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              Sukurta 2018 m.   

1. Įvadas 

 

Nuo vėjo energijos konversijos technologijos atsiradimo skirtingose pasaulio šalyse 

buvo suprojektuotos ir išvystytos įvairaus tipo ir formos vėjo jėgainės. Kai kurie iš šių 

novatoriškų sprendinių komerciškai nepasitvirtino. Nors vėjo jėgaines galima klasifikuoti 

įvairiais būdais, jos dažniausiai klasifikuojamos pagal jų sukimosi ašį: į horizontaliosios ir 

vertikaliosios ašies jėgaines [1]. 

Horizontaliosios ašies vėjo turbinos (HAVT) turi horizontalią žemės atžvilgiu 

sukimosi ašį, kuri beveik lygiagreti vėjo srautui. Dauguma komercinių vėjo jėgainių 

priskiriama šiai kategorijai. Horizontaliosios ašies jėgainės turi tam tikrų privalumų, tokių 

kaip mažas turbinos pradžios darbo vėjo greitis ir paprasta konstrukcija. Apskritai šios 

jėgainės turi santykinai didelį galios koeficientą. Tačiau šių turbinų generatorius ir pavarų 

dėžė įrengti ant bokšto, todėl jų konstrukcija yra sudėtingesnė ir brangesnė. Kitas trūkumas 

yra vėjaračio  reguliavimo, atsižvelgiant į vėjo kryptį, poreikis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1. pav. Trijų menčių horizontaliosios ašies vėjo turbina 

 

 
 

1.2. pav. Dviejų menčių horizontaliosios ašies vėjo turbina 



 

 

 
 

1.3. pav. Vėjo turbinos komponentai[2] 

 

Atsižvelgiant į menčių skaičių, horizontalios ašies vėjo turbinos skirstomos į (žiūrėti 1.4. 

pav.): 

- vienmentes,  

- dviejų menčių,  

- trijų menčių, 

- daugiamentes. 

Vienmentės turbinos pigesnės nes sutaupoma menčių medžiagų. Šių turbinų slydimo 

nuostoliai bus mažiausi. Tačiau, norint subalansuoti mentę, į priešingą mentei stebulės dalį 

reikalinga įdėti balansuojančią masę. Vienmenčiai vėjaračiai nėra labai paplitę dėl 

balansavimo problemų ir vizualaus priimtinumo. Dviejų menčių vėjaračiai taip pat turi 

analogiškus tik mažiau pasireiškiančius trūkumus. Labiausiai paplitę  komercializuotos vėjo 

turbinos naudojamos elektrai gaminti yra su trijų menčių vėjaračiais [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.pav. Vėjo turbinų klasifikavimas [1] 

Vienmentės, dvimentės, trimentės ir daugiamentės turbinos 



 

 

Jie yra stabilesni, nes aerodinaminė apkrova yra tolygiau pasiskirsčiusi. Gali būti 

daugiamenčiai vėjaračiai su daugiau menčių (6, 8, 12, 18 ir daugiau). Santykis tarp faktinio 

menčių ploto ir vėjaračio ploto vadinamas vėjaračio standumu. Daugiamenčiai vėjaračiai 

vadinami didelio standumo vėjaračiais. Šie vėjaračiai gali pradėti lengviau suktis, nes daugiau 

vėjaračio menčių veikiamos vėjo. Kai kurioms mažo standumo konstrukcijos jėgainėms gali 

prireikti išorinio paleidimo. 

Dabar paimkime du vienodo skersmens tačiau skirtingo menčių skaičiaus vėjaračius; tarkime 

vieną trimentį, o kitą su dvylika menčių, kurių skersmuo būtų vienodas. Kadangi vėjaračio 

plotas ir greitis yra vienodi, teoriškai abu vėjaračiai turėtų generuoti vienodą galią. Tačiau 

vėjaračių su didesniu menčių skaičiumi bus didesni aerodinaminiai nuostoliai. Todėl esant 

vienodam vėjaračių skerspjūviui ir tam pačiam vėjo greičiui iš trijų menčių vėjaračio galima 

tikėtis didesnės galios. Tuomet kyla klausimas kodėl mums visgi reikalingos turbinos su 

daugiamenčiais vėjaračiais? Kai kuriais atvejais, tokioms reikmėms kaip pavyzdžiui vandens 

siurbimas, reikalingas didelis pradinis vėjaračio sukimo momentas. Tokioms sistemoms 

pradiniu momentu reikia 3-4 kartus didesnio sukimo momento. Pradinis sukimo momentas 

priklauso nuo vėjaračio standumo. Dėl didelio standumo ir pradinio sukimo momento, 

vandens siurbliams ir malūnams naudojami daugiamenčiai vėjaračiai [1]. 

Pagal vėjo „priėmimo“ kryptį, vėjo jėgainės gali būti klasifikuojamos į priešvėjines ir 

pavėjines (1.5 pav.). Priešvėjinės turbinos turi tiesiogiai prieš vėją nukreiptą vėjaratį. Kadangi 

vėjo srautas pirmiausiai kerta vėjaratį, todėl šios turbinos neturi bokšto „šešėlio” efekto. 

Tačiau tokios konstrukcijos jėgainėms reikalingas krypties palaikymo mechanizmas, 

užtikrinantis, kad vėjaratis būtų atsuktas prieš vėją. Kita vertus, pavėjinės jėgainės yra 

lankstesnės ir joms gali būti naudojamas fiksuotos krypties ir paprastesnės konstrukcijos 

bokšto mechanizmas. Tačiau, kadangi vėjaratis įrengiamas už bokšto ir vėjo srautas 

pirmiausiai kerta bokštą, todėl  vėjaračio apkrova gali būti netolygi, kai vėjaratis kerta bokšto 

„šešėlį” [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.pav. Priešvėjinė ir pavėjinė turbina. [1] 

 

                  Priešvėjinė              Pavėjinė 



 

 

 
 

1.6. pav. Kombinuotosios konstrukcijos vėjo turbina (Dvigubo vėjaračio priešpriešinio 

sūkimosi) [3]. 

 

2. Tikslas 

 

Kaip matėme anksčiau, vienas iš veiksnių, turinčių didesnę įtaką vėjo jėgainės galiai, 

yra greitis. Dėl šios priežasties darbe praktiškai įvertinsime šio faktoriaus įtaką. Darbe 

parodysime, kaip vėjo greitis įtakoja vėjaračio darbą, priklausomai nuo vėjaračio menčių 

skaičiaus. 

 

3. Reikalingi elementai 
 

a) Reikalingi elementai 
 

 

 

 
 

2 pav.  Reikalingi elementai: 1-ventiliatorius, 2- vėjo tunelis, 3-anemometras, 4- trimentis 

vėjaratis, 5- apkrovos modulis, 6 – kompiuteris, 7 – Valdymo Sistema (SCADA) INIT1. 
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3 pav. Valdymo Sistema (SCADA) 
b) Darbo eiga (3 pav.) 

 

Siekiant išnagrinėti galios kaip funkcijos nuo vėjo greičio ir menčių skaičiaus priklausomybę, 

sieksime išlaikyti oro tankį ir vėjaračio plotą pastoviais dydžiais. 

 

Prieš pradedant darbą įsitikinkite, kad ventiliatorius yra išjungtas, Po to vykdykite darbą pagal 

žemiau nurodytą seką: 
1) Įjunkite pagrindinę programinę sąsają. 
2) Perjunkite DC modulio rinkiklį į “lempa” padėtį. 
3) Įjunkite DC modulį. 
4) Paleiskite SCADA eeec.exe. Įsitikinkite, kad PC yra prijungtas prie 

pagrindinės programinės sąsajos per SCASI kabelį. 
5) Nustatykite MEAS rinkiklį į padėtį PRIEŠ. 
6) Įjunkite ventiliatorių. 
7) Užfiksuokite pirmąjį ventiliatoriaus greitį (10%), jis bus palaipsniui didinamas. 
8) Pasirinkite vėjo greičio reikšmes (AVE-1: 10%). Surašykite įtampą, srovę, ir 

apsisukimo greitį, duotus programinės įrangos lentelėje. 
9) Padidinkite ventiliatoriaus greitį. 
10) Pakartokite 8 ir 9 žingsnius, esant 20%-100% AVE-1 padėtis 2 ir 3 mentėms. 
11) Surašykite rezultatus į 1 lentelę. 
12) Išjunkite ventiliatorių. 

 
c) Rezultatai ir lentelės 

 

Vėjo turbinos išėjimo galia: 



 

 

P U I      W  (1) 

kur: 
U - įtampa  [V], 
I - srovė [A]. 

 

Įrašykite išmatuotus ir suskaičiuotus duomenis į 1 ir 2 lenteles. 

Nubraižykite funkcija: P=f(v), n=f(v) esant 1, 2 ir 3 mentėms. 

Paaiškinkite kaip vėjo greitis įtakoja sukuriamą galią. 
d) paaiškinkite: 

 

Kaip menčių skaičius ir vėjo greitis įtakoją sukuriamą galią ir vėjaračio greitį? 

 

1. lentelė Eksperimento rezultatai. 

 

1 lentelė. Eksperimento rezultatai.           

                

  1 mentė             

  AVE-1 v I U P n   

  [%] [m/s] [A] [V] [W] [rpm]   

  10        

  20        

  30        

  40        

  50        

  60        

  70        

  80        

  90        

  100        

  2 mentės             

  AVE-1 v I U P n   

  [%] [m/s] [A] [V] [W] [rpm]   

  10        

  20        

  30        

  40        

  50        

  60        

  70        
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Studento vardas: 

 

 

Data: 
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