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Energia wiatru w KWh/m2/rok  
na wys. 30m npg i w terenie otwartym  
(bez szczytowych partii gór) 

Lata 1971-2000 



Energia wiatru w Polsce: 
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Ek = mV2 
 2 

Ek – użyteczne zależy od: h – wirnika 

      S – pow. obrotu śmigła 

      E – energii wiatru 

      η - sprawności siłowni 
( h1 

h2 
) α 

= V1 
V2 Wzór Suttona (1953) 

0,15 < α < 0,35 

α = f (K)  gdzie 0 < K < 5 

log  E1 
E2 

= 3α log h1 
h2 

wg własnych 
pomiarów dla C-ce 

0,31 < α  < 0,36 
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3,5 

Teren szorstki 

Teren szorstki 

Teren gładki 

Teren gładki 

Teren gładki 

Teren szorstki 


Wykres1

		3.5		3.5		6		6

		3.9		4.4		6.7		7.6

		4.2		5.1		7.13		8.8

		4.35		5.7		7.46		9.7

		4.5		6.15		7.64		10.5
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Arkusz1

		

		100		4.5		6.15		7.64		10.5

		80		4.35		5.7		7.46		9.7

		60		4.2		5.1		7.13		8.8

		40		3.9		4.4		6.7		7.6

		20		3.5		3.5		6		6

				3.5		3.5		6		6

				3.9		4.4		6.7		7.6

				4.2		5.1		7.13		8.8

				4.35		5.7		7.46		9.7

				4.5		6.15		7.64		10.5
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Pomiary wiatru przed decyzją  
o inwestycji są niezbędne 



7 

Moc i generacja energii elektrycznej w różnych „klimatach”                
tej samej średniej prędkości wiatru 
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Pomiary własne NOT Tarnów 
wybrane losowo z realizacji III kwartału 

Dane pomiarowe  
z III dekady X.2008 r. 
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godzina

Zestawienie uśrednionych maksimów i max z max v wiatru
 Wał Ruda 21-31 październik 2008

średnia

max z
max

2. W-R 


Wykres1

		3.5545454545		7.1

		3.6818181818		8.3

		4.1363636364		7.9

		4.19		8.6

		4.0454545455		9.6
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		4.4090909091		12.5

		5.3181818182		16

		5.7090909091		15.6

		6.2		14.3

		5.7272727273		13.3

		6		14
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		5.3545454545		10.5
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		4.6545454545		9.2

		3.9272727273		6.1

		3.9272727273		7.8

		3.7727272727		7

		3.6454545455		8.4

		3.9454545455		9.6



średnia

max z max

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych maksimów i max z max v wiatru
 Wał Ruda 21-31 październik 2008



lipiec2 vw40

		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 11 - 20 lipiec 2008 Wał Ruda h = 40 m																										Zestawienie wyników dla 11-20lipiec Wał Ruda h=40m

		Lipiec		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max min		Lipiec		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0												1.6		0.8		0.8		0.3		0.9		0.9		1.6		11

		1												1.8		0.7		1.2		0.4		0.8		1.0		1.8		12

		2												1.6		0.8		1.3		0.7		1.0		1.1		1.6		13

		3												2.2		0.8		0.6		0.9		0.8		1.1		2.2		14

		4												1.3		0.4		0.3		0.2		0.0		0.4		1.3		15		1.6		11.5		5.2

		5												1.8		0.8		1.0		0.2		0.6		0.9		1.8		16		0.4		6.5		2.8

		6												2.0		1.4		0.9		0.2		0.8		1.1		2.0		17		0.4		7.4		2.0

		7												1.9		1.6		0.7		0.0		0.7		1.0		1.9		18		0.0		3.8		1.4

		8												1.6		1.5		0.9		0.2		0.6		1.0		1.6		19		0.0		8.0		1.5

		9												1.4		1.5		1.1		0.3		0.6		1.0		1.5		20		0.0		10.1		2.8

		10												1.3		1.6		0.7		0.6		0.5		0.9		1.6		Średnia		0.24		4.73		1.57

		11												1.8		1.9		1.1		1.9		2.2		1.8		2.2

		12												1.8		2.0		1.1		0.7		2.2		1.6		2.2

		13												1.1		1.4		0.9		0.4		1.8		1.1		1.8

		14										2.3		1.4		0.5		0.8		0.1		1.6		1.1		2.3

		15										2.7		1.6		0.9		0.4		0.8		1.7		1.4		2.7

		16										3.0		1.3		1.0		0.1		0.3		2.3		1.3		3.0

		17										3.0		1.7		0.9		0.0		0.7		1.6		1.3		3.0

		18										3.2		1.5		1.0		0.5		0.2		1.0		1.2		3.2

		19										3.0		0.8		0.9		0.0		0.0		1.2		1.0		3.0

		20										2.1		0.4		0.7		0.2		0.5		1.3		0.9		2.1

		21										1.7		0.4		0.8		0.4		0.8		0.6		0.8		1.7

		22										1.6		0.6		1.0		0.7		0.5		0.1		0.8		1.6

		23												0.8		1.4		0.5		1.1		0.0		0.8		1.4

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 11 - 20 lipiec 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Lipiec		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max max

		0												4.9		3.4		2.8		1.6		3.5		3.2		4.9

		1												4.4		3.3		3.0		1.9		3.9		3.3		4.4

		2												4.8		3.5		3.8		2.3		4.6		3.8		4.8

		3												4.9		3.6		1.9		2.7		4.3		3.5		4.9

		4												4.1		3.1		1.8		1.2		3.4		2.7		4.1

		5												4.8		4.4		3.8		1.2		2.3		3.3		4.8

		6												5.0		5.8		2.9		1.3		2.6		3.5		5.8

		7												5.6		5.6		2.3		1.7		2.9		3.6		5.6

		8												4.7		5.7		3.0		1.7		3.7		3.8		5.7

		9												4.6		5.6		2.9		2.5		5.0		4.1		5.6

		10												5.3		6.7		2.7		4.0		6.8		5.1		6.8

		11												6.5		7.4		2.9		8.0		10.1		7.0		10.1

		12												6.0		6.0		3.3		3.7		9.3		5.7		9.3

		13												4.3		5.5		3.5		3.6		8.1		5.0		8.1

		14										8.8		5.9		3.2		2.9		3.6		7.5		5.3		8.8

		15										11.5		6.5		5.0		2.5		4.6		9.1		6.5		11.5

		16										10.1		6.5		5.2		1.7		2.9		9.7		6.0		10.1

		17										9.7		6.4		4.0		1.8		6.5		9.2		6.3		9.7

		18										11.3		5.6		4.4		2.8		2.4		7.3		5.6		11.3

		19										10.2		3.0		3.5		2.1		2.1		6.4		4.6		10.2

		20										7.3		2.1		2.2		1.9		4.7		5.7		4.0		7.3

		21										5.8		2.0		1.7		0.9		5.3		2.7		3.1		5.8

		22										6.1		2.4		2.1		1.4		2.7		1.5		2.7		6.1

		23												3.0		2.9		1.4		2.6		1.4		2.3		3.0

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 11 - 20 lipiec 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Lipiec		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max śr

		0												3.0		1.9		1.7		0.9		2.0		1.9		3.0

		1												2.9		1.7		2.0		1.1		1.9		1.9		2.9

		2												2.9		1.9		2.3		1.3		2.3		2.1		2.9

		3												3.5		1.9		1.1		1.7		2.0		2.0		3.5

		4												2.7		1.5		0.9		0.6		1.2		1.4		2.7

		5												3.1		2.3		2.2		0.6		1.2		1.9		3.1

		6												3.4		3.3		1.7		0.7		1.5		2.1		3.4

		7												3.5		3.2		1.3		0.6		1.6		2.0		3.5

		8												3.1		3.2		1.8		0.8		1.7		2.1		3.2

		9												2.8		3.3		1.9		1.1		2.0		2.2		3.3

		10												3.0		4.0		1.6		2.0		3.0		2.7		4.0

		11												4.2		4.3		1.9		4.6		5.2		4.0		5.2

		12												3.6		3.9		2.1		1.9		5.0		3.3		5.0

		13												2.4		3.4		2.1		1.8		4.4		2.8		4.4

		14										4.6		3.5		1.7		1.8		1.6		4.0		2.9		4.6

		15										6.2		3.7		2.8		1.4		2.4		4.8		3.6		6.2

		16										6.5		3.5		2.9		0.6		1.4		5.1		3.3		6.5

		17										6.0		3.7		2.3		0.7		2.4		4.7		3.3		6.0

		18										6.5		3.1		2.5		1.4		1.1		3.5		3.0		6.5

		19										5.9		1.6		2.1		0.9		0.7		3.4		2.4		5.9

		20										4.2		1.1		1.3		0.8		2.0		3.0		2.1		4.2

		21										3.4		1.1		1.1		0.6		2.5		1.3		1.7		3.4

		22										3.2		1.3		1.5		0.9		1.4		0.6		1.5		3.2

		23												1.6		1.9		0.9		1.8		0.7		1.4		1.9
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Zestawienie uśrednionych minimów i max z min v wiatru h=40m Wał Ruda 11-20 lipiec 2008
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średnia

max z max

godzina
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Zestawienie uśrednionych maksimów i max z max v wiatru h=40m Wał Ruda 11-20 lipiec 2008



sierpień1 vw40

		



&CNaczelna Organizacja Techniczna 
Rada w Tarnowie

&C
Zestawienie kwartalne
Ciężkowice 2008

średnia

max z śr

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych średnich i max z śr v wiatru h=40m Wał Ruda 11-20 lipiec 2008



sierpień2 vw40

		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 21 - 31 lipiec 2008 Wał Ruda h = 40 m																												Zestawienie wyników dla 21-31 lipiec Wał Ruda h=40m

		Lipiec		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		średnia		max min		Lipiec		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0		0.8		0.8		0.7		1.8		0.2		1.1		1.7		0.3		0.2		0.0		0.3		0.8		1.8		21		1.1		4.9		2.7

		1		1.1		1.4		0.5		1.3		0.7		1.6		2.1		0.0		0.0		0.0		0.4		0.9		2.1		22		0.8		3.7		2.0

		2		1.2		1.7		1.1		1.4		0.3		1.4		2.0		0.2		0.1		0.4		0.1		1.0		2.0		23		1.1		5.2		2.8

		3		1.4		1.2		1.3		1.7		0.7		1.1		1.7		0.2		0.6		0.0		0.0		1.0		1.7		24		0.8		3.6		2.0

		4		0.8		0.3		1.5		1.6		0.7		1.5		1.4		0.0		0.5		0.0		0.3		0.8		1.6		25		1.1		5.0		2.6

		5		0.9		0.3		1.9		1.6		0.5		1.7		1.2		0.3		0.5		0.1		0.1		0.9		1.9		26		0.7		3.5		1.9

		6		0.3		0.4		1.4		1.1		1.3		1.7		1.1		0.5		0.6		0.1		0.1		0.9		1.7		27		1.1		5.2		2.7

		7		0.6		0.8		2.1		1.0		1.1		1.1		0.9		0.4		0.2		0.0		0.1		0.8		2.1		28		0.8		3.6		2.0

		8		0.4		1.5		1.9		1.5		0.9		1.4		0.8		0.6		0.2		0.0		0.2		0.9		1.9		29		1.2		5.6		2.9

		9		0.1		0.1		1.9		1.6		0.6		1.2		1.1		0.8		0.1		0.0		1.2		0.8		1.9		30		0.8		3.7		2.0

		10		0.2		0.0		1.8		1.5		2.1		1.0		1.1		0.2		0.4		0.0		1.8		0.8		2.1		31		1.3		6.1		3.2

		11		0.4		0.0		3.0		1.8		2.0		1.3		0.1		0.1		0.3		0.1		1.6		0.9		3.0		Średnia		0.97		4.55		2.68

		12		0.9		0.1		3.4		2.5		1.9		1.0		0.6		0.0		0.6		0.2		2.6		1.1		3.4

		13		1.4		0.0		3.9		2.7		2.5		1.9		1.8		0.1		0.4		0.3		1.7		1.5		3.9

		14		1.7		0.1		3.6		2.2		2.4		2.9		2.0		0.3		0.4		0.5		2.0		1.6		3.6

		15		2.3		0.6		3.5		2.3		2.4		4.1		1.4		0.4		0.5		0.5		1.7		1.8		4.1

		16		1.8		0.8		2.3		1.8		1.8		3.5		1.9		0.7		0.3		1.1		2.2		1.6		3.5

		17		1.8		1.0		2.3		2.7		1.3		3.8		1.9		0.3		0.5		0.3		2.4		1.6		3.8

		18		1.1		1.6		2.2		3.7		1.9		3.2		2.2		0.3		0.1		0.1		2.1		1.6		3.7

		19		1.7		1.6		2.7		3.5		0.9		3.0		2.2		0.2		0.0		0.2		1.8		1.6		3.5

		20		1.6		1.4		2.4		2.5		1.2		2.4		2.1		1.0		0.0		0.6		0.9		1.5		2.5

		21		1.1		1.1		3.1		1.8		2.1		2.0		1.3		0.4		0.0		0.5		0.6		1.3		3.1

		22		0.7		1.5		2.8		1.5		1.9		1.3		1.0		0.1		0.3		0.1		1.3		1.1		2.8

		23		1.3		1.6		2.2		0.1		1.9		1.3		0.9		0.3		0.8		0.6		0.9		1.1		2.2

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 21 - 31 lipiec 2008 Wał Ruda h = 40m

		Lipiec		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		średnia		max max

		0		2.3		4.3		2.5		5.7		2.3		3.6		3.1		1.4		1.1		1.3		1.3		2.8		5.7

		1		2.7		4.6		2.0		5.1		3.4		3.7		3.3		0.7		0.9		1.5		1.3		2.8		5.1

		2		5.0		4.6		2.5		3.6		4.2		4.2		3.1		1.2		1.2		1.6		1.8		3.1		5.0

		3		8.2		4.1		2.6		4.2		3.7		3.4		2.9		1.8		1.9		0.6		1.4		3.3		8.2

		4		4.2		2.7		4.4		5.0		3.4		3.6		3.0		0.8		1.4		0.5		1.6		2.9		5.0

		5		2.8		2.7		4.8		4.7		4.1		4.3		2.2		2.1		1.3		1.4		1.6		3.0		4.8

		6		1.9		2.9		4.2		3.2		4.0		4.3		2.2		2.4		1.4		1.3		1.4		2.8		4.3

		7		2.5		2.7		5.8		3.4		3.3		4.2		1.9		2.2		1.1		1.6		1.5		2.9		5.8

		8		2.7		4.4		5.7		4.1		3.1		3.7		2.2		3.0		1.5		1.9		2.8		3.2		5.7

		9		1.4		1.9		4.8		4.5		3.3		4.2		3.5		3.1		1.9		1.8		5.0		3.0		5.0

		10		1.9		1.6		5.8		5.4		6.2		4.9		4.2		2.6		2.9		2.8		7.5		3.8		7.5

		11		2.4		2.7		9.0		5.9		6.0		5.8		2.5		3.2		2.8		3.9		7.3		4.4		9.0

		12		3.9		2.6		10.8		7.7		5.5		4.4		4.5		2.9		4.1		4.4		7.5		5.1		10.8

		13		6.3		3.1		11.3		7.3		7.2		6.3		7.8		3.8		4.7		4.3		7.4		6.2		11.3

		14		8.2		4.2		11.3		6.8		6.1		8.0		7.7		4.9		4.7		4.7		7.2		6.7		11.3

		15		9.9		4.8		10.0		5.8		7.7		10.9		7.0		5.0		4.3		3.3		6.7		6.9		10.9

		16		7.9		4.5		7.7		5.2		6.6		10.8		7.2		5.8		4.0		4.6		6.2		6.4		10.8

		17		7.7		5.7		8.2		7.7		4.9		10.8		7.2		4.3		2.8		2.4		6.2		6.2		10.8

		18		7.6		5.4		7.8		11.1		5.8		10.1		7.6		6.2		1.7		1.5		5.2		6.5		11.1

		19		8.8		4.5		8.5		9.3		4.3		10.1		7.5		3.8		0.2		1.6		3.6		5.9		10.1

		20		6.2		3.5		7.9		7.3		4.2		6.7		6.0		3.8		1.1		2.3		2.3		4.9		7.9

		21		4.9		2.8		8.7		5.0		5.7		5.0		4.5		2.0		0.7		1.2		2.9		4.1		8.7

		22		4.0		4.6		8.1		4.0		4.6		3.5		2.3		0.7		1.3		1.3		3.4		3.4		8.1

		23		5.0		3.2		6.7		2.4		4.0		3.1		1.8		1.3		2.0		1.9		3.3		3.1		6.7

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 21 - 31 lipiec 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Lipiec		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		średnia		max śr

		0		1.4		2.4		1.3		3.4		1.1		2.3		2.2		0.7		0.4		0.4		0.7		1.6		3.4

		1		1.8		2.9		1.2		2.9		1.8		2.6		2.6		0.2		0.4		0.3		0.8		1.7		2.9

		2		2.8		2.9		1.6		2.3		1.7		2.7		2.5		0.6		0.6		0.9		0.8		1.9		2.9

		3		4.9		2.6		1.9		2.8		2.0		2.1		2.3		1.0		1.3		0.2		0.4		2.1		4.9

		4		2.1		1.3		2.9		3.2		1.9		2.5		2.1		0.2		0.9		0.1		0.8		1.7		3.2

		5		1.6		1.2		3.2		3.0		1.9		2.9		1.6		1.1		0.8		0.7		0.8		1.8		3.2

		6		1.1		1.5		2.7		1.9		2.5		2.9		1.5		1.2		0.9		0.6		0.5		1.7		2.9

		7		1.5		1.6		3.6		2.1		2.1		2.6		1.4		1.1		0.6		0.6		0.7		1.7		3.6

		8		1.3		2.8		3.4		2.6		1.8		2.4		1.5		1.6		0.8		0.7		1.3		1.9		3.4

		9		0.6		0.8		3.1		2.8		1.5		2.5		2.0		1.8		0.8		0.6		3.0		1.7		3.1

		10		0.8		0.5		3.5		3.0		3.8		2.6		2.4		1.3		1.2		0.8		4.4		2.0		4.4

		11		1.2		1.1		5.2		3.6		3.7		3.2		1.0		1.4		1.4		1.6		4.4		2.3		5.2

		12		2.3		1.1		6.6		4.8		3.6		2.5		2.1		1.1		2.2		1.9		4.5		2.8		6.8

		13		3.5		1.1		7.3		4.7		4.3		3.7		4.4		1.7		2.3		2.0		4.2		3.5		7.3

		14		4.3		2.0		6.8		4.2		4.1		5.2		4.4		2.1		2.2		2.2		4.4		3.8		6.8

		15		5.5		2.4		6.2		3.7		4.7		7.1		3.6		2.4		2.1		1.7		4.0		3.9		7.1

		16		4.3		2.5		4.5		3.1		3.8		6.9		4.3		3.1		2.0		2.6		4.1		3.7		6.9

		17		3.9		2.7		4.6		4.8		2.9		6.6		4.2		1.8		1.4		1.3		4.0		3.4		6.6

		18		3.6		3.3		4.5		7.0		3.5		6.2		4.1		1.9		0.7		0.7		3.5		3.6		7.0

		19		4.5		2.9		5.1		6.3		2.3		6.0		4.3		1.9		0.0		0.7		2.7		3.4		6.3

		20		3.3		2.5		4.9		4.5		2.4		4.1		4.0		2.2		0.4		1.2		1.5		3.0		4.9

		21		2.5		1.9		5.6		3.0		3.5		3.1		2.8		1.0		0.2		0.8		1.6		2.4		5.6

		22		2.1		2.7		5.2		2.5		2.9		2.1		1.5		0.4		0.6		0.6		2.2		2.1		5.2

		23		2.8		2.2		3.9		1.0		2.8		2.1		1.4		0.7		1.3		1.1		1.7		1.9		3.9
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wrzesień2 vw40

		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 01 - 10 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m																										Zestawienie wyników dla 01-11sierpień Wał Ruda h=40m

		Sierpień		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max min		Sierpień		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0		0.2		0.8		0.3		0.7		0.8		1.6		0.6		1.6		0.7		2.2		1.0		2.2		1		0.3		2.8		1.3

		1		0.4		0.4		0.1		0.3		0.1		1.9		0.0		1.1		0.5		2.2		0.7		2.2		2		0.4		3.7		1.7

		2		0.3		0.3		0.3		0.2		0.8		1.9		0.0		1.1		0.6		2.3		0.8		2.3		3		0.8		4.2		2.2

		3		0.1		0.4		0.7		0.2		1.1		1.9		0.2		1.9		0.6		2.2		0.9		2.2		4		0.8		5.3		2.5

		4		0.5		0.5		0.6		0.5		1.3		2.5		0.5		1.0		0.5		1.6		1.0		2.5		5		1.6		7.8		4.2

		5		0.1		0.1		0.4		0.5		1.2		2.1		0.1		0.5		0.4		0.7		0.6		2.1		6		1.7		6.9		3.9

		6		0.1		0.2		0.5		0.7		0.9		2.4		0.0		0.1		0.2		1.1		0.6		2.4		7		0.6		3.1		1.6

		7		0.2		0.1		0.8		0.1		1.0		1.9		0.0		0.1		0.9		1.0		0.6		1.9		8		0.8		4.1		2.1

		8		0.2		0.3		0.8		0.0		1.2		1.8		0.0		0.1		1.4		1.4		0.7		1.8		9		1.2		4.7		2.6

		9		0.4		0.8		0.9		0.1		0.9		1.9		0.1		0.6		1.6		1.2		0.9		1.9		10		0.9		3.9		2.2

		10		0.2		0.3		1.2		0.3		1.1		2.6		0.0		0.4		2.0		1.5		1.0		2.6		Średnia		0.9		4.7		2.4

		11		0.2		0.2		1.1		0.8		1.1		1.9		0.0		0.5		1.1		0.8		0.8		1.9

		12		0.2		0.1		1.0		0.7		1.6		2.5		0.1		0.7		1.5		0.1		0.9		2.5

		13		0.1		0.7		1.1		0.7		2.5		2.3		0.4		0.4		1.4		0.1		1.0		2.3

		14		0.5		0.1		1.0		0.7		2.9		2.2		0.3		0.9		1.6		0.1		1.0		2.9

		15		0.1		0.3		1.0		1.2		2.8		1.5		0.2		0.7		1.6		0.2		1.0		2.8

		16		0.1		0.3		1.1		0.9		2.5		2.1		0.2		1.2		1.8		0.2		1.0		2.5

		17		0.0		0.4		1.2		0.8		1.9		1.2		0.5		0.8		1.4		0.1		0.8		1.9

		18		0.1		0.7		0.8		1.5		3.0		1.6		0.6		1.0		1.8		0.2		1.1		3.0

		19		0.5		0.8		0.7		1.5		2.5		1.0		1.5		0.9		1.9		0.1		1.1		2.5

		20		0.6		0.8		0.9		1.4		2.4		0.7		2.3		0.6		2.2		0.0		1.2		2.4

		21		0.5		0.4		0.9		1.1		2.0		0.5		2.1		0.5		1.6		0.3		1.0		2.1

		22		0.4		0.4		1.0		1.4		1.6		0.3		1.7		0.9		1.1		0.6		0.9		1.7

		23				0.6		1.1		2.5		1.7		0.1		1.8		0.4		1.4		1.1		1.2		2.5

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 01 - 10 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Sierpień		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max max

		0		1.9		3.1		2.0		3.1		4.8		6.1		1.7		2.6		3.1		5.4		3.4		6.1

		1		2.1		2.5		1.4		2.5		2.1		6.9		0.9		2.6		2.5		5.5		2.9		6.9

		2		1.8		2.3		1.6		1.4		3.8		7.7		2.3		2.8		3.1		5.6		3.2		7.7

		3		1.4		2.7		3.3		1.6		6.6		7.3		1.9		3.2		2.7		5.3		3.6		7.3

		4		1.6		2.3		3.0		2.8		3.2		7.7		2.5		2.5		2.6		4.8		3.3		7.7

		5		1.2		2.2		2.6		2.0		3.8		7.8		2.4		2.3		2.5		3.4		3.0		7.8

		6		1.6		1.2		2.5		3.1		3.7		7.9		0.4		1.3		2.3		4.2		2.8		7.9

		7		2.2		1.9		3.5		1.9		3.7		6.7		0.8		1.3		3.9		4.3		3.0		6.7

		8		2.9		2.0		3.8		1.2		4.5		6.3		0.5		2.4		4.7		3.9		3.2		6.3

		9		4.3		2.6		4.2		2.4		4.0		7.5		1.2		2.9		6.0		4.5		4.0		7.5

		10		4.5		2.6		4.6		3.8		6.0		8.7		1.1		3.0		6.1		5.2		4.6		8.7

		11		4.0		3.2		4.5		5.2		7.7		8.6		1.4		4.2		4.8		3.9		4.8		8.6

		12		3.3		3.8		5.0		5.5		9.4		9.8		3.1		4.2		5.5		3.6		5.3		9.8

		13		3.4		4.5		5.8		5.4		11.9		9.7		4.8		5.0		4.8		4.0		5.9		11.9

		14		3.9		5.1		6.2		6.6		13.2		8.9		5.8		6.5		5.6		4.9		6.7		13.2

		15		3.2		5.6		6.6		8.6		13.4		8.7		5.5		6.3		6.2		5.0		6.9		13.4

		16		2.8		5.7		6.7		7.2		14.2		9.3		5.2		6.2		6.1		3.6		6.7		14.2

		17		2.4		6.0		6.0		8.2		13.0		7.8		5.2		4.5		6.1		3.0		6.2		13.0

		18		4.4		5.4		4.5		9.6		13.5		7.4		5.1		3.8		6.0		2.9		6.3		13.5

		19		3.7		9.1		3.8		14.7		14.3		6.2		5.1		5.2		7.0		2.8		7.2		14.7

		20		3.5		7.2		4.4		8.3		10.2		4.3		5.7		5.2		6.9		1.8		5.8		10.2

		21		3.0		2.8		3.0		6.3		8.1		2.2		5.4		7.3		4.8		1.1		4.4		8.1

		22		2.1		2.5		3.7		8.1		6.4		1.2		3.4		7.0		4.5		1.6		4.1		8.1

		23				2.4		7.9		8.6		4.8		1.6		3.0		6.9		5.7		2.9		4.9		8.6

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 01 - 10 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Sierpień		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max śr

		0		1.1		1.6		1.1		1.8		2.5		3.3		1.0		2.1		1.7		3.6		2.0		3.6

		1		1.2		1.4		0.7		1.1		0.8		4.1		0.2		1.9		1.4		3.7		1.7		4.1

		2		1.0		1.0		0.9		0.6		1.9		4.5		0.4		2.0		1.6		4.0		1.8		4.5

		3		0.6		1.2		1.8		0.8		2.7		4.0		0.8		2.4		1.6		3.8		2.0		4.0

		4		1.0		1.1		1.6		1.4		2.2		4.8		1.3		1.6		1.3		3.1		1.9		4.8

		5		0.6		0.8		1.4		1.1		2.2		4.7		0.9		1.2		1.1		1.8		1.6		4.7

		6		0.8		0.6		1.3		1.6		2.0		4.7		0.1		0.6		1.0		2.4		1.5		4.7

		7		1.1		0.7		1.8		0.7		2.1		4.0		0.2		0.6		2.0		2.7		1.6		4.0

		8		1.4		1.0		2.0		0.3		2.5		3.8		0.1		1.0		2.8		2.5		1.7		3.8

		9		2.1		1.6		2.3		0.9		2.2		4.4		0.5		1.5		3.4		2.7		2.2		4.4

		10		1.9		1.4		2.9		1.7		3.3		5.5		0.5		1.5		3.6		3.2		2.6		5.5

		11		1.9		1.6		2.7		2.6		3.9		5.4		0.5		2.0		2.6		2.2		2.5		5.4

		12		1.7		1.9		2.8		2.6		5.0		5.8		1.2		2.3		3.1		1.7		2.8		5.8

		13		1.8		2.4		3.2		2.6		6.7		5.5		2.5		2.2		2.7		1.9		3.2		6.7

		14		2.0		2.2		3.3		3.2		7.5		5.2		2.4		3.3		3.3		2.0		3.4		7.5

		15		1.3		2.6		3.5		4.1		7.3		4.8		2.3		2.8		3.6		2.4		3.5		7.3

		16		1.1		2.5		3.7		3.0		7.8		4.7		2.4		3.2		3.6		1.7		3.4		7.8

		17		0.9		2.7		3.1		3.6		7.2		3.8		2.6		2.2		3.4		1.4		3.1		7.2

		18		1.4		2.6		2.5		4.6		7.8		3.8		2.5		2.3		3.4		1.3		3.2		7.8

		19		1.8		3.5		1.8		5.8		7.0		3.2		3.2		2.8		3.8		1.1		3.4		7.0

		20		1.7		3.0		2.5		3.6		5.5		2.0		4.0		2.2		4.0		0.6		2.9		5.5

		21		1.4		1.4		1.8		2.9		4.4		1.1		3.4		3.0		2.8		0.6		2.3		4.4

		22		1.2		1.3		1.8		4.0		3.8		0.6		2.3		3.1		2.5		1.0		2.2		4.0

		23				1.2		3.2		5.1		3.1		0.8		2.3		2.6		3.0		1.8		2.6		5.1
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wrzesień2 vw40

		



średnia

max z min

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych minimów i max z min v wiatru h=40m Wał Ruda 
01-10 sierpień 2008



październik1 vw40

		



średnia

max z max

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych maksimów i max z max          v wiatru h=40m Wał Ruda 01-10 sierpień 2008



październik2 vw40

		



&CNaczelna Organizacja Techniczna 
Rada w Tarnowie

&C
Zestawienie kwartalne
Ciężkowice 2008

średnia

max z śr

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych średnich i max z śr v wiatru h=40m Wał Ruda 01-10 sierpień 2008



październik3 vw40

		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 11 - 20 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m																										Zestawienie wyników dla 11-20sierpień Wał Ruda h=40m

		Sierpień		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max min		Sierpień		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0		0.9		1.6		1.4		0.2		0.4		0.4		0.3		1.3		0.8		0.2		0.8		1.6		11		0.6		3.5		1.7

		1		0.7		1.4		1.4		0.1		0.3		1.3		0.3		1.0		0.4		0.3		0.7		1.4		12		1.2		5.2		2.9

		2		0.6		0.8		0.2		0.0		1.0		1.4		0.3		0.1		0.4		0.4		0.5		1.4		13		1.0		4.0		2.3

		3		0.5		1.0		0.2		0.0		1.3		1.1		0.5		0.8		0.4		0.4		0.6		1.3		14		0.8		2.9		1.7

		4		0.4		1.5		1.2		0.4		1.1		1.5		0.7		0.5		0.3		0.5		0.8		1.5		15		1.2		5.4		3.1

		5		0.1		1.5		1.2		0.3		1.5		1.5		0.5		0.3		0.0		0.2		0.7		1.5		16		1.0		5.1		2.8

		6		0.0		1.7		0.5		0.0		1.0		1.2		0.4		0.1		0.3		0.2		0.5		1.7		17		1.1		5.0		2.7

		7		0.1		1.2		0.1		0.3		1.4		0.5		0.2		0.0		0.0		0.3		0.4		1.4		18		0.4		3.0		1.4

		8		0.1		1.1		0.7		0.0		1.7		0.3		0.9		0.1		0.2		0.1		0.5		1.7		19		0.7		3.1		1.6

		9		0.1		0.7		1.8		0.2		1.8		0.3		1.9		0.7		0.3		0.6		0.8		1.9		20		0.8		4.1		2.1

		10		0.0		0.6		2.2		1.1		1.4		1.3		2.1		0.4		0.3		0.4		1.0		2.2		Średnia		0.87		4.13		2.24

		11		0.3		0.6		1.9		0.6		0.5		1.6		2.1		0.1		0.1		0.3		0.8		2.1

		12		0.1		0.9		3.1		0.5		0.4		1.6		1.6		0.3		0.5		0.7		1.0		3.1

		13		0.6		1.1		2.8		0.8		2.3		1.3		2.0		0.3		0.9		0.4		1.3		2.8

		14		0.5		1.2		2.0		1.1		3.1		0.9		1.2		0.1		0.4		1.1		1.2		3.1

		15		0.2		1.4		0.6		1.2		3.2		0.9		1.1		0.1		0.2		1.9		1.1		3.2

		16		0.1		1.2		0.0		1.2		2.7		0.7		1.9		0.1		0.6		2.8		1.1		2.8

		17		0.5		1.4		0.1		1.7		2.0		1.7		1.6		0.1		0.6		1.9		1.2		2.0

		18		0.6		1.3		0.8		1.6		1.6		1.2		1.3		0.4		0.9		0.7		1.0		1.6

		19		0.5		1.4		0.3		1.4		1.3		1.2		0.9		0.7		1.6		1.0		1.0		1.6

		20		1.5		1.6		0.0		1.6		1.0		0.8		1.2		0.7		1.4		1.4		1.1		1.6

		21		1.4		1.1		0.0		0.6		1.9		0.8		0.8		0.7		1.7		1.0		1.0		1.9

		22		1.9		1.1		0.2		1.2		1.2		0.7		1.1		0.8		1.1		1.0		1.0		1.9

		23		2.1		1.1		0.5		2.2		0.7		0.5		1.0		0.5		0.6		0.6		1.0		2.2

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 11 - 20 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Sierpień		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max max

		0		3.0		3.6		2.7		1.3		2.6		1.9		2.7		3.8		2.3		1.4		2.5		3.8

		1		3.0		2.8		3.4		1.3		2.4		3.8		3.2		3.1		1.9		2.0		2.7		3.8

		2		2.5		1.8		1.4		0.5		3.3		4.5		1.9		2.1		1.2		2.0		2.1		4.5

		3		2.2		2.3		1.7		1.0		4.3		4.2		2.5		2.8		1.6		1.6		2.4		4.3

		4		2.5		3.5		3.5		1.6		3.4		6.9		2.5		2.8		2.6		2.5		3.2		6.9

		5		1.6		3.1		3.3		2.1		3.6		7.0		3.0		1.8		1.3		1.6		2.8		7.0

		6		1.0		3.6		1.9		1.7		3.5		5.5		2.2		1.2		1.3		1.6		2.4		5.5

		7		2.6		5.4		1.6		2.6		3.7		2.8		2.3		1.1		1.1		2.4		2.6		5.4

		8		2.1		5.4		4.0		1.1		5.0		2.2		5.2		1.8		2.1		2.9		3.2		5.4

		9		1.8		6.5		8.7		2.1		6.5		2.5		8.7		3.9		2.7		3.5		4.7		8.7

		10		2.7		6.0		8.3		3.5		5.2		4.6		9.3		3.6		4.0		4.0		5.1		9.3

		11		3.3		6.5		9.0		3.7		3.3		7.7		8.4		4.4		4.0		5.3		5.6		9.0

		12		4.2		6.9		10.4		4.2		5.3		7.7		7.7		4.9		5.2		6.3		6.3		10.4

		13		4.9		6.8		9.5		4.3		7.2		7.3		8.4		4.6		5.8		5.8		6.5		9.5

		14		5.7		8.4		7.2		4.0		8.7		5.2		7.1		2.8		5.0		7.5		6.2		8.7

		15		4.8		8.9		3.6		4.6		9.3		5.4		7.1		4.1		4.6		9.7		6.2		9.7

		16		4.8		8.9		2.2		5.0		9.4		5.7		7.6		3.0		4.5		9.5		6.1		9.5

		17		5.0		8.2		3.1		5.3		7.5		8.5		8.7		2.4		4.0		7.4		6.0		8.7

		18		4.0		6.2		3.0		4.2		6.0		6.2		5.9		2.3		3.3		4.5		4.6		6.2

		19		4.2		4.8		1.6		3.4		4.2		6.1		4.3		1.8		3.6		3.1		3.7		6.1

		20		4.7		4.1		0.9		2.8		3.5		4.5		3.0		2.4		3.0		4.9		3.4		4.9

		21		4.0		4.6		0.7		2.8		11.4		4.8		2.6		2.4		2.8		3.0		3.9		11.4

		22		4.7		3.1		1.9		3.3		6.0		3.7		2.6		2.3		3.3		3.1		3.4		6.0

		23		4.2		3.3		3.1		4.2		4.1		3.9		2.9		2.5		2.5		3.4		3.4		4.2

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 11 - 20 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Sierpień		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max śr

		0		1.8		2.4		2.1		0.7		1.3		1.0		1.2		2.3		1.3		0.6		1.5		2.4

		1		1.6		2.0		2.3		0.4		1.3		2.6		1.6		1.9		0.9		1.0		1.6		2.6

		2		1.4		1.3		0.7		0.0		1.9		2.8		1.0		0.8		0.8		1.0		1.2		2.8

		3		1.1		1.6		0.6		0.3		2.6		2.6		1.3		1.6		0.8		0.9		1.3		2.6

		4		1.2		2.5		2.3		1.0		2.2		3.7		1.4		1.5		1.2		1.2		1.8		3.7

		5		0.7		2.4		2.3		1.0		2.4		3.8		1.5		0.9		0.4		0.7		1.6		3.8

		6		0.3		2.5		1.1		0.7		2.1		2.8		1.2		0.5		0.7		0.8		1.3		2.8

		7		0.9		2.8		0.6		1.2		2.4		1.4		0.9		0.4		0.3		1.2		1.2		2.8

		8		0.7		3.0		2.0		0.3		3.1		1.2		2.7		0.7		0.9		1.4		1.6		3.1

		9		0.8		3.3		4.7		1.0		3.6		1.3		4.7		2.0		1.3		1.9		2.5		4.7

		10		1.2		2.9		5.1		2.3		2.9		2.8		5.3		1.8		1.8		2.0		2.8		5.3

		11		1.6		3.3		5.2		1.9		1.6		4.2		5.2		1.6		1.9		2.5		2.9		5.2

		12		1.6		3.4		6.3		1.9		2.4		4.2		4.2		2.2		2.7		2.9		3.2		6.3

		13		2.3		3.4		5.5		2.5		4.8		4.1		4.7		1.8		3.2		2.5		3.5		5.5

		14		2.5		4.2		4.3		2.5		5.8		2.8		3.8		1.3		2.6		3.6		3.3		5.8

		15		2.1		4.5		1.8		2.6		6.3		3.0		3.7		1.7		2.0		5.2		3.3		6.3

		16		1.9		4.2		0.7		3.0		5.9		2.6		4.2		1.4		2.2		5.5		3.2		5.9

		17		2.4		4.3		1.2		3.5		4.4		4.3		4.2		1.1		2.0		4.1		3.2		4.4

		18		1.9		3.3		1.8		2.8		3.3		3.4		3.0		1.2		2.1		2.2		2.5		3.4

		19		2.3		2.7		0.8		2.4		2.6		3.4		2.1		1.2		2.4		1.8		2.2		3.4

		20		3.1		2.8		0.2		2.1		2.3		2.2		1.9		1.5		2.2		2.7		2.1		3.1

		21		2.6		2.6		0.2		1.6		5.2		2.4		1.5		1.3		2.1		2.0		2.2		5.2

		22		2.9		1.8		0.9		2.2		3.0		1.9		1.8		1.3		1.9		1.8		2.0		3.0

		23		2.9		1.9		1.5		3.2		1.9		1.7		2.1		1.3		1.4		1.6		2.0		3.2
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średnia
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godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych minimów i max z min v wiatru h=40m Wał Ruda 11-20 sierpień 2008



Arkusz1

		



średnia

max z max

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych maksimów i max z max v wiatru h=40m Wał Ruda 11-20 sierpień 2008



		



&CNaczelna Organizacja Techniczna 
Rada w Tarnowie

&C
Zestawienie kwartalne
Ciężkowice 2008

średnia

max z śr

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych średnich i max z śr v wiatru h=40m Wał Ruda 11-20 sierpień 2008



		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 21-31 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m																												Zestawienie wyników dla 21-31sierpień Wał Ruda h=40m

		Sierpień		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		srednia		max min		Sierpień		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0		1.0		0.2		1.2		0.6		1.5		1.2		1.1		0.3		1.0		2.3		2.0		1.1		2.3		21		1.1		4.7		2.6

		1		1.0		0.0		1.7		0.6		1.4		0.7		1.1		0.1		1.1		2.0		2.2		1.1		2.2		22		0.4		2.1		1.0

		2		1.0		0.0		2.2		0.6		1.1		0.2		0.7		0.0		0.9		1.6		1.6		0.9		2.2		23		1.5		5.7		3.2

		3		1.2		0.0		1.7		0.5		1.4		0.3		0.0		0.4		1.2		1.4		1.4		0.9		1.7		24		0.8		4.5		2.3

		4		1.1		0.0		1.1		0.7		1.1		0.2		0.1		0.7		1.8		1.6		1.3		0.9		1.8		25		1.3		5.4		3.0

		5		1.4		0.0		1.2		0.3		1.1		0.0		0.1		0.4		1.1		1.7		1.6		0.8		1.7		26		0.7		3.5		1.8

		6		1.2		0.0		0.9		0.0		0.8		0.3		0.1		0.2		0.9		2.1		0.6		0.6		2.1		27		0.3		2.4		1.1

		7		1.4		0.0		0.5		0.5		0.9		0.3		0.9		0.1		0.7		2.0		0.5		0.7		2.0		28		0.9		3.9		2.1

		8		1.6		0.0		0.8		0.9		1.5		0.2		0.1		0.1		0.7		2.2		0.9		0.8		2.2		29		1.9		7.5		4.2

		9		1.6		0.0		2.3		0.5		1.1		0.4		0.2		0.6		1.6		2.1		0.2		1.0		2.3		30		1.8		5.4		3.4

		10		1.0		0.1		2.4		0.1		0.8		0.5		0.1		1.3		2.0		2.1		0.4		1.0		2.4		31		0.8		3.2		1.8

		11		0.8		0.1		2.1		0.1		1.5		1.0		0.0		1.4		3.0		1.8		0.2		1.1		3.0		Średnia		1.03		4.38		2.65

		12		1.2		0.1		2.1		0.3		1.3		0.3		0.0		1.6		2.7		2.2		0.1		1.1		2.7

		13		1.4		0.1		1.7		0.1		1.2		0.4		0.0		1.6		2.4		1.9		0.4		1.0		2.4

		14		2.0		0.1		1.5		0.3		1.7		0.9		0.2		1.8		2.6		1.9		0.0		1.2		2.6

		15		1.2		0.0		2.4		1.3		1.8		1.9		0.2		1.7		2.1		1.6		0.5		1.3		2.4

		16		1.2		0.4		1.9		1.4		1.6		1.9		0.0		1.0		2.4		1.2		0.3		1.2		2.4

		17		1.5		0.7		1.3		1.3		1.2		0.9		0.1		0.9		2.7		1.3		0.2		1.1		2.7

		18		0.9		1.4		0.9		1.7		1.5		0.9		0.2		0.7		2.7		1.1		0.8		1.2		2.7

		19		0.9		1.0		0.8		0.9		1.5		1.3		0.7		0.4		2.1		1.3		1.0		1.1		2.1

		20		0.5		0.9		1.4		0.8		1.1		0.6		0.6		1.0		1.9		1.5		0.9		1.0		1.9

		21		0.0		1.1		1.6		1.7		1.2		0.5		0.7		1.3		2.2		2.2		0.7		1.2		2.2

		22		0.1		1.3		1.1		2.3		0.9		0.9		0.1		1.3		2.1		1.9		0.4		1.1		2.3

		23		0.0		1.5		1.3		2.4		1.1		0.2		0.0		1.5		2.9		2.2		0.4		1.2		2.9

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 21 - 31 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Sierpień		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		srednia		max max

		0		3.3		1.2		2.1		3.3		8.6		3.7		2.5		2.4		3.7		6.6		5.0		3.9		8.6

		1		3.7		0.8		3.0		2.2		6.1		3.0		2.8		1.4		3.8		5.5		5.2		3.4		6.1

		2		4.2		1.3		3.9		2.5		5.5		2.3		2.7		1.9		2.9		5.3		4.9		3.4		5.5

		3		4.7		0.9		3.5		1.9		5.3		2.3		1.5		2.4		3.8		4.0		4.1		3.1		5.3

		4		4.3		0.5		3.7		2.4		5.0		2.0		1.2		2.6		4.1		4.0		4.0		3.1		5.0

		5		5.1		0.7		5.4		2.4		5.2		1.4		1.3		2.6		3.1		4.3		4.6		3.3		5.4

		6		4.3		0.9		4.6		1.3		3.5		2.4		1.9		1.3		3.2		5.0		3.1		2.9		5.0

		7		4.7		0.4		3.1		2.9		4.3		2.3		3.2		1.9		3.0		5.4		3.1		3.1		5.4

		8		5.6		1.0		6.1		3.5		7.3		2.8		2.2		2.4		4.5		6.9		3.4		4.2		7.3

		9		5.7		1.5		9.1		2.2		6.1		3.4		2.6		3.8		8.2		7.9		3.3		4.9		9.1

		10		5.0		1.9		11.7		1.9		5.4		4.1		2.8		6.0		9.3		8.1		3.4		5.4		11.7

		11		6.5		3.5		10.6		2.4		7.1		5.0		2.8		6.7		10.9		7.7		3.0		6.0		10.9

		12		7.3		3.9		8.8		3.0		6.2		4.6		2.4		6.8		10.9		8.5		3.3		6.0		10.9

		13		7.2		4.2		8.2		2.8		6.6		5.0		2.2		8.0		11.1		8.4		2.9		6.1		11.1

		14		8.5		3.5		8.7		3.0		8.4		6.8		3.7		7.1		10.7		6.8		2.2		6.3		10.7

		15		7.7		2.5		8.7		4.8		7.6		7.1		4.5		6.3		10.8		6.0		3.3		6.3		10.8

		16		6.8		3.1		7.8		8.9		7.1		6.5		3.0		5.4		10.9		4.7		2.8		6.1		10.9

		17		6.2		2.6		5.8		9.1		4.4		4.1		2.1		4.7		12.2		4.8		2.2		5.3		12.2

		18		3.1		3.4		3.9		9.7		4.2		3.1		1.5		2.6		11.7		3.3		1.7		4.4		11.7

		19		2.2		2.8		3.4		4.6		3.7		3.0		2.3		1.6		8.1		2.8		1.5		3.3		8.1

		20		2.2		2.7		3.4		5.2		2.7		1.8		2.6		3.0		8.1		2.9		2.1		3.3		8.1

		21		0.8		2.8		4.1		7.4		2.7		2.0		3.0		3.5		8.2		3.4		3.0		3.7		8.2

		22		1.4		2.4		3.1		8.9		2.8		3.0		1.7		3.5		7.2		3.6		2.7		3.7		8.9

		23		1.4		2.8		3.2		11.2		3.3		2.1		0.7		5.2		9.2		3.7		1.4		4.0		11.2

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 21 - 31 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Sierpień		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		srednia		max śr

		0		2.0		0.7		1.6		1.9		4.2		2.5		1.6		1.1		2.1		4.1		3.5		2.3		4.2

		1		2.1		0.2		2.3		1.4		3.2		1.7		1.8		0.5		2.2		3.5		3.6		2.0		3.6

		2		2.3		0.3		3.2		1.4		3.0		1.1		1.5		0.7		1.7		3.2		3.0		1.9		3.2

		3		2.6		0.3		2.5		1.1		3.0		1.0		0.5		1.2		2.3		2.6		2.7		1.8		3.0

		4		2.4		0.1		2.2		1.4		2.6		0.9		0.5		1.5		2.8		2.5		2.5		1.8		2.8

		5		2.9		0.2		3.1		1.1		2.6		0.4		0.6		1.3		1.9		2.8		3.0		1.8		3.1

		6		2.5		0.1		2.4		0.4		1.9		1.2		0.6		0.7		2.0		3.4		1.5		1.5		3.4

		7		2.8		0.0		1.6		1.4		2.3		1.1		1.9		0.7		1.7		3.4		1.5		1.7		3.4

		8		3.6		0.4		2.6		2.0		3.9		1.4		1.1		0.8		2.0		4.2		2.0		2.2		4.2

		9		3.6		0.6		5.0		1.2		3.0		1.8		1.3		1.9		4.3		4.3		1.6		2.6		5.0

		10		2.8		0.8		6.3		0.8		2.6		2.0		1.1		3.3		5.2		4.6		1.7		2.8		6.3

		11		3.0		1.4		5.6		1.1		4.0		2.5		1.0		3.8		6.2		4.6		1.4		3.1		6.2

		12		3.8		1.4		5.0		1.4		3.2		2.1		0.8		3.9		6.5		5.1		1.4		3.1		6.5

		13		4.1		1.7		4.2		1.1		3.4		2.0		0.8		4.5		6.4		4.9		1.6		3.2		6.4

		14		4.8		1.2		4.6		1.3		4.7		3.4		1.8		4.0		5.7		4.2		0.8		3.3		5.7

		15		3.9		0.9		5.2		3.0		4.4		4.0		1.8		3.5		5.9		3.5		1.8		3.4		5.9

		16		3.8		1.5		4.3		4.8		4.1		3.9		1.2		3.1		5.9		2.7		1.5		3.3		5.9

		17		3.6		1.6		2.9		4.5		2.6		2.2		0.8		2.6		6.4		2.7		1.0		2.8		6.4

		18		1.9		2.3		2.1		4.7		2.6		1.6		0.7		1.6		5.9		1.9		1.2		2.4		5.9

		19		1.4		1.7		1.7		2.3		2.4		1.9		1.4		1.0		4.6		2.0		1.2		2.0		4.6

		20		1.1		1.7		2.1		2.6		1.8		1.2		1.4		1.7		4.6		2.2		1.4		2.0		4.6

		21		0.2		1.7		2.6		4.0		1.9		1.1		1.4		2.1		4.6		2.8		1.5		2.2		4.6

		22		0.7		1.8		1.9		5.0		1.6		1.8		0.6		2.2		4.2		2.7		1.1		2.1		5.0

		23		0.7		2.3		2.1		5.9		2.1		0.7		0.2		3.0		5.7		3.0		0.8		2.4		5.9
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		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 01 - 10 wrzesień 2008 Wał Ruda h = 40 m																										Zestawienie wyników dla 01-10wrzesień Wał Ruda h=40m

		Wrzesień		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max min		Wrzesień		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0		0.2		0.5		1.2		1.7		0.4		1.1		1.5		0.2		0.3		0.0		0.7		1.7		1		0.6		2.6		1.5

		1		0.0		0.8		0.6		1.1		0.8		1.1		0.7		0.0		0.6		0.1		0.6		1.1		2		0.8		3.6		1.9

		2		0.0		0.9		0.2		0.7		0.0		1.0		1.1		0.3		1.5		0.0		0.6		1.5		3		0.8		4.0		2.1

		3		0.0		0.8		0.0		0.8		0.1		0.4		0.2		0.1		1.4		0.1		0.4		1.4		4		0.8		4.1		2.2

		4		0.0		0.4		0.3		2.1		0.1		0.0		0.1		0.5		1.4		0.0		0.5		2.1		5		0.6		2.7		1.5

		5		0.1		0.5		0.3		1.7		0.2		0.0		0.0		0.7		1.7		0.0		0.5		1.7		6		0.7		3.2		1.7

		6		0.1		0.7		0.9		1.9		0.1		1.2		0.2		1.3		1.6		0.0		0.8		1.9		7		0.9		3.8		2.1

		7		0.3		0.0		0.9		0.6		0.1		1.1		0.6		0.5		1.7		0.0		0.6		1.7		8		0.8		3.7		2.0

		8		0.3		0.2		0.7		0.5		0.2		1.0		0.5		0.4		1.6		0.0		0.5		1.6		9		1.0		4.1		2.3

		9		0.6		0.4		0.8		0.6		0.2		1.1		0.7		0.5		1.8		0.2		0.7		1.8		10		0.2		1.9		0.8

		10		0.6		1.1		0.7		0.5		0.4		1.0		1.0		0.2		1.4		0.1		0.7		1.4		Średnia		0.71		3.37		1.81

		11		1.3		0.8		0.7		0.3		0.3		1.4		0.5		1.1		1.2		0.1		0.8		1.4

		12		0.8		0.5		0.2		0.2		0.5		0.4		0.4		1.0		1.0		0.1		0.5		1.0

		13		0.5		0.3		0.5		0.2		0.0		0.0		0.1		1.0		0.7		0.2		0.4		1.0

		14		0.3		0.5		0.8		0.8		0.0		0.3		1.1		1.5		0.9		0.1		0.6		1.5

		15		0.3		0.3		0.7		0.7		0.3		0.4		1.1		1.4		1.4		0.2		0.7		1.4

		16		0.3		0.2		0.4		0.2		0.7		0.3		2.2		1.2		1.6		0.0		0.7		2.2

		17		1.3		0.2		1.0		0.3		1.8		0.9		1.5		1.0		1.0		0.0		0.9		1.8

		18		1.0		0.9		1.8		2.2		1.1		0.8		1.5		0.8		0.5		0.4		1.1		2.2

		19		1.2		1.3		1.6		1.2		1.5		0.5		1.5		1.0		0.0		0.2		1.0		1.6

		20		1.3		1.8		1.4		0.2		1.5		0.6		1.5		1.3		0.0		1.0		1.1		1.8

		21		1.3		1.6		1.3		0.4		1.0		0.7		1.2		1.1		0.0		0.7		0.9		1.6

		22		0.9		1.8		1.2		0.3		1.1		0.7		1.3		0.8		0.0		0.3		0.8		1.8

		23		0.9		1.5		1.7		0.6		0.9		0.7		1.5		0.9		0.0		0.0		0.9		1.7

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 01 - 10 wrzesień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Wrzesień		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max max

		0		0.8		2.9		2.8		4.5		2.0		4.7		3.5		1.4		2.0		0.4		2.5		4.7

		1		0.4		3.6		2.4		3.5		2.0		4.6		2.7		0.3		3.2		0.8		2.4		4.6

		2		0.2		4.3		1.6		2.9		1.1		4.4		3.5		2.2		5.0		0.5		2.6		5.0

		3		0.4		3.6		1.7		3.3		1.1		2.6		1.6		3.4		5.3		0.6		2.4		5.3

		4		0.5		2.7		1.9		4.7		1.3		0.8		1.2		3.6		5.5		0.5		2.3		5.5

		5		0.8		2.8		1.2		3.9		1.4		1.0		1.8		2.3		5.1		0.9		2.1		5.1

		6		1.1		3.4		1.8		3.7		0.9		2.5		2.2		4.2		5.3		0.7		2.6		5.3

		7		1.3		1.8		2.5		2.7		0.9		2.2		2.5		3.3		5.6		0.6		2.3		5.6

		8		2.1		2.6		3.9		3.2		2.4		2.5		3.1		2.6		5.5		1.4		2.9		5.5

		9		3.1		3.2		4.9		4.5		2.4		3.2		5.6		2.7		5.8		2.2		3.8		5.8

		10		3.9		5.8		4.7		4.5		2.5		3.8		5.7		2.2		5.1		1.9		4.0		5.8

		11		5.5		5.5		4.4		4.7		3.2		4.9		4.5		5.9		5.6		2.9		4.7		5.9

		12		5.1		4.8		4.1		3.9		3.9		3.6		4.0		6.2		6.4		3.2		4.5		6.4

		13		4.6		5.8		6.0		4.3		2.7		3.8		3.1		5.9		6.3		5.8		4.8		6.3

		14		4.7		5.6		6.1		5.8		1.4		3.7		5.1		6.6		6.2		4.0		4.9		6.6

		15		4.2		5.1		5.3		5.7		3.5		3.8		5.5		6.0		7.6		3.1		5.0		7.6

		16		4.1		4.2		5.2		4.2		3.7		4.3		6.8		4.6		5.0		2.6		4.5		6.8

		17		4.4		3.1		5.7		2.9		5.1		4.7		5.0		4.3		3.7		1.3		4.0		5.7

		18		2.8		2.0		5.0		12.5		3.5		2.8		5.6		3.5		1.6		1.8		4.1		12.5

		19		2.7		2.2		4.8		4.4		3.4		2.4		5.8		3.6		0.3		1.9		3.2		5.8

		20		2.5		3.4		4.5		1.9		3.2		2.7		4.8		4.4		0.2		2.8		3.0		4.8

		21		2.7		2.6		5.1		2.6		4.2		1.7		3.6		3.0		0.4		2.7		2.9		5.1

		22		1.9		3.1		4.7		1.7		4.9		2.0		2.5		2.9		0.5		1.7		2.6		4.9

		23		3.2		2.2		4.6		2.7		4.6		3.7		2.4		4.0		0.8		0.9		2.9		4.6

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 01 - 10 wrzesień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Wrzesień		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max śr

		0		0.5		1.4		1.9		2.8		1.2		2.5		2.5		0.7		0.9		0.1		1.5		2.8

		1		0.1		2.0		1.3		1.9		1.3		2.5		1.7		0.1		1.6		0.5		1.3		2.5

		2		0.1		2.1		0.7		1.5		0.5		2.2		2.1		1.1		3.0		0.1		1.3		3.0

		3		0.1		1.8		0.5		2.0		0.6		1.2		0.8		1.4		3.2		0.3		1.2		3.2

		4		0.1		1.2		0.8		3.2		0.5		0.2		0.5		1.8		3.1		0.1		1.2		3.2

		5		0.2		1.3		0.7		2.7		0.8		0.2		0.5		1.4		3.2		0.2		1.1		3.2

		6		0.5		1.7		1.3		2.8		0.4		1.9		0.9		2.5		3.2		0.3		1.6		3.2

		7		0.8		0.6		1.5		1.4		0.3		1.5		1.4		1.8		3.4		0.1		1.3		3.4

		8		1.1		1.1		1.9		1.7		1.1		1.6		1.4		1.3		3.4		0.5		1.5		3.4

		9		1.7		1.5		2.5		2.5		1.2		1.8		2.6		1.5		3.6		1.0		2.0		3.6

		10		2.0		2.9		2.4		2.0		1.5		2.1		3.0		1.0		3.1		0.8		2.1		3.1

		11		3.4		2.6		2.3		2.3		1.6		3.2		2.3		3.0		3.2		1.3		2.5		3.4

		12		3.0		2.3		1.6		1.8		1.6		1.8		2.1		3.4		3.5		1.3		2.2		3.5

		13		2.6		2.6		2.8		1.7		1.0		1.7		1.2		3.0		3.1		2.1		2.2		3.1

		14		2.5		2.6		2.8		2.7		0.4		1.6		2.7		3.5		3.1		1.5		2.3		3.5

		15		2.0		2.5		2.7		2.5		1.6		1.7		3.3		3.2		3.7		1.3		2.5		3.7

		16		2.1		1.7		2.5		1.5		2.0		1.8		4.3		2.6		3.1		1.2		2.3		4.3

		17		2.5		1.5		2.9		1.4		3.3		2.4		2.9		2.4		2.1		0.5		2.2		3.3

		18		1.8		1.5		3.2		6.0		2.1		1.6		3.1		1.9		0.9		1.1		2.3		6.0

		19		1.9		1.7		3.0		2.7		2.5		1.3		3.4		2.1		0.1		0.9		2.0		3.4

		20		1.9		2.7		2.8		1.0		2.4		1.2		2.6		2.6		0.0		1.9		1.9		2.8

		21		2.0		2.0		2.9		1.3		2.1		1.1		2.2		2.0		0.0		1.5		1.7		2.9

		22		1.3		2.4		2.6		0.9		2.6		1.3		1.8		1.7		0.1		0.8		1.6		2.6

		23		2.1		1.7		2.7		1.6		2.2		2.2		1.8		2.4		0.3		0.4		1.7		2.7
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średnia

max z śr

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych średnich i max z śr v wiatru h=40m Wał Ruda 01-10 wrzesień 2008



		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 11 - 20 wrzesień 2008 Wał Ruda h = 40 m																										Zestawienie wyników dla 11-20sierpień Wał Ruda h=40m

		Wrzesień		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max min		Sierpień		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0		0.3		0.1		1.4		1.0		2.5		4.3		1.2		1.3		1.8				1.5		4.3		11		0.7		3.5		1.9

		1		1.3		0.2		1.8		1.3		2.8		4.2		1.5		1.5		1.8				1.8		4.2		12		1.4		4.3		2.6

		2		0.0		1.0		1.8		0.8		2.7		4.0		1.3		1.6		1.6				1.6		4.0		13		1.6		5.0		3.0

		3		0.1		0.9		1.4		0.9		3.2		3.7		1.5		1.4		1.6				1.6		3.7		14		1.4		3.9		2.4

		4		0.3		0.5		1.4		0.6		3.1		3.6		1.8		1.2		1.7				1.6		3.6		15		3.8		9.4		6.2

		5		0.6		1.0		1.5		0.6		3.3		3.4		1.6		1.5		1.8				1.7		3.4		16		3.2		8.4		5.5

		6		0.0		1.0		1.2		0.8		3.2		3.6		1.2		1.6		1.9				1.6		3.6		17		1.3		4.0		2.5

		7		0.2		1.1		1.4		0.3		3.7		3.3		1.4		1.5		1.8				1.6		3.7		18		1.4		4.3		2.6

		8		1.1		0.8		1.6		0.0		3.8		3.2		1.4		1.5		1.7				1.7		3.8		19		1.9		6.0		3.6

		9		1.4		1.3		2.1		0.2		4.0		3.4		1.4		1.1		1.8				1.9		4.0		20		0.0		0.0		0.0

		10		0.8		0.9		1.9		1.2		3.7		3.5		1.3		1.7		2.1				1.9		3.7		Średnia		1.67		4.88		3.04

		11		1.0		0.3		1.7		1.2		4.0		3.5		1.3		2.1		2.1				1.9		4.0

		12		1.2		0.0		1.4		2.0		3.6		3.7		1.4		1.8		2.2				1.9		3.7

		13		1.5		1.4		1.2		2.4		3.9		3.4		1.1		1.8		1.9				2.1		3.9

		14		1.1		1.9		1.5		2.4		3.7		3.8		1.5		1.4		1.9				2.1		3.8

		15		1.3		2.8		1.2		2.1		3.5		3.6		1.2		1.3		2.1				2.1		3.6

		16		1.5		3.4		1.4		2.0		4.5		3.4		1.5		1.1		2.2				2.3		4.5

		17		1.2		2.9		1.1		1.4		4.2		3.0		0.9		0.9		2.3				2.0		4.2

		18		0.2		3.3		1.5		1.3		4.1		2.5		0.5		0.9		2.1				1.8		4.1

		19		0.9		2.7		1.7		1.9		4.0		1.8		1.1		1.4		2.1				2.0		4.0

		20		0.5		1.8		1.9		1.8		4.3		2.1		1.3		1.4		1.8				1.9		4.3

		21		0.3		1.5		2.4		1.6		4.6		2.2		1.5		1.3		1.7				1.9		4.6

		22		0.2		1.4		1.8		2.2		4.7		2.3		1.5		1.4		1.9				1.9		4.7

		23		0.1		1.5		1.6		2.7		5.2		1.9		1.4		1.4						2.0		5.2

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 11 - 20 wrzesień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Wrzesień		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max max

		0		2.7		1.9		4.9		3.2		5.7		10.7		4.0		4.4		5.0				4.7		10.7

		1		4.1		2.5		5.0		3.0		6.6		10.8		4.4		4.1		4.8				5.0		10.8

		2		1.4		3.4		5.5		2.4		6.1		10.2		4.2		4.0		4.7				4.7		10.2

		3		1.7		2.8		4.2		2.6		7.0		9.3		4.7		3.5		4.9				4.5		9.3

		4		2.5		2.3		3.2		1.9		7.4		9.3		5.3		3.4		5.2				4.5		9.3

		5		2.6		3.5		3.5		1.6		7.9		9.0		4.7		3.9		5.7				4.7		9.0

		6		1.3		2.5		3.3		1.9		7.9		9.2		4.1		3.9		5.8				4.4		9.2

		7		2.2		2.7		3.9		1.8		9.4		8.4		4.5		4.3		5.5				4.7		9.4

		8		3.7		2.3		4.8		1.3		9.4		9.3		4.5		4.2		5.8				5.0		9.4

		9		4.7		3.5		6.3		2.8		9.4		9.2		4.6		4.2		5.8				5.6		9.4

		10		3.8		3.5		6.8		5.0		10.1		9.0		4.2		5.6		6.6				6.1		10.1

		11		4.7		2.2		6.7		4.8		11.1		8.8		4.1		6.6		7.0				6.2		11.1

		12		5.7		2.2		6.0		4.5		9.8		8.9		4.3		5.9		7.1				6.0		9.8

		13		5.4		4.8		5.0		6.2		9.4		9.5		5.1		5.5		6.7				6.4		9.5

		14		5.5		5.8		5.6		5.7		9.9		9.5		4.9		5.3		5.9				6.5		9.9

		15		5.8		7.2		6.2		4.8		9.5		9.7		3.8		4.6		6.6				6.5		9.7

		16		8.9		8.2		4.8		4.8		11.8		9.1		3.8		3.7		6.5				6.8		11.1

		17		5.5		8.4		4.1		4.1		11.2		7.7		2.8		3.0		7.6				6.0		11.2

		18		2.6		8.6		4.6		3.6		10.5		7.2		1.7		3.2		7.0				5.4		10.5

		19		2.8		7.0		5.1		5.8		10.5		5.0		2.2		3.3		6.2				5.3		10.5

		20		2.6		6.1		5.3		5.0		10.6		5.8		2.8		3.9		6.0				5.3		10.6

		21		1.7		4.5		6.5		4.2		11.2		5.9		3.4		3.9		6.4				5.3		11.2

		22		1.6		3.7		4.8		5.6		11.7		6.1		3.6		4.0		5.9				5.2		11.7

		23		0.9		3.8		3.2		6.3		11.9		5.1		4.0		3.9						4.9		11.9

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 11 - 20 wrzesień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Wrzesień		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max śr

		0		1.2		0.9		2.9		1.9		3.9		7.3		2.4		2.5		3.0				2.9		7.3

		1		2.6		1.1		3.0		2.0		4.5		6.9		2.7		2.5		3.2				3.2		6.9

		2		0.3		2.0		3.4		1.5		4.2		6.7		2.5		2.7		3.0				2.9		6.7

		3		0.6		1.8		2.5		1.7		4.9		6.3		2.8		2.3		3.0				2.9		6.3

		4		1.2		1.3		2.2		1.2		5.1		5.9		3.2		2.1		3.0				2.8		5.9

		5		1.4		2.0		2.3		1.0		5.4		5.8		2.8		2.5		3.3				2.9		5.8

		6		0.4		1.6		2.2		1.4		5.3		5.9		2.5		2.6		3.5				2.8		5.9

		7		0.8		1.8		2.4		0.9		6.1		5.4		2.9		2.7		3.5				2.9		6.1

		8		2.1		1.5		3.1		0.5		6.5		5.7		2.9		2.8		3.4				3.2		6.5

		9		2.9		2.3		3.9		1.3		6.6		6.0		2.8		2.5		3.5				3.5		6.6

		10		2.2		2.1		4.2		2.8		6.5		6.0		2.6		3.5		3.8				3.7		6.5

		11		2.8		1.1		3.8		2.7		7.0		6.0		2.5		4.2		4.0				3.8		7.0

		12		3.0		0.8		3.4		3.1		6.5		5.9		2.7		3.7		4.3				3.7		6.5

		13		3.1		3.0		2.9		4.1		6.6		5.9		2.8		3.4		4.0				4.0		6.6

		14		3.1		3.6		3.2		3.9		6.3		6.2		3.1		3.0		3.6				4.0		6.3

		15		3.1		4.8		3.2		3.3		5.8		6.3		2.4		2.8		4.1				4.0		6.3

		16		4.0		5.6		2.9		3.2		7.5		5.8		2.5		2.1		3.9				4.2		7.5

		17		2.9		5.4		2.4		2.5		7.0		5.0		1.8		1.8		4.3				3.7		7.0

		18		1.4		5.3		2.8		2.4		6.7		4.3		1.1		1.7		4.1				3.3		6.7

		19		1.7		4.5		3.2		3.4		6.2		3.2		1.6		2.2		3.8				3.3		6.2

		20		1.4		3.4		3.3		3.2		7.0		3.6		1.9		2.5		3.6				3.3		7.0

		21		0.8		2.8		4.1		2.6		7.4		3.9		2.3		2.3		3.7				3.3		7.4

		22		0.9		2.3		3.1		3.6		7.9		4.0		2.4		2.6		3.5				3.4		7.9

		23		0.5		2.5		2.1		4.2		8.2		3.3		2.4		2.5						3.2		8.2
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		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 01 - 10 październik 2008 Wał Ruda h = 40 m																										Zestawienie wyników dla 01-11październik Wał Ruda h=40m

		Październik		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max min		Październik		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0						0.5		1.1		1.7		0.3		0.8		0.2		0.1				0.7		1.7		1		0.0		0.0		0.0

		1						0.8		0.4		2.1		0.3		0.6		0.2		0.0				0.6		2.1		2		0.6		3.0		1.5

		2						0.3		0.0		1.9		0.4		0.2		0.6		0.1				0.5		1.9		3		0.6		2.5		1.4

		3						0.1		0.7		1.6		0.2		0.2		0.1		0.1				0.4		1.6		4		1.4		4.6		2.8

		4						0.0		0.5		1.6		0.1		1.1		0.1		0.2				0.5		1.6		5		1.2		4.0		2.5

		5						0.1		1.0		1.6		0.3		1.2		0.5		0.0				0.7		1.6		6		0.5		2.9		1.4

		6						0.5		1.5		1.6		0.0		1.2		0.5		0.3				0.8		1.6		7		0.8		2.9		1.7

		7						0.7		1.0		1.9		0.5		0.5		0.9		0.0				0.8		1.9		8		0.5		1.9		1.1

		8						1.2		1.1		1.2		0.0		0.8		0.9		0.1				0.8		1.2		9		0.2		1.4		0.7

		9						0.4		1.4		1.4		0.2		0.7		1.1		0.0		0.4		0.7		1.4		10		0.7		3.2		1.7

		10						0.6		1.7		1.6		0.9		0.6		0.6		0.0		0.4		0.8		1.7		Średnia		0.6		2.6		1.5

		11						0.9		1.9		1.2		0.5		1.0		0.3		0.0		0.8		0.8		1.9

		12						0.9		2.3		1.3		1.1		1.1		0.7		0.0		1.1		1.1		2.3

		13						0.3		1.8		1.1		0.7		1.1		0.4		0.3		1.0		0.8		1.8

		14						0.1		1.8		0.9		0.3		0.9		0.4		0.7		0.8		0.7		1.8

		15						0.0		2.0		0.7		0.1		1.0		0.7		0.6		1.0		0.8		2.0

		16						0.1		1.6		0.5		0.2		0.9		0.4		0.6		0.5		0.6		1.6

		17						0.1		1.9		0.5		0.5		0.8		1.4		0.4		0.9		0.8		1.9

		18				0.6		0.5		2.0		1.0		0.1		1.3		0.7				0.9		0.9		2.0

		19				0.4		0.1		1.6		0.6		0.8		1.5		0.1				0.7		0.7		1.6

		20				0.4		0.4		1.4		0.0		1.5		1.1		0.3				0.9		0.8		1.5

		21				0.4		1.1		1.7		0.1		0.7		0.4		0.1				1.3		0.7		1.7

		22				0.5		1.6		1.8		0.8		0.8		0.0		0.4				0.3		0.8		1.8

		23				1.0		2.3		1.9		1.0		1.0		0.0		0.2				0.0		0.9		2.3

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 01 - 10 październik 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Październik		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max max

		0						2.7		3.8		5.4		2.4		3.0		0.9		0.7				2.7		5.4

		1						3.7		2.3		6.1		2.7		2.7		1.6		0.7				2.8		6.1

		2						2.6		1.2		5.8		2.5		1.9		1.8		0.5				2.3		5.8

		3						2.0		3.8		5.5		2.1		1.1		0.9		1.1				2.4		5.5

		4						1.4		2.5		5.0		1.9		2.9		0.9		1.7				2.3		5.0

		5						1.1		3.7		4.1		2.1		3.0		1.5		1.1				2.4		4.1

		6						2.4		4.5		4.1		1.8		3.4		2.1		1.7				2.9		4.5

		7						2.6		3.6		4.5		2.1		2.4		2.3		0.7				2.6		4.5

		8						3.3		4.3		4.1		1.7		2.9		2.7		1.3				2.9		4.3

		9						2.3		4.8		4.7		2.7		2.2		3.2		1.5		2.0		2.9		4.8

		10						3.8		4.7		4.7		4.4		2.9		2.1		1.4		2.7		3.3		4.7

		11						3.2		5.6		5.0		4.0		4.0		1.6		1.1		3.6		3.5		5.6

		12						2.9		6.4		5.0		4.7		3.8		2.4		1.4		3.7		3.8		6.4

		13						2.0		5.7		5.2		4.5		4.2		2.7		2.2		3.7		3.8		5.7

		14						1.6		5.4		4.4		3.2		3.7		2.7		2.4		3.9		3.4		5.4

		15						1.4		5.8		3.9		2.9		3.9		2.5		2.8		3.8		3.4		5.8

		16						0.8		5.4		3.1		2.6		3.7		2.0		2.4		3.1		2.9		5.4

		17						1.2		6.4		2.0		1.6		3.4		2.8		1.3		3.5		2.8		6.4

		18				2.6		2.3		6.9		2.0		1.4		4.1		2.0				3.3		3.1		6.9

		19				3.5		1.1		5.5		1.8		3.3		3.9		1.0				2.9		2.9		5.5

		20				2.3		1.8		4.5		1.3		5.8		3.1		1.2				3.0		2.9		5.8

		21				3.1		3.6		4.2		1.7		2.9		2.5		1.3				3.5		2.9		4.2

		22				2.9		4.5		4.7		3.1		3.4		1.1		1.3				2.2		2.9		4.7

		23				3.5		6.3		4.6		4.0		3.3		0.5		1.1				2.5		3.2		6.3

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 01 - 10 październik 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Październik		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		srednia		max śr

		0						1.4		2.2		3.4		1.1		1.7		0.5		0.3				1.5		3.4

		1						2.0		1.2		4.0		1.1		1.4		0.9		0.2				1.5		4.0

		2						1.1		0.5		3.8		1.1		0.8		1.1		0.2				1.2		3.8

		3						0.7		1.9		3.5		1.1		0.5		0.4		0.5				1.2		3.5

		4						0.5		1.2		3.1		0.9		1.8		0.2		0.8				1.2		3.1

		5						0.5		2.2		2.7		1.0		2.0		1.0		0.4				1.4		2.7

		6						1.3		2.9		2.8		0.4		2.2		1.2		0.8				1.7		2.9

		7						1.6		2.0		3.2		1.2		1.4		1.5		0.1				1.6		3.2

		8						2.1		2.5		2.5		0.5		1.8		1.7		0.5				1.7		2.5

		9						1.0		2.7		2.7		1.1		1.3		2.0		0.6		1.1		1.6		2.7

		10						1.8		3.0		3.1		2.4		1.5		1.3		0.6		1.3		1.9		3.1

		11						1.8		3.6		3.0		2.0		2.4		0.8		0.3		2.0		2.0		3.6

		12						1.6		4.0		3.0		2.9		2.2		1.4		0.4		2.0		2.2		4.0

		13						1.0		3.6		3.0		2.4		2.6		1.3		1.1		2.1		2.1		3.6

		14						0.7		3.4		2.7		1.4		2.1		1.4		1.4		2.1		1.9		3.4

		15						0.6		3.5		2.1		1.0		2.1		1.4		1.5		2.2		1.8		3.5

		16						0.4		3.1		1.7		1.1		1.9		1.0		1.4		1.6		1.5		3.1

		17						0.6		3.9		1.1		0.9		1.8		2.1		0.8		2.0		1.7		3.9

		18				1.3		1.3		4.2		1.5		0.6		2.6		1.4				1.9		1.9		4.2

		19				1.6		0.5		3.2		1.0		1.7		2.5		0.4				1.6		1.6		3.2

		20				1.2		1.1		2.7		0.4		3.3		2.0		0.7				1.8		1.7		3.3

		21				1.6		2.3		2.7		0.7		1.6		1.2		0.5				2.4		1.6		2.7

		22				1.4		3.0		3.1		1.6		1.8		0.4		0.8				1.1		1.7		3.1

		23				2.1		4.1		3.3		2.4		2.0		0.1		0.7				0.8		1.9		4.1
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Zestawienie uśrednionych średnich i max z śr v wiatru h=40m Wał Ruda 01-10 październik2008



		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 11 - 20 październik 2008 Wał Ruda h = 40 m																										Zestawienie wyników dla 11-20październik Wał Ruda h=40m

		Październik		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max min		Październik		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0		1.1		0.6		1.7		0.3		1.2		0.9		0.4		1.4		0.9		0.5		0.9		1.7		11		0.5		2.5		1.3

		1		1.2		0.9		1.7		0.6		1.2		0.7		0.7		2.4		0.9		0.0		1.0		1.7		12		0.9		3.9		2.1

		2		0.6		0.8		2.2		0.5		1.4		0.8		2.5		1.8		1.1		0.1		1.2		2.5		13		0.6		2.9		1.5

		3		0.0		0.6		2.3		0.3		1.2		0.8		3.0		1.3		0.9		0.3		1.1		3.0		14		0.6		3.5		1.8

		4		0.0		0.1		2.5		0.1		0.9		0.8		3.2		1.2		1.1		0.5		1.0		3.2		15		0.6		2.3		1.3

		5		0.0		0.1		1.8		0.2		1.0		0.6		2.1		0.9		1.2		0.4		0.8		2.1		16		0.6		3.6		1.8

		6		0.0		1.2		0.1		1.1		0.8		1.0		2.5		1.1		0.7		0.1		0.9		2.5		17		2.1		9.9		5.2

		7		0.2		1.2		0.3		0.2		0.4		0.5		2.4		0.5		0.9		0.2		0.7		2.4		18		1.1		5.3		2.9

		8		0.0		0.4		0.0		0.0		0.2		0.3		2.0		1.0		0.7		0.4		0.5		2.0		19		1.2		5.3		2.8

		9		0.1		0.0		0.7		0.1		0.0		0.1		1.8		1.5		0.5		0.0		0.5		1.8		20		0.5		2.6		1.3

		10		0.1		0.0		0.6		0.1		0.0		0.5		2.9		1.8		1.0		0.1		0.7		2.9		Średnia		0.87		4.18		2.20

		11		0.5		0.7		0.0		0.1		0.1		0.7		2.7		1.8		1.7		0.1		0.8		2.7

		12		0.4		0.8		0.2		0.3		0.0		0.8		2.9		1.6		2.2		0.2		0.9		2.9

		13		0.3		1.6		0.0		0.9		0.4		0.3		3.0		1.4		1.9		0.2		1.0		3.0

		14		0.8		0.9		0.0		1.3		0.1		0.3		2.2		1.2		1.7		0.1		0.9		2.2

		15		0.7		1.4		0.0		0.8		0.2		0.4		1.1		1.4		2.0		0.3		0.8		2.0

		16		0.6		1.0		0.0		1.3		0.5		1.1		1.8		0.7		1.3		0.7		0.9		1.8

		17		0.6		1.0		0.2		1.0		0.5		1.2		1.9		0.2		0.9		0.6		0.8		1.9

		18		0.8		1.1		0.1		1.0		0.7		1.0		2.3		0.1		0.9		0.7		0.9		2.3

		19		0.9		0.8		0.3		0.7		0.2		0.7		1.9		0.6		0.3		1.6		0.8		1.9

		20		0.5		1.5		0.2		1.0		0.2		0.5		2.3		0.8		0.9		1.4		0.9		2.3

		21		0.1		1.4		0.1		1.0		0.6		0.3		1.7		0.8		0.9		1.1		0.8		1.7

		22		0.5		1.6		0.2		1.0		0.8		0.4		2.3		0.7		1.1		1.0		1.0		2.3

		23		0.8		1.6		0.0		1.0		0.8		0.4		1.9		0.6		0.7		0.7		0.9		1.9

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 11 - 20 październik 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Październik		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max max

		0		3.2		2.3		5.3		2.2		4.7		3.4		3.0		7.6		4.3		2.5		3.9		7.6

		1		3.3		3.5		5.5		2.5		4.3		2.9		5.3		9.2		4.2		0.7		4.1		9.2

		2		2.3		3.1		5.6		3.3		4.2		3.5		11.9		7.4		5.2		1.0		4.8		11.9

		3		1.2		3.6		5.7		2.5		3.5		3.8		12.3		7.3		4.9		1.7		4.7		12.3

		4		0.9		1.7		5.7		1.1		2.9		4.2		13.6		6.1		4.4		1.5		4.2		13.6

		5		1.5		1.4		5.3		1.9		2.6		3.8		11.6		5.7		4.8		1.5		4.0		11.6

		6		0.8		3.0		2.2		3.5		2.1		4.5		9.8		4.8		4.2		1.1		3.6		9.8

		7		2.0		3.5		2.3		2.6		1.4		3.1		9.6		3.5		4.0		1.1		3.3		9.6

		8		2.3		2.5		1.2		2.1		1.8		3.2		8.5		5.3		3.7		2.2		3.3		8.5

		9		1.8		1.9		3.5		2.3		0.8		3.1		9.2		7.1		4.3		1.5		3.6		9.2

		10		2.4		2.5		3.1		2.9		0.9		4.0		11.8		8.4		6.5		2.5		4.5		11.8

		11		4.0		4.5		2.0		2.7		1.1		5.7		11.2		9.1		7.4		2.8		5.1		11.2

		12		3.3		6.1		2.0		3.3		1.1		6.7		11.9		8.2		9.5		3.8		5.6		11.9

		13		4.5		6.8		1.4		4.6		2.0		2.6		11.9		8.4		8.7		3.8		5.5		11.9

		14		4.5		5.4		3.2		4.6		1.7		2.3		12.0		7.6		8.9		3.6		5.4		12.0

		15		3.5		6.0		2.5		4.0		1.6		2.5		7.9		6.1		7.9		3.8		4.6		7.9

		16		3.2		5.9		1.8		6.0		1.7		2.8		8.7		3.4		5.4		3.4		4.2		8.7

		17		1.8		3.1		0.8		4.1		1.5		3.5		9.4		1.0		3.8		2.2		3.1		9.4

		18		1.8		3.0		0.8		4.7		1.6		4.7		11.0		0.5		4.3		1.9		3.4		11.0

		19		2.9		2.8		2.1		3.5		1.9		3.8		9.0		1.7		3.7		3.6		3.5		9.0

		20		3.2		4.5		2.3		4.2		1.9		3.0		9.1		1.7		3.6		4.0		3.8		9.1

		21		1.2		4.8		2.5		4.7		2.7		3.5		8.5		1.6		4.0		5.3		3.9		8.5

		22		2.0		5.5		1.8		4.9		3.3		4.0		10.1		3.2		5.1		4.2		4.4		10.1

		23		2.6		5.6		0.7		5.2		3.4		2.9		9.5		2.7		5.4		2.9		4.1		9.5

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 11 - 20 październik 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Październik		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		srednia		max śr

		0		2.2		1.2		3.2		1.1		2.7		1.9		1.4		3.9		2.1		1.2		2.1		3.9

		1		2.3		1.9		3.3		1.4		2.5		1.6		2.4		4.9		2.2		0.1		2.3		4.9

		2		1.4		1.6		3.7		1.6		2.5		1.9		6.3		4.0		2.7		0.3		2.6		6.0

		3		0.3		1.6		4.0		1.1		2.3		2.9		6.5		3.8		2.3		0.9		2.6		6.5

		4		0.2		0.5		4.0		0.4		1.8		2.0		7.1		3.3		2.3		0.9		2.3		7.1

		5		0.6		0.5		3.3		1.0		1.7		1.8		5.9		2.8		2.4		0.8		2.1		5.9

		6		0.1		1.9		0.7		2.2		1.3		2.2		5.5		2.5		2.1		0.6		1.9		5.5

		7		0.8		2.3		1.1		1.2		0.8		1.4		5.1		1.7		2.1		0.6		1.7		5.1

		8		0.8		1.1		0.4		0.6		1.0		1.5		4.5		2.8		1.8		1.1		1.6		4.5

		9		0.9		0.5		1.8		0.9		0.2		1.2		4.6		4.0		1.9		0.3		1.6		4.6

		10		1.2		1.1		1.8		1.1		0.3		1.8		6.6		5.0		3.0		1.0		2.3		6.6

		11		2.0		2.1		0.7		1.1		0.5		2.7		6.4		5.2		4.3		1.2		2.6		6.4

		12		1.8		3.1		0.9		1.6		0.4		2.9		6.7		4.4		5.3		1.7		2.9		6.7

		13		2.0		3.9		0.5		2.6		1.1		1.2		6.8		4.8		4.9		1.8		3.0		6.8

		14		2.5		3.0		1.0		2.7		0.6		1.1		6.4		3.8		4.8		1.5		2.7		6.4

		15		1.9		3.3		1.0		1.9		0.8		1.4		3.5		3.1		4.5		1.7		2.3		4.5

		16		1.7		3.0		0.7		3.1		1.0		2.0		4.7		1.8		3.0		1.8		2.3		4.7

		17		1.0		1.8		0.5		2.2		0.9		2.2		4.9		0.5		2.0		1.3		1.7		4.9

		18		1.2		1.9		0.3		2.4		1.1		2.3		5.8		0.2		2.2		1.2		1.9		5.8

		19		1.7		1.5		1.0		1.9		1.0		1.8		4.8		1.1		1.9		2.4		1.9		4.8

		20		1.6		2.6		1.0		2.4		1.9		1.4		5.0		1.2		2.0		2.5		2.2		5.0

		21		0.5		2.9		0.9		2.4		1.4		1.6		4.5		1.1		2.2		2.8		2.0		4.5

		22		1.1		3.2		0.7		2.5		1.8		1.7		5.3		1.7		2.7		2.2		2.3		5.3

		23		1.3		3.4		0.0		3.0		1.8		1.3		4.8		1.4		2.7		1.6		2.1		4.8
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średnia

max z max

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych maksimów i max z max v wiatru h=40m Wał Ruda 11-20 październik 2008



		



&CNaczelna Organizacja Techniczna 
Rada w Tarnowie

&C
Zestawienie kwartalne
Ciężkowice 2008

średnia

max z śr

godzina

średnia godzinna

Zestawienie uśrednionych średnich i max z śr v wiatru h=40m Wał Ruda 11-20 październik 2008



		Zestawienie minimów i uśredionych minimów 21-31 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m																												Zestawienie wyników dla 21-31sierpień Wał Ruda h=40m

		Sierpień		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		srednia		max min		Sierpień		Vw40min		Vw40max		Vw40śr

		0		0.7		0.9		0.2		0.1		0.9		0.7		0.7		0.4		1.4		2.7		0.9		0.9		2.7		21		1.1		4.3		2.4

		1		1.2		0.8		0.5		0.0		0.4		0.6		0.7		0.7		1.3		2.2		0.7		0.8		2.2		22		0.6		2.4		1.5

		2		1.2		0.3		2.0		0.0		0.9		1.1		0.6		0.7		1.4		3.1		0.7		1.1		3.1		23		1.3		4.9		2.7

		3		0.8		0.6		1.9		0.0		0.4				0.5		1.0		1.3		3.3		0.5		1.0		3.3		24		1.5		4.1		2.6

		4		0.9		0.5		1.0		0.5		0.2		0.1		0.5		1.0		1.3		2.6		0.5		0.8		2.6		25		0.3		1.8		0.9

		5		0.9		0.7		1.0		0.9		0.3		0.1		0.4		0.9		2.7		3.6		0.3		1.1		3.6		26		0.7		2.8		1.6

		6		0.9		0.5		2.4		0.9		0.3		0.3		0.8		0.4		2.7		3.8		0.1		1.2		3.8		27		1.1		5.0		2.7

		7		1.0		0.7		2.7		1.8		0.2		0.6		0.9		1.1		2.9		5.0		0.2		1.6		5.0		28		1.1		5.2		2.8

		8		1.3		0.8		2.5		2.2		0.1		1.2		1.1		1.9		2.6		4.5		0.3		1.7		4.5		29		2.2		7.6		4.6

		9		1.2		0.3		2.1		1.9		0.0		1.0		0.9		1.6		3.1		3.3		0.6		1.5		3.3		30		2.7		10.2		5.9

		10		0.9		0.5		1.8		1.9		0.0		0.6		0.9		1.3		1.9		3.8		0.4		1.3		3.8		31		0.9		4.0		2.1

		11		0.6		0.1		2.0		2.8		0.1		0.1		1.0		1.3		2.1		4.6		0.4		1.4		4.6		Średnia		1.12		4.38		2.75

		12		0.9		0.3		1.5		2.8		0.0		0.7		1.6		0.7		1.9		3.4		1.1		1.4		3.4

		13		0.8		0.0		1.3		2.5		0.2		0.3		2.0		1.4		1.7		4.3		1.7		1.5		4.3

		14		1.4		0.6		1.2		2.5		0.2		0.8		1.5		1.0		3.3		2.7		1.7		1.5		3.3

		15		1.5		0.7		0.9		1.9		0.1		1.2		1.6		1.2		2.7		2.3		0.8		1.4		2.7

		16		1.7		1.3		1.0		2.1		0.1		1.3		1.3		1.3		3.0		1.9		0.3		1.4		3.0

		17		1.3		0.4		0.8		1.9		0.2		0.2		1.3		1.3		3.5		1.9		0.6		1.2		3.5

		18		1.4		0.7		0.9		2.1		0.1		1.5		1.4		1.1		2.5		1.7		1.2		1.3		2.5

		19		1.3		0.8		1.1		1.6		0.0		1.3		1.4		0.6		1.1		1.1		1.7		1.1		1.7

		20		0.9		0.9		1.1		1.5		0.0		1.1		0.9		1.0		1.8		0.7		1.8		1.1		1.8

		21		0.9		0.8		0.1		1.3		0.4		0.7		1.0		1.4		2.8		0.7		0.7		1.0		2.8

		22		1.0		0.4		0.1		0.9		0.6		0.6		1.3		1.8		2.4		0.8		1.5		1.0		2.4

		23		1.0		0.4		0.0		0.9		0.7		0.7		0.9		1.9		2.1		1.0		2.3		1.1		2.3

		Zestawienie maksimów i uśredionych maksimów 21 - 31 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Sierpień		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		srednia		max max

		0		2.9		3.8		1.9		1.6		1.9		1.7		3.3		3.6		5.0		7.1		6.3		3.6		7.1

		1		3.4		3.7		3.0		1.1		2.2		2.2		3.3		3.1		3.9		8.3		6.3		3.7		8.3

		2		4.5		2.6		7.4		1.3		2.9		3.1		3.2		3.7		3.0		7.9		5.9		4.1		7.9

		3		3.8		2.9		7.3		1.3		2.4				2.9		4.4		2.7		8.6		5.6		4.2		8.6

		4		3.7		2.8		5.2		2.4		2.2		1.6		2.7		5.3		3.9		9.6		5.1		4.0		9.6

		5		3.5		2.8		5.2		2.7		2.4		1.4		2.1		4.8		6.0		11.8		2.8		4.1		11.8

		6		2.8		3.4		8.7		3.0		2.2		1.5		2.6		3.2		6.5		12.5		2.1		4.4		12.5

		7		3.7		2.5		9.2		5.0		2.3		2.7		3.4		4.6		6.9		16.0		2.2		5.3		16.0

		8		4.6		2.3		9.1		5.4		1.9		3.5		4.1		6.8		7.1		15.6		2.4		5.7		15.6

		9		5.2		2.7		8.3		5.1		1.9		2.9		4.8		7.0		11.5		14.3		4.5		6.2		14.3

		10		5.1		3.3		8.0		5.3		1.5		2.7		5.1		5.2		9.7		13.3		3.8		5.7		13.3

		11		5.0		3.4		6.7		6.8		1.4		1.9		6.7		6.8		10.1		14.0		3.2		6.0		14.0

		12		5.5		3.2		5.7		6.7		1.8		2.9		7.8		6.8		10.5		13.8		4.2		6.3		13.8

		13		5.7		3.0		5.0		6.3		2.2		3.0		7.8		7.5		9.8		13.1		5.2		6.2		13.1

		14		5.5		3.5		4.3		6.7		1.8		3.5		7.0		6.2		12.2		11.5		4.9		6.1		12.2

		15		5.9		3.1		3.4		6.0		1.4		3.8		6.7		5.8		8.7		10.5		3.6		5.4		10.5

		16		4.8		3.0		3.6		5.7		1.6		3.2		6.2		5.9		9.6		9.8		2.4		5.1		9.8

		17		3.8		1.9		2.0		5.2		1.9		1.4		5.7		5.7		9.8		10.8		2.2		4.6		10.8

		18		5.2		0.7		2.7		4.9		1.4		3.5		6.6		5.0		9.2		7.6		4.4		4.7		9.2

		19		4.8		0.8		3.0		4.5		0.7		3.5		6.1		4.3		5.3		5.4		4.8		3.9		6.1

		20		3.9		0.9		3.0		3.8		0.7		3.1		5.5		5.2		5.8		7.8		3.5		3.9		7.8

		21		3.8		0.8		1.9		3.6		1.8		3.7		5.2		5.1		7.0		5.4		3.2		3.8		7.0

		22		3.3		0.4		1.7		2.5		2.0		3.5		4.8		4.8		8.4		5.2		3.5		3.6		8.4

		23		3.6		0.4		1.9		2.3		1.4		3.8		5.4		4.9		9.6		5.8		4.3		3.9		9.6

		Zestawienie średnich wartości i uśredionych średnich 21 - 31 sierpień 2008 Wał Ruda h = 40 m

		Sierpień		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		srednia		max śr

		0		1.5		2.0		0.9		0.7		1.4		1.2		1.7		1.5		2.9		4.6		3.0		1.9		4.6

		1		2.0		1.9		1.5		0.4		1.1		1.4		1.6		1.6		2.5		4.5		2.6		1.9		4.5

		2		2.5		1.1		4.2		0.4		1.8		1.9		1.4		1.8		2.0		5.2		2.4		2.2		5.2

		3		2.0		1.4		4.3		0.3		1.2				1.4		2.3		2.0		5.6		2.4		2.3		5.6

		4		2.1		1.3		2.5		1.2		1.1		0.8		1.2		2.5		2.5		5.5		2.2		2.1		5.5

		5		1.9		1.4		2.7		1.7		1.1		0.6		1.0		2.6		4.1		6.8		1.3		2.3		6.8

		6		1.7		1.6		4.9		1.8		1.1		0.8		1.6		1.6		4.5		7.7		0.8		2.6		7.7

		7		2.0		1.3		5.5		3.2		1.0		1.6		2.0		2.5		4.7		9.9		0.9		3.1		9.9

		8		2.5		1.3		5.0		3.5		0.8		2.4		2.3		4.0		4.7		9.2		1.1		3.3		9.2

		9		2.8		1.2		4.2		3.3		0.8		1.8		2.6		3.7		6.7		8.0		2.1		3.4		8.0

		10		2.5		1.8		4.3		3.4		0.5		1.5		2.7		3.2		5.5		8.4		1.8		3.2		8.4

		11		2.6		1.5		4.0		4.6		0.6		1.0		3.4		3.4		5.7		9.2		1.4		3.4		9.2

		12		3.0		1.6		3.2		4.5		0.7		1.8		4.4		3.1		5.3		8.9		2.5		3.5		8.9

		13		3.2		1.1		2.8		4.3		1.1		1.5		4.5		4.2		5.0		8.9		3.5		3.6		8.9

		14		3.4		2.0		2.5		4.6		0.9		2.0		3.9		2.8		7.6		6.8		3.1		3.6		7.6

		15		3.6		1.8		1.9		3.7		0.6		2.4		3.9		3.2		5.5		5.7		2.0		3.1		5.7

		16		2.9		2.0		2.1		3.8		0.7		2.2		3.3		3.2		5.7		4.7		1.2		2.9		5.7

		17		2.4		1.0		1.3		3.4		0.9		0.7		3.2		3.0		6.6		5.1		1.3		2.6		6.6

		18		2.9		1.5		1.7		3.3		0.7		2.4		3.5		2.7		5.4		4.1		2.5		2.8		5.4

		19		2.5		1.2		2.0		2.8		0.2		2.3		3.4		2.3		2.9		2.7		3.1		2.3		3.4

		20		2.1		1.5		2.0		2.6		0.2		2.0		3.0		3.0		3.6		2.9		2.6		2.3		3.6

		21		2.1		1.5		0.8		2.3		0.9		1.9		2.8		3.1		4.6		2.3		1.8		2.2		4.6

		22		1.9		1.1		1.0		1.7		1.2		1.7		2.8		3.3		5.2		2.6		2.3		2.3		5.2

		23		1.8		1.0		0.6		1.6		0.9		1.7		3.0		3.6		4.8		3.1		3.2		2.3		4.8
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Zestawienie uśrednionych średnich i max z śr v wiatru h=40m Wał Ruda 21-31 sierpień 2008



		







Zakłady Mięsne  Dobrowolscy 
 w Wadowicach Górnych  



Ilości 
miesięcznie 

Elektr.Wiatr.Gen. 
IV   kWh 

Elektr.Wiatr.Gen. 
III  kWh 

Elektr.Wiatr.Gen. 
II   kWh 

Elektr.Wiatr.Gen. 
I      kWh 

Styczeń 9136,96 6988,78 13898,32 12801,6 
Luty 12908,38 11911,32 14895,94 14315,12 
Marzec 12115,24 12618,62 14245,24 13661,18 
Kwiecień 13492,38 13237,66 12793,04 12772,3 
Maj 4696,12 4604,98 4809,54 4401,06 
Czerwiec 5257,24 5406,16 5391,6 5218,04 
Lipiec 4650,6 5035,94 5059,3 4810,84 
Sierpień 4039,96 4092,78 4300,8 4108,52 
Wrzesień 4206,7 4187,8 4149,08 4179,34 
Październik 6542,06 6767,64 7479,54 6871,98 
Listopad 5349,26 6198,86 7042,16 6724,6 
Grudzień 14468,66 16667,04 20076,82 18788,06 
SUMA 96863,56 97717,58 114141,38 108652,64 

Zakłady Mięsne  Dobrowolscy w Wadowicach Górnych  



Zakłady Mięsne  Dobrowolscy w Wadowicach Górnych  



Urządzenie służące do 
pomiaru wiatru  

• Masz rurowy lub kratowy;  
• Czujniki prędkości; 
• Czujniki kierunku; 
• Czujnik temperatury, wilgotności, ciśnienia; 
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Elektrownie wiatrowe 

Przydomowe Średniej mocy Multimegawatowe 



Gondola 

Wirnik 

Wieża 

Fundament 

Elektrownia wiatrowa - budowa   



• Generator 
• Przekładnia 
• System śledzenia kierunku wiatru  
• Układ hamulcowy  
• Układ regulacji  
• Układ odgromowy  

Gondola   



 
• Najważniejszy element elektrowni 
• Zbudowany jest z piasty i przymocowanych do 

niej łopat 
 

• Może wyróżni 3 podstawowe rodzaje  
 

– Wirnik jednopłatowy 
– Wirnik dwupłatowy 
– Wirnik trójłopatowy  

Wirnik  



• Wykonuje się je z stali, lub betonu 
• Posiada stożkowy kształt 
• Wykonana jest z segmentów  
• Najbardziej popularne to wieże stalowe 

rurowe 

Wieża  



• Stanowi podstawę dla elektrowni  
• Wymiary dostosowywane są do 

warunków geologicznych 
• Posiada instalacje odgromową 

stanowiącą uziemienie całej konstrukcji 
 

Fundament  



• posiadają generator asynchroniczny wysokoobrotowy 
(750 i 1500 obr/min) i przekładnie, są proste w 
konstrukcji i można nimi w sposób łatwy sterować, 
stosuje się w nich dwa typy maszyn asynchronicznych 
(klatkowe i pierścieniowe). 
 

• maszyna asynchroniczna klatkowa – wirnik elektrowni 
wiatrowej pracuje ze stałą prędkością obrotową (system 
o stałych obrotach - klasyczna).   
 

• maszyna asynchroniczna pierścieniowa – istnieje 
możliwość pracy z różną prędkością wirowania , dzięki 
wykorzystaniu przekształtników energoelektronicznych 
sterujących prądem wirnika, są one w sposób pośredni 
przyłączane do sieci czyli z przetwarzaniem AC/DC-
DC/AC (pracując w trybie zmienno obrotowym). 

Elektrownie asynchroniczne 



Elektrownie asynchroniczne 



Elektrownie bezprzekładniowe z generatorem 
synchronicznym (zmienno obrotowe) – generator 
wolnoobrotowy (synchroniczny nie jest bezpośrednio 
łączony z systemem elektroenergetycznym - pośrednie 
przyłącze do sieci odbiorczej), a w tym celu wykorzystuje 
się przekształtnik energoelektroniczny,  
 
Wirnik generatora jest bezpośrednio (bez przekładni) 
połączony z wirnikiem turbiny, stosuje się generatory 
synchroniczne specjalnej konstrukcji (z dużą liczbą par 
biegunów (40)), zmienna prędkość wirnika turbiny wpływa 
na zmianę częstotliwości napięcia na szynach generatora.  
 

Elektrownie  synchroniczne 



Zalety: 
- wyeliminowanie hałaśliwej i 
skomplikowanej przekładni 
- co za tym idzie mniejsze straty energii 
mechanicznej 
- mniejsza liczba ruchomych części 
- cichsza praca i prostsza konstrukcja 
 

Elektrownie  synchroniczne 



Bariery utrudniające rozwój 
energetyki wiatrowej  

 
• Procedury inwestycyjne 

 
• Lokalizacja 

 
• Finansowanie inwestycji 

 
• Opinia społeczna 



Natura 2000  



 
 
 

Tok inwestycyjny w elektrownie 
wiatrowe 



Faza przed inwestycyjna 

Wybór  
 lokalizacja 

Wstępne studium wykonalności  

Wstępne analizy wiatru 

Wstępne zgody opinie  
i konsultacje 

Skierowanie projektu do  
fazy inwestycyjnej 



Projekt techniczny 

Pozwolenie na budowę 

Negocjacje finansowani inwestycji 

Oddziaływanie na środowisko 

Umowa dzierżawcza 

Pomiary i analiza wiatru 

Wpływ na sieć i  
ekspertyza techniczna 

Plan zagospodarowani 
Decyzja o zabudowie 

Faza inwestycyjna 



Prace budowlane 
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Inwestycje związane z wykorzystaniem 
energii wiatru są skomplikowane i 

wymagają dużych nakładów 
finansowanych. Dlatego bardzo ważne 

jest rzetelne przeprowadzenie każdego z 
etapu przedsięwzięcia.  



Struktura kosztów 

Koszty trwałe 
 
 
Koszty przedprodukcyjne 
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Wykres1

		Grunty

		Konstrukcja dróg dojazdowych

		Konstrukcja fundamentów

		Zakup turbin o mocy całkowitej 5MW

		Transport + montaż turbin

		Podłączenie energetyczne



0.085

0.015

0.036

0.61

0.069

0.185



Arkusz1

		

				Grunty		8.50%

				Konstrukcja dróg dojazdowych		1.50%

				Konstrukcja fundamentów		3.60%

				Zakup turbin o mocy całkowitej 5MW		61%

				Transport + montaż turbin		6.90%

				Podłączenie energetyczne		18.50%
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Arkusz3

		






Wykres1

		Nakłady inwestycyjne na środki trwałe

		Nakłady przedprodukcyjne



97%

2-3%

0.988

0.012



Arkusz1

		

				Nakłady inwestycyjne na środki trwałe		98.80%

				Nakłady przedprodukcyjne		1.20%
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Wykres1

		Projekty techniczne i feasibility study

		Badania zasobów energetycznych

		Opłaty prawne i administracyjne

		Badania geologiczne



0.724

0.121

0.069

0.086



Arkusz1

		

				Projekty techniczne i feasibility study		72.40%

				Badania zasobów energetycznych		12.10%

				Opłaty prawne i administracyjne		6.90%

				Badania geologiczne		8.60%





Arkusz2

		





Arkusz3

		







              Elektrownie Wiatrowe  
Rodzaje elektrowni wiatrowych: 
 
• o poziomej osi obrotu: 

 
 
• o pionowej osi obrotu: 
 



  RODZAJE TURBIN WIATROWYCH 

• TRUBINY WIATROWE Z OSIĄ PIONOWĄ  
Z GENERATOREM SYNCHRONCZNYM 

• TURBINY WIATROWE Z OSIĄ PIONOWĄ  
Z GENERATOREM ASYNCHRONICZNYM 

• TURBINY WIATROWE Z GENERATOREM 
ASYNCHRONICZNYM 

• TURBINY WIATROWE Z GENERATOREM 
SYNCHRONICZNYM 
 



Elektrownie wiatrowe o pionowej osi obrotu. 
 W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami stanowią one niewielki 

procent obecnych instalacji. W 1931 francuz Darrieus opatentował 
wirnik który jest obecnie nazywany od jego nazwiska. 

 Wirnik tego typu ma praktycznie zerowy moment startowy,  
w związku z czym konieczne jest wstępne napędzenie.  
Przykładem rozwiązania tego problemu jest zdjęcie obok ukazujące 
wirnik Darrieus'a wyposażony w dwa pomocnicze wirniki 
Savoniusa.  

 Jest to dość nietypowe rozwiązanie - zwykle do tego celu 
wykorzystuje się silnik elektryczny. 



Elektrownie wiatrowe  
o poziomej osi obrotu 
      
 Można tak nazwać układ 

turbiny, która posiada 
tradycyjne  „śmigło” o ilości 
łopat zależnej od wizji 
projektanta.  
 
Układy te są zwykle 
trójłopatowe, choć spotyka się 
nawet 2 i 1 łopatowe wirniki.  
W przypadku gdy chcemy aby 
wirnik posiadał duży moment 
startowy należy zwiększyć  
ilość łopat. 



Budowa elektrowni wiatrowej  
o poziomej osi obrotu. 



ECO- 5 kW 
Krzywa mocy wyjściowej turbiny wiatrowej 

Prędkość  
wiatru (m/s) 

3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Moc 
wyjściowa 

P(W) 

70 200 450 850 1450 2130 3030 4120 5400 6150 6405 6500 6415 6250 6050 5700 5315 4870 4430 

PARAMETRY TECHNICZNE 
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output power  P(w)

prędkość wiatru m/s

moc wyjściowa P(w)
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ECO-500W

		

				ECO-500w Krzywa mocy wyjściowej turbiny wiatrowej

				prędkość wiatru m/s		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

				moc wyjściowa P(w)		10		32.5		65		120		195		290		412.5		550		650		690		690		675		655		627.5		592.5		547.5		495		437.5		367.5		285

																																				ECO-500w Parametry techniczne

																																				średnica śmigła														2.5

																																				rodzaj materiału śmigła														włókno szklane wzmacniane 3x

																																				moc nominalna / maksymalna moc														500/800

																																				prędkość nominalna wiatru (m/s)														10

																																				znamionowa prędkość obrotowa (rpm)														480

																																				użytkowy zakres wiatru (m/s)														3-25

																																				prędkość rozruchowa wiatru (m/s)														3

																																				prędkość przetrwania wiatru (m/s)														40

																																				napięcie znamionowe (v)														DC24V    AC220V

																																				napięcie / pojemność akumulatorów (v, ah)														12*2=24/ 200 or 100

																																				metoda regulacji prędkości														mechaniczna i elektromagnetyczna

																																				typ generatora														trójfazowy

																																				ciężar turbiny (kg)														85

																																				wysokość masztu z odciągami / ciężar (m/kg)														6/85

																																				wysokość masztu wolonostojącego/ ciężar (m/kg)														6/280





ECO-500W

		



prędkość wiatru (m/s)

moc wyjściowa P(w)



ECO-1000W

		

				ECO-1000w Krzywa mocy wyjściowej turbiny wiatrowej

				wind speed m/s		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

				output power P(w)		20		65		130		240		390		580		825		1100		1300		1380		1380		1350		1310		1255		1185		1095		990		875		735		570

																																				ECO-1000w Parametry techniczne

																																				średnica śmigła														2.8

																																				rodzaj materiału śmigła														włókno szklane wzmacniane 3x

																																				moc nominalna / maksymalna moc														1000/1400

																																				prędkość nominalna wiatru (m/s)														10

																																				znamionowa prędkość obrotowa (rpm)														450

																																				użytkowy zakres wiatru (m/s)														3-25

																																				prędkość rozruchowa wiatru (m/s)														3

																																				prędkość przetrwania wiatru (m/s)														40

																																				napięcie znamionowe (v)														DC48V    AC220V

																																				napięcie / pojemność akumulatorów (v, ah)														12*4=48 / 200 or 100

																																				metoda regulacji prędkości														mechaniczna i elektromagnetyczna

																																				metoda zatrzymania														hamulec mechaniczny

																																				typ generatora														trójfazowy

																																				ciężar turbiny (kg)														85

																																				wysokość masztu z odciągami / ciężar (m/kg)														6/85

																																				wysokość masztu wolonostojącego/ ciężar (m/kg)														6/280





ECO-1000W

		



output power P(w)

prędkość wiatru (m/s)

moc wyjściowa P(w)



ECO-1500

		

				ECO-1500w Krzywa mocy wyjściowej turbiny wiatrowej

				wind speed m/s		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

				output power P(w)		30		80		170		320		540		810		1150		1570		1850		1990		2010		1965		1900		1820		1725		1635		1540		1420		1285		1145

																																		ECO-1500w Parametry techniczne

																																		średnica śmigła														3.2

																																		rodzaj materiału śmigła														włókno szklane wzmacniane 3x

																																		moc nominalna / maksymalna moc														1500/2000

																																		prędkość nominalna wiatru (m/s)														10

																																		znamionowa prędkość obrotowa (rpm)														400

																																		użytkowy zakres wiatru (m/s)														3-25

																																		prędkość rozruchowa wiatru (m/s)														3

																																		prędkość przetrwania wiatru (m/s)														50

																																		napięcie znamionowe (v)														DC48V    AC220V

																																		napięcie / pojemność akumulatorów (v, ah)														12*4=48 / 200

																																		metoda regulacji prędkości														mechaniczna i elektromagnetyczna

																																		metoda zatrzymania														hamulec mechaniczny

																																		typ generatora														trójfazowy

																																		ciężar turbiny (kg)														120

																																		wysokość masztu z odciągami / ciężar (m/kg)														7/100

																																		wysokość masztu wolonostojącego/ ciężar (m/kg)														7/350





ECO-1500

		



output power P(w)

prędkość wiatru (m/s)

moc wyjściowa P(w)



ECO-3000

		

				ECO-3000w Krzywa mocy wyjściowej turbiny wiatrowej

				wind speed m/s		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		20		22

				output power P(w)		40		110		250		500		840		1260		1820		2520		3280		4260		4770		4980		4980		4800		4500		4120		3250		2100

																																				ECO-3000w Parametry techniczne

																																				średnica śmigła														4

																																				rodzaj materiału śmigła														włókno szklane wzmacniane 3x

																																				moc nominalna / maksymalna moc														3000/4500

																																				prędkość nominalna wiatru (m/s)														11

																																				znamionowa prędkość obrotowa (rpm)														360

																																				użytkowy zakres wiatru (m/s)														3-25

																																				prędkość rozruchowa wiatru (m/s)														3

																																				prędkość przetrwania wiatru (m/s)														50

																																				napięcie znamionowe (v)														DC120V/240v    AC220V

																																				napięcie / pojemność akumulatorów (v, ah)														12*10=120/200   12*20=240/100

																																				metoda regulacji prędkości														mechaniczna i elektromagnetyczna

																																				metoda zatrzymania														hamulec mechaniczny

																																				typ generatora														trójfazowy

																																				ciężar turbiny (kg)														220

																																				wysokość masztu z odciągami / ciężar (m/kg)														8/160

																																				wysokość masztu wolonostojącego/ ciężar (m/kg)														7/380





ECO-3000

		



output power P(w)

prędkość wiatru (m/s)

moc wyjściowa P(w)



ECO-5000

		

				ECO-5000w Krzywa mocy wyjściowej turbiny wiatrowej

				wind speed m/s		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

				output power  P(w)		70		200		450		850		1450		2130		3030		4120		5400		6150		6405		6500		6415		6250		6050		5700		5315		4870		4430		4000

																																		ECO-5000w Parametry techniczne

																																		średnica śmigła														5

																																		rodzaj materiału śmigła														włókno szklane wzmacniane 3x

																																		moc nominalna / maksymalna moc														5000/6500

																																		prędkość nominalna wiatru (m/s)														11

																																		znamionowa prędkość obrotowa (rpm)														300

																																		użytkowy zakres wiatru (m/s)														4-25

																																		prędkość rozruchowa wiatru (m/s)														3

																																		prędkość przetrwania wiatru (m/s)														50

																																		napięcie znamionowe (v)														DC120V/240v    AC220V

																																		napięcie / pojemność akumulatorów (v, ah)														12*10=120/200   12*20=240/100

																																		metoda regulacji prędkości														mechaniczna i elektromagnetyczna

																																		metoda zatrzymania														hamulec mechaniczny

																																		typ generatora														trójfazowy

																																		ciężar turbiny (kg)														350

																																		wysokość masztu z odciągami / ciężar (m/kg)														8/160

																																		wysokość masztu wolonostojącego/ ciężar (m/kg)														8/450





ECO-5000

		



output power  P(w)

prędkość wiatru m/s

moc wyjściowa P(w)



ECO-20kw

		1		1



wind speed (m/s)

output power  P(w)

AH6500w功率曲线图　　（变桨矩）

1

1



		1		1



wind speed (m/s)

output power  P(w)

AH6000w功率曲线图　　（变桨矩）

1

1



		

				ECO-20kw Krzywa mocy wyjściowej turbiny wiatrowej

				wind speed m/s		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

				output power P(kw)		0.4		1.51		2.91		5.08		7.88		12.22		16.71		20.79		22.4		22.9		23.05		22.98		22.91		22.6		22.22		21.66		21		20.12		19.35		18.45		17.5

						400		1510		2910		5080		7880		12220		16710		20790		22400		22900		23050		22980		22910		22600		22220		21655		21000		20115		19350		18450		17500

				ECO-20kw Parametry techniczne

				średnica śmigła														10

				rodzaj materiału śmigła														włókno szklane wzmacniane 3x

				moc nominalna / maksymalna moc														20k/23k

				prędkość nominanla wiatru (m/s)														11

				znamionowa prędkość obrotowa (rpm)														180

				użytkowy zakres wiatru (m/s)														4-30

				prędkość rozruchowa wiatru (m/s)														3

				prędkość przetrwania wiatru (m/s)														50

				napięcie znamionowe (v)														DC540v    AC400V

				napięcie / pojemność akumulatorów (v, ah)														2*250=500 / 200

				metoda regulacji prędkości														mechaniczna i elektromagnetyczna

				metoda zatrzymania														hamulec mechaniczny

				typ generatora														trójfazowy

				ciężar turbiny (kg)														980

				wysokość masztu z odciągami / ciężar (m/kg)														15/1200

				wysokość masztu wolonostojącego/ ciężar (m/kg)														15/2800





		



output power P(kw)

prędkość wiatru  m/s

moc wyjściowa P(kw)





ECO-5  kW  PARMETRY TECHNICZNE 
Średnica śmigła 5 m 
Rodzaj materiału śmigła Włókno szklane wzmacniane 3 x 
Moc nominalna/ maksymalna moc 5000/6500 
Prędkość nominalna wiatru (m/s) 4-25 
Znamionowa prędkość obrotowa (rpm) 300 
Użytkowy zakres wiatru (m/s) 4-25 
Prędkość rozruchowa wiatru (m/s) 3 
Prędkość przetrwania wiatru (m/s) 50 
Napięcie znamionowe (v) DC120V/240V  AC220 V 
Napięcie/pojemność akumulatorów (v, ah) 12*10=120/120 12*20=240/100 

PARAMETRY TECHNICZNE 



  

ECO-5 kW  PARMETRY TECHNICZNE 
Metoda regulacji prędkości Mechaniczna elektromagnetyczna 
Metoda zatrzymania Hamulec mechaniczny 
Typ generatora trójfazowy 
Ciężar turbiny (kg) 350 
Wysokość masztu z odciągami/ciężar (m/kg) 8/160 
Wysokość masztu wolnostojacego/ciężar (m/kg) 8/450 

PARAMETRY TECHNICZNE 



ECO- 20 kW 
Krzywa mocy wyjściowej turbiny wiatrowej 

Prędkość  
wiatru 
(m/s) 

3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Moc 
wyjściowa 

P(W) 
0,4 1,51 2,91 5,08 7,88 12,22 16,71 20,79 22,4 22,9 23,05 22,98 22,91 22,6 22,22 21,66 21 20,12 19,35 19,35 18,45 17,5 

PARAMETRY TECHNICZNE 
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ECO-20  kW  PARMETRY TECHNICZNE 
Średnica śmigła  10 m 
Rodzaj materiału śmigła  włókno szklane wzmacniane 3x 
Moc nominalna/ maksymalna moc  20k/23k 
Prędkość nominalna wiatru (m/s)  11 
Znamionowa prędkość obrotowa (rpm)  180 
Użytkowy zakres wiatru (m/s)  4-30 
Prędkość rozruchowa wiatru (m/s)  3 
Prędkość przetrwania wiatru (m/s)  50 
Napięcie znamionowe (V)  DC540 V    AC400V 
Napięcie/pojemność akumulatorów (V, Ah)   2*250=500 / 200 

PARAMETRY TECHNICZNE 



  

ECO-20 kW  PARMETRY TECHNICZNE 
Metoda regulacji prędkości  mechaniczna i elektromagnetyczna 
Metoda zatrzymania  hamulec mechaniczny 
Typ generatora  trójfazowy 
Ciężar turbiny (kg)  980 
Wysokość masztu z odciągami/ciężar (m/kg)  15/1200 
Wysokość masztu wolnostojacego/ciężar (m/kg)  15/2800 

PARAMETRY TECHNICZNE 



DIAGRAM POZIOMU HAŁASU 



SCHEMAT  
ELEKTROWNII WIATROWEJ 



FUNDAMENT ELEKTROWNI 

  



Montaż małej 
elektrowni wiatrowej 






WIEŻA NA BLOKACH BALASTOWYCH 



Konstrukcja 
elektrowni 

wiatrowej bez 
fundamentu 



SZAFA STERUJĄCA ELEKTROWNI 



SZAFA LICZNIKOWA 



                Elektrownie Wiatrowe 

• Moc znamionowa, 
• Sposób regulacji mocy, 
• Startowa prędkość wiatru, 
• Prędkość znamionowa wiatru, 
• Maksymalna ruchowa prędkość wiatru. 

 

Parametry elektrowni wiatrowej 



                Elektrownie Wiatrowe 

 Przykłady możliwych zastosowań: 
 

zasilanie:  
- gospodarstw domowych,  
- budynków użyteczności publicznej  
-oczyszczalni ścieków  
- przepompowni i ujęć wody  
-małych zakładów przemysłowych i usługowych  
- zasilanie w energię instalacji pomp ciepła  

 
 
 
 
 
 

 



Dziękuję za uwagę  
 

Dziękuję za uwagę  
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