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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον παραμετρικό σχεδιασμό πτερύγωσης καμπύλης 

γεωμετρίας μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων, που έχουν δημιουργηθεί από καθηγητές και 

προσωπικό του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που έχουν ως βάση 

γνωστούς αεροδυναμικούς κώδικες. Αφού έγινε η σωστή επιλογή των δεδομένων, 

πραγματοποιήθηκε η κατασκευή δύο πτερυγώσεων (ενός ίσιου συμβατικού και ενός καμπύλης 

γεωμετρίας) με σκοπό την σύγκριση τους. Η δοκιμή τους πραγματοποιήθηκε στην αεροσήραγγα 

του εργαστηρίου αιολικής ενέργειας και σύνθεσης ενεργειακών συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

όπου βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα για το αν είναι εφικτό να κατασκευαστεί μια πτερύγωση 

καμπύλης γεωμετρίας που θα μπορεί να ελέγχει αυτόματα και να περιορίζει τα αεροδυναμικά 

φορτία και τις στροφές της χωρίς τη χρήση υδραυλικών, μηχανικών ή σέρβο-υδραυλικών 

μηχανισμών που χρησιμοποιούν οι ανεμογεννήτριες μέχρι σήμερα για τον ενεργό και παθητικό 

έλεγχο τους.       

 

Summary  

This paper refers to the parametric design of a curved geometry wind turbine blade through 

existing programs that have been created by Professors and staff of the Mechanical Engineering 

department of T.E.I. Crete, which are based on known aerodynamic codes. After the right 

selection of the data, two blades were constructed (a straight-rigid conversional and curved 

geometry -flexible rotor) for comparison purposes. Their test was completed in the wind tunnel 

of the Wind Energy and Power Synthesis Laboratory of T.E.I. Crete where useful conclusions 

emerged about whether it is possible to construct a curved geometry wind turbine rotor that can 

automatically control and reduce the aerodynamic loads and the rotational speed without using 

hydraulic, mechanical or servo-hydraulic systems that use the wind turbines until today for their 

active pitch or stall control.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Σκοπός εργασίας 

 

Αντικείμενο της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι  η παραμετρική σχεδίαση πτερύγων 

καμπύλης γεωμετρίας  για μικρές ανεμογεννήτριες. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι 

η διερεύνηση της εφικτότητας του σχεδιασμού πτερυγώσεων παθητικού ελέγχου. 

Σε πρώτη φάση θα διερευνηθεί η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία σχετικά με το σχεδιασμό 

καμπύλων πτερύγων. Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί με κατάλληλη μεθοδολογία η παραμετρική 

σχεδίαση, η ανάλυση και η βελτιστοποίηση ενός μοντέλου πτερύγωσης κατάλληλου για να 

δοκιμαστεί στην αεροσήραγγα του εργαστηρίου. Βασικό κριτήριο της βελτιστοποίησης αυτής θα 

είναι η δυνατότητα παθητικού ελέγχου της πτερύγωσης.  

 

1.2 Δομή εργασίας  

 

Αρχικά αναλύεται η θεωρία των πτερυγώσεων, οι συμβολισμοί και το τυπολόγιο. Στη 

συνέχεια μελετάται η θεωρία αυτή με μια συγκεκριμένη μέθοδο, ξένης βιβλιογραφίας, αφού 

προηγουμένως έχει αναλυθεί. Στη συνέχεια γίνεται επεξήγηση για τον τρόπο υπολογισμού των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών των πτερυγίων, βάση των υπολογιστικών φύλλων YpolFterou2.0 

και xyzCreator. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πτερύγωση καμπύλης γεωμετρίας, 

αναλύονται οι διαφορές που έχει από μια ίσια-συμβατική πτερύγωση και εξηγούνται οι λόγοι για 

την επιλογή των συγκεκριμένων γεωμετρικών χαρακτηριστικών. Στο πέμπτο κεφάλαιο 

αναλύεται λεπτομερώς η διαδικασία σχεδιασμού στο πρόγραμμα Solidworks 2014 βήμα-βήμα 

με εικόνες και γίνεται επεξήγηση των εντολών που χρησιμοποιούνται. Στο έκτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αρχικά φτερά, ίσιο και καμπύλο, μετά το τέλος της διαδικασίας σχεδιασμού 

και αναλύονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για το σχεδιασμό τους και στη συνέχεια 

γίνεται  λεπτομερή ανάλυση για τη διαδικασία της προσομοίωσης και των αποτελεσμάτων 

αυτής, καθώς και τον υπολογισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού που επιλέχτηκε για την 

κατασκευή τους. Ακολουθεί η διαδικασία κατασκευής τους στον τρισδιάστατο εκτυπωτή και η 

μετρήσεις (και των δύο φτερωτών) στην αεροσήραγγα όπου στο τέλος γίνεται ανάλυση της 

διαδικασίας επεξεργασίας των μετρήσεων και η σύγκριση τους. Στο έβδομο κεφάλαιο 

περιγράφεται ο ανασχεδιασμός του καμπύλου φτερού και εξηγούνται οι λόγοι που επιλέχτηκε 

διαφορετικό υλικό και μέθοδος κατασκευής (σε CNC), γίνονται οι προσομοιώσεις και 

δοκιμάζονται οι πτερωτές ξανά στην αεροσήραγγα όπου στο τέλος γίνεται η σύγκριση τους και 

η εξαγωγή  συμπερασμάτων.   
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2. ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΩΝ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΣΕΩΝ 

 

2.1 Συμβολισμοί και χαρακτηριστικά πτερυγώσεων 

 

2.1.1 Συμβολισμοί 

 

λ Λόγος ταχυτήτων 

λ0 Λόγος ταχυτήτων ακροπτερυγίου 

F Δύναμη ώσης (Nt) 

ω Γωνιακή ταχύτητα (rad/sec) 

Ω Γωνιακή ταχύτητα στο ανάντη του δρομέα (rad/sec) 

R Ολική ακτίνα πτερύγωσης (m) 

P Μηχανική Ισχύς (Watt) 

D Διάμετρος πτερωτής (m) 

ρ Πυκνότητα αέρα (=1.23 kg/m3) 

A ή S Επιφάνεια σάρωσης της πτερωτής (m2) 

Cp Τοπικός συντελεστής ισχύος 

C ή l Μήκος χορδής (m) 

W Συνιστάμενη ταχύτητα ανέμου (m/sec) 

V Ταχύτητα ανέμου (m/sec) 

U Περιφερειακή ταχύτητα ανέμου ( 
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑐
· 𝑚 ) 

dR Συνιστάμενη δύναμη (Nt) 

dRz ή L Άνωση (Nt) 

dRx  ή Fd Δύναμη αντίστασης της άνωσης ή οπισθέλκουσα (Nt) 

dFu ή Lr Εφαπτομενική συνιστώσα άνωσης στο επίπεδο περιστροφής (Nt) 

dFν ή Lu Αξονική συνιστώσα άνωσης στο επίπεδο του δρομέα (Nt) 

α Γωνία σφήνωσης (deg) - pitch angle 

i Γωνία προσβολής (deg) – angle of attack 

I Γωνία κλίσης (deg), σχηματίζεται μεταξύ W και U. 

α0 Αρχική γωνία σφήνωσης σχεδιασμού (deg) – built-in pitch angle 

α1 Γωνία σφήνωσης λόγω παραμόρφωσης (deg) 

N Αριθμός στροφών γεννήτριας (RPM) 

CL ή CZ Συντελεστής άνωσης 
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CD ή CX Συντελεστής οπισθέλκουσας ή αντίστασης 

p Αριθμός πτερυγίων σε ρότορα 

𝑟

𝑅
 Λόγος ακτινών (m) 

r , ri Ακτίνα στοιχείου από κέντρο πτερωτής (m) 

Mr Ροπή (Nt·m) 

δ% Αναλογία μέγιστου πάχους αεροτομής ως προς το μήκος χορδής (%) 

δ Μέγιστο πάχος τομής πτερυγίου (m) 

Cm Συντελεστής ροπής 

V1 Ταχύτητα ανάντη της πτερωτής (m/sec) 

V2 Ταχύτητα κατάντη της πτερωτής (m/sec) 

n Αεροδυναμική απόδοση της πτερύγωσης 

k Συντελεστής αξονικής επαγωγής 

h Συντελεστής γωνιακής επαγωγής 

θ Βοηθητική γωνία (deg) 

CF Συντελεστής ώσης 

ε Γωνία μεταξύ του dR και dRz (deg) 

𝐻𝐶
→  Μαγνητικό πεδίο στον κεντρικό αγωγό 

𝐻𝑀
→  Μαγνητικό πεδίο στο μεσημβρινό αγωγό 

𝐻𝐷
→  Μαγνητικό πεδίο στον δίσκο 

𝐻
→ Μαγνητικό πεδίο στον άξονα περιστροφής 

𝐻𝑆 Αξονικό μαγνητικό πεδίο στο κέντρο του πηνίου 

νθ Εφαπτομενική επαγόμενη ταχύτητα (m/sec) 

𝜆𝑒 Λόγος ταχυτήτων σε βέλτιστες συνθήκες 

𝑛𝑃 Υποδηλώνει τη μείωση απόδοσης του δρομέα 

Πίνακας 2.1: Συμβολισμοί. 

 

2.1.2 Χαρακτηριστικά 

 

Για την περιγραφή  των βασικών χαρακτηριστικών μιας 4-ψήφιας αεροτομής χρειάζονται 4 

ψηφία.  

Το πρώτο ψηφίο μας περιγράφει τη μέγιστη καμπυλότητα της αεροτομής (το μήκος της 

κάθετης προβολής πάνω στη χορδή) σαν ποσοστό % της χορδής διαιρούμενο με το 100. Το 

δεύτερο ψηφίο μας περιγράφει  τη θέση όπου υπάρχει η μέγιστη καμπυλότητα από το χείλος 
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προσβολής ως ποσοστό % του μήκους της χορδής διαιρούμενο με το 10. Τα δύο τελευταία 

ψηφία μας περιγράφουν το ποσοστό % του μήκους του μέγιστου πάχους της αεροτομής σε 

σχέση με το μήκος της χορδής διαιρούμενο με το 100. 

Για παράδειγμα στην αεροτομή Naca 4415 : Το πρώτο ψηφίο που είναι το 4 δηλώνει ότι η 

μέγιστη καμπυλότητα είναι 0.04 ή 4% της χορδής. Το δεύτερο ψηφίο που είναι το 4 δηλώνει ότι 

η μέγιστη καμπυλότητα είναι στο 0.4 ή στο 40% της χορδής αρχίζοντας από το χείλος 

προσβολής. Το τρίτο και τέταρτο ψηφίο δηλώνει ότι το μέγιστο πάχος της αεροτομής είναι το 

0.15 ή 15% του μήκους της χορδής [1].  

 

 
Εικόνα 2.1: Προφίλ αεροτομής Naca 4415. 

 

Στην εικόνα 2.1 φαίνεται το προφίλ της αεροτομής Naca 4415 σε αληθινή κλίμακα.  Η χορδή 

C είναι 100 mm και το μέγιστο πάχος (Thickness) είναι στο 100% που εδώ σημαίνει το 100% 

του 15% της χορδής, άρα 15 mm. 

Στην εικόνα 2.2 φαίνονται και οι συμβολισμοί της ονομασίας της Naca 4415 σε ποιες 

αποστάσεις αναφέρονται, όπως περιγράφηκαν πιο πάνω [1].  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       10 

 

 

Εικόνα 2.2: Προφίλ αεροτομής Naca 4415 με τα βασικά χαρακτηριστικά της. 

 

2.2 Γεωμετρία αεροτομής και δυνάμεις που αναπτύσσονται. 

 

Για να μπορέσουν να περιγραφούν οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω σε μια πτερύγωση, 

πρέπει πρώτα να αναλύσουμε όλα τα χαρακτηριστικά του φτερού. Εκτός από τα βασικά 

χαρακτηριστικά που αναφέραμε πιο πάνω, υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία είναι πολύ 

σημαντικά. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.3 διακρίνονται τα εξής χαρακτηριστικά [3]: 

 Το χείλος προσβολής (Leading edge). Βρίσκεται στην αρχή του φτερού και είναι το 

σημείο στο οποίο πέφτει πάνω ο άνεμος και οδηγείται προς τις 2 κατευθύνσεις 

περιμετρικά του φτερού. 

 Την ακριβή θέση του μέγιστου πάχους του φτερού (Location of maximum thickness), 

όπως περιγράφηκε και πιο πάνω. Συνήθως στα φτερά των ανεμογεννητριών είναι σε 

απόσταση περίπου 1/3 της χορδής από το χείλος προσβολής. 

 Την γραμμή καμπυλότητας (Camber line) καθώς και το σημείο που αυτή έχει το μέγιστο 

πάχος (Location of maximum camber).  

 Το χείλος εκφυγής (Trailing edge) το οποίο βρίσκεται στο τέλος του φτερού και είναι 

ουσιαστικά το σημείο στο οποίο έρχονται σε επαφή τα μόρια του αέρα που διέσχισαν την 

πάνω επιφάνεια του φτερού με αυτά της κάτω επιφάνειας.  

 Τη χορδή (Chord line) η οποία είναι ευθεία γραμμή και ξεκινάει από το χείλος 

προσβολής και φτάνει μέχρι το χείλος εκφυγής (Trailing edge).  

 Η άνω επιφάνεια (Upper surface) και κάτω επιφάνεια (Lower surface) του φτερού. Είναι 

οι επιφάνειες που αναπτύσσουν διαφορά πίεσης μεταξύ τους λόγο της ταχύτητας των 

μορίων του αέρα που τις διασχίζει, όπως θα περιγραφεί πιο κάτω. 
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Εικόνα 2.3 

 

Αφού αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της γεωμετρίας του φτερού, ακολουθεί η ανάλυση των 

δυνάμεων που αναπτύσσονται πάνω στο φτερό. Το αεροδυναμικό κέντρο (aerodynamic center) 

είναι το σημείο στο οποίο ο συντελεστής ροπής Cm της αεροτομής είναι ανεξάρτητος της γωνιάς 

προσβολής. Έτσι, το αεροδυναμικό κέντρο είναι ένα σημείο κατά το μήκος της χορδής όπου 

πραγματοποιούνται αποτελεσματικά όλες οι αλλαγές της άνωσης. Αφού η ροπή για το 

αεροδυναμικό κέντρο είναι αποτέλεσμα μιας δύναμης (η άνωση που επενεργεί στο κέντρο 

πίεσης) και ένας μοχλοβραχίονας (η απόσταση από το αεροδυναμικό κέντρο προς το κέντρο 

πίεσης), το κέντρο πίεσης πρέπει να μετακινηθεί προς το αεροδυναμικό κέντρο, καθώς 

αυξάνεται η άνωση. Η απόσταση ¼ , από το χείλος προσβολής, πάνω στη χορδή είναι 

σημαντική, δεδομένου το ότι είναι το αεροδυναμικό κέντρο για ασυμπίεστη ροή σε δύο 

διαστάσεων αεροτομή. Η έννοια του αεροδυναμικού κέντρου είναι πολύ σημαντική και 

θεμελιώδους σημασίας στην αεροδυναμική διότι ορίζει τη σταθερότητα του πτερυγίου κατά τη 

λειτουργία του [2].   

 

 

Εικόνα 2.4  

 

Για συμμετρικές αεροτομές το αεροδυναμικό κέντρο βρίσκεται περίπου στο 25% του μήκους 

της χορδής και πάνω σε αυτή μετρώντας από το χείλος προσβολής. Το ίδιο ισχύει και για λεπτές 
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αεροτομές. Για μη συμμετρικές (καμπύλες) αεροτομές το ποσοστό του 25% του μήκους αλλάζει 

[3].  

Μια παρόμοια έννοια είναι αυτή του κέντρου πίεσης (Center of pressure). Η θέση του 

κέντρου πίεσης αλλάζει με τη μεταβολή του συντελεστή άνωσης CL και της γωνίας προσβολής 

(i).  

 

Εικόνα 2.5 

 

Γωνία πρόσπτωσης ή γωνία προσβολής ορίζεται η γωνία που δημιουργείται μεταξύ της 

χορδής και της διεύθυνσης της σχετικής ταχύτητας ανέμου (εικόνα 2.5). Όπως φαίνεται και στην 

εικόνα 2.5, ο άνεμος καθώς πέφτει πάνω στο φτερό δημιουργεί μια συνιστώσα δύναμη (Total 

aerodynamic force) με κέντρο το κέντρο πίεσης και κατεύθυνση προς τα πάνω. Αυτή η δύναμη 

αναλύεται σε 2 συνιστώσες, την άνωση (Lift) που είναι κάθετη στη διεύθυνση του ανέμου και 

την οπισθέλκουσα (Drag) που είναι παράλληλη με τη διεύθυνση του ανέμου. Για να μπορέσουμε 

να έχουμε το απαιτούμενο αεροδυναμικό αποτέλεσμα πάνω στο φτερό και να μπορέσει να 

γυρίσει η φτερωτή της ανεμογεννήτριας θα πρέπει η δύναμη της άνωσης να είναι μεγαλύτερη 

από αυτήν της οπισθέλκουσας. Αυτό σχετίζεται άμεσα με τη γωνία προσβολής που όσο 

μεγαλώνει τόσο μεγαλώνει και η δύναμη της άνωσης μέχρι ένα σημείο. Όταν η γωνία 

προσβολής περάσει τις 15ο  για ένα τυπικό φτερό ανεμογεννήτριας τότε δημιουργείται η 

λεγόμενη αεροδυναμική αστάθεια και έχουμε απώλεια στήριξης στο φτερό (Stall condition).  

 

Εικόνα 2.6 
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Στην  εικόνα 2.6 φαίνονται 2 σημαντικά διαγράμματα για κάθε τύπο αεροτομής. Τα 

συγκεκριμένα είναι για την αεροτομή της Naca 4415 και μας δείχνουν τον συντελεστή άνωσης 

CL σε σχέση με το συντελεστή οπισθέλκουσας CD στα αριστερά και στα δεξιά το συντελεστή 

άνωσης CL σε σχέση με τη γωνία προσβολής i. Παρατηρώντας το αριστερό γράφημα της 

εικόνας 2.6 στην πράσινη γραμμή θα δούμε ότι όσο ο συντελεστής άνωσης ανεβαίνει μέχρι την 

τιμή 1.4 περίπου δεν έχουμε σημαντική αύξηση του συντελεστή οπισθέλκουσας. Από εκεί και 

πέρα όσο το CL ανεβαίνει (έστω και λίγο) βλέπουμε μια απότομη αύξηση του CD. Εκεί είναι η 

περιοχή που δημιουργείται απώλεια στήριξης στο φτερό και αυτό οφείλεται όπως είπαμε και 

προηγουμένως στη τιμή που παίρνει η  γωνία προβολής. Στο γράφημα δεξιά βλέπουμε το 

συντελεστή CL σε σχέση με τη γωνία προσβολής. Όσο μεγαλώνει η γωνία i τόσο μεγαλώνει και 

ο συντελεστής άνωσης, μέχρι να φτάσει στο σημείο 15ο περίπου  η γωνία προσβολής για να 

ξεκινήσει η αεροδυναμική αστάθεια (Stall condition). 

 

 
Εικόνα 2.7 

 

Στην εικόνα 2.7 φαίνονται οι 3 φάσεις της ροής αέρα πάνω στο φτερό (στις 6ο σταθερή ροή, 

στις 15ο οριακό σημείο αεροδυναμικής απώλειας στήριξης και μέγιστη άνωση και στις 25ο με 

απώλεια στήριξης και διαχωρισμός ροής αέρα στο άνω μέρος του φτερού). 
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Εικόνα 2.8 

 

Στην εικόνα 2.8 φαίνονται όλες οι δυνάμεις που ασκούνται επάνω σε ένα φτερό καθώς και οι 

κυριότερες γωνίες με το συμβολισμό τους. Η συνισταμένη δύναμη dR χωρίζεται ακόμα σε 2 

άλλες συνιστώσες, την εφαπτομενική συνιστώσα της άνωσης στο επίπεδο περιστροφής (dFu) και 

στην αξονική συνιστώσα της άνωσης στο επίπεδο του δρομέα (dFν). Επίσης βλέπουμε και σε 

μορφή διανυσμάτων  την περιφερειακή ταχύτητα του αέρα U που χωρίζεται στην σχετική 

ταχύτητα του αέρα W και στην απόλυτη ταχύτητα ανέμου V. Τέλος βλέπουμε τη γωνία 

προσβολής i ή angle of attack που είναι η γωνία μεταξύ της σχετικής ταχύτητας ανέμου και της 

χορδής, τη γωνία σφήνωσης α ή pitch angle που είναι η γωνία μεταξύ χορδής και του επιπέδου 

περιστροφής, τη γωνία I που είναι μεταξύ σχετικής ταχύτητας και περιφερειακής ταχύτητας 

ανέμου και προκύπτει ότι I=α+i , και τέλος τη γωνία ε που σχηματίζεται μεταξύ της συνιστώσας 

δύναμης dR και της άνωσης dRz  [5].  

 

2.3 Τυπολόγιο 

 

Λόγος ταχυτήτων ακροπτερυγίου, λ0 λ0 = 
𝛺·𝑅

𝑉
 

Λόγος ταχυτήτων, λ λ = 
𝛺·𝑟

𝑉
  και  λ = λ0· (

𝑟

𝑅
) 

Γωνία κλίσης, I I = α + i   και  tan(I) = 
𝑉

𝛺·𝑅
 = 
1

𝜆
 

Ισχύς που παράγεται σε πτερυγώσεις, P P = 0.5 · ρ · V3 · A · Cp   και   P = Mr · Ω 
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Μήκος xορδής,  l 

 

CL· p · l  = 
16 · 𝜋

9
 · 

𝑟

𝜆 ·√𝜆2 +
4

9

 

ή 

 

CL· p · l  = 
16 · 𝜋

9
 · 

𝑅

𝜆0 ·√𝜆0
2+

𝑟2

𝑅2
+
4

9

 

 

Συνιστάμενη ταχύτητα, W 
W2 = V2 + U2,  όπου U2= Ω2 · R2 

και  W = 
𝑉

sin 𝐼
 

Άνωση, dRz ή L L = 0.5 · ρ · W2 · A · CL 

Εφαπτομενική συνιστώσα άνωσης, dFu ή 

Lr 
Lr = L · sin(I) 

Οπισθέλκουσα δύναμη, dRx ή  Fd Fd = 0.5 · ρ · V2 · A · CD 

Συνιστάμενη δύναμη, dR dR = 
𝑑𝑅𝑧

cos
 

Πίνακας 2.2: Βασικό τυπολόγιο πτερυγώσεων. 

 

 

2.4 Υπολογισμός της χορδής της πτερύγωσης 

 

Για το υπολογισμό της χορδής της πτερύγωσης, θα υπολογίσουμε με δύο διαφορετικούς 

τρόπους την αξονική ώση που εφαρμόζεται στο δρομέα μεταξύ r και r + dr, στις βέλτιστες 

συνθήκες λειτουργίας [7]. 

 

2.4.1 Αρχική εκτίμηση 

 

Mε βάση την θεωρία του Betz, η συνολική ώση επί του δρομέα της ανεμογεννήτριας ισούται με:  

𝐹 = 𝜌𝑆(𝑉1
2 − 𝑉2

2)/2      

H ταχύτητα του ανέμου κατά τη διέλευση του διαμέσου του δρομέα είναι:  

𝑉 = (𝑉1 + 𝑉2)/2           

Η V1 και V2 υποδηλώνει την ταχύτητα του ανέμου, στο ανάντη και τo κατάντη της πτερωτής. 
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H ισχύς είναι η μέγιστη όταν: 

𝑉2 = 𝑉1/3  (θεώρημα του Betz) 

Τότε: 

𝐹 =
4

9
𝜌𝑆𝑉1

2       και       𝑉 =
2

3
𝑉1 

 

Επομένως :  

 

𝐹 = 𝜌𝑆𝑉2 

Υποθέτουμε ότι κάθε στοιχείο της επιφάνειας σάρωσης συμβάλλει αναλογικά με το εμβαδόν 

του στην ώση.  Η συμβολή στην ώση κάθε στοιχείου που βρίσκεται μεταξύ της αποστάσεις r και 

r+dr είναι : 

𝑑𝐹 = 𝜌𝑉2𝑑𝑆 = 2𝜋𝜌𝑉2𝑟𝑑𝑟 

 

2.4.2 Δεύτερη εκτίμηση 

 

Αν η γωνιακή ταχύτητα είναι ω και η περιφερειακή ταχύτητα των στοιχείων της πτερύγωσης 

μεταξύ των ακτινών r και r + dr είναι : 

𝑈 = 𝜔𝑟 

Μεταξύ της απόλυτης ταχύτητας του ανέμου �⃗�  που διασχίζει το δρομέα, της σχετικής 

ταχύτητας του ανέμου �⃗⃗⃗� , που βλέπει η αεροτομή και της περιφερειακής ταχύτητας �⃗⃗� , ισχύει 

η σχέση:     

    �⃗� = �⃗⃗⃗� + �⃗⃗�   μπορεί να γραφτεί επίσης: �⃗⃗⃗� = �⃗� − �⃗⃗�   

Εικόνα 2.9 
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Ένα στοιχείο της πτερύγωσης μήκους dR παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Εικόνα 2.10:  Άνωση, αντίσταση και γωνίες που την περιβάλουν 

 

Οπότε, μπορούμε να υπολογίσουμε τις τιμές της άνωσης Rz , και της αντίστασης Rx,  στο 

στοιχείο αυτό [7]: 

𝑑𝑅𝑧 =
1

2
𝜌𝐶𝑧𝑊

2𝑙𝑑𝑟 

και 

𝑑𝑅𝑥 =
1

2
𝜌𝐶𝑥𝑊

2𝑙𝑑𝑟 

και προκύπτει η συνισταμένη δύναμη: 

𝑑𝑅 = 𝑑𝑅𝑧/𝑐𝑜𝑠휀 

όπου (ε) είναι η γωνία μεταξύ του dR και dRz και (l) η χορδή του προφίλ στην απόσταση r. 

Επίσης διαπιστώνουμε ότι : 

𝑊 =
𝑉

𝑠𝑖𝑛𝐼
 

και 
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𝑑𝑅 =
1

2
𝜌𝐶𝑧

𝑊2𝑙

𝑐𝑜𝑠휀
𝑑𝑟 =

1

2
𝜌𝐶𝑧

𝑉2

𝑠𝑖𝑛2𝐼

𝑙𝑑𝑟

𝑐𝑜𝑠휀
 

 

Η συνισταμένη δύναμη �⃗�   προβάλλεται στην κατεύθυνση του επιπέδου περιστροφής (dFu ) 

και υπολογίζονται οι συνιστώσες dFv και dFu της συνισταμένης αεροδυναμικής δύναμης dF του 

σχήματος του στοιχείου που βρίσκεται μεταξύ των ακτινών r και r + dr. 

Αν οριστεί σαν (p) ο αριθμός των πτερύγων, ο άνεμος :  

 

𝑑𝐹 =
1

2
𝜌𝐶𝑧𝑝

𝑉2

𝑠𝑖𝑛2𝐼

cos (𝐼 − 휀)

𝑐𝑜𝑠휀
𝑙𝑑𝑟 

 

Αυτή η σχέση εκφράζεται σύμφωνα με την προηγούμενη σχέση του dF και ως εξής : 

 

𝐶𝑧𝑝𝑙 = 4𝜋𝑟
𝑠𝑖𝑛2𝐼𝑐𝑜𝑠휀

cos (𝐼 − 휀)
 

 

 

2.5 Η μελέτη και η απλούστευση της παραπάνω σχέσης. 

 

Όσον αφορά την προηγούμενη σχέση μπορεί επίσης να γραφτεί αναπτύσσοντας το cos(Ι–ε) 

 

𝐶𝑧𝑝𝑙 = 4𝜋𝑟
𝑡𝑎𝑛2𝐼𝑐𝑜𝑠𝐼

1 + 𝑡𝑎𝑛휀 𝑡𝑎𝑛𝐼
 

Στις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας, η ταχύτητα του ανέμου κατά τη διέλευση διαμέσου του 

δρομέα είναι : 

𝑉 =
2

3
𝑉1,  

V1 είναι η ταχύτητα του ανέμου ανάντη του δρομέα. 

Η γωνία Ι συνδέεται με την ταχύτητα του ανέμου V1 από την παρακάτω σχέση : 

 

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 =
𝜔𝑟

𝑉
=
3

2

𝜔𝑟

𝑉1
=
3

2
𝜆 

 

Αντικαθιστώντας στην έκφραση για το Czpl : 
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𝐶𝑧𝑝𝑙 =
16𝜋

9

𝑟

𝜆√𝜆2 +
4
9 (1 +

2
3𝜆
𝑡𝑎𝑛휀)

 

 

Υπό κανονικές συνθήκες, η τιμή του 𝑡𝑎𝑛휀 =
𝑑𝑅𝑥

𝑑𝑅𝑧
=
𝐶𝑥

𝐶𝑧
 είναι σε γενικές γραμμές πολύ χαμηλή. 

H βέλτιστη τιμή του tanε, για μια συνηθισμένη αεροτομή είναι της τάξεως του 0.05, οπότε η 

παρένθεση (1 +
2

3 𝜆 
tan 휀) είναι περίπου ίση με τη μονάδα και η προηγούμενη σχέση μπορεί να 

γραφτεί ως εξής : 

𝐶𝑧𝑝𝑙 =
16𝜋

9

𝑟

𝜆√𝜆2 +
4
9

 

Για μια συγκεκριμένη ταχύτητα λ σε απόσταση r  από τον άξονα περιστροφής, 𝜆 = 𝜔𝑟/𝑉1 

και στο ακροπτερύγιο (r=R), 𝜆0 = 𝜔𝑅/𝑉1. Τα λ και λ0 συνδέονται με τη σχέση:  

𝜆 = 𝜆0𝑟/𝑅. 

Με βάση τα παραπάνω για Czρ1 έχουμε :  

 

𝐶𝑧𝑝𝑙 =
16𝜋

9

𝑅

𝜆0√𝜆0
2 +

𝑟2

𝑅2
+
4
9

 

 

 

2.6 Υπολογισμός της χορδής των πτερυγώσεων. 

 

Αν είναι γνωστά ο λόγος ταχυτήτων, λ και η διάμετρος του δρομέα, η γωνία κλίσης Ι για 

συγκεκριμένες τιμές r δίνεται από την σχέση : 

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 =
3

2
𝜆 =

3

2
𝜆0
𝑟

𝑅
 

 

Εάν η γωνία σφήνωσης, α, είναι καθορισμένη, τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε την γωνία 

προσβολής i ( i = I – α ). Στη συνέχεια μπορούμε να βρούμε τον συντελεστή άνωσης Cz με τη 

βοήθεια κατάλληλων διαγραμμάτων  Cz- i. 
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Εάν ο αριθμός των πτερυγίων, p, είναι δεδομένος, τότε χωρίς δυσκολία μπορούμε να 

υπολογίσουμε το Czp1 καθώς και τη χορδή l σε διάφορα σημεία κατά μήκος της πτέρυγας, 

αναλόγως της απόστασης r από τον άξονα περιστροφής της πτερύγωσης [7]. 

Η έκφραση  Czpl δείχνει ότι η χορδή του προφίλ στην απόσταση r από τον άξονα, είναι πολύ 

μικρότερη για λόγο ταχυτήτων λ0 υψηλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν ο λόγος ταχυτήτων λ0 

είναι υψηλός η γωνιακή ταχύτητα είναι σημαντική. Οι πτερυγώσεις είναι ελαφρύτερες όσο 

αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. 

Η σχέση δείχνει επίσης, ότι αν το Cz παραμένει σταθερό κατά το μήκος της πτέρυγας τότε το 

πλάτος της αυξάνεται από το ακροπτερύγιο προς τη βάση της πτέρυγας. 

Για τις περισσότερες ανεμογεννήτριες, η τιμή του Cz αυξάνεται από το ακροπτερύγιο προς τη 

βάση της πτέρυγας έτσι ώστε η αύξηση του πλάτους της πτερύγωσης να είναι μειωμένη σε 

σύγκριση με την περίπτωση όπου Cz είναι σταθερό και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τη 

μείωση της μάζας των πτερύγων. 

 

2.7 Θεωρία αεροδυναμικής απόδοσης της πτερύγωσης. Βέλτιστη γωνία 

προσβολής. 

 

Ορίζουμε την αεροδυναμική απόδοση, n, της πτερύγωσης μεταξύ των αποστάσεων r και r + 

dr σαν το λόγο μεταξύ της ισχύος που παράγεται πάνω στην πτερύγωση προς τη συνολική ισχύ 

που αναπτύσσεται από τον άνεμο που διασχίζει την πτερύγωση [5][7]. 

 

𝑛 =
𝑑𝑃𝑢
𝑑𝑃𝑡

=
𝜔𝑑𝑀

𝑉𝑑𝐹𝑣
=
𝑈𝑑𝐹𝑢
𝑉𝑑𝐹𝑣

 

 

 

Τα dFu, dFv είναι οι συνιστώσες του αεροδυναμικού φορτίου στο επίπεδο περιστροφής της 

πτερύγωσης και κάθετα σ’ αυτόν αντίστοιχα. 

 

𝑑𝐹𝑢 = 𝑑𝑅𝑧𝑠𝑖𝑛𝐼 − 𝑑𝑅𝑥𝑐𝑜𝑠𝐼 

𝑑𝐹𝜈 = 𝑑𝑅𝑧𝑐𝑜𝑠𝐼 + 𝑑𝑅𝑥𝑠𝑖𝑛𝐼 

Εξάλλου:                                            𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 = 𝑈/𝑉 

Υπό αυτές τις συνθήκες : 
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𝑛 =
𝑈𝑑𝐹𝑢
𝑉𝑑𝐹𝑣

=
𝑑𝑅𝑧𝑠𝑖𝑛𝐼 − 𝑑𝑅𝑥𝑐𝑜𝑠𝐼

𝑑𝑅𝑧𝑐𝑜𝑠𝐼 + 𝑑𝑅𝑥𝑠𝑖𝑛𝐼
𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 

Αυτή η έκφραση για την απόδοση, n, μπορεί να γραφτεί διαφορετικά, λαμβάνοντας υπόψη:  

tanε =
dRx
dRz

=
Cx
Cz

 

 

𝑛 =
1 − 𝑡𝑎𝑛휀𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 + 𝑡𝑎𝑛휀
𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 =

1 − 𝑡𝑎𝑛휀𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼

1 + 𝑡𝑎𝑛휀𝑡𝑎𝑛𝐼
 

 

 

Εικόνα 2.11: Διάγραμμα Cz-Cx . 

 

Όσο πιο μικρό είναι το tanε, τόσο καλύτερη απόδοση, n,  έχουμε. Αν το tanε είναι ίσο με 

μηδέν τότε η αεροδυναμική απόδοση ισούται με τη μονάδα.  

Στην πραγματικότητα, η τιμή της tanε καθορίζεται από την τιμή της γωνίας προσβολής, i. Το 

tanε έχει ελάχιστη τιμή στο σημείο που η ΟΜ εφάπτεται στο διάγραμμα Cz-Cx.( βλέπε εικόνα 

2.11). Σε αυτό τo συγκεκριμένο σημείο, η αεροδυναμική απόδοση είναι η μέγιστη. 
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2.8 Η θεωρία στροβίλων του Glauert βελτιωμένη από ερευνητές του 

Παν/μίου του Amherst της Μασαχουσέτης. 

 

Η μέθοδος που αναλύεται παρακάτω, σε όλη την ενότητα, είναι περιγραφή από το βιβλίο 

“Les éoliennes” του D. Le Gouriérès [6] και από τις σημειώσεις των Αιολικών Συστημάτων του 

Κ. Κονταξάκη, επίκουρου καθηγητή του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου [5].  

 

2.8.1 Σύστημα στροβίλων στις πτέρυγες. 

 

Πίσω από κάθε πτέρυγα ενός ρότορα δημιουργείται μια στιβάδα δινών που αποτελείται 

κυρίως από δύο στροβίλους που γεννιούνται ο ένας κοντά στον άξονα του δρομέα και ο άλλος 

στο ακροπτερύγιο κάθε πτέρυγας. 

Οι περιφερειακοί στρόβιλοι, που γεννιούνται στο ακροπτερύγιο κάθε πτέρυγας, σχηματίζουν 

έλικες που αποσπώνται, κατάντη της πτερύγωσης, από τα ακροπτερύγια. Γύρω από τον άξονα 

του δρομέα δημιουργούνται στρόβιλοι οι οποίοι περιστρέφονται και έτσι δημιουργείται ένα 

σπιράλ γύρω από αυτόν. 

Εξάλλου, οι στρόβιλοι μπορούν να υποκαταστήσουν τα πτερύγια έχοντας σαν άξονα το κάθε 

φτερό.  

Το όλο σύστημα στροβίλων φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 1.1. 

 

Εικόνα 2.12: Σύστημα στροβίλων. 

 

Σε ένα οποιοδήποτε σημείο της πτέρυγας η συνισταμένη ταχύτητα ανέμου έχει δύο 

συνιστώσες, τη φυσική ταχύτητα του ανέμου και την ταχύτητα που δημιουργείται από το 

σύστημα στροβίλων. 

Το πεδίο ταχυτήτων που δημιουργούνται από το σύστημα των στροβίλων μπορεί να θεωρηθεί 

σαν το αποτέλεσμα της υπέρθεσης των τριών παρακάτω συστημάτων στροβίλων: 

 Ένας κεντρικός στρόβιλος με άξονα τον άξονα του δρομέα και κυκλοφορία pΓ = Γ0 

(Γ : η κυκλοφορία του στροβίλου μιας πτέρυγας , p : ο αριθμός των πτερύγων), 

 Τους στροβίλους που αναπτύσσονται στις πτέρυγες, 
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 Μια στιβάδα περιφερειακών στροβίλων αποτελούνται κυρίως από τις δίνες που 

στρέφονται σχηματίζοντας μια έλικα γύρω από τον άξονα του δρομέα. 

 

 

2.8.2 Ισοδύναμο ηλεκτρικό σύστημα.   

 

Τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τα ρεύματα που ρέουν στα κυκλώματα και 

έχουν την ίδια μορφή με αυτή του συστήματος στροβίλων υπολογίζονται με βάση το νόμο των 

Biot – Savart ή Ampere. Ο νόμος των Biot - Savart είναι μια εξίσωση του ηλεκτρομαγνητισμού 

που περιγράφει το διάνυσμα της μαγνητικής επαγωγής Β μέσω του μέτρου και της διεύθυνσης 

του ηλεκτρικού ρεύματος, της απόστασης από το ηλεκτρικό ρεύμα, και της μαγνητικής 

διαπερατότητας [4]. 

Αντικαθιστώντας το σύστημα στροβίλων (εικόνα 2.13 α και β) με αυτό του ισοδύναμου 

ηλεκτρικού συστήματος έχουμε το σχήμα γ στην εικόνα 2.13. 

 
Εικόνα 2.13: Στροβιλισμοί και ισοδύναμο ηλεκτρικό σύστημα. 

 

Το ηλεκτρικό σύστημα που φαίνεται παραπάνω αποτελείται από: 

 Έναν κεντρικό αγωγό που διαρρέεται από ρεύμα pΙ = Ι0. 

 Ένα σύνολο p αγωγών μήκους R τοποθετημένα σε «αστέρα», το καθένα να 

διαρρέεται από ρεύμα I , έχοντας σα κοινό σημείο τον προηγούμενο αγωγό με 

ρεύμα Ι0. 

 Ένα σύνολο αγωγών που περιστρέφονται σε έλικα γύρω από τον άξονα του 

δρομέα, παρέχοντας καθένας ένα ρεύμα Ι στους αγωγούς που αντιπροσωπεύουν τις 

πτέρυγες. 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       24 

 

Για τον υπολογισμό του μαγνητικού πεδίου, αυτή η ίδια στρώση φύλλου μπορεί να 

αντικατασταθεί από ένα σύνολο κυκλικών σπειρών με κέντρο τον άξονα της έλικας με μία 

πλειάδα αγωγών που βρίσκονται στο μεσημβρινό. 

Τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τα συγκροτήματα αγωγών υπολογίζονται με την 

υπόθεση ότι οι πτερυγώσεις είναι άπειρες σε αριθμό, και μπορούν να αντικατασταθούν όλες από 

ένα πλήθος αγωγών με ένα δίσκο ρεύματος Ι0 στο κέντρο. Για τον υπολογισμό του μαγνητικού 

πεδίου, αυτή η στιβάδα αγωγών μπορεί να αντικατασταθεί από κυκλικές σπείρες με κέντρο τον 

άξονα του δρομέα και από περιφερειακούς αγωγούς πάνω σε κάθε μεσημβρινό επίπεδο. 

Προκειμένου να υπολογιστούν τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από το σύνολο των 

αγωγών αυτών γίνεται η υπόθεση ενός απείρου αριθμού πτερύγων που επιτρέπει να 

αντικατασταθεί το σύνολο των αγωγών σε «αστέρα» από ένα δίσκο που διαρρέεται στο κέντρο 

του από ρεύμα Ι0. 

Ας προσδιορίσουμε καταρχήν το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τον κεντρικό 

αγωγό, το δίσκο και τους μεσημβρινούς αγωγούς, σε επίπεδα κάθετα στον άξονα περιστροφής 

τοποθετημένα πολύ κοντά, ανάντη το ένα και κατάντη το άλλο του δίσκου που αντιπροσωπεύει 

την πτερύγωση. Οι γραμμές ροής του μαγνητικού πεδίου είναι κύκλοι με κέντρο πάνω στον 

άξονα του δρομέα, τόσο ανάντη όσο και κατάντη του δίσκου. 

Μπορεί να παρατηρηθεί εξάλλου ότι τα μαγνητικά πεδία HC και HM όπου C συμβολίζει τον 

κεντρικό αγωγό και M τους μεσημβρινούς (θεωρητικά άπειρους), έχουν την ίδια τιμή για ίδια 

απόσταση από τον άξονα είτε ανάντη είτε κατάντη είτε πάνω στο δίσκο, λόγω της μικρής 

απόστασης που διαχωρίζει τα επίπεδα αυτά. 

Αν εφαρμόσουμε το θεώρημα του Ampere ανάντη του δίσκου κατά μήκος ενός κύκλου με 

κέντρο πάνω στον άξονα του δρομέα, θα έχουμε ένα μηδενικό πεδίο αφού κανένα ρεύμα δεν 

διαπερνά την κυκλική αυτή περιφέρεια. Ανάντη του δίσκου το πεδίο 𝐻𝐷΄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ που οφείλεται στα 

ρεύματα που περνάνε από το δίσκο (D συμβολίζει το δίσκο και ’ ότι βρισκόμαστε ανάντη του 

δίσκου) είναι ίσο αλλά σε αντίθετη διεύθυνση με τα πεδία που δημιουργούνται από τον κεντρικό 

και τους μεσημβρινούς αγωγούς. 

 

𝐻𝐷΄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =  −(𝐻𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐻𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) 

 

Αυτό το πεδίο 𝐻𝐷΄⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ που ασκείται σ’ ένα σημείο Μ΄ ανάντη του δίσκου είναι ίσο και αντίθετο 

με το πεδίο 𝐻𝐷 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  που ασκείται σ’ένα σημείο Μ που βρίσκεται σε απόσταση r από τον άξονα 

απέναντι από το σημείο Μ΄ αλλά ανάντη του δίσκου και οφείλεται και αυτό επίσης στα ρεύματα 

που διαρρέουν το δίσκο. Άρα: 

𝐻𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝐻𝐷
′⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐻𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐻𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗    
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Κατάντη του δίσκου, τα μαγνητικά πεδία 𝐻𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗,  𝐻𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ και 𝐻𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  προστίθενται. Το συνιστάμενο πεδίο 

Η, σε μια απόσταση r από τον άξονα είναι: 

�⃗⃗�  = 𝐻𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ +  𝐻𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐻𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = 2 𝐻𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

Δηλαδή τα μαγνητικά πεδία από τον κεντρικό και τους μεσημβρινούς αγωγούς έχουν την ίδια 

τιμή εξαιτίας του ότι τα επίπεδα που περνούν από τα σημεία Μ και Μ΄ βρίσκονται πολύ κοντά 

στο δίσκο. 

Πάνω στο δίσκο το μαγνητικό πεδίο που οφείλεται στα ρεύματα που διαρρέουν το δίσκο είναι 

μηδενικό αφού το πεδίο που δημιουργείται από κάθε κυκλικό τομέα αναιρείται από το αντίθετό 

του πάν στο δίσκο. Σαν αποτέλεσμα το πεδίο πάνω στο δίσκο σε απόσταση r από τον άξονα 

περιστροφής είναι: 

�⃗⃗�  = 𝐻𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐻𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  = 𝐻𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

Ας προσδιορίσουμε τώρα το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από τις κυκλικές σπείρες 

που σχηματίζουν ένα πηνίο. Έστω n1 ο αριθμός των σπειρών ανά μονάδα μήκους. 

Στο κέντρο του πηνίου το αξονικό μαγνητικό πεδίο είναι:  

HS = n1I  

ενώ στο άκρο του πηνίου είναι:  

𝐻𝑆/2 = 𝑛1𝐼/2 

 

 

Κατάντη του δίσκου στο πεδίο 2𝐻𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ κάθετο στον άξονα αντιστοιχεί μια εφαπτομενική 

επαγόμενη ταχύτητα vθ. Παρατηρείται μια περιστροφή της ροής με γωνιακή ταχύτητα Ω και 

φορά αντίθετη ως προς την περιστροφή της πτερύγωσης. Πάνω στο δίσκο στο πεδίο 𝐻𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

αντιστοιχεί μια εφαπτομενική ταχύτητα vθ /2 και άρα μια γωνιακή ταχύτητα Ω/2. 

Η ταχύτητα περιστροφής της ροής σε σχέση με την περιστροφή της πτερύγωσης κατάντη του 

δρομέα είναι ω + Ω. 

Έστω: V2=k·V1 και ω + Ω = h·ω. Τότε  Ω = (h-1)·ω. 

Σ’ αυτές τις συνθήκες η ταχύτητα περιστροφής της ροής σε σχέση με την περιστροφή της 

πτερύγωσης πάνω στο δρομέα ω+Ω/2 γίνεται: 

𝜔 +
𝛺

2
= (1 + ℎ) · 𝜔/2 
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που αντιστοιχεί σε μια απόσταση r, σε μια εφαπτομενική ταχύτητα U΄ = (1+h)·ωr/2 

αν θέσουμε V2 = k·V1 η αξονική ταχύτητα πάνω στο δρομέα, V μπορεί να εκφραστεί σαν: 

 

𝑉 =
𝑉1 + 𝑉2
2

= (1 + 𝑘) · 𝑉1/2 

 

Η συνεφαπτομένη της γωνίας κλίσης Ι και η συνιστάμενη ταχύτητα �⃗⃗⃗�  = �⃗� + �⃗⃗�  , σε 

απόσταση r από τον άξονα δίδονται από: 

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 =
𝑈′

𝑉
=
𝜔𝑟

𝑉1
·
1 + ℎ

1 + 𝑘
= 𝜆 ·

1 + ℎ

1 + 𝑘
= 𝜆𝑒 

 

𝑊 =
𝑉1(1 + 𝑘)

2𝑠𝑖𝑛𝐼
=
𝜔𝑟(1 + ℎ)

2𝑐𝑜𝑠𝐼
 

 

 
Εικόνα 2.14: Σχηματική απεικόνιση δυνάμεων πάνω σε φτερό. 

 

2.8.3 Υπολογισμός των αξονικών και εφαπτομενικών δυνάμεων και ροπής. 

 

Έστω ότι το στοιχείο της πτέρυγας που εξετάζουμε βρίσκεται  μεταξύ των αποστάσεων r και 

r + dr. Ο υπολογισμός θα γίνει με  δύο τρόπους:   

α) Εξετάζοντας τα αεροδυναμικά φορτία και 

β) Με εφαρμογή γενικών θεωρημάτων μηχανικής. 

 

Πρώτος υπολογισμός 

Όπως και πριν, έχουμε: 
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𝑑𝑅𝑧 =
1

2
𝜌𝐶𝑧𝑊

2𝑙𝑑𝑟       και      𝑑𝑅𝑥 =
1

2
𝜌𝐶𝑥𝑊

2𝑙𝑑𝑟 

 

Με προβολή  στον άξονα του δρομέα έχουμε την αξονική συνιστώσα  

 

𝑑𝐹𝑣 = 𝑑𝑅𝑧𝑐𝑜𝑠𝛪 + 𝑑𝑅𝑥𝑠𝑖𝑛𝐼 =
1

2
𝜌𝑊2𝑙𝑑𝑟(𝐶𝑧𝑐𝑜𝑠𝐼 + 𝐶𝑥𝑠𝑖𝑛𝐼) 

 

και με προβολή στο επίπεδο περιστροφής (ταχύτητα U), έχουμε την εφαπτομενική συνιστώσα: 

 

𝑑𝐹𝑢 = 𝑑𝑅𝑧𝑠𝑖𝑛𝐼 − 𝑑𝑅𝑥𝑐𝑜𝑠𝐼 =
1

2
𝜌𝑊2𝑙𝑑𝑟(𝐶𝑧𝑠𝑖𝑛𝐼 − 𝐶𝑥𝑐𝑜𝑠𝐼) 

 

Οι εκφράσεις αυτές μπορούν να γραφούν, θέτοντας: 

 

𝑡𝑎𝑛휀 =
𝑑𝑅𝑥
𝑑𝑅𝑧

=
𝐶𝑥
𝐶𝑧

 

 

𝑑𝐹𝑣 =
1

2
𝜌𝑙𝑊2𝐶𝑧 ·

cos(𝐼 − 휀)

𝑐𝑜𝑠휀
𝑑𝑟 

και  

    

𝑑𝐹𝑢 =
1

2
𝜌𝑙𝑊2𝐶𝑧 ·

sin(𝐼 − 휀)

𝑐𝑜𝑠휀
𝑑𝑟 

 

Η συνεισφορά των στοιχείων των p πτερυγίων του δρομέα που βρίσκονται μεταξύ των 

αποστάσεων r και r + dr αυξάνεται στην ώση καθώς και στη ροπή είναι αντίστοιχα : 

 

𝑑𝐹 = 𝑝𝑑𝐹𝑣 =
1

2
𝜌𝑝𝑙𝑊2𝐶𝑧 ·

cos (𝐼 − 휀)

𝑐𝑜𝑠휀
𝑑𝑟 

 

𝑑𝑀 = 𝑟𝑝𝑑𝐹𝑢 =
1

2
𝜌𝑝𝑙𝑟𝑊2𝐶𝑧 ·

sin(𝐼 − 휀)

𝑐𝑜𝑠휀
𝑑𝑟 
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Δεύτερος υπολογισμός 

 

Τα δύο αυτά μεγέθη (dF και dM) θα υπολογιστούν στη συνέχεια εφαρμόζοντας τα γενικά 

θεωρήματα της μηχανικής σε μια δακτυλιοειδή φλέβα του ρευστού που διέρχεται από το δρομέα 

μεταξύ της ακτίνας r και r + dr. 

Σύμφωνα με το θεώρημα του Euler η στοιχειώδης αξονική ώση: 

 

𝑑𝐹 = 𝜌𝜋𝑟𝑑𝑟𝑉2(1 − 𝑘2) 

 

και η στοιχειώδης ροπή: 

 

𝑑𝑀 = 𝜌𝜋𝑟3𝑑𝑟𝑉1(1 − 𝑘
2)𝛺 = 𝜌𝜋𝑟3𝑑𝑟𝜔𝑉1(1 + 𝑘) · (ℎ − 1) 

 

Εξισώνοντας τα αποτελέσματα από τους δύο τρόπους υπολογισμού των αεροδυναμικών 

φορτίων και αν αντικαταστήσουμε την W =f(V1) έχουμε: 

 

𝐶𝑧𝑝𝑙 = 2𝜋𝑟 ·
𝑉1
2(1 − 𝑘2) · 𝑐𝑜𝑠휀

𝑊2 · cos (𝐼 − 휀)
= 8𝜋𝑟 ·

(1 − 𝑘) · 𝑐𝑜𝑠휀 · 𝑠𝑖𝑛2𝐼

(1 + 𝑘) · cos (𝐼 − 휀)
 

 

Κάνοντας το ίδιο για το dM, παίρνουμε : 

 

𝐶𝑧𝑝𝑙 = 2𝜋𝑟𝜔 ·
𝑉1(1 + 𝑘) · (ℎ − 1) · 𝑐𝑜𝑠휀

𝑊2 · sin(𝐼 − 휀)
= 4𝜋𝑟 ·

(ℎ − 1) · 𝑠𝑖𝑛2𝐼 · 𝑐𝑜𝑠휀

(ℎ + 1) · sin(𝐼 − 휀)
 

Από αυτές τις ισότητες, μπορούμε να εξάγουμε τα εξής: 

 

𝐺 =
1 − 𝑘

1 + 𝑘
=
𝐶𝑧𝑝𝑙 · 𝑐𝑜𝑠(𝐼 − 휀)

8𝜋𝑟 · 𝑐𝑜𝑠휀 · 𝑠𝑖𝑛2𝐼
 

 

                   

𝐸 =
ℎ − 1

ℎ + 1
=
𝐶𝑧𝑝𝑙 · 𝑠𝑖𝑛(𝐼 − 휀)

4𝜋𝑟 · 𝑠𝑖𝑛2𝐼 · 𝑐𝑜𝑠휀
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Και αν διαιρέσουμε κατά μέλη: 

 

𝐺

𝐸
=
(1 − 𝑘) · (ℎ + 1)

(ℎ − 1) · (1 + 𝑘)
= 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛(𝐼 − 휀) · 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 

 

 

2.8.4 Τοπικός συντελεστής ισχύος. 

 

Η ισχύς που μπορεί να εξαχθεί από τη στοιχειώδη φλέβα του ρευστού που περνά μέσα από το 

δρομέα μεταξύ r και r + dr δίνεται από την έκφραση: 

 

𝑑𝑃𝑢 = 𝜔 · 𝑑𝑀 = 𝜌𝜋𝑟
3𝑑𝑟𝜔2𝑉1(1 + 𝑘) · (ℎ − 1) 

 

Αυτή η τιμή αντιστοιχεί στον τοπικό συντελεστή ισχύος : 

 

𝐶𝑝 =
𝑑𝑃

𝜌𝜋𝑟𝑑𝑟𝑉1
3 =

𝜔2𝑟2

𝑉1
2
(1 + 𝑘) · (ℎ − 1) = 𝜆2(1 + 𝑘) · (ℎ − 1) 

όπου : 

𝜆 =
𝜔𝑟

𝑉1
 

 

 

Μέγιστος τοπικός συντελεστής ισχύος ενός ιδανικού δρομέα. 

 

Για να καθοριστεί ο μέγιστος συντελεστής ισχύος, θα εξετάσουμε ένα ιδανικό δρομέα, 

υποθέτοντας ότι οι αεροτομές των πτερύγων έχουν συντελεστή αντίστασης Cx = 0 και επομένως 

tan ε = Cx / Cz = 0. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σχέση G/E μπορεί να γραφτεί: 

 

𝐺

𝐸
=
(1 − 𝑘) · (ℎ + 1)

(ℎ − 1) · (1 + 𝑘)
= 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛2𝐼 = 𝜆2

(1 + ℎ)2

(1 + 𝑘)2
 

 

και ακόμα   
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𝜆2 =
1 − 𝑘2

ℎ2 − 1
 

Αν λύσουμε ως προς h: 

ℎ = √1 + 
1 −  𝑘2

𝜆2
 

Επομένως, ο συντελεστής ισχύος γίνεται :  

 

𝐶𝑝 = 𝜆
2(1 + 𝑘) · (√1 + 

1 −  𝑘2

𝜆2
−  1) 

 

Για μια δεδομένη τιμή του λ, ο συντελεστής ισχύος διέρχεται από ένα μέγιστο ως συνάρτηση 

του k για : 

𝑑𝐶𝑝

𝑑𝑘
= 0 

Υπολογίζοντας αυτήν την παράγωγο προκύπτει το μέγιστο Cp το οποίο  επιτυγχάνεται για 

μια τιμή του k τέτοια ώστε : 

𝜆2 =
1 −  3𝑘 + 4𝑘3

3𝑘 − 1 
 

 

Αυτή η έκφραση μπορεί επίσης να γραφτεί ως εξής : 

 

4𝑘3 − 3𝑘(𝜆2 + 1) + 𝜆2 + 1 = 0 

Έστω :  

𝑘 = √𝜆2 +  1 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

Αντικαθιστώντας το k στην προηγούμενη σχέση και διαιρώντας με το ( λ2 + 1 )3/2 προκύπτει: 

 

4𝑐𝑜𝑠3𝜃 − 3𝑐𝑜𝑠𝜃 +
1

√𝜆2 + 1
= 0 

 

αλλά:                                              4cos3 θ – 3cosθ = cos3θ   𝑐𝑜𝑠3𝜃 =
−1

√𝜆2+1
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ή   cos(3𝜃 − 𝜋) =
−1

√𝜆2+1
 

 

οπότε έχουμε: 

𝜃 =
1

3
arccos (

1

√𝜆2 + 1
) +

𝜋

3
=
1

3
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝜆 +

𝜋

3
 

 

Για κάθε τιμή του λ, μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίστοιχη γωνία θ ,το k και ως εκ 

τούτου, τη μέγιστη δυνατή τιμή του συντελεστή ισχύος Cp. 

 

 

2.8.5 Βέλτιστες τιμές της γωνίας κλίσης Ι και του Czpl. 

 

Η γωνία κλίσης Ι και το γινόμενο Czpl είναι : 

 

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 = 𝜆𝑒 = 𝜆
1 + ℎ

1 + 𝑘
        

 

                       

𝐶𝑧𝑝𝑙 = 8𝜋𝑟 ·
( 1 − 𝑘 ) · cos 휀 · 𝑠𝑖𝑛2 𝐼

( 1 +  𝑘 ) · cos  ( 𝐼 − 휀 )
 

 

Για τον υπολογισμό του Czpl, θεωρούμε μια ιδανική πτερύγωση, στο οποίο το ε ισούται με 

μηδέν κατά τα προηγούμενα. Ετσι η τιμή για το Czpl/r  είναι: 

 

𝐶𝑧𝑝𝑙

𝑟
= 8𝜋 ·

(1 − 𝑘)

(1 + 𝑘)
· 𝑡𝑎𝑛2𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝐼 

 

λαμβάνοντας υπόψη  τη σχέση cotan I = λε 

 

𝐶𝑧𝑝𝑙

𝑟
= 8𝜋 ·

(1 − 𝑘)

(1 + 𝑘)
·

1

𝜆 √𝜆2 + 1
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Οι σχέσεις αυτές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τιμών του Czpl/r και Ι σε 

βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας. Η γνώση αυτών των τιμών είναι απαραίτητη ώστε να οριστεί 

σε κάθε σημείο της πτερύγωσης η χορδή l του προφίλ και της γωνίας σφήνωσης, α. 

Για να διευκολυνθούν οι εφαρμογές, οι τιμές λe, k, h, Cp, Czpl/r και l υπολογίζονται με τη 

βοήθεια προγράμματος (YpolFterou2.0). Στον πίνακα 2.3 βλέπουμε ένα παράδειγμα με τις τιμές 

που ελήφθησαν. 

 

 

Πίνακας 2.3: Τιμές των λe, k, h, Cp, Cz pl / r. 

 

Διάγραμμα 

Έχουμε επίσης δημιουργήσει ένα διάγραμμα (πίνακας 2.3), με τις καμπύλες των τιμών Czpl/r 

και Ι ως συνάρτηση του λ. Αυτό το γράφημα μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε γρήγορα, 
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ανάλογα με τη θέση του προφίλ της πτερύγωσης που καθορίζεται από το r/R, τις τιμές της 

γωνίας κλίσης Ι και το ποσό του Czpl/r έτσι ώστε μια ανεμογεννήτρια να παρουσιάζει τις 

καλύτερες επιδόσεις για την συγκεκριμένη ταχύτητα λ0 που έχει επιλεγεί. Η χρήση του 

διαγράμματος είναι απλή. Η συγκεκριμένη ταχύτητα λ0 που επιλέγεται για την οποία η 

ανεμογεννήτρια πρέπει να έχει τη μέγιστη απόδοση είναι γνωστή, αρκεί να προβεί από το 

σημείο τομής της λοξής γραμμής, που χαρακτηρίζεται από τη συγκεκριμένη ταχύτητα λ0 ( από 

την εξίσωση : λ = λ0r/R ) και αντιστοιχεί στην οριζόντια θέση του προφίλ που καθορίζεται από 

την τιμή του r/R, η οποία είναι μια κάθετη γραμμή. Αυτή η κάθετη γραμμή βρίσκεται στην κοπή 

των καμπύλων l(λ0) και Czpl/r σε δύο σημεία των οποίων οι συντεταγμένες είναι ίσες με τις τιμές 

της l και Czpl/r που ψάχνουμε. 

 

Πίνακας 2.4: Διάγραμμα. 
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Η εφαρμογή των κανόνων εργασίας οδηγεί στα ακόλουθα αποτελέσματα : 

I = 9º                     Cz p l / r =0.3 

Αυτές οι τιμές μπορούν επίσης να προσδιοριστούν από τον Πίνακα 3.1. Για αυτήν την 

ενότητα με συγκεκριμένη ταχύτητα λ θεωρείται ίση με 4.2 ( λ = λ0 r / R ). Για αυτή τη τιμή του 

λ, ο πίνακας δείχνει :  

I = 8.93ο      και       Cz p l / r =0.305 

Με την επανάληψη της λειτουργίας για άλλες τιμές του r λαμβάνεται η γωνία κλίσης Ι και η 

ποσότητα Czpl/r  σε όλο το μήκος της πτέρυγας. Εν συνεχεία, μπορούμε να καθορίσουμε τις 

χορδές των διαφόρων προφίλ και τις γωνίες σφήνωσης. Το ίδιο ισχύει και για την γωνία 

σφήνωσης α όπου συνδέεται με τη γωνία προσβολής με τη σχέση α = Ι – i. Για την επίλυση του 

προβλήματος, πρέπει να επιλεχθεί και η γωνία προσβολής. 

 

2.8.6 Συντελεστής ισχύος που μπορεί να επιτευχθεί με πτέρυγες που παρουσιάζουν 

αντίσταση. Βέλτιστη γωνία προσβολής. 

 

Έστω τα στοιχεία των πτερύγων μεταξύ r και  r+dr. Όπως αποδείχτηκε πρωτύτερα ο 

συντελεστής ισχύος Cp δίνεται από τη σχέση: 

 

𝐶𝑝 =
𝜔𝑑𝑀

𝜌𝜋𝑟𝑑𝑟𝑉1
3 =

𝑉𝑑𝐹

𝜌𝜋𝑟𝑑𝑟𝑉1
3

𝜔𝑑𝑀

𝑉𝑑𝐹
=

𝑉𝑑𝐹

𝜌𝜋𝑟𝑑𝑟𝑉1
3

𝑈𝑑𝐹𝑢

𝑉𝑑𝐹𝑣
 

 

 

Εφόσον dF = pdFv και  dM = prdFu  

Αντικαθιστώντας τα dFu, dFv και V και παίρνοντας υπόψη τις σχέσεις : 

 

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 = 𝜆
 1 + ℎ

1 + 𝑘
        και      𝑡𝑎𝑛휀 =

 𝐶𝑥

𝐶𝑧
      έχουμε: 

 

𝐶𝑝 =
(1 + 𝑘)(1 − 𝑘2)

(1 + ℎ)

1 − 𝑡𝑎𝑛휀𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼

1 + 𝑡𝑎𝑛휀𝑡𝑎𝑛𝐼
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Όταν το tan ε = 0, ο πρώτος παράγοντας του δευτέρου μέλους της παραπάνω σχέσης (ο 

δεύτερος γίνεται ίσος με τη μονάδα) εκφράζει το συντελεστή ισχύος σε μια απόσταση r από τον 

άξονα, ενός δρομέα με πτέρυγες που δεν παρουσιάζουν αντίσταση. Ο συντελεστής ισχύος Cp 

μεγιστοποιείται για τις συνθήκες του πίνακα. 

Υποθέτοντας ότι το tanε δεν είναι μηδέν (πτέρυγες με μη μηδενικό συντελεστή αντίστασης), 

η εικόνα 2.15 δείχνει τις μέγιστες τιμές του συντελεστή αντίστασης που είναι δυνατόν να 

επιτευχθούν σε συνάρτηση με το συντελεστή λ και για διάφορες τιμές του λόγου CZ/CX. Στο 

διάγραμμα φαίνεται ότι για να επιτευχθεί υψηλή απόδοση, σε μεγάλο λ, είναι απαραίτητο οι 

πτέρυγες να παρουσιάζουν το μέγιστο δυνατό CZ/CX  που οδηγεί στην κατασκευή των πτερύγων 

με τέλεια αεροδυναμικά προφίλ. Για ένα δεδομένο λόγο ταχυτήτων ακροπτερυγίου, λ, ο 

συντελεστής ισχύος, Cp, είναι τόσο μεγαλύτερος όσο μικρότερο είναι το tanε. Ο συντελεστής 

ισχύος γίνεται μέγιστος για μια γωνία προσβολής που καθιστά το tanε ελάχιστο, δηλαδή για μια 

γωνία προσβολής που αντιστοιχεί στο σημείο επαφής της εφαπτομένης με την καμπύλη στο 

διάγραμμα Cz-Cx. Ξαναβρίσκουμε έτσι το αποτέλεσμα στο οποίο είχαμε οδηγηθεί με την 

απλουστευμένη θεωρία. 

Εικόνα 2.15: Γραφική παράσταση Cp, λ και καμπύλες Cz/Cx. 
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2.8.7 Επίδραση του αριθμού των πτερύγων. 

 

Η θεωρία που περιγράφτηκε προηγουμένως υποθέτει ένα άπειρο αριθμό πτερύγων. Αυτό δεν 

είναι αληθινό. Προκύπτουν έτσι απώλειες ενέργειας που οφείλονται σε μια μεγαλύτερη 

πύκνωση των στροβίλων. Αυτή η απώλεια ενέργειας μελετήθηκε ειδικά από τους Rohrbach, 

Worobel, Goldstein και Prandtl. 

Κατά τον Prandtl η μείωση της απόδοσης που προκύπτει για ένα δρομέα με p πτέρυγες δίνεται 

από τη σχέση: 

𝑛𝑝 = (1 −
1.39

𝑝
𝑠𝑖𝑛𝐼)2 

 

όπου Ι είναι η γωνία κλίσης στο ακροπτερύγιο κάθε πτέρυγας. 

Υποθέτοντας ότι ο δρομέας λειτουργεί στην περιοχή των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας: 

 

𝑠𝑖𝑛𝐼 =
 1

√1 + 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛 2 𝐼  
=  

2

3 √𝜆0
2 +  4/9

 

 

Υποθέτοντας ότι  σ’ αυτές τις συνθήκες ισχύει η σχέση του Prandtl, εξάγεται : 

 

𝑛𝑝 = (1 −
0.93

𝑝√𝜆0
2 + 0.445

)2 

 

Επισημαίνεται ότι η σχέση του Prandtl ισχύει για δρομείς με χαμηλή φόρτιση. Πρακτικά η 

χρήση της σχέσης αυτής στα προγράμματα υπολογισμού για δρομείς που δοκιμάστηκαν σε 

αεροσήραγγα, υπό κανονική φόρτιση, οδηγεί σε συντελεστές ροπής και ισχύος που βρίσκονται 

σε πολύ καλή συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα. 

 

2.8.8 Πρακτικός προσδιορισμός της χορδής και της γωνίας σφήνωσης. 

 

Δεν υπάρχει μια καθιερωμένη και μοναδική μέθοδος για την επιλογή των γωνιών κλίσης και 

κατά συνέπεια για τον υπολογισμό μιας πτέρυγας. 

Οι πτέρυγες μπορούν να υπολογίζονται επιλέγοντας σαν γωνία προσβολής, σε κάθε τομή 

τους, τη γωνία προσβολής που αντιστοιχεί στη μέγιστη απόδοση.  
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 Έχοντας υπολογίσει το γινόμενο Czpl, ο υπολογισμός της χορδής, l, δεν παρουσιάζει καμιά 

δυσκολία αφού το Cz και το p είναι επίσης γνωστά. Η γνώση της γωνίας κλίσης Ι καθώς και της 

γωνίας προσβολής  i0 επιτρέπει τον υπολογισμό της γωνίας σφήνωσης α (α= Ι - i0). 

Στην πραγματικότητα αυτή η μέθοδος δεν εφαρμόζεται ποτέ ολοκληρωμένα.  Αν μια γωνία 

προσβολής κοντά στη βέλτιστη είναι απαραίτητη για τα προφίλ που βρίσκονται κοντά στα 

ακροπτερύγια όπου η επιφάνεια σάρωσης ανά μονάδα μήκους είναι μέγιστη, μια τέτοια γωνία 

στα προφίλ που βρίσκονται κοντά στον άξονα περιστροφής έχει σαν αποτέλεσμα πολύ μεγάλες 

χορδές και άρα πλάτη των πτερύγων και πολλές φορές απαγορευτικά. Η τιμή του Cz για μια 

βέλτιστη γωνία προσβολής είναι σχετικά χαμηλή για τα συνήθη προφίλ και η τιμή του γινομένου 

Czpl πολύ μεγάλη στην περιοχή κοντά στον άξονα περιστροφής σαν αποτέλεσμα των χαμηλών 

τιμών του λ που επικρατούν στην περιοχή αυτή. Έτσι όταν προσεγγίζεται η περιοχή κοντά στον 

άξονα περιστροφής της πτερύγωσης επιλέγονται γωνίες προσβολής όλο και μεγαλύτερες, 

μένοντας όμως πάντα στην περιοχή ανόδου (περιοχή αριστερά της μέγιστης τιμής) του 

διαγράμματος του Cz και πέρα από το i= i0, που αντιστοιχεί σε τιμές του tanε μικρότερες από 

0,02 έτσι ώστε να μην μειωθεί υπερβολικά η αεροδυναμική απόδοση. 

Μπορεί να υιοθετηθεί σαν κατανομή της γωνίας προσβολής σαν συνάρτηση της απόστασης, 

r, από τον άξονα περιστροφής, η σχέση i = i0 – 5 + 5 √(𝑅/𝑟). Αυτή η σχέση δίνει καλά 

αποτελέσματα για την πλειοψηφία των αεροδυναμικών προφίλ  και στην απόσταση R 

(ακροπτερύγιο) η γωνία προσβολής  i= i0. Για τις υπόλοιπες θέσεις, r, οι γωνίες προσβολής, i 

αυξάνονται παραμένοντας όμως σε μέτρια επίπεδα. 

Αυτό έχει μόνο μικρή επίδραση στην απόδοση. Αν κοιτάξει κανείς τα χαρακτηριστικά των 

αεροδυναμικών προφίλ, θα παρατηρήσει ότι ο λόγος Cz/Cx που είναι αντίστροφος με το tanε, 

παραμένει πολύ ψηλός και πέρα του i0, όσο περιοριζόμαστε σε 5 ή 6 μοίρες. Παραδείγματος 

χάρη για ένα προφίλ NACA 4412 η τιμή του  Cz/Cx που φθάνει το 85 για i = i0 = 5ο, γίνεται 70 

για i = 11ο και 60 για i = 13ο. Επίσης η επιφάνεια σάρωσης ανά μονάδα μήκους μικραίνει όλο 

και περισσότερο όσο πλησιάζουμε κοντά στον άξονα περιστροφής. Η αεροδυναμική απόδοση 

αυτών των πτερύγων είναι πολύ καλή. 

Μερικοί σχεδιαστές, επιλέγουν γωνίες προσβολής στο ακροπτερύγιο μερικές μοίρες 

μεγαλύτερες από τη βέλτιστη με σκοπό να ελαττώσουν τις χορδές κοντά στο ακροπτερύγιο. Το 

γινόμενο CZpl είναι σταθερό για ένα δεδομένο λόγο ταχυτήτων, λ, το Cz αυξάνεται με τη γωνία 

προσβολής και κατά συνέπεια η χορδή μειώνεται. Γι αυτές τις πτέρυγες η απόδοση δεν είναι 

τόσο υψηλή όσο για εκείνες που έχουν υπολογιστεί με i= i0 στο ακροπτερύγιο, αλλά η μείωση   
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της απόδοσης παραμένει αποδεκτή όσο δεν ξεπερνιέται υπερβολικά η τιμή του i0. Είναι εξάλλου 

δυνατό να ισοσκελιστεί αυτό το μειονέκτημα αυξάνοντας λίγο τη διάμετρο του δρομέα. 

Υπολογίζεται ότι για να ισοσκελιστεί μια μείωση του συντελεστή ισχύος κατά 1%, χρειάζεται να 

αυξηθεί η διάμετρος D του δρομέα κατά ΔD = 0.005D.  Η μείωση της ροπής εκκίνησης που 

προκύπτει από την ταυτόχρονη μείωση των χορδών και της γωνίας σφήνωσης στην περιοχή 

κοντά στον άξονα περιστροφής, μπορεί να αποδειχτεί περισσότερο ενοχλητική. Αλλά συχνά η 

ανεμογεννήτρια ξεκινά, μόλις η ταχύτητα ανέμου περάσει το όριο της παραγωγικότητας, με τη 

βοήθεια της γεννήτριας που λειτουργεί σαν κινητήρας. Πολλές φορές υιοθετείται αυτή η λύση 

γιατί έχει σαν αποτέλεσμα πιο ελαφρούς δρομείς. Είναι ενδιαφέρουσα σα λύση κυρίως για 

ανεμογεννήτριες μεγάλων διαμέτρων γιατί τότε οι καμπτικές ροπές γίνονται κύριες σε σχέση με 

τις υπόλοιπες ροπές. Η μεταβολή τους κατά τη διάρκεια κάθε περιστροφής της πτερύγωσης είναι 

μια πηγή εναλλασσόμενης κόπωσης. 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να πάρει υπόψη του ο σχεδιαστή μιας 

πτερύγωσης είναι η ευκολία της κατασκευής των πτερύγων. 

Συχνά για ευκολία της κατασκευής της πτέρυγας χρειάζεται τα χείλη προσβολής και εκφυγής 

της να είναι ίσια (ευθεία). Η πτερύγωση υπολογίζεται με την κλασική μέθοδο. Στη συνέχεια 

παίρνονται υπόψη μόνο δύο-τρία προφίλ σαν προφίλ αναφοράς. Οι χορδές και οι γωνίες 

σφήνωσης των ενδιάμεσων προφίλ σχεδιάζονται ευθυγραμμίζοντας τα χείλη προσβολή και 

εκφυγής των προφίλ αναφοράς. Ο υπολογισμός της ροπής και ισχύος δείχνει ότι η διόρθωση των 

εξωτερικών ακμών της πτέρυγας οδηγεί σε μείωση της απόδοσης αλλά αυτή η μείωση είναι 

πολύ μικρή αν τα προφίλ αναφοράς έχουν επιλεγεί σωστά. 

 

2.8.9 Πρόβλεψη χαρακτηριστικών πτερύγωσης. 

 

Η πρόβλεψη των μηχανικών χαρακτηριστικών μιας πτερύγωσης (καμπύλες των συντελεστών 

αντίστασης, ροπής και ισχύος) μέσω ενός μαθηματικού μοντέλου, πριν την κατασκευή της είναι 

πολύ σημαντικό. Η γνώση αυτών των χαρακτηριστικών της πτερύγωσης πριν την κατασκευή της 

μπορεί να επιτρέψει τις διορθώσεις στον αρχικό σχεδιασμό με σκοπό να επιτευχθεί μια 

καλύτερη απόδοση ή να γίνει πιο οικονομική. 

Στις προηγούμενες παραγράφους αποδείχτηκε ότι η στοιχειώδης ώση, dF και η στοιχειώδης 

ροπή, dM, που οφείλονται στα αεροδυναμικά φορτία που εξασκούνται πάνω στα στοιχεία των 

πτερύγων σε απόσταση μεταξύ r και r+dr από τον άξονα εκφράζεται από τις σχέσεις: 

𝑑𝐹 = 𝜌𝜋𝑟𝑉1
2(1 − 𝑘2)𝑑𝑟 

𝑑𝑀 = 𝜌𝜋𝑟3𝜔𝑉1(1 + 𝑘)(ℎ − 1)𝑑𝑟 

 

Στη συνέχεια καθορίσαμε τα G και E, παίρνοντας υπόψη τις σχέσεις που συνδέουν τα Ι και W 

με τα V1 k και h : 
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𝑊 =
𝑉1(1 + 𝑘)

2𝑠𝑖𝑛𝐼
=
𝜔𝑟(1 + ℎ)

2𝑐𝑜𝑠𝐼
 

 

                      

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 = 𝜆
1 + ℎ

1 + 𝑘
= 𝜆0

𝑟

𝑅

1 + ℎ

1 + 𝑘
 

 

𝐺 =
1 − 𝑘

1 + 𝑘
=
𝐶𝑧𝑝𝑙𝑐𝑜𝑠(𝐼 − 휀)

8𝜋𝑟𝑐𝑜𝑠휀𝑠𝑖𝑛2𝐼
 

και           

𝛦 =
ℎ − 1

ℎ + 1
=
𝐶𝑧𝑝𝑙𝑠𝑖𝑛(𝐼 − 휀)

4𝜋𝑟𝑠𝑖𝑛2𝐼𝑐𝑜𝑠휀
 

 

Για να υπολογιστεί η ώση και η ροπή αρκεί να ολοκληρωθούν οι σχέσεις που δίνουν τα dF και 

dM: 

𝐹 = ∫ 𝜌𝜋𝑉1
2(1 − 𝑘2)𝑟𝑑𝑟

𝑅

0

 

 

και                                     𝑀 = ∫ 𝜌𝜋𝑉1𝜔(1 + 𝑘)(ℎ − 1)𝑟
3𝑑𝑟

𝑅

0
 

 

Αυτές οι τιμές αντιστοιχούν στους παρακάτω συντελεστές ώσης και ροπής: 

 

𝐶𝐹 =
2𝐹

𝜌𝑆𝑉1
2 = 2∫ (1 − 𝑘2)

𝑟

𝑅
𝑑 (
𝑟

𝑅
)

1

0

 

 

𝐶𝑀 =
2𝑀

𝜌𝑆𝑉2
= 2∫ 𝜆(1 + 𝑘)(ℎ − 1)

𝑟2

𝑅2
𝑑(
𝑟

𝑅
)

1

0
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Παίρνοντας υπόψη τις σχέσεις: 

 

𝜆 =
1+𝑘

1+ℎ
𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼    και    𝛦 =

ℎ−1

ℎ+1
 

 

ο συντελεστής ροπής γίνεται: 

 

𝐶𝑀 = 2∫ (
1

0

1 + 𝑘)2𝐸𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼
𝑟2

𝑅2
𝑑(
𝑟

𝑅
) 

Θέτοντας: 

𝑓𝑟 = (1 − 𝑘
2)
𝑟

𝑅
              και           𝑚𝑟 = (1 + 𝑘)

2𝐸𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼
𝑟2

𝑅2
 

Οι συντελεστές ώσης και ροπής γράφονται σαν: 

 

𝐶𝐹 = 2∫ 𝑓𝑟𝑑(
𝑟

𝑅
)

1

0
             και                         𝐶𝑀 = 2∫ 𝑚𝑟𝑑(

𝑟

𝑅
)

1

0
 

 

Στις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας τα k και h είναι γνωστά για κάθε αεροτομή πάνω στην 

πτέρυγα. Έτσι ο υπολογισμός της αξονικής ώσης, της ροπής, της ισχύος καθώς και των 

αντίστοιχων συντελεστών δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία. 

Αν ο δρομέας στρέφεται με ένα λόγο ταχυτήτων, λ0, διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο 

υπολογίστηκε τότε η γωνία προσβολής αλλάζει τιμή όπως και τα k και h, η ώση, η ροπή και οι 

αντίστοιχοι συντελεστές επίσης. 

Πρακτικά, για τον προσδιορισμό των Cp και CM, θεωρούνται διάφορες τιμές της σχέσης r/R 

(παραδείγματος χάρη 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1). Στις αντίστοιχες αποστάσεις από τον άξονα 

περιστροφής , θα μεταβάλλεται η γωνία προσβολής αυθαίρετα κατά μια μοίρα και θα 

υπολογίζονται για κάθε r/R και κάθε γωνία προσβολής, σύμφωνα με τον πίνακα 3.3 τα 

παρακάτω: 

 η γωνία κλίσης Ι προσθέτοντας τη γωνία προσβολής στη γωνία σφήνωσης του 

στοιχείου που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω μεθόδους, 

 το CZ και η γωνία ε 

 οι τιμές των G, E, k, h, λ0, fr και mr από τις αντίστοιχες σχέσεις. 
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Πίνακας 2.5: Cz, I και οι τιμές των G,E,k,h,l0,fr και mr 

 

Αφού έχουν γίνει οι υπολογισμού χαράζονται οι καμπύλες των fr και mr σαν συνάρτηση του 

λ0, μια καμπύλη για κάθε r/R. Στη συνέχεια σε νέα διαγράμματα χαράζονται ξανά οι καμπύλες 

των fr και mr σαν συνάρτηση του r/R με τις τιμές των προηγούμενων διαγραμμάτων που 

αντιστοιχούν στις ίδιες τιμές του λ0. Αρκεί στη συνέχεια να μετρηθεί η επιφάνεια των 

επιφανειών μεταξύ του άξονα των Χ, την κάθετη που περνά από το Χ=1 και τις διάφορες 

καμπύλες που αντιστοιχούν στις διάφορες τιμές του λ0, για να υπολογιστούν μετά διπλασιασμό 

οι συντελεστές της ώσης και της ροπής συναρτήσει του λόγου ταχυτήτων, λ0. 

Ο συντελεστής ισχύος υπολογίζεται από την καμπύλη CM (λ0) πολλαπλασιάζοντας τις 

τεταγμένες της καμπύλης με τις αντίστοιχες τετμημένες της: CP = CM λ. 
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Εικόνα 2.16: Υπολογισμός συντελεστή ισχύος (CP = CM λ). 
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2.8.10 Σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις διάφορες θεωρίες. 

 

Υπάρχουν πολλές άλλες θεωρίες σαν αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω όπως των 

Stefaniak, Hutter και Sabinin. Για να γίνουν αντιληπτές οι διαφορές ανάμεσα στα αποτελέσματα 

κάθε μιας, υπολογίστηκε η ποσότητα CZ p l / r = f(λ) για κάθε τιμή του λ και οι αντίστοιχες 

γωνίες κλίσης Ι σε βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας (βλέπε πίνακες 2.6 και 2.7). 

Πίνακας 2.7 : Τιμές της γωνίας κλίσης Ι σε μοίρες. 

 

Οι πίνακες δείχνουν ότι οι διαφορές είναι ελάχιστες. Οι τιμές που υπολογίστηκαν για τη 

ποσότητα CZ p l / r με τη θεωρία του Sabinin είναι μεγαλύτερες κατά 10% από τις τιμές που 

υπολογίζονται με τις άλλες μεθόδους. Η απλουστευμένη μέθοδος οδηγεί για μικρά λ σε τιμές για 

τη ποσότητα CZ p l / r  λίγο πιο αυξημένες από τις τιμές που υπολογίζονται με τη βοήθεια των 

υπολοίπων θεωριών. 

 

 

 

 

Πίνακας 2.6: Τιμές CZ p l /r. 
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2.9 Φορτία 

2.9.1 Γενικά 

 

Σε μια αεροτομή, καθώς κινείται σε μια ροή ανέμου, αναπτύσσονται πάνω της δυνάμεις όπως 

είδαμε και στην ενότητα 2.2 (Γεωμετρία αεροτομής και δυνάμεις που αναπτύσσονται) πιο πριν. 

Καθώς το φτερό κινείται σε μια ροή ανέμου (βλέπε παρακάτω εικόνα), κάποια μόρια του ανέμου 

κινούνται κατά μήκος της άνω επιφάνειας (upper surface) της αεροτομής, και κάποια κατά 

μήκος της κάτω επιφάνειας (lower surface). Λόγω της καμπυλότητας της αεροτομής (πτέρυγας) 

στο άνω μέρος της, έχουμε αύξηση της ταχύτητας ροής του αέρα λόγω της πύκνωσης των 

γραμμών ροής. Λόγω της αύξησης της ταχύτητας του αέρα, έχουμε πτώση πίεσης (υποπίεση). Η 

υποπίεση αυτή, που δημιουργείται στο άνω μέρος της πτέρυγας, την έλκει προς τα επάνω. Το 

φαινόμενο αυτό το μελέτησε και το εξήγησε ο Daniel Bernoulli, ο οποίος ασχολήθηκε με τη 

μηχανική ρευστών, που στη συγκεκριμένη περίπτωση το ρευστό είναι ο αέρας. Έτσι 

αποδείχτηκε ότι η συνολική πίεση παραμένει σταθερή ορίζοντας το άθροισμα της στατικής και 

της κινητικής ή δυναμικής πίεσης. Η επιτάχυνση των μορίων του αέρα στην άνω επιφάνεια της 

πτέρυγας δημιουργεί διαφορά πίεσης μεταξύ άνω και κάτω επιφάνειας και αυτή η διαφορά τους 

δημιουργεί την άντωση. Έτσι δημιουργείται η συνιστώσα δύναμη που αυτή αναλύεται στην 

άνωση (Lift) και στην οπισθέλκουσα (Drag). Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που ασκείται από 

την κάτω επιφάνεια σε σχέση με αυτή της πάνω (βλέπε βελάκια εικόνας 2.17) τόσο μεγαλύτερη 

άνωση έχουμε στη πτέρυγα. Αυτό φυσικά εξαρτάται από την τιμή της γωνίας προσβολής (i).  

 
Εικόνα 2.17 
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2.9.2 Χαρακτηριστικά φορτίων και συμβολισμοί. 

 

Οι δυνάμεις που δημιουργούνται από το αεροδυναμικό φορτίο που χρειάζονται για τον 

προσδιορισμό των φορτίων πάνω σε ένα φτερό είναι δύο. Η πιο σημαντική είναι η αξονική 

συνιστώσα της άνωσης στο επίπεδο του δρομέα, Lu ή dFv. Η άλλη είναι η εφαπτομενική 

συνιστώσα της άνωσης στο επίπεδο περιστροφής Lr ή dFu. Επειδή η Lr είναι περίπου 10 φορές 

μικρότερη από την Lu και επειδή είναι εφαπτομενική στο επίπεδο περιστροφής δεν επηρεάζει το 

φτερό τόσο πολύ για να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των φορτίων που επιδρούν σε κάθε 

σημείο της πτέρυγας. Έτσι η πιο σημαντική δύναμη που επενεργεί πάνω στο φτερό υπό μορφή 

φορτίου και είναι ανάλογο της ταχύτητας του ανέμου είναι η αξονική συνιστώσα Lu που 

σπρώχνει το φτερό προς τα πίσω [5].   Ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 

𝑑𝐹𝑢 = 𝑑𝑅𝑧𝑠𝑖𝑛𝐼 − 𝑑𝑅𝑥𝑐𝑜𝑠𝐼 

𝑑𝐹𝜈 = 𝑑𝑅𝑧𝑐𝑜𝑠𝐼 + 𝑑𝑅𝑥𝑠𝑖𝑛𝐼 

𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝐼 = 𝑈/𝑉 

Τα αεροδυναμικά φορτία που αναπτύσσονται σε όλο το μήκος της πτέρυγας δεν έχουν 

σταθερή τιμή, αλλά μεγαλώνουν όσο απομακρυνόμαστε από την αρχή του φτερού κοντά στο 

κέντρο του ρότορα. Έτσι, στο ακροπτερύγιο, στην άκρη του φτερού, τα αεροδυναμικά φορτία 

έχουν μεγαλύτερη τιμή. Αυτό συμβαίνει διότι ο λόγος ακτίνας r/R μεγαλώνει άρα μεγαλώνει και 

η γωνιακή ταχύτητα ω. Συνεπώς, πάνω στο φτερό έχουμε μια σχεδόν τριγωνική κατανομή 

φορτίων σε κάθε ταχύτητα ανέμου (διάγραμμα 2.1).  

 

Διάγραμμα 2.1: Τριγωνική κατανομή φορτίου. 

 

 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Δ
ύ

να
μ

η
 L

u
 (

N
t)

Λόγος ακτίνων r/R

Τριγωνική κατανομή φορτίου σε πτερύγιο μικρής Α/Γ 
για συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       46 

 

2.9.3 Κάμψη και στρέψη σε ίσιο και σε καμπύλο φτερό. 

 

Στις εικόνες παρακάτω παρουσιάζονται ένα ίσιο και ένα καμπύλης γεωμετρίας φτερό. Η 

βασική τους διαφορά είναι στον αεροδυναμικό άξονα, ο οποίος στο ίσιο φτερό είναι μια ευθεία 

γραμμή, ενώ στο καμπύλο μια καμπύλη η οποία ακολουθεί το προφίλ της καμπυλότητας του 

φτερού. 

 
Εικόνα 2.18:  Ίσιο φτερό.                           Εικόνα 2.19: Καμπύλο φτερό. 

 

Τα αεροδυναμικά φορτία καθώς εφαρμόζονται σε μια πτερύγωση προκαλούν κάποιες 

παραμορφώσεις στο φτερό. Σε ένα ίσιο-συμβατικό φτερό παρατηρείται μια κάμψη κυρίως μετά 

το 70% του μήκους του φτερού. Στο ίσιο φτερό ο αεροδυναμικός άξονας είναι μια ευθεία 

γραμμή που ξεκινάει από το κέντρο του ρότορα και περνάει από όλα τα αεροδυναμικά κέντρα 

των τομών του πτερυγίου μέχρι την άκρη του φτερού. Σε αντίθεση με το φτερό καμπύλης 

γεωμετρίας, ο αεροδυναμικός άξονας είναι μια καμπύλη γραμμή που ξεκινάει από το κέντρο του 

ρότορα και καταλήγει στην άκρη του πτερυγίου. Λόγω αυτής της γεωμετρίας του καμπύλου 

φτερού, εμφανίζεται μια μεγαλύτερη κάμψη στο πτερύγιο αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει και μια 

συστροφή σε κάθε τομή του. Αυτές οι παραμορφώσεις είναι ανάλογες με τα φορτία που 

εφαρμόζονται στο φτερό και δημιουργούνται εξ’ αιτίας του ότι ο ελαστικός άξονας είναι σε 

κάποια συγκεκριμένη απόσταση από αυτόν του θεωρητικά ίσιου φτερού. Πιο αναλυτικά θα 

αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο ‘Φτερό καμπύλης γεωμετρίας’ [8].     

 

 

2.9.4 Υπολογισμός φορτίων από Dinilida.  

 

Το πρόγραμμα στηρίχτηκε αρχικά σε μια δουλειά του κ. Δημητρίου Χρηστάκη που 

εφαρμόστηκε και δοκιμάστηκε αρκετό καιρό πριν. Ο αλγόριθμος υπολογισμού που 

περιλαμβάνεται στο παρόν πρόγραμμα είναι βελτιωμένος με την αρωγή των κ. Κωνσταντίνου 
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Κονταξάκη και Νικολάου Αφεντάκη, με αρκετές τροποποιήσεις που βελτίωσαν την ταχύτητα 

και τις δυνατότητες του.  

Η Δινηλίδα είναι ένα πρόγραμμα που διενεργεί υπολογισμούς για ανεμοκινητήρες οριζοντίου 

άξονα. Με δεδομένα στοιχεία που εισάγονται κάθε φορά από το χρήστη και αποθηκευμένα 

στοιχεία που αφορούν διαγράμματα συγκεκριμένων αεροτομών ή διαγράμματα συγκεκριμένων 

γεννητριών, ο αλγόριθμος υπολογίζει και εμφανίζει σε αναφορά ή/και διαγράμματα 

αποτελέσματα που αφορούν το βέλτιστο φτερό της φτερωτής και τις χαρακτηριστικές της [9]. 

Έτσι, το πρόγραμμα Δινηλίδα, χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του αεροδυναμικού 

μοντέλου κάνοντας χρήση μαθηματικών μοντέλων. Η Δινηλίδα υπολογίζει και εξάγει σε μια 

αναφορά τις αναμενόμενες τιμές για την αξονική συνιστώσα άνωσης Lu στο επίπεδο του δρομέα 

σε (Nt) καθώς και την εφαπτομενική συνιστώσα άνωσης στο επίπεδο περιστροφής σε (Nt). Στις 

εικόνες παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα για τον υπολογισμό φορτίων σε ταχύτητα ανέμου 10 

m/sec. Στην εικόνα 2.20 φαίνονται στα στοιχεία που λαμβάνει το πρόγραμμα σαν εισαγωγή, ενώ 

στην εικόνα 2.21 φαίνονται τα αποτελέσματα που εξάγονται.  

 

 

Εικόνα 2.20 
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Εικόνα 2.21 

 

Βάση των παραπάνω, έγιναν υπολογισμοί των φορτίων (δυνάμεων) για διάφορες ταχύτητες 

ανέμου. Συγκεντρωτικά οι τιμές για την αξονική συνιστώσα της άνωσης (Lu) φαίνονται στον 

πίνακα 2.8. 

 
Πίνακας 2.8:  Δυνάμεις από Δινηλίδα για διάφορες ταχύτητες ανέμου. 
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3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ YpolFterou2.0 ΚΑΙ xyzCreator. 

 

Το υπολογιστικό πρόγραμμα YpolFterou2.0 είναι ένα αρχείο τύπου excel το οποίο 

δημιουργήθηκε παλαιότερα για τους υπολογισμούς μιας πτερύγωσης για τις ανάγκες του 

εργαστηρίου της αιολικής ενέργειας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Έχει εξακριβωθεί η αξιοπιστία του σε 

διάφορα παλαιότερα project που με την σωστή εισαγωγή δεδομένων εξάγουμε ασφαλή και 

σωστά αποτελέσματα. Το αρχείο αυτό κάνει χρήση του τυπολογίου που περιγράφηκε στη 

προηγούμενη ενότητα και μας δίνει την γεωμετρία και τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα 

για το σχεδιασμό μιας φτερωτής. Να σημειωθεί ότι οι υπολογισμοί γίνονται για ίσιο φτερό και 

όχι για φτερό καμπύλης γεωμετρίας όπως σε αυτή την εργασία αλλά οι αρχικοί υπολογισμοί του 

φτερού για το προφίλ των αεροτομών και των απαραίτητων γωνιών όπως της γωνίας προσβολής 

και της γωνίας σφήνωσης που είναι όμοιοι γίνονται σωστά και με μεγάλη ακρίβεια. Το 

πρόγραμμα αυτό κάνει στη συνέχεια όλους τους υπολογισμούς για τα δεδομένα της πτερύγωσης 

που έχουμε επιλέξει αλλά στη παρούσα εργασία δεν θα ασχοληθούμε με αυτά. Οι τύποι που 

χρησιμοποιούνται για τους υπολογισμούς βασίζονται στο βιβλίο “Les éoliennes” του D. Le 

Gouriérès [6]. 

 

3.1 YpolFterou2.0 

 

 

Στην καρτέλα ‘Φτερό’ εισάγονται τα δεδομένα για τον υπολογισμό της πτερύγωσης. Τα 

δεδομένα αυτά (βλέπε εικόνα 3.1) είναι τα εξής:  

 Την ακτίνα R του φτερού σε (m). 

 Τον αριθμό p των φτερών.  

 Τον λόγο ταχυτήτων λ0 (η τιμή μεταβάλλεται). 

 Τον αριθμό των τομών του φτερού i. 

 Την κλίση του φτερού (pitch angle σε deg). 

 Την ροπή εκκίνησης cogging torque σε (Nt·m). 

 Τον αρχικό συντελεστή ροπής Cm0. 

 Την ταχύτητα εκκίνησης Vsu σε (m/sec) η οποία προκύπτει από τον τύπο: 

𝑉𝑠𝑢 = √
2 · 𝑐𝑜𝑔𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒

𝐶𝑚0 · 0,6 · 𝜋 · 𝑅3
 

 Τη ροπή βραχυκυκλώματος της γεννήτριας Tshortcirc σε (Nt·m). 

 Την ταχύτητα ξεφρεναρίσματος Vξεφρ σε (m/sec) η οποία προκύπτει από τον τύπο: 
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𝑉𝜉 𝜑𝜌 = (√
𝐶𝑚𝑜 · 0,61 · 𝜋 · 𝑅2

𝑇𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡𝑐𝑖𝑟𝑐
)

−1

 

 

 

Εικόνα 3.1 : Δεδομένα από το υπολογιστικό φύλλο ‘Φτερό’. 

 

Στη συνέχεια περνάμε στις πράξεις για την εύρεση της ακτίνας του προτεινόμενου φτερού, 

όπου βάζουμε τα δικά μας δεδομένα στα κελιά που έχουν κόκκινο χρώμα στη γραμματοσειρά 

(βλέπε εικόνα 3.2) [7]. Αυτά είναι τα εξής: 

 Η επιθυμητή ισχύς P σε (W). 

 Ο συντελεστής ισχύος Cp. 

 Η πυκνότητα του αέρα ρ σε (kg/m3). 

 Η ηλεκτρική απόδοση nηλ. 

 Η ονομαστική ταχύτητα του αέρα Vον  σε (m/sec). 

 Tέλος στο πράσινο κελί εμφανίζεται η  προτεινόμενη ακτίνα του φτερού R σε (m) η 

οποία υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

𝑅 = √
2 · 𝑃

𝑛𝜂𝜆 · 𝜌 · 𝐶𝑝 · 𝜋 · 𝑉𝜊𝜈
3 

 

 

Επίσης θεωρούμε την αρχική γωνία προσβολής io και τον συντελεστή A σταθερά: 

 io = 5 

 A = 5 
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Εικόνα 3.2 : Πράξεις για εύρεση ακτίνας από το υπολογιστικό φύλλο ‘Φτερό’. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 3.1 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των 10 τομών της πτέρυγας. Όπως 

βλέπουμε το φτερό χωρίζεται σε 10 ίσα κομμάτια και για κάθε ένα από αυτά έχουμε τα 

απαραίτητα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάθε κομματιού. 

 

 

Πίνακας 3.1 : Χαρακτηριστικά τομών της πτέρυγας. 

 

 Στη στήλη Τομή Πτερυγίου φαίνεται ο αριθμός των τομών (ή κομματιών)  που έχουμε 

ορίσει στη καρτέλα δεδομένα. 

 Στη στήλη r (m) υπολογίζεται η ακτίνα της κάθε τομής του φτερού από το κέντρο της 

φτερωτής βάση του τύπου: 

𝒓 = 𝛵𝜊𝜇ή 𝛱𝜏휀𝜌𝜐𝛾ί𝜊𝜐 ·
𝑅

𝑖
 

Όπου R είναι η τιμή 0.160 και i ο συνολικός αριθμός των τομών. 
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 Στη στήλη I flow angle βρίσκεται τη γωνία κλίσης I (deg) που είναι μεταξύ της σχετικής 

ταχύτητας ανέμου W και της περιφερειακής ταχύτητας ανέμου U από το τρίγωνο 

ταχυτήτων. Αυτή υπολογίζεται βάση του τύπου: 

𝑰 = arctan (
1

𝜆𝑒
) ·
180

𝜋
 

 Στη στήλη ir (angle of attack) υπολογίζεται η γωνία προσβολής i (deg) βάση του τύπου: 

𝒊𝒓 = 𝐴 · √
𝑅

𝑟
 

 Στη στήλη a (setting angle) υπολογίζεται η γωνία σφήνωσης α (deg) βάση του τύπου: 

 

𝒂 = (𝐼 − 𝑖𝑟) + 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ 

 Στη στήλη CL=CZ υπολογίζεται ο συντελεστής άνωσης βάση του τύπου: 

휀ά𝜈 𝑖𝑟 < 11 𝜏ό𝜏휀 𝑪𝑳 = 0.4 + (
0.9

11
) · 𝑖𝑟 𝛼𝜆𝜆𝜄ώ𝜍 𝑪𝑳 = 1.3 

 Στη στήλη c chord υπολογίζεται η χορδή της φτερωτής σε (m) βάση του τύπου: 

𝒄 =
𝑄 · 𝑟 · (1 − 𝑘) · 8 · 𝜋

𝐶𝐿 · 3 · (1 − 𝑘) · (𝜆𝑒 · √𝜆𝑒2 + 1)
 

 Στη στήλη δ% υπολογίζεται το πάχος της χορδής σε (%) βάση του τύπου: 

𝜹% = 0.1 ·
𝛿

𝐶
 

 

 Στη στήλη δ υπολογίζεται το πάχος της φτερωτής σε (mm) βάση του τύπου: 

𝜹 = 𝐶 · 0.13 · 1000 · 𝑒
(
𝑅−𝑟
𝛾
)
 

Το γ είναι μεταβλητή τιμή και επηρεάζει το πάχος. 

 

 

3.2 xyzCreator 

 

Το xyzCreator είναι ένα υπολογιστικό φύλλο τύπου Excel το οποίο προϋπήρχε της εργασίας 

και δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του αιολικού εργαστηρίου του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου. Το αρχείο 

αυτό δοκιμάστηκε και βελτιστοποιήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας. Σκοπός του είναι να μας 

εξάγει τις συντεταγμένες των σημείων (X,Y) για κάθε μια από τις 10 τομές του πτερυγίου. Για 

να γίνει αυτό χρειάζεται να επιλεγεί πρώτα το προφίλ της αεροτομής που μας ενδιαφέρει και σε 
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συνδυασμό με τα αποτελέσματα από το αρχείο YpolFterou2.0 υπολογίζονται οι συντεταγμένες 

για κάθε τομή. 

 

3.2.1 Καρτέλα YpolFterou2.0. 

 

Αρχικά, θα πρέπει να αντιγραφούν τα αποτελέσματα του πίνακα από το υπολογιστικό φύλλο 

YpolFterou2.0 της καρτέλας ‘Φτερό’ και να γίνουν επικόλληση στο υπολογιστικό φύλλο 

xyzCreator στη καρτέλα YpolFterou2.0 (εικόνα 3.3). 

 

Εικόνα 3.3: εισαγωγή τιμών στο xyzCreator. 

 

Στο τέλος έχει προστεθεί η στήλη C·1/3 (mm) που υπολογίζει την απόσταση 1/3 της χορδής C 

chord. Αυτή η τιμή χρειάζεται κατά το σχεδιασμό. 

 

3.2.2 Καρτέλα xyz 

 

Στη συνέχεια, για να σχεδιαστεί η πτερύγωση που έχουμε επιλέξει, θα πρέπει πρώτα να 

εξάγουμε τις συντεταγμένες της γεωμετρίας της πτέρυγας. Οι συντεταγμένες αυτές είναι 

ουσιαστικά το προφίλ της αεροτομής το οποίο αποτελείται από περίπου 100 σημεία (X,Y). 

Υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες οι οποίες μας παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Μία από αυτές 

είναι η ιστοσελίδα http://airfoiltools.com/plotter/index όπου υπάρχει μια μεγάλη βάση 

δεδομένων για κάθε αεροτομή. Αφού επιλέξουμε από τη λίστα των αεροτομών την αεροτομή 

της NACA 4415 μας εμφανίζεται το προφίλ της αεροτομής (εικόνα 3.4) [1]. 
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Εικόνα 3.4 

 

Για την εξαγωγή των στοιχείων πατάμε στην επιλογή ΄CSV file of coordinates΄ και μας 

ανοίγει ένα έγγραφο τύπου excel με τις συντεταγμένες (X,Y) του προφίλ της αεροτομής. Αφού 

αντιγράψουμε τα σημεία, τα περνάμε στο δικό μας υπολογιστικό φύλλο τύπου excel xyzCreator 

στην καρτέλα xyz (εικόνα 3.5).   

 

Εικόνα 3.5 

 

Στην αριστερή μεριά της εικόνας 3.5 βλέπουμε το προφίλ της αεροτομής. Μετά ακολουθεί ο 

υπολογισμός των συντεταγμένων (X,Y,Z) της κάθε τομής του φτερού. Σκοπός είναι να 

δημιουργηθούν 10 αρχεία (X,Y,Z) τα οποία στη συνέχεια θα τα μετατρέψουμε σε μορφή .txt 

αρχείο, ξεχωριστά η κάθε μια τομή, για να μπορέσουν να εισαχθούν στο πρόγραμμα Solidworks 

2014. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.5 στη στήλη C1, για τις τιμές X, πολλαπλασιάζουμε τη 

τιμή της χορδής C1 με την αντίστοιχη τιμή X του προφίλ. Στη στήλη δ1, για τις τιμές Υ, 

πολλαπλασιάζουμε τις τιμές  της χορδής C, του πάχους δ% και της τιμής Y από το προφίλ. Το 

γινόμενο αυτό το διαιρούμε με το 15. Έτσι βρίσκουμε και τα σημεία του Υ στη στήλη δ1. Η 
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στήλη Z1 χρειάζεται μόνο για να κάνει το πρόγραμμα αποδεκτά τα αρχεία .txt για να τα εισάγει. 

Γι’ αυτό στη στήλη Ζ βάζουμε την τιμή μηδέν παντού. Αυτή η διαδικασία γίνεται 10 φορές, μια 

για κάθε τομή του φτερού.  

Καλό θα είναι, κατά τη διαδικασία που γίνεται ‘αντιγραφή-επικόλληση’ από το έγγραφο 

excel στο έγγραφο txt, τα σημεία των συντεταγμένων του κάθε προφίλ να χωρίζονται σε 2 

αρχεία. Δηλαδή, οι μισές περίπου τιμές για την πρώτη να αποθηκεύονται π.χ. section1a.txt και οι 

άλλες μισές section1b.txt. Αυτό γίνεται για να χωρίζει το προφίλ του φτερού σε 2 καμπύλες, την 

πάνω καμπύλη και την κάτω καμπύλη, όπου αυτές ενώνονται. Στα σημεία (X,Y,Z) του excel, 

στη στήλη με τις τιμές Y παρατηρούμε πως πάντα ξεκινάει με την τιμή μηδέν. Από αυτή τη τιμή 

μέχρι και τη τιμή που γίνεται το X μηδέν βρίσκονται οι συντεταγμένες της πάνω μεριάς του 

φτερού, ενώ από το ίδιο σημείο που το X είναι μηδέν μέχρι το τέλος, που η τιμή Y γίνεται πάντα 

μηδέν, βρίσκονται οι συντεταγμένες της κάτω μεριάς του φτερού. Στην παρακάτω εικόνα 3.6 

φαίνονται οι καμπύλες που έχουν εισαχθεί. Η διαδικασία αυτή θα περιγραφεί αναλυτικά στο 

κεφάλαιο ‘Περιγραφή σχεδίασης’. 

 

 

Εικόνα 3.6 

 

Άρα καλό θα είναι να δημιουργήσουμε 20 αρχεία .txt, δύο για κάθε τομή που έχουμε. Αυτό 

μας βοηθάει στο πρόγραμμα να δουλεύουμε τις εντολές πιο εύκολα και να επιλέγουμε τις 

επιφάνειες που θέλουμε πιο εύκολα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ενδεχομένως, ανάλογα με τον 

τρόπο και τις εντολές που χρησιμοποιεί κάποιος, να μη μπορεί να προχωρήσει στο σχεδιασμό 

έτσι όπως θέλει. 
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3.2.3 Καρτέλα Profile. 

 

Σε αυτή τη καρτέλα φαίνονται το αρχικό προφίλ της αεροτομής που έχουμε επιλέξει καθώς 

και τα 10 προφίλ που σχεδιάστηκαν με τη χρήση του αρχικού προφίλ και των αποτελεσμάτων 

από το YpolFterou2.0 (εικόνα 3.7). 

 

 

Εικόνα 3.7: Καρτέλα Profile του υπολογιστικού φύλλου xyzCreator. 

 

 

3.2.4 Συντεταγμένες φτερού καμπύλης γεωμετρίας. 

 

Στη προηγούμενη ενότητα περιγράψαμε πως δημιουργούνται τα προφίλ των αεροτομών και 

πως αυτά εισάγονται στο πρόγραμμα Solidworks 2014 μέσω αρχείων .txt. Σε αυτή την ενότητα 

θα εξηγήσουμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε απ’ ευθείας αρχεία .txt που να 

συμπεριλαμβάνεται η καμπυλότητα που έχει κάθε τομή, έτσι ώστε όταν εισάγονται οι τομές στο 

πρόγραμμα να είναι έτοιμο το καμπύλο φτερό. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα φύλλο (τύπου excel) 

υπολογισμού συντεταγμένων που μας δίνει απευθείας τη καμπύλη γεωμετρία που θέλουμε στο 

φτερό. Αφού προηγουμένως έχουμε υπολογίσει στις πόσες μοίρες θα στρίβει η κάθε τομή, 

μπορούμε να πάρουμε τις τιμές καθώς και τις αρχικές συντεταγμένες των σημείων και να 

δημιουργήσουμε νέες συντεταγμένες με χρήση απλών μαθηματικών τύπων. Τα μαθηματικά 

μοντέλα που χρειάζονται αφορούν τους “μετασχηματισμούς συντεταγμένων” και πιο 

συγκεκριμένα τη “στροφή”.  Στην παρακάτω εικόνα 3.8 φαίνεται το υπολογιστικό φύλλο. 
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Εικόνα 3.8: Υπολογισμός συντεταγμένων καμπύλης γεωμετρίας στο Excel. 

 

Στις στήλες με ονομασία C5, δ5 και Z5 βρίσκονται οι αρχικές συντεταγμένες του ίσιου φτερού 

(X,Y,Z) αντίστοιχα. Στη στήλη θο βρίσκεται η γωνία καμπυλότητας για τη συγκεκριμένη τομή 

(στο συγκεκριμένο είναι η 5η τομή). Το αρνητικό πρόσημο στη γωνία έχει να κάνει σχεδιαστικά 

με το πρόγραμμα, δηλαδή προς ποια μεριά θα είναι η καμπυλότητα. Στη στήλη r(mm) είναι η 

τιμή της ακτίνας του φτερού μετρούμενη από το κέντρο ή αλλιώς το σημείο (0,0,0) μέχρι το 

σημείο του 1/3 του μήκους της χορδής από το χείλος προσβολής. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σχηματίζει ορθή γωνία (90 μοίρες) η προβολή της ευθείας από το σημείο (0,0,0). Στις στήλες 

x΄,y΄,z΄ βρίσκονται οι συντεταγμένες της καμπύλης γεωμετρίας. Αυτές προσδιορίστηκαν 

σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους της εικόνας 3.9 [9]: 

 

 
Εικόνα 3.9: Μαθηματικοί τύποι για ‘στροφή συντεταγμένων’. 

 

Στις παρακάτω εικόνες 3.10 και 3.11 φαίνεται η εισαγωγή απ’ ευθείας των συντεταγμένων 

των προφίλ των αεροτομών καμπύλης γεωμετρίας με .txt αρχεία και η ένωση των επιφανειών 

για τη δημιουργία του φτερού. 
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Εικόνες 3.10 και 3.11 : Εισαγωγή προφίλ αεροτομών καμπύλης γεωμετρίας σε Solidworks 2014. 

 

Αξίζει να επισημανθεί πως οι γωνίες σφήνωσης (α) των αεροτομών δεν έχουν εισαχθεί 

αυτόματα. Πρακτικά μπορεί να γίνει εύκολα, αλλά δεν θα ήταν καθόλου βολικό για τη 

διαμόρφωση του σχεδίου αν θέλαμε κάποια αλλαγή. Άρα η γωνία σφήνωσης για κάθε τομή του 

φτερού θα πρέπει να δοθεί ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη πάντα ως γνώμονα το επίπεδο 

αναφοράς. 

 

4. ΦΤΕΡΟ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ 

 

4.1 Λόγοι επιλογής φτερού καμπύλης γεωμετρίας. 

 

Σε αυτή την εργασία αναλύεται ο σχεδιασμός του φτερού καμπύλης γεωμετρίας. Σκοπός της 

κατασκευαστικής δομής της πτερύγωσης είναι η βελτιστοποίηση των γεωμετρικών και 

αδρανειακών ιδιοτήτων της κατανομής για κάθε τομή του πτερυγίου. Επομένως, σκοπεύει στον 

έλεγχο της πτέρυγας μειώνοντας τα αεροδυναμικά φορτία πάνω σε αυτή. Λόγω του σχεδιασμού 

της, η πτέρυγα αυτή θα πρέπει να παραμορφώνεται ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια που από πριν 

έχουμε ορίσει, για διάφορες συνθήκες αεροδυναμικών φορτίων. Η ροπή κάμψης που 

δημιουργείται αεροδυναμικά, σε συνδυασμό με την εκκεντρότητα μεταξύ ελαστικού και 

αεροδυναμικού κέντρου σε κάθε τομή, έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση του φτερού. Η 

παραμόρφωση αυξάνει με την αύξηση του φορτίου. Το αποτέλεσμα της παραμόρφωσης είναι η 

κάμψη και η συστροφή του πτερυγίου και αυτό συνεπάγεται τη μεταβολή της γωνίας σφήνωσης 

κατά μήκος της πτέρυγας. Το πρόγραμμα Solidworks 2014 χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό 

και μετέπειτα για την προσομοίωση των πτερυγίων (ίσιου και καμπύλου) για κάθε ταχύτητα 

ανέμου. Έτσι σχεδιάστηκαν δύο μικρά μοντέλα πτερυγώσεων, ένας ρότορας με ίσια πτερύγωση 

διαμέτρου 32 εκατοστών και ένας ρότορας καμπύλης πτερύγωσης ίδιας διαμέτρου με σκοπό τη 

δοκιμή τους στην αεροσήραγγα. Τα αποτελέσματα των δύο πτερυγώσεων στη συνέχεια θα 

συγκριθούν ούτως ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για το πώς αποκρίνεται το φτερό 

καμπύλης γεωμετρίας σε σχέση με ένα συμβατικό ίσιο φτερό [8].   
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4.2 Διαφορές από συμβατικά-ίσια φτερά. 

 

Στις εικόνες 4.1 και 4.2 φαίνεται σχηματικά ο βασικός σκοπός της μελέτης σε αυτή την 

εργασία και αφορά την βασική διαφορά που έχει ένα φτερό καμπύλης γεωμετρίας (curved blade) 

από ένα συμβατικό-ίσιο φτερό (straight blade).  Στην εικόνα 4.1 φαίνεται το ίσιο φτερό σε 2 

φάσεις, όταν είναι χωρίς φορτίο που δεν έχουμε μετατοπίσεις και υπό φόρτιση που έχουμε 

κάμψη του φτερού. Παρατηρούμε πως για το ίσιο φτερό έχουμε παραμόρφωση που 

δημιουργείται λόγω των αεροδυναμικών φορτίων που εφαρμόζονται πάνω στο φτερό αλλά δεν 

έχουμε συστροφή του φτερού καθώς οι χορδές των τομών είναι παράλληλες μεταξύ τους [8].  

 

 

Εικόνα 4.1 

 

Σε αντίθεση με το καμπύλο φτερό στην εικόνα 4.2, το οποίο το βλέπουμε στις 2 φάσεις όπως 

περιγράψαμε πιο πάνω, παρατηρούμε την κάμψη του φτερού αλλά ταυτόχρονα δημιουργείται 

και μια συστροφή (twist) καθώς αυτό κάμπτεται. Όσο μεγαλύτερα είναι τα αεροδυναμικά 

φορτία τόσο μεγαλύτερη είναι η συστροφή η οποία αλλάζει τη γωνία σφήνωσης (α) ή Pitch 

angle. 
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Εικόνα 4.2 

 

Με αυτές τις παραμορφώσεις μπορεί να επιτευχθεί η είσοδος της πτερύγωσης στην περιοχή 

της αεροδυναμικής αστάθειας (stall area) που θα έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των 

αεροδυναμικών φορτίων πάνω σε αυτή και την μείωση της ταχύτητας περιστροφής του ρότορα 

με σκοπό τον έλεγχο της πτερύγωσης καμπύλης γεωμετρίας [8].   

Το φτερό καμπύλης γεωμετρίας έχει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει και ένα ίσιο 

φτερό. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 2, όπως η χορδή, 

το χείλος προσβολής, το χείλος εκφυγής, οι γωνίες σφήνωσης/προσβολής καθώς και όλες οι 

δυνάμεις που αναπτύσσονται πάνω στο φτερό συνεχίζουν να υπάρχουν και να λειτουργούν όπως 

ακριβώς και στο ίσιο φτερό. Η βασική τους διαφορά είναι στη γεωμετρία του που είναι καμπύλη 

(curved geometry) και μπροστινής σάρωσης (forward swept). Όπως φαίνεται και στην εικόνα 

4.3 έχουμε μετατόπιση του αεροδυναμικού κέντρου του καμπύλου φτερού σε σχέση με το ίσιο. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μετατοπίσεις υπάρχουν σε 8 από τις 10 τομές (στις 2 πρώτες 

τομές δεν έχουμε μετατόπιση του αεροδυναμικού κέντρου). Στην εικόνα 4.4 φαίνεται ο 

αεροδυναμικός άξονας του καμπύλου φτερού σε σύγκριση με αυτόν του ίσιου που είναι μια 

ευθεία. Επίσης φαίνονται και οι τιμές (σε μοίρες) της κάθε μετατόπισης του αεροδυναμικού 

κέντρου. Με αυτές τις τιμές σχεδιάζεται ουσιαστικά το φτερό καμπύλης γεωμετρίας. Οι τιμές 

αυτές υπολογίστηκαν κατόπιν εκτεταμένης έρευνας σε προσομοιώσεις στο Solidworks 2014 

ούτως ώστε να μας δίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
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Εικόνα 4.3 

 

 
Εικόνα 4.4 

 

Πέρα από τη μετατόπιση του αεροδυναμικού άξονα, στο καμπύλο φτερό, υπάρχουν και 

αλλαγές στις τιμές των γωνιών σφήνωσης για κάθε τομή του πτερυγίου. Όπως είδαμε στο 

κεφάλαιο 3, στην ανάλυση του υπολογιστικού φύλλου YpolFterou2.0 υπολογίζονται οι τιμές της 

αρχικής γωνίας σφήνωσης (a setting angle) σε κάθε αεροτομή, για ονομαστική ταχύτητα ανέμου 

10 m/sec. Έτσι, σχεδιάζοντας το καμπύλο φτερό, πρέπει να του δώσουμε τις κατάλληλες τιμές 

στις γωνίες ούτως ώστε στο τέλος της προσομοίωσης (σε ταχύτητα ανέμου 10 m/sec) να μας 

δώσει τις τιμές που έχουν υπολογιστεί στο αρχείο YpolFterou2.0. Αυτό γίνεται γιατί οι τιμές που 

θα δοθούν για τις γωνίες σφήνωσης για τη σχεδίαση του φτερού καμπύλης γεωμετρίας 
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αντιπροσωπεύουν τις τιμές σε ταχύτητα ανέμου 0 m/sec, δηλαδή το φτερό χωρίς κανένα φορτίο. 

Στο διάγραμμα 4.1 φαίνεται το προφίλ της καμπυλότητας για κάθε τομή του πτερυγίου. 

 

 

Διάγραμμα 4.1: Προφίλ καμπυλότητας φτερού. 

 

4.3 Σκοπός επιλογής των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. 

 

Στην προηγούμενη ενότητα (4.2) περιγράφηκαν με εικόνες οι βασικές διαφορές του 

καμπύλου φτερού όταν είναι υπό φορτίο σε σχέση με αυτό του ίσιου φτερού. 

Στην παρακάτω εικόνα 4.5 θα δούμε λεπτομερώς τι συμβαίνει σε μια τομή καμπύλου φτερού 

όταν αυτό βρίσκεται κάτω από αεροδυναμικό φορτίο. Κατ’ αρχάς βλέπουμε 2 σχήματα της ίδιας 

αεροτομής. Το πάνω σχήμα είναι η αεροτομή όταν επιδρούν πάνω της αεροδυναμικά φορτία ενώ 

το κάτω σχήμα είναι η αεροτομή όταν επιδρά πάνω της πολύ μικρό αεροδυναμικό φορτίο. Στην 

εικόνα φαίνονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη και δυνάμεις όταν γίνεται ανάλυση σε 

μια αεροτομή. Φαίνονται : το τρίγωνο ταχυτήτων του ανέμου, το αεροδυναμικό κέντρο (Α), το 

ελαστικό κέντρο (Β), η χορδή C, οι βασικές γωνίες προσβολής (i) και σφήνωσης (α), η δύναμη 

άνωσης (Lift), η μετατόπιση (h) καθώς και το επίπεδο περιστροφής (Rotation Plane). Η 

ελαστική συμπεριφορά του υλικού προσομοιώθηκε με την κατάλληλη χρήση ελατηρίου και 

στοιχείων απόσβεσης.  
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Εικόνα 4.5:  Παραμορφώσεις σε καμπύλο φτερό υπό φορτίο. 

 

Στο κάτω σχήμα βλέπουμε πως η ταχύτητα ανέμου (V1) στο τρίγωνο ταχυτήτων είναι μικρή 

που σημαίνει πως παράγει μικρή δύναμη άνωσης (Lift1) και επίσης έχουμε μικρή γωνία 

προσβολής (i) που δημιουργείται μεταξύ της συνιστάμενης ταχύτητας ανέμου (W1) και της 

περιφερειακής ταχύτητας (U1). Στο πάνω σχήμα βλέπουμε την ταχύτητα ανέμου (V2) να έχει 

μεγαλύτερη τιμή από την (V1), που σημαίνει: α) αύξηση των αεροδυναμικών φορτίων, άρα 

αύξηση της δύναμης άνωσης (Lift2), β) αλλαγή των γωνιών πρόσπτωσης (i) και σφήνωσης (α) 

που σημαίνει συστροφή της τομής της πτέρυγας κατά α’-α μοίρες και γ) τη μετατόπιση της 

πτέρυγας προς τα πάνω. Για υψηλές ταχύτητες ανέμου η τιμή της γωνίας πρόσπτωσης 

μεγαλώνει οδηγώντας το φτερό στην περιοχή της αεροδυναμικής αστάθειας [8].  

Σε ένα ίσιο-άκαμπτο φτερό, τα αεροδυναμικά φορτία βρίσκονται κοντά στον ελαστικό άξονα 

σε όλο το μήκος του πτερυγίου. Σε ένα φτερό με έκκεντρο ελαστικό άξονα, τα φορτία 

βρίσκονται σε μια μετατοπισμένη απόσταση απ τον ελαστικό άξονα του θεωρητικά ίσιου-

άκαμπτου φτερού. Έτσι μπορεί να υπολογιστεί η κατανομή της στρεπτικής ροπής του πτερυγίου 

από τις αποστάσεις της μετατόπισης του ελαστικού άξονα από το προφίλ καμπυλότητας. 

Επομένως, ένα καμπύλο φτερό το οποίο κάμπτεται και στρέφεται κάτω από αεροδυναμική 

διέγερση μπορεί να υλοποιηθεί.   

 

4.4 Διάγραμμα ροής εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία λόγω του είναι ερευνητικού χαρακτήρα απαρτίζεται από διάφορα βήματα 

και εκτιμήσεις που δεν είναι δυνατόν να γνωρίζεις εξ’ αρχής εάν αυτές είναι σωστές.  Έτσι 

παρουσιάζεται παρακάτω ένα διάγραμμα ροής (εικόνα 4.6) των βημάτων που θα ακολουθηθούν 

το οποίο ουσιαστικά είναι και το πλάνο της εργασίας.    

Έτσι για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της πτέρυγας παθητικού ελέγχου αρχικά έχουμε 

την επαλήθευση του συστήματος μετρήσεων της αεροσήραγγας καθώς είναι ένας πολύ 

σημαντικός παράγοντας αφού θα μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο 
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χρειάζεται να γίνουν κάποιες μετρήσεις και επεμβάσεις διόρθωσης του προγράμματος που 

χειρίζεται την αεροσήραγγα έτσι ώστε να γίνει η πιστοποίηση όλων των οργάνων μέτρησης και 

συσκευών όπως αισθητήρια μέτρησης ταχύτητας ανέμου και αντιστοίχηση τους με συχνότητα 

inverter, μέτρηση ροής ανέμου και τύρβης στην έξοδο της αεροσήραγγας, ρύθμιση διάταξης 

μηχανικού φρένου κλπ. Όλες αυτές οι εργασίες λόγω του όγκου τους έχουν πραγματοποιηθεί σε 

άλλη εργασία και η αεροσήραγγα έχει αξιολογηθεί επιτυχώς.  

 

Εικόνα 4.6 : Διάγραμμα ροής εργασίας. 
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Από εκεί και πέρα η εργασία χωρίζεται σε 2 διαφορετικούς τομείς οι οποίοι συνδυάζονται  

για το τελικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει: 

 Η βελτιστοποίηση γεωμετρίας που περιλαμβάνει τα μαθηματικά μοντέλα και τους 

υπολογισμούς όλων των παραμέτρων που αφορούν τη γεωμετρία των φτερών με τον 

σχεδιασμό και  

 Η βελτιστοποίηση του υλικού που συνεπάγεται και επιλογή του τρόπου κατεργασίας του 

για την κατασκευή των φτερών. 

Αφού γίνει η επιλογή της αεροτομής και γίνει ο αεροδυναμικός υπολογισμός της πτέρυγας 

(γεωμετρία αεροτομών) έχουμε την τελική γεωμετρία της πτέρυγας όπου στη συνέχεια 

προχωράμε στη διαδικασία σχεδιασμού του ίσιου φτερού. Για το εύκαμπτο (καμπύλο) φτερό 

χρειάζεται να γίνει αλλαγή σε αυτές τις παραμέτρους, έτσι υπολογίζονται με τη βοήθεια φύλλων 

εργασίας Excel και του προγράμματος Solidworks 2014 νέες γωνίες σφήνωσης (built-in angle) 

καθώς και οι γωνίες θο που αφορούν την καμπυλότητα του φτερού. Αφού γίνει μια εκτίμηση και 

για τις παραμέτρους του καμπύλου φτερού προχωράει στο σχεδιασμό. Όταν ολοκληρωθεί ο 

σχεδιασμός του τότε πρέπει να δηλωθεί στον κατάλογο του προγράμματος  Solidworks 2014 το 

υλικό που θα επιλεγεί για την κατασκευή του. Αρχικά μπορεί να γίνει μια εκτίμηση για το υλικό 

κατασκευής αλλά οι μηχανικές του ιδιότητες που θα οριστούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έτσι γίνεται η στατική μελέτη στο πρόγραμμα και 

γίνονται μετρήσεις για την κάμψη και συστροφή μέσω προγράμματος. Αν τα αποτελέσματα 

κριθούν ότι δεν είναι τα επιθυμητά, και δεν έχουμε σημαντική αλλαγή της γωνίας συστροφής, 

τότε γίνεται αναπροσδιορισμός του υλικού και των ιδιοτήτων του και υπολογισμό νέων γωνιών 

καμπυλότητας ή και αρχικών γωνιών σφήνωσης σχεδιασμού.  Αν τα αποτελέσματα δείχνουν να 

ικανοποιούν τα κριτήρια της συστροφής τότε περνάμε στον τελικό σχεδιασμό για την 

κατασκευή των πτερυγίων.  Μετά από αυτό ακολουθούν οι εργαστηριακές στατικές δοκιμές 

μετρήσεις για κάμψη, συστροφή και αντοχή του πτερυγίου και μετά ακολουθούν οι μετρήσεις 

στην αεροσήραγγα. Τα αποτελέσματα των στατικών δοκιμών συγκρίνονται με αυτά του 

προγράμματος. Από τα αποτελέσματα της αεροσήραγγας, αφού γίνει επεξεργασία, βγαίνουν 

κάποια χρήσιμα διαγράμματα που αφορούν την ροπή, την ισχύ, τις στροφές και την 

οπισθέλκουσα δύναμη για κάθε τύπο πτερύγωσης για διάφορες ταχύτητες ανέμου. Έτσι γίνεται 

η σύγκριση των πτερυγώσεων (ίσιας και καμπύλης) και αν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα 

τότε έχουμε την τελική γεωμετρία των πτερυγίων και τα χαρακτηριστικά τους, αλλιώς πάμε σε 

εκ νέου νέους υπολογισμούς για βελτιστοποίηση γεωμετρίας και βελτιστοποίηση υλικού απ’ την 

αρχή.           
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΤΟ SOLIDWORKS 2014 

 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει περιγραφή της σχεδίασης, του φτερού και της πλήμνης. Θα 

εξηγήσουμε βήμα-βήμα τις εντολές που χρησιμοποιούνται. Για τη συγκεκριμένη εργασία έγιναν 

πάρα πολλές δοκιμές για τον τρόπο σχεδίασης και σχεδιάστηκαν πολλά διαφορετικά φτερά. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι και μέθοδοι σχεδίασης, γι’ αυτό το λόγο θα 

περιγράψουμε την πιο εργονομική σχεδίαση για ένα φτερό καμπύλης γεωμετρίας. 

Αναγκαία Tips για τη σχεδίαση :  

 Κάνοντας 2 (όχι γρήγορα) κλικ σε οποιαδήποτε εντολή ή Sketch στο αριστερός μέρος 

της οθόνης στο Feature Manager Design Tree  μπορούμε να κάνουμε μετονομασία 

σε εκείνο το σημείο και να δώσουμε ένα όνομα που να είναι αντιπροσωπευτικό της 

ιδιότητας του, π.χ. Plane1 curved blade. 

 Όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε σε μια όψη, καλό θα είναι να πατάμε πάνω στο Sketch 

(κάτω από το Feature Manager Design Tree) που θέλουμε μία φορά και στο παράθυρο 

που μας ανοίγει από πάνω του να επιλέξουμε το εικονίδιο (Normal To). Αυτό μας 

φέρνει το σχέδιο σε κάτοψη και είναι βολικό στο να επιλέγουμε σημεία αλλά και για να 

σχεδιάζουμε βλέποντας με ακρίβεια τις αποστάσεις. 

 Πατώντας πάνω σε κάθε εντολή κάτω από το Feature Manager Design Tree και 

πατώντας το εικονίδιο (Hide-Show) μπορούμε να κρύψουμε (όχι να το διαγράψουμε) 

το συγκεκριμένο αντικείμενο οτιδήποτε και να είναι αυτό από την περιοχή σχεδίασης. 

Τότε, κάτω από τη λίστα του Feature Manager Design Tree θα εμφανίζεται με σκούρα 

γράμματα. Με την ίδια διαδικασία το εμφανίζουμε ξανά. 

 Πατώντας τη ροδέλα του mouse και κουνώντας το μπορούμε να γυρίζουμε το σχέδιο από 

όποια όψη θέλουμε για να το δούμε περιμετρικά. 

 Επιλέγοντας ένα Plane, εμφανίζονται κάποιες κουκίδες πάνω στη περίμετρο του. Από 

εκεί μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθος του χωρίς να αλλάζει το αρχικό επίπεδο 

αναφοράς. 

 Το εικονίδιο  (View Orientation) που βρίσκεται στο πάνω μέρος της περιοχής 

σχεδίασης μας βοηθάει στο να αλλάζουμε όψη στο σχέδιο και να το βλέπουμε με 

ακρίβεια και από τις 6 όψεις χωρίς κλίση. Επίσης, αυτό γίνεται και πατώντας Ctrl + 

Spacebar και μετά επιλέγουμε όψη. 

 Σχεδιάζοντας 2 ευθείες ή περισσότερες και επιλέγοντας τις (κρατώντας πατημένο το 

Ctrl) στην αριστερή μεριά της οθόνης μπορούμε να επιλέξουμε τη σχέση που θα έχουν 

αυτές οι ευθείες. Πχ ίσες, παράλληλες, κάθετες κλπ. Ορίζοντας κάποια σχέση μεταξύ 

τους αυτή δεν αλλάζει σε τυχών μεταβολές του Sketch εκτός και αν τις ακυρώσουμε. 
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5.1 Εισαγωγή τομών από αρχεία .txt  

 

Ανοίγοντας το πρόγραμμα επιλέγουμε το σχεδιασμό Part (εικόνα 5.1) και στη συνέχεια New 

Part (εικόνα 5.2).  

 

Εικόνα 5.1              Εικόνα 5.2 

 

Πάνω δεξιά υπάρχει το εικονίδιο Reference Geometry, όπου από εκεί επιλέγουμε την εντολή 

Plane (εικόνα 5.3). 

 

 

Εικόνα 5.3 

 

Ανοίγει η παρακάτω εικόνα όπου πρώτα επιλέγουμε το Front Plane από το Feature Manager 

Design Tree   και στη συνέχεια βάζουμε την τιμή 16mm στα αριστερά της εικόνας και από 

κάτω τον αριθμό 10 και πατάμε ✔. Αυτό σημαίνει πως δημιουργήσαμε 10 Planes, ένα για κάθε 

τομή του πτερυγίου που έχουν απόσταση μεταξύ τους 16mm (εικόνα 5.4). 
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Εικόνα 5.4 

 

Από το εικονίδιο Curves επιλέγουμε την εντολή Curve Through XYZ Points (εικόνα 5.5). 

 

 
Εικόνα 5.5 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πατάμε Browse και στη συνέχεια ανοίγει το παρακάτω 

παράθυρο (εικόνα 5.6). Από εκεί επιλέγουμε την τοποθεσία που έχουμε αποθηκεύσει τα .txt 

αρχεία με τις συντεταγμένες του κάθε προφίλ και επιλέγουμε κάτω δεξιά την εντολή Text Files 

(*.txt) για να τα εμφανίσει. 
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Εικόνα 5.6 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε τo πρώτο αρχείο της πρώτης τομής (section1a) και  πατάμε OK. Στη 

συνέχεια κάνουμε την ίδια διαδικασία και  επιλέγουμε  και το δεύτερο αρχείο της πρώτης τομής 

(section1b) και πατάμε OK.  

Επιλέγουμε το Plane1 και πατάμε την εντολή Sketch (εικόνα 5.7) και στη συνέχεια 

επιλέγουμε την εντολή Convert Entities από τη γραμμή των εντολών. Στα αριστερά της οθόνης 

ανοίγει η εντολή και επιλέγουμε τις 2 καμπύλες που έχουμε εισαγάγει για την πρώτη τομή 

(εικόνα 5.8) και τέλος πατάμε ✔. 

 

 

Εικόνα 5.7 
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Εικόνα 5.8 

 

Έτσι όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα (εικόνα 5.9) γίνεται αντιγραφή του σκίτσου, 

που είχαμε εισαγάγει από τα .txt αρχεία, στο Plane1. 

 

 

Εικόνα 5.9 

 

Από το μενού Sketch επιλέγουμε το βελάκι στο εικονίδιο της γραμμής και μετά πατάμε 

Centerline (εικόνα 5.10). Στη συνέχεια σχεδιάζουμε μια γραμμή οριζόντια από το χείλος 

προσβολής (σημείο 0,0) ίσια προς τα δεξιά. Το μήκος της δε μας ενδιαφέρει γιατί αμέσως μετά 

θα το διαμορφώσουμε (εικόνα 5.11). 
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Εικόνα 5.10 

 

 
Εικόνα 5.11 

 

Έπειτα κάνουμε επιλογή της εντολής Smart Dimension από το menu Sketch και επιλέγουμε 

τη γραμμή Centerline για να της δώσουμε το επιθυμητό μήκος. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 

5.12 της δίνουμε την τιμή 7.94 mm την οποία έχουμε υπολογίσει από πριν και είναι το 1/3 του 

μήκους της χορδής της πρώτης τομής. Αυτό γίνεται διότι στο 1/3 (περίπου) της χορδής 

βρίσκεται το αεροδυναμικό κέντρο και σχεδιαστικά όλες οι τομές πρέπει να είναι στην ίδια 

ευθεία τα αεροδυναμικά τους κέντρα. Τέλος πατάμε ✔ και η γραμμή διαμορφώνεται.  

 

 

Εικόνα 5.12 
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Στη συνέχεια πηγαίνουμε και επιλέγουμε από το menu Sketch την εντολή Move Entities και 

μας ανοίγει το παράθυρο στη δεξιά μεριά της οθόνης. Έπειτα δηλώνουμε στο παράθυρο με τίτλο 

Entities to Move τις δύο καμπύλες και τη γραμμή Centerline και στη συνέχεια πατάμε στο κουτί 

που αναγράφει From Point Defined και μετά επιλέγουμε το τέλος της γραμμής Centerline 

(εικόνα 5.13). Παρατηρούμε ότι όλο το Sketch μετακινείται και θα τοποθετηθεί στο σημείο που 

θα κάνουμε κλικ. Επιλέγουμε το σημείο (0,0) την αρχή των αξόνων.  

 

 

Εικόνα 5.13 

 

Αλλάζοντας λίγο την όψη βλέπουμε την εικόνα 5.14.  

 

 

Εικόνα 5.14 
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Επιλέγοντας τις Curve1 και Curve2 πατάμε Delete και σβήνονται καθώς πλέον δεν τις 

χρειαζόμαστε (εικόνα 5.15). 

 

 

Εικόνα 5.15 

 

Κάνοντας κλικ στο Sketch1 κάτω αριστερά στην οθόνη ανοίγει από πάνω του ένα 

παραθυράκι. Επιλέγουμε την εντολή Sketch (εικόνα 5.16). 

 

 

Εικόνα 5.16 

 

Στη συνέχεια από το menu Sketch πατάμε το βελάκι από την εντολή Move Entities και 

επιλέγουμε την εντολή Rotate Entities (εικόνα 5.17). 
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Εικόνα 5.17 

 

Στη συνέχεια εμφανίζεται στην αριστερή μεριά της οθόνης τα παράθυρα για τις παραμέτρους 

της στροφής. Στο παράθυρο Entities to Rotate επιλέγουμε ξανά τις 2 καμπύλες και τη γραμμή 

Centerline. Στο από κάτω menu Parameters κάνουμε κλικ εκεί που λέει Rotate Point Defined και 

επιλέγουμε την αρχή των αξόνων. Αυτό θα είναι το κέντρο περιστροφής. Τέλος από κάτω 

βάζουμε την τιμή σε μοίρες που επιθυμούμε να στρίψει το φτερό. Βάζουμε την τιμή 27.095ο 

καθώς αυτή έχει υπολογιστεί για τη πρώτη τομή (εικόνα 5.18). 

 

 

Εικόνα 5.18 

 

Πατάμε ✔ και Exit Sketch από πάνω αριστερά και έχουμε δημιουργήσει την πρώτη τομή 

(εικόνα 5.19). 
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Εικόνα 5.19 

 

Αυτή τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε, για την πρώτη τομή, την κάνουμε ακριβώς με τα 

ίδια βήματα και για τις υπόλοιπες 9 τομές. Οι τιμές που βάζουμε έχουν υπολογιστεί από το 

αρχείο Excel (υπολογιστικό φύλλο YpolFterou2.0) που περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα.  

Αφού κάνουμε την παραπάνω διαδικασία, έχουμε σχεδιάσει τις 10 τομές του φτερού και 

έχουμε δώσει τις κατάλληλες ονομασίες κάθε Plane και σε κάθε Sketch, έχουμε το αποτέλεσμα 

της παρακάτω εικόνας (εικόνα 5.20). 

 

 

Εικόνα 5.20 

 

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα οι ονομασίες που έχουμε δώσει σε κάθε Plane 

καθώς και σε κάθε τομή είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές και αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ 

στη συνέχεια. Να σημειωθεί πως μέχρι αυτό το σημείο έχει γίνει η σχεδίαση των τομών ενός 

ίσιου φτερού και όχι ενός καμπύλου. Σώζουμε το αρχείο με ονομασία ‘tomes isiou fterou’. 

 

5.2 Σχεδίαση τομών καμπύλου φτερού 

 

Προτού συνεχίσουμε στη σχεδίαση τομών του καμπύλου φτερού να σημειωθεί πως το αρχικό 

Top Plane μετονομάστηκε σε Reference Plane. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 5.21, 

ουσιαστικά, βάση του Plane αυτού δόθηκε η κλίση (ή Setting angle) στις τομές διότι το Plane 
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αυτό είναι οριζόντιο ως προς τον άξονα x. Η επιφάνεια του είναι το σημείο ‘μηδέν’ ως προς την 

κλίση του φτερού. Το πρόγραμμα σχεδιαστικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ορίζει σαν θετική 

τη γωνία που είναι στραμμένα προς τα κάτω τα χείλη προσβολής των τομών. Έτσι αν θέλουμε 

να στραφούν οι τομές με το χείλος προσβολής πάνω από την επιφάνεια του Reference Plane 

πρέπει να δώσουμε αρνητική τιμή στη γωνία (εικόνα 5.21).  

 

 

Εικόνα 5.21 

 

Πατώντας στο Reference Plane το εικονίδιο  (Normal To) βλέπουμε τις τομές σε κάτοψη 

(εικόνα 5.22) 

 

 
Εικόνα 5.22 

 

Αυτό που θέλουμε να σχεδιάσουμε φαίνεται στην αμέσως επόμενη εικόνα (εικόνα 5.23). 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       77 

 

 

Εικόνα 5.23 

 

Οι τιμές σε μοίρες που φαίνονται δηλώνουν το πόσες μοίρες θα στρίψει η κάθε τομή (ως προς 

τον άξονα x) ούτως ώστε να μας δώσει τη κατάλληλη καμπυλότητα στο φτερό. Στις 2 πρώτες 

τομές δε χρειάζεται να έχουμε κάποια καμπυλότητα. Αυτή θα αρχίσει από τη τρίτη τομή με 

στροφή 2.51ο και καταλήγει στην τελευταία τομή με 42.18ο.  Να σημειωθεί πως αυτές οι τιμές 

είναι όλες υπολογισμένες από πριν μέσω των υπολογιστικών φύλλων τύπου Excel που 

αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3. 

 

Πατώντας στο Reference Plane το εικονίδιο Normal To και στη συνέχεια την εντολή  Sketch 

πατάμε την εντολή Circle που βρίσκεται στο menu Sketch (εικόνα 5.24) και σχεδιάζουμε  

κύκλους με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα κάθε φορά μέχρι το σημείο που τελειώνει η 

Centerline στο αεροδυναμικό κέντρο της κάθε τομής. Αυτό το κάνουμε 10 φορές όσες και οι 

τομές (εικόνα 5.25). 

 

 
Εικόνα 5.24 
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Εικόνα 5.25 

 

 

 

Εικόνα 5.26 

 

Μετά θα χρειαστεί να σχεδιαστούν οι ακτίνες σε κάθε βοηθητικό κύκλο και θα ξεκινούν κάθε 

φορά από το κέντρο των αξόνων μέχρι το σημείο που θα σχηματίζεται για κάθε φορά η 

επιθυμητή γωνία σε σχέση με τον άξονα z ή την ακτίνα του ίσιου φτερού που έχει σχεδιαστεί 

αρχικά όπως στην εικόνα 5.23 Για να γίνει αυτό σχεδιάζουμε μια βοηθητική Centerline από το 

κέντρο των αξόνων έως τη τελευταία τομή. 

 

Έτσι, συνεχίζοντας στο ίδιο Sketch με αυτό των κύκλων και της βοηθητικής Centerline 

(εικόνα 5.27), επιλέγουμε την εντολή Centerline από την εντολή Line του menu Sketch και 

σχεδιάζουμε τις ακτίνες και τις αφήνουμε σε τυχαία σημεία πάνω στην περιφέρεια του κάθε 

κύκλου (εικόνα 5.28). 
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Εικόνα 5.27 

 

 

 

Εικόνα 5.28 

 

Αφού γίνει αυτή η διαδικασία και για τις 8 τομές τότε επιλέγουμε την εντολή Smart 

Dimension (εικόνα 5.29) από το menu Sketch και επιλέγουμε την ακτίνα που θέλουμε και την 

βοηθητική Centerline του ίσιου φτερού. Έτσι μας εμφανίζονται οι επιλογές στις διαστάσεις 

κουνώντας το mouse και κάνοντας αριστερό κλικ αφήνει στο σημείο που θέλουμε τη διάσταση. 

Στη συνέχεια μας εμφανίζει ένα παράθυρο Modify (εικόνα 5.30) όπου εκεί βάζουμε τις μοίρες 

που θέλουμε και πατάμε ✔. Αυτόματα βλέπουμε να μετακινείται η ακτίνα στην επιθυμητή 

διάσταση σε σχέση με τη βοηθητική Centerline του ίσιου φτερού. Πατάμε Exit Sketch. 

 

 

Εικόνα 5.29 
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Εικόνα 5.30 

 

Κάνοντας αυτή τη διαδικασία και για τις 8 τομές θα έχουμε σαν αποτέλεσμα την εικόνα 5.23. 

 

Το παραπάνω Sketch το μετονομάζουμε σε aux.circles στο μενού του Feature Manager 

Design Tree.  

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να οριστούν τα Planes των τομών του καμπύλου φτερού. Όπως 

είπαμε και πιο πάνω στις 2 πρώτες τομές δεν θα δώσουμε κάποια κλίση, άρα θα ξεκινήσουμε 

από την τρίτη τομή και θα δημιουργηθούν σύνολο 8 planes.  

 

Από το menu Features επιλέγουμε από το Reference Plane την εντολή Plane. Ανοίγει στα 

αριστερά της οθόνης η καρτέλα της εικόνας 5.31. Σε αυτή τη καρτέλα καλούμαστε να ορίσουμε 

τα σημεία από τα οποία θα διέρχεται το Plane που θέλουμε. Για το συγκεκριμένο χρειάζεται να 

επιλέξουμε πρώτα την επιλογή First Reference και μετά να επιλέξουμε το σημείο στο τέλος της 

ακτίνας εκεί που ενώνεται με τον κύκλο. Μετά πατάμε και στο Second Reference και 

επιλέγουμε την ακτίνα του κύκλου (εικόνα 5.32). Έτσι ορίζονται όλα τα Planes για τις τομές του 

καμπύλου φτερού. Τέλος πατάμε ✔. 

 

 

Εικόνα 5.31 
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Εικόνα 5.32 

 

Κάνουμε αυτή τη διαδικασία 8 φορές και αφού τα μετονομάσουμε το αποτέλεσμα φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 5.33 

 

Αφού κάνουμε Hide στα Planes, για να μη μας μπερδεύουν, πατάμε Show σε αυτό στο οποίο 

θέλουμε να σχεδιάσουμε κάθε φορά. Το επόμενο βήμα είναι η αντιγραφή των τομών του ίσιου 

φτερού που είχαμε σχεδιάσει στην αρχή και η τοποθέτηση τους στο αντίστοιχο Plane σε 

συγκεκριμένο σημείο. Αυτή η διαδικασία έχει ως εξής:  

 

Κάνοντας διπλό κλικ στην τομή που θέλουμε να αντιγράψουμε, έχοντας πατημένο το Ctrl 

επιλέγουμε τις 2 καμπύλες και τη Centerline της τομής και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα 

(εικόνα 5.34). Πατάμε δεξί κλικ και μετά επιλέγουμε Copy Entities (εικόνα 5.35) ή αλλιώς 

Ctrl+C και αντιγράφονται. 
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Εικόνα 5.34 

 

 
Εικόνα 5.35 

 

Πατάμε ✔ και Exit Sketch. Στη συνέχεια επιλέγουμε το αντίστοιχο Plane και κάνουμε 

επικόλληση με Ctrl+V. Έτσι η τομή που αντιγράψαμε πριν τοποθετήθηκε αυτομάτως πάνω στο 

Plane στη θέση που θέλαμε με την ίδια κλίση που είχε πριν (εικόνα 5.36). Αν  για οποιοδήποτε 

λόγο δεν έρθει στη θέση που θέλουμε τότε με την εντολή Move Entities και Rotate Entities την 

τοποθετούμε στο σωστό σημείο. 

 

 
Εικόνα 5.36 
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Η διαδικασία αυτή γίνεται και στα 8 Planes και αφού στο τέλος τα κάνουμε Hide το 

αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 5.37). 

 

 

Εικόνα 5.37 

 

Η διαδικασία αυτή είναι πολύ βολική για αλλαγές στη γεωμετρία του φτερού πολύ εύκολα. 

Αυτό γιατί αν πατήσουμε την εντολή Smart Dimension και θέλουμε να αλλάξουμε την 

καμπυλότητα του φτερού επιλέγοντας την ακτίνα και τη βοηθητική Centerline του ίσιου φτερού 

και αλλάξουμε τις μοίρες τότε αυτομάτως στρίβει το Plane και η τομή που συμπεριλαμβάνεται 

μέσα σε αυτό. Έτσι αποθηκεύοντας ένα αρχείο μέχρι αυτό το σημείο μπορούν πολύ εύκολα να 

σχεδιαστούν διάφορα φτερά με διαφορετική καμπυλότητα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 

οποίο δεν προτιμήθηκε η διαδικασία να εισάγονται αυτόματα οι τομές του καμπύλου φτερού με 

τα .txt αρχεία διότι μετά δεν θα μπορούσαμε να τα τροποποιήσουμε αφού δεν θα είχαμε σημείο 

αναφοράς το ίσιο φτερό. Όπως και να έχει, καλό θα είναι να σχεδιάζεται και το ίσιο φτερό γιατί 

από εκεί φαίνονται καλύτερα οι κλίσεις των τομών (Setting angle). Κάνοντας sketch σε κάθε μια 

τομή του καμπύλου φτερού και επιλέγοντας την εντολή Rotate entities μπορούμε να δώσουμε 

όποια κλίση θέλουμε σε κάθε αεροτομή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας. 

 

 

5.3 Σχεδίαση ακροπτερυγίου 

 

Για να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό του ακροπτερυγίου καλό είναι να κάνουμε Hide στις 

αρχικές τομές του ίσιου φτερού αφού από εδώ και στο εξής δε θα χρειαστούν κάπου. Το 

ακροπτερύγιο όπως φανερώνει και η ονομασία του είναι η άκρη του φτερού. Ουσιαστικά είναι 

το τελευταίο κομμάτι του φτερού που βρίσκεται μεταξύ 9ης και 10ης τομής. Πέρα από τη 10η 

τομή στην άκρη του φτερού θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια καμπύλη, αεροδυναμική 

επιφάνεια, χωρίς γωνίες, έτσι ώστε να κλείσει σχεδιαστικά το φτερό.  

 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο Plane που θα το ονομάσουμε Tip Plane. 

Αυτό το Plane θα πρέπει να διέρχεται από το χείλος προσβολής της 10ης τομής, από το χείλος 

εκφυγής της 10ης τομής και να ακολουθεί τη διεύθυνση της προηγούμενης (9ης) τομής. Άρα 

πρέπει να δηλωθούν 3 σημεία στο επίπεδο. Αυτή ή διαδικασία γίνεται ως εξής: 
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Αφού επιλέξουμε την εντολή Plane από το Reference Geometry μας ανοίγει η παρακάτω 

οθόνη και αφού επιλέξουμε τα 3 σημεία που αναφέραμε πιο πάνω τότε δημιουργείται το Plane 

που θέλουμε (εικόνα 5.38). Πατάμε ✔. 

 

Σημείωση: Στο δεύτερο σημείο έχει επιλεγεί το αεροδυναμικό κέντρο της 10ης τομής και όχι το 

χείλος εκφυγής. Είναι το ίδιο διότι αν προεκτείνουμε το Plane αναγκαστικά περνάει από το χείλος 

εκφυγής λόγω του ότι το αεροδυναμικό κέντρο βρίσκεται πάνω στη χορδή. 

 

 
Εικόνα 5.38 

 

Αφού πατήσουμε στο Tip Plane το Normal To για να το βλέπουμε από την πάνω όψη 

επιλέγουμε την εντολή Sketch και στη συνέχεια την εντολή Spline από το menu Sketch (εικόνα 

5.39).  

 

 

Εικόνα 5.39 

 

Στη συνέχεια σχεδιάζουμε την μπλε καμπύλη όπως στην παρακάτω εικόνα επιλέγοντας 

αρχικά τη μια άκρη της τομής, στη συνέχεια κλικ περίπου στη μέση και τέλος επιλέγουμε την 

άλλη άκρη της τομής. Πατάμε Esc. Μετά επιλέγουμε το εικονίδιο Point από το menu Sketch και 

βάζουμε ένα σημείο δίπλα στο μέσον της καμπύλης που υπάρχει ήδη ένα άλλο Point (εικόνα 

5.40). 
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Εικόνα 5.40 

 

Στη συνέχεια πατάμε Exit Sketch μετονομάζουμε το Sketch που μόλις δημιουργήθηκε σε Tip 

Sketch. 

 

Σημείωση: Τα ακραία σημεία της καμπύλης Spline θα πρέπει να ενώνονται με αυτά της τομής. Γι’ 

αυτό καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε το roll bar του mouse για να κάνουμε zoom και να 

επιλέγουμε προσεκτικά τα σημεία. Διαφορετικά στη συνέχεια της σχεδίασης που θα περιγράψουμε 

παρακάτω, θα συναντήσουμε Errors και δε θα μπορεί να ολοκληρωθεί σωστά ο σχεδιασμός. 

 

 

 

5.4 Δημιουργία φτερού καμπύλης γεωμετρίας με εντολή Loft. 

 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τη δημιουργία του καμπύλου φτερού μέσω των τομών 

που έχουν σχεδιαστεί. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της εντολής Lofted Boss/Base και 

το φτερό θα έχει συμπαγή δομή σε όλο το μήκος του. 

 

Πριν προχωρήσουμε στην εντολή Loft, θα χρειαστεί να σχεδιαστούν δύο καμπύλες που θα 

ακολουθούν τη καμπυλότητα του φτερού και θα τις ονομάσουμε Guide Curve1 και 2. Αυτές θα 

χρησιμοποιηθούν σε ένα υπό-μενού της εντολής Loft όπου θα δώσει μια ομοιόμορφη 

καμπυλότητα στο φτερό εξαλείφοντας τις γωνίες που δημιουργούνται πάνω σε αυτό. 

 

Αρχικά επιλέγουμε το Reference Plane και μετά πατάμε Sketch και στη συνέχεια την εντολή 

Spline. Έπειτα πατάμε στην άκρη της κάθε τομής (αρχίζοντας από την πρώτη) και μόλις 

επιλέξουμε το τελευταίο σημείο στο ακροπτερύγιο πατάμε Esc (εικόνα 5.41). Μετονομάζουμε 

τη Spline σε Guide Curve1. Κάνουμε την ίδια διαδικασία και από την άλλη μεριά για την 

δημιουργία της Guide Curve2. 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       86 

 

 

Εικόνα 5.41 

 

Το αποτέλεσμα φαίνεται στην εικόνα 5.42.  

 

 

Εικόνα 5.42 

 

Σημείωση: Η Guide Curve σχεδιάστηκε πάνω στο Reference Plane πατώντας πάνω σε σημεία των 

τομών. Αυτό σημαίνει πως τα σημεία της Guide Curve είναι οι κάθετες προβολές των σημείων των 

τομών πάνω σε αυτή. 

 

Επιλέγοντας την εντολή Lofted Boss/Base από το menu Features μας εμφανίζει αριστερά της 

οθόνης τα παράθυρα Profiles και Guide Curves. Για τα Profiles επιλέγουμε την 1η και 2η τομή. 

Αυτές εμφανίζονται στις επιλογές του παραθύρου (εικόνα 5.43). Επίσης, εμφανίζονται στην 

περιοχή σχεδίασης 2 πράσινα σημεία. Αυτά καλό θα είναι στο τέλος του χείλους εκφυγής πάντα. 

Αν επιλέγοντας τις 2 τομές δεν μας βγάλει εκεί τα σημεία αυτά τότε πατώντας πάνω τους και 

σέρνοντας το mouse τα μετακινούμε όπου θέλουμε. 
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Εικόνα 5.43 

 

Στο παράθυρο Guide Curves επιλέγουμε την Guide Curve που σχεδιάστηκε πιο πριν. Αμέσως 

φαίνεται η καμπυλότητα που διαμορφώνεται στο φτερό (εικόνα 5.44). Τέλος πατάμε ✔.  

 

 
Εικόνα 5.44 

 

Με αυτό τον τρόπο φτιάχνεται η 1η επιφάνεια του φτερού. Για τις υπόλοιπες ακολουθείται η 

παρακάτω διαδικασία. 

 

Πρώτα επιλέγουμε το τέλος της επιφάνεια της τελευταίας τομής (μπλε επιφάνεια σε εικόνα 

5.45) και στη συνέχεια επιλέγουμε την εντολή Lofted Boss/Base, όπου αυτόματα εμφανίζεται 

επιλεγμένο στο παράθυρο Profiles της εντολής. Μετά επιλέγουμε και την 3η τομή στο παράθυρο 

Profiles. Τέλος επιλέγουμε στο παράθυρο Guide Curves τις Guide Curve όπως πριν (εικόνα 

5.46). Πατάμε ✔.  
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Εικόνα 5.45 

 

 

Εικόνα 5.46 

 

Κάνουμε αυτή τη διαδικασία και για τις υπόλοιπες τομές. Έτσι δημιουργούνται 9 επιφάνειες. 

Για να δώσουμε στο ακροπτερύγιο την επιθυμητή γεωμετρία κάνουμε τα παρακάτω: 

 

Επιλέγουμε ξανά την εντολή Lofted Boss/Base και στο παράθυρο Profiles επιλέγουμε την 

εσωτερική επιφάνεια της 10ης τομής και το σημείο  που είχαμε βάλει στο Tip Sketch. Στο 

παράθυρο Guide Curves επιλέγουμε τη καμπύλη του Tip Sketch (εικόνα 5.47). Πατάμε ✔.  

 

 

 

Εικόνα 5.47 
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Η μορφή του καμπύλου φτερού φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 5.48). 

 

 

Εικόνα 5.48 

 

Τέλος με την εντολή Section View που βρίσκεται πάνω από τη περιοχή σχεδίασης μπορούμε 

να δούμε σε τομή όποιο σημείο του σχεδίου επιθυμούμε (εικόνα 5.49). Πατάμε ESC για να 

βγούμε. Σώζουμε το αρχείο (π.χ. curved blade). 

 

 
Εικόνα 5.49 

 

 

5.5 Σχεδιασμός πλήμνης. 

 

Ξεκινώντας το σχεδιασμό της πλήμνης, πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα 3 φτερά, 

επιλέγοντας το Reference Plane, πατάμε Sketch και Circle και σχεδιάζουμε ένα κύκλο διαμέτρου 

30mm, με τη βοήθεια της εντολής Smart Dimension, στην αρχή των αξόνων (εικόνα 5.50). 

Μετονομάζουμε το Sketch αυτό σε Sketch Φ30. 
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Εικόνα 5.50 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε την εντολή Extruded Boss/Base από το menu Features και 

επιλέγουμε πλάγια όψη γιατί μας βοηθάει οπτικά στο σχεδιασμό. Με αυτή την εντολή θα 

δώσουμε όγκο στον κύκλο δημιουργώντας έναν συμπαγή κύλινδρο. 

 

Έτσι, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα στην οθόνη μας (εικόνα 5.52). Στο παράθυρο Direction 

1 επιλέγουμε Blind, D1 = 9mm, και Merge result ενώ στο παράθυρο Direction 2 επιλέγουμε 

Blind και D2 = 6mm. Πατάμε ✔. Μετονομάζουμε την εντολή σε Boss-Extrude Φ30. 

 

 

Εικόνα 5.52 

 

Έτσι, έχουμε το αποτέλεσμα της εικόνας 5.53. 
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Εικόνα 5.53 

 

 

Πατάμε στην πάνω επιφάνεια του κυλίνδρου και επιλέγουμε την εντολή Normal To για να 

έρθει το σχέδιο στην όψη της παρακάτω εικόνας. Στη συνέχεια πατάμε Sketch και Circle και 

σχεδιάζουμε ένα κύκλο, στο κέντρο, διαμέτρου 8mm με τη χρήση της εντολής Smart Dimension 

(εικόνα 5.54). Πατάμε ✔. 

 

 

 

Εικόνα 5.54 

 

Στη συνέχεια, στο ίδιο Sketch, επιλέγουμε την εντολή Extruded Cut και στο Direction 1 

επιλέγουμε το Through All. Έτσι η τρύπα Φ8 γίνεται διαμπερή (εικόνα 5.55). Πατάμε ✔. 

Μετονομάζουμε την εντολή σε Cut-Extrude Φ8. 
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Εικόνα 5.55 

 

Επιλέγουμε ξανά την ίδια επιφάνεια του κυλίνδρου και σχεδιάζουμε με την εντολή Circle ένα 

κύκλο διαμέτρου 16mm με τη χρήση της εντολής Smart Diameter. Στη συνέχεια πατάμε την 

εντολή Extruded Cut και δίνουμε βάθος 3mm (εικόνα 5.56). Πατάμε ✔ και μετονομάζουμε τις 

εντολές σε Sketch Φ16 και Cut-Extrude Φ16. Αυτή η εγκοπή έγινε για την τοποθέτηση της 

ροδέλας. 

 

 
Εικόνα 5.56 

 

Έτσι έχουμε το τελικό αποτέλεσμα στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 5.57 

 

 

5.6 Διαχωρισμός πλήμνης – φτερού. 

 

Ο διαχωρισμός της πλήμνης από το φτερό δεν είναι αναγκαίο να γίνει. Εδώ γίνεται για το 

λόγω του ότι ο 3D Printer που θα χρησιμοποιηθεί τυπώνει κομμάτια μήκους το πολύ 17-18 

εκατοστών. Επειδή στο συγκεκριμένο σχέδιο την απόσταση αυτή την ξεπερνάμε, έστω και 

οριακά, καλό θα είναι να γίνει ο διαχωρισμός φτερού – πλήμνης και να τυπωθούν ξεχωριστά. 

Στη σχεδίαση του διαχωριστικού σημείου θα πρέπει να δοθεί μία ιδιαίτερη γεωμετρία στο 

σημείο που θα κουμπώνουν τα 2 κομμάτια και θα πρέπει να σκεφτούμε και το γεγονός πως καλό 

θα είναι να γίνει ένα μικρό offset εσωτερικά το φτερό στα σημεία που ακουμπάει με τη πλήμνη. 

Παρακάτω θα περιγραφεί όλη αυτή τη διαδικασία και θα εξηγηθούν κάθε φορά για ποιους 

λόγους επιλέγεται η συγκεκριμένη μέθοδος.   

 

Αρχίζοντας, επιλέγουμε την πάνω επιφάνεια της πλήμνης, Normal To και στη συνέχεια 

Sketch. Πατάμε Line και σχεδιάζουμε το παρακάτω Sketch πρόχειρα όπου στη συνέχεια θα 

διαμορφωθεί (εικόνα 5.58).  
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Εικόνα 5.58 

 

Στη συνέχεια με τη χρήση του mouse φτιάχνεται καλύτερα το Sketch και ορίζονται οι 

παραλληλίες και οι ισότητες μεταξύ των γραμμών. Στη συνέχεια με τη χρήση της εντολής Smart 

Dimension ορίζονται οι βασικές διαστάσεις. Επίσης φτιάχνουμε μια Centerline διακεκομμένη 

κάθετα προς τις τομές του φτερού, διότι θα είναι πολύ χρήσιμη στον ορισμό των διαστάσεων και 

σαν σημείο αναφοράς. Τέλος δημιουργείται ένας κύκλος με την εντολή Circle διαμέτρου 19mm 

από την αρχή των αξόνων (εικόνα 5.59).   

 

 

Εικόνα 5.59 

 

Μετά επιλέγουμε την εντολή Sketch Fillet από το menu Sketch. Με αυτή την εντολή δίνουμε 

την επιθυμητή καμπυλότητα στις γωνίες. Όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα (εικόνα 5.60) 

στο παράθυρο Entities to Fillet επιλέγουμε όλες τις γωνίες που θέλουμε και στο Fillet 

Parameters μπαίνει η επιθυμητή ακτίνα. Αν δεν επιλέγονται οι γωνίες, τότε χρειάζεται να 

επιλέξουμε κάθε φορά τις 2 πλευρές που ορίζεται η κάθε γωνία. Έτσι επιλέγονται οι επιθυμητές 

γωνίες. Στις συγκεκριμένες γωνίες βάζουμε R 0.5mm. Πατάμε ✔.  
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Εικόνα 5.60 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε την εντολή Trim Entities όπου εμφανίζονται 4 επιλογές. Επιλέγουμε 

το Trim to closest και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στον κύκλο με διάμετρο 19mm, που είχε 

σχεδιαστεί πιο πριν, σε ένα σημείο έξω από το Sketch και κάνοντας κλικ κόβει το επιλεγμένο 

κομμάτι (εικόνα 5.61). Πατάμε ✔. 

 

 
Εικόνα 5.61 

 

 

Στη συνέχεια με την εντολή Sketch Fillet ορίζονται και οι υπόλοιπες διαστάσεις στις γωνίες. 

Όπως και στην εικόνα παρακάτω αυτές είναι R 0.5mm (εικόνα 5.62). Πατάμε ✔. 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       96 

 

 
Εικόνα 5.62 

 

 

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τη γεωμετρία του σχεδιασμού του πρώτου φτερού, η 

διαδικασία για την δημιουργία των άλλων δύο είναι πολύ ευκολότερη. Από το menu Sketch 

επιλέγουμε την εντολή Circular sketch Pattern, που βρίσκεται κάτω από το Linear Sketch Pattern 

(εικόνα 5.63). 

 

 
Εικόνα 5.63 

 

Έτσι, εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα στην οθόνη (εικόνα 5.64). Στο πρώτο κουτί του 

παραθύρου Parameters ορίζεται το κέντρο της περιστροφής το οποίο είναι η αρχή των αξόνων. 

Το κουτάκι Equal Spacing πρέπει να είναι επιλεγμένο και παρακάτω στο πλαίσιο που είναι στον 

κόκκινο κύκλο στην εικόνα βάζουμε 3. Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός επαναλήψεων. Τέλος, 

στο παράθυρο Entities to Pattern επιλέγουμε με προσοχή όλες τις γραμμές και καμπύλες του 

Sketch που θέλουμε (εικόνα 5.64). Πατάμε ✔. 
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Εικόνα 5.64 

 

Στην εικόνα 5.64 φαίνονται πως σχεδιάστηκαν τα άλλα 2 Sketch, όποιας γεωμετρίας με το 

αρχικό και τοποθετημένα κυκλικά σε ίση απόσταση το ένα με το άλλο.  

 

Στη συνέχεια με την εντολή Circle σχεδιάζεται ένας κύκλος Φ30, διότι για να προχωρήσουμε 

θα πρέπει να κλείσει το Sketch και από την εξωτερική του πλευρά. Στη συνέχεια με την εντολή 

Trim Entities, κόβονται τα 3 σημεία του κύκλου που δεν χρειάζονται, και πατάμε ✔. Έτσι, 

έχουμε το Sketch που φαίνεται μπλε στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 5.65).  

 

 

Εικόνα 5.65 

 

 

Από το menu Features επιλέγουμε την εντολή Extruded Cut και στο κουτάκι D1 βάζουμε την 

τιμή 14 mm (εικόνα 5.66). Πατάμε ✔.   
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Εικόνα 5.66 

 

Αφού κάνουμε Hide όλα τα υπόλοιπα μέρη της σχεδίασης, φαίνεται η πλήμνη-Hub (εικόνα 

5.67). Πατάμε Save As και σώζουμε το αρχείο ως Hub.SLDPRT όπου αυτό το αρχείο θα 

περιέχει την πλήμνη μόνη της. 

 

 
Εικόνα 5.67 

 

Πατώντας Ctrl+Z ή κάνοντας Undo πηγαίνουμε πίσω το σχεδιασμό στο σημείο πριν την 

αποκοπή Extruded Cut. Από το menu Sketch επιλέγουμε την εντολή Trim Entities και σβήνουμε 

την καμπύλη του κύκλου Φ30 που είναι στην εξωτερική μεριά της πλήμνης (εικόνα 5.68).  

Πατάμε ✔.   
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Εικόνα 5.68 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε ξανά την εντολή Extruded Cut και από το menu αριστερά της 

οθόνης επιλέγουμε Through All και στο Selected Contours επιλέγουμε τις επιφάνειες που 

θέλουμε να αφαιρέσουμε (εικόνα 5.69). Πατάμε ✔.   

 

 
Εικόνα 5.69 

 

 

Έτσι, μένει το φτερό μόνο του, με την κατάλληλη γεωμετρία στο σημείο ένωσης του με τη 

πλήμνη (εικόνα 5.70). 
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Εικόνα 5.70 

 

Πηγαίνουμε στην εντολή Boss-Extrude Φ30 και πατώντας το Edit Feature μειώνουμε κατά 1 

mm την απόσταση D1 στο παράθυρο Dimension 1 και αφήνουμε την απόσταση 6 mm στο 

παράθυρο Dimension 2. Πατάμε ✔. Το 1 mm που αφαιρείται είναι γιατί η βάση της πλήμνης 

έχει και αυτή 1 mm πάχος, άρα για να κουμπώσει καλά το φτερό με την πλήμνη, και να μην 

περισσεύει από πάνω, πρέπει αυτό το 1 mm να το αφαιρέσουμε από το φτερό (εικόνα 5.71).  

 

 

 
Εικόνα 5.71 

 

Έπειτα, θα χρειαστεί να γίνουν και 2 εγκοπές για την εύκολη αποσυναρμολόγηση του φτερού 

με την πλήμνη, αν θέλουμε να τα χωρίσουμε. Αυτό γίνεται για να μπορεί να μπει στις υποδοχές 

κάποιο εργαλείο (π.χ. ψιλό ίσιο κατσαβίδι) για να μπορέσει να σπρώξει το φτερό προς τα πάνω 

και να ξεκουμπώσει με ασφάλεια από την πλήμνη χωρίς να σπάσει κάποιο μέρος. Σώζουμε το 

αρχείο ως final curved blade. 

 

Πατώντας στην επιφάνεια που ακουμπάει εσωτερικά με την πλήμνη επιλέγουμε Normal To 

και πατάμε Sketch. Σχεδιάζουμε 2 ορθογώνια όπως στην παρακάτω εικόνα και αφού δώσουμε 
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τις ισότητες και τις παραλληλίες μεταξύ των γραμμών (πλευρών ορθογωνίων) πατάμε την 

εντολή Extruded Cut και δίνουμε βάθος κοπής 2 mm (εικόνα 5.72). Πατάμε ✔. Μετονομάζουμε 

την εντολή σε Cut-Extrude Pull. 

 

 
Εικόνα 5.72 

 

Κάνοντας ένα Fillet 0.30 mm από το menu Surfaces (εικόνα 5.73), πατάμε ✔ και 

μετονομάζουμε την εντολή σε Fillet R0.30, το φτερό θα έχει την παρακάτω μορφή (εικόνα 5.74) 

Πατάμε Save. 

 

 

Εικόνα 5.73 
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Εικόνα 5.74 

 

Τέλος για την ολοκλήρωση του φτερού μένει να γίνει η ένωση του κυρίως σώματος του 

φτερού με την βάση που θα κουμπώνει στη πλήμνη. Επιλέγουμε τη πρώτη τομή (Section1 

initial) από το μενού και στη συνέχεια πατάμε την εντολή Boundary Boss/Base (εικόνα 5.75). 

 

 
Εικόνα 5.75 

 

Στη συνέχεια ανοίγει η παρακάτω οθόνη. Στο παράθυρο Direction1 υπάρχει Section1 initial. 

Επιλέγουμε και την επιφάνεια που θέλουμε να ενώσουμε (Face1). Αυτά δείχνουν να ενώνονται 

όπως στην εικόνα 5.76. Στο κουτάκι κάτω δεξιά της οθόνης εκεί που λέει None επιλέγουμε 

Tangency To Face.  
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Εικόνα 5.76 

 

Πατάμε ✔. Μας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα (εικόνα 5.77). Στο κουτάκι που έχει τον 

αριθμό 1.00 βάζουμε 0.35 ή και 0.30, 0.25 αν μας αφήνει, και πατάμε ✔.  

 

 
Εικόνα 5.77 

 

Η τελική μορφή του φτερού φαίνεται στην εικόνα 5.78. 

 

 
Εικόνα 5.78 
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5.7 Συναρμολόγηση (Assembly) 

 

Ανοίγουμε το αρχείο final curved blade και το hub που είχαμε δημιουργήσει προηγουμένως. 

Μετά πατάμε την εντολή Make Assembly from Part/Assembly (από όποιο αρχείο από τα 2 

θέλουμε) στην πάνω μεριά της οθόνης (εικόνα 5.79) 

 

 

Εικόνα 5.79 

 

Στο παράθυρο αριστερά υπάρχουν τα 2 αρχεία που είναι ανοιχτά, έτσι επιλέγοντας 3 φορές το 

final curved blade και μια φορά το hub τα εισάγουμε στην περιοχή σχεδίασης και τα αφήνουμε 

σε τυχαία σημεία. Χρησιμοποιούμε και την εντολή Insert Components από την πάνω μεριά της 

οθόνης (εικόνα 5.80). 

 

 
Εικόνα 5.80 

 

Με την εντολή Mate επιλέγουμε 2-3 σημεία ένωσης του φτερού με την πλήμνη, μέχρι να γίνει 

η ένωση. Κάθε φορά πατάμε ✔. Έτσι το τα 2 κομμάτια κάθε φορά θα έρχονται πιο κοντά, έως 

ότου ενωθούν (εικόνα 5.81). Κάνουμε αυτή τη διαδικασία για όλα τα φτερά. 
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Εικόνα 5.81 

 

Τέλος έχουμε την τελική μορφή του ρότορα στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 5.82 

 

 

5.8 Δημιουργία αρχείου STL 

 

Για την εκτύπωση των κομματιών που σχεδιάστηκαν πρέπει να γίνει η αποθήκευση τους και 

σε αρχεία μορφής .stl η οποία μπορεί να διαβαστεί από του 3D Printers. Αυτό θα πρέπει να γίνει 

και στο αρχείο του φτερού αλλά και στο αρχείο της πλήμνης ξεχωριστά. 

 

Ανοίγοντας ένα αρχείο .sldprt πατάμε File και στη συνέχεια Save As. Κάνοντας κλικ στο 

παράθυρο Αποθήκευση ως εμφανίζεται μια λίστα με μορφές αρχείων (εικόνα 5.83). Επιλέγουμε 

το STL(*.stl). Στη συνέχεια μας εμφανίζει μια επιλογή Options. Πατώντας το μας εμφανίζει μια 

άλλη οθόνη (εικόνα 5.84). Επιλέγουμε το Custom και στη συνέχεια το Deviation και το Angle 

να είναι τέρμα δεξιά. Πατάμε OK και μετά Save. 
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Εικόνα 5.83 

 

 

Εικόνα 5.84 

 

Όπως αναφέραμε και στην αρχή αυτής της ενότητας, οι μέθοδοι σχεδίασης είναι πάρα 

πολλές. Στην συγκεκριμένη εργασία έχουν δοκιμαστεί εναλλακτικοί τρόποι οι οποίοι έχουν 

κάποια θετικά και κάποια αρνητικά. Όταν γίνει η εκτύπωση του πρώτου φτερού ή πλήμνης καλό 

είναι να εξετάζονται τα κομμάτια για τυχών ατέλειες ή λεπτά σημεία στα οποία η εκτύπωση 

εμφανίζεται ανεπαρκής λόγω ανάλυσης του εκτυπωτή. Στην εργασία αυτή έχουν γίνει τέτοιες 

παρατηρήσεις και έχουν εφαρμοστεί αλλαγές, κυρίως σε διαστάσεις. Ευτυχώς, ο τρόπος 

σχεδίασης που περιγράφηκε, είναι πολύ εργονομικός και μας επιτρέπει να ανατρέξουμε σε 

οποιαδήποτε φάση σχεδιασμού και να κάνουμε αλλαγές.    
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6. ΑΡΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΟΥ 

ΦΤΕΡΟΥ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση της προσομοίωσης καθώς και σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με τα θεωρητικά αρχικά δεδομένα για το ίσιο και για το καμπύλο φτερό. Θα 

περιγραφεί η διαδικασία κατασκευής τους και θα γίνει αναφορά στις ιδιότητες του υλικού 

κατασκευής και τον τρόπο που υπολογίστηκαν αυτές. Επίσης, θα γίνει αναφορά στις δοκιμές 

στην αεροσήραγγα, στην επεξεργασία των τιμών αυτών και η εκτίμηση για το αν τα 

αποτελέσματα είναι τα επιθυμητά. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, 

τότε θα γίνει αξιολόγηση για να προκύψουν τα χρήσιμα συμπεράσματα για την βελτίωση του 

καμπύλου φτερού. Η βελτίωση μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή του υλικού και τρόπου  

κατασκευής, ανασχεδιασμό (αλλάζοντας τις αρχικές γωνίες σφήνωσης) και νέες προσομοιώσεις.   

 

6.1 Αρχικά δεδομένα φτερών. 

 

Όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3, τα υπολογιστικά προγράμματα YpolFterou2.0 και 

xyzCreator μας δίνουν τις αρχικές τιμές για τις παραμέτρους των φτερών. Στον πίνακα 6.1 

φαίνονται οι τιμές που θα πρέπει να έχουν φτερά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μια πολύ 

σημαντική σημείωση. Όπως θα δείτε και στην ενότητα 3.1 στις πράξεις για την εύρεση 

προτεινόμενης ακτίνας φτερού έχει δηλωθεί ονομαστική ταχύτητα ανέμου 10 m/sec. Αυτό 

σημαίνει πως αυτές τις τιμές (του πίνακα 6.1) θα τις έχει το φτερό στα 10 m/sec ταχύτητα 

ανέμου. Για το ίσιο φτερό αυτές οι τιμές δεν αλλάζουν καθώς, όπως εξηγήσαμε και στο 

κεφάλαιο 4, στο ίσιο φτερό δεν έχουμε συστροφή.  

 

 
Πινάκας 6.1:  Αρχικά δεδομένα γεωμετρίας φτερών από αρχείο YpolFterou2.0. 
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Στο καμπύλο φτερό όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά λόγω του ότι έχουμε συστροφή του 

πτερυγίου. Πρέπει να γίνουν υπολογισμοί και προσομοιώσεις για το καμπύλο φτερό έτσι ώστε 

σε ταχύτητα ανέμου 10 m/sec να έχουμε αυτές τις τιμές. Άρα οι τιμές της στήλης a (setting 

angle) θα πρέπει να αλλάξουν.  

Στο πίνακα 6.2 φαίνονται τα τελικά αποτελέσματα με τις τιμές που θα πρέπει να σχεδιαστεί 

το καμπύλο φτερό. Οι τιμές αυτές προέκυψαν μετά από πολλές δοκιμές και προσομοιώσεις 

μέσω του προγράμματος που στη συνέχεια θα περιγραφεί.     

 

 

Πίνακας 6.2: Τελικοί υπολογισμοί καμπύλου φτερού. 

 

Στο διάγραμμα 6.1 φαίνεται αυτό που περιγράψαμε πιο πάνω. Η κόκκινη γραμμή περιέχει τις 

τιμές της αρχικής α (setting angle) όπως πρόεκυψαν από τον υπολογισμό στο πρόγραμμα 

YpolFterou2.0 για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec, η πράσινη γραμμή περιέχει τις τιμές σχεδιασμού 

του καμπύλου φτερού που έχουν υπολογιστεί με συνεχείς προσομοιώσεις και η μοβ γραμμή 

περιέχει τις τιμές με συστροφή για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec που πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν ίδιες με αυτές της αρχικής α.  

 

 

Διάγραμμα 6.1 
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η σε (deg)
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6.2 Σχεδιασμός ίσιου φτερού. 

 

Στις παρακάτω εικόνες βλέπουμε ολοκληρωμένο σχεδιαστικά το ίσιο φτερό. Η σχεδίαση 

έγινε με βάση των δεδομένων του πίνακα 6.1 (αρχικά δεδομένα φτερών).  

 

Εικόνα 6.1: Ίσιο φτερό. 

 

 

Εικόνα 6.2: Βάση συναρμολόγησης με πλήμνη. 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       110 

 

 

Εικόνα 6.3: Μπροστά όψη ίσιου φτερού.  

 

 
Εικόνα 6.4: Ίσιο φτερό από κάτω όψη. 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       111 

 

 

6.3 Σχεδιασμός καμπύλου φτερού. 

 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται το φτερό καμπύλης γεωμετρίας ύστερα από το τέλος της 

διαδικασίας σχεδιασμού του. Στην εικόνα 6.5 φαίνονται και οι τιμές της γωνίας καμπυλότητας 

σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα 6.2. Αναλυτικά ο σχεδιασμός περιγράφηκε στο κεφάλαιο 

5.  

 

Εικόνα 6.5: Φτερό καμπύλης γεωμετρίας με τιμές σε κάθε τομή. 

 

 
Εικόνα 6.6: Φτερό καμπύλης γεωμετρίας.  
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Εικόνα 6.7: Μπροστά όψη φτερού καμπύλης γεωμετρίας.  

 

 

 

Εικόνα 6.8: Βάση συναρμολόγησης με πλήμνη. 
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Εικόνα 6.9: Φτερό καμπύλης γεωμετρίας από κάτω όψη. 

 

6.4 Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων FEΑ. 

 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) είναι μια αριθμητική μέθοδος για την εύρεση 

προσεγγιστικών λύσεων για προβλήματα με σύνθετες συνοριακές τιμές με τη χρήση μερικών 

διαφορικών εξισώσεων. Η μέθοδος αυτή είναι επίσης γνωστή και ως ανάλυση πεπερασμένων 

στοιχείων (FEA). Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων υποδιαιρεί ένα μεγάλο πρόβλημα σε 

μικρότερα και πιο απλουστευμένα τμήματα τα οποία ονομάζονται πεπερασμένα στοιχεία. Οι 

απλές εξισώσεις που μοντελοποιούν αυτά τα πεπερασμένα στοιχεία, στη συνέχεια 

συναρμολογούνται σε ένα μεγαλύτερο σύστημα εξισώσεων οι οποίες μοντελοποιούν ολόκληρο 

το πρόβλημα [10].  

Η υποδιαίρεση μιας μεγάλης και σύνθετης περιοχής σε μικρότερα και απλούστερα μέρη έχει 

πολλά πλεονεκτήματα όπως : 

 Την ακριβή αναπαράσταση μιας περίπλοκης γεωμετρίας 

 Συμπερίληψη ανόμοιων ιδιοτήτων των υλικών 

 Εύκολη αναπαράσταση της επίλυσης 

 Αντίληψη των επιπτώσεων σε τοπικά σημεία.  

Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, αν και προσεγγιστική, μπορεί να δώσει αξιόπιστα 

αποτελέσματα και έχει το πλεονέκτημα το ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε πρόβλημα. 

Μειονέκτημα της είναι η αυξημένη απαίτηση υπολογιστικής ισχύος κατά την επίλυση σύνθετων 

μοντέλων. Τα τελευταία χρόνια αυτό το μειονέκτημα ξεπεράστηκε με τη ραγδαία ανάπτυξη των 

H/Y. Σήμερα, η επιτυχημένη αυτή μέθοδος, χρησιμοποιείται για έρευνα και μελέτη διαφόρων 

κατασκευών από μεγάλες βιομηχανίες [10]. 

Για την εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων απαιτούνται τα παρακάτω 

τέσσερα στάδια:  
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1. Εισαγωγή της γεωμετρίας της κατασκευής σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα για τη 

δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου. 

2. Διαχωρισμός μοντέλου σε πεπερασμένα στοιχεία, και αφού δημιουργηθεί το πλέγμα 

(Mesh), επιλέγεται το είδος επίλυσης και εισάγονται τα επιπλέον δεδομένα που 

απαιτούνται (με τη χρήση προγραμμάτων – ‘pre processor’).  

3. Όταν εισαχθούν τα δεδομένα και είναι έτοιμα για επίλυση, τότε αυτά εισάγονται σε ένα 

άλλο πρόγραμμα που κάνει την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιώντας αριθμητικές 

μεθόδους. Τέτοιου είδους προγράμματα λέγονται ‘solver’. 

4. Κατά το τέλος της επίλυσης, ο χρήστης του προγράμματος θα πρέπει να δει τα 

αποτελέσματα. Αυτό γίνεται με τη χρήση προγραμμάτων που λέγονται – ‘post 

processor’. 

Κατά τη διαδικασία ανάλυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, πολύ σημαντικό 

ρόλο παίζει η διαδικασία της διακριτοποίησης του μοντέλου δηλαδή της δημιουργίας του 

πλέγματος (Meshing). Η δημιουργία του  πλέγματος είναι η διαδικασία κατά την οποία 

δημιουργούνται πολυγωνικά ή πολυεδρικά τμήματα από τα οποία προσεγγίζεται μια γεωμετρική 

δομή. Για αυτή τη διαδικασία συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος ‘Grid Generation’. Η χρήση του 

πλέγματος είναι για την απεικόνιση του στην οθόνη ενός υπολογιστή ή για φυσική προσομοίωση 

όπως είναι η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων και η υπολογιστική ρευστομηχανική. Το πεδίο 

αυτό εμπλέκει πολλές επιστήμες μαζί όπως αυτές των μαθηματικών, της επιστήμης υπολογιστών 

και της μηχανικής [10].  

 

6.4.1 Ποιότητα πλέγματος 

 

Η ποιότητα του πλέγματος μπορεί να καθοριστεί από τους παρακάτω παράγοντες [10]: 

 

 Βαθμός σύγκλισης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός σύγκλισης, τόσο ποιοτικότερο είναι 

το πλέγμα. Μια χαμηλής ποιότητας πλέγματος μπορεί να αφήσει έξω ορισμένα 

σημαντικά φαινόμενα, όπως το οριακό στρώμα που εμφανίζεται στη ροή ρευστού. 

 Ακρίβεια επίλυσης. Η καλύτερη ποιότητα πλέγματος παρέχει πιο ακριβή αποτελέσματα 

κατά την επίλυση. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να βελτιώσει τη ποιότητα του 

πλέγματος σε κάποιες κρίσιμες περιοχές της γεωμετρίας, αυξάνοντας έτσι την πιστότητα 

της επίλυσης στη συγκεκριμένη περιοχή .  

 Απαιτούμενος χρόνος CPU. Για ένα λεπτό και ποιοτικό πλέγμα, όπου ο αριθμός των 

στοιχείων ανά μονάδα περιοχής είναι μέγιστος, ο χρόνος της κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας (CPU) θα είναι αρκετά μεγάλος. Άρα ο χρόνος επεξεργασίας είναι 

ανάλογος του αριθμού των στοιχείων . 

 

6.4.2 Σχήματα των στοιχείων  

 

 Για αναλύσεις δύο διαστάσεων υπάρχουν δύο σχήματα που χρησιμοποιούνται. Αυτά 

είναι το τρίγωνο και το τετράπλευρο (εικόνα 6.10) [10]. 
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Εικόνα 6.10 

 

 Για αναλύσεις τριών διαστάσεων τα σχήματα που χρησιμοποιούνται είναι: το τετράεδρο, 

το τετράπλευρο πυραμίδα, το τριγωνικό πρίσμα και το εξάεδρο (εικόνα 6.11) [10].  

 

 

 

Εικόνα 6.11 

 

 

Εικόνα 6.12: Δομημένο πλέγμα.        Εικόνα 6.13: Αδόμητο πλέγμα.   
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6.5 Στατικές δοκιμές για προσδιορισμό μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού 

ABS και ταυτοποίηση υλικού. 

 

6.5.1 Εύρεση του μέτρου ελαστικότητας Ε. 

 

Για την ορθότητα των υπολογισμών και των μετρήσεων σε εργαστηριακό αλλά και σε 

σχεδιαστικό επίπεδο θα πρέπει, το υλικό που θα επιλεγεί, να έχει όσων το δυνατόν πιο ακριβείς 

κάποιες τιμές από τις μηχανικές του ιδιότητες. Το υλικό ABS που είναι το εκτυπώσιμο υλικό για 

την κατασκευή των φτερών έχει κάποιες καθορισμένες τιμές στις μηχανικές ιδιότητες του. Λόγω 

όμως της φύσης της λειτουργίας του 3D Printer και με τον τρόπο που γίνεται η εκτύπωση το 

υλικό χάνει ένα σημαντικό μέρος από τις μηχανικές του ιδιότητες. Τα εκτυπωμένα μοντέλα δεν 

έχουν συμπαγή και ομοιόμορφη δομή εσωτερικά και παρουσιάζουν κάποια μικροκενά στη δομή 

τους. Στην εικόνα 6.14 φαίνονται κάποια στοιχεία από τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού ABS. 

Να τονισθεί ότι για το υλικό αυτό υπάρχουν διάφορες τιμές για τις εργοστασιακές (κατά- 

σκευαστή) ιδιότητες του καθώς και για τις εκτυπώσιμες και αυτό οφείλεται στις μεθόδους και 

στις τεχνολογίες που έχει κάθε φορέας που κάνει τέτοιου είδους μετρήσεις.  

 

 
Εικόνα 6.14: Μηχανικές ιδιότητες κατασκευαστή ABS υλικού από 

κατάλογο Solidworks 2014. 

 

Για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας του εκτυπώσιμου υλικού ABS 

διενεργήθηκαν κάποιες υπολογιστικές δοκιμές και κάποιες προσομοιώσεις στο πρόγραμμα 

Solidworks 2014 για την εξακρίβωση όσο το δυνατών καλύτερα των αποτελεσμάτων. Στο 

εργαστήριο CAD/CAM του ΤΕΙ Κρήτης εκτυπώθηκαν 2 ορθογώνια δοκίμια διαστάσεων 

150x10x5mm και ένα ίσιο φτερό μήκους 160mm.  
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Εικόνα 6.15:  Δοκίμια και ίσιο φτερό από 3D-εκτύπωση με ABS υλικό. 

 

Τα δοκίμια διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο εκτύπωσης από τον 3D Printer. Το ένα 

είναι εκτυπωμένο οριζόντια και το άλλο κάθετα, με τις γραμμές εκτύπωσης να είναι αρκετά 

ευδιάκριτες αν τα κοιτάξουμε προσεκτικά από κοντά. Το φτερό είναι σε μήκος όπως και το 

καμπύλο που πρόκειται να κατασκευαστεί απλά δεν είναι καμπύλο. Επιλέχθηκε να γίνει δοκιμή 

σε ίσιο φτερό για να δούμε πώς αποκρίνεται το εκτυπωμένο υλικό σε ένα φτερό παρόμοιας 

δομής σχεδιαστικά με παρόμοιες διαστάσεις. Το φτερό αυτό είναι κάθετα εκτυπωμένο.   

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις κάμψης στα 2 ορθογώνια δοκίμια. 

Όπως φαίνεται και στις εικόνες 6.16 και 6.17, τα δοκίμια τοποθετήθηκαν στη μέγγενη του 

εργαστηρίου. Σκοπός των μετρήσεων είναι να τοποθετηθούν δυνάμεις (υπό μορφή μαζών) σε 

διάφορα σημεία πάνω στα δοκίμια ώστε να μετρηθεί το μήκος κάμψης τους.    
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Εικόνα 6.16                               Εικόνα 6.17  

 

Στη συνέχεια μετρήθηκε το ύψος του δοκιμίου με τον υψομετρικό χαράκτη ώστε αυτή η 

απόσταση να είναι το σημείο μηδέν ή η απόσταση αναφοράς του δοκιμίου χωρίς φορτίο. Για 

βάρη χρησιμοποιήθηκαν διάφορα μεταλλικά αντικείμενα από το χώρο του εργαστηρίου, όπως 

παξιμάδια και ροδέλες αφού πρώτα μετρήθηκε το βάρος τους σε ζυγαριά ακρίβειας (1/100 του 

γραμμαρίου). Με τη βοήθεια κλωστής τα βάρη δέθηκαν και τοποθετήθηκαν στα διάφορα σημεία 

πάνω στα δοκίμια όπου μετά με τον υψομετρικό χαράκτη  μετρήθηκε με ακρίβεια η απόσταση 

της κάμψης στο σημείο που τοποθετήθηκε το βάρος κάθε φορά. Τέλος, έγινε χρήση ενός 

μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας, ο οποίος φαίνεται 

παρακάτω: 

Ε = 
𝐹 · 𝐿3

3 ·𝐼·𝛿
       (σχέση 6.1) 

 

Όπου Ε = μέτρο ελαστικότητας σε Pascal, F = η δύναμη υπό μορφή βάρους σε Newton, L = 

το μήκος του ελεύθερου δοκιμίου για κάμψη έως το σημείο τοποθέτησης δύναμης σε m, δ = το 

βέλος κάμψης σε m και 𝐼  = η ροπή αδράνειας   
𝑏·ℎ3

12
 , όπου  b το πλάτος του δοκιμίου σε m και 

h το ύψος του δοκιμίου σε m. 

Δοκιμή 1: Οριζόντια εκτυπωμένο δοκίμιο. 

 L = 0,119 m  

 F = 1.6 Nt 

 δ = δαρχ - δτελ = 0.0056 m 

 b = 0.0104 m 

 h = 0.005 m 

Άρα από τη σχέση 6.1 προκύπτει Ε = 1,481,428,571 Pascal = 1.48 GPascal. 
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Εικόνες 6.18 και 6.19: Μετρήσεις του οριζόντια εκτυπωμένου δοκιμίου. 

 

Δοκιμή 2: Κάθετα εκτυπωμένο δοκίμιο. 

 L = 0,111 m  

 F = 1.6 Nt 

 δ = δαρχ - δτελ = 0.0063 m 

 b = 0.010 m 

 h = 0.005 m 

Άρα από τη σχέση 6.1 προκύπτει Ε = 1,111,895,122 Pascal = 1.11 GPascal. 

 
Εικόνες 6.20 και 6.21:  Μετρήσεις του κάθετα εκτυπωμένου δοκιμίου. 
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Για το κάθετα εκτυπωμένο δοκίμιο έγιναν και άλλες δύο δοκιμές με παρόμοιο τρόπο οι 

οποίες περιγράφονται παρακάτω.  

Η πρώτη: 

 L = 0,132 m  

 F = 2,04 Nt 

 δ = δαρχ - δτελ = 0.012 m 

 b = 0.010 m 

 h = 0.005 m 

Άρα από τη σχέση 6.1 προκύπτει Ε = 1,251,182,592 Pascal = 1.25 GPascal. 

 

Η δεύτερη: 

 L = 0,0911 m  

 F = 2,04 Nt 

 δ = δαρχ - δτελ = 0.0048 m 

 b = 0.010 m 

 h = 0.005 m 

Άρα από τη σχέση 6.1 προκύπτει Ε = 1,028,238,922 Pascal = 1.03 GPascal. 

  

 

 
Εικόνα 6.22:  Συμπληρωματικές μετρήσεις του κάθετα εκτυπωμένου δοκιμίου. 
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Μετά από δοκιμές των δοκιμίων δοκιμάστηκε και το φτερό σε κάμψη όπως αναφέραμε και 

πιο πάνω. Επειδή το φτερό κατασκευαστικά δεν έχει ομοιόμορφη δομή, κατά το μήκος του, δεν 

μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μαθηματική σχέση υπολογισμού του μέτρου ελαστικότητας. 

Έτσι, αυτό που πραγματοποιήθηκε ήταν να μετρήσουμε το βέλος κάμψης του φτερού σε κάθε 

πείραμα και μετά να πάμε στο πρόγραμμα και να βάλουμε κάποιο μέτρο ελαστικότητας στις 

ιδιότητες του υλικού (επιλέχθηκε μια μέση τιμή του μέτρου ελαστικότητας από το κάθετα 

εκτυπωμένο δοκίμιο για τον λόγο ότι και το φτερό είναι εκτυπωμένο κάθετα) έτσι ώστε να μας 

δώσει τις ίδιες ή πολύ κοντινές παραμορφώσεις με τις εργαστηριακές μετρήσεις. Η διαδικασία 

αυτή περιγράφεται παρακάτω. 

 

Δοκιμή 1: φτερό (εργαστηριακές μετρήσεις). 

 Τοποθέτηση βάρους στην 7η τομή. 

 F = 3.03 Nt 

 Βέλος κάμψης 0.75 cm. 

 

 

Εικόνες 6.23 και 6.24:  Πρώτη δοκιμή του κάθετα εκτυπωμένου φτερού. 

 

 

Solidworks 2014 

 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η τιμή του μέτρου ελαστικότητας στη θέση Elastic Modulus 

το οποίο επιλέχτηκε για τη μελέτη. 
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Εικόνα 6.25:  Ιδιότητες εκτυπώσιμου υλικού ABS σε Solidworks 2014. 

 

Όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα, που είναι τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης 

της πρώτης δοκιμής του φτερού, φαίνεται στο σημείο που εφαρμόστηκε η δύναμη, η τιμή του 

βέλους κάμψης που είναι 7.394 x 10-1 cm = 0.74 cm και είναι πολύ κοντά στην πειραματική 

(εργαστηριακή) τιμή που είναι 0.75 cm. 

 

 
Εικόνα 6.26:  Πρώτη στατική μελέτη φτερού σε Solidworks 2014. 

 

Από την πρώτη δοκιμή επαληθεύτηκε η τιμή του μέτρου ελαστικότητας ότι είναι κάπου στο 

1.1 GPa. 

 

Δοκιμή 2: φτερό (εργαστηριακές μετρήσεις). 

 Τοποθέτηση βάρους στην 7η τομή. 

 F = 1.156 Nt 

 Βέλος κάμψης 0.29 cm. 
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Solidworks 2014 

Η τιμή του μέτρου ελαστικότητας διατηρήθηκε όπως και πριν. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στην παρακάτω εικόνα.  

 

 

Εικόνα 6.27: Δεύτερη στατική μελέτη φτερού σε Solidworks 2014. 

 

Όπως βλέπουμε και στην εικόνα της στατικής μελέτης το βέλος κάμψης στο σημείο που 

εφαρμόστηκε η δύναμη είναι 2.828 x 10-1 cm = 0.28 cm και η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στην 

πειραματική τιμή που είναι 0.29 cm. 

Δοκιμή 3: φτερό (εργαστηριακές μετρήσεις). 

 Τοποθέτηση βάρους στην 10η τομή. 

 F = 1.156 Nt 

 Βέλος κάμψης 2.48 cm. 
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Εικόνες 6.28 και 6.29:  Τρίτη δοκιμή του κάθετα εκτυπωμένου φτερού. 

 

Solidworks 2014 

Η τιμή του μέτρου ελαστικότητας διατηρήθηκε όπως και πριν. Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Εικόνα 6.30:  Τρίτη στατική μελέτη φτερού σε Solidworks 2014. 
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Όπως βλέπουμε και στην εικόνα 6.30 της στατικής μελέτης το βέλος κάμψης στο σημείο που 

εφαρμόστηκε η δύναμη είναι 2.605 x 10-2 m = 0.26 cm και η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στην 

πειραματική τιμή που είναι 2.48 cm. 

Συνοψίζοντας έχουμε διάφορες τιμές για το μέτρο ελαστικότητας , από 1.03-1.48 GPascal. Η 

τιμή 1.48 GPascal μετρήθηκε για το οριζόντια εκτυπωμένο δοκίμιο και αυτή η διαφορά είναι 

κάπως αναμενόμενη αν σκεφτούμε τη διεύθυνση των γραμμών εκτύπωσης. Η τιμή 1.11 GPascal 

επιλέχθηκε ήταν η μέση μέτρηση, που έγινε για το κάθετα εκτυπωμένο δοκίμιο, μεταξύ των 

τιμών 1.03-1.25 GPascal. Συνεπώς αυτή η τιμή επιλέχθηκε για τις στατικές μετρήσεις διότι το 

φτερό είναι και αυτό κάθετα εκτυπωμένο. Τέλος να πούμε ότι οι τιμές επαληθεύτηκαν με τα 

αποτελέσματα της κάμψης. Σφάλμα στις μετρήσεις φυσικά υπάρχει και οι τιμές των μετρήσεων 

όσες φορές και να γίνουν θα βγάλουν διαφορετικά αποτελέσματα.  

 

6.5.2 Εύρεση μέγιστης τάσης σmax. 

 

Για την εύρεση της μέγιστης τάσης (σmax) στην οποία αντέχουν τα δοκίμια, θα πρέπει αυτά να 

υποστούν στατική δοκιμή μέχρι να σπάσουν. Η τιμή της μέγιστης τάσης που θα βρεθεί για κάθε 

ένα δοκίμιο ονομάζεται και αλλιώς τάση θραύσης (σfracture).  

Το υλικό ABS παρουσιάζει ελαστική και τη συνέχεια πλαστική παραμόρφωση. Έτσι η 

μέγιστη τάση σ στο σημείο που τελειώνει η ελαστική περιοχή είναι η τάση ορίου διαρροής 

(σyield). 

Για τη σωστή καταγραφή και το σωστό έλεγχο των τιμών που μεταβάλλονται οι μετρήσεις θα 

πραγματοποιηθούν τοποθετώντας βάρος το οποίο αυτό θα αυξάνει σταδιακά σε κάθε μέτρηση 

ενώ κάθε φορά θα μετριέται το βέλος κάμψης  του δοκιμίου. 

Θραύση οριζόντια εκτυπωμένου δοκιμίου. 

Αρχικά το δοκίμιο τοποθετήθηκε στη μέγγενη, και του δόθηκε μια μικρή κλίση προς τα πάνω 

(εικόνα 6.31), έτσι ώστε με την τοποθέτηση του βάρους η δύναμη να εφαρμόζεται κάθε φορά 

όσο το δυνατόν πιο κάθετα. Στο σημείο αυτό μετρήθηκε και το ύψος του με τη βοήθεια του 

υψομετρικού χαράκτη για να βρεθεί το σημείο αναφοράς για τη μέτρηση του βέλους κάμψης 

κάθε φορά. 

 

Εικόνα 6.31 
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Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε συγκεκριμένο σημείο ένας γάντζος για να μπορούμε να 

κρεμάμε τα βάρη για κάθε μέτρηση (εικόνα 6.32). 

 

Εικόνα 6.32 

 

Τα δεδομένα για τους υπολογισμούς φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) 0.15 

ΠΛΑΤΟΣ b (m) 0.0104 

ΥΨΟΣ h (m) 0.005 

ΔΕΣΙΜΟ ΣΕ ΜΕΓΓΕΝΗ (m) 0.0169 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ ΑΚΡΗ 
ΔΟΚΙΜΙΟΥ (m) 

0.004 

ΒΑΡΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ (gram) 10.03 

1 gram = 0.0098 Nt 0.0098 

ΜΗΚΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ L (m) 0.1291 
Πίνακας 6.3: Δεδομένα πειράματος. 

 
Πίνακας 6.4:  Αποτελέσματα πειράματος. 
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Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται συγκεντρωτικά στον παραπάνω πίνακα 6.4. 

 

 Στη στήλη Βάρος (gram) αναφέρεται το βάρος σε γραμμάρια που τοποθετήθηκε για 

κάθε μέτρηση (συν το βάρος του γάντζου). Το βάρος μετριόταν κάθε φορά με ζυγαριά 

ακριβείας και στην επόμενη στήλη Βάρος (Nt) μετατρέπονται σε Nt. 

 Στη στήλη Βέλος Κάμψης (m) είναι η απόσταση κάμψης του δοκιμίου. Ο τύπος που 

χρησιμοποιείται κάθε φορά είναι: (σημείο αναφοράς-σημείο κάμψης)/100. 

Σημείωση: ο υψομετρικός χαράκτης μετράει σε εκατοστά γι αυτό το διαιρούμε με το 100 

για να το μετατρέψουμε σε μέτρα. 

 Στη στήλη Μέτρο Ελαστικότητας Ε (Pa) υπολογίζεται το μέτρο ελαστικότητας στο 

συγκεκριμένο σημείο μέτρησης βάση του τύπου Ε = 
𝐹 · 𝐿3

3 ·𝐼·𝛿
  όπως και στη προηγούμενη 

ενότητα, ενώ στη στήλη Ε (GPa) μετατρέπεται το σε GPa διαιρώντας το με το 109. 

 Στη στήλη ε (Δl/l) υπολογίζεται η παραμόρφωση διαιρώντας το βέλος κάμψης (m) με το 

μήκος ελεύθερου δοκιμίου L (m) και είναι καθαρός αριθμός.  

 Στη στήλη σ (Pa) υπολογίζεται η τάση σ σε εκείνο το σημείο βάση του τύπου : 

 

𝜎𝑀𝑎𝑥 = 
𝑀𝑀𝑎𝑥  

𝑊𝑧
 = 

𝑀𝑀𝑎𝑥 𝑧𝑀𝑎𝑥

𝐼𝑧
 = 

(𝐹·𝐿)·(
ℎ

2
)

(𝑏·ℎ3)/12
     (σχέση 6.2) 

 

Όπου 𝑀𝑀𝑎𝑥  είναι η μέγιστη ροπή σε εκείνο το σημείο, 𝑊𝑧 η ροπή αντίστασης που 

ισούται με (b·h2)/6 , 𝑧𝑀𝑎𝑥 η μέγιστη απόσταση του σημείου με τάση σ από τον παραπάνω 

άξονα και 𝐼𝑧 η ροπή αδρανείας (b·h3)/12. 

 

 Τέλος, στη στήλη σ (MPa)  μετατρέπεται η τάση σε MPa διαιρώντας τη με το 106. 

Παρακάτω φαίνεται το διάγραμμα Τάσης – Παραμόρφωσης. 

 

Διάγραμμα 6.2:  Τάση – Παραμόρφωση. 
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Άρα για το οριζόντια εκτυπωμένο δοκίμιο η μέγιστη τάση σ είναι 32.57 MPa. Από την 9η 

μέτρηση και μετά παρατηρούμε πως το μέτρο ελαστικότητας πέφτει απότομα. Αυτό λογικά 

οφείλεται στο ότι από εκεί και μετά το υλικό του δοκιμιού παρουσίασε πλαστική παραμόρφωση. 

Παρακάτω φαίνονται κάποιες εικόνες από τις μετρήσεις στο οριζόντια εκτυπωμένο δοκίμιο. 

 

 
Εικόνα 6.33:  Μετρήσεις στο οριζόντια εκτυπωμένο δοκίμιο. 

 

 

Θραύση κάθετα εκτυπωμένου δοκιμίου.   

Οι μετρήσεις έγιναν με πανομοιότυπο τρόπο όπως και στο προηγούμενο πείραμα.  
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Εικόνα 6.34                                 Εικόνα 6.35 

 

Τα δεδομένα για τους υπολογισμούς φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) 0.15 

ΠΛΑΤΟΣ b (m) 0.01 

ΥΨΟΣ h (m) 0.005 

ΔΕΣΙΜΟ ΣΕ ΜΕΓΓΕΝΗ (m) 0.0169 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΑΠΟ ΑΚΡΗ 
ΔΟΚΙΜΙΟΥ (m) 

0.004 

ΒΑΡΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ (gram) 10.03 

1 gram = 0.0098 Nt 0.0098 

ΜΗΚΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ L (m) 0.1291 
Πίνακας 6.5:  Δεδομένα πειράματος. 

 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των μετρήσεων φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω 

πίνακα. 
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Πίνακας 6.6:  Αποτελέσματα πειράματος. 

 

 

Διάγραμμα 6.3:  Τάση – Παραμόρφωση. 

 

Για το κάθετα εκτυπωμένο δοκίμιο, η μέγιστη τάση σ είναι 28.08 MPa. Ομοίως και εδώ από 

την 10η μέτρηση και μετά το μέτρο ελαστικότητας πέφτει απότομα που λογικά σημαίνει πως 

έχουμε περάσει σε πλαστική παραμόρφωση. Παρακάτω φαίνονται κάποιες εικόνες από τις 

μετρήσεις στο κάθετα εκτυπωμένο δοκίμιο. 
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Εικόνα 6.36:  Μετρήσεις στο κάθετα εκτυπωμένο δοκίμιο. 

 

 

6.6 Προσομοίωση καμπύλου φτερού. 

 

Πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ενέργεια για προσομοίωση πρέπει αρχικά να οριστεί στον 

κατάλογο των υλικών του προγράμματος, το υλικό με τις μηχανικές ιδιότητες που 

υπολογίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Έτσι, στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η 

ονομασία που έχει δοθεί στο υλικό καθώς και οι μηχανικές του ιδιότητες.  
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Εικόνα 6.37:  Ιδιότητες εκτυπώσιμου υλικού ABS. 

 

Στη συνέχεια επιλέγουμε αυτό το υλικό αυτό από την εντολή ‘apply material to all bodies’ 

και πατάμε ‘apply’. Έτσι ολόκληρο το φτερό είναι δηλωμένο πως είναι από αυτό το υλικό. 

 

6.6.1 Διαδικασία προσομοίωσης καμπύλου φτερού. 

 

 
Εικόνα 6.38: Στατική μελέτη σε Solidworks 2014 για 10 m/sec. 
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Κατά τη διαδικασία της προσομοίωσης γίνεται στατική μελέτη στο φτερό. Έτσι το πιο 

σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας είναι να οριστούν οι κατάλληλοι παράμετροι με τις 

σωστές τιμές. Αυτές οι παράμετροι είναι οι εξής:  

 Υλικό. Το υλικό δηλώνεται με τη διαδικασία που περιγράψαμε πιο πάνω. Διαφορετικές 

τιμές στις ιδιότητες του υλικού μας βγάζουν διαφορετικά αποτελέσματα. Πολύ 

σημαντικές τιμές είναι η τιμή του μέτρου ελαστικότητας (Elastic Modulus) που δηλώνει 

το πόσο εύκαμπτο είναι το υλικό και η μέγιστη τάση (Tensile Strength) που μπορεί να 

αντέξει το υλικό ώστε να μη σπάσει.    

 Πάκτωση. Σε αυτή τη παράμετρο ορίζουμε το τμήμα του φτερού το οποίο είναι 

σταθερό. Το τμήμα αυτό είναι εκεί που δένει με την πλήμνη, το οποίο δεν 

παραμορφώνεται. Έτσι το ορίζουμε με την εντολή Fixed Geometry και είναι οι 

επιφάνειες που φαίνονται στη παραπάνω εικόνα 6.38 με τα πράσινα μικρά βέλη. Με 

αυτό τον τρόπο δηλώνουμε ότι το φτερό σε εκείνο το σημείο είναι σταθερό και με την 

τοποθέτηση των δυνάμεων αυτό παραμορφώνεται σε όλο το υπόλοιπο μήκος του. 

 Δυνάμεις. Οι δυνάμεις τοποθετούνται υπό μορφή πίεσης σε κάθε τομέα του φτερού. 

Έχουμε 10 τομές στο φτερό οπότε αυτές δημιουργούν 9 τομείς που επενεργούν οι 

δυνάμεις. Αφού αρχικά μετρήσουμε το εμβαδόν του κάθε τομέα σε mm2 (μέσω 

προγράμματος) και γνωρίζοντας τη δύναμη σε Nt που έχει υπολογιστεί από το 

πρόγραμμα Δινηλίδα, τότε υπολογίζουμε την πίεση για κάθε τομέα από το λόγο 

δύναμης προς επιφάνεια (Nt/mm2). Αυτές οι τιμές είναι σε MPascal. Στην παραπάνω 

εικόνα 6.38 οι δυνάμεις φαίνονται με τα κόκκινα βέλη στη κάτω πλευρά του φτερού. 

 Mesh. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική και είναι υποχρεωτική για να γίνει η 

προσομοίωση. Όσο καλύτερη ποιότητα στο Mesh τόσο πιο ακριβή θα είναι τα 

αποτελέσματα. Απαιτεί χρόνο και σχεδιαστικά το μοντέλο μας να μην έχει ατέλειες στη 

δομή του πχ. Όλες οι επιφάνειες πρέπει να έχουν ένα ορισμένο πάχος.  

 Για κάθε διαφορετική προσομοίωση, δηλαδή για κάθε διαφορετική ταχύτητα ανέμου, όλα τα 

παραπάνω είναι τα ίδια. Το μόνο που αλλάζει είναι οι δυνάμεις (πιέσεις) σε κάθε προσομοίωση.  

Αφού οριστούν σωστά όλα τα παραπάνω, από την εντολή Run This Study εκτελούμε την 

προσομοίωση. Για την ολοκλήρωση της χρειάζεται κάποιος χρόνος (2-3 λεπτά συνήθως). Μόλις 

ολοκληρωθεί, αυτομάτως εμφανίζονται τα αποτελέσματα. Αυτά που μας ενδιαφέρουν στη 

συγκεκριμένη μελέτη είναι το Stress VonMises και το Displacement. Στις παρακάτω εικόνες 

φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Στην εικόνα 6.39 για 

παράδειγμα βλέπουμε πως στη μέση του φτερού, στο σημείο με το κόκκινο χρώμα, η τιμή της 

τάσης που ασκείται σε εκείνο το σημείο έχει τιμή 5.75 x 106 (N/m2) Pascal ή 5.75 MPascal. Από 

αυτή την ανάλυση μπορούμε να δούμε τα σημεία που φορτίζονται περισσότερο και να 

διαπιστώσουμε αν το φτερό αντέχει στις δυνάμεις που εφαρμόζονται πάνω του και δεν σπάει. 

Στο σημείο κάτω δεξιά της εικόνας 6.39 υπάρχει η ένδειξη: Yield strength 2.36 x 107 Pascal. 

Αυτό σημαίνει πως η μέγιστη τάση που αντέχει το φτερό είναι 23.6 MPascal (τιμή από τις 

ιδιότητες υλικού που δηλώσαμε). Αφού λοιπόν η μέγιστη τιμή με το κόκκινο χρώμα δεν 

ξεπερνάει αυτή τη τιμή τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. 
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Εικόνα 6.39: Αποτελέσματα τάσης της στατικής μελέτης για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec. 

 

Ομοίως και στην εικόνα 6.40, όπου φαίνεται η παραμόρφωση του φτερού, στο ακροπτερύγιο 

για παράδειγμα που έχει κόκκινο χρώμα, η παραμόρφωση είναι 2.14 x 10-2 m ή 2.14 cm. 

 

Εικόνα 6.40: Αποτελέσματα παραμόρφωσης της στατικής μελέτης για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec. 

 

 

Παρακάτω φαίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις για τις 

ταχύτητες ανέμου 10, 13, 16 και 19 m/sec. 
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 Stress VonMises (N/m2) - Pascal Displacement (m) 

 

 

 

10 

m/sec 

  

 

 

 

13 
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19 

m/sec 
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Για την μέτρηση της γωνιάς στροφής του φτερού (twist angle) θα πρέπει να γίνει μια άλλη 

διαδικασία. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να μπορούμε να επέμβουμε σχεδιαστικά στο παραμορφωμένο 

μοντέλο (μετά την προσομοίωση) σε σύγκριση με το αρχικό μοντέλο πριν τη προσομοίωση, με 

σκοπό την σύγκριση τους για την εύρεση της γωνίας στροφής. Έτσι ακολουθούμε πάντα την 

παρακάτω διαδικασία που θα περιγραφεί. 

 

6.6.2 Διαδικασία μέτρησης γωνίας συστροφής (twist angle). 

 

Αρχικά πατάμε δεξί κλικ πάνω στα Results (εικόνα 6.41) και εμφανίζεται ένα παράθυρο όπου 

επιλέγουμε την εντολή ‘Create Body from Deformed Shape’. Με αυτή την εντολή το πρόγραμμα 

μετατρέπει το παραμορφωμένο μοντέλο σε σχεδιαστικό μοντέλο και μπορούμε να το 

διαχειριστούμε.     

 

Εικόνα 6.41 

 

Στην παρακάτω εικόνα 6.42 φαίνεται το νέο μοντέλο που προήλθε από το παραμορφωμένο 

μοντέλο. 

 
Εικόνα 6.42 
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Έτσι μπορούμε να βάλουμε το αρχικό μοντέλο και το παραμορφωμένο μοντέλο σε κοινή 

περιοχή σχεδίασης (το ένα πάνω στο άλλο) με κοινό σημείο το κέντρο περιστροφής τους για να 

δούμε ποιες είναι οι διαφορές τους όσων αφορά την παραμόρφωση (εικόνα 6.43). Αυτή η 

διαδικασία γίνεται όταν πατήσουμε την εντολή Make Assembly from Part/Assembly από το 

μενού File αρκεί να έχουμε ανοικτά τα 2 αρχεία που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε.  

 

 
Εικόνα 6.43: Διαφορά φτερού σε παραμόρφωση για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec. 

 

Για την μέτρηση της γωνίας στροφής έγιναν πολλές δοκιμές με διαφορετικές μεθόδους 

μετρήματος στο πρόγραμμα του Solidworks 2014 και κατόπιν αυτών των δοκιμών καταλήξαμε 

στην πιο σωστή και ασφαλή μέθοδο μετρήματος. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε τομές δύο 

διαστάσεων των μοντέλων που έχουν τη μορφή της εικόνας 6.43. Έτσι από τον τύπο αρχείου 

Solidworks Assembly (εικόνα 6.43) πατάμε από το μενού File την εντολή Make Drawing from 

Part/Assembly. Επιλέγουμε την Top View (μόνο) και την κάνουμε εισαγωγή στην περιοχή 

σχεδίασης. Επιλέγουμε την εντολή Section View και δηλώνουμε που θέλουμε να γίνει τομή 

(εικόνα 6.44).     

 

Εικόνα 6.44 
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Αφού πατήσουμε στα σημεία που θέλουμε μας εμφανίζει τις 2 τομές των φτερών και τις 

βάζουμε κάτω από το αρχικό σχέδιο (εικόνα 6.44). Στη συνέχεια κάνουμε zoom σε εκείνη τη 

περιοχή και σχεδιάζουμε τις 2 χορδές στις τομές των φτερών και στη συνέχεια με την εντολή 

Smart Dimension μετράμε την μεταξύ τους γωνία (εικόνα 6.45). Η τιμή αυτή δηλώνει την 

στροφή του φτερού σε εκείνη την τομή που επιλέχτηκε για μια συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η τιμή 4.52ο για την 7η τομή σε ταχύτητα ανέμου 10 m/sec. 

Έτσι με αυτή τη διαδικασία μετράμε τις γωνίες στροφής σε κάθε τομή και σε κάθε ταχύτητα 

ανέμου. 

 

Εικόνα 6.45: Μέτρηση γωνίας. 

 

6.6.3 Αποτελέσματα προσομοιώσεων. 

 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα όσον αφορά τις 

τιμές των γωνιών στροφής όπως μετρήθηκαν με την παραπάνω διαδικασία. Στον πίνακα 6.7 

φαίνονται τα δεδομένα της γεωμετρίας του φτερού που είναι κοινά σε κάθε προσομοίωση. 

 

Πίνακας 6.7 
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Στον πίνακα 6.8 φαίνονται οι δυνάμεις που τοποθετήθηκαν σε κάθε επιφάνεια του φτερού σε 

συγκεκριμένες ταχύτητες ανέμου.  

 
Πίνακας 6.8 

 

Στον πίνακα 6.9 φαίνονται τα αποτελέσματα της στροφής σε κάθε τομή για συγκεκριμένες 

ταχύτητες ανέμου.  

 
Πίνακας 6.9 
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6.7 Κατασκευή φτερών σε 3D Printer. 

 

Η εκτύπωση των πτερυγίων για την καμπύλη και την ίσια πτερύγωση έγιναν στους 

τρισδιάστατους εκτυπωτές (3D printers) του τμήματος μας. Επίσης εκτυπώθηκαν και οι 

πλήμνες. Οι δύο εκτυπωτές ανήκουν στο εργαστήριο CAD/CAM του ΤΕΙ Ηρακλείου και είναι 

της εταιρίας STRATASYS και τα μοντέλα είναι το Dimension Elite (εικόνα 6.46) και το 

Dimension BST 768. Είναι πανομοιότυποι με μόνη διαφορά ότι ο Dimension Elite υποστηρίζει 

τη χρήση υδροδιαλυτών στηριγμάτων [7]. 

 
Εικόνα 6.46: Τρισδιάστατος εκτυπωτής εργαστηρίου. 

 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται το καμπύλο φτερό κατά τη διαδικασία κατασκευής του στο 

3D Pinter του εργαστηρίου. Η εκτύπωση ξεκινάει από την βάση και σιγά-σιγά χτίζεται προς τα 

πάνω. Λόγω της γεωμετρίας του φτερού χρειάζεται αναγκαστικά να δημιουργηθεί και βάση 

υποστήριξης (support) για να μην ξεκολλήσει και πέσει και για να είναι σταθερό, χωρίς 

κραδασμούς, για να γίνει η εκτύπωση σωστά χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια των διαστάσεων 

του, κυρίως στο πάνω μέρος του. 

 

 

Εικόνες 6.47 και 6.48: Διαδικασία κατασκευής καμπύλου φτερού με βάση υποστήριξης. 
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Εικόνα 6.49: Καμπύλο φτερό κατά την ολοκλήρωση κατασκευής του. 

 

Στην εικόνα 6.50 φαίνεται η διαδικασία κατασκευής της πλήμνης. Λόγω του ότι η πλήμνη 

είναι μικρή σε ύψος και η βάση της εφάπτεται καλά στη βάση της εκτύπωσης, δε χρειάζεται 

κάποιο support. 

 
Εικόνα 6.50: Διαδικασία κατασκευής πλήμνης. 

 

Στην εικόνα 6.51 φαίνονται τα ίσια πτερύγια μετά το τέλος κατασκευής τους. Λόγω της 

γεωμετρίας τους δε χρειάστηκαν κάποιο support καθώς ήταν σταθερά κατά τη διαδικασία 

κατασκευής τους. 
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Εικόνα 6.51:  Ίσια φτερά μετά το τέλος της κατασκευής. 

 

Στην παρακάτω εικόνα 6.52, φαίνεται η πλήμνη και τα πτερύγια πριν τη συναρμολόγηση 

τους. Φαίνεται ξεκάθαρα η γεωμετρία στο σημείο που θα γίνει η ένωση τους. Για τα ίσια και για 

τα καμπύλα πτερύγια τα σημεία αυτά της ένωσης είναι ίδια.  

 

Εικόνα 6.52:  Φτερά και πλήμνη πριν τη συναρμολόγηση [7].  

 

Μια σημαντική διαδικασία είναι η ζυγοστάθμιση του ρότορα. Αν και τα φτερά σχεδιαστικά 

είναι ακριβώς τα ίδια, κατά την εκτύπωση υπάρχει πιθανότητα σε κάποια σημεία να έχει μπει 

περισσότερο ή λιγότερο υλικό. Έτσι τα φτερά πιθανόν να μην έχουν ακριβώς το ίδιο βάρος. 
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Αφού λοιπόν ζυγιστούν σε ζυγαριά ακριβείας, στη συνέχεια τρίβονται με ψιλό υαλόχαρτο για να 

φύγουν οι ατέλειες από τις γωνίες και να ζυγίζουν το ίδιο βάρος. Αυτό είναι σημαντικό διότι 

κατά την μέτρηση τους στην αεροσήραγγα δεν θα έχουμε κραδασμούς οι οποίοι είναι 

επικίνδυνοι για τη θραύση των φτερών.  

 
Εικόνα 6.53:  Πτερύγωση κατά τη διαδικασία ελέγχου ζυγοστάθμισης. 

 

Γι αυτό το λόγο τοποθετούμε το ρότορα σε έναν ίσιο άξονα και στη συνέχεια τον 

στερεώνουμε στη συσκευή που φαίνεται στην εικόνα 6.53. Γυρίζοντας το ρότορα με το χέρι 

πρέπει αυτός να μην ισορροπεί κάθε φορά στο ίδιο σημείο. Με αυτή τη διαδικασία ελέγχουμε 

την ζυγοστάθμιση του ρότορα και έτσι δεν έχουμε προβλήματα κραδασμών. Αυτή η διαδικασία 

γίνεται για την πτερύγωση με τα ίσια φτερά αλλά και για αυτήν με τα καμπύλα φτερά. Μετά το 

τέλος αυτής της διαδικασίας μπορούμε να πάρουμε μετρήσεις στην αεροσήραγγα. 

 

6.8 Μετρήσεις σε αεροσήραγγα (ίσιου και καμπύλου φτερού).  

 

6.8.1 Περιγραφή πειραματικής εγκατάστασης. 

 

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αεροσήραγγα του εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας 

του ΤΕΙ Ηρακλείου. Στην εικόνα 6.54 φαίνεται η διάταξη της αεροσήραγγας.  
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Εικόνα 6.54: Διάταξη αεροσήραγγας εργαστηρίου Αιολικής ενέργειας [7]. 

 

Στην εικόνα 6.55 φαίνεται η πειραματική διάταξη με τα αισθητήρια όργανα για τις μετρήσεις. 

Στο μπροστινό μέρος βρίσκεται ο άξονας όπου τοποθετείται η φτερωτή. Από εκεί και μετά 

έχουμε το σημείο που παραλαμβάνει τα αξονικά φορτία (Axial loads) που εσωτερικά περιέχει 

ρουλεμάν, 2 σύνδεσμοι για τον άξονα (Coupling), το ροπόμετρο (Torque meter), το μηχανικό 

φρένο (Mechanical Brake) που χρησιμοποιεί δισκόφρενο με τακάκια, τον ελεγκτή του φρένου 

που χρησιμοποιεί ένα μικρό ηλεκτρικό μοτέρ για να κινεί τις δαγκάνες για το φρενάρισμα και 

τέλος την κυψέλη φορτίων (Load Cell) για τη μέτρηση της οπισθέλκουσας δύναμης (Drag).  

 

 
Εικόνα 6.55:  Πειραματική διάταξη [8]. 
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Η πειραματική διάταξη της αεροσήραγγας μπορεί σε πραγματικό χρόνο να μετρήσει ή να 

ελέγξει τα παρακάτω: 

 Ταχύτητα ανέμου αεροσήραγγας [m/sec] 

 Ταχύτητα περιστροφής [RPM] 

 Ροπή [m·Nm] 

 Οπισθέλκουσα δύναμη [Nt] 

 Φρενάρισμα άξονα περιστροφής (πλήρη έλεγχο) 

 Αποθήκευση όλων των παραπάνω ταυτόχρονα σε μορφή .txt 

 

Ο έλεγχος της πειραματικής διάταξης γίνεται μέσω H/Y κάνοντας χρήση του προγράμματος 

Labview (εικόνα 6.56). Ένα ειδικό αρχείο βάση αυτού του προγράμματος έχει δημιουργηθεί 

(από το προσωπικό του εργαστηρίου) με σκοπό τον πλήρη έλεγχο όλων των παραπάνω. Η 

διαδικασία της μέτρησης είναι απλή και λειτουργική λόγω της απλότητας του προγράμματος 

αλλά θέλει μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση του για την αποφυγή ζημιών.  

 

 

Εικόνα 6.56: Πρόγραμμα Labview για έλεγχο αεροσήραγγας. 

 

Βάση των όσων είπαμε πιο πάνω, μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφοροι τύποι μετρήσεων 

όπως: 

 Χωρίς φορτίο στη φτερωτή σε διάφορες ή σε συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου 

 Με σταθερό φορτίο στη φτερωτή κάνοντας χρήση μηχανικού φρεναρίσματος σε όποια 

ταχύτητα ανέμου θέλουμε 

 Με μεταβλητό φορτίο σε όποια ταχύτητα ανέμου θέλουμε 
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Συνδυάζοντας τις παραπάνω επιλογές, μπορούμε να πάρουμε ότι μέτρηση θέλουμε, σε όποια 

ταχύτητα θέλουμε και με όποιο φορτίο θέλουμε. Με τον όρο ‘φορτίο’ στις μετρήσεις εννοούμε 

τον περιορισμό ή αλλιώς τη δυσκολία περιστροφής του άξονα περιστροφής κάνοντας χρήση του 

μηχανικού φρένου. Το φορτίο αντιπροσωπεύει την μετατροπή της παραγόμενης ισχύος από την 

ανεμογεννήτρια και γενικά το σύστημα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

 

6.8.2 Μετρήσεις ίσιου και καμπύλου φτερού. 

 

Σε αυτή τη παράγραφο θα περιγραφεί η λογική και ο τρόπος μετρήσεων στην αεροσήραγγα 

για τις δύο φτερωτές. Από αυτά που γνωρίζουμε και περιμένουμε, θα είναι εύκολα αντιληπτό, με 

μια απλή μέτρηση, αν η φτερωτή με τα καμπύλα φτερά μπορεί να ικανοποιήσει τα αρχικά 

κριτήρια. Βασικό κριτήριο είναι ο αυτόματος έλεγχος της πτερύγωσης όσων αφορά την 

σταθεροποίηση της ταχύτητας περιστροφής σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με το ίσιο φτερό, 

για την ίδια ταχύτητα ανέμου, αλλά και την μείωση των αεροδυναμικών φορτίων πάνω στα 

πτερύγια όσο αυξάνει η ταχύτητα ανέμου. Αυτό σημαίνει ότι από μια ταχύτητα ανέμου και μετά 

(υπολογίζουμε 15-16 m/sec) η ισχύς της φτερωτής δεν θα ανεβαίνει γραμμικά αλλά θα 

σταθεροποιείται σε κάποιο επίπεδο και η ροπή της φτερωτής θα αρχίζει να πέφτει σε υψηλές 

ταχύτητες, πάντα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της ίσιας φτερωτής.  

Στις παρακάτω εικόνες (6.57 και 6.58) φαίνονται οι δύο φτερωτές τοποθετημένες στη 

πειραματική διάταξη.  

 

 

Εικόνα 6.57: Ίσια φτερωτή σε πειραματική εγκατάσταση. 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       147 

 

 
Εικόνα 6.58: Καμπύλη φτερωτή σε πειραματική διάταξη. 

 

Οι αρχικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την φτερωτή καμπύλης γεωμετρίας 

πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη χρήση μηχανικού φρένου (φορτίου) και έγινε καταγραφή της 

ταχύτητας περιστροφής (RPM), της ροπής (Torque-mNm), της ταχύτητας ανέμου (WS-m/sec) 

και της οπισθέλκουσας (Drag-Newton) από τα 12.84 m/sec (εικόνα 6.59) έως τα 18.65 m/sec 

(εικόνα 6.60). Ο ρυθμός δειγματοληψίας (sampling rate) ήταν προγραμματισμένος στα 100 

msec, δηλαδή 10 τιμές το δευτερόλεπτο. Οι τιμές σώζονται αυτόματα σε ένα αρχείο .txt όπου 

στη συνέχεια το ανοίγουμε με το excel για την πιο εύκολη επεξεργασία του. 

 

             

                                    Εικόνα 6.59                                     Εικόνα 6.60   
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Με την ίδια μέθοδο πραγματοποιηθήκαν και οι αρχικές μετρήσεις για την ίσια φτερωτή. Να 

υπενθυμίσουμε πως για την ίσια φτερωτή δε μας ενδιαφέρει η κάμψη και η συστροφή των 

πτερυγίων, όπως γίνεται στην φτερωτή καμπύλης γεωμετρίας, αλλά η γεωμετρία του φτερού και 

οι αρχικές γωνίες σφήνωσης που έχουν αυτά σχεδιαστεί. Έτσι έγινε καταγραφή των μετρήσεων 

από τα 6.08 m/sec (εικόνα 6.61), όπου είναι και η ταχύτητα που αρχίζει να περιστρέφεται η 

φτερωτή από μόνη της, έως τα 15.6 m/sec ταχύτητα ανέμου (εικόνα 6.62). 

     

Εικόνα 6.61                                                    Εικόνα 6.62  

 

Οι μετρήσεις αυτές που μόλις περιγράφηκαν είναι οι πρώτες για κάθε φτερωτή και σκοπός 

είναι να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 

6.9 Επεξεργασία μετρήσεων. 

 

Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράψουμε τη διαδικασία της επεξεργασίας μετρήσεων (bin 

method). Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται έχει προγραμματιστεί στο Labview από το 

προσωπικό του εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας. Σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε τη δυνατότητα 

να εισάγουμε τα αρχεία .txt από τις μετρήσεις της αεροσήραγγας και ομαδοποιούμε τα δεδομένα 

σε ότι εύρος θέλουμε με σκοπό να μειώσουμε τα σημεία για να εξάγουμε γραφικές παραστάσεις 

με τη βοήθεια του προγράμματος Excel. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα 6.63, έχει 

επιλεγεί στον άξονα x η ταχύτητα ανέμου (WS) και στον άξονα y η ταχύτητα περιστροφής 

(RPM). Το dx (=1) δηλώνει ότι το bin έχει γίνει για κάθε 1 m/sec ταχύτητας ανέμου. Στο 

γράφημα Raw Data φαίνονται όλα τα σημεία των μετρήσεων ενώ σε αυτό του Bin Results 
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φαίνονται τα αποτελέσματα μετά το bin. Πατώντας Save File σώζουμε αυτά τα σημεία σε ένα 

αρχείο τύπου .xls (εικόνα 6.64). 

 

 

Εικόνα 6.63:  Καμπύλο φτερό, Wind Speed-RPM bin method. 

 

 

Εικόνα 6.64:  Καμπύλο φτερό, Wind Speed-RPM δεδομένα για γράφημα μετά το bin. 

 

Από τις τιμές αυτές μπορούμε να φτιάξουμε τη γραφική παράσταση WS-RPM για τη 

φτερωτή καμπύλης γεωμετρίας. 

Όμοια, με τις μετρήσεις της φτερωτής καμπύλης γεωμετρίας, κάνουμε την επεξεργασία των 

μετρήσεων για την ίσια φτερωτή (εικόνες 6.65 και 6.66). Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο 

πως κατ’ επιλογή την ίσια φτερωτή δεν την δοκιμάσαμε σε ταχύτητες ανέμου πάνω από 16 

m/sec διότι σε παλαιότερες δοκιμές με παρόμοια φτερά είχε σπάσει σε τέτοιες ταχύτητες.  
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Εικόνα 6.65: Ίσιο φτερό, Wind Speed-RPM bin method. 

 

 

Εικόνα 6.66:  Ίσιο φτερό, Wind Speed-RPM δεδομένα για γράφημα μετά το bin. 

 

 

6.10 Αποτελέσματα μετρήσεων στην αεροσήραγγα.  

 

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα από τις μετρήσεις της αεροσήραγγας φαίνονται παρακάτω. 
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Διάγραμμα 6.4:  Καμπύλη φτερωτή, Ταχύτητα ανέμου – Στροφές. 

 

Στο διάγραμμα 6.4 φαίνεται η γραφική παράσταση της ταχύτητας ανέμου με την ταχύτητα 

περιστροφής. Παρατηρούμε πως η ταχύτητα περιστροφής της φτερωτή ανεβαίνει συνεχώς –

σχεδόν γραμμικά με την αύξηση της ταχύτητας του ανέμου. Αυτό δεν είναι θετικό καθώς 

δηλώνει πως στο φτερό δεν επιτυγχάνεται η απαραίτητη συστροφή. Πάντως παρατηρούμε μια 

μικρή μείωση της ταχύτητας περιστροφής στη φτερωτή καμπύλης γεωμετρίας π.χ. για ταχύτητα 

ανέμου 16 [m/sec] έχει περίπου 5000 [RPM], (βλέπε διάγραμμα 6.4), ενώ για την ίσια φτερωτή 

έχουμε για ταχύτητα ανέμου 16 [m/sec] περίπου 6500 [RPM] (βλέπε διάγραμμα 6.5).   

 

 

Διάγραμμα 6.5: Ίσια φτερωτή, Ταχύτητα ανέμου – Στροφές. 

 

Στο διάγραμμα 6.5, για την ίσια φτερωτή, φαίνεται η συνεχής αύξηση της ταχύτητας 

περιστροφής με την αύξηση της ταχύτητας ανέμου. Στη συγκεκριμένη φτερωτή περιμέναμε μια 

τέτοια συμπεριφορά καθώς οι αρχικές γωνίες σφήνωσης κατά το σχεδιασμό ήταν διαφορετικές 

και επίσης, όπως είπαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στο ίσιο φτερό δεν έχουμε συστροφή και 

έχουμε μικρότερες παραμορφώσεις.   
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7. ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί ο ανασχεδιασμός του καμπύλου φτερού, με νέα 

αρχικά δεδομένα όσον αφορά τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά, η επιλογή νέου υλικού 

κατασκευής βάση των μηχανικών του ιδιοτήτων, οι προσομοιώσεις μέσω Solidworks 2014 με 

τις ιδιότητες του νέου υλικού, η κατασκευή του, οι εργαστηριακές μετρήσεις για τον έλεγχο της 

σωστής γεωμετρίας και παραμορφώσεις του φτερού σε σύγκριση με το πρόγραμμα και τέλος η 

δοκιμή του στην αεροσήραγγα για εξαγωγή και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα 

της ίσιας φτερωτής.  

 

7.1 Επιλογή νέου υλικού κατασκευής.      

 

Από τα αποτελέσματα του προηγούμενου κεφαλαίου, βγήκε το συμπέρασμα πως το φτερό 

καμπύλης γεωμετρίας δεν πραγματοποιούσε την κατάλληλη συστροφή για να μας δώσει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Μετά από διάφορες δοκιμές στα υλικά στο πρόγραμμα και διάφορες 

προσομοιώσεις καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως ένα υλικό πιο εύκαμπτο, με μικρότερο μέτρο 

ελαστικότητας και καλής αντοχής σε εφελκυσμό, θα ήταν κατάλληλο γι’ αυτό που θέλαμε να 

επιτύχουμε. Έτσι, μετά από ενδελεχή έρευνα, καταλήξαμε πως το υλικό αυτό μπορεί να είναι το 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (High Density Polyethylene ή HDPE-300).    

Οι μηχανικές ιδιότητες του υλικού φαίνονται στην παρακάτω εικόνας.  

 
Εικόνα 7.1: Μηχανικές ιδιότητες υλικού HDPE-300 [9]. 

 

Έτσι, δημιουργούμε το υλικό στο κατάλογο του προγράμματος  με τις κατάλληλες μηχανικές 

ιδιότητες (εικόνα 7.2) 
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Εικόνα 7.2:  Υλικό HDPE-300 σε κατάλογο Solidworks 2014. 

 

Στη διαδικασία σχεδιασμού και προσομοίωσης του νέου καμπύλου φτερού θα πρέπει να 

επιλεγεί από τη λίστα των υλικών το υλικό που δημιουργήσαμε. 

 

7.2 Αρχικά δεδομένα καμπύλου φτερού. 

 

Τα αρχικά γεωμετρικά δεδομένα για το σχεδιασμό του καμπύλου φτερού φαίνονται στον 

πίνακα 7.1. Όπως περιγράφηκε και στη παράγραφο 6.1, τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από το 

υπολογιστικό φύλλο YpolFterou2.0. 

 

Πίνακας 7.1 
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Όμοια με την παράγραφο 6.1, θα πρέπει να γίνουν υπολογισμοί και προσομοιώσεις για το 

καμπύλο φτερό έτσι ώστε σε ταχύτητα ανέμου 10 m/sec να έχουμε αυτές τις τιμές. Άρα οι τιμές 

της στήλης a (setting angle) θα πρέπει να αλλάξουν. Στον πίνακα 7.2 φαίνονται τα τελικά 

αποτελέσματα με τις τιμές που θα πρέπει να σχεδιαστεί το καμπύλο φτερό. Οι τιμές αυτές 

προέκυψαν μετά από πολλές δοκιμές και προσομοιώσεις μέσω προγράμματος που στη συνέχεια 

θα περιγραφεί. 

 

 
Πίνακας 7.2 

 

 
Διάγραμμα 7.1 

 

Στο διάγραμμα 7.1 φαίνεται αυτό που περιγράψαμε πιο πάνω. Η κόκκινη γραμμή περιέχει τις 

τιμές της αρχικής γωνίας σφήνωσης α όπως πρόεκυψαν από τον υπολογισμό στο πρόγραμμα 

YpolFterou2.0 για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec, η πράσινη γραμμή περιέχει τις τιμές σχεδιασμού 

του καμπύλου φτερού που έχουν υπολογιστεί με συνεχείς προσομοιώσεις και η μοβ γραμμή 
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περιέχει τις τιμές με συστροφή για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec που πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν ίδιες με αυτές της αρχικής α. 

Συνοψίζοντας για αυτή την ενότητα, το νέο ανασχεδιασμένο καμπύλο φτερό διαφέρει από το 

αρχικό (του κεφαλαίου 6) ως προς : α) Τις αρχικές γωνίες σχεδιασμού (built-in angle) και β) Το 

υλικό κατασκευής. Η γωνία καμπυλότητας ‘θ’ θα μπορούσε να είχε αλλάξει και αυτή αλλά στις 

δοκιμές που έγιναν αλλάζοντας όλα τα προηγούμενα κρίθηκε πως δεν υπήρχε λόγος να γίνει 

αυτό. Η ίσια φτερωτή παραμένει η ίδια με αυτή που είχε αρχικά σχεδιαστεί και είχε 

κατασκευαστεί στον τρισδιάστατο εκτυπωτή.  

 

7.3 Ανασχεδιασμός καμπύλου φτερού.  

 

Παρακάτω φαίνονται εικόνες από το καμπύλο φτερό μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού 

του. Για τον σχεδιασμό του χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από την ενότητα 7.2. Αναλυτικά η 

διαδικασία σχεδιασμού περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5.  

 

 

Εικόνα 7.3: Φτερό καμπύλης γεωμετρίας με τιμές σε κάθε τομή. 
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Εικόνα 7.4: Φτερό καμπύλης γεωμετρίας.  

 

 

Εικόνα 7.5: Φτερό καμπύλης γεωμετρίας από κάτω όψη. 
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Εικόνα 7.6: Φτερό καμπύλης γεωμετρίας από άνω όψη.  

 

 

 
Εικόνα 7.7: Βάση συναρμολόγησης με πλήμνη.  
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Εικόνα 7.8: Μπροστά όψη φτερού καμπύλης γεωμετρίας.  

 

 

 

Εικόνα 7.9: Επιλογή υλικού HDPE 300 στο Solidworks 2014. 

 

7.4 Προσομοίωση καμπύλου φτερού. 

 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφεί η προσομοίωση του ανακατασκευασμένου καμπύλου 

φτερού με την ίδια μέθοδο που περιγράφηκε και στην ενότητα 7.6.1. Το υλικό για τις 

προσομοιώσεις έχει επιλεγεί και οι ιδιότητες του έχουν τοποθετηθεί στον κατάλογο του 

προγράμματος, όπως περιγράφηκε πιο πριν. Οι ταχύτητες ανέμου, συνεπώς και τα φορτία, που 

θα γίνει η ανάλυση θα είναι για κάθε ταχύτητα ανέμου από 10-19 [m/sec] για περισσότερη 

λεπτομέρεια στα αποτελέσματα.  

Στον πίνακα 7.3 φαίνονται αναλυτικά οι δυνάμεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διαδικασία των 

προσομοιώσεων, όπως αυτές προέκυψαν από το πρόγραμμα της Δινηλίδας. 

  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       159 

 

  Δυνάμεις Lu σε (Nt) 

Τομή r (m) 
10 

m/sec 
11 

m/sec 
12 

m/sec 
13 

m/sec 
14 

m/sec 
15 

m/sec 
16 

m/sec 
17 

m/sec 
18 

m/sec 
19 

m/sec 

1 0.016 0.011 0.014 0.016 0.019 0.022 0.026 0.029 0.033 0.037 0.041 

2 0.032 0.042 0.050 0.060 0.070 0.081 0.094 0.106 0.120 0.135 0.150 

3 0.048 0.076 0.091 0.109 0.128 0.148 0.170 0.193 0.218 0.245 0.273 

4 0.064 0.109 0.132 0.157 0.185 0.214 0.246 0.280 0.316 0.354 0.395 

5 0.080 0.142 0.172 0.205 0.241 0.279 0.321 0.365 0.412 0.462 0.514 

6 0.096 0.175 0.212 0.252 0.296 0.343 0.394 0.448 0.506 0.567 0.632 

7 0.112 0.207 0.251 0.298 0.350 0.406 0.466 0.531 0.599 0.672 0.748 

8 0.128 0.239 0.289 0.344 0.404 0.469 0.538 0.612 0.691 0.775 0.864 

9 0.144 0.271 0.328 0.390 0.458 0.531 0.610 0.694 0.783 0.878 0.978 

10 0.160 0.302 0.366 0.436 0.511 0.593 0.681 0.774 0.874 0.980 1.092 

Πίνακας 7.3:  Δυνάμεις από  πρόγραμμα Δινηλίδα για 10-19 [m/sec]. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 7.4 φαίνονται οι προσομοιώσεις για κάθε ταχύτητα ανέμου. 

 

 

 Stress VonMises (N/mm2) - MPascal Displacement (m) 

 

 

 

10 

m/sec 

  

 

 

 

11 

m/sec 
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12 

m/sec 

  

 

 

 

13 

m/sec 

  

14 

m/sec 

  

15 

m/sec 
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16 

m/sec 

  

17 

m/sec 

  

18 

m/sec 

  

19 

m/sec 

  

Πίνακας 7.4: Προσομοιώσεις σε κάθε ταχύτητα ανέμου. 
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Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πως το φτερό παραμορφώνεται πιο εύκολα σε σχέση με 

το προηγούμενο (του κεφαλαίου 6) που ήταν από το υλικό ABS. Αυτό οφείλεται καθαρά στις 

ιδιότητες του υλικού. Σκοπός ήταν να επιτύχουμε την παραπάνω παραμόρφωση, η οποία 

συνεπάγεται και περισσότερη συστροφή σε κάθε τομή του πτερυγίου σε σχέση με πριν. 

Παράλληλα βλέπουμε στην στήλη με τις τάσεις – VonMises ότι στη δυσμενέστερη περίπτωση, 

που είναι τα 19 [m/sec], έχουμε τιμή 16 MPascal περίπου, που σημαίνει πως το φτερό αντέχει 

στατικά (μέγιστη επιτρεπόμενη τάση υλικού 30 MPascal).  

 

7.4.1 Αποτελέσματα προσομοιώσεων 

 

Στον πίνακα 7.5 φαίνονται τα αρχικά δεδομένα γεωμετρίας του καμπύλου φτερού όσων 

αφορά τη γωνία καμπυλότητας και τις τιμές σχεδιασμού της κάθε γωνίας (pitch angle) για κάθε 

τομή. 

 

Πίνακας 7.5 

 

Οι γωνίες συστροφής μετρήθηκαν στο Solidworks 2014 με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται 

και στην παράγραφο 6.6.2. Τα αποτελέσματα φαίνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα 

7.6. 
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Πίνακας 7.6: Αποτελέσματα συστροφής καμπύλου φτερού ανά ταχύτητα ανέμου. 

 

Βλέποντας τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τη σημασία του 

υλικού κατασκευής. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του καμπύλου φτερού από ABS με αυτό 

του HDPE-300 στα 19 [m/sec] ταχύτητα ανέμου βλέπουμε ότι στο φτερό από ABS η τιμή της 

συστροφής στο ακροπτερύγιο ήταν 12ο-13ο ενώ σε αυτό το φτερό οι αντίστοιχες τιμές είναι 27ο-

28ο. Αυτό είναι κάτι θετικό, αφού αυτό θέλαμε να επιτύχουμε, επομένως μπορούμε να 

προχωρήσουμε στην κατασκευή του φτερού.  

 

7.5 Κατασκευή καμπύλου φτερού σε CNC. 

 

Λόγω της φύσης του υλικού πολυαιθυλενίου HDPE-300 η κατασκευή του φτερού 

αποφασίστηκε να γίνει στο μηχάνημα CNC του εργαστηρίου CAD/CAM του ΤΕΙ Ηρακλείου 

(εικόνα 7.10). Στον τρισδιάστατο εκτυπωτή δεν μπορεί να γίνει διότι χρησιμοποιεί μόνο το ABS 

και ABS Plus υλικό. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα, έναντι του ABS, ότι η δομή εσωτερικά του 

φτερού δεν θα περιέχει κενά όπως στο ABS και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξέρουμε εξ’ αρχής 

τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού από τον κατασκευαστή, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε 

στατικές δοκιμές για να τις βρούμε. Έτσι αγοράστηκε μια συμπαγής πλάκα από το υλικό αυτό 

για την κοπή τεσσάρων φτερών, τρία για τη συναρμολόγηση της φτερωτής και ένα για τις 

εργαστηριακές μετρήσεις. Η πλήμνη επειδή έχει μικρό μέγεθος με πολλές καμπύλες 

αποφασίστηκε να μην δημιουργηθεί στο CNC αλλά στον τρισδιάστατο εκτυπωτή από ABS 

υλικό διότι θα υπήρχε πρόβλημα στην κοπή των κρίσιμων διαστάσεων λόγω πολύ μικρού 

χώρου. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα και δεν επηρεάζει καθόλου τα αποτελέσματα στις 

μετρήσεις της αεροσήραγγας.     
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Εικόνα 7.10: Μηχάνημα CNC εργαστηρίου. 

 

Στην εικόνα 7.11 φαίνεται ή πλάκα από το υλικό τοποθετημένη στο μηχάνημα CNC. Η 

κατασκευή πραγματοποιήθηκε σε δύο άξονες, διότι σε τέσσερις άξονες θα ήταν δύσκολη έως 

αδύνατη λόγω της λεπτής γεωμετρίας του φτερού που λόγω των κραδασμών θα χανόταν η 

ακρίβεια στα λεπτά σημεία του φτερού. Έτσι η πλάκα του υλικού δέθηκε πάνω στο τραπέζι, 

μηδενιστήκαν τα κοπτικά και κόπηκε η μια πλευρά των φτερών. Στη συνέχεια γύρισε ανάποδα η 

πλάκα και αφού έγιναν ξανά οι ίδιες διαδικασίες, κόπηκε και η άλλη πλευρά των φτερών (εικόνα 

7.12) [8].   

 

 

Εικόνα 7.11: Διαδικασία της κοπής φτερών σε CNC.  
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Εικόνα 7.12: Διαδικασία της κοπής φτερών σε CNC. 

 

Μετά το τέλος της διαδικασίας της κοπής, τα φτερά αφαιρέθηκαν με μεγάλη προσοχή από 

την πλάκα (εικόνα 7.13).  

 

Εικόνα 7.13 

 

Η κατασκευή της πλήμνης, όπως είπαμε και πιο πάνω, πραγματοποιήθηκε στον τρισδιάστατο 

εκτυπωτή από το ABS υλικό (εικόνα 7.14). 

 

Εικόνα 7.14 
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Τέλος στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η συναρμολογημένη φτερωτή καμπύλης γεωμετρίας. 

Να σημειωθεί ότι τα φτερά χρειάστηκαν μια μικρή επεξεργασία πριν συναρμολογηθούν με την 

πλήμνη. Έτσι κάποια σημεία χρειάστηκε να τριφτούν με λεπτό υαλόχαρτο για να φύγουν 

κάποιες ατέλειες που είχαν μείνει από την κατεργασία, λόγω του ότι το υλικό ήταν πολύ 

μαλακό.   

 

 
Εικόνα 7.15: Συναρμολογημένη φτερωτή καμπύλης γεωμετρίας. 

 

 

7.5.1 Μετρήσεις για την επαλήθευση πτερυγίου. 

 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε τη διαδικασία για την επαλήθευση των μηχανικών 

χαρακτηριστικών του καμπύλου φτερού όσον αφορά το θεωρητικό με το εργαστηριακό μέρος 

για τη συστροφή και την κάμψη. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε αν τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων από το πρόγραμμα Solidworks 2014 ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα 

(εργαστηριακές μετρήσεις) για να γίνει η πιστοποίηση. Από το πρόγραμμα παίρνουμε τα 

αποτελέσματα αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαστε σίγουροι αν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, άσχετα αν έχουμε βάλει όλα τα δεδομένα σωστά. Για τις εργαστηριακές 
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μετρήσεις, που θα περιγράψουμε παρακάτω, υπάρχει ο παράγοντας της δυσκολίας υλοποίησης 

της μέτρησης αλλά και της ακρίβειας.  

Έτσι, αποφασίστηκε να γίνουν οι μετρήσεις με έναν, όσον το δυνατό, πιο αξιόπιστο τρόπο, με 

την τοποθέτηση μικρών κεφαλών laser σε κάποιες τομές, η τροφοδότηση των οποίων έγινε με 

ένα απλό τροφοδοτικό (για 5 volt τάση). Με αυτή τη μέθοδο καταφέραμε να μετρήσουμε τις 

αποστάσεις από την κεφαλή του laser μέχρι τα σημεία που ‘χτυπούσε’ η δέσμη φωτός καθώς και 

τις κάθετες προβολές τους στο οριζόντιο επίπεδο (εικόνα 7.17). Τοποθετήθηκαν 3 laser, στην 4η, 

7η, και 9η τομή (εικόνα 7.16α). Έγιναν δοκιμές με δύο διαφορετικά φορτία-βάρη (εικόνα 7.18) 

που τοποθετήθηκαν κάθε φορά στην 7η τομή του φτερού. Η πρώτη δοκιμή έγινε με βάρος 248.2 

gram (2.43 Nt) και η δεύτερη με 131.3 gram (1.28 Nt). Με τη χρήση απλών τριγωνομετρικών 

τύπων καταφέραμε και υπολογίσαμε τη γωνία συστροφής ενώ η κάμψη του φτερού μετρήθηκε 

με τον υψομετρικό χαράκτη (εικόνα 7.19).  

 

 

Εικόνα 7.16 α, β: α)Τοποθέτηση Laser σε φτερό β) Κεφαλή mini Laser. 

 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       168 

 

 

Εικόνα 7.17: Λειτουργία τριών Laser. 

 

 

Εικόνα 7.18: Τοποθέτηση βάρους σε 7η τομή. 
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Εικόνα 7.19: Μέτρηση κάμψης ακροπτερυγίου με υψομετρικό χαράκτη. 

 

Μετά την καταγραφή των τιμών από τις εργαστηριακές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν οι δύο 

προσομοιώσεις στο πρόγραμμα Solidworks 2014. Στις εικόνες 7.20 και 7.21 φαίνονται τα 

δεδομένα που μπήκαν για κάθε μια. Η μόνη τους διαφορά είναι η τιμή του βάρους σε Newton. 

 

Εικόνα 7.20 
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Εικόνα 7.21 

 

 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την τοποθέτηση των δύο παραμορφωμένων μοντέλων από 

τις δύο δοκιμές σε αντίθεση με το φτερό χωρίς φορτίο. Τοποθετήθηκαν έτσι διότι με τομές 2D 

σε νέο sketch (εικόνα 7.23) θα μετρηθούν οι γωνίες συστροφής (όμοια με τρόπο μέτρησης 

γωνίας συστροφής πτερυγίων ενότητα 6.6.2). Από το μοντέλο της εικόνας 7.22 βολεύει να 

μετρήσουμε και την κάμψη στο ακροπτερύγιο με την εντολή ‘Measure’ (εικόνες 7.24 και 7.25). 

 

 
Εικόνα 7.22 
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Εικόνα 7.23 

 

 

Εικόνα 7.24: Μέτρηση κάμψης για πρώτη δοκιμή. 

 

 

 

Εικόνα 7.25: Μέτρηση κάμψης για δεύτερη δοκιμή. 
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Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μετρήσεων αλλά και των προσομοιώσεων φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 7.7: Αποτελέσματα μετρήσεων για συστροφή και κάμψη. 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε πως οι εργαστηριακές μετρήσεις επαληθεύουν σε 

μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Μικρές διαφορές υπάρχουν και είναι 

λογικό για τους παρακάτω λόγους:  

 Ταλαντώσεις σε φτερό κατά την τοποθέτηση βάρους. 

 Πλαστική παραμόρφωση του υλικού κατά την τοποθέτηση του βάρους και μετά από το 

πέρας κάποιου χρόνου, που σημαίνει αλλαγή στις ενδείξεις των σημείων του laser.  

 Ακρίβεια μέτρησης αποστάσεων. Η μέτρηση γινόταν κάθε φορά με μεζούρα και υπάρχει 

ένα μικρό ποσοστό λάθους στις μετρήσεις. 

 Η τοποθέτηση του υψομετρικού χαράκτη σε επίπεδη επιφάνεια που έγινε όσον το 

δυνατόν καλύτερα και η γρήγορη μέτρηση του ακροπτερυγίου πριν την παραμόρφωση 

του πτερυγίου ενδεχομένως να έχουν ένα μικρό σφάλμα. 

 Κόλληση κεφαλών laser σε τομές. Αυτή η διαδικασία έγινε πολύ προσεκτικά και με 

μεγάλη ακρίβεια, παρόλα αυτά ενδεχομένως να έχει ένα μικρό σφάλμα. 

  Παρ’ όλες τις δυσκολίες που περιγράψαμε πιο πάνω οι μετρήσεις έγιναν προσεκτικά και με 

αξιόπιστο τρόπο. Το ποσοστό του σφάλματος είναι μικρό και μπορούμε να πούμε πως το φτερό 

πιστοποιήθηκε επιτυχώς.  

 

 

7.6 Μετρήσεις σε αεροσήραγγα  

 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει περιγραφή των διαφορετικών τύπων μετρήσεων στην 

αεροσήραγγα για την ίσια και την καμπύλη φτερωτή.  
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Στις εικόνες 7.26 και 7.27 φαίνονται οι φτερωτές τοποθετημένες στη πειραματική διάταξη της 

αεροσήραγγας.  

 

 
Εικόνα 7.26                                         Εικόνα 7.27 

 

Διάφορα είδη μετρήσεων πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την πλήρη κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας και απόκρισης των φτερωτών. Για την ίσια φτερωτή δεν θα πραγματοποιηθούν 

μετρήσεις πάνω από τα 16 [m/sec] διότι από εκεί και πάνω τα φτερά σπάνε λόγω της 

κατασκευής της συγκεκριμένης φτερωτής από υλικό ABS.  Έτσι πραγματοποιήθηκαν και για τις 

δύο φτερωτές οι εξής μετρήσεις :  

 Χωρίς φορτίο σε μεταβλητή ταχύτητα ανέμου. Σε αυτές τις μετρήσεις η φτερωτή 

στρέφεται χωρίς τη χρήση μηχανικού φρένου (φορτίου). Ξεκινάμε την αεροσήραγγα και 

αυξάνουμε με αργό ρυθμό την ταχύτητα ανέμου από το μηδέν, όπου αρχίζουμε και την 

καταγραφή των τιμών. Έτσι μπορούμε να δούμε σε ποια ταχύτητα ανέμου ξεκινάει να 

στρέφεται κάθε φτερωτή, και αυξάνοντας την ταχύτητα του ανέμου μπορούμε να δούμε 

μέχρι ποιες στροφές φτάνει ο κάθε φτερωτή. Επίσης μπορούμε να μετρήσουμε τις τιμές 

της οπισθέλκουσας για όποια ταχύτητα ανέμου θέλουμε ή ακόμα και σε όλο τα φάσμα 

των ταχυτήτων. 

 

 Με μικρό ή μεγάλο σταθερό φορτίο σε σταθερή ταχύτητα ανέμου. Σε αυτές τις μετρήσεις 

αρχικά ξεκινάμε χωρίς τη χρήση μηχανικού φρένου (φορτίου) για να ανεβάσει στροφές η 

φτερωτή. Μετά βάζουμε στο μηχανικό φρένο μικρή ή μεγάλη τιμή φρεναρίσματος και το 

ενεργοποιούμε με σκοπό να βρούμε από ποια ταχύτητα ανέμου και πάνω η φτερωτή 

συνεχίζει να στρέφεται σε σταθερές στροφές, χωρίς να τείνει να σταματήσει σταδιακά. 

Όταν βρεθεί αυτή η ταχύτητα για κάθε φτερωτή πραγματοποιούνται μετρήσεις από εκεί 

και πάνω και καταγράφονται ταυτόχρονα όλα τα μεγέθη όπως στροφές, ροπή και 

οπισθέλκουσα.  
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 Με σταθερή ταχύτητα ανέμου και μεταβλητό φορτίο. Σε αυτές τις μετρήσεις αφήνουμε τη 

φτερωτή χωρίς φορτίο να ανεβάσει στροφές και αφού αυτές σταθεροποιηθούν σε μια 

συγκεκριμένη ταχύτητα ανέμου τότε ξεκινάμε να καταγράφουμε τις μετρήσεις ενώ 

παράλληλα ενεργοποιούμε το μηχανικό φρένο ώστε να φρενάρει προοδευτικά (δηλαδή 

μεταβλητό φορτίο) έως ότου σταματήσει η περιστροφή. Αυτές οι μετρήσεις μας 

επιτρέπουν να μετρήσουμε τη ροπή που αναπτύσσεται πάνω στη πτερύγωση.  

   

 

7.7 Αποτελέσματα μετρήσεων - Διαγράμματα. 

 

Στο διάγραμμα 7.2 φαίνεται η ταχύτητα περιστροφής και η οπισθέλκουσα ανά ταχύτητα 

ανέμου, χωρίς τη χρήση μηχανικού φρένου (φορτίου). Αυτές οι μετρήσεις είναι από τις πρώτες 

που έγιναν. Το bin εδώ έγινε για κάθε 1 [m/sec] ταχύτητας ανέμου [8].  

 

 

Διάγραμμα 7.2: Ταχύτητα περιστροφής και οπισθέλκουσα ανά ταχύτητα ανέμου, χωρίς φορτίο. 

 

Στο διάγραμμα 7.2 παρατηρούμε τέσσερα πράγματα: 

Α) Η περιστροφή για την καμπύλη φτερωτή αρχίζει στα 4.3 [m/sec] ενώ στην ίσια φτερωτή στα 

6.3 [m/sec] ταχύτητα ανέμου. 
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Β) Από τα 4.3 [m/sec] έως τα 16 [m/sec] η ταχύτητα περιστροφής αυξάνει σχεδόν γραμμικά από 

το 0 έως τις 2750 [RPM] για την καμπύλη φτερωτή ενώ για την ίσια φτερωτή φτάνει περίπου 

στις 7000 [RPM]. 

Γ) Από τα 16-19 [m/sec] η ταχύτητα περιστροφής σχεδόν οριζοντιώνεται (παραμένει σχεδόν 

σταθερή) ανάμεσα στις 2500-2750 [RPM] για την καμπύλη φτερωτή. Η ίσια φτερωτή έσπασε σε 

προηγούμενες δοκιμές σε αυτήν την περιοχή ταχυτήτων οπότε είναι αδύνατο να βγάλουμε 

συμπεράσματα. 

Δ) Όσον αφορά την οπισθέλκουσα, παρατηρούμε τη μείωση της στην καμπύλη φτερωτή σε 

τιμές περίπου 30-35% των τιμών της ίσιας φτερωτής.   

 

Στο διάγραμμα 7.3 φαίνεται η ταχύτητα περιστροφής και η οπισθέλκουσα ανά ταχύτητα 

ανέμου, με χρήση χαμηλού φορτίου. Το bin εδώ, ομοίως με πριν, έγινε για κάθε 1 [m/sec] 

ταχύτητας ανέμου [8].  

 

 

Διάγραμμα 7.3: Ταχύτητα περιστροφής και οπισθέλκουσα ανά ταχύτητα ανέμου, χαμηλό φορτίο. 

 

Στο διάγραμμα 7.3 παρατηρούμε πως η ίσια φτερωτή ξεκινάει να αποκρίνεται γρηγορότερα 

από την καμπύλη. Αυτό είναι λογικό διότι ο ρότορας είναι φρεναρισμένος εξ’ αρχής άρα 

χρειάζεται κάποια ταχύτητα ανέμου και πάνω για να υπερνικήσει τη δύναμη του φρεναρίσματος 

και να αρχίσει να περιστρέφεται. Στην καμπύλη φτερωτή τα πτερύγια στα 12 [m/sec] π.χ. έχουν 

αρχίσει να παραμορφώνονται με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται αρκετή ροπή στη φτερωτή 

και έτσι αρχίζει στα 12.5 [m/sec] έναντι 10 [m/sec] στην ίσια φτερωτή. Οι μέγιστες ταχύτητες 
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περιστροφής εδώ είναι σαφώς μειωμένες, λόγω του φρεναρίσματος, σε σχέση με το 

προηγούμενο διάγραμμα. Ομοίως και εδώ, όπως και στο προηγούμενο διάγραμμα, παρατηρούμε 

την σταθεροποίηση της ταχύτητας περιστροφής στις υψηλές ταχύτητες ανέμου για την καμπύλη 

φτερωτή, όπως επίσης και τον σημαντικό περιορισμό των δυνάμεων της οπισθέλκουσας [8]. 

 

Στο διάγραμμα 7.4 φαίνεται η ταχύτητα περιστροφής και η οπισθέλκουσα ανά ταχύτητα 

ανέμου, με χρήση υψηλού φορτίου. Το bin και εδώ, ομοίως με πριν, έγινε για κάθε 1 [m/sec] 

ταχύτητας ανέμου. 

 

 

Διάγραμμα 7.4: Ταχύτητα περιστροφής και οπισθέλκουσα ανά ταχύτητα ανέμου, υψηλό φορτίο. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα 7.5 φαίνεται η ταχύτητα περιστροφής με την ταχύτητα ανέμου, 

χωρίς την χρήση μηχανικού φρένου (φορτίο), για δύο ίδιες μετρήσεις στη καμπύλη φτερωτή. Η 

επαναληψιμότητα είναι πολύ καλή [8].   
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Διάγραμμα 7.5: Ταχύτητα περιστροφής-Ταχύτητα ανέμου για καμπύλη φτερωτή από Matlab. 

 

Το διάγραμμα 7.6 απεικονίζει τη ροπή σε [Nmm] με την ταχύτητα περιστροφής για μετρήσεις 

τη καμπύλη φτερωτή, χωρίς τη χρήση μηχανικού φρένου (φορτίου), ξανά για δύο ίδιες 

μετρήσεις. 

 

Διάγραμμα 7.6: Ροπή - Ταχύτητα περιστροφής για καμπύλη φτερωτή από Matlab. 

 

Στο διάγραμμα 7.7 φαίνεται η ισχύς με την ταχύτητα περιστροφής ενώ στο διάγραμμα 55 η 

ισχύς με την ταχύτητα ανέμου.  

Η ισχύς υπολογίστηκε βάση του τύπου: 
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𝑃[𝑊] =  
2 · 𝜋

60
 · 𝑁 [𝑅𝑃𝑀] · 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝑁𝑚] 

 

Στο διάγραμμα 7.8 φαίνεται καθαρά πως η ισχύς σταθεροποιείται μετά τα 15 [m/sec] 

ταχύτητας ανέμου στην τιμή των 2.5 Watt περίπου. Αυτό απεικονίζεται στο διάγραμμα 7.7 ως 

ένα νέφος τιμών στις 2700 [RPM] στα 2.5 Watt [8]. 

 

Διάγραμμα 7.7: Ισχύς - Ταχύτητα περιστροφής για καμπύλη φτερωτή από Matlab. 

 

Διάγραμμα 7.8: Ισχύς - Ταχύτητα ανέμου για καμπύλη φτερωτή από Matlab. 
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Διάγραμμα 7.9: Αισθητήρια ταχύτητας ανέμου από Matlab. 

 

Στο διάγραμμα 7.9 φαίνεται η γραμμική σχέση των αισθητηρίων μέτρησης ταχύτητας ανέμου 

(Wind Speed Pitot Tube και Wind Speed σε [m/sec]) για μετρήσεις καμπύλης φτερωτής με τη 

χρήση τριών διαφορετικών μηχανικών φρένων.  

 

Διάγραμμα 7.10: Ταχύτητα ανέμου – Ταχύτητα περιστροφής για καμπύλη φτερωτή σε διάφορα 

φορτία από Matlab. 
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Διάγραμμα 7.11: Ισχύς – Ταχύτητας ανέμου για καμπύλη φτερωτή σε διάφορα φορτία από Matlab. 

 

 

Διάγραμμα 7.12: Ταχύτητα περιστροφής – Ταχύτητας ανέμου για ίσια φτερωτή για δύο ίδιες 

μετρήσεις χωρίς φορτίο, από Matlab. 
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Διάγραμμα 7.13: Ροπής – Ταχύτητας περιστροφής για ίσια φτερωτή για δύο ίδιες μετρήσεις χωρίς 

φορτίο, από Matlab. 

 

Διάγραμμα 7.14: Ισχύς – Ταχύτητα περιστροφής για ίσια φτερωτή για δύο ίδιες μετρήσεις χωρίς 

φορτίο, από Matlab. 
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Διάγραμμα 7.15: Ισχύς – Ταχύτητας ανέμου για ίσια φτερωτή για δύο ίδιες μετρήσεις χωρίς 

φορτίο, από Matlab. 

 

  

 

Διάγραμμα 7.16: Ταχύτητα περιστροφής – Ταχύτητα ανέμου για ίσια φτερωτή σε διάφορα φορτία, 

από Matlab. 
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Διάγραμμα 7.17: Ισχύς – Ταχύτητα περιστροφής για ίσια φτερωτή σε διάφορα φορτία, από Matlab. 

 

 

Διάγραμμα 7.18: Ισχύς – Ταχύτητα ανέμου για ίσια φτερωτή σε διάφορα φορτία, από Matlab. 

 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       184 

 

 

Διάγραμμα 7.19: Οπισθέλκουσα – Ταχύτητα ανέμου χωρίς φορτίο. 

 

 

 

 
Διάγραμμα 7.20: Οπισθέλκουσα – Ταχύτητα ανέμου με χαμηλό φορτίο. 

 

 

7.7.3 Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων με YpolFterou. 

 

Σε αυτή τη παράγραφο γίνεται η σύγκριση της ίσιας φτερωτής, όπως αυτή μετρήθηκε στην 

αεροσήραγγα, με τα θεωρητικά αποτελέσματα από το αρχείο YpolFterou. Η σύγκριση γίνεται σε 

σχέση με την ροπή (διάγραμμα 7.21) και την ισχύ (διάγραμμα 7.22) για τις ενδεικτικές 

ταχύτητες ανέμου 10, 12 και 15 [m/sec]. 
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Διάγραμμα 7.21: Σύγκριση αποτελεσμάτων ίσιας φτερωτής με YpolFterou για ροπή. 

 

 
Διάγραμμα 7.22: Σύγκριση αποτελεσμάτων ίσιας φτερωτής με YpolFterou για ισχύ. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 7.21, για ταχύτητα ανέμου 15 [m/sec] (μπλε καμπύλες) έχουμε 

μέγιστη ροπή 0.155 [Nt·m] από τον θεωρητικό υπολογισμό (αρχείο YpolFterou) ενώ από τις 

πειραματικές μετρήσεις αυτή η τιμή είναι 0.1 [Nt·m] στις 3000 [RPM]. Ομοίως, υπάρχει 

διαφορά και στις μικρότερες ταχύτητες. Αυτό συνεπάγεται πως θα υπάρχει και ανάλογη μείωση 

της ισχύος στο διάγραμμα 7.22. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτό είναι οι παρακάτω: 
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 Μετρητική διάταξη. Η μετρητική διάταξη περιλαμβάνει διάφορα ηλεκτρονικά και 

μηχανικά μέρη (βλέπε εικόνα 6.55) με τον συνδυασμό των οποίων καταφέρνουμε να 

έχουμε τις μετρήσεις από την αεροσήραγγα. Υπάρχουν όμως σημεία στα οποία υπάρχουν 

τριβές που προκαλούν αδράνεια, όπως η άτρακτος της μετρητικής διάταξης. Επίσης, τα 

ρουλεμάν που είναι εσωτερικά στο εμπρός μεταλλικό κουτί της διάταξης που πιθανόν να 

έχουν υποστεί μικρή φθορά. Ακόμα και η λειτουργία του μηχανικού φρένου 

ενδεχομένως κάποιες φορές να μην είναι η ιδανική, καθώς η επαφή των τακακιών με τον 

δίσκο να μην είναι όλες τις φορές ομοιόμορφη και να προκαλεί ταλαντώσεις. Επίσης,  

ενδέχεται να επηρεάζεται και το ροπόμετρο λόγω των κραδασμών σε μεγάλες ταχύτητες 

ανέμου.  

 Προβλήματα τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές λόγω της 

λειτουργίας τους δεν δημιουργούν εξωτερικά λείες ή ομοιόμορφες επιφάνειες. Το 

πρόβλημα αυτό είναι πιο εμφανές στην άκρη του φτερού (ακροπτερύγιο). Με τη χρήση 

υαλόχαρτου επιτυγχάνεται επαρκώς η λείανση της επιφάνειας, όμως παρόλα αυτά 

παρουσιάζει ατέλειες. Αυτό έχει επίπτωση στην αεροδυναμική συμπεριφορά του 

πτερυγίου.   

 Προβλήματα ροής ανέμου και τύρβης. Αν και η αεροσήραγγα έχει αξιολογηθεί και έχει 

ρυθμιστεί να δίνει σωστές τιμές από το αισθητήριο Pitot tube για την ταχύτητα ανέμου, 

υπάρχουν κατά τη διαδικασία της μέτρησης μικροδιαφορές στην πραγματική ταχύτητα 

ανέμου και σε αυτή που καταγράφει το πρόγραμμα. Πρέπει να δίνεται προσοχή στον 

έλεγχο της σωστής τοποθέτησης του σωλήνα Pitot στη ροή του ανέμου. 

 

 

7.8 Συμπεράσματα 

 

Βάσει των μετρήσεων στην αεροσήραγγα και την σύγκριση των αποτελεσμάτων για την ίσια 

και την καμπύλη φτερωτή, συμπεραίνουμε πως είναι εφικτός ο σχεδιασμός πτερύγωσης 

καμπύλης γεωμετρίας έτσι ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια που αρχικά είχαν τεθεί.  Πιο 

συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 7.8 (Ισχύς - Ταχύτητα ανέμου για καμπύλη 

φτερωτή ), μετά τα 15 m/sec ταχύτητας ανέμου η ισχύς σταθεροποιείται περίπου στα 2.5 [Watt] 

έως τα 19 [m/sec]. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως έχουμε έλεγχο και περιορισμό της ισχύος σε 

μεγάλες ταχύτητες ανέμου περιορίζοντας την ταχύτητα περιστροφής του ρότορα, με τη 

μεταβολή της γωνίας σφήνωσης προκαλώντας αεροδυναμική αστάθεια, μειώνοντας τα 

αεροδυναμικά φορτία που αναπτύσσονται πάνω στη φτερωτή.  
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7.9 Προτάσεις 

 

Για βελτιωμένες μελλοντικές παρόμοιες εργασίες που να αφορούν σχεδιασμό, κατασκευή και 

μετρήσεις στην αεροσήραγγα προτείνονται τα παρακάτω: 

- Να γίνουν κάποιες αλλαγές στην μετρητική διάταξη όπως ο ανασχεδιασμός του τρόπου 

που λειτουργεί το μηχανικό φρένο (π.χ. αντικατάσταση του τμήματος που κάνει χρήση 

συρματόσχοινου με ένα υδραυλικό έμβολο) όπως επίσης και η σωστή βαθμονόμηση του, 

αντικατάσταση κάποιων ρουλεμάν και γενικά τη μείωση των τριβών στον άξονα 

περιστροφής. 

- Ιδανικός τρόπος κατασκευής των φτερών θα ήταν με τη χρήση καλουπιών και χύτευση 

υλικού. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούσαμε εσωτερικά στο φτερό συμπαγής δομή 

χωρίς τα κενά που δημιουργεί η 3D εκτύπωση αλλά και εξωτερικά πιο λείες και 

ομοιόμορφες επιφάνειες. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αντοχή και η απόδοση του 

φτερού σημαντικά.  

- Πολύ αξιόπιστος τρόπος κατασκευής των φτερών είναι και αυτός σε μηχανή CNC, όμως 

πρέπει να βρεθεί τρόπος να κατασκευάζονται τα φτερά με τη χρήση 4 αξόνων και όχι με 

2. Η ποιότητα και η ακρίβεια στην επιφάνεια και στις διαστάσεις των πτερυγίων θα είναι 

ακόμα καλύτερη. 

- Αφού γίνουν τα παραπάνω και κατασκευαστούν νέα φτερά να μετρηθούν με ακρίβεια 

στην αεροσήραγγα και να γίνει εκ νέου σύγκριση με το αρχείο του YpolFterou. Αν παρ’ 

όλα αυτά υπάρχουν σημαντικές διαφορές να προστεθεί στο αρχείο YpolFterou ένας 

συντελεστής διόρθωσης μέσω ενός παράγοντα που να αντισταθμίζεται η διαφορά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1. Αξιολόγηση αεροσήραγγας 

 

Για την αξιολόγηση της αεροσήραγγας χρειάζεται να γίνουν οι παρακάτω διαδικασίες: 

1. Βαθμονόμηση σωλήνα Pitot με το όργανο μέτρησης ταχύτητας ανέμου (Hot wire) για 

αξιοπιστία μέτρησης της ταχύτητας του ανέμου. 

2. Βαθμονόμηση αισθητήρα στροφών με laser στροφόμετρο για την αξιοπιστία του 

αισθητήρα στροφών. 

3. Βαθμονόμηση του αισθητήρα ροπής με μάζα ενώ είναι σε κατάσταση πέδησης για την 

αξιοπιστία του αισθητήρα ροπής. 

4. Βαθμονόμηση της δυναμοκυψέλης (Loadcell) με αναρτώμενες μάζες για την αξιοπιστία 

του αισθητήρα οπισθέλκουσας. 

Οι διαδικασίες αυτές έγιναν πριν και κατά τη διάρκεια της διπλωματικής από άλλους 

σπουδαστές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (Ιωάννη Σταυρακάκη και Χρήστο Σάκα) 

και είναι αποσπάσματα από τις πτυχιακές τους εργασίες. 

 

 

Μετρήσεις για βαθμονόμηση Inverter – Hot wire. 
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Διάγραμμα inverter frequency-wind speed (hot wire). 

 

 

Μετρήσεις για βαθμονόμηση αισθητήρων μέτρησης ταχύτητας ανέμου. 

 

 

 

Διάγραμμα inverter frequency-sensor1. 
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Διάγραμμα inverter frequency-sensor2 Pitot. 

 

 

 

 
Τοποθέτηση αισθητηρίων Hot wire και Pitot tube. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά ανεμομέτρου θερμού σύρματος (Hot wire). 
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Ο έλεγχος των στροφών που αναγράφονται στο πρόγραμμα ελέγχου της αεροσήραγγας 

(Labview) πιστοποιήθηκε κάνοντας μετρήσεις με ένα ηλεκτρονικό στροφόμετρο. 

 

 

 

Ηλεκτρονικό στροφόμετρο χειρός. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά στροφόμετρου. 

 

 

Για τον έλεγχο της ροπής τοποθετήθηκαν με νήμα σε κάποια απόσταση του φτερού βαρίδια 

και υπολογίστηκε η ροπή και στη συνέχεια έγινε σύγκριση με την ένδειξη του Labview. Στο 

παράθυρο του προγράμματος στο πλαίσιο του offset πληκτρολογούμε την διαφορά έτσι ώστε το 

πλαίσιο του ροπομέτρου να μας δείχνει μηδέν με σταματημένο και ελεύθερο άξονα. Με βάση 

τους υπολογισμούς που έγιναν η τιμή του offset είναι -7.7. 

Έχοντας τις μετρήσεις της ροπής και των στροφών μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ με 

βάση τον τύπο:      𝑃 = 𝑀 ∗ 𝜔           όπου        𝜔 =
2∗𝜋∗𝛮

60
  



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       195 

 

Τέλος υπολογίζουμε τον συντελεστή ισχύος με βάση τον τύπο: 

𝑪𝒑 =
2𝑃

𝜌 ∗ 𝛢 ∗ 𝑉3
 

 

 

 

Ροπόμετρο. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά ροπομέτρου σελίδα 1. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά ροπομέτρου σελίδα 2. 

 

 

 
Συγκεντρωτικός πίνακας μετρήσεων για βαθμονόμηση Loadcell. 
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Διάγραμμα Δύναμης – Τάσης για βαθμονόμηση Loadcell. 

 

 

 

 

Παράρτημα 2. Διαγράμματα YpolFterou2.0 

 

 

Προφίλ φτερού από YpolFterou2.0. 
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Ποσοστό πάχους φτερού από YpolFterou2.0. 

 

 

 
Μετατόπιση γωνίας α σε κάθε τομή από YpolFterou2.0. 
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Γωνία κλίσης I από YpolFterou2.0. 

 

 

 

 

Γωνία προσβολής i από YpolFterou2.0. 
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Συντελεστής άνωσης Cl με γωνία προσβολής i από YpolFterou2.0. 

 

 

 

 

 

Διάφοροι συντελεστές από YpolFterou2.0. 
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Ισχύς ίσιας φτερωτής από YpolFterou2.0. 

 

 

 

 
Ροπή ίσιας φτερωτής από YpolFterou2.0. 
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Αντίσταση (οπισθέλκουσα) ίσιας φτερωτής από YpolFterou2.0. 

 

 

Παράρτημα 3. Θεωρητικά αποτελέσματα πρώτης εκτίμησης 

 

Εκτός από τη πειραματική προσέγγιση των αποτελεσμάτων, υπάρχει και η θεωρητική. Με 

αυτή τη μέθοδο υπολογίζεται η ροπή που αναπτύσσει κάθε τομή του φτερού σε διάφορες 

ταχύτητες, με τη χρήση του βασικού τυπολογίου για τις πτερυγώσεις. Σκοπός και σε αυτόν τον 

υπολογισμό είναι η θεωρητική διερεύνηση για το αν τελικά στο φτερό γίνεται περιορισμός της 

ροπής από ένα σημείο ταχύτητας ανέμου και μετά.  

Παρακάτω φαίνονται αυτοί οι υπολογισμοί στις ταχύτητες ανέμου 10, 13, 16 και 19 m/sec. 

 
Θεωρητικός υπολογισμός ροπής για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec. 
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Θεωρητικός υπολογισμός ροπής για ταχύτητα ανέμου 13 m/sec. 

 

 
Θεωρητικός υπολογισμός ροπής για ταχύτητα ανέμου 16 m/sec. 

 

 
Θεωρητικός υπολογισμός ροπής για ταχύτητα ανέμου 19 m/sec. 
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Για τον υπολογισμό των παραπάνω χρειάστηκε να υπολογιστεί και η γωνιακή ταχύτητα ω 

(rad/sec) για κάθε ταχύτητα. Έτσι στον τύπο ω =  
2·𝜋·𝛮

60
  υπολογίστηκε το ω όπου τις τιμές των 

στροφών Ν κάθε φορά τις παίρναμε από τις μετρήσεις της αεροσήραγγας, που είναι και οι 

πραγματικές, για να έχουμε όσων το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση. Επίσης χρειάστηκε και ένα 

διάγραμμα Cl-i για την εύρεση των τιμών του Cl βάση του i (παρακάτω εικόνα). 

Ο υπολογισμός των παραμέτρων των παραπάνω πινάκων έγινε ως εξής: 

Αρχίζοντας από τα 10 m/sec η στήλη i (deg) πήρε τις τιμές από τη Δινηλίδα, ενώ η στήλη I 

(deg) για τα 10 m/sec ισούται με a (deg) + i (deg) κάθε φορά. Το a (deg) είναι οι τιμές που 

βρήκαμε από τις προσομοιώσεις. Για τις υπόλοιπες ταχύτητες ανέμου το I (deg) διατηρείται 

σταθερό (όμοιο με τα 10 m/sec) και τα i (deg) ισούνται με I (deg) – a (deg) κάθε φορά. Από εκεί 

και πέρα το I (rad) ισούται με [I (deg)·π]/180. Το CL το βρίσκουμε κάθε φορά βάση της 

παρακάτω εικόνας για κάθε τιμή i (deg). Η συνιστάμενη ταχύτητα υπολογίζεται κάθε φορά από: 

W2=V2+U2, όπου U2=ω2·R2, αφού βρούμε το ω για κάθε ταχύτητα όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 

Η άνωση L (σε Newton) ισούται με L = 0.5 · ρ · W2 · A · CL με προσοχή στις μετατροπές σε m 

(μέτρα). Η εφαπτομενική συνιστώσα άνωσης Lr ισούται με L·sin[I(rad)]. Η ροπή Mr ισούται με 

Lr·r(m) κάθε φορά. Τέλος το Σ(Mr) σε Nm είναι το άθροισμα των Mr. 

 

 

Διάγραμμα Cl-i για πτερύγωση Naca 4415. 
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Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Αυτό που 

παρατηρούμε είναι ότι η φτερωτή δεν συμπεριφέρεται όπως αναμενόταν και επαληθεύτηκαν και 

οι εργαστηριακοί υπολογισμοί. Η ροπή συνεχών αυξάνει με την αύξηση της ταχύτητας του 

ανέμου και σε κανένα σημείο δε φαίνεται να μένει σταθερό. Το ιδανικό θα ήταν η τιμή ροπής 

για τα 19 m/sec να ήταν στα ίδια επίπεδα με του 16 m/sec.  

 

 
Υπολογισμός ροπής καμπύλης φτερωτής σε διάφορες ταχύτητες ανέμου. 

 

Για τους λόγους που αναλύσαμε πιο πάνω, είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός του καμπύλου 

φτερού, με νέες γωνίες σφήνωσης (build-in angle), νέες προσομοιώσεις στο πρόγραμμα 

Solidworks 2014, και το πιο βασικό, νέο υλικό κατασκευής. Αυτό γιατί χρειαζόμαστε πιο 

εύκαμπτο υλικό από το ABS της 3D εκτύπωσης που σημαίνει: α) έρευνα αγοράς για υλικά με 

συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες και β) έρευνα για τον τρόπο κατεργασίας του υλικού αυτού 

για την κατασκευή των πτερυγίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

8 10 12 14 16 18 20

Ρ
ο

π
ή

 [
N

m
]

Ταχύτητα ανέμου [m/sec]

Θεωρητικός υπολογισμός ροπής



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  – Ι. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ        

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ                                       207 

 

Παράρτημα 4. Θεωρητικά αποτελέσματα δεύτερης εκτίμησης 

 

 

 

Θεωρητικός υπολογισμός ροπής για ταχύτητα ανέμου 10 m/sec. 

 

 

Θεωρητικός υπολογισμός ροπής για ταχύτητα ανέμου 13 m/sec. 

 

 

Θεωρητικός υπολογισμός ροπής για ταχύτητα ανέμου 16 m/sec. 
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Θεωρητικός υπολογισμός ροπής για ταχύτητα ανέμου 19 m/sec. 

 

 

Υπολογισμός ροπής σε διάφορες ταχύτητες ανέμου. 
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