
Лекция 7 
Вятърна енергия 
Използването на вятърна енергия (вятърни електроцентрали) са най-бързо 
развиващия се отрасъл в световната енергетика през последните години. Това се 
дължи на възобновяемия характер на вятърната енергия, екологичните й предимства и 
намаляващите цени на вятърните турбини, приведени за единица инсталирана 
мощност (kW).  
Сега и в бъдеще,   себестойността и инвестициите за електричество от вятъра се 
очаква да бъдат най-ниски, в сравнение с всички други електропроизводства от 
екологичните и напълно възобновяеми енергоизточници. Конкуренция на вятърната 
енергетика би могла да бъде само хидроенергетиката, но при много високи водни 
падове и целогодишен голям воден дебит,   каквито у нас вече почти няма. 
Подчертаната тенденция за трайно засушаване през последните десетилетия у нас 
контрастира на фона на увеличаващата се сила на ветровете. 
Използването на вятъра е един от най-древните и добре познати начини за 
оползотворяването на безплатните и неизчерпаеми природни енергийни ресурси. 
Вятърът, като енергоизточник, се оказва привлекателен поради няколко причини. Има 
го в изобилие, “безплатен” е, практически е неизчерпаем източник на енергия, не води 
до замърсяване и до климатични аномалии.  
Вятърът, притежава качества, с които нито един от традиционните енергийни 
източници за производство на електричество не притежава. Експлоатационните 
разходи или по–точно липсата на такива за закупуване на горива, при производството 
на енергия, правят вятъра, като енергиен източник, особено привлекателен за 
инвеститорите. 
 
7.1. Метеорологически условия. Вятърът като  метеорологическо явление 
Вятърът представлява движещи се въздушни маси, които притежават скорост и 
направление. Той се образува от различното нагряване на земната повърхност. 
Топлият въздух се издига и образува област с ниско атмосферно налягане във 
височина над земната повърхност. Въздухът се премества от места с високо към места 
с ниско атмосферно налягане и колкото по-голяма е разликата, толкова по-силен е 
вятъра. Той притежава няколко специфични свойства (характеристики), като скорост, 
посока, турбуленция, поривистост и други. Скоростта на вятъра се измерва в метри за 
секунди - м/с, или километри в час - км/ч. Понякога може да се измерва и във възли 
(морски мили в час),  като 1 възел = 1,853 км/ч. 
Интерес представлява използването на енергията на вятъра (около 300 м. над земната 
повърхност) и по точно онзи въздушен поток, който се явява в голяма степен 
турбулентен, със своята нееднородна структура както във времето, така и в 
пространството. Средната скорост на вятъра расте с височината, а направлението, по 
правило се изменя с увеличаването на височината. 
Ветровете имат глобално или локално значение. Глобалните ветрове се обуславят от 
глобалните характеристики на климата. Те обуславят постоянни, устойчиви въздушни 
течения, които имат постоянна поска или посока, която се променя със промяна на 
сезоните. 
Локалните ветрове се обуславят от локални изменения на климатичните условия. 
Такива могат да бъдат планински масиви, езера и морета и други. 
Планинските масиви обуславят интересни модели за формиране на въздушни 
течения. Един пример е генериране на вятърни течения около южно ориентираните 
планински склонове. Когато планинският склон се нагрява, се загрява и въздухът около 
него. Неговата плътност намалява и той се издига към билото на планинския масив 
(фиг. 7.1). Аналогични модели за вятърни течения се реализират около морските 
брегове. 



 
Фиг. 7.1. Локални въздушни течения около южните склонове на планините 
 
През нощните часове посоката на тези локални ветрове се променя. 
Метеорологичните данни за вятъра, които са стандартизирани бази данни у нас и в 
други държави, са събирани на основание едноразмерни измервания на скоростта на 
вятъра, която се характеризира с една посока и сила в едно измерение. Описаният 
начин на представяне на вятъра е напълно достатъчен, за да се анализира 
макродвижението на въздушни маси над дадена област, страна и континент за целите 
на метеорологичните прогнози. Поради въртенето на Земята (Кориолисовите сили) и 
охлаждането на атмосферата от екватора към полюсите, глобалните ветрови посоки 
между 30 и 60-тия паралел в Северното полукълбо, където е и нашата страна, се 
усилват в посока от северозапад към югоизток.  
Регионите около екватора на нулева географска ширина са нагрети от Слънцето 
повече отколкото останалите части на земното кълбо. Топлият въздух е по-високо от 
студения и се издига докато стигне средно 10 км. над морското равнище. След това се 
пренася към Северния и Южния полюс. Ако Земята не се въртеше (не действат 
Кориолисовите сили), топлият въздух щеше да стига на Северния полюс, да се 
охлажда и снишава и да се връща обратно към екватора. У нас, през зимните месеци, 
се наблюдава периодично нахлуване на студени въздушни потоци от север – 
североизток, но през останалата част от годината преобладава преносът на по-топли 
въздушни маси от Атлантическия океан на изток, породен главно от Кориолисовите 
сили.  
Друга особеност на метеорологичната ветрова статистика е, че всички данни се 
отнасят за ветровото движение в точки с височина 10 метра над терена. Известно е, че 
ландшафтът на терена и топографският профил на местността в непосредствена 
близост и на километри разстояния влияят (и то съществено) по различен начин на 
динамиката на въздушните потоци. Най-често височината на вятърните турбини е над 
25-30 метра, а на мегаватовите турбини, височината е 60-70 метра и по-голяма. При 
тях горната граница на обхващаната площ от роторните им лопатки е над 100 метра 
височина над терена.  
Според данните на Националния институт по хидрология и метеорология областта 
между курортен комплекс "Албена" и Шабла има изключително благоприятна плътност 
на енергийния поток на вятъра, което прави възможно изграждането на 
ветрогенергийни паркове. С по-добри показатели са само високите оголени била на 
планините, но достъпът до тях е много по труден, а изграждането на мрежа - доста по-
скъпо. Средният ветроенергиен поток (W/m2) в районите северно от Варна достига 
стойности от 393 единици на 25 метра височина до 507 единици на 50 метра височина. 
А скоростта на вятъра варира от 4 до 7 метра в секунда.  



 
7.2. Енергийни ресурси на вятъра 
Към главните фактори, определящи възможностите за използване енергията на 
вятъра, се отнасят метеорологичните условия, методите за преобразуване на 
кинетичната енергия на вятъра в електрическа, използването й в общата система на 
енергоснабдяването и икономическата ефективност. 
Енергийните ресурси (потенциал) на вятъра могат да се оценяват в три раздела: 

- Природни ресурси (теоретически потенциал) 
- Ресурси, пригодени за практическо използване (технически потенциал) 
- Икономически ресурси. 

Към природните ресурси се отнася съдържащата се във вятъра кинетична енергия. 
Частта от кинетичната енергия, която в съответствие с природните закони, може да 
бъде преобразувана в полезна енергия, представлява ресурса, пригодени за 
практическо използуване. Тя се отнася към техническия потенциал.  
Частта от техническия потенциал, който може да се преобразува чрез икономически 
оправдани разходи, се отнасят към икономическия потенциал. 
Ефективното оползотворяване на вятърна енергия чрез вятърни електрогенератори и 
турбини, работещи самостоятелно  или обединени във вятърни паркове, изисква 
професионално проектиране. Всяка неточност, както при ветроенергийния одит, така и 
при избора на  подходящи турбини, може да доведе до над 200 % надценка на 
годишното електропроизводство. Тази чувствителност, към точността на 
ветроенергийния одит и избора на съответния вятърен генератор, се дължи на факта, 
че мощността на всяка вятърна турбина  зависи от третата степен на скоростта на 
вятъра. Това означава, че. при двойно увеличение на скоростта на вятъра, мощността 
се увеличава 8 пъти, а при тройно - 27 пъти. Затова е много важен предварителният 
избор на място за монтиране на всяка турбина, защото дори и над малък хълм, с 
височина спрямо околния терен около 50 метра, скоростта на вятъра на хълма е 2-2,5 
пъти по-висока, отколкото в равнинен терен около него.  
 
7.3  Скорост и енергия на вятъра 
За доброто планиране на всеки ветроенергиен проект са необходими дългогодишни 
статистически измервания (мониторинг) на данните за скоростта и за посоките на 
вятъра. Общата тенденция, която се забелязва за територията на България, като цяло 
за последните 30 години, е фактът на увеличаване силата на ветровете и намаляване 
на количеството на валежите. Това е свързано с по-големите температурни 
диспропорции (които всъщност предизвикват движението на въздушните маси) по 
причина на глобалното затопляне и прогресивното обезлесяване на горските масиви у 
нас.  
Кинетичната енергия на вятъра е пропорционална на плътността на въздуха. Колкото  
"по-тежък" е въздуха, толкова повече енергия се получава от турбината при зададена 
скорост на вятъра. При нормално атмосферно налягане и при температура от 15 
градуса по Целзий, въздухът има плътност около 1.225 kg/m3.  
Плътността намалява бавно с нарастващата влажност, но се увеличава при ниски 
температури. Високо над морското равнище (в планините), атмосферното налягане е 
по-ниско, въздухът е по-разреден и по-лек. От това плътността на въздуха става по-
ниска и като цяло намалява и плътността на ветровата мощност.  
 
7.3.1 Корекции на скоростта на вятъра. 
Енергията произвеждана от турбините се оценява при стандартни условия на 
температура и атмосферно налягане. Изчислението се базира на средната скорост на 
вятъра при височината на турбината за разглежданата местност (най-често скоростта 
се измерва на 10 м височина над земната повърхност). Скоростта на вятъра при 
височината на турбината обикновено е забележително по-висока от скоростта на 



вятъра измервана при анемометрична височина (височината на измервателния уред). 
Има различни модели за коригиране на скоростта на вятъра във височина над земната 
повърхност. Най-често се използва следното уравнение за да се изчисли средната 
вятърна скорост при зададена височината на турбината: 
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 където  V  е средната вятърна скорост при зададена височината на турбината, 
0,VH   

са скоростта на вятъра при анемометрична височина 
0H   и α  е степента на 

напречната сила на вятъра. Стойностите на  
0,0, VHH  се задават от потребителя.  

 
7.3.2 Енергиен потенциал и разпределение на скоростта на вятъра 
Преди да се изгради една вятърна инсталация е необходимо да се оцени очакваното 
енергопроизводство и икономическата рентабилност (изгода) от такъв проект. За да се 
оцени получената енергия от вятърната турбина е необходимо да се знае 
разпределението на скоростта на вятъра за разглеждания район.  
Най-лесно могат да се намерят данни за средната скорост на вятъра за даден месец 
от годината или за цялата година. Тези даннии не са достатъчни да се оцени 
енергийното съдържание на вятъра. Това е така поради факта, че енергийния 
потенциал на вятъра зависи от третата степен на скоростта му. Практически 
мощността на вятърния поток е по-скоро пропорционален на втората степен на 
скоростта, поради аеродинамичните, механични и електрически характеристики на 
преобразуващите устройства на вятърните турбини.   
Човешкото усещане за силата на вятъра се основава на кратковременни наблюдения 
на екстремни случаи, като вятърни бури и урагани и усещане за студ и тези случаи 
грешно могат да се интерпретират като представителни за разглежданото място. 
Оценката на енергийния потенциал на вятърната енергия изисква познаването на 
дългосрочни характеристики на вятъра за даденото място.  
За използването на вятърната енергия като енергиен източник е особено важно да се 
познава изменението на скоростта на вятъра за определен период (месец, година). 
Проектантите и конструкторите на вятърни инсталации се нуждаят от такава 
информация за да оптимизират елементите на вятърните турбина, а инвеститорите – 
за да оценят каква енергия могат да получат от инсталацията.  
Простото познаване на средните стойности на скоростта на вятъра не е достатъчно да 
се оцени очакваната енергия, която може да се реализира. Необходимо е да се знае 
вероятността на разпределение (изменение) на скоростта за разглеждания район. 
Може два района да имат еднакви средни скорости, но много различно разпределение 
на скоростта около тази средна стойност. Това ще доведе до много различни 
количества реализирана енергия от ветровите инсталации.  
Мощността на вятърния поток може да се определи от следното равенство:  
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където ρ е плътността на въздуха (kg/m3) и V е моментната скорост на вятъра (m/s). 
Коефициентите за корекция на налягането и температурата на въздуха (  и ) се 
използват за да се оцени отклонението на плътността на въздуха от стандартната 
плътност (1.225 kg/m3), поради разликата от стандартното атмосферно налягане за 
морското равнище (1013.25 hPa) и температура (288.15 K). Корекционните фактори се 
определят от изразите: 
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където  е атмосферното налягането за разглежданото място (Pa) и  е 
температурата на въздуха (K). 
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Уравнение (1) показва, че е много важно да се знае каква част от времето за даден 
период (месец, година) скоростта на вятъра е с определена скорост, т.е честотното 
разпределение на скоростта за дадения период.  
Определянето на вероятностното разпределение на скоростта на вятъра е основният 
инструмент за оценка на енергийния потенциал на вятъра за даден район. 
Съществуват различни математически модела за вероятностното разпределение на 
скоростта на вятъра. Най често се използват вероятностните модели на Weibull и 
Rayleigh. Тези статистически инструменти дават информация затова колко често се 
случва вятър с определена скорост за даденото място.  
Изследванията показват, че функцията на разпределение на Waybill могат да се 
използват за доста точна оценка на месечното разпределение на скоростта на вятъра. 
Това означава, че характеристиките на вятъра за даден район могат да се представят 
чрез два параметъра: параметър на формата K  и параметър на мащаба . Тогава 
частта от времето през което вятърът духа със зададена скорост V , се определя от 
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Този израз е валиден за  0,0,1 >≥> CVK , К е фактор на формата, който се 
определя в зависимост от релефа на района и типа на данните за средната скорост на 
вятъра. Този фактор варира обикновено от 1 до 3. За даден обхват на скоростта на 
вятъра, по-нисък фактор на форма индицира приблизителна широчина на 
дистрибуцията на скоростите на вятъра около средното, докато по-висок фактор  на 
форма индикира приблизително по-тясна дистрибуция на скоростите на вятъра около 
средното. По-нисък фактор на форма обикновено ще доведе до по-висока продукция 
на енергия при дадена средна скорост на вятъра. Параметърът на мащаба  се 
определя от ледното уравнение: 
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където: x - средната стойност на скоростта на вятъра, а Г -гамата функции. 
На фигурата е дадено графично разпределение на скоростта на вятъра, определено с 
функцията на Weibull, за района на гр. Калиакра. 

 
 
Фиг.7.2  Вероятностно разпределение на скоростта на вятъра 



 
7.3.3 Коефициент на полезно действие 
Коефициентът на полезно действие показва каква част от кинетичната енергия на 
вятъра се преобразува в полезна механична енергия.  
На графиката (фиг.7.3) е показано изменението на коефициента на полезно действие 
на типична вятърна турбина като функция на скоростта на вятъра. Средната 
ефективност на турбините е около 20%. Ефективността на вятърните турбини се 
изменя в големи граници, като най-голяма ефективност (около 44%) се реализира в 
скоростния диапазон около 9 m/s. Тази област от скоростта на вятъра се подбира от 
инженерите, проектиращи вятърни турбини. По-ниските скорости не са толкова важни, 
тъй като получаваната енергия не е голяма. При по-големи скорости турбината трябва 
да губи част от кинетичната енергия, която се явява излишна. Това е така, защото 
електрическия генератор се проектира за определени скорости на въртене и 
генерирана мощност, които се реализират при скорост от 9 – 10 m/s. Ако генераторът 
се проектира и реализира за работа при по-високи скорости на вятъра той би струвал 
много по-скъпо и регулирането на напрежението и честотата на генерираната 
електрическа енергия доста по-трудно. 

0.44

 

Фиг. 7.3. Коефициент на полезно действие на вятърна турбина 
 
За вятърните турбини осев тип максималната изходна мощност може да се представи 
във вида:  

 3

2
1 VCP Pρ=

 
където Cp се нарича коефициент на мощността (максимална стойност на коефициента 
на полезно действие). 

 

Съгласно теорията на осевите турбини максималната теоретична стойност на 
коефициента Cp e 0.593. Той зависи основно от коефициента на бързоходност на 
турбината (отношение на периферната скорост на вятърната турбина и скоростта на 
вятъра).  
 
7.3.4 Енергийна крива  
Енергийната крива за една вятърна турбина представлява мощността, която се 
получава на вала на турбината при различни скорости на вятъра. Тази крива се 



получава като резултат от теоретичната мощност (1) и коефициента на полезно 
действие. Теоретичната мощност зависи от третата степен на скоростта на вятъра и би 
трябвало енергийната крива да нараства много стръмно. Но кривата на изменение на 
коефициента на полезно действие е падаща след определена стойност на скоростта и 
енергийната крива обикновено има вида на фиг. 7.4. 

 
 
Фиг. 7.4. Енергийна крива на вятърна турбина 
 
Пълната брутна енергия  е енергията, произведена от инсталацията, преди 
отчитане на загубите от разлики в атмосферното налягане и температурата и другите 
загуби, свързани с работата на вятърната турбина:  
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където  е средната скорост на вятъра,   е мощността на турбината при зададена 
скорост (i) и  е вероятността по Weibull за скорост i изчислена за средна скорост 
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Потенциал на вятърната енергия в Европа и България 
Европа разполага с особено висок потенциал на вятърна енергия. Според вятърния 
атлас на Европа, който отразява ситуацията в края на 80-те години, по-голяма част от 
страните на ЕС и особено тези, който са разположени в близост до Атлантическия 
океан, разполагат с достатъчно ветрови ресурси. Райони като Навара (Испания), които 
понастоящем покриват около 50% от енергийните си нужди с вятърна енергия, не са 
били класифицирани като такива в споменатия атлас.Това се обяснява със 
значителното технологично развитие на вятърните генератори, което позволява 
вятърните ресурси да се усвоят все по-добре. 
Благодарение на това развитие, за един доста кратък период от време са създадени 
многобройни индустриални звена и са открити десетки хиляди работни места. 
Европейските предприятия са световни лидери в производството на вятърни турбини и 
технология.Те заемат около 85% от световния пазар в този сектор. 
      През 1997 е публикувана Бялата книга на Европейската комисия, където се поставя 
целта до 2010 г.В 15-те страни на ЕС използването на вятърната енергия да достигне 
40 000 MW. Но още през 2005 г. тези 15 страни регистрират над 40 000 MW, с което 
поставената цел е постигната пет години преди крайния срок. В доклада на EWEA 
(Европейска Асоциация за Вятърна енергия) „Вятърна сила 12”,се определят 
стратегическите линии за начина по-който ветроенергийната промишленост - сектор, 
чийто оборот възлиза на около седем милиарда евро годишно - да достигне 
седемдесет и пет милиарда евро годишно до 2020 г. Докладът също така детайлизира 
възможностите на ветровата енергия да покрие 12% от световните нужди от 
електроенергия до посочената година. 



Три страни държат първенството в този сектор: Германия, световен лидер в 
производството на вятърна енергия; Испания, която заема второ място в световната 
класация и чиято цел е да достигне 20 000 MW до 2012 г; и Дания,която е начело в 
областта на технологиите и производствота на вятърно оборудване. 
 
Потенциал на вятърната енергия в България 
Изчисления за много райони в България със софтуерен продукт, използващ 
вероятностната функция на Waybill, са използвани за създаване на карта на 
техническия потенциал на ветровата енергия в България. Както се вижда от данните от 
тази карта, подходящи места за инсталиране на вятърни турбини са някои крайбрежни 
райони (на север от гр. Варна), някои от билата на Стара планина, райони около 
Сливен и някои други планински райони. По-голямата част от територията на страната 
не е подходяща за инсталиране на вятърни системи. 
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  Фиг. 7.5. Технически потенциал на ветровата енергия в България 
 
 
7.4. Описание на вятърните турбини и основни конфигурации 
Най-общо казано вятърната турбина е уред, който превръща вятърната (кинетична) 
енергия в механическа. В миналото са се използвали предимно активни турбини за 
оползотворяване на вятърна енергия. При тях вятъра упражнява директен натиск 
върху лопатките на вятърното колело за да се осъществи завъртане на колелото. За 
да се осъществи задвижване на турбината, въздушния поток трябва да действа върху 
всички лопатки на колелото в едно направление. При използване на директен натиск 
върху лопатките (активна турбина), вятърния поток действа върху всички лопатки 
едновременно и част от лопатките се натоварват със сила, противоположна на тази, 
която действа върху другите. Това означава, че част от лопатките на колелото трябва 
да се предпазят (заслонят) от въздушния поток. 
За целта може да се използват различни заслоняващи устройства (фиг.7.5).  



 
Фиг.7.6. Възможности за задвижване на вятърно колело  
 

По-често се използват вятърни колела, при които хидравличните процеси при обтичане 
на лопатките създават задвижваща (подемна) сила, която завърта турбинното колело 
(фиг. 7.6). Те са известни като вятърни турбини осев тип. При тях се използва 
реактивен принцип – изтичащият въздушен поток създава реактивна сила, която 
завърта турбината. Така може да се осъществи въртене на турбината с периферна 
скорост, надвишаваща няколкократно скоростта на въздуха. 
 

 
Фиг.7.7. Процеси на обтичане на лопатка на вятърна турбина 
 

Основни видове турбинни колела 
- Пропелерен тип – вятърни турбини с хоризонтална ос. Използва се реактивен 

принцип на обтичане на лопатките на турбината. Турбините са с две или три 
лопатки. Така се реализират минимални хидравлични загуби (има и турбини 
само с една лопатка). Коефициентът на бързоходност е от 6 до 10 (отношение 
на периферната скорост на колелото към скоростта на вятъра). Имат най-висок 
коефициент на мощността – Cp = 0.42. Стартовият въртящият момент е малък. 
Затова този тип турбини работят само при скорости на вятъра над 5 m/s.  



 
Фиг. 7.8 Вятърна турбина ‘пропелерен тип’ 
 

- Вятърна турбина с вертикална ос (тип Дариус). Това е реактивен тип 
вятърна турбина. Коефициентът на бързоходност е от 5 до 6. Коефициентът  
на мощност е  Cp = 0.40. Имат сравнително нисък стартов въртящ момент. 

 
Фиг. 7.9 Вятърна турбина тип ‘Дариус’ 
 

- Многолопаткова вятърна турбина. Реактивен тип вятърна осева турбина. 
Коефициент на бързоходност от 3 до 4. Коефициент на мощност Cp = 0.35. 
Имат среден стартов момент. Могат да работят и при по-ниски скорости на 
вятъра. Използват се и за приложения, различни от тези за производство на 
електроенергия (например за изпомпване на вода) 
 

 
Фиг. 7.10 Многолопаткова вятърна турбина  

 
- Вентилаторен тип вятърна турбина. Коефициент на бързоходност е 1. 

Това е активна вятърна турбина. Коефициент на мощност Cp = 0.30. Има 
висок въртящ момент. 

- Вятърни турбини ‘Холандски тип’. Коефициентът на бързоходност е от 2 до 
3. Коефициент на мощност Cp = 0.17. 



 
Фиг. 7.11 Вятърна турбина ‘Холандски тип’ 

 
По отношение на големината вятърните турбини биват: 

• Малки вятърни турбини - Малките вятърни турбини генерират електричество за 
домакинства, енергийни ферми, изпомпват вода и извършват различни 
механични дейности. 

• Домашни системи - Домакинствата могат да генерират енергия за собствените 
си нужди или за зареждането на акумулатори използвайки вятъра, дори и в 
някой случаи да продават енергия. 

• Хибридни системи - Вятърните турбини се използват във вятърни системи с 
други технологии като фотоволтични  панели, дизелови генератори и 
акумулатори 

• Селищни системи - В отдалечени селища без достъп до електричество, 
вятърните турбини могат да зареждат батерии или да захранват малки 
енергийни мрежи подобрявайки качеството на живот. 

• Зелена енергия - Зелената енергия е електричество генерирано от чисти 
възстановими енергийни източници. Някои потребители сега имат 
възможността да купят зелена енергия вместо електричество от 
конвенционалните електроцентрали. 

• Офшорни - Европейски държави с ограничена земя започнаха да строят 
вятърни турбини в плитките води в океана за да генерират електричество. 

Технологията на вятърните турбини е достигнала висока степен на развитие през 
последните 20 години в резултат на международното комерсиално съревнование, 
масовата продукция и продължителния технически напредък в изследването и 
развитието. По ранните представи, че вятърните турбини са скъпи и ненадеждни са 
съоръжения вече са отхвърлени. 
Модерните системи за вятърна енергия функционират автоматично. Главните 
компоненти на модерните системи за вятърна енергия типично съдържат следното: 
 
 
 
 
 
 



Компоненти  
на турбината 

Функция на елементите 
 

Гондола 
 

Съдържа най – важните елементи на вятърната турбина – 
скоростна кутия /трансмисия/, спирачки, електрически 
генератор, система за ориентиране на ротора, хидравлична 
система, охладителна система 

Ротор 
/ветроколело/ 

Улавя вятъра, чрез лопатките и предава механичната енергия 
към главината на ротора 

Главина 
 

Присъединява ротора чрез ниско скоростен вал към вятърната 
турбина 

Ниско скоростен вал Свързва ротора към трансмисията 
Скоростна 
кутия/трансмисия 

Свързана към ниско скоростния вал, предава въртящият 
момент на високо скоростен вал 

Високо 
скоростен вал с 
механични 
спирачки 

Задвижва електрическия генератор с около 1500 обр/мин. 
Механичните спирачки се използват за предотвратяване на 
аеродинамичните пробиви, при високи скорости на вятъра или 
спиране на съоръжението 

Електрически 
генератор 

Обикновено е индукционен или асинхронен генератор с 
максимална електрическа мощност от 500 до 1500kW 

Система за 
ориентиране на 
Ротора 

Насочва гондолата и ротора в посоката на вятъра използвайки 
електрическо или друг вид задвижване 
 

Електронни 
контролери 
 

За наблюдение състоянието на турбината – системата за 
ориентиране на ротора и лопатките. В случай на неизправност, 
автоматично спира работата на турбината. Може да бъде 
проектирана, така че по електронен път да подава сигнал на 
оператора на турбината. 

Хидравлична 
система 

За обезопасяване на вятърната турбина 
 

Охладителна 
система 
 

Охлажда електрическия генератор, чрез въздушна или водна 
охладителна инсталация. В допълнение охладителната 
система може да съдържа и система за охлаждане на маслото 
в трансмисията. 

Кула Носи гондолата и ротора 
Анемометър и 
ветропоказател 
 

Измерва скоростта и посоката на вятъра и чрез електронен 
сигнал до контролера на турбината включва или спира 
работата й. 

Акумулираща 
система 
 

Не е задължителен елемент, но е препоръчително да бъде 
предвидени акумулаторни устройства, за съхранение на 
енергията. 

 



  Фиг. 7.12. Елементи на вятърна турбина 
 
Основни технически проблеми при използване енергията на вятъра 
Плътността на потока на вятъра (кинетичната енергия) в крайбрежните райони е в 
порядъка от 0,4 до 0,5 kW/m2. В основата на промишленото използване на енергията 
на вятъра важно място заема концентрацията на енергията на вятъра. Това се 
осъществява с помощта на големи ветротурбини, монтирани на стабилни пилони или 
кули. Роторът на ветротурбините обхваща големи площи и така се концентрира 
енергията от тази площ в една механично система.  
Всяка вятърна турбина се включва (започва работен процес) при определена скорост 
на вятъра  V min  и прекратява въртенето при друга скорост  V max.Обикновено V min 
има стойности от 3 до 6 м/с, а  V max – от 20 до 30 м/с. При големи диаметри на 
ветроколелото честотата на въртене представлява 10 – 30 мин.−1. За да работи  
електрогенераторът на оптимален режим трябва точно определяна скорост (честота) 
на въртене.  
Основно значение за мощността на вятърните турбини има диаметърът на ротора. 
Колкото по-голям е диаметърът, толкова по-голяма площ обхваща турбината и толкова 
по-голямо количество въздух преминава през активната площ на ветрогенератора. На 
фигурата е показана зависимостта на изходната мощност от диаметъра на 
ветроколелото.  



 

              
Фиг.7.13  Зависимост на изходната мощност от диаметъра на турбината 
 
Една типична вятърна турбина с 600kW електрически генератор има ротор  с 
приблизително 40 м диаметър. 
 
Причини за избор на вятърни турбини с по-голям диаметър: 
- Икономически по изгодно е да се използват турбини с по-голям диаметър. В случая 

по-малки са разходите за построяване на фундаменти, пътища до установките, 
връзка с електрическата мрежа и по-малкото елементи за изграждане на 
турбините. 

- Големите вятърни турбини са по-подходящи за използване в морските и океански 
води (офшорни вятърни установки). Разходите за монтаж и поддръжка не растат 
пропорционално на мощността. 

- За райони където няма подходящ терен за построяване на ветропарк е удобно да 
се инсталира една по-голяма ветроустановка.   

 
Контрол на мощността на вятърните турбини 
Вятърните турбини се конструират да произвеждат електрическа енергия на възможно 
най-ниска цена. Технически това означава, че максималната мощност на турбините 
трябва да се реализира при скорости на вятъра около 15 m/s. Не е необходимо да се 
конструира вятърна турбина, която да реализира максималната си мощност при по-
висока скорост на вятъра, защото такава скорост се случва рядко.  
Когато се случат по-високи скорости, турбината трябва да губи част от кинетичната 
енергия на вятъра, за да се предотвратят механични повреди на елементите й. Това се 
осъществява с помощта на някакъв тип ограничител на мощността на турбината. 
Съществуват два начина за ограничаване на мощността на турбините. 
- Активни ограничители на мощността. Използва се промяна на ъгъла на лопатките 

на турбините. При този тип ограничители се използва електронна апаратура, която 
в рамките 1 секунда проверява няколкократно каква е изходната мощност на 
турбината. Ако тя надхвърли определена стойност се изпраща сигнал към 
регулиращия механизъм за ъгъла на атака на лопатките за завъртане им малко 
извън вятърния напор.  

- Пасивни контролери на мощността. В този случай се използва специална 
аеродинамична форма на лопатките на турбината. Така е конструиран профила на 



лопатките, че при скорости на вятъра над определена стойност се получава 
завихряне (туролизиране) на въздушния поток. По този начин се намалява силата 
на натиск върху лопатките ограничаване на мощността. 

Приложенията на вятърната енергия 
- захранване на изолирани зони (“stand alone”-самостоятелни и “off grid”- извън 

мрежата). Съществуват изолирани зони по отношение на електрозахранването, 
където икономически не е рентабилно да се изгражда електропреносна мрежа. 
Става дума за ограничен брой пунктове за селски туризъм, къмпинги, ферми, 
планински заслони, сезонни жилища и други. В тези случаи е възможно да се 
използват вятърни генератори с малък размер, заедно със система за акумулиране 
(батерии) и хибридни системи (с фотоволтични панели и дизелови 
електрогенератори). 

- Малки вятърни генератори могат да захранват телекумуникационни системи като 
ретранслатори, антени за мобилни телефони и други прибори, които се инсталират 
в изолирани зони. 

- Вятърните турбини могат да се използват с успех и при помпени и отводнителни 
инсталации, за нуждите на уличното осветление и за снабдяването с енергия на 
защитени природни зони. 

- системи “on grid” в мрежата и “grid-connected” - свързани с мрежата. 
В съответствие с действащото законодателство, собствениците на микроинсталации 
за вятърна енергия могат да използват произведената енергия за собствени нужди и 
да подават към мрежата излишното количество енергия, като го продават на 
разпределителното дружество. От своя страна производителите на енергия от 
възобновяеми източници имат право по всяко време да получават от 
разпределителното дружество необходимата за развитието на дейността им 
електроенергия като я заплащат по определената тарифа. 
Вятърните паркове се изграждат предимно в селски райони, с което се осигурява както 
възможност за развитие на икономиката, така и за работата на местното население. 
В бъдеще вятърната енергия няма да се използва само за производството на 
електричество. Съществуват и други възможности, като например използването на 
вятърна енергия в обезсоляващи инсталации за морска вода и в инсталации за 
производство на водород (в изследванията на водорода като бъдещо автомобилно 
гориво). Обезсоляването на морската вода може да разреши проблемите с недостига 
на питейна вода в безводните и полубезводните райони, както за консумация така и за 
напояване. 
Вятърната енергия има изключително голямо значение за електрификацията на 
селските райони, особено на местата, където няма конвенционално 
електорснабдяване.Тъй като ветровете по същността си са циклични (нощни/дневни, 
сезонни), нестабилни и обусловени от географските условия, микроклимата, 
метеорологията и т.н, не е възможно да се осигури постоянно снабдяване в изолирани 
системи, поради което решенията за локално потребление се ориентират към 
свързването или създаването на мрежи с друга подържаща система, тоест смесени 
системи, където вятърната енергия се използва за да се спести гориво, или се 
комбинира с други възобновяеми източници. В малките системи обикновено се 
включват и системи за акумулиране на енергия (батерии). 
Съвременните ветроенергийни паркове биват наземни и базирани в морето (Офшорни 
системи).  



 

 Фиг. 7.14 MW Централна електрическа мрежа на вятърна ферма в Испания 

През последните двадесет години типичните индивидуални размери на турбината са 
се увеличили от около 100 kW до  1 MW и повече електрически производствен 
капацитет. Резултатът от това развитие е, че в някои области на света, вятърни 
турбини с голяма мощност генерират електрическа енергия на цени, съпоставими на 
конвенционните енергийни инсталации (например: атомни, петролни или инсталации 
на каменни въглища)  
 

  

  Фиг. 7.15.  2 MW вятърни турбини на 40 MW вятърна ферма,разположена недалеч от 
сушата в Дания 



Ветроенергийни паркове 
Всяка вятърна турбина намалява скоростта на вятъра след нея няколкократно. Това е 
така, защото голяма част от кинетичната енергия на въздушната маса вече се е 
преобразувала в механична енергия (това е за сметка на намалена скорост на вятъра). 
Скоростта след турбината не може да спадне до нула, тъй като въздушната маса 
трябва да се изнесе от обсега на новопостъпващия въздух в обхвата на турбината.  
Тези разсъждения показват, че една турбина ще работи при неблагоприятни условия, 
ако е разположена в близост до друга турбина и е след нея по посока на 
разпространение на вятъра.  
Като правило вятърните турбини в един ветроенергиен парк се разполагат на 5 до 9 
роторни диаметъра разстояние в посока на преобладаващата посока на вятъра и 
между 3 и 5 роторни диаметъра в посока, перпендикулярна на преобладаващата 
посока на вятъра – фиг. 2. 
 

 

Фиг.7.16  Разположение на вятърни турбини в ветроенергиен парк 

Включване на енергията на вятъра в енергийната система 
Подаването на електроенергия от вятърни турбини в общата електроснабдителна 
система е свързана със сериозни проблема, обусловени преди всичко от променливия 
характер на скоростта на вятъра във времето. За да работи стабилно един 
ветрогенератор той трябва да подава в електропреносната мрежа енергия с постоянна 
честота и напрежение.  
.Всъщност проблемът който възниква когато става въпрос за използването и 
включването на енергията на вятъра в общата система на енергоснабдяването може 
да се раздели на две части и тези две части са тясно свързани помежду си, но за 
разрешаването им се използват различни способи. 
Осигуряване стабилност на електрическо напрежение и на токовата 
честота 
Това е техническа задача и тя се решава с технически средства. Нужно е да се 
отбележи, че се допускат не големи изменения в честотата на въртене на 
ветрогенератора ( ± 10/15%) в случаите, когато електрическата или електронната 
система е регулирана да осигурява постоянство на напрежението и на честотата на 
създаваната от генераторите енергия. В тези случаи се изменя не само силата на тока, 
но и мощността му. Това може да се достигне например, с помощта на регулаторно 
електронно устройство за фазите на въртене в процеса на генериране на електрическо 



напрежение в направление съвпадащо с въртенето на ветротурбината или обратно на 
това въртене. По този начин може да се увеличава или намалява честотата и 
напрежението 
Вятърната турбина и генераторът се подбират от номиналната скорост на вятъра.(V 
ном.) избрана в съответствие с характерна средногодишна скорост на вятъра по 
местата на разполагане на съоръженията (за изследвания) Освен това могат да се 
използват лопатки с аеродинамични характеристики спомагащи за това номиналната 
стойност на вятъра и мощността да останат в пределите на допустимите стойности. 
 
Компенсация при колебания в стойностите на мощността 
При разглеждането на въпроса за средствата, с помощта на които може да се 
изравняват или да се намаляват колебанията в мощността, произведени от отделните 
съоръжения, следва да се различават от една страна кратковременните колебания, 
траещи от няколко секунди или минути и от друга страна всички продължителни 
отклонения които могат да продължат часове, денонощия могат дори да съответстват 
на смяната на годишните времена и даже на дългогодишни климатични цикли. 
Колебанията в границите на минути могат да се компенсират с технически средства – 
съоръженията в една система, която функционира чрез разположени агрегати на 
големи пространства, осигурява по-балансирано натоварване във времето и  
позволява изравняване на  колебанията в мощността в цялата система. Що се отнася 
до по - дългите колебания при произведената енергия, това вече не е чисто технически 
проблем, а трябва да се говори за един системен анализ на цялата енергосистема с 
включените в нея съоръжения и действащите хидроакумулиращи електростанции.  
 
Икономическа ефективност при използване енергията на вятъра 
Въпросът за използването енергията на вятъра става изгоден в случаите, когато се 
намалят разходите по производството. Доколкото вятърът се отнася към 
непостоянните във времето източници на енергия при оценката на 
капиталовложението в системата за добив на енергия и енергоснабдяването трябва да 
се обърне внимание именно на непостоянния характер на енергията на вятъра. Това  
може да бъде компенсирано от акумулиращи енергийни съоръжения или да се 
използват такива чиято експлоатация не е с пълна мощност. Във втория случай, 
капиталовложенията в другите електростанции могат да се намалят дотолкова, че да  
се осигури достатъчно мощност за компенсиране на прекъсванията в постъпленията 
на енергията на вятъра. 
Трябва да се има предвид, че базисната държавна оценка се отнася до минимизиране 
стойността на производството и разпределението на 1 kWh електроенергия за даден 
регион. Самата държавна оценка може в крайна сметка да се отличава от пазарните 
цени, доколкото тя зависи от по-важни политико - икономически фактори.  
В този смисъл глава цел се явява добиването на статут на независима система на 
енергоснабдяване. При разглеждане разходите при различните способи за 
производство на електроенергия като критерий се явява текущия разход на 1 kWh за 
дадената година. Този метод дава грешни резултати, ако отделните елементи на 
разход, например стойността на топливото се изменя за някакъв период в хода на 
работата на предприятието. За това по-удачен е този метод на изчисление, който 
отчита всички разходи и приходи през целия срок на експлоатация на даденото 
предприятие. Този метод на отчитане на приходите и разходите до настоящия момент 
(на изследването) е свързан с т. нар. истински цени на 1 kWh, които от своя страна 
позволяват да се направи коректна оценка на ефективността на енергията на вятъра в 
сравнение с другите източници за производство на електроенергия. 
 
 
 
 
 



Влияние върху околната среда 
Преди да се детайлизират възможните негативни въздействия на вятърната 
енергетика върху околната среда, е уместно да се посочат нейните предимства от 
гледна точка на опазване на околната среда : 
- производството на вятърна енергия не замърсява околната среда, тя е 

неизчерпаема, няма емисии на вредни изгорели газове и по този начин тя 
допринася за избягване на климатичните промени.  

- избягват се отрицателните въздействия, произтичащи от производството, 
преработката, транспортирането и изгарянето на петрол, въглища и други горива. 

За разлика от конвенционалните източници на енергия, вятърната енергия: 
- не влияе по никакъв начин върху водните ресурси, нито като потребление, нито 

чрез замърсяване с отпадъчни вещества, нито поради промяна в нейната посока и 
сила. 

- не произвежда токсични газове, не допринася за парниковия ефект, нито за 
киселинните дъждове. С всеки kWh, произведен от вятърна енергия вместо от 
въглища се предотвратява емисията на : 

· 0,60 kg CO2 (въглероден двуокис) 
· 1,33 g SO2 (серен двуокис) 
· 1,67 g NOX (азотни окиси) 

- не произвежда опасни вторични продукти, нито отровни замърсители. 
 

Главните отрицателни въздействия на вятърните паркове върху околната среда са 
следните: 
- влияние върху околната среда поради изграждането на инфраструктурата 

(подстъпи към местоположението на парка, линии за високо напрежение и други) 
- шум 
- визуално въздействие 
- въздействие върху птиците 

 
Влиянието на инфраструктурата е толкова по-голямо, колкото по-малко развита е 
зоната на разполагането на парка. Наличието на пътища за достъп, липсата на 
дървета или присъствието на линии за високо напрежение намаляват влиянието на 
парка върху околната среда. 
Шумът от въздушните генератори може да е с различен произход:  

- механичен шум  
- аеродинамичен шум 

Механичния шум произтича от функционирането на компонентите на ветровия 
генератор (метални елементи, оси, генератор). По-голямата част от компонентите са 
разработени така, че шумът да е на възможно най-ниско ниво, проектите непрекъснато 
се подобряват с цел редуциране на вибрациите. Поради значителните подобрения на 
проектите днес на практика не е необходима звукова изолация. 
Аеродинамичния шум произтича от въздействието на вятъра върху вятърния 
генератор. Перките трябва да посрещат вятъра, за да могат да предадат енергията му 
на ротора, и вследствие на това произлиза част от шума. 
Повръхността на лопатките е много гладка и затова по-голямата част от шума се 
поражда от задните ръбове на лопатките. Вследствие на направените подобрения в 
аеродинамичния профил на лопатките бе увеличена тяхната ефективност и 
едновременно с това бяха намалени акустичните емисии. Шумът е свързан със 
скоростта на въртене на лопатките, поради което вятърните генератори с голям 
диаметър работят на по-ниски скорости. След направените впоследствие още 
подобрения, днес акустичното замърсяване от съвременните вятърни генератори е 
незначително. 
Що се отнася до визуалното въздействие, вятърните генератори се разполагат на 
открити, изложени на вятър места, поради което са твърде забележими. Практикува се 
боядисване на кулите в цветове, които се сливат с околната среда, семпло 



геометрично разпределение и дизайн, които допринасят за вписването им в пейзажа. 
Без съмнение възприятието на това визуално въздействие е субективно. 
Проучванията направени в различни страни (Дания, Обединеното кралство, Германия 
и Холандия), показват, че живеещите в близост до вятърни паркове, са настроени по-
положително към такива инсталации, отколкото жителите на силно урбанизираните 
зони. 
В тази връзка може да се каже, че адекватното разполагане на вятърните паркове сред 
околната среда е ключът към по-толерантното им приемане. Като се има предвид, че 
вятърните генератори не произвеждат никакъв тип вредни емисии, а източникът на 
енергия е безплатен и неизчерпаем, една вятърна инсталация винаги има много по-
малко негативно влияние върху околната среда в сравнение с атомните и 
топлоцентралите,а дори и с водните централи, които изискват мащабна 
инфраструктура и безспорно имат по-голямо влияние върху околната среда. 
И накрая особено влияние заслужава въздействието върху птиците. Птиците доста 
често се блъскат в прозорците на сгради, линии за високо напрежение, стълбове, 
влакове и  всякакъв вид моторни превозни средства. Направените до момента 
проучвания от Кралското дружество за защита на птиците на Великобритания, 
Националния институт за изследване на околната среда на Дания, както и от други 
организации показват, че вятърните паркове не представляват съществен риск за 
птиците. Линиите за високо напрежение, например годишно стават причина за смъртта 
на много повече птици, отколкото въздушните генератори. Във вятърните паркове се 
предприемат многообразни мерки за намаляване на влиянието върху птичата фауна: 
поставяне на кабелите под земята, сигнализация по въздушните линии, използване на 
ярки цветове или различни звуци, намаляване на скоростта на въртене на ротора, 
адекватно разстояние между генераторите и др. Направените проучвания, предимно 
чрез проследяване с радар, показаха, че мигриращите ята по принцип избягват 
вятърните паркове или прелитат на безопасно разстояние. 
Безспорно има видове, които се нуждаят от повече време, за да привикнат с 
присъствието на вятърните паркове, и за това трябва да се има, предвид когато се 
разполагат съоръженията. Също така трябва да се има в предвид, че подобни 
проучвания  не са правени по време на силни ветрове, както и при изгрев и при залез, 
когато светлината е оскъдна. 
 В заключение, следва да се избягва инсталирането на вятърни паркове в близост до 
резерватите за птици или близо до зоните на тяхната миграция, както и да се увеличат 
превантивните мерки. 
Накрая трябва да се отбележи, че вятърните паркове могат да станат причина за 
интерференции в телекомуникациите, която се отстранява чрез монтиране  на 
адекватни антени-транслатори. 
 


