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Ветерна енергија

3.1 Вовед
Енергијата на ветерот е една од првите форми на енергија која ја користел
човекот. Уште старите Египќани ја користеле за задвижување на своите бродови и
ветерни мелници. Ваквиот начин на искористување на ветерната енергија, подоцна
вклучувајќи и пумпи за вода, се задржал до крајот на деветнаесеттиот век.
Првата ветерна турбина која е користена за производство на електрична
енергија била направена во 1891 год. од Данецот Poul la Cour. Интересно е да се
забележи дека добиената електрична енергија ја користел за електролиза на водата, а
на тој начин добиениот водород понатаму се користел за осветлување во локално
училиште. Може да се каже дека, во вистинска смисла на зборот, бил сто години
пред своето време, бидејќи дури кон крајот на дваесеттиот век се јавиле идеите за
користење на ветерната и сончевата енергија за електролиза на водата и користење
на водородот за генерирање на електрична енергија во горивни ќелии.
Помасовна употреба на енергијата на ветерот за добивање на електрична
енергија започнала во триесеттите години од минатиот век, кога во руралните
области на САД биле изградени илјадници мали ветерници. Со развојот на големите
хидро, термо и нуклеарни централи, ветерните централи, како економски и технички
неконкурентни, паднале во заборав. Како и кај другите видови на обновливи извори,
енергетскиот шок предизвикан од нафтената криза во седумдесеттите години од
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минатиот век, свесноста за ограничените резерви од фосилни горива и еколошките
проблеми, повторно го вратија интересот за ветерната енергија. Денес таа е
најбрзорастечкиот сегмент во индустријата на обновливи извори на електрична
енергија. Најдобар пример за тоа е 2007 год. кога во светот се инсталирани нови
ветерни централи со моќност од околу 20000 MW, што е зголемување за 31% во
однос на претходната година. Според некои предвидувања, ваквиот тренд ќе
продолжи и понатаму, така што до крајот на 2012 год., од 94000 MW во 2007 год., во
светот ќе има вкупно инсталирани капацитети со моќност од 240000 МW.:

3.2 Ветер
Вообичаено, под поимот ветер се подразбира хоризонталната (или приближно
хоризонталната) компонента на струењето на воздухот во атмосферата. Главен
фактор за настанување на струење е различната брзина на загревање и ладење на
воздухот над нехомогена површина. Тоа предизвикува различни притисоци и
температури во одредени делови од атмосферата и до појава на природен процес кој
настојува да ги изедначи. Кога овој градиент на притисоци има хоризонтална
компонента, тогаш настанува ветер. Неговата јачина е сразмерна на тој градиент, а
насоката му е од подрачјето со повисок кон подрачјето со понизок притисок. На
мали височини, заради рапавост на подлогата секогаш делува и силата на триење.
Триењето меѓу воздухот и подлогата му се спротивставува на започнатото струење,
му ја смалува брзината, а донекаде и му ја менува насоката. Освен тоа, штом ќе
започне струењето, се јавува уште еден ефект кој влијае на насоката на ветерот.
Заради ротацијата на Земјата (од запад кон исток) се јавува влијанието на т.н.
Кориолисова сила која има за последица скршнување на ветерот, така да на
северната хемисфера ветровите скршнуваат во десно, а на јужната хемисфера во
лево.
Ветерот е дефиниран ако му е позната брзината (интензитетот) и насоката т.е
може да се опише како векторска големина. Брзината на ветерот се мери со помош
на анемометар и се изразува во различни единици, најчесто во m/s или km/h, а во
поморскиот сообраќај во “јазли“ ( 1 јазол = 1 наутичка милја/h; 1 наутичка милја =
1852 m). Јачината на ветерот може да се определи и спрема описот на ефектот што го
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предизвикува врз објектите во природата. Според скалата што ја предложил
британскиот адмирал Beaufort, најслабиот ветер има јачина 0 Bof (бофори) т.е брзина
0 - 0,2 m/s (чадот се крева право нагоре, а лисјата се неподвижни), а најсилните
урагани имаат јачина 12 Bof т.е брзина 32,7 - 39,6 m/s (опустошен цел еден крај). За
висинските ветрови оваа скала има 16 степени. Насоката на ветерот се одредува
според страната на светот од каде дува, при што освен четирите страни на светот се
користат и меѓуправците. Обично се користат англиски кратенки ( пр. северозападен
ветер ќе има ознака NW). Од голема важност е и фреквенцијата на појава на ветерот
која се прикажува со т.н. ружа на ветрови.
Струењето на воздухот во атмосферата е постојан природен процес. Според
просторниот опсег можат да се поделат на глобални (планетарни) и локални
струења.
Глобалните струења ја опфаќаат целата Земја. Постојат во текот на целата
година како резултат на нееднаквото загревање на тропскиот и поларниот појас на
Земјата. Подрачјето на низок притисок околу екваторот е изложено на поинтензивно
сончевото зрачење. Тука воздухот се издига нагоре и на висина од околу 18 km
скршнува кон едниот и другиот пол. Наоѓајќи на подрачја со висок или низок
притисок, дел од овие струења се спуштаат кон површината каде се манифестираат
како ветер. Зависно од насоката и географскиот регион, познати се под името: пасат,
западни ветрови, поларни ветрови, зимски и летен монсун и др. Со оглед на тоа што
глобалните ветрови се висински, тие не можат да се користат за погон на ветерните
турбини, но нивното познавање е важно, бидејќи влијаат на ветровите во пониските
слоеви на атмосферата.
Локалните ветрови претставуваат движење на воздушните маси во
приземните слоеви на атмосферата. Настануваат како последица на локални
топлински разлики. Типични локални ветрови се морските и планинските ветрови.
Морските ветрови настануваат како резултат на нееднаквото загревање на
морето и копното. Копнените површини дење се загреваат побрзо од морската
површина, што резултира со пад на притисокот над потоплата подлога и пораст на
притисокот над поладната подлога. Процесот на изедначување на притисокот
предизвикува дување на ветер од морето кон копното. Ноќе, заради побрзото ладење
на копното, морето станува потопло, па се менува смерот на ветерот од копното кон
морето.
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различните страни на планината. Воздухот поинтензивно се загрева само во
релативно тенок слој над подлогата. Тој воздух се потиснува нагоре, па преку денот
струењето е насочено кон врвот т.е настанува долински ветер кој е најизразен на
сончевата страна на планината. Ноќе се случува спротивен процес. Падините се
ладат поинтензивно и вуздухот тогаш струи низ нив и се слева во подножјето т.е
настанува горски ветер или ноќник. Кога конфигурацијата на теренот создава
релјефни вдлабнатини со поголеми димензии, можно е натрупување на ладен воздух
кој ноќе уште повеќе се лади. При одредени временски услови, оваа воздушна маса
може да се задвижи и да се прелее кон подрачјата со понизок притисок. Пример за
вакви ветрови во Македонија е ветерот Вардарец. Дува по текот на реката Вардар
кога ладните воздушни маси, насобрани помеѓу Родопските планини на исток и Шар
Планина на запад, се задвижуваат кон топлото Егејско море како подрачје со
понизок воздушен притисок.
На локалните ветрови големо влијание има рељефот на теренот кој е причина
за низа локални промени во брзината на ветерот. Разни природни и вештачки
препреки кои се наоѓаат во граничниот површински слој му ја смалуваат брзината и
предизвикуваат турбуленции т.е имаат негативно влијание на квалитетот на ветрот
посматрајќи го како енергетски извор.
Енергијата на ветерот е, всушност енергија на сончево зрачење, трансформирана во кинетичка енергија на подвижните воздушните маси во атмосферата. Се
проценува дека околу 1-2% од вкупната енергија на сончевото зрачење што доспева
на Земјата се претвора во кинетичка енергија на атмосферата. Тоа значи дека само
технички искористливиот дел од енергијата на ветерот е неколку пати поголем од
вкупните денешни потреби од електрична енергија во светот.
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3.3. Моќност и енергија на ветерот
Кинетичката енергија на одредена воздушна маса во движење изнесува:
1
2

(3.1)

Ekin - кинетичка енергија (Ј);
m - маса на воздухот (kg);
v - брзина на ветерот (m/s);
Масата на воздухот што за време dt ќе помине низ некој пресек S може да се
изрази како:
(3.2)

ρ - густина на воздухот (kg/m3);
S - напречeн пресек низ кој поминува воздушната маса (m2);
v - брзина на струење (m/s);
t - времето (s);
Според тоа, изразот (3.1) ќе биде:
1
2

(3.3)

Механичката моќност на воздушното струење изнесува:
1
2

(3.4)

Изразот (3.4) покажува дека моќноста на ветерот зависи линеарно од
густината на воздухот и напречниот пресек, но пред сé, зависи од неговата брзина.

моќност (W/m2)

Таа кубна зависност најдобро може да се види на сл. 3.1:

брзина на ветер (m/s)

Сл. 3.1 Моќност на ветерот во зависност од неговата брзина ( t = 150C, p = 1 bar)
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3.3.1 Влијание на температурата и надморската висина врз
густината на воздухот
Густината на воздухот варира во зависност од притисокот и температурата во
согласност со законот за состојба на идеални гасови:
(3.5)
каде

ρ - густина на воздухот (kg/m3);
p - притисок (Pa);
R - гасна константа (за воздух R = 287 J/kg0K);
T - температура (0К);
Со промена на надморската височина, се менува и воздушниот притисок и

температурата на воздухот. На морско ниво, при температура t = 150С и притисок
p = 1 bar, густината на воздухот изнасува ρ0 = 1,225 kg/m3. Земајќи ја оваа вредност
како референтна, може да се користи приближна релација (валидна за висини до
6000 m) за одредување на густината на воздухот во зависност од надморската
височина:
1,194 · 10

·

(3.6)

каде H - надморска висина (m)
Намалувањето на густината на воздухот на поголеми висини може да биде
значајно. На пример, на висина од 2000 m густината изнесува 0,986 kg/m3 што е 20%
помалку од густината на воздухот на морско ниво.
3.3.2 Влијание на висината врз брзината на ветерот
Бидејќи моќноста на ветерот зависи од неговата брзина на трета степен, дури
и скромно зголемување на неговата брзината резултира со значајно зголемување на
моќноста. За искористување на ветерната енергија од интерес се само површинските
ветрови во приземниот слој на атмосферата до висина од 200 m. Во тој граничен
површински слој, на брзината на ветерот многу влијае триењето на воздухот со
тлото. Ако се работи за мирна морска површина, триењето е минимално и промената
на брзината на ветерот со висината е мало. Од друга страна, приземните ветрови
можат прилично да се забават ако се работи за површина покриени со шума или
високи градби.
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Често користен израз за да се опише влијанието на земјината површина врз
брзината на ветерот е:
α

(3.7)
каде

v - брзина на ветер (m/s) на висина H (m);
v0 - брзина на ветер на висина H0 (често се зема референтна висина H = 10m)
α - коефициент на триење;
Коефициентот на триење зависи од конфигурацијата на теренот. На пример,

за рамна површина или мирно море α = 0,1 , ако се работи за житни земјоделски
површини или површини покриени со нискостеблеста шума α = 0,2 , а ако ветерот
дува над голем град со високи градби α = 0,4.
На сл. 3.2 е дадена зависноста на ветерот од висината за различни
коефициенти на триење. Референтната висина на која обично се поставуваат
анемометрите за мерење на брзината на ветерот e H0 = 10 m. Може да се види дека,
ако ветерот дува над мал град без високи објекти, (коефициент на триење α = 0,3),
брзината на ветерот на висина од 100 m е двојно поголема од брзината на ветерот на

висина (m)

висина од 10 m.

v / v0

Сл. 3.2 Зависност на брзината на ветерот од висината
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3.3.3 Временска распределба на брзината на ветерот
Ветерот спаѓа во групата на стохастички појави во природата. Под влијание
на временските прилики, локалниот релјеф и висина над тлото, постојано го менува
својот интензитетот и насока и затоа не е можно точно да се предвиди.
Меѓутоа, познавањето на прецизни податоци за брзините на ветерот на некоја
локација е од пресудно значење кога се проценуваат нејзините ветерни енергетски
потенцијали. За таа цел се користат или метеоролошки податоци, или се прават
наменски мерења на брзините и фреквенцијата на појава на ветерот за што подолг
временски период (најмалку една година). Врз основа на измерените величини, за
посматраниот временски перид, се прави графички приказ на брзината и насоката на
ветерот во поларен координатен систем

(ружа на ветрови) или се цртаат т.н

хистограми (сл. 3.3) на кои е прикажана зачестеноста на појава на одредени брзини

часови во годината (h)

на ветер во посматраниот период (ден, месец, година).

брзина на ветер (m/s)

Сл. 3.3 Годишен хистограм на појава на ветер
Наместо дискретниот приказ во облик на хистограм, варијациите на брзината
на ветерот вообичаено се прикажуваат како непрекината веројатностна дистрибуција
на брзините каде на ординатата, наместо апсолутни или процентуални вредности, е
дадена веројатноста за појава на одредена брзина на ветерот. При тоа, најопшта и
често користена форма на овие функции е Вејбулова (Ernst Weibull) веројатностна
функција (3.8):
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(3.8)
каде коефициентот k го одредува обликот на кривата, а коефициентот с обемот.
Пример на Вејбулова функција со фиксен параметар с = 8 и различни k е прикажан
на сл. 3.4. Може да се види дека за k = 1, таа изгледа како опаѓачка експоненцијална
функција, за k = 3 изгледа како Гаусовата крива на нормална дистрибуција, додека за
k = 2 се добива типична крива која одговара на реална распределба на брзините на

веројатност

ветерот на најголем број на локации.

брзина на ветер (m/s)

Сл. 3.4. Вејбулова веројатностна функција за различни вредности на k
Кога параметарот k = 2, тогаш функцијата има посебно име и е позната како
Рејлиева (John William Rayleigh) веројатностна функција:
2

(3.9)

Влијанието на факторот с може да се види на сл. 3.5. Повисоки вредности на с
одговараат на поголеми просечни (средни) брзини на ветерот. Всушност, постои
директна врска помеѓу параметарот с и средната брзина на ветерот :
·

2

√
2

0,886

(3.10)
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c = 4 ( = 3,5 m/s)

f (v)

c = 6 ( = 5,3 m/s)
c = 8 ( = 7,1 m/s)

брзина на ветер (m/s)

Сл. 3.5 Рејлиева веројатностна функција за различни вредности на с
Ако за некоја локација е позната само просечната (средна) брзина на ветерот
во некој временски период, претпоставувајќи ја временската распределба на појава
на ветерот, можеме грубо да ја процениме просечната моќност које ветерот ја има на
таа локација. Ако се претпостави дека брзината на ветерот се менува во согласност
со Рејлиевата веројатностна функција, тогаш средната вредност на третите степени
на брзината на ветерот ќе биде:
2

·

3√
4

(3.11)

Корисно е да се знае односот меѓу средната вредност на третите степени на
брзината на ветерот и средната брзина на ветерот:
6

1,91

(3.12)

Конечно, основната релација за средната моќност на ветерот сега ќе има
облик:
6 1
·
2

(3.13)

Пример: На некоја локација, на висина од 10 m, во некој временски период е
измерена средна вредност на брзина на ветер од 6 m/s. Да се процени средната
моќност на ветерот (по единица површина) на висина од 50 m, ако се претпостави
Рејлиева распределба на брзините на ветерот, коефициентот на триење α = 0,2 , а
густината на воздухот ρ = 1,225 kg/m3.

3. Ветерна енергија

11

Решение: Користејќи ја релацијата (3.7) можеме да ја одредиме средната
брзина на ветерот на висина H = 50 m:
6

50
10

,

8,28

/

Користејќи ја сега релацијата (3.13), се добива средната (просечна) моќност
на ветерот која може да се очекува на таа локација:
6 1
·
2

6 1
· · 1,225 · 8,28
2

664

3.4 Ефикасност на ветерна турбина
Конверзијата на кинетичката енергија на ветерот во механичка енергија на
вртливо движење се врши во ветерна турбина (сл. 3.6). Како што е прикажано на
сликата, пред турбината ветерот има брзина v. Минувајќи низ неа со брзина v1, дел
од својата енергија му ја предава на ветерната турбина, така што, после турбината
излегува со намалена брзина v2 и намален притисок. Јасно е дека целата енергија на
ветерот не може да се пренесе на турбината, бидејќи тоа би значело дека брзината на
ветерот после турбината треба да биде нула т.е дека не постои проток на воздушна
маса низ елисата. Исто така, ако брзините на ветерот пред и после тубината се исти,
тогаш никаква енергија не се предава на ветерната турбина. Овие две крајности
сугерираат дека постои некое оптимално намалување на брзината на ветерот кое
продуцира максимална моќност на ветерната турбина. Германскиот физичар Алберт
Бец (Albert Betz) во 1919 год. ги формулирал релациите кои се однесуваат на
максималната теоретски искористлива моќност на ветерот.
v1
v2

v

ветерна турбина

Сл. 3.6 Искористување на конетичката енергија на ветерот во ветерна турбина
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Моќноста која му се предава на осовината на ветерната турбина е еднаква на
разликата на моќноста на ветерот пред и после напуштањето на турбината:
1
2

(3.14)

Ако се направи претпоставка дека брзината на ветрот кога поминува низ
елисата (v1) е еднаква на средната вредност на брзините пред и после турбината,
тогаш (3.14) може да се напише како:
1
2
Ако се воведе замена
1
2

(3.15)

2
/ , тогаш (3.15) добива форма:
1
2

2

1
1
2

1

(3.16)

Изразот во средните загради на (3.16) покажува колкав дел од вкупната
моќност на ветерот (Pv) може да се прифати од турбината т.е ја покажува нејзината
ефикасност:
1
1
2

Ефикасност на турбина

1

(3.17)

Сега, моќноста која ñ се предава на ветерната турбина може да се запише
како:
1
2

(3.18)

·

За да се одреди максималната можна ефикасност на турбината потребно е
(3.17) да се диференцира и изедначи со нула:
0

1
3

(3.19)

Со други зборови, ефикасноста е максимална, ако брзината на ветерот после
турбината се намали на една третина од нејзината почетна вредност.
Ако оваа вредност за λ се замени во (3.17), ќе се добие дека максималната
теоретска ефикасност изнесува Cp = 16/27 = 0,593 = 59,3%. Оваа вредност обично е
позната како “лимит на Бец“. На сл. 3.7 е дадена зависноста на Cp од λ:
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v2 / v

Сл. 3.7 Ефикасност на ветерна турбина во зависност од
брзините на ветерот пред и после турбината
Според тоа, за стандардна густина на воздух ρ0 = 1,225 kg/m3, теоретски
максималната моќност што може да се добие на осовина на ветерна турбина ќе биде:
0,363 ·

(3.20)

Денешните модерни ветерни турбини можат да достигнат 80% од оваа
теоретска граница, што значи дека ефикасноста при претворањето на кинетичката
енергија на ветерот во механичка енергија на осовината на ваквите турбини е околу
45-50%.
За одредена брзина на ветерот, ефикасноста на турбината зависи од нејзината
брзина на вртење. Ако се врти пребавно, тогаш поголемиот дел од воздушната маса
поминува без да има интеракција со елисата, а ако се врти пребрзо, тогаш се
создаваат турбуленции на воздухот, што исто така ја намалуваат ефикасноста.
Вообичаен начин да се изрази оваа зависност е преку т.н брзински коефициент (tip
speed ratio, TSR) кој се дефинира како однос помеѓу линиската брзина на врвот на
елисата и брзината на ветерот пред турбината:
· ·
60
каде

(3.21)

TSR - брзински коефициент
n - брзина на вртење на турбината (min-1);
D - дијаметар на елисата (m);
v - брзина на ветер пред ветерната турбина (m/s);

На сл. 3.8 е дадена ефикасноста на ветерна турбина во зависност од TSR, за
различни типови на турбини.

ефикасност на турбина (%)
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лимит на Бец

идеална ефикасност

двокрака
турбина

модерна
трикрака турбина
Darrieus - турбина
америчка
повеќекрака
турбина

брзински коефициент, TSR

Сл. 3.8 Зависност на ефикасноста на ветерна турбина од брзинскиот коефициент
Пример:

Ветерна централа, при брзина на ветер од 14 m/s, произведува

електрична моќност од 600 kW. Ветерната турбина има трикрака елиса со дијаметар
D = 40 m. Ако густината на воздухот ρ = 1,225 kg/m3, да се одреди:
1. Брзината на вртење на турбината и линиската брзина на елисата, ако таа
работи со брзински коефициент TSR = 4,0;
2. Преносниот однос на редукторот (i), ако генераторот треба да се врти со
брзина n1 = 1500 min-1;
3. Коефициентот на корисно дејство на ветерната централа при тој режим на
работа;
Решение:
1. Од (3.21) се добива:
60
·

·

2

60 · 4 · 14
40
· ·
55,9
60

26,6
201,2

2. Редукторот треба да ја зголеми брзината на вртење на турбината за фактор:
1500
26,6

56,4

3. Од (3.4) се добива:
1
2

1
40
1,225 ·
· 14
2112
2
4
600
0,28 28%
2112
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Резултатите добиени во претходниот пример се типични за големите ветерни
централи. Кај нив ветерната турбина се врти со брзина 20-30 min-1, редукторот ја
зголемува брзината за 50-70 пати, а коефициентот на корисно дејство се движи
околу 25-30%.

3.5. Ветерни електрични централи

