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Temat: Generowanie energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej.  

  Obliczenia mocy elektrowni wiatrowej.   

 

Proszę zapoznać się z notatką. Najważniejsze rzeczy były na lekcji omówione, resztę doczytacie. 

Następną częścią są obliczenia (pod spodem), można spróbować rozwiązać. Kontynuacja będzie  
w poniedziałek, omówimy i rozwiążemy te zadania. NIE trzeba ich wysyłać… 

 
 Podstawowym elementem każdej siłowni wiatrowej jest wirnik. Umożliwia on zamianę energii 
kinetycznej ruchu cząstek powietrza w energię mechaniczną – ruch obrotowy wirnika. Następnie ruch 
obrotowy przekazywany jest do urządzeń wykonawczych (generator prądu elektrycznego, pompa itd.).  
Najczęściej, wirniki wykonane są jako trzypłatowe, z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem.  
W niektórych rozwiązaniach stosuje się zmianę kąta ustawienia łopat wirników (0-80°), realizowaną przez 
siłowniki hydrauliczne. 

Prędkość obrotowa turbiny zależy od prędkości wiatru.  
Żeby zapewnić napięcie zmienne o odpowiedniej, niezmiennej wartości częstotliwości i amplitudy, musimy 
mieć pośredni obwód prądu stałego i falownik (inwerter). 

 
 
Inwerter jest „mózgiem” całego systemu. Nie tylko przetwarza prąd stały na prąd przemienny, ale nadaje 
mu taką charakterystykę, jaka w danej chwili występuje w sieci elektroenergetycznej, tj. reguluje napięcie  
i częstotliwość prądu do takich parametrów, jakie aktualnie ma prąd w sieci.  
Taka synchronizacja jest konieczna dla bezproblemowego działania urządzenia, ale przede wszystkim 
wymagana przez zakład energetyczny dla bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. 



 
 

Źródło: viessmann 
 
Zadania, które należy wykonać w ramach ćwiczenia. NIE trzeba wysyłać, omówimy na lekcji 25.05.  
 
Zadanie 1. 
Jaką długość będzie miała jedna łopata wiatraka trójpłatowego, jeżeli średnica wiatraka wynosi 60 m? 
Zadanie 2. 
Oblicz powierzchnię (A) zataczaną przez łopaty wiatraka, jeżeli długość łopaty wynosi 10 m. 
Zadanie 3. 
Oblicz moc turbiny wiatrowej o powierzchni A (wziąć wynik z zadania 2), jeśli prędkość wiatru będzie 
wynosiła: 
a) 2 m/s 
b) 6 m/s 
c) w jakiej jednostce będzie tu podawana moc? 

 
P=0,5*ρ*A*v3 

ρ – ro, czyli gęstość powietrza (1,2 kg/m3) 
A – powierzchnia zataczana przez łopaty wiatraka (m2) 
v- prędkość wiatru (m/s) 
 
Zadanie 4. 
Ile razy wzrosła prędkość wiatru w zadaniu 3? Czy moc osiągana przez siłownię wzrosła czy zmalała? 
Zadanie 5. 
Jeśli prędkość wiatru wzrośnie 3 razy to ile razy wzrośnie moc turbiny (a także energia uzyskiwana z niej) ? 
Zadanie 6. 
Oblicz energię uzyskaną przez turbinę wiatrową, przyjmując moc turbiny z zadania 3b, jeśli pracowała ona 
3000 h/rok, przy niezmiennej mocy. (oczywiście jest to teoretycznie, nie uwzględniamy sprawności)… 
      E=P*t [Wh] 
Zadanie . 
Którą odpowiedź wybierzesz, jeśli chcesz odczytać prędkość wiejącego wiatru? 
a) wskazania anemometru: 5 m/s  b) wskazania watomierza: 6 W 
c) wskazania areometru: 1,2 kg/m3  d) wskazania anemostatu: 10 km/h 
 
Zadanie 9. 
Ile wyniesie energia finalna (końcowa) produkowana przez elektrownię wiatrową, jeżeli moc elektrowni 
wynosi 500 kW, pracuje ona 2000 godzin w roku. Sprawność turbiny i przekładni (razem) η=90%,  
a sprawność generatora η=98%. 
      E=P*t*η 
            Paulina Midera 


