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REZUMAT. În lucrare sunt analizate mai multe tipuri de sisteme eoliene pentru producerea energiei electrice. 
Utilizarea puterii vântului pentru producerea energiei electrice înseamnă mai puțin de 0,1% la scară mondială. 
În multe regiuni ale lumii turbinele de vânt pentru producerea energiei electrice urmează să fie produse în 
serie cu costuri din ce în ce mai reduse. Vântul va deveni cu timpul cea mai ieftină sursă de energie. 
Potențialul de obținere a curentului electric folosind turbinele de vânt este de cinci ori mai mare decât al 
oricărui alt sistem de obținere a energiei „verzi” pe Terra. Multe proiecte de obținere a acestei energii vor fi 
localizate în zone cu puternici curenți de aer. Europa va putea să suplimenteze cu cca. 25% cererea de energie 
electrică în viitorii ani folosind sistemele eoliene. 

Cuvinte cheie: sisteme eoliene, turbine de vânt, sursă regenerabilă, energie electrică. 

ABSTRACT. In this work are to be analyzed several types wind systems for production of electricity. Although 
wind power ensures that less than 0.1 % of the electricity on a world scale, it has proved to be a real one. In 
many regions of the world the wind turbines will enter into mass production and their cost will decrease. The 
wind will become one of the cheapest sources of energy. The global Potential of wind turbine using in the 
future, is approximately five times greater than all other „green” energy system to produce electricity on the 
Earth. Most projects of the recovery will be located in areas with strong currents of air. Europe would be able to 
get about 25% of the market demand of electric power, using wind turbines. 
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1. INTRODUCERE 

În ultimii ani se observă o creștere în intensitate a 
puterii vântului şi o diversitate mare a direcțiilor din 
care acesta bate. Acest lucru se datorează în mare 
parte modificărilor climaterice globale. În arealului 
întreprinderilor mici şi mijlocii au apărut unele care 
au preocupări în cercetarea şi dezvoltarea unor noi 
tipuri de sisteme eoliene pentru producerea energiei 
electrice. 

În urma cercetărilor şi datorită dezvoltărilor din 
domeniile electronicii de putere şi controlului siste-
melor de acţionare, au devenit din ce în ce mai 
frecvente eolienele cu viteză variabilă, respectiv care 
permit reglarea vitezei turbine eoliene în funcţie de 
viteza vântului. 

Privind producerea energiei electrice, sistemul 
prezintă următorii pași: energie cinetică regenerabilă 
(vânt) - sistemul  mecanic de transmitere a mişcării 
de rotație (rotor) - energie electrică produsă de un 
dinam (generator) - acumulatori  de stocare / rețeaua 
de distribuţie / alimentare sarcini izolate. 

Aero-generatorul utilizează energia cinetică a 
vântului pentru a antrena arborele rotorului său: 
aceasta este transformată în energie mecanică, care 

la rândul ei este transformată în energie electrică de 
către generatorul cuplat mecanic la turbina eoliană. 
Acest cuplaj mecanic se poate face fie direct, dacă 
turbina şi generatorul au viteze de acelaşi ordin de 
mărime, fie se poate realiza prin intermediul unui 
multiplicator de viteză. 

Sistemele eoliene de conversie au şi pierderi. 
Astfel, se poate menţiona un randament de  cca 58% 
pentru turbina eoliană, 95% al multiplicatorului. 
Trebuie luate în considerare, de asemenea, pierderile 
generatorului şi ale eventualelor sisteme de conver-
sie (convertoare statice).  

După orientarea axului există mai multe tipuri 
de eoliene. Exista eoliene cu ax vertical şi eoliene cu 
ax orizontal. Indiferent de orientarea axului, rolul lor 
este de a genera un cuplu motor pentru a antrena 
generatorul. 

2. TURBINE EOLIENE CU AXA 
ORIZONTALĂ (HAWT) [1] 

Rotorul acestor eoliene are trei pale cu un anumit 
profil aerodinamic, deoarece astfel se obţine un bun 
compromis între coeficientul de putere, cost şi viteza 
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de rotaţie a captorului eolian, ca şi o ameliorare a 
aspectului estetic, față de rotorul cu două pale. 
Eolienele cu ax orizontal sunt cele mai utilizate, 
deoarece randamentul lor aerodinamic este superior 
celui al eolienelor cu ax vertical, sunt mai puţin 
supuse unor solicitări mecanice importante şi au un 
cost mai scăzut. 

Există două categorii de eoliene cu ax orizontal, 
ca în figura 1: 

– Amonte: vântul suflă pe fața palelor. Palele sunt 
rigide, iar rotorul este orientat, cu ajutorul unui 
dispozitiv, după direcţia vântului. 

– Aval: vântul suflă pe spatele palelor. Palele sunt 
flexibile iar rotorul se auto-orientează. 

 

        
 

Fig. 1. Eoliană aval și amonte [1]. 
 

Dispunerea amonte a turbinei este cea mai utili-
zată, deoarece este mai simplă şi dă cele mai bune 
rezultate la puteri mari: nu are suprafeţe de direcţio-
nare, eforturile de manevrare sunt mai reduse şi are 
o stabilitate mai bună. Paletele eolienelor cu ax 
orizontal trebuiesc totdeauna, orientate în funcţie de 
direcţia şi forţa vântului. Pentru aceasta, există dis-
pozitive de orientare a rotorului pe direcţia vântului 
şi de orientare a palelor, în funcţie de intensitatea 
acestuia [1]. 

În prezent, eolienele cu ax orizontal cu rotorul de 
tip elice, prezintă cel mai ridicat interes pentru pro-
ducerea de energie electrică la scară industrială. 
Chiar dacă eolienele de primă generaţie erau deran-
jante din punct de vedere sonor, se pare că în prezent, 
dezvoltările tehnologice au permis reducerea conside-
rabilă a zgomotului produs de astfel de instalaţii. 
Astfel, pe scara surselor de zgomot, eolienele se 
situează undeva între zgomotul produs de un vânt 
slab şi zgomotul din interiorul unei locuinţe, res-
pectiv la aproximativ 45 dB[3].  

Pentru diminuarea poluării sonore există mai multe 
căi: 

– multiplicatoarele sunt special concepute pentru 
eoliene; în plus, se încearcă favorizarea acţionărilor 
directe, fără utilizarea multiplicatoarelor; 

– profilul palelor face obiectul unor cercetări 
intense pentru reducerea poluării sonore determinată 

de scurgerea vântului în jurul palelor sau a emisiilor 
datorate nacelei sau pilonului. Arborii de transmisie 
sunt prevăzuţi cu amortizoare pentru limitarea vibra-
ţiilor; 

– antifonarea nacelei permite, de asemenea, reduce-
rea zgomotelor. 

Avantaje: 
– permit ca unghiul să fie ajustat de la distanţă 

oferind un control mai mare, astfel încât turbina să 
colecteze valoarea maximă a energiei eoliene în 
fiecare moment al zilei; 

– turnul înalt permite accesul la vânt puternic. în 
unele zone, viteza vântului poate creşte cu 22%  şi 
puterea de ieşire cu 36%  pentru fiecare 10 metri de 
altitudine; 

– eficientă, deoarece întotdeauna palele se muta 
perpendicular pe vânt.  

– palele au posibilitatea de a se roti cu 90 de 
grade, optimizând puterea extrasă din vânt. 

3. TURBINE CU AXA VERTICALĂ 
(VAWT)[2] 

Turbinele cu axa verticală au generatorul ampla-
sat vertical. Avantajul acestei poziţii îl reprezintă 
faptul că turbina nu este nevoie să fie direcţionată 
către vânt pentru a fi eficientă. Acesta este un avan-
taj în locuri unde direcţia vântului este variabilă. 
Având axa verticală, generator şi cutie de viteze pot 
fi amplasate aproape de pământ, aşa că nu este 
necesar un turn de suport şi turbinele sunt mult mai 
accesibile pentru întreţinere [4].  

Este dificil să montezi turbine cu ax vertical pe 
turnuri, ceea ce însemna că sunt de obicei instalate 
mai aproape de bază ca de exemplu pământul sau 
acoperişul. Viteza vântului este mai mică la altitu-
dini mai mici aşadar mai puţină energie eoliană este 
disponibilă. Când o turbină este montată pe acoperiş 
de obicei clădirea redirecţionează vântul către 
această şi poate dubla viteza vântului către turbină. 
Dacă înălţimea turbinei montată pe acoperiş este de 
aproximativ 50% din înălţimea clădirii acesta repre-
zintă aproape optimul pentru a atinge maximul de 
energie eoliană şi minimul de turbulenţe. 

Rotorul lui Savonius se bazează pe principiul 
tracţiunii diferenţiale. Eforturile exercitate de vânt 
asupra fiecăreia din feţele unui corp curbat au 
intensităţi diferite ca în figura 2. Rezultă un cuplu 
care determină rotirea ansamblului [3]. 

Rotorul Iui Darrieus se bazează pe principiul 
variaţiei periodice a incidenţei. Un profil plasat într-
un curent de aer, în funcţie de diferitele unghiuri, 
este supus unor forţe ale căror intensitate şi direcţie 
sunt diferite așa cum se vede în figura 3. Rezultanta 
acestor forţe determină apariţia unui cuplu motor 
care roteşte dispozitivul. 
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Fig. 2. Rotorul lui Savonius [3]. 
 

 
 

Fig. 3. Rotorul lui Darrieus [3]. 
 

 Avantaje: 
– de obicei nu se folosesc turnuri înalte dat fiind 

că turbinele verticale sunt montate în aproprierea 
solului; 

– turbinele verticale necesită o viteză de pornire a 
vântului mai mică decât turbinele orizontale, care de 
obicei ele încep să creeze electricitate la o viteză de 
10 km/h; 

– turbinele verticale pot fi construite în locaţii 
unde structurile înalte sunt interzise; 

– turbinele verticale care sunt apropiate de pă-
mânt pot folosi avantajul produs de celelalte obiecte 
din jur - care cresc viteza vântului; 

– turbinele verticale produc un zgomot redus; 
Datorită faptului că rotorul este localizat aproape 

de sol unde viteza vântului este mai mică, turbinele 
verticale pot produce mai puţină energie decât 
turbinele orizontale plasate în aceeași locaţie.  

Pe suprafaţa Pământului, energia eoliană se mani-
festa neuniform. Potenţialul eolian variază cu 
latitudinea şi altitudinea.  Deşi puterea vântului asigură 
mai puţin de 0,1% din energia electrică la scară 
mondială, s-a dovedit o reală alternativă, fiind 
considerată suficient de solidă pentru a fi folosită de 

către serviciile de electricitate publică. În multe re-
giuni de pe glob, vântul face concurenţă centralelor 
de cărbuni, iar specialişti prevăd că, dacă turbinele 
de vânt vor intra în producţia de masă, costurile vor 
scădea, transformând vântul într-una din cele mai 
ieftine surse de energie. Potenţialul global de energie 
eoliană este aproximativ de cinci ori mai mare 
decât toată cantitatea de electricitate folosită pe 
Terra. Din moment ce energia furnizată variază cu 
puterea a treia a vitezei vântului, majoritatea pro-
iectelor de valorificare vor fi amplasate în zone cu 
curenţi puternici de aer. Europa ar putea obţine între 
8-25% din necesarul de energie electrică folosind 
curenţi de aer, procentul vărând în funcţie de mă-
rimea terenurilor protejate din raţiuni estetice sau 
de mediu. 

Sisteme de stocare a energiei. Energia eoliană 
prezintă un caracter variabil și impredictibil. Nu are 
disponibilitate continuă fiind obținută dintr-o sursă 
intermitentă de energie, vântul. Integrarea acestui tip 
de energie este o problemă actuală deoarece afectea-
ză stabilitatea sistemelor energetice. De asemenea, 
sistemele de stocare reprezintă o metodă de adaptare 
la variațiile cererii de energie, cum ar fi furnizarea 
energiei unei sarcini cu dependență de timp diferită 
față de generare. Includerea mijloacelor de stocare a 
energiei în cadrul sistemelor care au la bază pro-
ducerea energiei din surse intermitente este primul 
pas în asigurarea fezabilității unui astfel de sistem. 
Cerințele ideale ale unui sistem de stocare includ un 
răspuns rapid la cererea de energie,durată lungă de 
stocare, capacitate ridicată de stocare. 

Sistemele de stocare a energiei (SEE) se împart 
în două mari categorii: 

● SSE cu stocare pe scurtă durată, cu timpul de 
stocare mai mic de 10 minute, care cuprind: 

– stocarea energiei electrice în supracondensa-
toare; 

– stocarea energiei în sisteme inerţiale cu roată 
volantă; 

● SSE cu stocare pe lungă durată, cu timpul de 
stocare mai mare de 10 minute, care cuprind: 

– stocarea energiei sub forma energiei poten-
ţiale a aerului comprimat; 

– stocarea energiei sub forma energiei poten-
ţiale a apei. 

4. CERCETĂRI PRIVIND FORMA 
PALETELOR ROTORULUI 

Forţa maximă de acţionare a unei palete şi ca 
urmare obţinerea unei puteri optime a centralei elec-
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trice eoliene, depinde de viteza vântului pe întreaga 
suprafaţă a profilului paletei, inclusiv a vitezei vân-
tului incident pe profil, notat cu AG [3]. Valoarea 
AG creşte atât cu viteza vântului cât şi cu rotaţia 
rotorului şi cu distanţa de acţiune faţă de axa de 
rotaţie şi depinde de caracteristicile tehnice ale 
paletei, adică de profilul şi lăţimea acesteia. Rezultă 
deci că pentru fiecare secţiune transversală a paletei 
corespunde o altă geometrie. Profilul unei palete 
este puternic dependent de valoarea coeficientului 
λ, astfel că pentru cazul unei centrale electrice 
eoliene profilul paletei este astfel realizat încât pe 
toată lungimea acesteia forţa de levitaţie să atingă 
valoarea maximă. Forţa de levitaţie creşte cu pătratul 
AG şi variază liniar crescător de-a lungul paletei 
spre exterior. Pe lungimea paletei se utilizează în 
mod normal profile aerodinamice cunoscute, profile 
mai groase în interiorul paletei şi mai înguste spre 
extremitatea acesteia. 

Pentru fiecare paletă se definesc aşa numitele 
pierderi de putere la vârful paletei, care apar datorită 
circulaţiei curenţilor de aer de pe suprafaţa inferioară 
pe suprafaţa superioară a profilului paletei. 

Aceste pierderi sunt invers proporţionale cu 
produsul dintre numărul paletelor şi viteza periferică 
a vârfului paletei. Rezultă că aceste pierderi de 
putere sunt cu atât mai mici cu cât viteza periferică 
este mai mare şi cu cât sunt mai multe palete. Pentru 
reducerea acestor pierderi precum şi a emisiei de 
zgomot, vârful paletelor este curbat.  

Pentru majoritatea paletelor, lăţimea maximă se 
găseşte la aproximativ o pătrime din lungimea paletei. 
Pentru o centrală electrică eoliană există teoretic o 
sumă optimă a lăţimilor tuturor paletelor, numit 
coeficientul z al paletei. Aceasta înseamnă că pentru 
un rotor cu mai multe palete, suma lăţimilor paletelor 
trebuie să fie egală cu z [4]. 

Odată cu distanţa faţă de axa de rotaţie a roto-
rului, variază atât valoarea cât şi direcţia curentului 
incident pe profil. Deşi vântul circulă perpendicular 
pe planul rotorului, totuşi direcţia curentului de aer 
incident pe marginea profilului paletei este deviată 
datorită faptului că paleta se roteşte. Pentru obţine-
rea unei puteri optime de la fiecare paletă, trebuie că 
unghiul de atac al curentului incident să fie constant 
pentru fiecare paletă. Exista centrale electrice eoliene 
numai cu o paletă, altele cu două sau mai multe 
palete. Paletele sunt torsionate cu un anumit unghi 
de atac. Viteza locală pe suprafaţa profilului paletei 
creşte spre vârful paletei şi ca atare deplasarea 
curentului de aer va fi tot mai apropiată de suprafaţa 
profilului până la vârful paletei. 

5. CONCLUZII 

Pentru a obține optimul de energie de la un sistem 
eolian este important să știm care este necesarul de 
energie pe un anumit areal, sursele de consum res-
pective, puterea electrică necesară. 

Alegerea tipului de eoliană şi a numărului de 
palete depinde de mai mulţi factori:  

1. Randamentul: este un factor important care 
determină raportul de transformare a energiei vântului 
în energie electrică. Valoarea maximă teoretică a 
randamentului unei instalaţii eoliene este de 59%. 
Instalaţiile eoliene cu turaţie mică au o valoare mică 
a randamentului. Valori mari ale randamentului, însă 
limitate până la valoarea maximă de 59%, pot fi 
obţinute de instalaţii eoliene cu viteză mare de 
rotaţie, care se obţin cu rotoare care au puţine palete 
(3 palete sunt valoarea optimă). 

2. Costul de producţie al paletelor este de 
asemeni un factor important. În cazul unei centrale 
electrice eoliene moderne, cu trei palete, cu puterea 
nominală de 1,2 MW, costul de producţie ajunge până 
la 20-25% din costul total al investiţiei (aproximativ 
155.000 EURO). Cu mai puţine palete s-ar reduce 
costurile de producţie, transport, montaj şi eventualele 
reparaţii. 

3. Puterea instalată teoretic – creşte cu numărul 
paletelor; trecerea de la o paletă la două palete aduce 
o putere suplimentară de 10%, adăugarea unei a treia 
palete aduce o creştere de 3-4%,  iar adăugarea unei 
a patra palete aduce o creştere a puterii cu 2%. 

4. Greutatea totală a rotorului – depinde de 
numărul paletelor. O paletă cu lungimea de 37 m, 
potrivită pentru o centrală eoliană de 1,5 MW, are 
greutatea de 5,7 tone. Dacă rotorul are numai o pale-
tă, aceasta trebuie compensată cu o contragreutate, 
pentru a minimaliza sarcinile mecanice. Soluţia 
optimă o prezintă rotorul cu două palete, care au 
momente de rotaţie compensate şi sarcini minime 
mecanice. 

5. Sarcinile și dinamica de funcționare. Este 
cunoscut că viteza vântului crește cu înălțimea, astfel 
că viteza vântului la extremitatea superioară a unei 
palete aflată în poziție verticală este mai mare (14-
15 m/s) decât la extremitatea inferioară (10-11 m/s). 
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