυψης του στροφείου και οι διαστάσεις του υποθέτοντας ακτίνα  πτερύγωσης ίση  
µε το ήµισυ του ύψους  της.
(β) Λαµβάνοντας διάταµα πτερυγίων Λ=15 να υπολογισθούν  οι διαστάσεις τους.
(γ)Ανάλυση µε τη θεωρία δίνης,  βλ. ΣΧΗΜΑ 6.3/21 ή /28 στη παράγραφο 6.3.15 ΡΔΜ, δείχνει, ότι ο CP ≈ 0,48 
πετυχαίνεται µε συντελεστή κάλυψης σ = 0,2 σε αριθµό ταχυστροφίας λ ≈ 3,8. Να υπολογισθεί η ταχύτητα 
περιστροφής των πτερυγίων.
(δ) NACA 0012   cl cd α και λοιπές γωνίες……. 
  
*********************************************

6.7-17 Ισχύς ανεµοκινητήρα και θόρυβος από τρεις ίδιες µηχανές 
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Ανεµοκινητήρας (Α/Κ) έχει  διάµετρο στροφείου D = 60 m και  εκπέµπει θόρυβο ακουστικής πίεσης 
100 dB(Α). Λειτουργεί υπό σταθερή ταχύτητα ανέµου V = 15 m/s µαζί µε άλλες δύο πανοµοιότυπες 
µηχανές και µέση πυκνότητα ρ = 1,2 kg/m3.
(α)   Να υπολογισθεί  η ηλεκτρική ισχύς του Α/Κ λαµβάνοντας συντελεστή ισχύος CP = 0,52 και  συνολικό 
βαθµό απόδοσης συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρογεννήτριας η = 70%.
(β)   Ποιος ο παραγόµενος θόρυβος από τις τρεις µηχανές, οι  οποίες ευρίσκονται  σε συστοιχία σ’ ένα µικρό 
αιολικό πάρκο.(Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η σχ.(10.4.30) για τους ανεµιστήρες) 
(γ)   Ποια είναι η διαθέσιµη ισχύς του ανέµου και  ποια η θεωρητικά αξιοποιήσιµη από έναν (Α/Κ) µε βάση 
τη θεωρία του Betz.
(δ)  Να υπολογισθεί  η θεωρητική µέγιστη αξονική δύναµη Fε ασκούµενη από  τον άνεµο στο στροφείο  και 
κατ’ επέκταση στον πύργο του Α/Κ.

ΛΥΣΗ: (α)   Ισχύς ανεµοκινητήρα από σχ.(6.1.15): 
 
µε το εµβαδόν του στροφείου 

*****************************************************************

6.7-18   ELDH
******************************************************

-19 Ισχύς και διάµετρος ανεµοκινητήρα µε τη βοήθεια µαθηµατικά προσοµοιωµένης καµπύλης   
ισχύος 

Η καµπύλη παραγωγής ισχύος ενός ανεµοκινητήρα ονοµαστικής ισχύος 
(ρυθµισµένη ανώτατη ισχύς) δίνεται  από τον κατασκευαστή σε µαθηµατική προσέγγιση στον τύπο 

 στο µη ρυθµιζόµενο µέρος από  την ενακτήρια ανεµοταχύτητα λειτουργίας  

µέχρι τη ταχύτητα εφαρµογής της ρυθµιζόµενης λειτουργίας . Στο σηµείο σχεδιασµού ο 

συντελεστής ισχύος είναι  το 84% του  ορίου του Betz CPB (όπου και  η ταχύτητα 

σχεδιασµού . Λαµβάνεται . 

(α)   Να αποδειχθεί, ότι µετά την εύρεση των συντελεστών Α και Β η ισχύς εκφράζεται µε τον τύπο

       .
(β)   Να υπολογισθεί  η ισχύς στο  σηµείο σχεδιασµού µε τον παραπάνω τύπο  και  η διάµετρος 
ακροπτερυγίων του στροφείου λαµβάνοντας τον εκθέτη n = 1,8 (για τον συγκεκριµένο Α/Κ).

(γ)   Να ευρεθούν οι  συντελεστές ισχύος λίγο µετά την έναρξη λειτουργίας µε  , κατά την 

έναρξη ρυθµιζόµενης λειτουργίας και κατά την διακοπή λειτουργίας στην ταχύτητα  του Α/Κ.

ΛΥΣΗ:   (α)   

Στην έναρξη λειτουργίας (για την ακρίβεια ελάχιστα πριν την έναρξη περιστροφής) είναι:

, V = VI   και   .

****************************************************
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6.7-19  Ανεµοδύναµη, ισχύς και µεταβολές πίεσης στο στροφείο και στο ροϊκό πεδίο Α/Κ ισχύος 
7,5 MW:  Αριθµητικός υπολογισµός   της Εφαρµογής 6.7-1           (6.1.2Γ)                        Di 
*********************************************************************

6.7-1  Μεταβολές πίεσης στο στροφείο Α/Κ    (6.1.2Γ)                                        Di 

 Το στροφείο του Ανεµοκινητήρα περιλαµβάνει  τον έλικα και την πλήµνη  του και, εξιδανικεύοντας, 
θεωρείται διαπερατός ενεργός δίσκος µε τα µεγέθη ροής σταθερά κατανεµηµένα στον δίσκο και σε κάθε 
εγκάρσια διατοµή του ροϊκού πεδίου. H ονοµαστική ισχύς είναι  P = 7,5 MW, ο αριθµός ταχυστροφίας 
σχεδιασµού λd = 6,0, η  ανεµοταχύτητα σχεδιασµού Vd = V1 = 10 m/s   και  η διάµετρος στροφείου D = 127 
m  σε  ύψος πλήµνης 135 m από το έδαφος.  Στην αδιατάρακτη ροή  πριν από το στροφείο είναι η διατοµή 
Α1, ταχύτητα V1 και πίεση p1. Στο κάταντες του απορρεύµατος µετά την εξισορρόπηση  της ροής είναι 
αντιστοίχως Α2 > Α1, V2 και  p2 , ενώ στο επίπεδο του  έλικα είναι Vε η  ταχύτητα ροής, pK η  πίεση  πριν και pA  
µετά τον δίσκο. Η πυκνότητα ρ = 1,225 kg/m3 (σε  p = p1 = 1atm  ,   t1 = 15 oC) είναι  προσεγγιστικά 
σταθερή σ’  όλο το ροϊκό πεδίο λόγω µικρών µεταβολών πίεσης. Εφαρµόζοντας τη  θεωρία ορµής για τον 
ιδεατό Α/Κ χωρίς απώλειες και χωρίς περιστροφή απορρεύµατος, καταστρώθηκαν οι  τύποι  για τις  
µεταβολές πίεσης στο στροφείο  του Α/Κ στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6.7-1  (6.1.2Γ).                                          . 
Ειδικότερα στη παρούσα εφαρµογή ζητούνται µε βάση τα αριθµητικά δεδοµένα της εκφώνησης:
(α) Να υπολογισθεί  η αξονική ανεµοδύναµη και η ισχύς του Α/Κ.
(β)   Η πίεση πρίν  και µετά τον έλικα.
(γ)   Από τον έλικα προς το άναντες της ροής. 
(δ)   Από τον έλικα προς το κάταντες του απορρεύµατος.
(ε)   Σε σκαρίφηµα να σκιαγραφηθεί ποιοτικά η κατανοµή πίεσης στον άξονα της µηχανής.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:  Τριπτέρυγος Ανεµοκινητήρας:   P = 7,5 MW  ονοµαστική ισχύς,  λd = 6,0

CP,r = CP,17m/s = 0,199 ,  Pr = 7,58 MW   ,   Pd = 3,750 MW

CP,25m/s = 0,063             D = 127 m   ,   ύψος πλήµνης 135 m

Vin ≥ 3 m/s  ,   Vr ≥ 17m/s, Vd = V1 = 10 m/s   ,   CPd = CPmax = 0,483

Vout= 28 – 34 m/s   ,  ρ = 1,225 kg/m3  (σε  p = p1 = 1atm  ,   t1 = 15 oC)

n = 5 ÷ 11,7 min-1  ,   Ζώνη ανέµου:  WZ III, Κατηγορία ανέµου: IEC/NVN IA

ΛΥΣΗ: (α)   Η παραγόµενη ισχύς είναι   

µε  εµβαδόν επιφανείας στροφείου    Αε = π·D2/4 = π·1272/4 = 12.668 m2. 

Aπό  την εξίσωση συνέχειας µε εισαγωγή του επαγωγικού συντελεστή, σχ.(……),  οριζόµενου 

µε τον τύπο  προκύπτει    και µε 
**************************************************************************************
6.7-???? Καθορισµός εξαγωγής ισχύος  Ρ ενός Ανεµοκινητήρα  δεδοµένης διαµέτρου στροφείου 

            Να καθορισθεί η εξαγωγή ισχύος  Ρ ενός ανεµοκινητήρα οριζοντίου άξονα µε διάµετρο 
ακροπτερυγίων  στροφείου  30 m  σε άνεµο ταχύτητας  
(α)  7,5 m/s και  
(β)  10 m/s  
υπό  συνθήκες  ιδανικής   λειτουργίας µε  επαγωγικό  συντελεστή  ξ = 1/3 και  πυκνότητα αέρα  ρ = 1,2 kg/
m3.
(γ)  Υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας εκτιµάται, ότι ο συντελεστής ισχύος είναι  το  80% του ιδανικού. 
Ποια η παραγόµενη ισχύς του Α/Κ στις δύο παραπάνω περιπτώσεις; 
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ΛΥΣΗ:(α) Από  σχ.  (6.2.58)  ο συντελεστής ισχύος   είναι  CPΒ = 4ξ·(1-ξ)2  

και η ισχύς                         

*****************************************************************************
6.7-???? Καθορισµός µεγέθους Ανεµοκινητήρα ( διαµέτρου ακροπτερυγίων)  παραγωγής  20 kW

             Να καθορισθεί το µέγεθος στροφείου Α/Κ (εύρεση διαµέτρου ακροπτερυγίων του έλικα) για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος   ΡΗΛ = 20 kW  από άνεµο µέσης ταχύτητας   V1 = 7,5 m/s  υπό   ρ = 1,2 kg/
m3  µε δεδοµένο συντελεστή ισχύος της πτερωτής  CP = 0,35,  βαθµό απόδοσης συστήµατος µετάδοσης 

κίνησης   και ηλεκτροπαραγωγής  .   

ΛΥΣΗ: Ισχύς πτερωτής (του έλικα):   ,       

**************************************************************************
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