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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ έρεη ζηξαθεί ζηελ 

<<πξάζηλε ελέξγεηα>>. ηφρνο ηνπο είλαη έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ θαη ε κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Πξάζηλε ελέξγεηα ζεσξνχκε ηελ ελέξγεηα ε νπνία πξνέξρεηαη απφ πεγέο νη νπνίεο δελ 

ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα κε εθπνκπή επηβιαβψλ θαπζαεξίσλ θαη CO2. Σέηνηεο πεγέο είλαη 

νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Αηνιηθή, Ζιηαθή, Τδξνειεθηξηθή, Βηνελέξγεηα, νη νπνίεο 

απνξξίπηνπλ ζην πεξηβάιινλ ειάρηζην CO2 αλά kWh. 

 

ε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία ηέζεθε φξην αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ απηψλ. 

Καηαξηίδνληαη πξνγξάκκαηα γηα κηα κέζε κείσζε ηεο εθπνκπήο ησλ αεξίσλ απηψλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαηά 5,2%. 

 

Σν ελδηαθέξνλ κνπ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο κνπ γηα ηα ελεξγεηαθά ζέκαηα θαη ν ζεβαζκφο κνπ 

πξνο ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα νδήγεζαλ ηελ ζθέςε κνπ ζηελ πινπνίεζε ελφο εγρεηξήκαηνο 

πνπ ζπκβάιεη ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα ζε έλα θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ θαη κηα θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο. 

 

Αζρνιήζεθα κε ηελ Αηνιηθή ελέξγεηα, ηελ κειέηε, ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ θαηαζθεπή κηαο 

πξφηππεο αλεκνγελλήηξηαο πνπ ηελ νλνκάδσ <<ΚΗΟΝΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΖΣΡΗΑ>>. Δίλαη 

πξσηφηππε θαηαζθεπή αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ άμνλα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πνιιέο 

θηεξσηέο αλεμάξηεηεο ε κία απφ ηελ άιιε, ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα κεηαμχ ηνπο. Ζ δε απφδνζή 

ηνπ είλαη κέγηζηε. 

 

Ζ κειέηε απηή πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο αλεκνγελλήηξηαο <<ΚΗΟΝΑ>> θαζψο 

ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο ηεο θαηαζθεπήο απφ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηεο κέρξη ην 

ηέινο ηεο.    
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

   Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή πξφηππεο αλεκνγελλήηξηαο 

θάζεηνπ άμνλα. Σα δεηνχκελα κηαο πεηπρεκέλεο εξγνλνκηθήο κειέηεο είλαη νη αλάγθεο γηα 

κηθξφ θφζηνο, κεγάιε απφδνζε, πςειή αληνρή, ρακειφ βάξνο, επθνιία ζηελ θαηαζθεπή θ.α 

ηα νπνία θαζφξηζαλ ηελ ζθέςε κνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλεκνγελλήηξηαο 

θάζεηνπ άμνλα. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Δλέξγεηα θαη ζηηο κνξθέο Δλέξγεηαο πνπ 

γλσξίδνπκε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην εμεγείηαη ηη είλαη νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη δίλεηαη κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή γηα θάζε κνξθή. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη: ν Άλεκνο θαη νη νλνκαζίεο αλάινγα ηελ θαηεχζπλζή ηνπ, ε 

θιίκαθα κπνθφξ θαη ε ηζηνξία ηεο, ηα αλεκνκεηξηθά φξγαλα, ν κεηεσξνινγηθφο ράξηεο ηεο 

ΔΛΛΑΓΑ θαη ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη εηζαγσγή ζηηο Αηνιηθέο κεραλέο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη 

θαηεγνξίεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ νξηδφληηνπ θαη θάζεηνπ άμνλα κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηψλ. 

ην πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πξφηππεο 

αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ άμνλα ΚΗΟΝΑ. 

ην έθην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαζθεπή ηεο πξφηππεο αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ 

άμνλα ΚΗΟΝΑ θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηψλ ε πνξεία θαηαζθεπήο 

πνπ αθνινπζήζεθε.   
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SUMMARY 

   The topic of this work is the construction of a model for a prototype wind generator vertical 

axis type. The desirable results of a successful ergonomic study are : low cost, high 

performance and endurance, low weight, easy and fast construction etc which determined my 

ideas about planning this specific wind generator. 

 

In the 1st chapter there is a short description of Energy and its known forms. 

 

In the 2nd chapter there is a short description of Renewable Energy Sources. 

 

In the 3rd chapter the wind is described. The names depending on its direction, the Beaufort 

wind-scale and its history, the wind measuring instruments and the meteorological map of 

Greece are presented. 

 

In the 4th chapter there is an introduction to the Aeolic motors and next there is an analysis of 

the categories of wind generators of horizontal and vertical axis using pictures. 

 

In the 5th chapter the designing and operation of the model wind generator vertical axis type 

(KIONAS), is described. 

 

In the 6th chapter presents each step of the construction of the above model. 
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ΑΡΣΙΚΟΛΔΞΟ 

 
Α.Π.Δ  :    Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

Δ.Δ      :    Δπξσπατθή Έλσζε 

Γ.Δ.Ζ  :    Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ 

 
Α/Γ     :   Αλεκνγελλήηξηα 

θ.η.ι   :   θαη ηα ινηπά 

θ.α     :   θαη άιια 
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1. ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
 

1.1 Δλέξγεηα 

    Δίλαη ε δπλαηφηεηα ηεο χιεο λα ειεπζεξψλεη δπλάκεηο ηθαλέο λα εθηεινχλ έλα έξγν. Ζ 

ελέξγεηα εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ε κία κνξθή κεηαζρεκαηίδεηαη ζηελ άιιε, 

αιιά θαηά ηηο κεηαηξνπέο ηεο ε ζπλνιηθή ελέξγεηα δηαηεξείηαη. Κάζε κνξθή ελέξγεηαο απφ ην 

απηνθηλεηάθη πνπ ζα θηλήζεη έλα παηδί παίδνληαο κέρξη ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ ελφο 

πξαγκαηηθνχ απηνθηλήηνπ, αεξνζθάθνπο ή ελφο πινίνπ θαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ κέρξη ηελ γξακκή παξαγσγήο ζην εξγνζηάζην, πξνυπνζέηεη 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

   ιεο νη κνξθέο ελέξγεηαο πξνέξρνληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ ην θσο θαη ηελ ζεξκφηεηα 

ηνπ ήιηνπ. ηνλ ήιην πξαγκαηνπνηείηαη κηα θαηεγνξία  αληηδξάζεσλ, πνπ ιέγνληαη 

ζεξκνππξεληθέο ή αληηδξάζεηο ζχληεμεο, κε ηηο νπνίεο ε ππξεληθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη 

ηειηθά ζε ελέξγεηα αθηηλνβνιίαο. Έλα κηθξφ κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θηάλεη ζηελ γε. Ζ 

ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο ζηνλ 

πιαλήηε καο. ρη κφλν γηα ηελ αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηά ηνπ αιιά θαη γηα ηελ ρεκηθή 

ελέξγεηα ησλ  θπηψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν θαη έηζη ζπληεξείηαη 

ε δηαηξνθηθή αιπζίδα θαη γεληθφηεξα ε δσή πάλσ ζηε γε. 

 

   Δπίζεο ηα θπηά πεξηέρνπλ ελέξγεηα γηαηί αλαπηχζζνληαη απφ έλα κηθξφ ζπφξν, 

κεγαιψλνπλ θαη καο δίλνπλ μχια πνπ φηαλ θανχλ παξάγνπλ ελέξγεηα ε νπνία κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε θηλεηηθή. 

 

ηελ ειηαθή ελέξγεηα νθείιεηαη επίζεο ν θχθινο ηνπ λεξνχ: 

   Οη σθεαλνί απνξξνθνχλ ηελ ελέξγεηα ηεο αθηηλνβνιίαο απφ ηνλ ήιην, κέξνο ηεο νπνίαο 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ελέξγεηα. Ζ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ ζεξκαίλεη ην λεξφ ψζηε απηφ λα 

εμαηκίδεηαη θαη λα δεκηνπξγνχληαη νη πδξαηκνί. Οη πδξαηκνί κεηαθέξνληαη ζηελ αηκφζθαηξα 

φπνπ ζρεκαηίδνληαη ηα ζχλλεθα. Σν λεξφ βξίζθεηαη ζε κεγάιν χςνο νπφηε έρεη βαξπηηθή 

δπλακηθή ελέξγεηα. ηε ζπλέρεηα πέθηεη ζηε γε σο βξνρή ή ρηφλη. Σν λεξφ ξέεη σο πνηάκη απφ 

ηα βνπλά κέρξη ηελ ζάιαζζα, νπφηε ε βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα. 

 

   Ο άλζξσπνο κε ηελ εμππλάδα θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηά ηνπ αιιά θαη κε ηελ ζπλερή εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο θαηάθεξε λα δακάζεη κεγάιν αξηζκφ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηνπλ πξνο φθειφο ηνπ. π.ρ. ηελ θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ αλέκσλ θαηάθεξε λα ηελ κεηαηξέςεη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηηο 

αλεκνγελλήηξηεο. Ο ειεθηξηθφο αλεκηζηήξαο κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε θηλεηηθή. Ο 

θηλεηήξαο ηνπ απηνθηλήηνπ κεηαηξέπεη ηελ ρεκηθή ησλ θαπζίκσλ πξψηα ζε ζεξκηθή θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε θηλεηηθή ελέξγεηα. 
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   ιεο νη κνξθέο ελέξγεηαο πνπ γλσξίδνπκε αλήθνπλ ζηελ θηλεηηθή θαη ζηε δπλακηθή ελέξγεηα 

νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο κνξθέο ελέξγεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε χιε απνηειείηαη 

απφ ηα κφξηα, ηα άηνκα, ηνπο ππξήλεο θαη ηα ειεθηξφληα. ε θάζε ζψκα απηά αιιειεπηδξνχλ 

ην έλα ζην άιιν κε απνηέιεζκα λα έρνπλ δπλακηθή ελέξγεηα, φπσο θαη θηλεηηθή, δηφηη 

θηλνχληαη ζπλερψο. π.ρ. ε ζεξκηθή ελέξγεηα είλαη θηλεηηθή ελέξγεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

απείζαξρε θίλεζε ησλ κνξίσλ ή ησλ αηφκσλ ηεο χιεο. Ζ ππξεληθή ελέξγεηα είλαη ε δπλακηθή 

ελέξγεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ππξήλα 

ηνπ αηφκνπ. 

 

   Ζ ελέξγεηα πξνζδηνξίδεηαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζαλ κία ινγηζηηθή έλλνηα, κε ηελ νπνία 

κπνξείο λα πξνβιέςεηο ηελ εμέιημε ή ηελ θίλεζε ελφο ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη κεηαθέξεηαη απφ κηα αξρηθή θαηάζηαζε ζε κηα ηειηθή. Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη 

έξγν, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε. Γηα λα ππνινγηζηεί 

ε ελέξγεηα απηή παίξλνπκε ην άζξνηζκα ή ην νινθιήξσκα ελφο αξηζκνχ εηδηθψλ εμηζψζεσλ 

(φπσο νη εμηζψζεηο Λαθξάλδ ή νη εμηζψζεηο Υάκηιηνλ) νη νπνίεο καο δίλνπλ ηελ απνζεθεπκέλε 

ελέξγεηα θαηά έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν. 

 

   Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ έρεη απνθηεζεί , αληαιιαρζεί ή απνζεθεπηεί, βιέπνπκε λα 

εθδειψλνληαη πνιιέο κνξθέο ελέξγεηαο: 

- Μεραληθή ελέξγεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θηλεηηθή θαη ηελ δπλακηθή π.ρ. 

Γπλακνγελλήηξηα: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο κεραληθή θαη ηειηθή ειεθηξηθή. Αληιία 

ζεξκφηεηαο: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο κεραληθή θαη ηειηθή ζεξκηθή. 

- Θεξκηθή ελέξγεηα: π.ρ. θηλεηήξαο εζσηεξηθήο θαχζεο: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο ζεξκηθή 

θαη ηειηθή κεραληθή. Λακπηήξαο ππξάθησζεο: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο ζεξκηθή θαη 

ηειηθή αθηηλνβνιία. 

- Ζιεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή θαη ηε θσηεηλή ή ελέξγεηα 

αθηηλνβνιίαο. π.ρ. θαχζηκα: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο ειεθηξηθή θαη ηειηθή ζεξκηθή. 

Φσηνζχλζεζε: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο αθηηλνβνιία θαη ηειηθή ρεκηθή. 

- Υεκηθή ελέξγεηα π.ρ. Μπαηαξία: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο ρεκηθή θαη ηειηθή ειεθηξηθή. 

Ραδηφκεηξν: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο ρεκηθή θαη ηειηθή κεραληθή. 

- Ππξεληθή ελέξγεηα π.ρ. Ππξεληθφο αληηδξαζηήξαο: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο ππξεληθή 

θαη ηειηθή ζεξκηθή. Ήιηνο: αξρηθή κνξθή ελέξγεηαο ππξεληθή θαη ηειηθή αθηηλνβνιία. 

 

   Σα απνηειέζκαηα ηεο ελέξγεηαο παξαηεξνχληαη κφλν φηαλ εθδειψλεηαη ην θαηλφκελν ή κηα 

αιιαγή ζηηο ηδηφηεηεο ελφο αληηθεηκέλνπ ή ελφο ζπζηήκαηνο. 

 

   Έρεη απνδεηρζεί απφ κειέηεο θαη πεηξάκαηα φηη ε ελέξγεηα είλαη δπλαηφλ λα κεηαθέξεηαη απφ 

έλα ζψκα ζε άιιν ή λα κεηαηξέπεηαη απφ κηα κνξθή ζε άιιε φκσο ε ζπλνιηθή ηεο πνζφηεηα 

δηαηεξείηαη ζηαζεξή. Απηφ απνηειεί ζεκειηψδε αξρή δηαηήξεζεο ηεο θπζηθήο. 

 

   ιε ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ δει. ε κπηθή θαη εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ αιιά θαη ε κεηαρείξηζε ησλ ειεθηξηθψλ, ε βηνκεραλία θαη νη κεηαθνξέο βαζίδνληαη ζηηο 

κεηαηξνπέο δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. 
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1.1.1 Μέηξεζε ηεο Δλέξγεηαο 

   Μνλάδα κέηξεζεο ηεο Δλέξγεηαο, Θεξκφηεηαο, Έξγνπ ζην SI είλαη ην Joule (J). To Joule 

είλαη ην παξαγφκελν έξγν απφ δχλακε ίζε κε 1Ν φηαλ κεηαθηλεί ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο 

θαηά 1m ζηελ θαηεχζπλζε πνπ επελεξγεί. Ηζρχεη W=1Ν.1m=1Joule. 

 

1.2 Κηλεηηθή ελέξγεηα 

   Κηλεηηθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα πνπ έρεη έλα ζψκα φηαλ θηλείηαη παξάγνληαο παξάιιεια 

έξγν. Δμαξηάηαη απφ ηελ κάδα θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ θηλνχκελνπ ζψκαηνο. 

 

1.3 Γπλακηθή ελέξγεηα 

   Αλ ζε έλα ζψκα αζθείηαη δχλακε (βαξπηηθή, ειεθηξηθή, ειαζηηθήο παξακφξθσζεο), ην 

ζψκα έρεη δπλακηθή ελέξγεηα πνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο δχλακεο, ηε ζέζε ή ηελ 

θαηάζηαζε (παξακφξθσζε) ηνπ ζψκαηνο π.ρ. ειαηήξην, κηα παξακνξθσκέλε κπάια. Σα 

ζψκαηα επαλέξρνληαη ζην αξρηθφ ηνπο ζρήκα φηαλ ζηακαηήζεη λα αζθείηαη ε δχλακε πνπ ηα 

παξακφξθσζε. Σν ζψκα κπνξεί λα παξάγεη έξγν επαλεξρφκελν ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε 

π.ρ. άζιεκα άικα επί θνληψ: Ο αζιεηήο έρεη δπλακηθή ελέξγεηα επεηδή βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε απφ ην έδαθνο. Σν θνληάξη έρεη δπλακηθή ελέξγεηα επεηδή είλαη παξακνξθσκέλν. 

- Δάλ ην δπλακηθφ πεδίν είλαη νκνγελέο δει. ε δχλακε είλαη ζηαζεξή ζε φιε ηελ έθηαζή 

ηνπ, ε δπλακηθή ελέξγεηα ελφο ζψκαηνο ηζνχηαη κε ην γηλφκελν ηεο δχλακεο πνπ 

αζθείηαη πάλσ ηνπ επί ηελ απφζηαζή ηνπ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ πεδίνπ, φπνπ ε 

δπλακηθή ελέξγεηα έρεη κεδεληθή ηηκή: E δπλ=f.h φπνπ f= δχλακε πεδίνπ πνπ αζθείηαη 

ζην ζψκα, h=απφζηαζε απφ ην ζεκείν κε κεδεληθή ελέξγεηα. 

 

- Δάλ ην πεδίν δελ  είλαη νκνγελέο, δειαδή ε δχλακε κεηαβάιιεηαη θαηά κέηξν θαη 

θνξά απφ ζεκείν ζε ζεκείν, ηφηε Δδπλ=f.h ηζρχεη κφλν ηνπηθά. Μαο δίλεη ηε κεηαβνιή 

ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο γηα κηα ειάρηζηε κεηαθίλεζε κέζα ζην πεδίν θαηά ηελ νπνία 

ε δχλακε είλαη πεξίπνπ ζηαζεξή. Σν ζχλνιν ηεο κεηαβνιήο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα ηέηνησλ κεδεληθψλ κεηαηνπίζεσλ (νινθιήξσκα) κεηαμχ δχν 

ζέζεσλ (απφ ηηο νπνίεο ε κηα κπνξεί λα είλαη ην ζεκείν φπνπ θαζνξίζακε κεδεληθή ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα). Γηα λα ηζρχεη ν παξαπάλσ ππνινγηζκφο πξέπεη ε δπλακηθή 

ελέξγεηα λα κελ εμαξηάηαη απφ ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε κεηαμχ ησλ δχν 

ζεκείσλ. Έλα ηέηνην δπλακηθφ πεδίν νλνκάδεηαη ζπληεξεηηθφ ή δηαηεξεηηθφ. 

 

 

   Σν άζξνηζκα θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ελφο ζψκαηνο νλνκάδεηαη κεραληθή 

ελέξγεηα. Ζ δπλακηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα θαη ην αληίζηξνθν, φηαλ δελ 

ππάξρνπλ ηξηβέο θαηά ηελ θίλεζε ελφο ζψκαηνο ή θνξηίνπ ζε ζπληεξεηηθφ πεδίν δπλάκεσλ. 

Σν άζξνηζκά ηνπο είλαη ίζν κε ηε κεραληθή ελέξγεηα πνπ είρε ην ζψκα απφ ηελ αξρή θαη είλαη 

πάληα ζηαζεξφ. 

 

1.4  Ππξεληθή ελέξγεηα ή αηνκηθή ελέξγεηα 

   Δίλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ζράζεσο ή ηελ ζχληεμε ππξήλσλ ζε 

ειεγρφκελεο ππξεληθέο αληηδξάζεηο. Αμηνπνηείηαη ζηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο, ζηα 
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ππξεληθά ππνβξχρηα θαη ηα ππξελνειεθηξηθά εξγνζηάζηα θαη θαιχπηεη ελεξγεηαθέο αλάγθεο. 

Σν βαζηθφ δνκηθφ πιηθφ είλαη ν αλνμείδσηνο ράιπβαο, ελψ ην ππξεληθφ θαχζηκν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη έλα κίγκα νπξαλίνπ θαη πινπησλίνπ θαη πεγή δξάζεο λεηξφληα κε 

θαηάιιειε ηαρχηεηα. Οη ππξήλεο απνηεινχληαη απφ ζσκαηίδηα ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη παξάγνπλ δπλακηθή ελέξγεηα. Οη  πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ 

αληηδξαζηήξεο κε λεξφ ζε ζηαζεξή πίεζε. 

 

1.5 Θεξκηθή ελέξγεηα. 

   Δίλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ πιηθψλ ζσκάησλ θαζψο ηα ζσκαηίδηα 

απφ ηα νπνία απνηεινχληαη θηλνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο (θηλεηηθή ελέξγεηα). Ζ ζεξκφηεηα 

πνπ παξάγεηαη κεηαθέξεηαη απφ έλα ζψκα κε κεγάιε ζεξκνθξαζία ζε άιιν κε ρακειφηεξε 

κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ. Πεγέο ζεξκφηεηαο 

είλαη ε ειηαθή ελέξγεηα, ηα θαχζηκα, ε ηξηβή ζηε κεραληθή θ.α. 

 

1.6  Ζιεθηξηθή ελέξγεηα. 

   Δίλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηα θηλνχκελα ειεθηξφληα (ειεθηξηθφ ξεχκα) ιφγσ ηεο 

δηαθνξάο δπλακηθνχ πνπ ππάξρεη ζηα άθξα ελφο αγσγνχ. Σα ζεξκηθά, πδξνειεθηξηθά, 

ππξελνειεθηξηθά θαη γεσζεξκηθά εξγνζηάζηα κεηαηξέπνπλ άιιεο  κνξθέο ελέξγεηαο ζε 

ειεθηξηζκφ.  

 

1.7   Υεκηθή ελέξγεηα. 

   Γηα ηε ζπγθξφηεζε κνξίσλ ρεκηθψλ νπζηψλ απφ δηάθνξα άηνκα απαηηείηαη δπλακηθή 

ελέξγεηα κε ηαπηφρξνλε αιιειεπίδξαζε ειεθηξνκαγλεηηθψλ δπλάκεσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη 

ρεκηθή ελέξγεηα. Ζ ρεκηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ή ειεθηξηθή , φηαλ ηα κφξηα 

δηαζπψληαη θαη πάιη ζε άηνκα. Μεηαβάιιεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο ζε ζεξκηθή θαη θηλεηηθή φηαλ 

νη βηνινγηθνί κεραληζκνί κπαίλνπλ ζε ιεηηνπξγία π.ρ. ηξνθή θαη νλνκάδεηαη δσηθή ελέξγεηα. 
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2. ΑΝΑΝΔΧΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

2.1  Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

   Ζ ελέξγεηα πνπ παίξλνπκε απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο δηαθξίλεηαη ζε αλαλεψζηκε θαη κε 

αλαλεψζηκε ή ζπκβαηηθή. ηηο κε αλαλεψζηκεο ή ζπκβαηηθέο πεγέο  ε ελέξγεηα πξνέξρεηαη 

απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, ηα νπνία είλαη ν άλζξαθαο, ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην. Ζ 

ελέξγεηά ηνπο νθείιεηαη ζηνλ ήιην. Σα θαχζηκα απηά δεκηνπξγήζεθαλ απφ θπηά θαη πδξφβηνπο 

νξγαληζκνχο ηα νπνία βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη πίεζεο ψζηε κεηαηξάπεθαλ ζε νξπθηά θαχζηκα, ζε δηάζηεκα 30 εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ. 

Απηά δελ αλαλεψλνληαη θαη αλακέλεηαη λα εμαληιεζνχλ. ηηο κε αλαλεψζηκεο ή ζπκβαηηθέο 

πεγέο ελέξγεηαο αλήθνπλ θαη ηα ππξεληθά θαχζηκα φπσο ην νξπθηφ θαχζηκν νπξάλην 235, ην 

ζφξην, ην ηερλεηφ πινπηψλην 238 θαη άιια αζηαζή ζηνηρεία, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε 

ειαθξχηεξα ζηνηρεία. Υξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Τπνινγίδεηαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ απφ 4,5 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα, 

ηελ επνρή πνπ δεκηνπξγήζεθε ε γε. Δπνκέλσο ηα απνζέκαηά ηνπο δελ αλαλεψλνληαη θαη 

κάιινλ ζα εμαληιεζνχλ γξήγνξα. 

   Απηέο νη πεγέο ελέξγεηαο δεκηνπξγνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Πξψηνλ ηα 

απνζέκαηά ηνπο εμαληινχληαη θαη δεχηεξνλ κε ηε ρξήζε ηνπο ξππαίλνπκε ην πεξηβάιινλ. 

    Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο νη επηζηήκνλεο θαη νη ηερλνιφγνη πξνζπαζνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε ειηαθή ελέξγεηα, πνπ ζεσξνχληαη 

αλεμάληιεηεο κε λέεο ηερλνινγίεο. 

 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη: 

 Ζιηαθή ελέξγεηα 

   Γηα ηνλ πιαλήηε καο ε θχξηα πεγή ελέξγεηαο είλαη ν ήιηνο. ην εζσηεξηθφ ηνπ γίλνληαη 

ππξεληθέο αληηδξάζεηο κε ηηο νπνίεο ε ππξεληθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα 

αθηηλνβνιίαο. Απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα εμαξηάηαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ, ν άλεκνο, ηα ζαιάζζηα 

θχκαηα θιπ. Σα νπνία αλ αμηνπνηεζνχλ έρνπκε αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 Αηνιηθή ελέξγεηα 

   Ζ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ –αηνιηθή ελέξγεηα- ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο αξραίνπο ιανχο γηα 

ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο κε ηα ηζηηνθφξα πινία θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αλεκφκπισλ. Ζ 

ζεκεξηλή εμειηγκέλε ηερλνινγία θαηαζθεχαζε πνιχ πην ηζρπξέο κεραλέο απφ ηνπο 

αλεκφκπινπο θαη ζπλερίδεη λα κειεηά θαηλνχξγηεο. Μηα ζχγρξνλε αηνιηθή γελλήηξηα ή αιιηψο 

αλεκνγελλήηξηα, ηνπνζεηείηαη ζε πεξηνρέο πνπ πλένπλ ηζρπξνί άλεκνη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 

 Γεσζεξκηθή ελέξγεηα 

   Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ ππνγείσλ πεηξσκάησλ ή 

ησλ ππνγείσλ λεξψλ, φηαλ ππάξρεη δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

Δθκεηαιιεπφκαζηε ηηο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ έρνπλ ηα ππφγεηα πιηθά γηα λα 

κεηαζρεκαηηζζεί ε ζεξκηθή ηνπο ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. 
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 Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

   ηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα παξάγεηαη ην 10% πεξίπνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε 

ρψξα καο. ε κηα ηερλεηή ιίκλε ην λεξφ έρεη δπλακηθή ελέξγεηα, κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή 

θαζψο απηφ πέθηεη γηα λα κεηαζρεκαηηζζεί ηειηθά ζε ειεθηξηθή ζηε ζηξνβηινγελλήηξηα. 

 Βηνκάδα 

   Σν μχιν , ην μπινθάξβνπλν, ηα θπηηθά ππνιείκκαηα. Με ηε θσηνζχλζεζε ε ειηαθή ελέξγεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε ρεκηθή ελέξγεηα θαη απνζεθεχεηαη ζηα θπηά. χκθσλα κε κειέηεο ε βηνκάδα 

αληηζηνηρεί ζε δεθαπιάζηα ελέξγεηα απφ εθείλε πνπ θαηαλαιψλεηαη παγθνζκίσο κε ηελ θαχζε 

ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Ίζσο ζε κεξηθά ρξφληα λα αλαπηπρζεί ε θαιιηέξγεηα εηδηθψλ θπηψλ 

θαη κε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία, ε βηνκάδα λα γίλεη κηα ζεκαληηθή πεγή ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή 

   Σα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ παξάγνληαη κε θπζηθφ ή ηερληθφ ηξφπν θνληά       ζηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο επάγνπλ κέζα ζηνλ θινηφ ηεο Γεο ελαιιαζζφκελα νπνία παξάγνπλ 

δεπηεξνγελή ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα. Σα δεπηεξνγελή θχκαηα ζπκβάινπλ κε ηα αξρηθά 

θχκαηα κε απνηέιεζκα λα δψζνπλ έλα ζπληζηάκελν θχκα ην νπνίν θαηαγξάθεηαη θαη γη απηφ 

γλσξίδνπκε ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. Με ηηο ειεθηξνκαγλεηηθέο κεζφδνπο γίλεηαη δηαζθφξπηζε ζε 

κεγαιχηεξα βάζε απ‟ φηη κε ηηο ειεθηξηθέο. 

 

2.2 Αηκνζθαηξηθή ελέξγεηα 

   ηε κάδα ηεο αηκφζθαηξαο ηεο Γεο ζπκβαίλνπλ κεγάιεο δηαηαξάμεηο ζε φγθν θαη έθηαζε, 

μεθηλνχλ απφ κεξηθά εθαηνζηά θαη θηάλνπλ κέρξη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα. Οη δηαηαξάμεηο απηέο 

νλνκάδνληαη άλεκνη, πνπ κπνξεί λα είλαη έλα θχζεκα ηνπ αέξα, κέρξη έλαο ηπθψλαο ή 

κεγαιχηεξεο αέξηεο κάδεο πνπ νξκνχλ απφ ηνπο ηξνπηθνχο ζε κεγαιχηεξα πιάηε. Ο αέξαο 

κεηαθέξεη κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο, πγξαζίαο θαη νξκήο θαη παξάγεη ελέξγεηα κε 

δηάθνξεο κνξθέο. ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ε ειηαθή ελέξγεηα (ζεξκφηεηα) δελ δηαλέκεηαη 

παληνχ ην ίδην, θη έηζη παξάγνληαη νη άλεκνη. Ζ ηαρχηεηα πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θηάλεη 

έσο 150 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. 

 

2.3 Μνξθέο αηκνζθαηξηθήο ελέξγεηαο 

   Έλα κέξνο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ Ήιηνπ αλεβάδεη ηελ ζεξκνθξαζία ηεο αηκφζθαηξαο 

γεληθφηεξα αιιά θαη ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο ( μεξά θαη ζάιαζζα ) θαη έλα άιιν κέξνο 

κεηαηξέπεηαη ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο κε ηελ εμήο ζεηξά: 

 

2.3.1 Θεξκηθή ελέξγεηα 

   ηελ αξρή, ε ειηαθή ελέξγεηα επηδξά εζσηεξηθά ζηα κφξηα ηνπ αέξα θαη ε ελέξγεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα. Σα κφξηα ηνπ ζεξκνχ αέξα θηλνχληαη πην γξήγνξα απφ ηνπ 

ςπρξνχ αέξα. Απηή ε ελέξγεηα κεηξηέηαη σο ζεξκνθξαζία. 
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2.3.2 Γεσδπλακηθή ελέξγεηα 

   ηε ζπλέρεηα ν αέξαο πνπ έρεη ζεξκαλζεί δηαζηέιιεηαη θαη ην θέληξν βάξνπο ηνπ αλεβαίλεη 

ςειφηεξα. Σφηε ε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα απμάλεηαη. Ζ ελέξγεηα απηή ζηε Μεηεσξνινγία 

νλνκάδεηαη γεσδπλακηθή ελέξγεηα. 

 

2.3.3 Οιηθή δπλακηθή ελέξγεηα 

 ηαλ ζπλδπάδεηαη ε ζεξκηθή κε ηελ γεσδπλακηθή ελέξγεηα έρνπκε νιηθή δπλακηθή ελέξγεηα. 

 

2.3.4 Λαλζάλνπζα ελέξγεηα 

   Λαλζάλνπζα ζεξκφηεηα είλαη ην πνζφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή 1kg 

λεξνχ ζεξκνθξαζίαο βξαζκνχ ζε αηκφ ίδηαο ζεξκνθξαζίαο. Δδψ δελ αιιάδεη ε ζεξκνθξαζία , 

αιιάδεη κφλν ε θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ. ηαλ ν αηκφο ζπκππθλσζεί ζε λεξφ ηφηε απνδίδεηαη 

πάιη ε ιαλζάλνπζα ζεξκνθξαζία. Απηή ε κνξθή ελέξγεηαο πεξηέρεηαη ζηνπο πδξαηκνχο ησλ 

ππφ εμάηκηζε επηθαλεηαθψλ πδάησλ ( θπξίσο ησλ ζαιαζζψλ ), ζηα πγξά εδάθε ζηε δηαπλνή 

ησλ θχιισλ ησλ θπηψλ θηι. 

 

2.3.5 Κηλεηηθή ελέξγεηα 

   Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αέξα νθείιεηαη ζηελ θίλεζε πνπ ηνπ δίλεη ε πξφζιεςε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο ειηαθήο ζεξκφηεηαο. 

 

2.3.6 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

   Μνξθή ελέξγεηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αηκφζθαηξα ιφγσ ηνπ ειεχζεξνπ ειεθηξηζκνχ πνπ 

ππάξρεη ζηνλ αέξα θαη ηα ζχλλεθα εμαηηίαο ηεο ειεθηξηθήο επαγσγήο ηεο κε ηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο. Σα ειεθηξηθή θνξηία είλαη πάληα αληίζεηα θαη ζε θαιφ θαηξφ ε ηάζε θηάλεη ηα 100 

βνιη αλά κέηξν. 

 

2.3.7 Μεηαβνιέο αηκνζθαηξηθήο ελέξγεηαο 

   Ζ αηκνζθαηξηθή ελέξγεηα παξνπζηάδεη κία ζεηξά ελεξγεηαθψλ κεηαβνιψλ. Μεηαβάιιεηαη 

ζπλερψο απφ ηε κηα κνξθή ελέξγεηαο ζε άιιε, αιιά ην ζχλνιφ ηεο παξακέλεη ζηαζεξφ. Απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ δελ ππάξρεη πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ιφγσ αθηηλνβνιίαο. Ζ αηκφζθαηξα θαη ε 

Γε απνξξνθά ειηαθή αθηηλνβνιία ε νπνία κεηαιιάζζεηαη ζε δχν κνξθέο ελέξγεηαο, ζηελ 

εζσηεξηθή θαη ηε γεσδπλακηθή. 

 

   Έλα κέξνο απηήο ηεο νιηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο κεηαηξέπεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε θηλεηηθή 

ελέξγεηα αλέκσλ θαη ζε ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα ησλ πδξαηκψλ. Οη νπνίεο ελέξγεηεο 

μαλακεηαηξέπνληαη αξγφηεξα, ε θηλεηηθή ζε ζεξκφηεηα ιφγσ ηεο ηξηβήο ηνπ αλέκνπ κε ηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο θαη κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ αέξα. Ζ δε ιαλζάλνπζα απνδίδεηαη πάιη κε ηε 

ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ. 
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   Ζ εζσηεξηθή θαη ε δπλακηθή κνξθή ηεο αηκνζθαηξηθήο ελέξγεηαο αλαιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθηφο απφ έλα κηθξφ κέξνο πνπ είλαη ε θηλεηηθή θαη ιαλζάλνπζα κνξθή. 

Σν νιηθφ πνζφ ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηεο είλαη ζηαζεξφ θαη απηφ ζεκαίλεη πσο απηή 

παξάγεηαη ζηνλ ίδην ξπζκφ πνπ δηαζπείξεηαη. 

 

   Δθθξάδεηαη ζε ηδάνπι, δειαδή ζε κνλάδεο έξγνπ θαη ππνινγίδεηαη ίζν κε 2 ηδάνπι αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν. Απηή ε ηηκή είλαη ην 0.57% ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα δηαηεξεί ηελ αηκφζθαηξα ζε κηα ζπλερή 

θίλεζε θαη λα εμηζνξξνπεί ε άληζε θαηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ αθηηλνβνιία ηεο Γεο θαη απφ ηελ αθηηλνβνιία ηνπ Ήιηνπ. 

 

2.4 Κηλεηηθή ελέξγεηα αλέκσλ 

   Σελ νιηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ αλέκσλ ζε 140 wh/m
2
 (βαηψξεο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν), 

ππνιφγηζε ν Ακεξηθαλφο κεηεσξνιφγνο Λεηάνπ, θαζψο θαη ην κέζν ξπζκφ δηαζπνξάο ηεο 

ελέξγεηαο απηήο ησλ αλέκσλ ζε 2 w/m
2
 (2 βαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν). Έλα βαηψξην είλαη ην 

παξαγφκελν έξγν απφ δχλακε ηζρχνο 1 βαη ζε 1 ψξα. Έλα βαη ηζνδπλακεί κε ξπζκφ 

παξαγσγήο έξγνπ ίζν κε 1 ηδάνπι αλά δεπηεξφιεπην (1 joul/sec). Απφ απηέο ηηο ηηκέο 

ζπκπεξαίλεηαη πσο ζε πεξίπνπ 70 ψξεο φιε ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ αλέκσλ δηαζπείξεηαη, 

φκσο ε ηαρχηεηα δηαζπνξάο κεηψλεηαη θαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ιηγνζηεχεη. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηνπ ηε κείσζε απηήο ηεο ηαρχηεηαο δηαζπνξάο ν Ακεξηθαλφο κεηεσξνιφγνο .Δοο 

ππνιφγηζε ηνλ ξπζκφ δηαζπνξάο ζε 36% πεξίπνπ ηελ εκέξα. Οπφηε ζε ιηγφηεξν απφ 13 

εκέξεο ην απφζεκα ηεο αηκνζθαηξηθήο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζα ιηγφζηεπε θαηά 99%. 

 

   κσο δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα απφ απηά. Ζ ελέξγεηα ησλ αλέκσλ δελ δηαζπείξεηαη κε 

νκνηφκνξθν ξπζκφ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Πξψηνλ, γηαηί ε απψιεηα ηαρχηεηαο ιφγσ ηξηβήο 

πάλσ ζηηο ιείεο επηθάλεηεο ησλ πνιηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ εξεκνχλησλ επηθαλεηψλ ησλ 

ζαιαζζψλ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πάλσ ζε αλψκαιεο 

επηθάλεηεο ηεο Γεο φπσο νξνζεηξέο, πφιεηο θιπ. Γεχηεξνλ, ν ξπζκφο δηαζπνξάο είλαη πάληα 

αλάινγνο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ. Απνηέιεζκα: έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αλέκνπ ράλεηαη ή 

κεηαηξέπεηαη (ζηηο κεγάιεο θπθισληθέο ζχειιεο), ζε ζεξκφηεηα ιφγσ ηεο ηξηβήο. 

 

2.5 Μεηξήζεηο 

   ην ζχλνιφ ηεο ε αηκφζθαηξα κεηαθέξεη ελέξγεηα ζε δηάθνξεο κνξθέο. Γελ κεηαηξέπνληαη 

φιεο νη κνξθέο ζε θηλεηηθή ελέξγεηα, γη‟απηφ θάζε θνξά ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ηεο 

δπλακηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θηλεηηθή θη έηζη πξνθαιείηαη ε θίλεζε ηεο 

αηκφζθαηξαο. Τπνινγίδνληαη δειαδή ηα απνζέκαηα ηεο αηκφζθαηξαο ζε δηαζέζηκε δπλακηθή 

ελέξγεηα, ε νπνία παξάγεηαη απφ ηηο αληζφηεηεο ηεο ζέξκαλζεο ηεο Γεο. Απηέο νη αληζφηεηεο 

κπνξεί λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζε δχν γεσγξαθηθά πιάηε ή γεσγξαθηθά κήθε. 

 

   Γηαθξίλνληαη ζε: 

 α) Εσληθή δηαζέζηκε δπλακηθή ελέξγεηα παξαγφκελε απφ ηηο αληηζέζεηο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 

ηξνπηθψλ θαη ησλ Πφισλ.  
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 β) ε ζηξνβηινεηδή δηαζέζηκε δπλακηθή ελέξγεηα παξαγφκελε θπξίσο απφ άληζε ζέξκαλζε 

μεξάο ή ζάιαζζαο. 

 

   Ζ δσληθή δηαζέζηκε κνξθή είλαη 10 θνξέο πεξηζζφηεξε απφ ηελ ζηξνβηινεηδή δηαζέζηκε, ε 

νπνία φκσο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παξαγσγή θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Γηφηη ε πξψηε κνξθή 

κεηαηξέπεηαη ζηε δεχηεξε εμαηηίαο ελφο θαηλνκέλνπ πνπ ιέγεηαη ζηξνβηιψδεο ζεξκηθή ξνή. 
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3. ΑΝΔΜΟ 

 
 

3.1  Άλεκνο. 

   Ο αέξαο απνηειείηαη απφ έλα κίγκα αεξίσλ θπξίσο αδψηνπ θαη νμπγφλνπ, ππάξρεη γχξσ απ‟ 

ηε Γε θαη βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε. 

   Οη άλεκνη είλαη νη κεγάιεο κάδεο αέξα πνπ θηλνχληαη αξγά ή πνιχ γξήγνξα γχξσ απ‟ ηελ 

επηθάλεηα ηεο Γεο. 

   ηαζεξνί άλεκνη είλαη απηνί πνπ φιν ην ρξφλν θπζνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.. Σέηνηνη 

άλεκνη θπζνχλ ζηελ δψλε ηνπ θπθιψλα ηνπ Ηζεκεξηλνχ. 

   Πεξηνδηθνί άλεκνη είλαη απηνί πνπ αιιάδνπλ πνξεία ζχκθσλα κε ηηο επνρέο ή ηηο ψξεο ηεο 

εκέξαο. 

   Οη κνπζψλεο είλαη επνρηθνί άλεκνη θαη ην φλνκά ηνπο ην πήξαλ απφ ηελ αξαβηθή ιέμε 

“κνπαζίκ” ε νπνία ζεκαίλεη επνρή. Σν ρεηκψλα νη άλεκνη θπζνχλ απ‟ ηελ μεξά πξνο ηε 

ζάιαζζα θαη ην θαινθαίξη απ‟ ηε ζάιαζζα πξνο ηελ μεξά. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε μεξά 

ζεξκαίλεηαη ην θαινθαίξη θαη ςπρξαίλεηαη ηνλ ρεηκψλα πην γξήγνξα απ‟ ην λεξφ ηνπ σθεαλνχ. 

   Οη αχξεο είλαη πεξηνδηθνί άλεκνη θαη έρνπλ άιιε θαηεχζπλζε ην πξσί, άιιε ην βξάδπ θαη 

απηφ νθείιεηαη ζην φηη ηελ εκέξα ε μεξά ζεξκαίλεηαη θαη ην βξάδπ θξπψλεη. 

Μεηαβιεηνί είλαη νη άλεκνη πνπ θπζνχλ αθαλφληζηα. 

   Οη ηνπηθνί άλεκνη είλαη απηνί πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθνί γηα θάζε πεξηνρή θαη επεξεάδνληαη 

απ‟ ην θιίκα. π.ρ. ν ηξφθνο είλαη ζεξκφο άλεκνο, έξρεηαη απφ ηελ έξεκν αράξα, πγξαίλεηαη 

πεξλψληαο απφ ηε Μεζφγεην θαη θηάλεη λφηηα ηεο Δπξψπεο. Ο κπφξα είλαη θξχνο άλεκνο, 

μεθηλά απφ ηα Ηιιπξηθά φξε θαη θηάλεη ζηηο αθηέο ηεο Γαικαηίαο κε ηαρχηεηα έσο 150 km/h. 

Σα κειηέκηα θπζνχλ ζην Αηγαίν πέιαγνο ην θαινθαίξη θαη είλαη βνξεηναλαηνιηθνί άλεκνη. 

   Οη θπθιψλεο είλαη άλεκνη πνπ έρνπλ κία θαηεχζπλζε αιιά ηαπηφρξνλα ζηξνβηιίδνληαη γχξσ 

απ‟ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

   Ζ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα πνπ δεκηνπξγεί ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο δηαθνξέο 

βαξνκεηξηθήο πίεζεο κεηαμχ παξαθείκελσλ ηφπσλ, επζχλεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αέξα. 

Έρνπκε δχν ζπλερφκελεο πεξηνρέο θαη ζπκβαίλεη λα κελ έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία ηφηε ε 

αηκνζθαηξηθή πίεζε ηεο ςπρξφηεξεο πεξηνρήο ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηεο ζεξκφηεξεο, κε 

απνηέιεζκα κία αέξηα κάδα λα θηλεζεί απφ ηελ ςπρξφηεξε ζηε ζεξκφηεξε πεξηνρή. 

   ηαλ κία κάδα ζεξκαίλεηαη γίλεηαη πην ειαθξηά θαη αξαηή απφ ηηο άιιεο κάδεο πνπ είλαη 

γχξσ ηεο, ηφηε ηείλεη λα αλπςσζεί (αλνδηθή θίλεζε). Οη πην βαξηέο αέξηεο κάδεο θηλνχληαη θαη 

θαηαιακβάλνπλ ηε ζέζε ηεο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ κία κάδα αέξα ςχρεηαη. Σφηε γίλεηαη 

πην ππθλή θαη πην βαξηά θαη ηείλεη λα πέζεη πην ρακειά (θαζνδηθή πνξεία). Σφηε ζπξψρλεη ηηο 

ζεξκέο θαη επνκέλσο ειαθξφηεξεο κάδεο ηνπ αέξα θαη θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπο. 

   ηνηρεία ηνπ αλέκνπ είλαη ε δηεχζπλζε θαη ε έληαζε ή ηζρχο ηνπ. Σα νπνία πξνζδηνξίδνληαη 

κε ηα θαηάιιεια φξγαλα ηα νπνία είλαη ηα αλεκνκεηξηθά φξγαλα. Απηά είλαη νη αλεκνδείθηεο 

θαη ηα αλεκφκεηξα. Γηα ηελ νλνκαηνινγία ησλ δηαθφξσλ δηεπζχλζεσλ ηνπ αέξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αλεκνιφγηα θαη γηα ηε δηαηχπσζή ηνπ ν θχθινο ηνπ νξίδνληα, ν νπνίνο 

δηαηξείηαη ζε φγδνα ή δέθαηα ή ηξηαθνζηά δεχηεξα. 
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Δηθφλα 3.1.1 Αλεκνιφγην.                                                                                                            
Πεγή www.24grammata.com 

 

   Γηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ είλαη ην ζεκείν ηνπ νξίδνληα απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ν άλεκνο θαη 

φρη πξνο ηα πνχ θπζά ν άλεκνο. Καζνξίδεηαη απφ ην ζεκείν ή ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ 

απηφ θαη ην γεσγξαθηθφ βνξξά. Γηα λα πεξηγξαθεί επθνιφηεξα ε θίλεζή ηνπ, ε δηεχζπλζε 

ζεσξείηαη σο νξηδφληηα θαη επζχγξακκε θαηά πξνζέγγηζε. Δθθξάδεηαη είηε ζε κνίξεο (κε αξρή 

ηνλ καγλεηηθφ Βνξξά), ή κε ηνπο αλεκνξφκβνπο ηνπ αλεκνινγίνπ, ή νλνκαζηηθά κε δχν 

νλνκαζίεο επίζεκα ή γξαηθνιεβαληίληθα. π.ρ. ζηξηα είλαη ν λφηηνο άλεκνο θαη ην φλνκά ηνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ ηηαιηθή ιέμε Ostro. Νφηηνο είλαη ην επίζεκν φλνκα. 

 

   Με πνιιά άιια νλφκαηα ραξαθηεξίδνληαη νη άλεκνη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνλ 

ηφπν, ηελ έληαζε, ηελ θαηεχζπλζή ηνπο, ην ζεκείν ηνπ νξίδνληα. Τπάξρνπλ επίζεο νλφκαηα 

αλέκσλ ηνπηθά φπσο ν Μπάηεο, ζαιάζζηα αχξα. Ο βαξδάξεο πνπ πλέεη θαηά κήθνο ηνπ 

Αμηνχ πνηακνχ είλαη βφξεηνο – βνξεηνδπηηθφο. 

 

   ηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ παξαζέηνληαη ηα νλφκαηα ησλ θχξησλ αλέκσλ κε 

θαηεχζπλζε πνιιαπιάζηα ησλ 45° κνηξψλ, κε Διιεληθφ ζχκβνιν θαηεχζπλζεο, επίζεκν θαη 

http://www.24grammata.com/
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θνηλφ φλνκα, δηεζλέο ζχκβνιν (Γ..) θαη δηεζλέο φλνκα. Ζ έληαζε ηνπ αλέκνπ θαζνξίδεηαη είηε 

κε ηελ πίεζε ηελ νπνία αζθεί ζηελ επηθάλεηα ησλ ζσκάησλ, είηε κε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

θηλείηαη. ηε Μεηεσξνινγία ε έληαζε ηνπ αλέκνπ εθθξάδεηαη ζπλήζσο κε ηελ ηαρχηεηά ηνπ, ε 

νπνία θαζνξίδεηαη απφ ην δηάζηεκα πνπ δηαλχεη κηα αέξηα κάδα ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ. 

Μνλάδεο είλαη: κέηξα αλά δεπηεξφιεπηα (m/sec), ρηιηφκεηξα αλά ψξα (km/h), κίιηα αλά ψξα 

(m.p.h, φπνπ θάζε κίιη ηζνχηαη κε 1.609 κέηξα) ή θφκβνη. 

 

Γιεύθςνζη Δπίζημο Κοινό Γ.. Όνομα διεθνέρ 

Β (000°) Βόπειορ  Τπαμοςνηάνα, Βοπιάρ N North 

ΒΑ (045°) Μέζηρ  Γπαίγορ NE Northeast 

Α (090°) Απηλιώηηρ Λεβάνηερ E East 

ΝΑ (135°) Εύπορ Σιπόκορ  SE Southeast 

Ν (180°) Νόηιορ  Όζηπια, Νοηιάρ S South 

ΝΓ (225°) Λίβαρ Γαπμπήρ SW Southwest 

Γ (270°) Ζέθςπορ Ποςνένηερ W West 

ΒΓ (315°) Σκίπων Μαϊζηπορ NW Northwest 

 

Πίλαθαο 3.1.1  Ολφκαηα ησλ θχξησλ αλέκσλ κε θαηεχζπλζε πνιιαπιάζηα ησλ 45° κνηξψλ. 
Πεγή  „‟Βηθηπαίδεηα‟‟  

 

   ήκεξα γηα ηε κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε αλεκνκεηξηθή θιίκαθα 

Μπνθφξ. Δίλαη εκπεηξηθφο ηξφπνο κέηξεζεο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο θπξίσο ηεο 

ζθνδξφηεηαο ηνπ αέξα ζηε ζηεξηά ή ζηε ζάιαζζα θιπ.  

 

Αλάινγα κε ηελ έληαζή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο: 

 

 Νελεκία, 0 Μπνθφξ 

 Αζζελήο, 2 – 3 Μπνθφξ 

 Μέηξηνο, 4 – 5 Μπνθφξ 

 Ηζρπξφο, 6 Μπνθφξ 

 θνδξφο, 7 Μπνθφξ 

 Θπειιψδεο, 8 – 9 Μπνθφξ (ζχειια) 

 Καηαηγίδσλ, 10 – 11 Μπνθφξ (θαηαηγίδα) 

 Έληαζεο ηπθψλα, 12 Μπνθφξ (ηπθψλαο) 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82_(%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AF%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%8A%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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Ο άλεκνο δηαθξίλεηαη θαη σο ιείνο ή ξηπαίνο, κεηαβιεηφο ή ζηαζεξφο. 

- Λείορ άνεμορ: είλαη εθείλνο πνπ δελ έρεη απμνκεηψζεηο ηεο έληαζήο ηνπ, ν ζηξσηφο. 

- Ριπαίορ άνεμορ: είλαη εθείλνο πνπ ε έληαζή ηνπ θάζε ηφζν κεηαβάιιεηαη. Αλ ηα 

δηαζηήκαηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ είλαη κεγαιχηεξα, ηφηε νλνκάδεηαη κεηαβιεηφο. 

- Μεηαβληηόρ: είλαη εθείλνο πνπ αιιάδεη δηεχζπλζε, ζε αληίζεζε κε ηνλ ζηαζεξφ πνπ 

δηαηεξεί ηε δηεχζπλζή ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αέξα: 

1. Ζ πεξηζηξνθή ηεο γεο γχξσ απ‟ ηνλ άμνλά ηεο. 

2. Ζ αλνκνηνκνξθία  ηνπ αλάγιπθνπ ηεο γεο. 

3. Ζ ειηαθή ελέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη απφ ηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ επηθάλεηα ηεο 

γεο. 

 

   ηα δειηία πξφγλσζεο ηνπ θαηξνχ, ηδίσο ζηα αγγιφθσλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη “ζηξνθή 

ηνπ αλέκνπ” θαη “αληηζηξνθή ηνπ αλέκνπ”. ηξνθή ηνπ αλέκνπ (veering) ιέκε φηαλ αιιάδεη ε 

δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ κε αλάδξνκε θνξά, δειαδή κε ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. 

Αληηζηξνθή ηνπ αλέκνπ (backing) ιέκε φηαλ αιιάδεη ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ κε αληίζεηε 

θνξά απφ απηή ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. 

 

Οη επηδξάζεηο ησλ αλέκσλ ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθά είδε: 

1. ηηο άκεζεο επηδξάζεηο ησλ αλέκσλ: φηαλ πλέεη δξνζεξφο, ειαθξφο θαινθαηξηλφο άλεκνο 

είλαη επράξηζηνο ζηνλ άλζξσπν. ηαλ ν άλεκνο πλέεη δπλαηφο, μεξφο ή ππεξβνιηθά 

μεξφο θέξλεη δπζθνξία ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, φηαλ ε 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ μεπεξλά ηα 10 Μπνθφξ γίλνληαη θαηαζηξνθέο, φπσο μεξίδσκα 

δέληξσλ, μήισκα ζηεγψλ. 

 

2. Έκκεζεο επηδξάζεηο ησλ αλέκσλ: νη βξνρέο. 

 

 

   Ζ δχλακε ηνπ αέξα αμηνπνηείηαη σο κνξθή ελέξγεηαο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηζηηνθφξσλ 

πινίσλ, ησλ αλεκφκπισλ, ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ηεο άληιεζεο ηνπ λεξνχ θιπ. Βνεζψληαο 

έηζη ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ πνπ ην εθκεηαιιεχνληαη απηφ. Δπίζεο, βνεζνχλ ζηε 

δεκηνπξγία λεθψζεσλ θαη βξνρψλ θαη επηδξνχλ επεξγεηηθά ζηνλ άλζξσπν κε ηελ αλαλέσζε 

ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, ηε κεηαθνξά πδξαηκψλ θιπ. 

 

Δίδη ανέμυν 

Οη άλεκνη θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο θχξηεο θαηεγνξίεο: 

1. πλερείο 

2. Πεξηνδηθνί (εηήζηνη – εκεξήζηνη) 

3. Αιεγείο 

4. Αληαιεγείο 

5. Αλαβαηηθνί 
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6. Καηαβαηηθνί 

7. Δπνρηθνί 

8. Σνπηθνί 

9. Δπηθξαηνχληεο δπηηθνί 

10. Δπηθξαηνχληεο πνιηθνί (αλαηνιηθνί) 

11. Άκεζνη ηζνβαξηθψλ ζπζηεκάησλ 

12. Ρηπαίνη 

13. Μπθψκελνη 

14. Θπειιψδεηο ή ζχειια 

15. Λαηιαπψδεηο ή ιαίιαπα 

 

 

3.2  ΚΛΗΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ 

   Δίλαη ε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεηεσξνινγία θαη ηε λαπζηπινΐα, γηα ηε κέηξεζε 

ηεο έληαζεο ησλ αλέκσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ κπνξεί λα έρεη πάλσ ζε θάπνην 

αληηθείκελν ζηε ζάιαζζα θαη ηελ μεξά. Σν πιήξεο φλνκα ηεο θιίκαθαο είλαη Beaufor wind 

force Scale: θιίκαθα (έληαζεο αλέκνπ) Μπνθφξ. Ζ θιίκαθα βαζκνινγεί ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αλέκνπ απφ ην 0 κέρξη ην 12 θαη απφ ηελ πηφ αδχλακε κέρξη ηελ πηφ ηζρπξή έληαζή ηνπ. 

Πεξηέρεη ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ αλέκνπ, πνπ μεθηλνχλ απφ ηε λελεκία (0) κέρξη ηνλ ηπθψλα (12). 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη πάλσ απφ 50 m/sec 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη αξηζκνί 13, 14, 15, 16 θαη 17. Ζ θιίκαθα Μπνθφξ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζρεδφλ απφ φιεο ηηο ρψξεο θαη θάζε βαζκφο ηεο αληηζηνηρεί ζε ηαρχηεηα 10 km/h πεξίπνπ. 

 

3.3 Ηζηνξία 

   Ζ θιίκαθα Μπνθφξ νλνκάζηεθε έηζη πξνο ηηκήλ ηνπ Ηξιαλδνχ λαπάξρνπ θαη πδξνγξάθνπ 

Φξάλζηο Μπνθφξ (Francis Beaufor), ν νπνίνο ηελ επηλφεζε ην 1806, κε ζθνπφ λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο δηάθνξεο εληάζεηο ηνπ αέξα πνπ επεξεάδνπλ ηηο κεγάιεο πδάηηλεο 

επηθάλεηεο ηεο γεο. Γηα λα ηνλ ηηκήζνπλ ε ζάιαζζα ηεο Β. Αιάζθαο νλνκάζηεθε Μπνθφξ. 

 

   Ο Μπνθφξ ήηαλ αξρεγφο ηεο πδξνγξαθηθήο ππεξεζίαο ηνπ αγγιηθνχ λαπηηθνχ φηαλ 

επηλφεζε ηελ θιίκαθα απηή, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα πνπ είρε ν άλεκνο ζηα παληά 

ελφο πνιεκηθνχ πινίνπ: απφ ηνλ άλεκν πνπ κφιηο αξθνχζε γηα ηελ θίλεζή ηνπ, έσο ηνλ άλεκν 

πνπ θαλέλα παλί δελ άληερε. Σελ θιίκαθα ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα εκεξνιφγηα ησλ πινίσλ 

ην 1830 θαη ην 1835 ηελ ελέθξηλε ην πξψην Γηεζλέο Μεηεσξνινγηθφ πλέδξην ησλ Βξπμειψλ 

σο έγθπξε. 

 

   Σν Βξεηαληθφ Ναπαξρείν άξρηζε λα ηε ρξεζηκνπνηεί ην 1838 θαη ην 1874 ε Γηεζλήο 

Μεηεσξνινγηθή Δπηηξνπή επέηξεςε ηε δηεζλή ρξήζε ηεο. 

 

   Σν 1906 κε ηελ εθεχξεζε ηεο αηκνθίλεζεο, ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα πεξηγξάθεη ηελ έθβαζε 

ηνπ αλέκνπ ζηε ζάιαζζα θαη φρη ζηα παληά. 
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   Απηφο πνπ πξφζζεζε ζηελ θιίκαθα ηελ πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αλέκνπ ζηελ 

μεξά θαη θαζφξηζε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ βαζκψλ ηεο θιίκαθαο κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 

ήηαλ ν Σδνξηδ ηκπζνλ ην 1923. Γηεπζπληήο ηεο Βξεηαληθήο Μεηεσξνινγηθήο ππεξεζίαο. 

 

Σν1946 ε θιίκαθα απμήζεθε έσο ηνλ 17ν βαζκφ θαη αθνξά θπξίσο ηπθψλεο. Ζ θιίκαθα 

απηή ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Κίλα θαη ζηελ Σατβάλ ζηηο άιιεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηείηαη 

ε θιίκαθα αθίξ-ίκπζνλ φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζην 12 ηεο θιίκαθαο κπνθφξ. πνπ ζηα 

κεγαιχηεξα κεγέζε δελ ππάξρεη άιιε αλαινγία. 

 

Σν θαηψηεξν ηνπ επηπέδνπ ησλ 12 κπνθφξ ηζνχηαη αθξηβψο κε ην φξην ηνπ επηπέδνπ F1 

ζηελ θιίκαθα Φνπηδίηα θαη ην θαηψηεξν φξην ηνπ επηπέδνπ Σ2 ζηελ θιίκαθα TORRO. Οη 

θιίκαθεο απηέο είλαη αλεμάξηεηεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έληαζεο ηνπ 

αλέκνπ θαη ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ πξνθαινχλ νη Σπθψλεο. 

 

Ζ θιίκαθα κπνθφξ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δειηία θαηξνχ θαη ηηο κεηεσξνινγηθέο 

πξνγλψζεηο. Αλαιπηηθά δίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 3.3.1. 

 

Μπ

οθ

όπ 

Υαπακηηπιζμόρ 

ανέμος 

Υαπακηηπιζμόρ 

θάλαζζαρ 

Φαινόμενα 

ζηην ξηπά ζηην θάλαζζα 

0 Άπλνηα (λελεκία) Γαιήληα 
Γελ θπζά άλεκνο, ν θαπλφο πςψλεηαη 

θαηαθφξπθα. 

Δπίπεδε, θαηνπηξηθή επηθάλεηα (κοινώρ 

«θάλαζζα λάδι»). 

1 

ρεδφλ άπλνηα / 

Τπνπλέσλ 

(ειαθξχ αεξάθη) 

Ρπηηδνχκελε 
Ο άλεκνο κεηαθηλεί ηνλ θαπλφ, φρη φκσο 

ηνλ αλεκνδείθηε. 
Σν λεξφ θάλεη κηθξέο «ξπηίδεο». 

2 
Πνιχ αζζελήο 

(ειαθξηά αχξα) 
Ήξεκε 

Ο άλεκνο γίλεηαη αηζζεηφο ζην δέξκα, 

ηα θχιια θηλνχληαη. 

Μηθξά θπκαηάθηα πνπ δελ «ζπάλε». Οη 

θνξπθέο ηνπο έρνπλ παιψδε κνξθή θαη πνηέ 

αθξφ. 

3 
Αζζελήο (γιπθηά 

αχξα) 
Λίγν ηαξαγκέλε 

Φχιια θαη κηθξά θιαξηά θηλνχληαη 

δηαξθψο. 

Σα κηθξά θχκαηα αξρίδνπλ λα ζπάλε θαη 

εκθαλίδεηαη ιίγνο αθξφο («πξνβαηάθηα»). 

4 
ρεδφλ κέηξηνο 

(κέηξηα αχξα) 

Λίγν ηαξαγκέλε σο 

ηαξαγκέλε (κέηξηα) 

Ο άλεκνο ζεθψλεη ζθφλε θαη πεζκέλα 

ραξηηά. Σα θιαδηά αξρίδνπλ λα 

θηλνχληαη. 

Μέηξηα θχκαηα, εκθαλίδεηαη αθξφο θαη 

ζηαγνλίδηα λεξνχ (πίηπινο). 

5 Μέηξηνο Σαξαγκέλε Μηθξά δέληξα αξρίδνπλ λα θηλνχληαη. 
Μεγαιχηεξα θχκαηα (χςνπο 1,2 - 2,5 κ.), 

εκθαλίδνληαη αθξψδεηο θνξπθέο παληνχ. 

 

Πίλαθαο 3.3.1.α Κιίκαθα κπνθφξ                                                                                                   
Πεγή www.kefalonizw.com  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://www.kefalonizw.com/
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Μπ

οθ

όπ 

Υαπακηηπιζμόρ 

ανέμος 

Υαπακηηπιζμόρ 

θάλαζζαρ 

Φαινόμενα 

ζηην ξηπά ζηην θάλαζζα 

6 Ηζρπξφο Κπκαηψδεο 

Μεγάια θιαδηά θηλνχληαη θαη ν αέξαο 

ζθπξίδεη. Ζ ρξήζε ηεο νκπξέιαο γίλεηαη 

δχζθνιε. 

Μεγάια θχκαηα (χςνπο 2 - 4 κ.) κε επηκήθεηο 

αθξψδεηο θνξπθέο θαη έληνλν πίηπιν. 

7 

θνδξφο / ρεδφλ 

Θπειιψδεο 

(Near Gale) 

Κπκαηψδεο έσο 

πνιχ θπκαηψδεο 

Σα δέληξα θηλνχληαη νιφθιεξα θαη ην 

πεξπάηεκα ελάληηα ζηνλ άλεκν γίλεηαη 

δχζθνιν. 

Ζ ζάιαζζα νγθνχηαη (θνπζθψλεη) θαη ιεπθφο 

αθξφο απφ θχκαηα (χςνπο 3 - 5 κ.) πνπ 

ζπάδνπλ αξρίδεη λα παξαζχξεηαη θαη λα 

ζρεκαηίδνληαη ξαβδψζεηο θαηά ηελ δηεχζπλζε 

ηνπ αλέκνπ. 

8 
Θπειιψδεο 

(Gale) 

Πνιχ θπκαηψδεο 

έσο ηξηθπκηψδεο 

Μεγάια δέληξα θηλνχληαη νιφθιεξα θαη 

κηθξά θιαδηά ζπάλε. Ζ νδήγεζε γίλεηαη 

δχζθνιε θαη ην πεξπάηεκα ελάληηα ζηνλ 

άλεκν εμαηξεηηθά δχζθνιν. 

Ζ ζάιαζζα αξρίδεη λα θνπξηνπληάδεη. ρεηηθά 

πςειά θχκαηα (4 - 6 κ.) κε πξνεμέρνπζεο 

θνξπθέο πνπ αξρίδνπλ λα ζπάλε. 

ρεκαηίδνληαη έληνλεο ισξίδεο αθξνχ θαηά 

ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Μεγάιεο 

πνζφηεηεο αησξνχκελνπ αθξνχ. 

9 
Πνιχ Θπειιψδεο 

(Strong Gale) 
Σξηθπκηψδεο 

Μεγάια θιαδηά ζπάλε, κηθξέο δεκηέο ζε 

θακηλάδεο θαη ζθεπέο. Πξνζσξηλή 

ζήκαλζε θαη νδνθξάγκαηα 

παξαζχξνληαη. Γχζθνιε ε φξζηα ζηάζε. 

Τςειά θχκαηα (6 - 9 κ.) κε ππθλέο ξαβδψζεηο 

αθξνχ θαηά ηελ δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Οη 

θνξπθέο ησλ θπκάησλ αξρίδνπλ λα γέξλνπλ, 

λα πέθηνπλ θαη λα θπιίνληαη. Ο αθξφο είλαη 

δπλαηφλ λα επεξεάδεη ηελ νξαηφηεηα. 

10 Θχειια (Storm) Πνιχ ηξηθπκηψδεο 

πάληα παξαηεξείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

μεξάο. Γέληξα ζπάδνπλ ή μεξηδψλνληαη. 

Πνιιά θεξακίδηα απνζπψληαη απφ ηηο 

ζθεπέο, αξθεηέο δεκηέο ζην εμσηεξηθφ 

ησλ θηηξίσλ. 

Πνιχ πςειά (8 - 12,5 κ.) θχκαηα κε καθξηέο 

ινθψδεηο ξάρεο. Σν ζπάζηκν θαη θχιηζκα ησλ 

θνξπθψλ ησλ θπκάησλ γίλεηαη έληνλν θαη 

βίαην. Ζ ζάιαζζα εκθαλίδεη κεγάια ιεπθά 

κπαιψκαηα θαη ε ζπλνιηθή ηεο εκθάληζε 

αξρίδεη λα αζπξίδεη. Ζ νξαηφηεηα κεηψλεηαη. 

11 

Βίαηε / θνδξή 

ζχειια 

(Violent Storm) 

Δμαηξεηηθά 

ηξηθπκηψδεο 

(ή Άγξηα) 

Πνιχ ζπάληα παξαηεξείηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο μεξάο. Πνιιέο ζηέγεο 

πθίζηαληαη κεγάιε δεκηά. Αξθεηέο δεκηέο 

ζε θηίξηα, απηνθίλεηα, πάξθα. Έπηπια 

θαη βαξηά αληηθείκελα εθηφο θηηξίσλ 

παξαζχξνληαη. Αδχλαηε ε φξζηα ζηάζε. 

Δθηεηακέλεο δεκηέο ζηελ βιάζηεζε. 

Δμαηξεηηθά πςειά (9 - 14 κ.) νγθψδε θχκαηα, 

κεγάιεο πνζφηεηεο αησξνχκελνπ αθξνχ, 

κηθξή νξαηφηεηα. Γχζθνιε ε ζέα πινίσλ 

κηθξήο θαη κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο, ίζσο γηα 

ιίγε ψξα λα ράλνληαη πίζσ απφ ηα θχκαηα. 

12 
Σπθψλαο 

(Hurricane-force)* 

Μαηλφκελε 

(ή Πνιχ άγξηα) 

Εξαιπεηικά ζπάνιο ζςμβάν ζηο 

εζωηεπικό ηηρ ξηπάρ. νβαξέο 

θαηαζηξνθέο ζε κεγάιε έθηαζε. Μεξηθά 

παξάζπξα κπνξεί λα ζπάζνπλ. Κηλεηά 

ζπίηηα (mobile homes), θαζψο θαη θαθήο 

θαηαζθεπήο ππφζηεγα θαη αρπξψλεο 

πθίζηαληαη κεγάιεο δεκηέο ή θαη 

θαηαζηξέθνληαη. πληξίκκηα 

εθζθελδνλίδνληαη θαη παξαζχξνληαη. 

Πνιχ εθηεηακέλεο δεκηέο ζηελ 

βιάζηεζε. 

Σεξάζηηα θχκαηα (14 κ. θαη άλσ). Ο αέξαο 

γεκίδεη κε αθξφ θαη πίηπιν, ε ζάιαζζα 

αζπξίδεη εληειψο. Διάρηζηε έσο κεδεληθή 

νξαηφηεηα. 

 

Πίλαθαο 3.3.1.β Κιίκαθα κπνθφξ                                                                                                   
Πεγή www.kefalonizw.com  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://www.kefalonizw.com/
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 ηελ θιίκαθα κπνθφξ ηα νλφκαηα << hurricane >> (ηπθψλαο) θαη << storm >> 

(θαηαηγίδα) εθζέηνπλ κφλν ηελ ηζρχ ηνπ αλέκνπ ρσξίο λα ππάξρεη, ζπγρξφλσο θάπνην άιιν 

κεηεσξνινγηθφ θαηλφκελν. 

ηα έθηαθηα δειηία θαηξνχ γηα λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε θαη γηα λα δηαρσξίδνληαη ηα 

θαηλφκελα αλαθέξνπλ ηνλ φξν << hurricane-force winds >> δειαδή άλεκνη έληαζεο ηπθψλα 

αληί ζθέην << hurricane >>. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα έλα ζχζηεκα ζχειιαο κε κηα θιεηζηή 

πεξηζηξνθηθή θπθινθνξία γχξν απφ έλα ήξεκν θέληξν ρακειήο βαξνκεηξηθήο πίεζεο, 

γλσζηφ σο κάηη ηνπ ηπθψλα (eye of the hurricane ) γηα λα θαηαγξαθεί σο ηξνπηθφο θπθιψλαο 

tropical cyclone ή ηπθψλαο, typhoon ή hurricane πξέπεη ε ζηαζεξή ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ λα 

θηάζεη ηα 12 κπνθφξ. κσο κπνξεί θάπνην άιιν κεηεσξνινγηθφ θαηλφκελν λα δψζεη 

αλέκνπο 12 κπνθφξ. Καη ε Διιεληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ) φηαλ εθδψζεη δειηίν 

κε πξφγλσζε γηα αλέκνπο 10 ή 11 κπνθφξ δελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θαηαηγίδα αιιά 

αλαθέξεη φηη νη άλεκνη ζα θηάζνπλ ηελ έληαζε ηεο ζχειιαο, πξνο απνθπγή ζχγρπζεο. 

 

Ζ κεηεσξνινγία παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαηξνχ κε δηθά ηεο φξγαλα φπσο 

βαξφκεηξα, ζεξκφκεηξα, κεηεσξνινγηθνχο αεηνχο, δνξπθφξνπο θιπ. Δπίζεο αληαιιάζεη 

πιεξνθνξίεο κε κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο μέλσλ θξαηψλ. 

 

Ο δνξπθφξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξάςεη ηα παγθφζκηα θαηξηθά ζπζηήκαηα, 

αλαθέξεη ηηο κεηξήζεηο ζηηο αηκνζθαηξηθέο ελεξγεηαθέο ξνέο, ηηο αηκνζθαηξηθέο θαη 

επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο, ηελ θάιπςε ησλ λεθψλ θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πδξαηκψλ. Οη 

δνξπθφξνη θαηξνχ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλήζσο πνιηθέο πνιηθέο θαη γεσζηαηηθέο ηξνρέο. ηηο 

πνιηθέο βξίζθνληαη 500-1500ρικ πάλσ απφ ηε Γε θαη νη ηξνρηέο ηνπο δηαζρίδνπλ ηνλ 

Ηζεκεξηλφ ζηηο 90
ν
. ηηο γεσζηαηηθέο ηξνρηέο νη δνξπθφξνη παξακέλνπλ ζηελ ίδηα ζέζε 

ζπλερψο θαη ζε χςνο 35400ρικ. Οη δνξπθφξνη παξαηεξνχλ θαη πεξηνρέο πνπ δελ είλαη 

εχθνιν λα παξαηεξεζνχλ ηα κεηεσξνινγηθά ηνπο ζηνηρεία. 

Αθνινπζνχλ θσηνγξαθίεο θαηάζηαζεο ηεο ζάιαζζαο αλάινγα ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ. 

 

 

0-Μπνθφξ (άπλνηα) 

 

Δηθφλα 3.3.1.α  Καηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο θιίκαθαο.                                          
Πεγή www.teamgr.gr  

http://www.teamgr.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_0.jpg
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ηελ πξνεγνχκελε θσηνγξαθία 3.3.1.α βιέπνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο. Μηα 

επίπεδε θαηνπηξηθή επηθάλεηα πνπ νλνκάδεηαη επίζεκα <<γαιήληα>>. Γηα λα είλαη γαιήληα ε 

ζάιαζζα πξέπεη λα ππάξρεη άπλνηα ηνπ αέξα δειαδή 0 κπνθφξ. πκβαίλεη φκσο θαη κε 

άπλνηα λα ππάξρεη θπκαηηζκφο π.ρ αλ επηθξαηεί απνζαιιαζία, πνπ είλαη απνηέιεζκα 

απαθκάδνληνο αλέκνπ, ζηελ ίδηα ή ζε άιιε πεξηνρή. 

Οη παξαθάησ θσηνγξαθίεο δείρλνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο 

ηεο θιίκαθαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην χςνο ησλ θπκάησλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε θιίκαθα 

γηα ηηο θαηεγνξίεο 1-12 αθνξά ηνπο αλνηρηνχο σθεαλνχο θαη κφλν αθνχ ν άλεκνο έρεη 

δηαηεξήζεη ηελ ηαρχηεηα πνπ αλαθέξεηαη γηα αξθεηέο ψξεο. Αληίζεηα, θνληά ζηηο αθηέο ηα 

αληίζηνηρα χςε είλαη πνιχ κηθξφηεξα. 

 

 

1- Μπνθφξ 

 

2 -Μπνθφξ 

 

3- Μπνθφξ 

 

4- Μπνθφξ 

 

5- Μπνθφξ 

 

6 -Μπνθφξ 

 

Δηθφλα 3.3.1.β  Καηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο θιίκαθαο.                                          
Πεγή www.teamgr.gr  

http://www.teamgr.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_1.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_2.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_3.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_4.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_5.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_6.jpg
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7- Μπνθφξ 

 

8 -Μπνθφξ 

 

9- Μπνθφξ 

 

10- Μπνθφξ 

 

11- Μπνθφξ 

 

12- Μπνθφξ 

 

Δηθφλα 3.3.1.γ  Καηάζηαζε ηεο ζάιαζζαο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο θιίκαθαο.                                          
Πεγή www.teamgr.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teamgr.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_7.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_8.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_9.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_10.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_11.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Beaufort_scale_12.jpg
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ηον παπακάηυ πίνακα 3.3.2 θαίνεηαι ηο ύτορ ηυν κςμάηυν ανάλογα με ηην ηασύηηηα 

ηος ανέμος. 

 

 

Πίλαθαο 3.3.2 Κιίκαθα Μπνθφξ θαη ηαρχηεηα αλέκνπ.                                                             

Πεγή www.inout.gr  

 

 

 

   Οη βαζκνί ηεο θιίκαθαο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, φπσο απηή κεηξηέηαη 

απφ έλα αλεκφκεηξν κε ηνλ εκπεηξηθφ ηχπν: 

 

                                                                                           (3.3.1) 

 

 

Μποθόπ 

Σασύηηηα ανέμος Ύτορ κςμάηυν (m) 

m/s km/h mph kn  

Ανοισηή θάλαζζα 

(Αηλανηικόρ) 
Αβαθή, όπμοι και λίμνερ 

0 0,0 − <0,3 0 0 − <1,2 0 − <1 − − 

1 0,3 − <1,6 1 − 5 1,2 − <4,6 1 − <4 0,0 − 0,2 0,05 

2 1,6 − <3,4 6 − 11 4,6 − <8,1 4 − <7 

0,5 − 0,75 0,6 

3 3,4 − <5,5 12 − 19 8,1 − <12,7 7 − <11 

4 5,5 − <8,0 20 − 28 12,7 − <18,4 11 − <16 0,8 − 1,2 1,0 

5 8,0 − <10,8 29 − 38 18,4 − <25,3 16 − <22 1,2 − 2,0 1,5 

6 10,8 − <13,9 39 − 49 25,3 − <32,2 22 − <28 2,0 − 3,5 2,3 

7 13,9 − <17,2 50 − 61 32,2 − <39,1 28 − <34 3,5 − 6,0 3,0 

8 17,2 − <20,8 62 − 74 39,1 − <47,2 34 − <41 

πάλσ απφ 6,0 4,0 

9 20,8 − <24,5 75 − 88 47,2 − <55,2 41 − <48 

10 24,5 − <28,5 89 − 102 55,2 − <64,4 48 − <56 έσο 20,0 5,5 

11 28,5 − <32,7 103 − 117 64,4 − <73,6 56 − <64 

πάλσ απφ 20,0 − 

12 >32,7 >118 >73,6 >64 

http://www.inout.gr/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
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πνπ: 

- v είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε m/s θαη 

-  B νη βαζκνί Μπνθφξ.                                                                                                                                                                                                          

 

Αλ ε ηαρχηεηα κεηξηέηαη ζε άιιεο κνλάδεο ηζρχνπλ νη ηχπνη: 

 

                                                                                                (3.3.2) 

                                                                                                                                              

(φηαλ ε ηαρχηεηα κεηξηέηαη ζε θφκβνπο) 

 

                                                                                              (3.3.3) 

                                                                                                                                                  

(γηα km/h) 

 

Αληίζηξνθα, ην κέγεζνο Μπνθφξ κπνξεί λα ππνινγηζηεί πξνζεγγηζηηθά απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αλέκνπ κε ηε ζρέζε: 

 

                                                                                             (3.3.4) 

 

ε νπνία ηζρχεη ηθαλνπνηεηηθά γηα κεγέζε κεηαμχ 3 θαη 10. 

 

3.4 Αλεκνκεηξηθά φξγαλα. 

Αλεκνκεηξηθά φξγαλα είλαη ηα φξγαλα κε ηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ε 

ηαρχηεηα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. Απηά είλαη ηα αλεκφκεηξα θαη νη αλεκνδείθηεο. 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε αλεκφκεηξσλ αλάιινγα κε ην κεραληθφ ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν θαζέλαο. πλήζσο φια ηα είδε απνηεινχληαη απφ κηα θηλνχκελε ειεχζεξα 

ζπζθεπή θαη ζε θαηαθφξπθν άμνλα. Ζ ζπζθεπή πεξηζηξέθεηαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αλέκνπ. Οη πεξηζηξνθέο θαηαγξάθνληαη κε εηδηθή κεραληθή ή ειεθηξηθή ζχλδεζε ζε εηδηθή 

βαζκνινγηθή πιάθα. 

 

Ο αλεκνδείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ.  

Απνηειείηαη απφ κεηαιιηθφ βέινο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζην θέληξν βάξνπο ηνπ θαη 

πεξηζηξέθεηαη ζε θαηαθφξπθν άμνλα. Κάησ απφ ην βέινο ππάξρνπλ δχν άμνλεο θάζεηνη 

κεηαμχ ηνπο ζηα άθξα ησλ νπνίσλ είλαη ζεκεησκέλα ηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα. 

 

Σα αλεκφκεηξα θαη νη αλεκνδείθηεο ζπλήζσο ζπλδπάδνληαη ζε έλα ζχζηεκα. Τπάξρνπλ 

πνιινί ηχπνη αλεκνκεηξηθψλ νξγάλσλ άκεζεο αλαγλψξηζεο ή απηνγξαθηθά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
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Σέηνηα φξγαλα ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, ζηα πινία θαηξνχ, 

ζε θξνπαδηεξφπινηα, ζηα πνιεκηθά πινία θ.α. Ο άλεκνο πλέεη πάληα θάζεηα πξνο ηε γξακκή 

ησλ θπκάησλ κε θαηεχζπλζε απηή ησλ θπκάησλ. Απηφ ιακβάλεηαη ππ‟φςηλ γηα πξνζδηνξηζκφ 

ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ. 

 

 

Φσηνγξαθία 3.4.1  Αλεκνκεηξηθά φξγαλα.                                                                                

Πεγή  www.nafpaktia.com  

 

 

 

Φσηνγξαθία 3.4.2 Αλεκφκεηξν ρεηξφο.                                                                            

Πεγή www.elektronik.gr  

 

 

http://www.nafpaktia.com/
http://www.elektronik.gr/
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3.5  Μεηεσξνινγηθφο ράξηεο ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

Δηθφλα 3.5.1 Μεηεσξνινγηθφο ράξηεο ΔΛΛΑΓΑ.                                                                 

Πεγή www.buildnet.gr  

 

Μεηεσξνινγηθφο ράξηεο είλαη έλαο γεσγξαθηθφο ράξηεο κηθξήο θιίκαθαο 1/5.000.000  ή  

1/10.000.000 δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο. Ο ράξηεο απηφο πεξηέρεη ηηο ζέζεηο ησλ 

κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ κε ηε κνξθή κηθξψλ θχθισλ πνπ ιέγνληαη θχθινη ζηαζκψλ. Γίπια 

απφ θάζε θχθιν αλαθέξεηαη ν << δηεζλήο αξηζκφο >> ηνπ πνπ απνηειεί θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. 

http://www.buildnet.gr/
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Με απφθαζε ηνπ Παγθφζκηνπ Μεηεσξνινγηθνχ Οξγαληζκνχ ε Γε δηαηξέζεθε ζε 

κεηεσξνινγηθέο πεξηνρέο. Σα φξηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Μεηεσξνινγηθφ ράξηε. ην θέληξν θάζε πεξηνρήο αλαθέξεηαη ν δηςήθηνο δηεζλήο αξηζκφο κε 

κεγάια ςεθία π.ρ. ε Αίγππηνο, ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία αλήθνπλ ζηελ 16
ε 
 πεξηνρή. 

 

3.6 Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο 

Κάζε Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ππνβάιιεη έλα θσδηθνπνηεκέλν ζήκα κε ηνλ αξηζκφ ηεο 

πεξηνρήο ηνπ. Έηζη είλαη εχθνιν λα εληνπηζηεί θαη λα γίλεη αληαιιαγή παξαηεξήζεσλ. 

 

Τπάξρνπλ Γηεζλψο ζπλνπηηθέο ψξεο παξαηεξήζεσλ, νη θχξηεο θαη νη ελδηάκεζνη. Οη 

θχξηεο ζπλνπηηθέο ψξεο είλαη νη: 00.00, 12.00, 18.00  θαη νη ελδηάκεζνη: 03.00, 09.00, 15.00, 

21.00 φινη νη ρξφλνη ζε ψξα  Γθξήλνπηηο. Κάζε ζηαζκφο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηνπηθή ηελ ηνπηθή 

ψξα δψλεο. 

 

Σα ζηνηρεία ησλ κεηεσξνινγηθψλ παξαηεξήζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ Μ.Υ γχξν απφ ηνλ 

θχθιν ηνπ ζηαζκνχ κε ζχκβνια θαη δηάηαμε δηεζλψο θαζνξηζκέλα. Ζ ζχληαμε απηή ηνπ Μ.Υ 

πεξηιακβάλεη λεθψζεηο, αλέκνπο, ζεξκνθξαζίεο, πγξαζίεο, βξνρέο θιπ. 
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4. ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΔ 

 

4.1 Γεληθά 

   Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ αέξα νθείιεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηηο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο πνπ πνηθίινπλ 

απφ ηφπν ζε ηφπν θαη δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ κεηαβαιιφκελε ζέξκαλζε ηεο αηκφζθαηξαο 

ζε θάζε ηφπν. Ζ ελέξγεηα ηνπ θηλνχκελνπ αέξα είλαη ε αηνιηθή (ν Αίνινο θαηά ηελ αξραηφηεηα 

ήηαλ ν ζεφο ησλ αλέκσλ) πνπ φιν έλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο αμηνπνηείηαη. Ζ αηνιηθή 

ελέξγεηα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη είλαη αλεμάληιεηε γη ‟απηφ θαη αλαλεψζηκε.  

 

   Ο άλζξσπνο αμηνπνηεί ηελ αηνιηθή ελέξγεηα κε ηηο αλεκνγελλήηξηεο φπνπ ε θηλεηηθή ελέξγεηα 

ηνπ αλέκνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή.  

 

   ηαλ βιέπνπκε κία αλεκνγελλήηξηα ζε ιεηηνπξγία παξαθνινπζνχκε ηα πηεξχγηά ηεο λα 

πεξηζηξέθνληαη, ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα ζε έλαλ άμνλα. Ο άμνλαο έπεηηα ζπλδέεηαη κε 

έλα θηβψηην ηαρπηήησλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ γελλήηξηα παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν άλεκνο ππεξβεί κία ηαρχηεηα αζθαιείαο φπνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

βιάβε ζηελ αλεκνγελλήηξηα ιφγσ κεγάιεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ησλ πηεξπγίσλ, 

ηνπνζεηείηαη εηδηθφ θξέλν ζηνλ άμνλα ησλ πηεξπγίσλ φπνπ θαη πεξηνξίδεη ηελ ππεξβνιηθή 

αχμεζε πεξηζηξνθήο. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ζε δχν θάζεηο. Πξψηα ε 

ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ (θηλεηηθή) κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή αθνχ αλαγθάδεη ηα πηεξχγηα ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο λα πεξηζηξαθνχλ άξα θαη ν άμνλαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηα πηεξχγηα 

θαη ηε γελλήηξηα πεξηζηξέθνληαη. Γεχηεξνλ ε πεξηζηξνθή ηεο γελλήηξηαο (κεραληθή) 

κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 

   Μηα δηάηαμε αλεκνγελλεηξηψλ νλνκάδεηαη αηνιηθφ πάξθν. Οη αλεκνγελλήηξηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πιήξε θάιπςε ή γηα ηελ πιήξε θάιπςε ή γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Σν παξαγφκελν ειεθηξηθφ ξεχκα είηε θαηαλαιψλεηαη επηηφπνπ είηε 

κέζν ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ (ΓΔΖ) εγρέεηαη γηα λα θαηαλαισζεί αιινχ.  

 

Υπηζιμόηηηα ηηρ αιολικήρ ενέπγειαρ 

 

   Ζ ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ πνιχ αμηφινγνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο καο ζα 
ζπκβάιεη: 

 

 ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηαπηφρξνλε εμνηθνλφκεζε 
ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ζπλαιιαγκαηηθά νθέιε. 

 ε ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Γξάθεκα 4.1.1 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχ ζηελ Δ.Δ ην 2011 ( λέα θαη απνζπξφκελε )                

Πεγή www.evwind.es  

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.1.2  Πνζνζηφ ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ρξφλν ζε δηάθνξεο 

ρψξεο.                                                                                                                                         

Πεγή  www.windpowerengineering.com  

http://www.evwind.es/
http://www.windpowerengineering.com/
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Γξάθεκα 4.1.3 Η εγκαηεζηημένη αιολική ενέργεια (MW) ανά περιοχή ηης 

Ελλάδας ηο 2011.                                                                                                 
Πηγή www.buildnet.gr  

 

 

4.2 Καηεγνξίεο Α/Γ 

 Οη αλεκνγελλήηξηεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. Οξηδφληηνπ άμνλα 

2. Κάζεηνπ άμνλα 

 

   Οη δχν θαηεγνξίεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ( νξηδφληηνπ θαη θάζεηνπ άμνλα ) ρσξίδνληαη ζε 

ππνθαηεγνξίεο: 

Αλεκνγελλήηξηεο νξηδφληηνπ άμνλα: 

1. Μνλφπηεξεο 

2. Γίπηεξεο 

3. Σξίπηεξεο 

4. Πνιχπηεξεο Ακεξηθάληθνπ Σχπνπ 

Αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα: 

1. Darrieus 

2. H-Darrieus 

3. Savonius 

 

 

http://www.buildnet.gr/
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4.3 Φσηνγξαθίεο Α/Γ αλάινγα ηνλ ηχπν ηεο θάζε θαηεγνξίαο. 

 

 

 

Φσηνγξαθία 4.3.1 Αλεκνγελλήηξηα νξηδφληηνπ άμνλα ηχπνπ ΜΟΝΟΠΣΔΡΖ                               
Πεγή www.aerotrope.com   

 

http://www.aerotrope.com/
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Φσηνγξαθία 4.3.2 Αλεκνγελλήηξηα νξηδφληηνπ άμνλα ηχπνπ ΓΗΠΣΔΡΖ                                    
Πεγή www.windenergysolutions.n l 

 

Φσηνγξαθία 4.3.3 Αλεκνγελλήηξηα νξηδφληηνπ άμνλα ηχπνπ ΣΡΗΠΣΔΡΖ                                
Πεγή www.environment-green.com  

http://www.windenergysolutions.n/
http://www.environment-green.com/
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Φσηνγξαθία 4.1.4 Πνιχπηεξε αλεκνγελλήηξηα νξηδφληηνπ άμνλα Ακεξηθάληθνπ ηχπνπ  
Πεγή www.ironmanwindmill.com 

 

Φσηνγξαθία 4.1.5 Αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ηχπνπ Darrieus                               
Πεγή www.nesseq.com  

http://www.ironmanwindmill.com/
http://www.nesseq.com/
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Φσηνγξαθία 4.1.5 Αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ηχπνπ Ζ-Darrieus                            
Πεγή www.picstopin.com  

 

 

Φσηνγξαθία 4.1.5 Αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ηχπνπ Savonius                                       
Πεγή www.ecosources.info  

http://www.picstopin.com/
http://www.ecosources.info/
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4.4 Καηαζθεπαζηηθά κέξε Α/Γ 

 

 

1. ηποθέαρ ή Γπομέαρ 

Ο δξνκέαο: είλαη ην ζηξεθφκελν κέξνο ηεο κεραλήο θαη απνηειείηαη απφ έλα (κνλφπηεξνο), δπν ή θαη 

ηξία πηεξχγηα, θαη ηελ πιήκλε κέζσ ηεο νπνίαο ζπλδένληαη ηα πηεξχγηα κε ηνλ θηλεηήξην άμνλα.  

 

2. Άηπακηορ 

Ζ άηξαθηνο: ε άηξαθηνο ζηεγάδεη ην ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, ηελ ειεθηξνγελλήηξηα, ην ζχζηεκα 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ειέγρνπ. 

 

3. Κύπιορ Άξοναρ 

Καηαζθεπάδεηαη απφ ράιπβα πςειήο αληνρήο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ γελλήηξηα.  

 

4. Γεννήηπια 

Ζιεθηξνγελλήηξηα: κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ άμνλα εηζφδνπ ζε ειεθηξηθή. 

 

5. ύζηημα Πέδηρ 

Μεραληθά ή αεξνδπλακηθά θξέλα. 

 

6. Καηεςθςνηήπιο ύζηημα ή ύζηημα Πποζαναηολιζμού 

Πεξηζηξέθεη ηελ άηξαθην έηζη ψζηε ν άμνλαο πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα λα είλαη ζπλερψο παξάιιεινο κε 

ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 

7. ύζηημα Πποζηαζίαρ 

Γηα ηελ απνθπγή βιάβεο ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο ηνπ αλέκνπ δηαθφπηεηαη ε παξαγσγή.  

 

8. Πύπγορ 

Ο πχξγνο κηαο Α/Γ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα ηεο αηξάθηνπ ην νπνίν δπγίδεη αξθεηνχο ηφλνπο θαη 

αλπςψλεη ην δξνκέα ζε χςνο φπνπ ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε θαη ιηγφηεξν 

δηαηαξαγκέλε ζε ζρέζε κε ην έδαθνο. 

 

9. Πηεπύγια 

ηηο Α/Γ νξηδφληηνπ άμνλα ην πιηθφ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη παιφλεκα γηα κηθξέο ζε ηζρχ θαη 

ζηηο κεγάιεο απφ αλζξαθνλήκαηα. Οη Α/Γ θάζεηνπ άμνλα ζπλήζσο απφ αινπκίλην. 

 



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΘΕΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 

 

ΔΡΟΗ ΙΩΑΝΝΗ ελίδα 42 
 

5. ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ                   

ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΙΟΝΑ 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ΚΙΟΝΑ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ 

 

   Σελ αλεκνγελλήηξηα πνπ ζρεδίαζα θαη θαηαζθεχαζα ηελ νλνκάδσ  ΚΙΟΝΑ  ιφγν ηεο  

ηδηαίηεξεο κνξθνινγίαο πνπ έρεη θαη ηεο νκνηφηεηαο ζε ζρέζε κε αξραίνπο ειιεληθνχο θίνλεο. 

Σελ θαηαζθεπή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ηελ πξαγκαηνπνίεζα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα κνπ 

κ. Γπόζη Δλεςθέπιο θαη ε θαηαζθεπή απηή δηήξθεζε ηξεηο κήλεο ελψ ν ζρεδηαζκφο πεξίπνπ 

έλαλ ρξφλν. Πάξα θάησ ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

απηήο κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηψλ θαη ζπλεκκέλσλ ζρεδίσλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε. Οη 

θσηνγξαθίεο πνπ θαίλνληαη πάξα θάησ είλαη ηξαβεγκέλεο ζηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ κνπ εθεί 

φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πινπνηήζεθε ε φιε θαηαζθεπή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΙΟΝΑ.                   

 

 

5.2 Αλαθνξά ζηελ θαηαζθεπή ηεο Α/Γ ΚΗΟΝΑ  

‘’ΚΙΟΝΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ’’ 

   Ζ θαηαζθεπή αλαθέξεηαη ζε αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα κε πνιιέο θηεξσηέο νη νπνίεο 

πεξηζηξέθνληαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο φκσο ζπλεξγάδνληαη ζηελ πεξηζηξνθή ηνπο δειαδή 

ε κία βνεζά ηελ άιιε λα πεξηζηξέθεηαη απνδνηηθφηεξα. 

   ηελ παξνχζα θαηαζθεπή ηεο αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ άμνλα φπνπ πεξηζηξέθνληαη 

αλεμάξηεηα πνιιέο θηεξσηέο θαη είλαη ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα κεηαμχ ηνπο, νη θηεξσηέο  

πεξηζηξέθνληαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε θαη έρνπλ αλεμάξηεηεο γελλήηξηεο, δειαδή ε 

θάζε θηεξσηή έρεη δηθηά ηεο γελλήηξηα. Ζ παξνχζα αλεκνγελλήηξηα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη 

ψζηε ν αέξαο πνπ εηζέξρεηαη λα ζπκπηέδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο θνηλέο 

αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα. Οη θηεξσηέο είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ζην 

εζσηεξηθφ κέξνο ηεο θαηαζθεπήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ ζηξφβηιν 

αέξα φηαλ πεξηζηξέθνληαη, κε κία θαηεχζπλζε θαη κε ηε δχλακε ηνπ ζηξνβίινπ απηνχ ε κία λα 

βνεζά ηελ άιιε λα πεξηζηξέθεηαη απνδνηηθφηεξα απφ ηελ άιιε. 

 

5.3 Αξρή Λεηηνπξγίαο Α/Γ ΚΗΟΝΑ 

   Ο αέξαο εηζρσξεί ζηελ αλεκνγελλήηξηα απφ ην πιάη θαη ζπκπηέδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ 

ηηο θνηλέο αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα αχμεζεο ηεο πίεζεο ηνπ 

αέξα πνπ ρηππά πάλσ ζηα πηεξχγηα ησλ πεξηζηξεθφκελσλ θηεξσηψλ. Ζ ζπκπίεζε απηή ηνπ 

αέξα επηηπγράλεηαη κε ηνπο θψλνπο (1),(2) θαη κε ηα πηεξχγηα (3). Οη θψλνη (1),(2) είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη κεηαμχ ηνπο αλάπνδα κε θάπνην θελφ ζηε κέζε απφ φπνπ γίλεηαη ε δηείζδπζε 

ηνπ αέξα θαη ζην ζψκα ηνπο ζηελ κεγάιε επηθάλεηά ηνπο ηνπνζεηνχληαη ηα ζηαζεξά πηεξχγηα 

(3). Οη θψλνη (1),(2) έρνπλ ηξχπα (16) ζηε κέζε θάζεηα ζην ζψκα ηνπο φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη 

θηεξσηέο θαη εθεί πεξηζηξέθνληαη. Σα πηεξχγηα (3) εθηφο απφ ηε ζπκπίεζε πνπ δίλνπλ ζηνλ 

αέξα πνπ εηζρσξεί απφ ην πιάη ηεο αλεκνγελλήηξηαο, δίλνπλ θαη θαηεχζπλζε ζηνλ αέξα πνπ 

εηζρσξεί, δειαδή αλαγθάδνπλ ηνλ αέξα λα θάλεη ζηξνβηιηζκφ ζην εζσηεξηθφ (16) ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο κε απνηέιεζκα λα πεξηζηξέθεη ηηο θηεξσηέο (4),(5),(6),(7),(8) κε κία θνξά 
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πεξηζηξνθήο. Σν απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο πίεζεο ηνπ εηζεξρφκελνπ αέξα πνπ αλαπηχζζεηαη 

ιφγν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο, δειαδή ησλ θψλσλ (1),(2) 

θαη ησλ ζηαζεξψλ πηεξπγίσλ (3) είλαη φηη ρξεζηκνπνηείο κηθξφηεξε ζε κέγεζνο θηεξσηή ζε 

ζρέζε κε κία θνηλή αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ίδηαο ηζρχνο. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείο 

κηθξφηεξε ζε κέγεζνο θηεξσηή ζε ζχγθξηζε κε κία θνηλή αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ζα 

έρεηο κηθξφηεξν βάξνο θηεξσηήο πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζε θάζε γελλήηξηα άξα 

θαιχηεξε απφδνζε ή ζα κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο κεγαιχηεξε ζε ηζρχ γελλήηξηα ζε 

ζχγθξηζε κε κία θνηλή αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ίδησλ δηαζηάζεσλ ζηαζεξνχ κέξνπο, 

δειαδή παξάγεη πεξηζζφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ίδηα πνζφηεηα αέξα. Ζ θάζε θηεξσηή 

ηνπνζεηείηαη απεπζείαο ζηνλ άμνλα ηεο γελλήηξηαο ρσξίο λα εδξάδεη ζε ξνπιεκάλ, δειαδή ε 

θηεξσηή δελ ρξεζηκνπνηεί ξνπιεκάλ γηα ηελ πεξηζηξνθή ηεο δηφηη ρξεζηκνπνηεί απηά ηεο 

γελλήηξηαο φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε. Ζ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ ρξεζηκνπνηεί πνιιέο 

θηεξσηέο νη νπνίεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα κεηαμχ ηνπο θαη πεξηζηξέθνληαη αλεμάξηεηα ε 

κία απφ ηελ άιιε κε ίδηα θνξά πεξηζηξνθήο. Οη θηεξσηέο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε ηα 

πηεξχγηά ηνπο λα έρνπλ θιίζε κε απνηέιεζκα  φηαλ πεξηζηξέθνληαη λα δεκηνπξγνχλ ζηξφβηιν 

αέξα πξνο κία θαηεχζπλζε φπσο δειαδή νη αλεκηζηήξεο. Γειαδή θηλνχλ πνζφηεηα αέξα κε 

απνηέιεζκα κε ηε δχλακε ηνπ αέξα απηνχ λα πξνζπίπηεη ζε άιιε θηεξσηή θαη έηζη λα ηελ 

βνεζά ζηελ πεξηζηξνθή ηεο δηφηη εθκεηαιιεχεηαη θαη απηή ηε δχλακε ηνπ αέξα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο θηεξσηέο. Οη θηεξσηέο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πεξηζηξέθνληαη κε κεγάιεο ηαρχηεηεο θαη απηφ επηηπγράλεηαη δηφηη θάζε θηεξσηή απνηειείηαη 

απφ πνιιά πηεξχγηα θαη απηφ ηελ αλαγθάδεη λα πεξηζηξέθεηαη  κε κεγάιεο ηαρχηεηεο. 

χκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή θάζε θηεξσηή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ εθηφο απφ κία 

θηεξσηή εθκεηαιιεχεηαη δχν δπλάκεηο αέξα. Οη δχν δπλάκεηο αέξα πνπ εθκεηαιιεχεηαη θάζε 

θηεξσηή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ είλαη: ε (Α) δχλακε ηνπ αέξα πνπ εηζρσξεί ζηελ 

αλεκνγελλήηξηα απφ ην πιάη, δειαδή είλαη ν αέξαο πνπ ζπκπηέδεηαη απφ ηνπο θψλνπο (1),(2) 

θαη απφ ηα πηεξχγηα (3) θαη ε (Β) δχλακε ηνπ αέξα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θηεξσηέο φηαλ 

πεξηζηξέθνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ζηξφβηιν κε κία θαηεχζπλζε. Γειαδή ηα πηεξχγηα ησλ 

θηεξσηψλ είλαη ζρεδηαζκέλα λα έρνπλ θιίζε κε απνηέιεζκα φηαλ πεξηζηξέθνληαη νη θηεξσηέο 

λα θηλνχλ πνζφηεηα αέξα πξνο κία θαηεχζπλζε. Ζ δχλακε (Β) ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηα πηεξχγηα ησλ θηεξσηψλ κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή ελέξγεηα ζε άιιε 

θηεξσηή δειαδή ε θάζε θηεξσηή βνεζά ζηελ πεξηζηξνθή ζε άιιε θηεξσηή.  

 

   Γηα λα γίλεη πην ζαθέο πψο δεκηνπξγείηαη ε δχλακε (Β) ηνπ αέξα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

πηεξχγηα κίαο θηεξσηήο θαη κεηαηξέπεηαη ζε κεραληθή ελέξγεηα ζε άιιε θηεξσηή εθφζνλ ηελ 

πεξηζηξέθεη, αλαθέξσ ην αθφινπζν παξάδεηγκα: αλ ηνπνζεηήζσ δχν ίδηνπο ειεθηξηθνχο 

νηθηαθνχο αλεκηζηήξεο  ηνλ έλαλ απέλαληη απφ ηνλ άιιν θαη ζέζσ ζε ιεηηνπξγία κφλν ηνλ έλα 

ηφηε ζα αλαγθαζηεί λα πεξηζηξαθεί ε θηεξσηή ηνπ άιινπ αλεκηζηήξα δηφηη ε δχλακε ηνπ αέξα 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ αλεκηζηήξα φπνπ έρσ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία πξνζπίπηεη πάλσ ζηα 

πηεξχγηα ηεο θηεξσηήο ηνπ άιινπ αλεκηζηήξα κε απνηέιεζκα λα ηελ αλαγθάδεη λα 

πεξηζηξέθεηαη. χκθσλα κε ηελ θαηαζθεπή ε θηεξσηή (4) είλαη ε κφλε θηεξσηή πνπ δελ 

δέρεηαη ηε δχλακε (Β) δηφηη είλαη ε πξψηε θηεξσηή, αλ βέβαηα ε δχλακε (Β) ηνπ αέξα έρεη 

θαηεχζπλζε απφ ηελ θηεξσηή (4) πξνο ηελ (8) εηδάιισο ζα ζπλέβαηλε ην αληίζεην, δειαδή ε 

θηεξσηή (8) δελ ζα δερφηαλ ηε δχλακε (Β) δηφηη ν αέξαο ζα θηλείηαη απφ ηε θηεξσηή (8) κε 

θαηεχζπλζε ηελ(4). 

 

   Δθφζνλ νη θηεξσηέο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ηνλ αέξα πξνο ηα θάησ ηφηε 

ε θηεξσηή (5) ζα έρεη κεγαιχηεξε απφδνζε απφ ηελ (4) δηφηη εθκεηαιιεχεηαη ηε δχλακε (Β) 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θηεξσηή (4) ελψ ε (4) θηεξσηή δελ δέρεηαη ηε δχλακε (Β) ζηα 

πηεξχγηά ηεο δηφηη δελ έρεη θηεξσηή απφ επάλσ ηεο. Ζ θηεξσηή (6) ζα έρεη θαιχηεξε 
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απφδνζε απφ ηελ (5) θηεξσηή δηφηη ε δχλακε (Β) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θηεξσηή (5) θαη 

εθκεηαιιεχεηαη ε (6) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε δχλακε (Β) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θηεξσηή (4) 

θαη εθκεηαιιεχεηαη ε θηεξσηή (5),  θηεξσηή (7) ζα έρεη θαιχηεξε απφδνζε απφ ηελ (6) 

θηεξσηή δηφηη ε δχλακε (Β) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θηεξσηή (6) θαη εθκεηαιιεχεηαη ε (7) είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηε δχλακε (Β) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θηεξσηή (5) θαη εθκεηαιιεχεηαη ε 

θηεξσηή (6), ε θηεξσηή (8) ζα έρεη θαιχηεξε απφδνζε απφ ηελ (7) θηεξσηή δηφηη ε δχλακε 

(Β) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θηεξσηή (7) θαη εθκεηαιιεχεηαη ε (8) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε 

δχλακε (Β) πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θηεξσηή (6) θαη εθκεηαιιεχεηαη ε θηεξσηή (7) άξα ε 

θηεξσηή (8) έρεη ηελ θαιχηεξε απφδνζε απφ φιεο. Αλ φιεο νη θηεξσηέο έρνπλ ίδηαο ηζρχνο 

γελλήηξηα ηφηε ε (4) ζα έρεη ηελ κηθξφηεξε ηαρχηεηα θαη ε (8) ηελ κεγαιχηεξε δηφηη ε δχλακε 

(Β) απμάλεηαη απφ ηελ θηεξσηή (4) ζηελ (5), απφ ηελ (5) ζηελ (6), απφ ηελ (6) ζηελ (7) θαη 

απφ ηελ (7) ζηελ (8) γηα απηφ ηνλ ιφγν ε (8) θηεξσηή ζα έρεη θαιχηεξε απφδνζε.  

   Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θηεξσηψλ θαη ην πψο επηδξά ε δχλακε (Β) ζε 

θάζε θηεξσηή μερσξηζηά είλαη ζεσξεηηθή δηφηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηάιιειεο 

κεηξήζεηο πνπ λα ην απνδεηθλχνπλ αιιά κφλν εκπεηξηθά δειαδή φηαλ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ε 

Α/Γ ΚΗΟΝΑ. 

   ηελ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ κπνξείο λα πξνζζέζεηο ή λα αθαηξέζεηο θηεξσηέο άξα θαη 

γελλήηξηεο θαη έηζη απμάλεηο ή κεηψλεηο ηελ ηζρχ ηεο. Ζ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ δειαδή 

απνηειείηαη απφ βαζκίδεο, φπνπ θάζε βαζκίδα απνηειείηαη απφ ηελ θηεξσηή, ηελ γελλήηξηα, 

ηνπο θψλνπο (1)(2) ηα πηεξχγηα (3) θαη ηε ζσιήλα (9). Αλ φκσο πξνζζέζεηο κία βαζκίδα 

δειαδή θηεξσηή θαη γελλήηξηα καδί κε ηνπο δχν θψλνπο (1) (2), ηα ζηαζεξά πηεξχγηα (3) θαη 

ηελ ζσιήλα (9), ηφηε ε ηζρχ ηεο αλεκνγελλήηξηαο δελ ζα απμεζεί κφλν φζε είλαη ε ηζρχ ηεο 

γελλήηξηαο πνπ πξνζηέζεθε αιιά πην πνιχ δηφηη φηαλ πξνζζέηεηο βαζκίδεο ηφηε αιιάδεηο φιε 

ηελ θαηαλνκή ηεο δχλακεο (Β) ζε φιεο ηηο θηεξσηέο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη έηζη ε ζπλνιηθή 

ηζρχ ηεο αλεκνγελλήηξηαο απμάλεηαη δπζαλάινγα. ηαλ αθαηξείο βαζκίδεο ηφηε ζπκβαίλεη ην 

αθξηβψο αληίζεην. χκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ζηελ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ ν αξηζκφο ησλ 

βαζκίδσλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ είλαη ζεσξεηηθά άπεηξνο. ηελ αλεκνγελλήηξηα 

ΚΗΟΝΑ ηνπνζεηνχληαη ζσιήλεο (9) νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ λα κελ επηηξέπνπλ ζηνλ αέξα 

πνπ εηζρσξεί απφ ην πιάη ηεο αλεκνγελλήηξηαο λα πεξάζεη ζηελ απέλαληη κεξηά ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο δειαδή ν αέξαο λα ηελ δηαζρίζεη θάζεηα θαη λα βγεη ζηνλ εμσηεξηθφ αέξα 

πάιη ρσξίο λα παξάμεη έξγν. Οη ζσιήλεο (9) αλαγθάδνπλ φιν ηνλ άλεκν πνπ εηζέξρεηαη απφ 

ηα πιάη ηεο αλεκνγελλήηξηαο λα ρηππήζεη ζηα πηεξχγηα ησλ θηεξσηψλ κε απνηέιεζκα φινο ν 

εηζεξρφκελνο αέξαο [δχλακε (Α)] απφ ην πιάη λα κεηαηξέπεηαη ζε  κεραληθή ελέξγεηα δειαδή 

ζε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ γελλεηξηψλ αθνχ ζα θηλήζεη ηηο θηεξσηέο (4),(5),(6),(7),(8) ή 

φζεο ρξεζηκνπνηεί ε γελλήηξηα ΚΗΟΝΑ. Μέζα ζηνλ ζσιήλα (9) βξίζθεηαη ε γελλήηξηα θάζε 

θηεξσηήο θαη έηζη ν ζσιήλαο (9) πξνζθέξεη πνιχ θαιή αεξνδπλακηθή ζην ρψξν φπνπ 

βξίζθνληαη νη θηεξσηέο θαη ε δχλακε (Β) ηνπ αέξα αιιά παξέρεη θαη πξνζηαζία ζηηο 

γελλήηξηεο απφ πγξαζία θαη ξχπνπο. 

 

5.4 Πιενλεθηήκαηα Α/Γ ΚΗΟΝΑ 

Ζ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ παξνπζηάδεη πνιιά πιενλεθηήκαηα: 

 Δθφζνλ ν αέξαο πνπ εηζρσξεί απφ ην πιάη ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζπκπηέδεηαη πάξα 

πνιχ άξα κεγαιχηεξε πίεζε αέξα, ε θηεξσηή είλαη κηθξή ζε κέγεζνο. 

 Μηθξή ζε κέγεζνο θηεξσηή ζεκαίλεη ρακειφο ζφξπβνο, ιηγφηεξν ζπλνιηθφ βάξνο 

θαηαζθεπήο αιιά θαη θαιχηεξε απφδνζε ζηελ γελλήηξηα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ε 

θάζε θηεξσηή δηφηη ηελ δηεπθνιχλεη λα πεξηζηξέθεηαη  επθνιφηεξα αθνχ έρεη ιηγφηεξν 

βάξνο. 
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 Λεηηνπξγεί ζε κηθξφηεξα κπνθφξ εμσηεξηθνχ αέξα θαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ζε φια ηα κπνθφξ ζε ζρέζε κε κία θνηλή αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ 

άμνλα. Οη θηεξσηέο (4),(5),(6),(7),(8) είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα αλαπηχζζνπλ 

κεγάιεο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο. 

 Γηα επθνιία ζηελ κεηαθνξά ηεο ε αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ ρσξίδεηαη ζε θνκκάηηα ηηο 

βαζκίδεο φπνπ θάζε βαζκίδα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο θνκκάηηα. 

 ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηψ αχμεζε ή κείσζε ηεο ηζρχνο, ηφηε πξνζζέησ ή αθαηξψ 

βαζκίδεο αλαιφγσο. 

 Ζ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ ρξεζηκνπνηεί πνιιέο θηεξσηέο νη νπνίεο πεξηζηξέθνληαη 

αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε φκσο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ζηελ πεξηζηξνθή 

δειαδή ε κία βνεζά ηελ άιιε λα πεξηζηξέθεηαη απνδνηηθφηεξα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε.  

 ε πεξίπησζε βιάβεο ή επηζθεπήο θάπνηαο βαζκίδαο νη ππφινηπεο βαζκίδεο 

εμαθνινπζνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ. 

 

 

5.5 ρεδηαζηηθά κέξε Α/Γ ΚΗΟΝΑ 

 

Η καηαζκεσή περιγράθεηαι με ηη βοήθεια παραδείγμαηος και με 

αναθορά ζηα ζσνημμένα ζτέδια ποσ ακολοσθούν ζηα οποία: 

 

 

                                                                                                       16 

 

 

 

                                                                                                                         (1),(2) 

 

 

 

 

ρήκα 5.5.1 Κάηνςε θψλνπ. 

 

   Σν ζρήκα 5.5.1  παξνπζηάδεη έλαλ θψλν (1) ή (2) ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ θαη 

δηαθξίλεηαη ν ρψξνο (16) φπνπ ηνπνζεηνχληαη ε θηεξσηέο (4)(5)(6)(7)(8) καδί κε ηηο γελλήηξηεο 

θαη ηνπο ζσιήλεο (9). 
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ρήκα 5.5.2  ηαζεξά κέξε βαζκίδαο. 

 

    

Σν ζρήκα 5.5.2  παξνπζηάδεη ηα ζηαζεξά εμσηεξηθά κέξε κίαο βαζκίδα ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

ΚΗΟΝΑ φηαλ ζπλαξκνινγείηαη φπνπ ην ζηαζεξφ κέξνο απνηειείηαη απφ ηνπο θψλνπο (1)(2) 

θαη ηα πηεξχγηα (3). 
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ρήκα 5.5.3 εκείν αιιαγήο βαζκίδαο.  

 

 

   Σν ζρήκα 5.5.3  παξνπζηάδεη ην ζεκείν (15) ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ φπνπ αιιάδεη κία 

βαζκίδα θαη δηα θξίλνληαη νη θψλνη (1)(2) δχν δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ. 
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ρήκα 5.5.4 Πιάγηα φςε Α/Γ. 

 

 

   Σν ζρήκα 5.5.4  παξνπζηάδεη κία πιάγηα φςε ηεο αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ άμνλα ΚΗΟΝΑ 

απφ φπνπ εηζέξρεηαη ν αέξαο θαη κε ηνπ θψλνπο (1)(2) ηα ζηαζεξά πηεξχγηα (3) θαη ηηο 

ζσιήλεο (9) ζπκπηέδεηαη. Κάζε δχν θψλνη (1)(2), κία θηεξσηή, κία ζσιήλα (9) θαη έλα πιήζνο 

πηεξπγίσλ (3) απνηεινχλ κία βαζκίδα δειαδή ην ζρήκα 1 δείρλεη ηελ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ 

κε πέληε βαζκίδεο. 
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ρήκα 5.5.5 Γηαγψληνο θάηνςε ηεο Α/Γ. 

 

 

   Σν ζρήκα 5.5.5  παξνπζηάδεη κία πιάγηα δηαγψλην φςε ηεο αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ άμνλα 

ΚΗΟΝΑ φπνπ μερσξίδνπλ νη θψλνη (2) αιιά θαη ε πξψηε θηεξσηή (4) φπσο θαη ηα ζηαζεξά 

πηεξχγηα (3). 
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ρήκα 5.5.6 Κάηνςε Α/Γ. 

 

 

   Σν ζρήκα 5.5.6  παξνπζηάδεη κία θάηνςε ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ φπνπ δηαθξίλεηαη ε 

θηεξσηή (4), ν θψλνο (1), ηα πηεξχγηα (3) θαη ν ζσιήλαο (9). 
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ρήκα 5.5.7 Κάζεηε ηνκή ηεο Α/Γ ΚΗΟΝΑ. 

 

 

   Σν ζρήκα 5.5.7  παξνπζηάδεη κία θάζεηε ηνκή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ φπνπ 

δηαθξίλνληαη ηα πηεξχγηα (3) νη θψλνη (1)(2), νη θηεξσηέο (4)(5)(6)(7)(8) αιιά θαη νη ζσιήλεο 

(9). Γείρλεη ην πψο είλαη ηνπνζεηεκέλνη νη θψλνη (1)(2) φηαλ αιιάδεη βαζκίδα θαη φηη νη θψλνη 

απηνί δεκηνπξγνχλ έλα θελφ (11) ην νπνίν θιείλεη κε ηελ έλσζε ησλ δχν άθξσλ ησλ θψλσλ 

ζηε κία ηνπο κεξηά δειαδή κε ηελ έλσζε (12) κε ίδην πιηθφ θαη έηζη ν αέξαο θαη ε δχλακε  (Β) 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ ρσξίο απψιεηεο. 
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ρήκα 5.5.8 Κάζεηε ηνκή ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο Α/Γ. 

 

 

   Σν ζρήκα 5.5.8 παξνπζηάδεη κία ηνκή ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ 

φπνπ δηαθξίλνληαη νη θηεξσηέο (4)(5)(6)(7)(8) θαη κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε πψο 

πεξηζηξέθνληαη κε ηελ δηείζδπζε ηνπ αέξα απφ ηα πιάγηα θαη ην πψο ζπλεξγάδνληαη ζηελ 

πεξηζηξνθή. Αθφκα δείρλεη ην θνκκάηη (12) πνπ θιείλεη ην θελφ (11). 
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ρήκα 5.5.9 Φηεξσηή θαη ζσιήλα (9) ηεο βαζκίδαο. 

 

 

   Σν ζρήκα 5.5.9  παξνπζηάδεη ηελ ηνκή κίαο βαζκίδαο φπνπ βιέπνπκε ηελ θηεξσηή ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ, φπνπ θαίλεηαη θαη ε θιίζε πνπ έρνπλ ηα πηεξχγηα ηεο θηεξσηήο, 

αθφκα  παξνπζηάδεη ηε ζσιήλα (9) φπνπ δελ επηηξέπεη ηνλ αέξα πνπ εηζέξρεηαη απφ ην πιάη 

λα δηαζρίζεη ηελ αλεκνγελλήηξηα θάζεηα πξνο ηελ απέλαληη κεξηά ρσξίο λα παξάμεη έξγν θαη 

λα βγεη πάιη ζηνλ εμσηεξηθφ αέξα. 
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ρήκα 5.5.10 Κάηνςε ηνκή ηεο Α/Γ. 

 

    

Σν ζρήκα 5.5.10  παξνπζηάδεη κηα θάηνςε ηνκή ηεο κηζήο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ θαη 

δηαθξίλεηαη ν θψλνο (2), ηα πηεξχγηα (3), κηα θηεξσηή θαη ε ζσιήλα (9). ην ζρήκα απηφ 

κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ πηεξπγίσλ (3) φπνπ ζπκπηέδνπλ ηνλ αέξα 

αιιά θαη ηνπ δίλνπλ θαηεχζπλζε ψζηε λα αλαγθάζνπλ ηελ θηεξσηή λα πεξηζηξαθεί πξνο κία 

θνξά. 
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ρήκα 5.5.11 Κιίζε πηεξπγίσλ θηεξσηήο. 

 

    

Σν ζρήκα 5.5.11  παξνπζηάδεη κία πιάγηα φςε κίαο θηεξσηήο φπνπ δηαθξίλεηαη ε θιίζε πνπ 

έρνπλ ηα πηεξχγηα (10) κε βάζε ηελ δηαθεθνκκέλε θφθθηλε γξακκή πνπ καο βνεζά ζηελ 

θαηαλφεζε έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζαλ αλεκηζηήξαο πξνσζψληαο αέξα κε θαηεχζπλζε ηελ 

άιιε θηεξσηή δεκηνπξγψληαο ζηξφβηιν κε απνηέιεζκα λα ηελ βνεζά ζηελ πεξηζηξνθή ηεο. 
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ρήκα 5.5.12 Ο ρψξνο ζην εζσηεξηθφ ηεο ζσιήλαο (9). 

 

    

Σν ζρήκα 5.5.12 παξνπζηάδεη κία ηνκή ηεο θηεξσηήο θαη ηνπ ζσιήλα (9) θαη θαίλεηαη ν ρψξνο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ζσιήλαο (9) φπνπ ηνπνζεηείηαη ε γελλήηξηα αιιά θαη ην πψο ιεηηνπξγεί ν 

ζσιήλαο (9). 
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                                                                 (14)                    (14) 

 

 

 

 

ρήκα  5.5.13 Πιάγηα φςε ηεο θάζεηεο ηνκήο ηεο Α/Γ. 

 

 

   Σν ζρήκα 5.5.13  παξνπζηάδεη ηελ πιάγηα φςε ηεο θάζεηεο ηνκήο ηεο Α/Γ ζηελ νπνία 

δηαθξίλνληαη νη θηεξσηέο (4)(5)(6)(7)(8), νη θψλνη (1)(2), ηα ζηαζεξά πηεξχγηα (3) αιιά θαη νη 

ζσιήλεο (9). Σν βέινο (13) δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο (Α) ηνπ αέξα θαη ην βέινο 

(14) δείρλεη ηελ θαηεχζπλζε ηεο δχλακεο (Β) ηνπ αέξα. Αθφκα  παξνπζηάδεη θαη ην ζεκείν (15) 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ φπνπ αιιάδεη ε βαζκίδα. 
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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΣΡΟΒΙΛΟΤ ΣΟ 
ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΗ 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ 
ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΑΤΣΗΝ 
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5.6 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο Α/Γ θάζεηνπ άμνλα „‟ΚΗΟΝΑ‟‟  

   ηελ πνιπβάζκηα αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα „‟ΚΗΟΝΑ‟‟ ν αέξαο εηζέξρεηαη απφ ην 

πιάη θαη απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο εθεί ζπκπηέδεηαη θαη θαηεπζχλεηαη ζηε θηεξσηή κε 

απνηέιεζκα λα ηελ θηλήζεη. Δίλαη πνιπβάζκηα δηφηη ρξεζηκνπνηεί πνιιέο μερσξηζηέο 

θηεξσηέο κε μερσξηζηέο γελλήηξηεο ε θάζε κία. Ζ θάζε θηεξσηή πεξηζηξέθεηαη αλεμάξηεηα 

απφ ηηο άιιεο θαη έρεη ηνπνζεηεκέλα επάλσ ηεο πηεξχγηα ηα νπνία έρνπλ νξηζκέλε θιίζε κε 

απνηέιεζκα λα ζηέιλνπλ πνζφηεηα αέξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ππάξρεη ε θιίζε απηή 

φηαλ πεξηζηξέθνληαη. Ζ θηεξσηή πνπ δέρεηαη ηελ πνζφηεηα αέξα απφ ηελ άιιε θηεξσηή έρεη 

θαιχηεξε απφδνζε δηφηη εθκεηαιιεχεηαη ηελ δχλακε ηνπ αέξα απφ ηα πιάγηα πνπ εηζέξρεηαη 

ζε φιεο ηηο θηεξσηέο αιιά θαη ηελ δχλακε πνπ δέρεηαη απφ ηελ άιιε θηεξσηή ιφγσ ηεο 

θιίζεο ησλ πηεξπγίσλ. Δπεηδή ππάξρνπλ πνιιέο θηεξσηέο άξα θαη γελλήηξηεο ζε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηα βγεη εθηφο ηφηε νη ππφινηπεο ζα εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ.     

 

    Ζ αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ΚΗΟΝΑ απνηειείηαη απφ βαζκίδεο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ, αλάινγα ηελ ηζρχ πνπ ζέισ πξνζζέησ ε αθαηξψ βαζκίδεο. Κάζε 

βαζκίδα απνηειείηαη απφ ηνπο θψλνπο (1)(2), ηα πηεξχγηα (3), ηελ πεξηζηξεθφκελε θηεξσηή 

κε ηελ γελλήηξηα θαη ηελ ζσιήλα (9).Σα πηεξχγηα (3)  θαη νη θψλνη (1)(2) ρξεζηκεχνπλ ζην λα 

ζπκπηέδνπλ ηνλ αέξα πνπ εηζέξρεηαη απφ ην πιάη ηεο αλεκνγελλήηξηαο δειαδή ηε δχλακε (Α). 

Σα πηεξχγηα (3) ρξεζηκεχνπλ θαη ζην λα θαηεπζχλνπλ ηνλ αέξα πνπ εηζέξρεηαη απφ ην πιάη 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Οη θηεξσηέο (4)(5)(6)(7)(8) ή φζεο ρξεζηκνπνηεί ε αλεκνγελλήηξηα 

ΚΗΟΝΑ απφ φιεο ηηο βαζκίδεο πεξηζηξέθνληαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο φκσο ζπλεξγάδνληαη 

ε κία κε ηελ άιιε κε ηελ δχλακε (Β) πνπ ε κία δίλεη ζηελ άιιε. Αθφκα ρξεζηκνπνηεί ζσιήλεο 

(9) γηα κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο δχλακεο ηνπ αέξα δηφηη αλαγθάδεη φιν ηνλ αέξα πνπ 

εηζρσξεί απφ ην πιάη ηεο αλεκνγελλήηξηαο λα θαηεπζπλζεί πξνο κία θνξά ρσξίο απψιεηεο.    
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6. ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΑ 

ΚΑΘΔΣΟΤ ΑΞΟΝΑ ΚΙΟΝΑ 

 

6.1 Καηαζθεπή ζηαζεξνχ κέξνπο Α/Γ 

 

 

 

Φσηνγξαθία 6.1.1  Σν ζχλνιν ησλ θνκκαηηψλ ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο. 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.1  βιέπνπκε ηα θνκκάηηα ιακαξίλαο ηα νπνία απνηεινχλ ην ζηαζεξφ 

κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ. Σα θνκκάηηα απηά είλαη απφ  πιηθφ ζίδεξν ηα νπνία 

έρνπλ πάρνο 1,5mm. Οη ζηδεξέληεο ιακαξίλεο απηέο είλαη δηακνξθσκέλεο (θνκκέλεο) ζε εηδηθή 

κεραλή laser κε κεγάιε αθξίβεηα ζε εηδηθφ κεραλνπξγείν έηζη ψζηε φηαλ ζπλαξκνινγεζνχλ 

λα κελ ππάξμεη ζθάικα κε απνηέιεζκα φια ηα ηκήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ κε αθξίβεηα θαη λα θαηαζθεπαζηεί ην ηειηθφ ζηαζεξφ εμσηεξηθφ κέξνο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ φπσο θαίλεηαη ζην αξρηθφ ζρήκα (5.5.4). Σα θνκκάηηα απηά είλαη 

θνκκέλα ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο γηα  ηε δεκηνπξγία ησλ θψλσλ θαη ησλ πηεξπγίσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ.  
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Φσηνγξαθία 6.1.2 πλαξκνιφγεζε θνκκαηηψλ θαη δεκηνπξγεία ππνηκεκάησλ. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.2 βιέπνπκε θάπνηα ζπλαξκνινγεκέλα θνκκάηηα ιακαξίλαο φπνπ 

δεκηνπξγνχληαη ππνηκήκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θψλσλ. Σα 

ππνηκήκαηα απηά απνηεινχληαη απφ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ζε δηαζηάζεηο θνκκαηηψλ ιακαξίλαο 

ηα νπνία είλαη θνιιεκέλα κε θαηάιιειε ειεθηξνθφιιεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ θαη ην 

ζπγθεθξηκέλν πάρνο απηνχ ηνπ πιηθνχ. Σα ππνηκήκαηα απηά ζηε ζπλέρεηα ζα ζπγθνιιεζνχλ 

θαηάιιεια κεηαμχ ηνπο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο θψλνπο.  
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Φσηνγξαθία 6.1.3 ηξνγγπιφ θνκκάηη ιακαξίλαο θνκκέλν κε laser. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.3 βιέπνπκε έλα ζηξνγγπιφ θνκκάηη ιακαξίλαο πάρνπο 1,5mm θαη 

δηακέηξνπ 1100mm ην νπνίν είλαη θνκκέλν ζε κεραλή laser. Σν θνκκάηη απηφ ηνπνζεηείηαη 

ζηελ θνξπθή ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ θαη ζθνπφ έρεη λα 

πξνζηαηεχεη ην εζσηεξηθφ ηεο αλεκνγελλήηξηαο απφ ηε βξνρή θαη δηάθνξνπο ξχπνπο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε απηή. ην θέληξν ηνπ θνκκαηηνχ απηνχ ππάξρεη ηξχπα 

δηακέηξνπ 20mm φπνπ ρξεζηκεχεη ζην λα θξαηά ηελ ληίδα φπνπ ζηεξίδνληαη νη θηεξσηέο ζην 

θέληξν αθξηβψο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ έηζη ψζηε ηα πηεξχγηα ησλ θηεξσηψλ λα κελ 

βξίζθνπλ ζην ζψκα ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο εζσηεξηθά φηαλ πεξηζηξέθνληαη. Παξαθάησ ζα 

αλαιχζσ ιεπηνκεξψο ηελ ιεηηνπξγία ηεο ληίδαο θαη ησλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ πνπ ηελ 

ζπλζέηνπλ.   
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Φσηνγξαθία 6.1.4  Κνκκάηη ιακαξίλαο γηα πάγθν εξγαζίαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.4 βιέπνπκε έλα θνκκάηη ιακαξίλαο πάρνπο 1,5mm θαη δηακέηξνπ 

1100mm ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ πάγθνο εξγαζίαο φπνπ εθεί ζα θνιιεζνχλ ηα 

ππνηκήκαηα γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη θψλνη, πνπ ζα αλαιχζσ πην θάησ αλαιπηηθά. Ο θάζε 

θψλνο είλαη ζηξνγγπιφο φκσο ζηελ αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ΚΗΟΝΑ είλαη έλαο 

δεθαεμάγσλνο θψλνο φπνπ φια ηα ππνηκήκαηα απηνχ ζα πξέπεη λα ζπγθνιιεζνχλ κε κεγάιε 

αθξίβεηα. ην θνκκάηη απηφ ην ζηξνγγπιφ ραξάδεηαη κε αθξίβεηα έλαο θχθινο ν νπνίνο 

ρξεζηκεχεη γηα ''νδεγφο'' γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ πεξίκεηξν απηνχ ηνπ θχθινπ ηα 

ππνηκήκαηα θαη ηελ ζπγθφιιεζε απηψλ κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία δεθαεμάγσλνπ θψλνπ 

ρσξίο ζθάικαηα. Γηα λα γίλεη ν θχθινο απηφο κε αθξίβεηα ειεθηξνζπγθνιιήζακε έλα κηθξφ 

ιακάθη ζην θέληξν ηεο ιακαξίλαο απηήο φπσο θαίλεηαη θαη ζην ιακάθη απηφ έθαλα κία πφληα 

δειαδή δεκηνχξγεζα έλα βαζνχισκα κε εηδηθφ εξγαιείν δνπκπά ην νπνίν ην ρηππάο κε ην 

ζθπξί θαη απηφ γηα λα έρσ θέληξν φπνπ ζα ραξάμσ θχθιν κε δηαβήηε. Με ηε βνήζεηα ηψξα 

ηνπ κεηαιιηθνχ δηαβήηε θαη κε ηε κία άθξε ηνπ ζην βαζνχισκα ηεο πφληαο πνπ αλέθεξα 

ραξάδσ θχθιν κε ζπγθεθξηκέλε δηάκεηξν.       
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Φσηνγξαθία 6.1.5  Γεκηνπξγία ηνπ ππνηκήκαηνο. 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.5 βιέπνπκε έλα ππνηκήκα ελφο θψλνπ έηνηκν ζε ηειηθή θάζε 

θαηαζθεπήο ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε πάγθν ν νπνίνο είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο 

ψζηε λα ζπγθνιινχληαη ηα θνκκάηηα κε αθξίβεηα. Σν θάζε ππνηκήκα απηφ απνηειείηαη απφ 

ηξία δηαθνξεηηθά ζε δηαζηάζεηο θνκκάηηα ζηδεξέληαο ιακαξίλαο πάρνπο 1,5mm  θαη είλαη 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλα θαηάιιεια κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο 

θαηαπνλήζεηο ηνπ αέξα πνπ ρηππά επάλσ ηνπο αιιά θαη ζηηο δηαζηνιέο-ζπζηνιέο ζηηο 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάινγα ηελ επνρή. Γεθαέμη ηέηνηα θνκκάηηα 

ζπληεινχλ έλαλ θψλν.     
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Φσηνγξαθία 6.1.6  Σνπνζέηεζε ππνηκεκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θψλνπ. 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.6 βιέπνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηεζζάξσλ ππνηκεκάησλ ζηνλ πάγθν 

φπνπ θέξεη θαη ηνλ ραξαγκέλν θχθιν γηα νδεγφ θαη έηζη ηα ππνηκήκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κε 

κεγάιε αθξίβεηα πεξηκεηξηθά ηνπ θχθινπ πξηλ ειεθηξνζπγθνιιεζνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ 

ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θψλνπ φπνπ θάζε θψλνο απνηειείηαη απφ δεθαέμη ππνηκήκαηα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ πξίλ ειεθηξνζπγθνιιεζνχλ ηα ππνηκήκαηα λα ηνπνζεηεζνχλ φια ζηνλ πάγθν θαη 

λα ηαηξηάμνπλ ζηνλ ραξαγκέλν θχθιν θαηάιιεια δηφηη έηζη ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ζθάικαηα.  
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Φσηνγξαθία 6.1.7  Σαίξηαζκα ησλ ππνηκεκάησλ ζε αθξηβήο ζέζε. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.7 βιέπνπκε ηνλ θψλν κε δεθαπέληε απφ ηα δεθαέμη ππνηκήκαηα ζε 

αθξηβή ηνπνζέηεζε θαη απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ πνπ αλέθεξα 

πξνεγνπκέλσο. ηελ ζπγθεθξηκέλε αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ΚΊΟΝΑ ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ δχν ηέηνηνη θψλνη φπνπ ν έλαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην επάλσ κέξνο θαη ν άιινο 

θψλνο ζην θάησ κέξνο, δειαδή ζα είλαη ν πξψηνο θαη ν ηειεπηαίνο θψλνο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ' 
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Φσηνγξαθία 6.1.8  Σειηθή κνξθή θψλνπ. 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.8 βιέπνπκε ηνλ θψλν ζηελ ηειηθή θάζε θαηαζθεπήο ηνπ 

ηνπνζεηεκέλνο αλάπνδα. Ο θψλνο απηφο είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλνο ζε φιεο ηνπ ηηο 

πιεπξέο ζε θαηάιιεια ζεκεία γηα κέγηζηε αληνρή ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηελ 

δχλακε ηνπ αέξα πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ αιιά θαη ζηηο δηαζηνιέο-ζπζηνιέο ιφγν 

κεηαβνιψλ ηηο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Φσηνγξαθία 6.1.9  Λείαλζε θνιιήζεσλ ζηνλ θψλν. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.9 βιέπνπκε ηνλ παηέξα κνπ θ. ΓΡΟΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ν νπνίνο 

θαηαζθεχαζε φια ηα θνκκάηηα φιεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ κε ηελ 

βνήζεηά κνπ. ηελ θσηνγξαθία απηή θαίλεηαη λα ηξνρίδεη ηηο θνιιήζεηο φισλ ησλ θνκκαηηψλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θψλν θαη απηφ γίλεηαη γηα λα θέξεη ηελ επηθάλεηα ηνπ θψλνπ ζε ιεία θαη 

επίπεδε κνξθή έηζη ψζηε φηαλ ηνπνζεηεζεί ην θνκκάηη πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ θσηνγξαθία 

(6.1.3) δειαδή ε θιάηδα λα εθαξκφζεη αθξηβψο ζε φιε ηελ επηθάλεηά ηνπ ρσξίο λα 

κπαιαηδάξεη φηαλ ν άλεκνο ρηππά επάλσ ηνπ. Αθφκα ην ηξφρηζκα ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο ηεο 

θαηαζθεπήο γίλεηαη θαη ιφγνπο αεξνδπλακηθήο αιιά θαη αηζζεηηθήο. 
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Φσηνγξαθία 6.1.10  Ο θψλνο ηεο βάζεο θαη ηεο θνξπθήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.10 βιέπνπκε δχν φκνηνπο θψλνπο νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ν έλαο 

ζηελ βάζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο δειαδή ζα είλαη ν πξψηνο θψλνο θαη ν άιινο ζηελ θνξπθή 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ. Οη θψλνη απηνί βξίζθνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή γηα ηελ 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ αθνχ έρνπλ ζπγθνιιεζεί θαηάιιεια ζε φια 

ηα κέξε ηνπο θαη ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπο θαη έρνπλ ηξνρηζηεί φια ηα ζεκεία φπνπ έρνπλ 

ζπγθνιιεζεί. 
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Φσηνγξαθία 6.1.11  Μία βαζκίδα ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

  

  ηελ θσηνγξαθία 6.1.11 βιέπνπκε ηνπο δχν θψλνπο πνπ αλαθέξακε πξηλ ηνπνζεηεκέλνπο 

αλάπνδα κεηαμχ ηνπο κε θάπνην θελφ ζηε κέζε απφ φπνπ εηζέξρεηαη ν εμσηεξηθφο αέξαο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ έηζη ψζηε λα πεξηζηξαθνχλ νη θηεξσηέο πνπ 

βξίζθνληαη εθεί. Γχν θψλνη ηνπνζεηεκέλνη κεηαμχ ηνπο αλάπνδα απνηεινχλ κία βαζκίδα, 

φπνπ θάζε βαζκίδα έρεη μερσξηζηή θηεξσηή θαη γελλήηξηα. ηελ θσηνγξαθία απηή βιέπνπκε 

δειαδή κία απφ ηηο ηξεηο βαζκίδεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε απηή ηελ θαηαζθεπή.  
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Φσηνγξαθία 6.1.12  Πιάγηα φςε βαζκίδαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.12 βιέπνπκε ηελ βαζκίδα ε νπνία θαίλεηαη θαιχηεξα δηφηη θαίλεηαη ην 

θελφ απφ φπνπ εηζέξρεηαη ν αέξαο ζην εζσηεξηθφ ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ, ην θελφ απηφ 

δεκηνπξγήζεθε ηνπνζεηψληαο έλαλ ζηδεξέλην θνηινδνθφ κε δηαζηάζεηο ίδηεο κε απηέο πνπ ζα 

έρεη ζηελ ηειηθή θάζε ε θαηαζθεπή. Ο θνηινδνθφο ηνπνζεηήζεθε εθεί γηα λα καο βνεζήζεη λα 

θαηαιάβνπκε αλ ην κέγεζνο ηνπ θελνχ πνπ ζρεδηάζακε λα δεκηνπξγεζεί είλαη αξθεηφ ή φρη κε 

απνηέιεζκα λα θάλνπκε δηνξζψζεηο ζηελ θαηαζθεπή εθφζνλ φιε ε θαηαζθεπή είλαη πξφηππε. 

ην ηέινο αθαηξνχκε ηνλ θνηινδνθφ αθνχ ε ζηήξημε ησλ θψλσλ γίλεηαη κε ηα ζηαζεξά 

πηεξχγηα πνπ ζα αλαθέξσ αλαιπηηθά παξαθάησ ζε άιιεο θσηνγξαθίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΘΕΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 

 

ΔΡΟΗ ΙΩΑΝΝΗ ελίδα 70 
 

 
 

 

 

 

Φσηνγξαθία 6.1.13  Καηαζθεπή ηνπ κεζαίνπ θψλνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.13 βιέπνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν θψλνπο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηε κέζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Ο θψλνο απηφο είλαη 

θηηαγκέλνο έηζη ζαλ λα είλαη θνιιεκέλνη δχν θψλνη αλάπνδα κεηαμχ ηνπο δειαδή είλαη ην 

ζεκείν πνπ δχν βαζκίδεο ελψλνληαη. Απηφ έγηλε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιηγφηεξα θνκκάηηα 

άξα ιηγφηεξα ρξήκαηα, φκσο απηφ δελ κε βνεζά ζηελ κεηαθνξά δηφηη δελ ρσξίδεηαη φπσο 

έπξεπε ζε βαζκίδεο κε απνηέιεζκα λα ρσξίδνληαη ηξεηο βαζκίδεο ζηε κέζε άξα ιηγφηεξα 

κέξε θαη πεξηζζφηεξν βάξνο. Πην θάησ απηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ.     
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Φσηνγξαθία 6.1.14  Πιάγηα φςε κεζαίνπ θψλνπ ζε ηειηθή κνξθή. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.14 βιέπνπκε ηνλ έλαλ εθ ησλ δπν θψλσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηε 

κέζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ, ζε πιάγηα φκσο φςε ζε ηειηθή κνξθή 

έηνηκε λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε εθφζνλ φια ηα θνκκάηηα πνπ ηελ 

απνηεινχλ έρνπλ ζπγθνιιεζεί θαηάιιεια γηα κεγάιε αληνρή ζηε δχλακε ηνπ αέξα πνπ ζα 

ρηππά επάλσ ζην ζψκα ηνπ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ζα γηλφηαλ θαλνληθά 

δεκηνπξγψληαο δχν θψλνπο φπσο ζηελ θσηνγξαθία () θαη ηνπνζεηψληαο ηνπο αλάπνδα 

κεηαμχ ηνπο ελψλνληαο ηε κεγάιε βάζε ηνπο, αιιά απηφ δελ έγηλε γηα ιφγνπο θφζηνπο φπνπ 

αλέθεξα πξνεγνπκέλσο. 
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Φσηνγξαθία 6.1.15  Σα θνκκάηηα ησλ ζηαζεξψλ πηεξπγίσλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.15 βιέπνπκε ηα ζηαζεξά πηεξχγηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζα 

ζπγθνιιεζνχλ ζηελ κεγάιε πιεπξά ησλ θψλσλ κε θιήζε σο πξνο ην θέληξν ηνπ θψλνπ θαη 

ζθνπφ έρνπλ λα θαηεπζχλνπλ ηνλ εηζεξρφκελν αέξα πνπ ρηππά πάλσ ζην ζψκα ηνπο πξνο 

κία θνξά θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαγθάδεη ν αέξαο απηφο λα πεξηζηξέθεη ηηο θηεξσηέο 

κε κία θνξά αιιά θαη λα ζπκπηέδεη ηνλ εηζεξρφκελν αέξα απμάλνληαο ηελ πίεζή ηνπ. Σα 

ζηαζεξά πηεξχγηα απηά δεκηνπξγήζεθαλ θφβνληαο ιακαξίλα ζηδεξέληα 1,5mm κε εηδηθφ 

κεράλεκα laser αθξηβείαο έηζη ψζηε ηα θνκκάηηα λα ηνπνζεηεζνχλ αθξηβψο ζηελ ζέζε φπνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ θελά κε απνηέιεζκα λα θεχγεη απφ εθεί ν αέξαο θαη 

λα ππάξρνπλ απψιεηεο.  
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Φσηνγξαθία 6.1.16  Σν ζχλνιν ησλ θψλσλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.16 βιέπνπκε ηνπο θψλνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηή ηελ 

αλεκνγελλήηξηα ζε πιάγηα φςε έηνηκα λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ζψκα ηνπο ηα ζηαζεξά πηεξχγηα 

πνπ ζα δίλνπλ θαηεχζπλζε ζηνλ αέξα πνπ ρηππά επάλσ ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

πεξηζηξέςνπλ ηηο θηεξσηέο πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο αλεκνγελλήηξηαο κε κία θνξά. 

ηελ θσηνγξαθία απηή θαηαιαβαίλνπκε πσο ζπκπηέδεηαη απφ ηνπο θψλνπο ν εηζεξρφκελνο 

αέξαο πνπ ρηππά ζηελ επηθάλεηά ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πεξλά απφ ην θελφ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί θαη βιέπνπκε ζηε θσηνγξαθία θαη έηζη δηνρεηεχεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο κε απνηέιεζκα λα αλαγθάζεη λα πεξηζηξέςεη ηηο θηεξσηέο. Αθφκα απφ ηελ 

θσηνγξαθία απηή ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα 

απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζκίδεο, φπνπ θάζε βαζκίδα έρεη μερσξηζηή θηεξσηή θαη γελλήηξηα.  
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Φσηνγξαθία 6.1.17  Σαίξηαζκα ησλ θψλσλ ζην θαβαιέην. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.17 βιέπνπκε ηνπο θψλνπο λα είλαη ζηεξηγκέλνη ζε απηνζρέδην 

θαβαιέην ηνπνζεηεκέλνη κε ζπγθεθξηκέλε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε έηζη ψζηε φηαλ ζα 

ηνπνζεηήζσ ην πξψην ζηαζεξφ πηεξχγην λα ηαηξηάμεη αθξηβψο ζηε ζέζε φπνπ έρεη ζρεδηαζηεί 

λα ηνπνζεηεζεί ρσξίο θελά ή άιια πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ αλ δελ 

βξίζθνληαη νη θψλνη ζε ζσζηή κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. Σν θαβαιέην απνηειείηαη απφ έλα 

θνηινδνθφ θαη δχν ηξίπνδα φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν θνηινδνθφο. πσο θαίλεηαη θαη ζηε 

θσηνγξαθία ην θαβαιέην είλαη ην ζηήξηγκα ησλ ζηαζεξψλ κεξψλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

ΚΗΟΝΑ ηελ νπνία θαηαζθεχαζα θαη ρσξίο απηφ ε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θνκκαηηψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ φιε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο θαηαζθεπήο ζα ήηαλ αδχλαην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί δηφηη ην βάξνο ησλ θνκκαηηψλ είλαη αξθεηά κεγάιν θαη δελ κπνξεί λα 

θξαηεζεί κε άιιν ηξφπν φξζηα ε θαηαζθεπή ψζηε λα ζπγθνιιεζνχλ. Με ην θαβαιέην κπνξψ 

εχθνια λα ηνπνζεηήζσ ην ζηαζεξφ πηεξχγην ζε φινπο ηνπο θψλνπο εθφζνλ είλαη ζε νξηδφληηα 

ζέζε θαη έηζη αθφκα θαη αλ ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηελ δηάζηαζε ηνπ ζηαζεξνχ πηεξπγίνπ 

κπνξψ πην εχθνια λα ην δηνξζψζσ ιφγν ηεο ζέζεο φπνπ βξίζθεηαη.     
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Φσηνγξαθία 6.1.18  Σνπνζέηεζε ηνπ πξψηνπ ζηαζεξνχ πηεξπγίνπ. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.18 βιέπνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξψηνπ ζηαζεξνχ πηεξπγίνπ πάλσ 

ζε φινπο ηνπο θψλνπο. Σν πηεξχγην απηφ ζηε ζπλέρεηα ζπγθνιιάηαη κε ειεθηξνθφιιεζε 

πάλσ ζην ζψκα ησλ θψλσλ θαη ζε φιεο ηηο κεξηέο ηνπ γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζηελ πίεζε ηνπ 

αέξα πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

ε δηαρξνληθή ιεηηνπξγία ηεο αλεκνγελλήηξηαο ρσξίο βιάβεο. Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζηαζεξνχ πηεξπγίνπ απηνχ γίλεηαη απηνκάησο πην θαηαλνεηφ ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη 

αλάκεζα ζηνπο θψλνπο φπνπ ν αέξαο εηζέξρεηαη αιιά θαη ν ηξφπνο φπνπ ν αέξαο απηφο 

ζπκπηέδεηαη κε ηνπο δχν θψλνπο ηνπνζεηεκέλνπο αλάπνδα.  
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Φσηνγξαθία 6.1.19  Ζ θιίζε ηνπ ζηαζεξνχ πηεξπγίνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.19 βιέπνπκε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξψηνπ ζηαζεξνχ πηεξπγίνπ πάλσ 

ζην ζψκα φισλ ησλ θψλσλ θαη ηελ ζπγθφιιεζή ηνπ ζε φιεο ηηο κεξηέο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλέθεξα αιιά θαη κε θάπνηα θιίζε. Ζ θιίζε απηή πνπ έρεη ην ζηαζεξφ πηεξχγην ρξεζηκεχεη 

ζην λα αλαγθάδεη ηνλ αέξα πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ λα θαηεπζπλζεί πξνο κία 

δηεχζπλζε ζην εζσηεξηθφ ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ ψζηε λα αλαγθάζεη ηελ θηεξσηή λα 

πεξηζηξαθεί κε κία θνξά.   
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Φσηνγξαθία 6.1.20  Σνπνζεηεκέλα φια ηα ζηαζεξά πηεξχγηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.20 βιέπνπκε φια ηα πηεξχγηα ηνπ ζηαζεξνχ ηκήκαηνο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ζπγθνιιεζεί θαηαιιήισο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ. Σα πηεξχγηα είλαη νθηψ θαη απηφ δηφηη νη θχξηνη άλεκνη είλαη νθηψ 

φκσο ε αξρηθή ζρεδίαζε ήηαλ γηα δεθαέμη πηεξχγηα φπνπ είλαη ν αξηζκφο φισλ ησλ αλέκσλ 

γη‟απηφ θαη θάζε θψλνο έρεη δεθαέμη ππνηκήκαηα φπνπ θάζε έλα αληηζηνηρεί θαη ζε έλα 

πηεξχγην δειαδή ζε θάζε θνκκάηη ηνπ θψλνπ ζπγθνιιείηαη θαη έλα πηεξχγην ελψ ηψξα ηα 

πηεξχγηα είλαη ηνπνζεηεκέλα αλά δχν ππνηκήκαηα ηνπ θψλνπ. Κάζε θψλνο απνηειείηαη απφ 

δεθαέμη ππνηκήκαηα θαη θάζε ππνηκήκα απφ ηξία δηαθνξεηηθά ζε δηαζηάζεηο θνκκάηηα 

ιακαξίλαο ζπγθνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο φπσο αλέθεξα παξαπάλσ.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΘΕΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 

 

ΔΡΟΗ ΙΩΑΝΝΗ ελίδα 78 
 

 
 

 

 

 

Φσηνγξαθία 6.1.21  Σνπνζέηεζε ζσιήλσλ γηα ζηήξημε ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε απφζηαζε     

απφ ην έδαθνο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.21 βιέπνπκε ην εμσηεξηθφ ζηαζεξφ κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

ΚΗΟΝΑ έηνηκν αθνχ έρνπλ ηνπνζεηεζεί φια ηα ζηαζεξά πηεξχγηα θαη φινη νη θψλνη εθεί φπνπ 

είραλ ζρεδηαζηεί θαη ην επφκελν βήκα είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ηξηψλ ζσιήλσλ γηα πνδαξηθά 

πνπ ζα θξαηνχλ ζηαζεξά ηελ φιε θαηαζθεπή ζε θάπνην χςνο απφ ην έδαθνο. Οη ζσιήλεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηελ άθξε ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ ζε ηξία ζεκεία, ζε ίζε κεηαμχ ηνπο 

απφζηαζε θαη ζα ζπγθνιιεζνχλ πάλσ ζηελ άθξε ηνπ ζηαζεξνχ πηεξπγίνπ φπσο ζα δνχκε ζε 

παξαθάησ θσηνγξαθία. Με ηελ αλεκνγελλήηξηα ηψξα ηνπνζεηεκέλε ζε αξθεηφ χςνο απφ ην 

έδαθνο έρεη θαιχηεξε απφδνζε.    
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Φσηνγξαθία 6.1.22  Σειηθή θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.22 βιέπνπκε ην εμσηεξηθφ ζηαζεξφ κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

ΚΗΟΝΑ έηνηκν κε ηα πνδαξηθά ηνπνζεηεκέλα ζηε ζσζηή ζέζε εθεί φπνπ είραλ ζρεδηαζηεί λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζπγθνιιεκέλα θαηάιιεια δηφηη απηά δέρνληαη ηελ κεγαιχηεξε θαηαπφλεζε 

εθφζνλ δέρνληαη ηελ ζπλνιηθή δχλακε ηνπ αλέκνπ πνπ ρηππά ζηελ επηθάλεηα φιεο ηεο 

θαηαζθεπήο αιιά θαη ην ζπλνιηθφ βάξνο ηεο θαηαζθεπήο. Σα πνδαξηθά ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

είλαη ηξία ζε αξηζκφ γηα ην ιφγν ψζηε λα αθνπκπνχλ θαη ηα ηξία ζην έδαθνο άζρεηα κε ηελ 

κνξθνινγία πνπ έρεη ην έδαθνο πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ε αλεκνγελλήηξηα.   
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Φσηνγξαθία 6.1.23  Σν κήθνο ησλ ζσιήλσλ (πνδαξηθά) ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.23 βιέπνπκε μεθάζαξα ην κήθνο ησλ ζσιήλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πνδαξηθά ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ δειαδή γηα ηελ ζηήξημή ηεο ζε 

θάπνην χςνο απφ ην έδαθνο θαη θαηαλννχκε ην χςνο πνπ ζα ζεθσζεί ε θαηαζθεπή ψζηε λα 

ηελ δηεπθνιχλεη λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα φπσο ζα αλαθέξσ παξαθάησ. ην ηέινο ζηα 

πνδαξηθά ζα θνιιεζνχλ κηθξέο θιάηδεο κε ηξχπεο φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κηθξέο ξφδεο γηα 

ηελ κεηαθίλεζε ηεο φιεο θαηαζθεπήο κε επθνιία νη νπνίεο είλαη θηηαγκέλεο απφ ζθιεξφ 

πιαζηηθφ πιηθφ γηα λα αληέρεη ην βάξνο ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη φηη δπλάκεηο αζθνχληαη ζε 

απηή. Σν ζχλνιν ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο έρεη ηειεηψζεη φζσλ αλαθνξά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε 

ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ή θνκκαηηψλ θαη είλαη έηνηκν λα ζεθσζεί θαη λα θξαηεζεί ζηα 

πνδαξηθά ηνπ ε φιε θαηαζθεπή ψζηε λα εμεηαζηεί θαη λα κειεηεζεί αλ ζέιεη επηπξφζζεηε 

ζπγθφιιεζε ζε θάπνην κέξνο θαη απηφ γηαηί είλαη πην εχθνιε ε παξαηήξεζε ηεο θαηαζθεπήο 

φηαλ είλαη φξζηα δειαδή φηαλ ζηέθεηαη ζηα πνδαξηθά ηεο ε αλεκνγελλήηξηα.    
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Φσηνγξαθία 6.1.24  Υψξνο ιεηηνπξγίαο θηεξσηψλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.24 βιέπνπκε ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαηαζθεπήο δηφηη είλαη ην 

κέξνο φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη πεξηζηξεθφκελεο θηεξσηέο καδί κε ηηο γελλήηξηεο θαη ηα άιια 

πιηθά πνπ ζα αλαθέξσ παξαθάησ αιιά είλαη θαη ην κέξνο φπνπ ν αέξαο θπθινθνξεί θάζεηα 

ζηελ αλεκνγελλήηξηα φηαλ πεξηζηξέθνληαη νη θηεξσηέο ιφγν ηεο θιίζεο πνπ έρνπλ ηα 

πηεξχγηα ησλ θηεξσηψλ. ηνλ ρψξν απηφ εηζέξρεηαη ν εμσηεξηθφο αέξαο ν νπνίνο έρεη 

ζπκπηεζηεί πξηλ απφ ηνπο θψλνπο θαη έρεη πάξεη ηελ θαηεχζπλζε απφ ηα ζηαζεξά πηεξχγηα 

ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο φηαλ ν εμσηεξηθφο αέξαο ζπγθξνχζηεθε κε απηά 

θαη έηζη αλαγθάδεη λα πεξηζηξέςεη ηηο θηεξσηέο. ηαλ πεξηζηξέθνληαη νη θηεξσηέο 

δεκηνπξγείηαη ζηξφβηινο αέξα κε θαηεχζπλζε αλάινγα ηελ θιήζε ησλ πηεξπγίσλ ησλ 

θηεξσηψλ θαη ε δχλακε ηνπ ζηξνβίινπ απηνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε θάζε θηεξσηή 

μερσξηζηά, απηφ θάλεη ηελ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ λα έρεη πνιχ πςειή απφδνζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΘΕΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 

 

ΔΡΟΗ ΙΩΑΝΝΗ ελίδα 82 
 

 
 

 

 

 

Φσηνγξαθία 6.1.25  Σν ζηαζεξφ κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο. 

 

 

 

 

   ηε θσηνγξαθία 6.1.25 βιέπνπκε ην ζηαζεξφ κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο έηνηκν 

κνληαξηζκέλν θαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο ζηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ κνπ. Ζ 

θαηαζθεπή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ είλαη πξφηππε θαη ζρεδηάζηεθε κε (ηπραίεο 

δηαζηάζεηο) φκσο ην απνηέιεζκα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη πςειά απνδηδφκελν. Οη δηαζηάζεηο 

είλαη ηπραίεο δηφηη δελ ππάξρνπλ κνληέια θαη ηχπνη φπνπ κπνξείο  λα ζρεδηάζεηο απηή ηελ 

αλεκνγελλήηξηα εθφζνλ είλαη πξφηππε, φκσο νη ηπραίεο δηαζηάζεηο θξχβνπλ κέζα ηνπο 

ζηαζεξνχο αξηζκνχο φπνπ ζηα αξραία ρξφληα ζπκβφιηδαλ ηελ αξκνλία.  
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Φσηνγξαθία 6.1.26  Κφςηκν ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε δχν κέξε. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.26 βιέπνπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο ρσξηζκέλε ζηε κέζε γηα επθνιία ζηελ κεηαθνξά (ιφγσ κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ θαη κεγάινπ βάξνπο)  έπξεπε λα ρσξηζηεί ζε ηκήκαηα, έηζη θαη ηελ θφςακε ζηε 

κέζε. Ζ παξαπάλσ θσηνγξαθία καο δείρλεη ην θάησ κηζψ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 
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Φσηνγξαθία 6.1.27  Σν επάλσ ηκήκα ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.27 βιέπνπκε ην επάλσ κηζφ ζηαζεξφ θνκκάηη ηεο αλεκνγελλήηξηαο 

γπξηζκέλν θαη ηνπνζεηεκέλν φκσο ζε αλάπνδε κεξηά γηα λα κελ αθνπκπνχλ ηα πηεξχγηα ζην 

έδαθνο θαη ιφγσ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο λα ζηξαβψζνπλ. Σα δχν θνκκάηηα ηνπ ζηαζεξνχ 

κέξνπο ελψλνληαη θαη ζηεξεψλνληαη φηαλ νη ζσιήλεο ησλ δχν θνκκαηηψλ ζπιεθψζνπλ κεηαμχ 

ηνπο δειαδή βξεζνχλ ην έλα ζην εζσηεξηθφ ηνπ άιινπ θαη έηζη φιε ε θαηαζθεπή είλαη θαη πάιη 

ζηηβαξή θαη έηνηκε λα βξεζεί ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.   
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Φσηνγξαθία 6.1.28  Γεκηνπξγία βάζεο ζηήξημεο γηα ην θηλνχκελν κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.28 βιέπνπκε ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζηήξημεο ηνπ θηλεηνχ κέξνπο 

δειαδή είλαη ε βάζε πνπ ζπγθξαηεί ζηαζεξά ηελ ληίδα φπνπ εθεί είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη 

θηεξσηέο θαη ηα άιια εμαξηήκαηα πνπ ζα αλαθέξσ παξαθάησ αλαιπηηθά θαη κε 

θσηνγξαθίεο. Θα θαηαζθεπαζηνχλ δχν ηέηνηεο βάζεηο φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην πςειφηεξν 

θαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ. Απνηειείηαη απφ ηξία θνκκάηηα 

ζηδήξνπ ηα νπνία είλαη ηεηξάγσλνη ζπκπαγέο ξάβδνη φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ 

θσηνγξαθία νη νπνίνη έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηνλ εθειθπζκφ θαη απηφ γηαηί εθεί αζθνχληαη 

κεγάιεο δπλάκεηο θαη γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηνχκε απηφ ην πιηθφ κε απηφ ην κέγεζνο έηζη 

ψζηε λα κελ ππάξμνπλ ζθάικαηα. Οη ξάβδνη απηνί ζηε κία άθξε ηνπο ζπγθνιινχληαη κε κία 

ζηξνγγπιή θιάηδα απφ ην ίδην πιηθφ. Ζ θιάηδα απηή έρεη ζην θέληξν ηεο ηξχπα απφ φπνπ 

πεξλά ε ληίδα θαη κε παμηκάδη φπνπ βηδψλεη πάλσ ζηελ ληίδα πάλσ θαη θάησ θαη απφ ηηο δχν 

θιάηδεο ησλ δχν βάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θαηαζθεπή ζπγθξαηείηαη ην θηλεηφ κέξνο 

ζηαζεξφ αθνχ ε ληίδα είλαη ζηηβαξά ζπγθξαηεκέλε φπσο αλέθεξα.   
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Φσηνγξαθία 6.1.29  Βάςηκν ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.29 βιέπνπκε ην θάησ κηζφ κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο βακκέλν κε 

εηδηθφ κίλην γηα ηελ απνθπγή ηεο νμείδσζεο ηνπ κεηάιινπ απφ ηα θαηξηθά θαηλφκελα. Ζ 

θαηαζθεπή βάθηεθε δχν θνξέο κε απηφ ην κίλην γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζην ρξφλν. 

Παξαηεξνχκε αθφκα ζηελ θσηνγξαθία ηηο κηθξέο θιάηδεο κε ηηο ηξχπεο πνπ ζπγθνιιήζεθαλ 

ζηηο ζσιήλεο δειαδή ηα πνδαξηθά θαη εθεί ζα βηδσζνχλ ηα ξνδάθηα πνπ αλέθεξα γηα ηελ 

εχθνιε κεηαθίλεζε ηηο αλεκνγελλήηξηαο.      
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Φσηνγξαθία 6.1.30  Βάςηκν ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.30 βιέπνπκε ην επάλσ κηζφ θνκκάηη ηεο αλεκνγελλήηξηαο βακκέλν 

κε ην ίδην κίλην γηα ην ιφγν πνπ αλέθεξα.  
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Φσηνγξαθία 6.1.31  Σειηθφ βάςηκν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.1.31 βιέπνπκε ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζηαζεξνχ 

ηκήκαηνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ άμνλα ΚΗΟΝΑ δειαδή ην ηειηθφ βάςηκν κε ρξψκα 

κπιε. Πξψηα βάθνληαη ηα θνςίκαηα, δειαδή ηα δχζθνια ζεκεία νη γσλίεο θαη νη ζσιήλεο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο αλεκνγελλήηξηαο θαη κεηά νη κεγάιεο επηθάλεηεο.  
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6.2 Καηαζθεπή θηλεηνχ κέξνπο Α/Γ 

 

 

 
 

 

 

 

Φσηνγξαθία 6.2.1  ρέδην ζε ηνκή ηεο θιάηδαο ησλ πεξηζηξεθφκελσλ θηεξσηψλ. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.1 βιέπνπκε έλα ζρέδην ζε κηιηκεηξέ ραξηί, ην νπνίν ζρέδην είλαη ε 

ηνκή κηαο θιάηδαο ε νπνία φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηεο θηεξσηήο. ηελ πεξίκεηξν ηεο θιάηδαο απηήο ζα ηνπνζεηεζνχλ κεηαιιηθά πηεξχγηα 

θαηάιιεια δηακνξθνκέλα ηα νπνία ζα πεξηζηξέθνπλ ηελ θηεξσηή αθνχ ν αέξαο ζα 

πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηά ηνπο. Σν ζρέδην απηφ θέξεη ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ζε 

ρηιηνζηά ηνπ κέηξνπ θαη ην ζρεδίαζα γηα λα ην δψζσ ζηνλ ηνξλαδφξν ν νπνίνο θαη ζα ην 

θαηαζθεπάζεη κε ηελ κέγηζηε αθξίβεηα. Σν ζρήκα ηεο θιάηδαο ζα εμεγεζεί παξαθάησ 

αλαιπηηθά γηαηί έρεη ζρεδηαζηεί κε απηή ηελ κνξθή  
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Φσηνγξαθία 6.2.2  Πξψην ζηάδην θαηαζθεπήο ησλ θηεξσηψλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.2 βιέπνπκε ην πξψην ζηάδην θαηαζθεπήο ηεο θηεξσηήο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ. Ζ θηεξσηή απνηειείηαη απφ πνιιά θνκκάηηα κε δηαθνξεηηθά πιηθά 

ηα νπνία ζπλαξκνινγνχληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα απνηειέζνπλ ηελ θηεξσηή. Ζ θάζε θηεξσηή 

απνηειείηαη απφ ηα πηεξχγηα θαη ηελ θιάηδα ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη ηα πηεξχγηα απηά. Ζ 

θιάηδα ηελ νπνία βιέπνπκε ζηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία απνηειείηαη απφ αξηαιφλ (εηδηθφ 

ζθιεξφ πιαζηηθφ), έρεη ζηξνγγπιφ ζρήκα θαη είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλε φπσο ζα 

εμεγήζσ παξαθάησ. Έρεη ηε κνξθή δίζθνπ ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε εηδηθφ ηφξλν γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ην πνιχπινθν απηφ θνκκάηη. ηελ πεξίκεηξφ ηνπ ζα γίλνπλ ηξχπεο θάζεηα πξνο 

ηελ ηξχπα ηελ νπνία δηαθξίλνπκε θαη εθεί ζα ζηεξεσζνχλ ηα πηεξχγηα κε πξηηζίληα. ηελ 

θιάηδα απηή ππάξρεη ηξχπα ζηελ νπνία ζα πεξλά ε ληίδα πνπ ζα ηελ ζηεξίδεη θαη ζα θηλείηαη 

πάλσ ζε ξνπιεκάλ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην βαζνχισκα πνπ έρεη ε ηξχπα θαη νλνκάδεηαη 

θσιηά ηνπ ξνπιεκάλ. 
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Φσηνγξαθία 6.2.3  Ζ επηθάλεηα ηεο θιάηδαο ηεο θηεξσηήο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.3 βιέπνπκε πσο είλαη ε θιάηδα ζηελ άιιε ηεο πιεπξά. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ ζα ρξεζηκνπνηεί ηξεηο θηεξσηέο νη νπνίεο ζα 

πεξηζηξέθνληαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο άξα ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηξία ηέηνηα θνκκάηηα, έλα 

γηα θάζε θηεξσηή. Γηα λα παξαρζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα πξέπεη ε θάζε θηεξσηή λα θηλεί κία 

γελλήηξηα. Ζ θιάηδα απηή είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα ζηεξίδεηαη ζε ληίδα ε νπνία πεξλά 

απφ ην κέζσ ηεο θηεξσηήο άξα ε γελλήηξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ζα είλαη ηχπνπ (VAWT) 

κε κφληκνπο καγλήηεο νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ θαγσκέλε επηθάλεηα ηεο θιάηδαο 

φπσο εχθνια δηαθξίλνπκε. ην ρψξν απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη δηακνξθψζεθε ζηνλ ηφξλν 

θαη απφ ηηο δχν κεξηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ νη κφληκνη καγλήηεο θαη ζα ζπγθξαηεζνχλ κε εηδηθή 

ξεηίλε γηα απηή ηε ρξήζε θαη ν ρψξνο ζα θιείζεη θαη ζα είλαη ιεία επηθάλεηα  γηα απηφ ην ιφγν 

θαη έρεη απηφ ην ρείινο ζηελ πεξίκεηξφ ηνπ ε θαηαζθεπή απηή. ε άιιε πεξίπησζε φπνπ δελ 

ρξεζηκνπνηψ ληίδα γηα ηελ ζηήξημε ησλ θηεξσηψλ ηφηε θάζε θηεξσηή ηνπνζεηείηαη απεπζείαο 

ζηνλ άμνλα ηεο θνηλήο γελλήηξηαο φπνπ θάζε γελλήηξηα φκσο έρεη θαη μερσξηζηή βάζε 

ζηήξημεο.   
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Φσηνγξαθία 6.2.4  Ζ πεξίκεηξνο ηεο θιάηδαο φπνπ ζα ζηεξηρζνχλ ηα πηεξχγηα. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.4 βιέπνπκε ηελ πιάγηα φςε ηεο θιάηδαο φπνπ ζα γίλνπλ νη ηξχπεο 

ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζνχλ ηα πηεξχγηα κε εηδηθά πξηηζίληα φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.  
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Φσηνγξαθία 6.2.5  Σα πελία ηεο γελλήηξηαο φπνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  
Πεγή  www.youtube.com - vawt stator casted  

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.5 βιέπνπκε ηα πελία απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο γελλήηξηαο ηα νπνία θαη 

απηά βξίζθνληαη κέζα ζε εηδηθή ξεηίλε κε κεγάιν ζπληειεζηή καγλεηηθήο δηαπεξαηφηεηαο ηα 

νπνία θαη απηά ζηεξίδνληαη ζηελ ληίδα κε παμηκάδηα ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ηνπο 

καγλήηεο νη νπνίνη πεξηζηξέθνληαη αθνχ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηελ θηεξσηή θαη έηζη απφ ην 

κεηαβαιιφκελν καγλεηηθφ πεδίν ησλ κφληκσλ καγλεηψλ ζηα πελία δεκηνπξγείηαη ειεθηξηζκφο 

ιφγν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο.  
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Φσηνγξαθία 6.2.6  Υάξαμε γξακκψλ ζηελ πεξίκεηξν ηεο θιάηδαο ησλ θηεξσηψλ γηα ην 

άλνηγκα ηξππψλ φπνπ εθεί ζα ζηεξηρζνχλ ηα πηεξχγηα απφ αινπκίλην. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.6 βιέπνπκε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα γίλεη πξηλ αλνηρηνχλ νη 

ηξχπεο. Θα ηνπνζεηεζνχλ ελλέα εηδηθνχ ηχπνπ αινπκηλέληα πηεξχγηα ζηε θάζε θηεξσηή 

νπφηε ζρεδηάδσ ζε έλα κηιηκεηξέ ηελ δηάκεηξν ηεο θιάληαο απηήο θαη ραξάδσ ελλέα ίζα κέξε 

εθεί δειαδή πνπ ζα θάλσ ηηο ηξχπεο ζηηο νπνίεο ζα ζηεξεψζσ ην θάζε πηεξχγην θαη απηφ ην 

θάλσ γηα λα έρσ νδεγφ ζην λα ζρεδηαζηνχλ νη γξακκέο γηα ην άλνηγκα ησλ ηξππψλ πνπ 

αλέθεξα. Σα κέξε ίζν κνηξάζηεθαλ κε έλα κνηξνγλσκφλην αθνχ δηαίξεζα  ηξηαθφζηεο εμήληα 

κνίξεο ηνπ θχθινπ δηά ελλέα πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ πηεξπγίσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

θάζε θηεξσηή. Σν επφκελν βήκα είλαη κα ζηεξεψζσ ην κηιηκεηξέ ραξηί αθξηβψο ζηελ 

επηθάλεηα ηεο θιάηδαο ψζηε νη ραξάμεηο λα γίλνπλ κε αθξίβεηα. Αλ νη ραξάμεηο δελ είλαη ζε 

ίζεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ηφηε ηα πηεξχγηα ζα ηνπνζεηεζνχλ αλφκνηα πάλσ ζηελ θιάηδα 

απν αξηαιφλ αθνχ νη ηξχπεο πνπ ζα γίλνπλ έρνπλ γίλεη κε βάζε ηηο ραξάμεηο θαη απηφ ζα έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα νη θηεξσηέο λα ζέινπλ δπγνζηάζκηζε δηφηη ην βάξνο δελ ζα είλαη 

θαηαλεκεκέλν ζσζηά ζηελ θηεξσηή θαη δελ ζα πεξηζηξέθεηαη ζσζηά ε θηεξσηή. 
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Φσηνγξαθία 6.2.7  Φχιιν αινπκηλίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πηεξπγίσλ ησλ θηεξσηψλ. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.7  βιέπνπκε έλα θχιιν αινπκηλίνπ ην νπνίν ζα ην ρξεζηκνπνηήζσ 

γηα λα θηηάμσ ηα πηεξχγηα ησλ θηεξσηψλ. Σν θχιιν αινπκηλίνπ απηφ έρεη δηαζηάζεηο 1x1 

κέηξα θαη γηα λα θηηαρηνχλ ηα πηεξχγηα ησλ ηξηψλ θηεξσηψλ ρξεηάζηεθα δχν ηέηνηα θχιια. 

Σν πιηθφ είλαη αινπκίλην εηδηθνχ ηχπνπ κε αξθεηή ζθιεξφηεηα γηα αληνρέο ζηηο δπλάκεηο ηνπ 

αέξα πνπ ζα πξνζπίπηεη πάλσ ζηα πηεξχγηα απφ απηφ ην πιηθφ αιιά θαη ειαθξχ ψζηε φηαλ 

θαηαζθεπαζηεί ε θάζε θηεξσηή λα έρεη κηθξφ βάξνο θαη έηζη λα γπξίδεη εχθνια κε κηθξέο 

δπλάκεηο αλέκνπ. Γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ πηεξπγίσλ ηα θχιια ηνπ αινπκηλίνπ θφπεθαλ ζε 

θνκκάηηα κε εηδηθφ ςαιίδη θαη ζηε κία ηνπο κεξηά δεκηνπξγήζεθε ρείινο κε εηδηθφ κεράλεκα 

ζηξάηδα φπνπ ζα γίλνπλ νη ηξχπεο γηα ηελ ζηεξέσζή ηνπο επάλσ ζηε θιάηδα ηεο θηεξσηήο 

απφ αξηαιφλ. Σν ρείινο απηφ είλαη ην ζηξαηδάξηζκα θάζε θνκκαηηνχ ζηε κία άθξε ηνπο θαηά 

90 κνίξεο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 
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Φσηνγξαθία 6.2.8  Σνπνζέηεζε πηεξπγίσλ ζηελ πεξίκεηξν ηεο θιάηδαο ηεο θηεξσηήο εθεί 

φπνπ έγηλαλ νη ραξάμεηο γηα ίζεο απνζηάζεηο ησλ πηεξπγίσλ. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.8 παξαηεξνχκε ηηο ραξάμεηο ησλ γξακκψλ πνπ έγηλαλ ζηελ πεξίκεηξν 

ηηο θιάηδαο εθεί φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα πηεξχγηα κε ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο 

γηα λα γίλνπλ νη ηξχπεο φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα πξηηζίληα πνπ ζα θξαηνχλ ηα πηεξχγηα. 

Αθνχ ραξαρηνχλ νη γξακκέο θαη γίλνπλ νη ηξχπεο ζηε θιάηδα θαη ζηα πηεξχγηα ηφηε ηα δχν 

απηά κέξε ελψλνληαη κε πξηηζίληα φπσο αλέθεξα. Γηα λα θάλσ κε φζν κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

κπνξψ απηά πνπ αλέθεξα πην πάλσ ζηεξέσζα ηελ θιάηδα ζηελ κέγθελε πνπ έρσ ψζηε λα 

ηελ θξαηά ζηαζεξή γηα λα κε δηεπθνιχλεη ιεπηνκεξψο ζηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηελ θαηαζθεπή ηεο θηεξσηήο κε κεγάιε αθξίβεηα. 
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Φσηνγξαθία 6.2.9  Σξφπνο ζπγθξάηεζεο ησλ πηεξπγίσλ ζην ζψκα ηεο θιάηδαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.9 βιέπνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πηεξχγηα είλαη ηνπνζεηεκέλα 

θαη ζηεξεσκέλα ζηελ ζηξνγγπιή θιάηδα κε δχν πξηηζίληα ην θάζε πηεξχγην. Σα πηεξχγηα 

ηνπνζεηνχληαη κε θιήζε σο πξνο ηνλ άμνλα ζηνλ νπνίν ζα πεξηζηξέθεηαη ε θηεξσηή θαη απηφ 

δηφηη φηαλ πεξηζηξέθεηαη ζα ζηέιλεη κάδα αέξα πξνο κία θαηεχζπλζε αλάινγα ηελ θιίζε θαη 

έηζη ν αέξαο απηφο ζα πξνζπίπηεη ζε άιιε θηεξσηή θαη ζα ηελ πεξηζηξέθεη απνδνηηθφηεξα 

απφ απηή πνπ δέρεηαη ηνλ αέξα.  Αθφκα γίλεηαη αληηιεπηφ θαη ην ρείινο ην νπνίν φπσο 

αλέθεξα έγηλε ζε ζηξάληα θαη ην νπνίν ζα ζπκβάιεη θαη απηφ ζην λα θηλείηαη ε θηεξσηή 

απνδνηηθφηεξα δηφηη ν αέξαο βξίζθεη θφληξα θαη έηζη απμάλεηαη ε αληίζηαζε ηνπ αέξα πάλσ 

ζηελ θηεξσηή θαη ηελ αλαγθάδεη λα πεξηζηξέθεηαη θαιχηεξα. ην ρείινο απηφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε έγηλαλ νη ηξχπεο γηα ηα πξηηζίληα θαη εθάπηεηαη κε ηελ πιάγηα κεξηά ηεο 

θιάηδαο φπνπ θαη ηνπνζεηνχληαη.    
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Φσηνγξαθία 6.2.10  Ζ πεξηζηξεθφκελε θηεξσηή ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε ηειηθή κνξθή. 

 

 

 

 

   ηε θσηνγξαθία 6.2.10 βιέπνπκε ηελ πξψηε θηεξσηή έηνηκε κνληαξηζκέλε θαη λα 

βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην πξηλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ην κφλν πνπ ιείπεη είλαη ε ηνπνζέηεζε 

ηνπ ξνπιεκάλ ζηελ θσιηά ηεο θηεξσηήο φπσο θαη δηαθξίλεηαη ζηε θσηνγξαθία. Σν ξνπιεκάλ 

πνπ βξίζθεηαη δίπια απφ ηε θσιηά φπνπ θαη ζα ηνπνζεηεζεί είλαη εηδηθφ γηα ηέηνηνπ είδνπο 

ιεηηνπξγίεο δειαδή γηα ζηξνθέο ιεηηνπξγίαο κίαο αλεκνγελλήηξηαο αιιά θαη ελεξγεηαθφ λένπ 

ηχπνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί κία κπίιηα ιηγφηεξε γηα ιηγφηεξεο ηξηβέο κε απνηέιεζκα 

κηθξφηεξεο απψιεηεο απμάλνληαο έηζη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ απφδνζή   ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο.        
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Φσηνγξαθία 6.2.11  Σνπνζέηεζε ηνπ ξνπιεκάλ ζηελ θηεξσηή. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.11 παξνπζηάδεηαη ε θάηνςε ηεο πξψηεο θηεξσηήο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί θαη ηψξα βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην αθνχ ηνπνζεηήζεθε θαη ην ξνπιεκάλ ζηε 

θσιηά ζην θέληξν ηεο θηεξσηήο ψζηε λα κελ ππάξρεη κπαιάηδν θαη λα πεξηζηξέθεηαη 

επζπγξακκηζκέλε θαη  έηνηκε γηα ρξήζε. ε απηή ηελ πξψηε θηεξσηή πνπ θαηαζθεχαζα 

έθαλα ιάζνο ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ πηεξπγίσλ δειαδή ζα έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ εθαηφλ 

νγδφληα κνίξεο αλάπνδα θαη ν αέξαο πνπ ηα ρηππά λα βξίζθεη θφληξα ζην λεχξν θάζε 

πηεξπγίνπ. Γη'απηφ ην ιφγν φηαλ φιε ε θαηαζθεπή ήηαλ έηνηκε γηα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ε 

θηεξσηή απηή ηνπνζεηήζεθε ζηε βάζε ηνπ ΚΗΟΝΑ δειαδή θάησ θάησ φπσο θαίλεηαη θαη ζηε 

θσηνγξαθία (49).    
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Φσηνγξαθία 6.2.12  Γνθηκή θηεξσηήο. 

 

 

 

  

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.12 παξνπζηάδεηαη ε ηνπνζέηεζε ηεο πξψηεο θηεξσηήο γηα 

δνθηκαζηηθνχο ιφγνπο γηα λα δσ ην πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αθξηβψο ε θάζε θηεξσηή 

ψζηε έπεηηα λα ππνινγίζσ ηηο δηαζηάζεηο ηεο θάζε ζσιήλαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί απφ επάλσ 

θαη απφ θάησ ζε θάζε θηεξσηή. Ζ φιε θαηαζθεπή βξίζθεηαη ζε ζηάδην ζπλαξκνιφγεζεο αθνχ 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θαη νη ππφινηπεο δχν θηεξσηέο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε απηή ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη νη αλάινγεο ζσιήλεο γηα λα νινθιεξσζεί ην 

θηλεηφ κέξνο. ε απηή ηελ θσηνγξαθία θαίλεηαη θαζαξά ε θιίζε ησλ πηεξπγίσλ ηεο θηεξσηήο 

πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα λα ζηέιλεη πνζφηεηα αέξα πξνο ηα θάησ φηαλ πεξηζηξέθεηαη κε 

απνηέιεζκα απηή ε δχλακε ηνπ αέξα πνπ πεγαίλεη πξνο ηα θάησ λα θαηαλαιψλεηαη ζηελ απφ 

θάησ θηεξσηή θαη έηζη λα ζπκβάιεη θαη απηή ε δχλακε ηνπ αέξα ζην λα πεξηζηξέςεη ηελ απφ 

θάησ θηεξσηή απνδνηηθφηεξα απφ απηή, αθνχ εθκεηαιιεχεηαη δχν δπλάκεηο αέξα γηα λα 

πεξηζηξαθεί. πσο θνηηάκε ηελ θηεξσηή ζε απηή ηελ θσηνγξαθία έηζη ν αέξαο ρηππά ζηα 

πηεξχγηά ηεο θαη ηελ αλαγθάδεη λα πεξηζηξαθεί, φκσο φπσο θαίλεηαη θάπνηα πνζφηεηα αέξα 

πεξλά αλάκεζα απφ ην θελφ πνπ έρνπλ ηα πηεξχγηα κεηαμχ ηνπο θαη βγαίλεη απφ ηελ άιιε 

κεξηά ρσξίο λα παξάμεη έξγν γη'απηφ ην ιφγν ην θελφ απηφ ζα θαιπθζεί κε εηδηθέο ζσιήλεο 

πνπ ζα θαηαζθεπάζσ θαη ζα ηνπνζεηήζσ ζηε κέζε ηεο ληίδαο φπσο ζα εμεγήζσ παξαθάησ 

κε θσηνγξαθίεο γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ θαη έηζη ν αέξαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ αλεκνγελλήηξηα 

θάζεηνπ άμνλα ΚΗΟΝΑ ζα εθκεηαιιεχεηαη 100% απφ ηηο θηεξσηέο.                     
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Φσηνγξαθία 6.2.13  Σξφπνο ηνπνζέηεζεο θαη ζπγθξάηεζεο ηεο θηεξσηήο ζηελ ληίδα. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.13 παξνπζηάδεηαη ε θηεξσηή ηνπνζεηεκέλε ζηε ληίδα φπνπ ηελ 

ζηεξίδεη. Ζ ληίδα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζηήξηγκα φισλ ησλ θηεξσηψλ θαη ησλ ζσιήλσλ κε 

κεγάιε αθξίβεηα θαη αληνρή. Σν πιηθφ ηεο ληίδαο είλαη απφ αλνμείδσην αηζάιη γηα αληνρή ζηελ 

πγξαζία θαη ηελ βξνρή αιιά θαη ζε εθειθπζκνχο πνπ ππάξρνπλ ιφγν ηεο κεγάιεο δχλακεο 

πνπ αζθείηαη πάλσ ζηηο θηλεηέο θηεξσηέο. Οη θηεξσηέο θαη νη ζσιήλεο κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ κε κεγάιε αθξίβεηα ζηελ ληίδα θαη απηφ δηφηη ε ζηήξημή ηνπο γίλεηαη κε 

παμηκάδηα απφ ίδην πιηθφ κε ηελ ληίδα ηα νπνία βηδψλνπλ ζην ζπείξσκα ηεο ληίδαο θαη έηζη 

κπνξείο λα ξπζκίζεηο αθξηβψο ην χςνο πνπ ζέιεηο λα ηνπνζεηήζεηο ηηο θηεξσηέο θαη ηηο 

ζσιήλεο. Με ηα παμηκάδηα εθηφο απφ κεγάιε αθξίβεηα ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ θηεξσηψλ θαη 

ησλ ζσιήλσλ έρνπκε ζηαζεξφηεηα απηψλ αθνχ ε δχλακε ηηο ζχζθημεο είλαη πνιχ κεγάιε.          
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Φσηνγξαθία 6.2.14  σιήλεο απφ πιαζηηθφ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.14 παξνπζηάδνληαη νη ζσιήλεο απφ πιαζηηθφ κε ηάπεο θαη ηξχπα ζηε 

κέζε φπνπ πεξλά απφ κέζα ηεο ε ληίδα. Υξεζηκεχνπλ ζην λα κελ αθήλνπλ ηνλ αέξα πνπ 

εηζρσξεί απφ ηα πιάγηα ηεο αλεκνγελλήηξηαο  ΚΗΟΝΑ λα πεγαίλεη ζηελ απέλαληη κεξηά κε 

απνηέιεζκα φιε ε  πνζφηεηα αέξα πνπ εηζρσξεί ζηελ αλεκνγελλήηξηα λα παξάγεη έξγν 

απμάλνληαο ηελ πίεζή ηνπ επάλσ ζηηο θηεξσηέο. Οη ζσιήλεο είλαη απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ γηα 

κεγάιε αληνρή ζηελ πίεζε ηνπ αέξα πνπ ηηο ρηππά θαη νη ηξχπεο πνπ έγηλαλ ζηηο ηάπεο φπνπ 

θέξνπλ έρνπλ κεγάιε αθξίβεηα δηφηη νη απνζηάζεηο ησλ θηεξσηψλ κε   ηηο ζσιήλεο είλαη πνιχ 

κηθξέο θαη δηαθνξεηηθά φηαλ νη θηεξσηέο πεξηζηξεθφληνπζαλ ζα έβξηζθαλ ζην ζψκα ησλ 

ζσιήλσλ. Με ηηο ζσιήλεο απηέο ε απφδνζε ηεο αλεκνγελλήηξηαο απμάλεηαη ζεκαληηθά.  
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Φσηνγξαθία 6.2.15  Σν θηλεηφ κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε ηειηθφ ζηάδην έηνηκν γηα λα 

ηνπνζεηεζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.15 βιέπνπκε ηελ ληίδα κε ηηο θηλεηέο θηεξσηέο θαη ηα δηάθνξα 

εμαξηήκαηα πνπ αλέθεξα έηνηκε γηα λα ηνπνζεηεζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο. ηε παξαπάλσ θσηνγξαθία γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη 

ζσιήλεο πνπ ηνπνζέηεζα ζην ελδηάκεζν ησλ θηεξσηψλ αθνχ ν αέξαο ρηππά θάζεηα ηηο 

θηεξσηέο θαη φιε ε πνζφηεηα θαη ε δχλακε ηνπ αέξα παξάγεη έξγν δηφηη δελ έρεη άιιε δηέμνδν 

ν αέξαο ελψ αλ δελ είραλ ηνπνζεηεζεί ηφηε θάπνηα πνζφηεηα αέξα ζα πεξλνχζε ζηελ 

απέλαληη κεξηά ηεο αλεκνγελλήηξηαο ρσξίο λα παξάμεη έξγν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ 

αλ ζπγθξίλεη θαλείο ηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία (46) κε ηελ θσηνγξαθία (43) φπνπ δελ 

ππάξρνπλ νη ζσιήλεο. Αθφκα απφ απηή ηελ θσηνγξαθία γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πψο νη 

θηεξσηέο αιιεινβνεζηνχληαη δηφηη ε θιίζε πνπ έρνπλ ηα πηεξχγηα θάζε θηεξσηήο ζηέιλεη 

πνζφηεηα αέξα πξνο ηα θάησ θαη έηζη βνεζά ε κία ηελ άιιε φπσο έρσ αλαθέξεη θαη 

παξαπάλσ. ε άιιε θαηαζθεπή φπνπ δελ ρξεζηκνπνηψ ληίδα γηα ζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θηεξσηψλ αιιά θάζε θηεξσηή ηηο θάζε βαζκίδαο είρε μερσξηζηή βάζε ζηήξημεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχζα θνηλή γελλήηξηα ηφηε θάζε γελλήηξηα ζα ηνπνζεηνχληαλ κέζα ζηε ζσιήλα 

νπφηε νη ζσιήλεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη γηα λα ππάξρεη αεξνδπλακηθή ζην εζσηεξηθφ 

ρψξν ηνπ ζηαζεξνχ κέξνπο φπνπ βξίζθνληαη θαη πεξηζηξέθνληαη νη θηεξσηέο.     
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Φσηνγξαθία 6.2.16  Καηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζσιήλσλ. 

 

 

 
 

 

Φσηνγξαθία 6.2.17 Σν θελφ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα πελία ηεο γελλήηξηαο κε κφληκνπο 

καγλήηεο 
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   ηηο θσηνγξαθίεο 6.2.16 - 6.2.17 βιέπνπκε ην θελφ πνπ ππάξρεη θάησ απφ ηελ θηεξσηή 

εθεί φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα πελία φπνπ θαη απηά ζ ζηεξεσζνχλ ζηελ ληίδα κε παμηκάδηα 

θαη ηφηε ην θελφ ζα ειαρηζηνπνηεζεί ζην κέγηζην. Σψξα κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ζσιήλσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ ληίδα θαη γηαηί αλαγθάδνπλ φιν ηνλ αέξα 

πνπ εηζρσξεί λα πεξηζηξέςεη ηηο θηεξσηέο ρσξίο απψιεηεο απφ θελά ηα νπνία κπνξνχζε ν 

αέξαο λα θχγεη ρσξίο λα παξάμεη έξγν αιιά θαη ηελ αεξνδπλακηθή ζην ρψξν εζσηεξηθά ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ αθνχ θάζε θηεξσηή βνεζά ηελ απφ θάησ ηεο λα θηλείηαη 

απνδνηηθφηεξα φπσο έρσ αλαθέξεη.  

 

 

 
 

 

 

Φσηνγξαθία 6.2.18  Σν ζηαζεξφ θαη ην θηλεηφ κέξνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε ηειηθφ ζηάδην. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.2.18 παξνπζηάδνληαη ηα δχν κέξε ηεο ζπλνιηθήο θαηαζθεπήο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο ΚΗΟΝΑ δειαδή ην ζηαζεξφ θαη ην θηλεηφ κέξνο. Σα δχν απηά κέξε πνπ 

απνηεινχληαη απφ πνιιά ηκήκαηα είλαη έηνηκα λα ζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα ηεζνχλ ζε 

ιεηηνπξγία θαη απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ ηνπνζεηεζεί ην θηλεηφ κέξνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζηαζεξνχ κέξνπο. Σν θηλεηφ κέξνο ζηεξίδεηαη ζην ζηαζεξφ κέξνο πάλσ ζηε βάζε πνπ 

θηηάμακε θαη αλέιπζα ζηελ θσηνγξαθία (28) κε παμηκάδηα φπνπ βηδψλνπλ ζην πάλσ θαη 

θάησ άθξν ηεο ληίδαο ηνπ θηλεηνχ κέξνπο θαη έηζη θξαηά ην θηλεηφ κέξνο κε κεγάιε 

ζηηβαξφηεηα θαη αληνρή δηφηη ν άλεκνο πνπ πεξηζηξέθεη ηηο θηεξσηέο έρεη κεγάιε δχλακε θαη 

δηαθνξεηηθά ζα είρακε ζθάικαηα.   
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6.3 Γνθηκή ιεηηνπξγίαο  πξφηππεο Α/Γ θάζεηνπ άμνλα ΚΗΟΝΑ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Φσηνγξαθία 6.3.1  Γνθηκή ιεηηνπξγίαο πξφηππεο αλεκνγελλήηξηαο θάζεηνπ άμνλα. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.3.1 ε πξφηππε αλεκνγελλήηξηα θάζεηνπ άμνλα ΚΗΟΝΑ βξίζθεηε ζηελ 

ηειηθή θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο, ζηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ κνπ ζπλαξκνινγεκέλε κε φια ηα 

θνκκάηηα πνπ ηελ ζπλζέηνπλ θαη είλαη ζε ιεηηνπξγία. Σελ αλεκνγελλήηξηα ηελ νλνκάδσ ΚΗΟΝΑ 

ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΉΣΡΗΑ ιφγν ηεο ηδηαίηεξεο κνξθνινγίαο πνπ έρεη δηφηη είλαη φκνηα κε αξραίν 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ θίνλα. Ζ αλεκνγελλήηξηα απηή έρεη πνιιά πξνηεξήκαηα ηα νπνία θαη αλέιπζα 

ζηελ πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο πνπ έθαλα παξαπάλσ θαη πηζηεχσ είλαη απνδνηηθφηεξε απφ 

φισλ ησλ εηδψλ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί.     
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Φσηνγξαθία 6.3.2  Δπηγξαθή ηνπ ζρεδηαζηή-θαηαζθεπαζηεί ηεο Α/Γ. 

 

 

 

 

   ηελ θσηνγξαθία 6.3.2 θαίλεηαη έλα ηακπειάθη κε ηελ επηγξαθή ηνπ νλφκαηφο κνπ, ηελ 

εηδηθφηεηά κνπ αιιά θαη ηελ εκεξνκελία πνπ θαηαζθεχαζα ηελ αλεκνγελλήηξηα ΚΗΟΝΑ. Σν 

ηακπειάθη απηφ είλαη απφ θχιιν αινπκηλίνπ. Σν ηακπειάθη ην έθηηαμε ν παηέξαο κνπ θαη ην 

ηνπνζέηεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεζαίνπ θψλνπ ηεο αλεκνγελλήηξηαο έηζη ψζηε φπνηνο ηελ 

αληηθξίδεη λα γλσξίδεη πνηνο ηελ θαηαζθεχαζε θαη πφηε.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΘΕΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 

 

ΔΡΟΗ ΙΩΑΝΝΗ ελίδα 108 
 

6.4 Απνζπλαξκνιφγεζε Α/Γ ΚΗΟΝΑ θαη κεηαθνξά ζην ΑΣΔΗ Πεηξαηά. 

 

 
Φσηνγξαθία 6.4.1 Ζ Α/Γ δεκέλε ζην γεξαλάθη. 

 

 

 
Φσηνγξαθία 6.4.2 Καηέβαζκα Α/Γ κε ειεθηξηθφ γεξαλάθη. 
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Φσηνγξαθία 6.4.3 Σνπνζέηεζε ησλ θνκκαηηψλ ηεο Α/Γ ζην θνξηεγάθη.  

 

 
Φσηνγξαθία 6.4.4 Ζ Α/Γ ΚΗΟΝΑ δεκέλε θαηάιιεια ζην θνξηεγάθη θαη έηνηκε γηα κεηαθνξά 

ζην ΑΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ. 
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Φσηνγξαθία 6.3.7 Δγψ κε ηνλ παηέξα κνπ ζε εξγαζηήξην ζην ΑΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ φπνπ 

ηνπνζεηήζακε ηελ Α/Γ ΚΗΟΝΑ. 

 

 

 

 

   ηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία 6.3.7 είκαη εγψ κε ηνλ παηέξα κνπ κέζα ζε ρψξν ηεο ζρνιήο 

κνπ ζην ΑΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ηελ εκέξα φπνπ πήγα ηελ θαηαζθεπή κνπ γηα λα ηελ παξαδψζσ. ηηο 

πξνεγνχκελεο θσηνγξαθίεο 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 6.4.4 βιέπνπκε ηελ δηαδηθαζία θφξησζεο 

απφ ηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ κνπ ζε θνξηεγάθη γηα ηελ κεηαθνξά  ζηελ ζρνιή κνπ φπνπ εθεί 

ζα εμεηαζηψ γηα ηελ εξγαζία απηή. 
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6.5 Γηάθνξεο Φσηνγξαθίεο Καηά Σελ Καηαζθεπή Σεο Α/Γ „‟ΚΗΟΝΑ‟‟ 

 

Φσηνγξαθία 6.5.1 Καηαζθεπή ζπλνιηθψλ ππνηκεκάησλ. 

 

 

 

Φσηνγξαθία 6.5.2 Σαίξηαζκα ππνηκεκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θψλνπ. 
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Φσηνγξαθία 6.5.3 Γεκηνπξγία θψλνπ. 

 

 

Φσηνγξαθία 6.5.4 Σαίξηαζκα θψλσλ ζην θαβαιέην. 
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Φσηνγξαθία 6.5.5  Δγψ ζε αλακλεζηηθή θσηνγξαθία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο κνπ 

ΚΗΟΝΑ Α/Γ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΥΟΛΙΑ 

 

ην ηέινο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο νη γλψζεηο πνπ έιαβα ζε ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ επίπεδν είλαη ηεξάζηηεο. Οη αηνιηθέο κεραλέο εμειίζζνληαη κε ξαγδαίν ξπζκφ θαη ζην 

άκεζν κέιινλ ζα είλαη ε πξψηε πεγή ελέξγεηαο γηα ηνλ άλζξσπν. 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία είλαη δνκεκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξνηξχλεη ηνλ 

αλαγλψζηε θαη λα ηνπ δψζεη θίλεηξν λα θαηαζθεπάζεη ηελ Α/Γ ΚΗΟΝΑ. 

Ζ Α/Γ ΚΗΟΝΑ πξννξίδεηαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ 

ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ κνπ γηα παξαγσγή πδξνγφλνπ απφ ειεθηξφιπζε. Δπίζεο απνηειεί 

ηδαληθή ιχζε γηα ηελ θάιπςε κηθξψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ φπσο π.ρ ζπίηηα, ρηήκαηα θ.α.  

ζνλ αλαθνξά ην θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο θαη απηφ αθνξά κφλν ηα πιηθά, απηφ θπκαίλεηαη ζηα 

1500 επξψ πεξίπνπ γηα ηζρχ 1800W. To θφζηνο είλαη πςειφ δηφηη ηα κέξε ηεο Α/Γ είλαη 

πνιπζχλζεηα θαη απνηεινχληαη απφ πνιιά θνκκάηηα ιακαξίλαο ην θαζέλα ηα νπνία 

δηακνξθψζεθαλ κε εηδηθή κεραλή laser φπνπ θνζηίδεη πνιχ, π.ρ ν έλαο θψλνο απνηειείηαη 

απφ 48 θνκκάηηα ιακαξίλαο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ. Ζ επφκελε Α/Γ πνπ ζρεδηάδσ 

ζα είλαη απνδνηηθφηεξε θαη πνιχ θηελφηεξε δηφηη ζα απνηειείηαη απφ ηα ίδηα κέξε κε ιηγφηεξα 

θνκκάηηα ιακαξίλαο, π.ρ θάζε θψλνο απνηειείηαη απφ 3 θνκκάηηα άξα ιηγφηεξα θνςίκαηα κε 

ηε κεραλή laser.  

Μεγάιε ηερλνγλσζία απνθφκηζα ιφγσ ηεο ζπρλήο επηθνηλσλίαο πνπ είρα κε άηνκα ηνπ 

ρψξνπ ηεο κεραλνινγίαο π.ρ ηνξλαδφξνπο, ειαζκαηνπξγνχο θ.α αιιά θαη κε άηνκα ινηπψλ 

ζρεηηθψλ εηδηθνηήησλ αθνχ ήξζα ζε επαθή κε καγαδηά βηνκεραληθψλ εηδψλ. 

Σν παξφλ θαη ην κέιινλ είλαη ην ΤΓΡΟΓΟΝΟ φπνπ κε ηηο Α/Γ ν θαζέλαο καο κπνξεί λα ην 

παξάμεη.               
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