
 
Οι έξυπνες ανεμογεννήτριες 

είναι τοποθετημένες στο 

εσωτερικό του βουνού και 

μπορούν να ανεβαίνουν στην 

κορυφή ανάλογα με τον αν 

φυσάει ή όχι αέρας και να 

ξανακατεβαίνουν, ανάλογα με το 

αν πλησιάζει κάποιο πτηνό. 

Παράγουν ενέργεια από τον 

άνεμο και είναι πολύ φιλικές με 

το περιβάλλον. 
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Πολλά ελληνικά νησιά αντιμετωπίζουν ένα 

πολύ σημαντικό ενεργειακό πρόβλημα : Δεν 

έχουν συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο της 

υπόλοιπης Ελλάδας είτε λόγω τεχνικών προ-

βλημάτων, είτε λόγω οικονομικών κλπ. Ηλεκτροδοτούνται έτσι από τοπικούς σταθμό-

υς παραγωγής που λειτουργούν με πετρέλαιο.  Έτσι, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες 

που αυξάνονται οι τουρίστες στο νησί, χρειάζεται 

περισσότερο ρεύμα. 

Η κατασκευή ανεμογεννητριών αποτελεί λύση στο 

παραπάνω πρόβλημα για πολλά νησιά αφού μπορούν  

να παράγουν το ρεύμα που χρειάζονται χρησιμοποι-

ώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Σκέψη πολύ θετική, αφού όπως γνωρίζουμε η αιολι-

κή ενέργεια είναι πολύ φιλική προς το περιβάλλον, 

δε το ρυπαίνει δηλαδή, είναι ανεξάντλητη και ο εξο-

πλισμός των ανεμογεννητριών είναι απλός στην κα-

τασκευή και συντήρηση και έχει πολύ μεγάλο χρόνο 

ζωής- δεν χαλάει εύκολα. 

Όμως οι κάτοικοι αντιδρούν γιατί δεν θέλουν να χα-

λάσει το όμορφο αυτό τοπίο του νησιού. Θέλουν να 

διατηρήσουν την ομορφιά της φύσης για να μπορούν 

και οι ίδιοι να τη χαίρονται και να συνεχίσει να 

έρχεται κόσμος στο νησί τους.  

Και όχι μόνο για αυτό. Το νησί αποτελεί πέρα-

σμα, δρόμος, για τα αποδημητικά πουλιά, Αυτό 

σημαίνει ότι σπάνια είδη πουλιών απ’ όλη την 

Ευρώπη, περνάνε κάθε χρόνο από τον ουράνιο 

δρόμο του νησιού και μεταναστεύουν σε ζεστά 

μέρη. Οι ανεμογεννήτριες θα αποτελούν  εμπόδιο 

για αυτά, αφού μπορούν εύκολα να τα σκοτώ-

σουν.  

Η κατασκευή μας λοιπόν έρχεται να δώσει λύσεις 

σε αυτά τα δυο πολύ βασικά προβλήματα. Η ιδέα 

μας είναι φοβερή : πρόκειται για τις έξυπνες ανε-

μογεννήτριες που είναι τοποθετημένες στο εσω-

τερικό του βουνού και μπορούν να ανεβαίνουν 

στην κορυφή ανάλογα με τον αν φυσάει ή όχι 

αέρας και να ξανακατεβαίνουν ανάλογα με το αν 

πλησιάζει κάποιο πουλί.  

Οι Έξυπνες  

Ανεμογεννήτριες 

 

Η κατασκευή  
Θα σας πούμε και 

λίγα για την κατα-

σκευή μας : η  κατασκευή μας περιλαμβάνει τρεις  

αυτοματισμούς και χρησιμοποιούμε δύο είδη αισθητή-

ρων τον αισθητήρα κλίσης και τον αισθητήρα απόστα-

σης και δυο κινητήρες, έναν για να ανέβουν οι ανεμο-

γεννήτριες και έναν για να περιστρέφονται τα πτερύγια 

Μια ειδική συνδεσμολογία από γρανάζια ανεβάζει τις 

ανεμογεννήτριες ταυτόχρονα προς την επιφάνεια της γης 

χρησιμοποιώντας μόνο έναν κινητήρα.  Ο αισθητήρας 

κλίσης είναι στην επιφάνεια για να ενεργοποιήσει την 

άνοδο της πλατφόρμας και ο αισθητήρας απόστασης 

είναι και αυτός στην επιφάνεια για να ξεκινήσει τα πτε-

ρύγια όταν ανέβει. Όταν περάσει κάποιο πουλί, ο αισθητήρας απόστασης σταματάει 

τα πτερύγια και κατεβάζει τις ανεμογεννήτριες. 

 

Οι Αυτοματισμοί 
Μόλις φυσήξει πολύς αέρας,  ο αισθητήρας κλίσης  

παίρνει την τιμή 0 και  ξεκινάει η άνοδος. Αυτός είναι 

ο πρώτος μας αυτοματισμός, αφού ο αισθητήρας ενερ-

γοποιεί τον πρώτο κινητήρα   

Ταυτόχρονα κατά την άνοδο, ο κινητήρας απόστασης 

εντοπίζει- καταλαβαίνει ότι ανεβαίνει και ενεργοποιεί 

τον δεύτερο κινητήρα για να κουνηθούν οι πτερωτές . 

Αυτός είναι ο δεύτερος αυτοματισμός . 

Ό,τι συμβαίνει στην κατασκευή μας φαίνεται και στην 

οθόνη του υπολογιστή. Κατά τη λειτουργία της ανεμο-

γεννήτριας, ηλεκτρικό ρεύμα τροφοδοτεί το μικρό νη-

σί, όπως φαίνεται και στην οθόνη του υπολογιστή μας. 

Παράλληλα, φορτίζεται μια μπαταρία που χρησιμοποιείται για το ανέβασμα και το 

κατέβασμα της κατασκευής,  με αποτέλεσμα να καταναλώνεται ενέργεια που παράγε-

ται από την ίδια.  

Όταν πλησιάζει κάποιο πουλί  ή σμήνος πουλιών ο αισθητήρας απόστασης παίρνει 

την τιμή 0 και ξεκινάει η κάθοδος,  αφού πρώτα σταματήσουν να γυρνάνε οι πτερω-

τές. Αυτός είναι ο τρίτος μας αυτοματισμός. 


