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життєдіяльності)  

          Вітер – це спрямований рух повітряних мас і, як будь-яке тіло що рухається, має 

певну кінетичну енергію руху. Відомо, що кількість кінетичної енергії руху визначається 

добутком маси тіла (m)  на його швидкість (v) в квадраті, розділеними на 2, тобто: 

                                                                mv 2/2                                                                           (1) 

         Кількість маси вітру, яка проходить через будь-який плоский контур поверхні за 

одиницю часу, визначається добутком густини повітря (  ) на поверхню контуру (F), 

через яку проходить вітер, і на швидкість вітру (v), тобто: 

                                                               m = F v                                                                    (2) 

         Підставивши значення (m)  із рівняння (2) в рівняння (1) отримаємо кількість енергії 

вітру, яка протікає за одиницю часу через контур (F), а саме: 

                                                                   m = F v v2/2 =  F v3/2                                          (3) 

         Із рівняння (3) видно, що енергія вітру змінюється пропорційно кубу швидкості 

вітру. Якщо контур, через який протікає вітер, утворений крилами вітряка установки при 

його обертанні, то цей контур є коло з діаметром рівним розмаху крил колеса вітряка. 

Поверхня цього контуру називається робочою і її величина становить: 

                                                                   F = 3,14 D2/4 = 0,785 D2                                          (4) 

Де D – діаметр крила вітряка 

         Із рівняння (4) видно, що чим більший діаметр колеса вітряка, тим більша робоча 

поверхня і тим більшу енергію створює колесо вітряка. Проте в механічну роботу 

перетворюється тільки частина цієї енергії. Тому існують коефіцієнти використання 

енергії вітру, теоретичний т = 59,3% і дійсний  д = 30%, визначений експериментальним 

шляхом [1,2]. Теоретично цей коефіцієнт дорівнює відношенню отриманої механічної 

роботи Т на колесі вітряка до енергії потоку вітру, який проходить через робочу поверхню 

колеса, тобто: 

                                                                       д = Т/ F v3/2                                                    (5) 

         Із рівняння (5) секундна механічна робота або потужність становить: 

                                                                      Т =  д  F v3/2                                                     (6) 



         Для вітросилових установок з відомим коефіцієнтом використання енергії вітру 

потужність розраховують за такою залежністю: 

                                                                       N =  д D2 v3/500                                                 (7) 

         Рівняння (7) є справедливим для розрахунку потужності вітросилової установки для 

будь-якої швидкості вітру v. 

 

 

Література 

1. Комплексна державна програма енергозбереження України./Держкоменергозбереження 

України. – К.:, 1996. – 218 с. 

2. С.І. Дорогунцов та ін. Екосередовище і сучасність. Т. 8. Природно-техногенна безпека: 

Монографія. / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. – К.: Кондор, 

2008. – 528 с. 

 

 

 

 


