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(57) Rezumat:

Invenţia se referă la o turbină eoliană verticală utilizată
pentru colectarea eficientă a curenţilor de aer
atmosferic de slabă intensitate şi cu o viteză de cel
puţin 1...2 m/s, inconstant, sau în rafale existente la
joasă înălţime deasupra solului, adaptată la unităţi
consumatoare de energie electrică din mediul urban
sau rural. Turbina conform invenţiei cuprinde un şasiu
(S) având o parte frontală, o parte posterioară, două
părţi laterale, o parte superioară şi o parte inferioară,
doi tamburi (1 şi 2) montaţi în interiorul şasiului (S) şi
distanţaţi faţă de fiecare parte a şasiului (S), un
ansamblu deflector (D) format din două elemente (D1 şi
D2) deflector, fixate vertical şi simetric una faţă de
cealaltă, la partea frontală a şasiului (S) şi având
înălţimea egală cu înălţimea şasiului (S), astfel încât, în
funcţionare, să asigure direcţionarea curenţilor de aer
captaţi către un ansamblu de pale (Pn), un element (G)
de ghidare fixat vertical la partea posterioară a şasiului
(S), având înălţimea mai mare în raport cu cea a
şasiului (S), fixat distanţat faţă de şasiu (S) prin inter-
mediul unui cadru (8), un ansamblu de magneţi (3 şi 4)
permanenţi înşiruiţi circular cu polaritatea schimbată în
vecinătate unul faţă de celălalt, orientaţi către un
ansamblu de bobine (5 şi 6) fixat pe câte o bază (1b şi
2b) a fiecărui tambur (1 şi 2) şi concentric cu respectiva
bază (1b şi 2b) inferioară, un ansamblu de bobine (5 şi
6) circulare, de formă inelară, fixat prin intermediul unor
mijloace (9a şi 9b) elastice la partea inferioară a

şasiului (S) şi un suport (7) vertical, fixat pe o suprafaţă,
pe care este montat şasiul (S), astfel încât ansamblul
format din şasiu (S), magneţi (3 şi 4), bobine (5 şi 6),
tamburi (1 şi 2), ansambl deflector (D) şi elementul (G)
de ghidare să pivoteze în raport cu suportul (7) vertical
pe direcţia unor axe (Y1 şi Y2) centrale şi să se
rotească în jurul unei axe (Y) verticale a suportului (7)
pentru captarea curenţilor de aer. 
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