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Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja Eesti tingimustes sobivaimad 

väiketuulikud kasutades selleks Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt väljastatud 

andmeid tuule kiiruste kohta aastatel 2013–2015. 

Töös võrreldavad väiketuulikud valiti madalaima algkiiruse järgi ning sertifitseeritud sõltumatu 

firma poolt teostatud mõõtmistulemuste põhjal. Kokku valiti töösse viis tuulikut Bergery10, 

Tuge10, Bergery 6, Britwind R9000 ja Skystream 3,7  

Tuule kiirused teisendati tuulikute töökõrgusele 30 m, mis on väiketuulikute maksimaalne 

kõrgus Eestis. Saadud kiiruste analüüsimiseks  kasutas autor Weibulli jaotust, mille parameetrid 

määrati momentide meetodi abil. 

Weibulli jaotuse abil leiti tuulikute ligikaudne aastane energiatootlikus neljas mõõdetavas 

punktis: Valgas, Viljandis, Haapsalus ja Pärnu-Saugas. Saadud tulemusi võrreldi ja selgitati välja 

millised antud väiketuulikud suudaksid toota rohkem elektrit aasta jooksul.   

Valimist paistsid tulemuste poolest enim silma tuulik Bergey 6, Bergery 10 ja Tuge 10. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev bakalaureusetöö uurib tuuleenergia püüdmist Eestis väiketuulegeneraatorite abil. 

Tuulegeneraator muundab tuulest saadava kineetilise energia elektrienergiaks. 

Väiketuulegeneraatoriks peetakse Eesti mõistes alla 200 m² rootori pindala ja töökõrgusega 

kuni 30 m olevat tuulegeneraatoreid. 

Töö eesmärk on selgitada välja Eesti tingimustesse sobivaimad väiketuulikud. Sobivaimate 

tuulikute väljaselgitamiseks kasutatakse Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi 

poolt mõõdetud Eesti tuule kiiruseid, 10m kõrguselt. Tuule kiiruseid käsitletakse 

ajavahemikus 2013–2015 neljas erinevas asukohas: kaks rannikuäärset punkti (Haapsalu ja 

Pärnu-Sauga) ning kaks mandripunkti (Valga ja Viljandi).  

Tuule kiirused teisendatakse väiketuulikute töökõrgusele 30 m. Saadud kiiruste 

analüüsimiseks kasutab autor Weibulli jaotust, mille parameetrid on määratud momentide 

meetodi abil. 

Töösse valitud tuulikud on madala algkiirusega, mis tähendab, et nende käivitamiseks ei 

ole vaja suurt tuule kiirust. Käivitamise all mõistetakse generaatori poolt elektritootmise 

algust. Kõigil töös käsitlevatel tuulikutel on kolmanda sõltumatu osapoole poolt tehtud 

mõõtmised, mis hõlmavad tuuliku tootlikust ja vastavust rahvusvahelistele standarditele.  

Käesoleva töö eesmärk on analüüsida valitud asukohtade tuule kiirusi, selgitamaks välja 

sobivaimad väiketuulikud nii mandri kui ka ranniku tingimustes. 
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1. TUULEENERGIA AJALUGU 

 

Inimkond on kasutanud tuulest saadud energiat juba aastatuhandeid. Esmast kasutust leidis 

tuuleenergia merenduses: juba antiikajal purjetasid kreeklased tuule abil laevadega mööda 

merd. Esimesed märkmed tuulikute kohta pärinevad Pärsia aladelt, kus vertikaalse teljega 

tuulikut kasutati vilja jahvatamiseks. Horisontaalse teljega tuulikud hakkasid Euroopas 

levima 13. sajandil. Arvatakse, et selle tehnoloogia tõid Euroopasse ristirüütlid. [1]  

Esimesed tuulegeneraatorid loodi 1888. aastal Ameerika Ühendriikides Cleavland Ohios. 

Selle projekteerijaks oli tuuleenergia pioneer Charles F. Brush.  (joonis 1.) [2] 

 

 

Joonis 1. Charles F. Brushi masin. [2] 

Tegu oli suure tuuleturbiiniga, mille rootori läbimõõt oli 17 m ning see omas 144 

seedripuust laba. Antud generaator oli töös 20 aastat ning selle abil laeti akusid. Ühtlasi oli 

see ajaloo esimene tuulik, millele oli lisatud käigukast 50:1, et labade kiirus ühtiks 

generaatori kiirusega, mis oli sellel juhul 500 pööret minutis. Hoolimata tuuleturbiini 

hiiglaslikust suurusest, oli tal kõigest 12kW generaator. Kuigi tuulik omas palju rootori 

labasid (tiibu), oli selle kasutegur väga madal. Siiski oli generaator vanaaegsest ilmest 

hoolimata täielikult varustatud automaatse elektrilise kontrollmehhanismiga. Kasutati 

solenoid juhtimissüsteemi, mille sarnased oli kasutusel 1980. aastani. Edasi võtsid 

tuulikute kontrolli ja juhtimise üle arvutid.  [2] 

Moodsate tuulegeneraatorite leiutajaks võib pidada taanlast Poul La Cour´i (1846–1908). 

Ta oli meteoroloogi haridusega leiutaja, kes 1891. aastal töötas välja nelja labaga 
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tuulegeneraatori, võttes aluseks toonases Euroopas levinud tuulikud. Samuti kasutas ta oma 

uurimustöödes tuuletunnelit ja lõi maailma esimese tuuleenergia ühingu, millega oli 1905. 

aastaks liitunud 365 inimest. [3]  

1920. aastaks olid kasutusele võetud esimesed rootorid, mis olid inspireeritud lennukite 

propelleritest ja tiibadest. Need osutusid tunduvalt efektiivsemateks, kui senised 

tuuleveskitest inspireeritud rootorilabad. [2] 

Samal aastakümnel hakkasid levima ka esimesed väiketuulegeneraatorid, mis olid lihtsad 

alalisvoolugeneraatorid, mille külge oli paigaldatud propeller. Need olid väga populaarsed 

Ameerika Ühendriikide suurtes farmides, kuhu ei olnud jõudnud veel üldine elektrivõrk. 

Sel ajal oli USA turul  kokku üle 19 tootja, kes pakkusid tuulegeneraatoreid. Paraku kestis 

see edu lühikest aega: 1930. aastatel alustati Ameerika Ühendriikides riikliku elektrivõrgu 

täies mahus väljaarendamist. Suured elektritootjad sundisid farmereid loobuma oma 

tuulegeneraatoritest ja tuulegeneraatorite tööstus suretati 1950. aastaks peaaegu välja.[4] 

Alternatiivenergia areng sai hoo taas sisse 1970. aastatel. 1973. aastal oli suur ülemaailmne 

naftakriis, millest ajendatult hakkas energiasektor otsima alternatiivseid elektri tootmise 

võimalusi. Kõige suurem tõuge rohelise energia suunas toimus 1980. aastatel, pärast 

Harrisburgi ja Tšernobõli tuumakatastroofe. Pärast neid õnnetusi on dialoog 

alternatiivenergia võimaluste üle tihenenud ning tuuleenergia areng ja toodang on 

kasvanud järsult. [1] 

 

2. VÄIKETUULIKUD 

 

Tuulik püüab kinni tuulest saadud kineetilise energia ja muudab selle teiseks 

energialiigiks:  

1. mehaaniliseks: mille abil töötavad tuuleveskid ja veepumbad; 

2. elektriliseks: tänapäevased tuulegeneraatorid. 

Tuulegeneraatorid toodavad puhast energiat, mille transportimine ei tekita keskkonnale 

kahju. Samuti ei saasta tuuleenergia õhku ega jäta maasse mürgiseid kemikaale.  
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Väiketuulikuks kutsutakse seadet mis toodab elektrienergiat otse tarbijale, reeglina tarbija 

läheduses. [5] 

 

2.1. Väiketuulikute riigiti klassifitseerimine. 

 

Kui räägitakse tuulegeneraatoritest siis mõeldakse reeglina suuri tuuleelektrijaamu. 

Tuuleelektrijaamad on suured elektrigeneraatorid mis on üle 100 kW võimsusega. 

Väiketuulikute klassifitseerimine on riigiti erinev. Elektrotehnika Komitee standardi IEC 

61400-2 järgi seatakse väiketuuliku peamiseks parameetriks rootori pindala 200 m². 

Järgnevas tabelis (Tabel 1.) on välja toodud väiketuulikute klassifitseerimine tunnused 

riigiti. [5] 

Tabel 1. Väiketuulikute klassifitseerimine riigiti. [5] 

Rahvusvahelise Elektrotehnika Komitee 

 

IEC 61400-2 rootori pindala peab olema alla 

200 m², generaatori pinge väiksem 1000 V AC 

või 1500 V DC puhul. 

Briti Tuuleenergia Assotsiatsioon Mikrotuulik 0 – 1,5 kW; 

Väiketuulik 1,5 – 15 kW; 

Väike-keskmine tuulik 15 – 100 kW. 

Saksamaa Tuuleenergia Assotsiatsioon Mikrotuulik 0 -5 kW; 

Minituulik 5 – 30 kW; 

Keskmine tuulik 30 -100 kW. 

Taani Tuulikuomanike Assotsiatsioon Väiketuulik (kodumajapidamine): 

maksimaalne kogukõrgus alla 25 m; 

rootoridiameeter alla 13 m;  

nominaalvõimsus alla 25 kW;  

  

Eesti defineerib väiketuuliku puhul ka masti kõrguse, mis on 30 m. See definitsioon lisati 

väiketuulikute määramiseks Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni poolt 2012. aastal. Kuna 

masti kõrgus ja rootori pindala on tuulikutel visuaalselt määratavamad kui 

nominaalvõimsus. [5] 
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2.2.  Klassifitseerimine konstruktsiooni järgi 

 

Pöörlemistelje asendi järgi jagatakse tuulegeneraatorid kaheks:  

1. horisontaalse teljega (rootoriga); 

2. vertikaalse teljega (rootoriga). 

Horisontaalse teljega tuulikud on enim levinud, just nende madala töö algkiiruse tõttu (ingl 

Cut in wind speed). Samuti on neil kõrgem kasutegur kui vertikaalse teljega tuulikutel. 

Nende miinuseks on  ebapraktiline disain, mille tõttu peavad käigukast ja generaator asuma 

torni otsas. See teeb aga nende ülalpidamise kulukaks, kuna hooldamiseks on vaja lasta 

tuulik koos generaatoriga alla või peavad tehnikud ronima tuuliku tippu. [6] 

Olenevalt labade hulgast, jagatakse horisontaalse teljega tuulikud järgnevalt: ühe, kahe, 

kolme ja mitme labaga tuulikuteks. [6] 

Ühe labaga tuulikul on madal õhutakistus ja neid on odavam toota. Nii saab hoida kokku 

labadele kuluvalt materjalilt. Tuuliku toimimiseks on vaja paigaldada laba juurde ka 

vasturaskus, mille balansseerimine on keerukas, tekitades vibratsiooni ja kiiremat tuuliku 

kulumist. Samuti kannatab tuuliku visuaalne pool. [6] 

Kahe labaga tuulikud vajavad töötamiseks suuremaid tuule kiiruseid ja on sobilikud ainult 

teatud asukohtadesse.  [1] 

Kolme labaga tuulikud on enim levinud, kuna nad on aerodünaamiliselt ja ka töö algkiiruse 

poolest optimaalseimad. [6] 

Rohkemate labadega tuulikute eelis on väga madal töö algkiirus ja suur käivitusmoment. 

Miinusena saab välja tuua liialt suure tuuletakistuse. Neid tuulikuid kasutatakse eelkõige 

veepumpamiseks, kus vajatakse, et tuulik töötaks juba madalal tuule kiirusel ning 

rakendaks väikestel pööretel suurt momenti. [6] 
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Joonis 2. a) Päras oleva sabaga tuulik vastutuult, b) Suunamismehhanismiga tuulik 

pärituult.  

Horisontaalsed tuulikud jagatakse veel tuule suuna järg kas (a) vastu- või (b) pärituult 

töötavateks. Tuulikut pööratakse tuule suunda päras asuva sabaga või  

suunamismehhanismi abil (joonis 2). Selle mehhanismis juures kasutatakse mootorit, mida 

juhib tuule suunda jälgiv süsteem. [6] 

Vertikaalsed tuulikud on rootoriga, mis on maapinna suhtes vertikaalne. Kuna need on 

vertikaalsed, siis tuule suund ei ole nende tuulikute jaoks oluline. Tänu sellele on need 

odavamad, sest ei vaja kalleid suunamissüsteeme. Vertikaalsete tuulikute hooldamiskulud 

on väiksemad, kuna käigukast ja generaator asuvad madalal (tuuliku all). Miinuspooleks 

võib lugeda vajadust käivitusmootori järele. Aerodünaamiliseks miinuseks on tuuliku 

kujust tingitud õhutasku tekkimise võimalus. See tähendab, et kui tuulik teeb täispöörde 

satuvad rootori labad surnud tsooni ja see pidurdab üldist tuuliku tööd. [6] 

Vertikaalsed tuulikud jagatakse omakorda kaheks:  

1. takistusel töötavateks;  

2. aerodünaamilisel tõstejõul töötavateks. 

 

Peamiseks takistusel töötava vertikaalse tuuliku tüübiks on Soome leiutaja poolt nime 

saanud Savoniuse tuulerootor. Selline tuulerootor kasutab kahte poolikut silindrit mis 

püüavad tuule ja suunavad selle läbi avamuste teisele poole, nagu on välja toodud alumisel 

joonisel (joonis 3.) Antud rootoril võib olla ka kolm laba. [7] 
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Joonis 3. Savoniuse tuuliku ehitus ja tööpõhimõte. [7] 

Savoniuse tuulikul on disaini eripärast tingituna väga hea moment, kuid kuna nad töötavad 

õhutakistuse põhiselt, ei suuda tuuliku labad saavutada kunagi tuule kiirusest suuremat 

pöörlemiskiirust ning selle tõttu on need ebaefektiivsed. Nende vaiksuse ja lihtsa ehituse 

tõttu kasutatakse neid palju linnades. Hea käivitusmomendi tõttu ei vaja Savoniuse 

tuulikud tööle hakkamiseks suurt tuule kiirust. Nendega toidetakse energiasäästlikke 

seadmeid nagu reklaamide valgustus, elektrilised väravad jne [7] 

Aerodünaamilisel tõstejõul töötavat tuulikut ehk leiutaja nime järgi  Darrieuse tüüpi 

tuulikut kutsutakse tema disaini tõttu ka munavispliks. Tuuliku puuduseks on selle disainist 

tingitud nõrk konstruktsioon, mis töötamise käigus annab järele ning puruneb. Samuti 

vajab sellist tüüpi tuulik käivitamiseks lisamootorit. [7]  

Mida rohkem arenevad materjalid ja tehnoloogia, seda rohkem täiustatakse antud tuulikuid. 

Kuna vertikaalsete tuulikute väljatöötamine ja parendamine alles käib, siis antud töös 

käsitletakse ainult horisontaalse teljega tuulikuid. 

 

2.3. Klassifitseerimine kasutusotstarbe järgi  

 

Kasutusotstarbe järgi jagatakse tuulikud kahte suuremasse gruppi:  

1. võrguga ühendamata (Off-Grid);  

2. võrguga ühendatud (On-Grid). 

Võrguga ühendamata (Off-Grid) süsteemiks nimetatakse süsteemi, mis on autonoomne ega 

ole ühendatud üldisesse elektrivõrku. Sellist süsteemi kasutatakse kohtades, kus puudub 

elektrivõrguga liitumise võimalus või see on liiga kulukas ehitada.  
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Autonoomse majapidamise näide on toodud all oleval joonisel (joonis 4.). 

 

 

Joonis 4. Autonoomne Off-Grid tuulegeneraatori näide. [8] 

Väiketuulikute generaatorite väljundiks on reeglina vahelduvvool. Akude laadimiseks on 

tarvilik aga alalisvool. See teostatakse dioodsilla ehk alaldi abil, mis võib asuda enne 

kontrollerit või on integreeritud kontrollerisse. Kontrolleri tööks on jälgida akude 

täituvustaset ja tuuliku koormust. [8] 

Autonoomse süsteemi puhul ei saa, juhul kui ilm on tuuline, aga akud on täis, suunata 

üleliigset energiat elektrijaotusvõrku. Sellisel juhul lülitab kontroller kohalikku võrku 

juurde lisakoormuseid, et muuta generaatorist tulev energia soojuseks. Tavaliselt on need 

akupangaga paralleelselt ühendatud takistused, kuid need elemendid võivad asuda ka 

veeboileris. [8] 

Edasi liigub vool akudest vaheldisse (inverter), kus vool muudetakse tagasi 

vahelduvvooluks, et see ühtlustuks tarbijaga. [8] 

Võrgu ühendusega süsteemid (On-Grid) jagunevad omakorda kaheks-ilma akupangata 

süsteem ja vähem levinud akupangaga süsteem.  

Akupangaga süsteemi kasutatakse kohtades, kus on küll elektrivõrguga liitutud, kuid 

ilmastikuolude tõttu võib ühendus katkeda. Selleks lisatakse süsteemile akupank, mis tagab 
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püsiva elektrivõimekuse. Nendeks kohtadeks on näiteks uurimusjaamad, mis asuvad 

keerukates punktides ja nõuavad 24 h kindlat elektrivarustatust.[4] 

Võrgu ühendusega väiketuuliku puhul on elektri olemasolu garanteeritud välisest toitest. 

Väiketuuliku ja võrgu vahel on kontroller, mis suunab generaatorist tuleva voolu 

vaheldisse (inverterisse), mis omakorda muudab tuulikust tuleva voolu jaotusvõrgule 

sobivaks. Võrguühendusega (On-Grid) süsteem on antud all oleval joonisel (joonis 5.).[9] 

 

 

Joonis 5. Võrguühendusega (On-Grid) süsteemi näide. [9] 

 

Generaatorist tulev vool tarbitakse esmalt majapidamise tarbeks. Juhul kui toodang ületab 

tarbimise, müüakse ületoodetud energia läbi kahepoolse voolumõõtja üldvõrku. [9] 

 

3. TUUL 

 

Ümmarguselt 1,7 ∗ 1014kW energiat jõuab radiatsiooni kujul päikeselt maale. Radiatsioon 

soojendab atmosfääris olevat õhku, ekvaatori lähedal rohkem ja pooluste juures vähem. 

Erinevad õhutemperatuurid avaldavad mõju õhutihedusele. Ekvaatori lähedalt tõuseb soe 

õhk, mis on kergem, kõrgematesse atmosfääri kihtidesse. Sellest tekib ekvaatori lähedal 

õhurõhu langus, mille tõttu hakkab külm õhk poolustelt ekvaatori poole liikuma. Selline 

õhu liikumine põhjustab tuule. [6] 
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1–2% maale jõudvast päikese poolt antavast energiast muutub tuuleks. Seega saab 

tuuleenergiat kutsuda ka päikseenergiaks või siis tagavara päikeseenergiaks.[6] 

Samasugune õhuvahetumine, nagu toimub suurel skaalal, on olemas ka mere ja ranniku 

lähedal. Päeval soojeneb maapind kiiremini kui meri. Merelt liigub jahedam õhk 

maismaale, õhtul jahtub maismaa kiiremini kui meri ja õhk liigub tagasi, tekitades nii tuult 

ehk briise. [6] 

 

3.1. Tuule kiiruse teisendamine  

 

Õhu liikumist maapinna kohal mõjutab väga suurel määral nn. pinnakaredus: maapinna 

reljeefsus, taimestus, hoonestus ja teised takistused. Seetõttu muutub ka tuule kiirus 

erinevates õhukihtides, olenevalt takistuse kõrgusest. Mida kõrgemalt mõõta tuule kiirusi, 

seda vähem mõjutavad tuult maapinnal olevad takistused. Näiteks kui mõõta tuule kiirust 

maapinnast kahe meetri kõrgusel, siis see võib olla 4 m/s. Minnes aga mõõtmistega järjest 

kõrgemale, kasvab ka tuule kiirus. Näiteks 20 m kõrgusel võib tuule kiirus olla 6 m/s. [6] 

Erinevatel kõrgustel tuule mõõtmist teostatakse harva. Rahvusvaheliselt on kokkulepitud 

mõõtmiskõrguseks 10m maapinnast. Tuule kiiruse teadasaamiseks erinevatelt kõrgustelt 

kasutatakse arvutusliku meetodit ja valemit 1.1. [1] 

𝑣

𝑣𝜎
= (

ℎ

ℎ𝜎
)

𝛼

= 𝑣 = 𝑣𝜎 (
ℎ

ℎ𝜎
)

𝛼

         (1.1.)  

Kus 𝑣 tuule kiirus soovitavalt kõrguselt m/s 

𝑣𝜎 – teadaolev tuule kiirus m/s; 

ℎ𝜎 - teadaoleva tuule kiiruse kõrgus m; 

ℎ - leitava tuule kiiruse kõrgus m; 

𝛼 –astendaja. 

Astendaja 𝛼 väärtus valitakse vastavalt ümbritseva maapinna reljeefsusele. Antud juhul on 

jagatud maastik nelja klassi. [1] 
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Tabel 2. Astendaja 𝛼 väärtused [1] 

0 klass (vesi) 𝛼 = 0,1 

1 klass (väli, lage maa)  𝛼 = 0,15 

2 klass (farmid, väiksemad põõsad, põllud) 𝛼 = 0,2 

3 klass (külad ja madal mets) 𝛼 = 0,3 

 

Töös kasutatud EMHI poolt saadud tuule kiirused on mõõdetud 10 m kõrguselt 

maapinnast. Selleks, et saada teada, mis on tuule kiirus kõrgemates õhukihtides, 

teisendatakse saadud tuule kiirused 30 m kõrgusele. Antud kõrgus on Eesti Tuuleenergia 

Assotsiatsiooni poolt määratud Eestis väiketuulikute maksimaalseks kõrguseks. Võttes 

siinkohal arvesse mõõdikute aukohti, valiti sisemaa astendajaks  α=0,2 ja rannikutuulte 

puhul  α=0,1. 

Näitena toob autor välja, et Valga piirkonnas on tunnikeskmine tuule kiirus 10 m kõrguselt 

ööpäevalõikes 2,48 m/s. Nagu näha (joonis 6), kõiguvad tuule kiirused ööpäeva lõikes 

palju, olles päeval ligi 3,5 m/s ja langedes öösel alla 2 m/s. 

 

  

Joonis 6. Valga tuule kiiruste võrdlus tunni keskmised, ööpäeva lõikes erinevatel aastatel 

10m kõrguselt. 

Kuid tõstes kõrgust 10 meetrilt 30 meetrile ja võttes arvesse ümbritsevat loodust ning 

hoonestust, muutuvad ka tuule kiirused. Keskmine tuule kiirus, mis 10 m pealt mõõdetuna 
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oli 2,48 m/s , on 30m peal 3,09 m/s. Kuna teisendame kõiki kiiruseid, muutuvad ka öised 

ja päevased tuule kiirused (joonis 7.). 

 

Joonis 7. Valga tuule kiiruste võrdlus tunni keskmised, ööpäeva lõikes erinevatel aastatel 

30m kõrguselt. 

Valga on sisemaa. Selleks, et võrrelda erinevaid paiku tuulikute paigalduseks, valis autor 

ka rannikuäärsed punktid. Nagu graafikult (joonis 8.) selgub, kõigub rannikuäärses punktis 

ööpäevane tuule kiirus vähem kui sisemaal. Keskmine ööpäeva kiirus oli 10 m kõrguselt 

mõõdetuna 3,90 m/s, teisendatult 30 m peale, saavutas see 4,35 m/s.  

 

 

Joonis 8. Haapsalu tuule kiiruste võrdlus tunni keskmised, ööpäeva lõikes erinevatel 

aastatel 30m kõrguselt. 
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3.2. Tuule kiiruste jaotus kasutades Weibulli funktsiooni 

 

Selleks, et leida sobiv tuulegeneraator konkreetse piirkonna jaoks, on eelkõige vajalik info 

piirkonna tuule kiiruse kohta. Selleks kasutab käesoleva töö autor EMHI andmeid 2013–

2015. aastate tuule kiiruste kohta. Mõõtmised on teostatud üheminutiliste intervallidega 

ning kajastavad kolme aasta tundide keskmisi kiiruseid. 

Ainult keskmise tuule kiiruse järgi ei ole asukoha tuulte olude konkreetse ülevaate 

andmine võimalik. Asukoha keskmine tuule kiirus võib olla sama, kuid tuulte üldised 

näitajad täiesti erinevad. Näiteks on tuule kiirus ühes asukohas stabiilselt 15 m/s ööpäevad, 

kuid teises mõõtmiskohas poole ööpäevast 30 m/s. Mõlema koha keskmine tuule kiirus 

tuleb sel juhul 15 m/s, kuid kasulikku energiat saab ainult esimeses mõõtmiskohas, kuna 

väiketuulikute väljalülituskiiruseks on reeglina 25 m/s.[6] 

Seetõttu tuleb analüüsida andmeid täpsemalt ning lisada ka tuule kiiruste jaotus. Selleks 

kasutab autor antud töös Weibulli tõenäosuse jaotusfunktsiooni, mille abil selgitatakse 

välja tuulte jagumine ajas protsentuaalselt, samuti ka keskmine tuule kiirus. Täpsemalt 

kasutab autor töös Weibulli tihedusfunktsiooni, mis on kahe parameetriga funktsioon – 

mastaabitegur c ja kujutegurit k. [10] 

Kuna tuule kiirused ei ole konstantsed, on üks võimalus tuulikute tootlikkuse määramiseks 

kasutada tõenäosuse jaotusfunktsiooni. Antud töös kasutatakse selleks Weibulli 

tihedusfunktsiooni, mis on kahe parameetriga funktsioon – kuju k ning mastaabikordaja c. 

Järgnevalt vaatleme valemit (3.1.) [10] 

𝑓(𝑣) =
𝑑𝐹(𝑣)

𝑑𝑣
=

𝑘

𝑐
(

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑣

𝑐
)

𝑘

]      (3.1.) 

kus v tuule kiirus m/s 

k -kujutegur  

c –mastaabikordaja m/s 

Parameetrite k ja c leidmiseks on erinevaid meetodeid. Käesolevas töös  kasutab autor 

momentide meetodit. Momentide meetod on üks levinumaid tehnikaid Weibulli 

parameetrite leidmiseks ning see tugineb tuule kiiruste aritmeetilise keskmise �̅� ja 
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standardhälbele σ. See meetod annab võrreldes teiste meetoditega täpsemaid tulemusi 

erinevatel kõrgustel mõõdetud tuule kiiruste puhul [11] 

Kuju parameeter k leitakse momentide meetodi abil järgmise valemiga (3.2.) [11] 

𝑘 = (
0,9874

𝜎

�̅�

)
1,0983

        (3.2.) 

kus k on kujutegur, 

𝜎 –standarhälve;  

�̅� –tuule kiiruste arhitmeetiline keskmine m/s. 

 

Mastaabikordaja c leitakse valemiga (3.3) [11] 

𝑐 =
�̅�

Г(1+
1

k
)
         (3.3.) 

kus c on mastaabikordaja m/s, 

Г –gammafunktsioon  

Järgnevas tabelis on välja toodud 2013—2015 . aastatel Haapsalus, Pärnu-Saugas, 

Viljandis ja Valgas mõõdetud tuule kiiruste põhjal tehtud arvutuste tulemused.  

Tabel 3. Arvutuse tulemused. 

Weibull Haapsalu Pärnu-Sauga Viljandi Valga 

Suurim m/s 17,2 18,6 13,5 13,1 

Väikseim m/s 0,0 0,0 0,0 0,0 

Keskmine m/s  (υ̅) 4,3 4,0 2,6 3,1 

Standardhälve (σ) 2,21 2,62 1,71 1,89 

Kuju parameeter (k) 2,07 1,58 1,57 1,72 

Mastaabikordaja (c) 4,91 4,47 2,90 3,52 

σ/υ̅ 0,51 0,65 0,65 0,60 

Γ(1+1/k) 0,89 0,90 0,90 0,89 

 

Antud andmete põhjal on võimalus esitleda tuule kiirusi ka Weibulli graafikuna.  

Weibulli funktsiooni väärtused on arvutatud Microsoft Exceli WEIBULL.DIST valemi 

abil. [12] 
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WEIBULL.DIST Exceli valemi sisenditeks olid [12] 

X -tuule kiirus v m/s;  

Alfa -kuju parameeter k;  

Beeta – mastaabikordaja c m/s.  

Graafikute alguspunktiks on autor valinud 0 m/s.  

Saadud info jagatakse kaheks, rannikuäärsed punktid ja mandri punktid.  

Haapsalu ja Pärnu-Sauga võrdluses järeldub, et kuigi mõlema koha puhul on tegemist 

rannikuäärse alaga, on Haapsalus tuule kiirused ühtlasemad. (joonis 9.) 

 

 

Joonis 9. Haapsalu ja Pärnu-Sauga tuule kiiruste võrdlus kasutades Weibulli jaotust. 

Võrdlusena saab välja tuua, et Haapsalus esineb kõige rohkem tuule kiirust 3,5 m/s 

arvutuslikult 8,9 % juhtudest. Võrreldes Pärnu-Saugaga on seal tuule kiiruseks 2,5 m/s 

kõige enam 8,5% juhtudest.  Tuulikute käivitus algkiirused (Cut in speed) algavad reeglina 

3,5 m/s.  
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Joonis 10. Haapsalu tuule kiiruste jaotus Weibulli meetodil. 

Graafikult saab välja lugeda, et Haapsalus on tuule kiirused jaotunud ühtlaselt. Kuigi 

Pärnu-Saugas puhub kolme aasta lõikes rohkem tugevaid tuuli, on stabiilne tuule kiirus 

olulisem hea keskmise tuule kiiruse saavutamiseks. (joonis 11.) 

 

 

Joonis 11.  Pärnu-Sauga tuule kiiruste jaotus Weibulli meetodil. 

Pärnu-Saugas on olnud kolme aasta lõikes suuremaid üksikuid tuule kiiruseid kui 

Haapsalus.  
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Autori valitud mandri punktides on tuule kiirused väiksemad. Näiteks võrreldes 

Haapsaluga on Valgas esinenud 10,98% tuule kiirust 2,5 m/s. Suuremaid tuule kiirusi 

esineb harva, 5 m/s esines 5,1%. (joonis12.) 

 

 

Joonis 12. Valga tuule kiiruste jaotus Weibulli meetodil. 

Kõigist autori valitud punktidest on kõige tuulevaiksem Viljandi. Keskmine tuule kiirus on 

2,6 m/s. Kõige enam esineb Viljandis tuule kiirust 1,5 m/s, seda esineb 13%. Suuremaid 

tuule kiiruseid näiteks 5 m/s esineb ainult 3,5% juhtudes. (joonis 13) 

 

 

Joonis 13. Viljandi tuule kiiruste jaotus Weibulli meetodil. 
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4. VÄIKETUULEGENERAATORITE ANDMED 

 

Antud väiketuulegeneraatorid valiti nende madala algkiirusega (Cut In Windspeed).  

Tuulikute andmed, mida autor antud töös kasutab, on mõõdetud kolme sõltumatu firma 

poolt. Nendeks on Ameerika Ühendriikide firma Small Wind Certification Council, Rootsi 

ettevõte Intertek Semko AB ja Suurbritannia firma BRE Group. Kõik viis tuulikut on 

sertifitseeritud IEC nõuetele.  

Autor on kasutanud ainult horisontaalse teljega tuulikuid, kuna neil on madalal käivitus 

algkiirus ja need on sobilikud sisemaa punktidesse. Järgnevas peatükis toob autor välja 

antud tuulikute võimsuskõverad ja nimiandmed. Võimsuskõverate alusandmed on saadud 

sertifitseerimisfirmade poolt väljastatud tuulikute kontrolldokumentidest. 

Tuulikute kõige olulisema tunnusena on loodud vastavalt antud andmetele tuulikute 

võimsuskõverad, mille juurde on lisatud ka tuuliku võimsustegur. 

 

4.1. Bergery Excel 10 

 

Antud tuulegeneraator Bergery Excel 10 on Ameerika ühendriikide tootja poolt toodetud 

tuulegeneraator, mis on mõeldud töötamaks koos elektrivõrguga liitunud elamiste juurde 

on-grid. Seade ei sobi kasutamiseks elektrivõrgu ühenduseta majapidamiste juures.  [13] 

 Tabel 4. Tootja andmed tuulik Bergery Excel 10 kohta. [13] 

 

 

 

 

 

Tootja andmetel on tegu ühefaasilise tuulegeneraatoriga, mille nimivõimsus on 10 kW. 

Tuulegeneraator on horisontaalse teljega ja kolme labaga. [13] Bergery Excel 10 

võimsuskõver ja –koefitsient (kasutegur) on toodud all oleval joonisel  (joonis 14.) 

Nimivõimsus 12.6 kW 
Minimaalne käivitus tuule kiirus 2,2 m/s 
Nominaalne tuule kiirus 11,6 m/s 
Maksimaalne tuule kiirus tööajal 16-18 m/s 
Tiiviku diameeter 7 m 

Kaal 460 kg 
Aastane elektritoodang @ 5 m/s 13 600 kWh 
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Joonis 14. Bergery Excel 10 tuulegeneraatori võimsuskõver ja –koefitsient. [14] 

Joonisel toodud andmed on mõõdetud sõltumatu firma Small Wind Certification Council 

SWCC poolt. Bergery Excel vastab IEC 61400‐2 mehaanilistele näitajatele, ning on IEC 2 

klassi väiketuulik. 

 

4.2. Tuge 10 

 

TUGE 10 on Eestis TUGE Energia OÜ poolt toodetud tuulegeneraator. Seade on mõeldud 

kasutamiseks nii off-grid kui ka on-grid võrgu puhul. [15] 

Tabel 5. Tootja andmed tuulik TUGE 10 kohta. [15] 

Nimivõimsus 10 kW 
Minimaalne käivitus tuule kiirus 2,5 - 3 m/s 
Nominaalne tuule kiirus 11 m/s 
Maksimaalne tuule kiirus tööajal 16 m/s 
Tiiviku diameeter 7 m 
Aastane elektritoodang @ 5 m/s 14 001 kWh 
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Tuulik on kolme laba ning horisontaalse teljega ja mõeldud kasutamiseks vastu tuult.  Tuge 

10 võimsuskõver ja –koefitsient (kasutegur) on toodud all oleval joonisel  (joonis 15.) 

 

 

Joonis 15. Tuge 10 tuulegeneraatori võimsuskõver ja –koefitsient. [16] 

Joonisel toodud andmed on mõõdetud Rootsi sertifitseerimisfirma Intertek Semko AB 

poolt. 

  

4.3. Bergery Excel 6  

 

Tegemist on nimivõimsusel 6 kW töötava tuulegeneraatoriga, mis on mõeldud 

kasutamiseks off-grid. [17] 

Tabel 6. Tootja andmed tuulik Bergery Excel 6 kohta. [17] 

Nimivõimsus 6 kW 
Minimaalne käivitus tuule kiirus 2,5 m/s 
Nominaalne tuule kiirus 11 m/s 
Maksimaalne tuule kiirus tööajal 14-20 m/s 
Rootori diameeter 7 m 
Kaal 350 kg 
Aastane elektritoodang @ 5 m/s 9 920 kWh 
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Generaator on kolme laba ja horisontaalse teljega ning mõeldud kasutamiseks vastutuult. 

Generaator on ühefaasiline 240 V. [17]  

Bergery Excel 6 võimsuskõver ja –koefitsient (kasutegur) on toodud all oleval joonisel  

(joonis 16.) 

 

 

Joonis 16. Bergery Excel 6 tuulegeneraatori võimsuskõver ja –koefitsient. [18] 

Joonisel toodud andmed on mõõdetud sõltumatu firma Small Wind Certification Council 

SWCC poolt. Bergery Excel 6 vastab IEC 61400‐2 mehaanilistele näitajatele ning on IEC 

2 klassi väiketuulik. Mõõtmised viidi läbi 14.07.2011–11.10.2012 Ameerika 

Ühendriikides, Texases. 
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4.4. Britwind R9000 

 

Nimivõimsusega 5 kW töötav Britwind R9000 on mõeldud nii off-grid kui ka on-grid 

kasutuseks. [19] 

Tabel 7. Tootja andmed tuulik Britwind R9000 kohta. [19] 

Nimivõimsus 5 kW 

Minimaalne käivitus tuule kiirus 3 m/s 

Nominaalne tuule kiirus 11 m/s 

Maksimaalne tuule kiirus tööajal 12-19 m/s 

Rootori diameeter 5.5 m 

Kaal 325 kg 

Aastane elektritoodang @ 5 m/s 9 170 kWh 

 

Tegu on kolme labaga vastutuule generaator on toodetud Suurbritannias.  Generaatorit on 

võimalik tellida nii ühe- kui kolmefaasilisena. [19] 

Britwind R9000 võimsuskõver ja –koefitsient (kasutegur) on toodud all oleval joonisel  

(joonis 17.) 

 

 

Joonis 17. Britwind R9000 tuulegeneraatori võimsus kõver ja koefitsient. [20] 
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Andmed on mõõdetud Suurbritannia ettevõtte BRE Group poolt. Britwind R9000 vastab 

IEC 61400-2 nõuetele.  

 

4.5. Skystream 3,7 

 

Skystream 3,7 on mikrotuulegeneraatorite hulka kuuluv väiketuulegeneraator, mis on 

nimivõimsusega 2,4kW. [21] 

Tabel 8. Tootja andmed tuulik Skystream 3,7 kohta. [21] 

Nimivõimsus 2,4 kW 

Minimaalne käivitus tuule kiirus 3,5 m/s 

Nominaalne tuule kiirus 9 m/s 

Maksimaalne tuule kiirus tööajal 13 m/s 

Rootori diameeter 3,72 m 

Aastane elektritoodang @ 5 m/s 3420 kWh 

 

Tegu on allatuult töötava kolme labalise tuulegeneraatoriga. Generaator on ühefaasiline ja 

mõeldud toimimaks nii off-grid kui on-grid majapidamistes.[21] 

Bergery Excel 10 võimsuskõver ja –koefitsient (kasutegur) on toodud all oleval joonisel  

(joonis 14.) 

 

 

Joonis 18. Skystream 3,7 tuulegeneraatori võimsus kõver ja koefitsient. [22] 
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Andmed on kinnitatud sõltumatu firma Small Wind Certification Council SWCC poolt. 

Skysteram 3.7 vastab IEC 61400‐2 mehaanilistele näitajatele ning on IEC 2. klassi 

väiketuulik. Võimsusandmete mõõtmised viidi läbi Saksamaal WINDTEST poolt. 

 

5. VALITUD TUULEGENERAATORITE VÕRDLUS 

 

Tuulikute sobivus valitud punktides saadi nende aastase toodangu väljaarvutamisel. 

Aluseks on võetud autori poolt genereeritud Weibulli graafikutest tulenevad andmed ja 

tuulikute võimsuskõverad. Leiame kolme aasta tuuleandmete põhjal tuuliku keskmise 

oletatava tootlikkuse.  

Võrdlemaks, milline tuulik on kõige sobilikum antud punktidesse, arvutati välja 

protsentuaalne sõltuvus tootja andmete ning arvutuslike andmete vahel.  [23] 

Arvutuslikult saadud tuuliku eeldatav aastane energiatoodang tuule kiirusel 5 m/s on antud 

sertifitseerimisfirmade poolt. Nende andmete ja saadud andmete suhe avaldub graafikutel y 

teljel, arvutusliku ja saavutatud tootlikkuse suhe. Töös kasutatud nelja asukoha järgi on 

lisatud võrdlused. 

 

5.1. Haapsalu 

 

Haapsalu on rannikuäärne paik. Sealne tuule kiirus on stabiilne, ning võttes arvesse mandri 

tuule kiiruseid ka, üpris suur. Mõõtmistulemusteks kasutatud kolme aasta keskmiseks tuule 

kiiruseks on arvutuslikult 4,3 m/s. Tuuliku tootlikkuse andmeid võrreldi tuulikute 

arvutuslike andmetega, mis olid antud tuule kiirusel 5 m/s. Tulemustes väljendus, et kõik 

tuulikud andsid välja väga hea aastase toodangu. Kõige vähem elektrienergiat võrreldes 

tootja andmetega suutis toota Britwind R9000. Tuulikul on suurem käivitus tuule kiirus, 

samuti oma võimuse kohta on antud tuulikul liiga väike rootori diameeter 5,5m. Teiste 

tuulikute rootori suurus on 7 m ja kõige väiksemal 2,4kW Skystreamil 3,72 m.  
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Joonis 19.  Haapsalu tuulikute andmed. 

Nagu jooniselt (joonis 19.) väljendub olid kõigi tuulikute tootlikkused kõrged. Bergery 6 

oli küll protsentuaalselt parim, kuid väga hea tulemuse said ka Bergery 10 ja ka Tuge10.  

Tabel. 9. Tuulikute aastase tootlikkuse andmed Haapsalu 

Asukoht Bergery 10 Tuge 10 Bergery 6 Britwind R9000 Skystream 3,7 

Haapsalu 12578 kWh 12881 kWh 9317 kWh 8209 kWh 3131 kWh 

 

Antud tuulikutest suudaks aastas suurima tootlikkuse anda Tuge 10, mille aastane tootlikus 

oleks antud asukohas 12881 kWh, mis on väga hea tulemus. Valikust tugevaima näitaja 

saavutanud Bergery 6 suudaks aasta jooksul toota 9317 kWh energiat. 

 

5.2. Pärnu-Sauga 

 

Nii nagu Haapsalu puhul on ka Pärnu-Sauga puhul tegu rannikuäärse paigaga. Antud 

asukohas on stabiilne tuul läbi aasta. Samuti on keskmine tuule kiirus sobilik tuulikute 

paigaldamiseks. Aastane keskmine tuule kiirus on arvutuslikult 4,0 m/s. Pärnu-Saugas oli 

parima tootlikkusega väiketuulik Bergery 10,  mis on 12,6 kW nimivõimusega. Saadud 

tulemustest väljendus, et Haapsaluga võrdeliselt oli ka antud asukohas kõigi tuulikute 

protsentuaalne võimsussuhe väga hea.  
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Joonis 20. Pärnu-Sauga tuulikute andmed. 

 

Bergery 10 aastane toodang oli 12702 kWh. Antud tuuliku tootjapoolne arvutuslik 

tootlikus on 13600 kWh aastas tuule kiiruse juures 5m/s. Väga head energiatootlikust 

näitas ka Bergery 6 (joonis 20). Halvima tulemus saavutas Britwind R9000, mille tootlikus 

jäi tootja andmeid arvesse võttes madalaks. 

Tabel. 10. Tuulikute aastase tootlikkuse andmed Pänu-Sauga 

Asukoht Bergery 10 Tuge 10 Bergery 6 Britwind R9000 Skysteram 3,7 

Pärnu-Sauga 12702 kWh 12511 kWh 9049 kWh 7821 kWh 3090 kWh 

 

Väga hea tootlikkuse annab antud asukohas ka kõige väiksem tuulik Skystream 3,7.  

 

5.3. Valga 

 

Valga asub sisemaal. Võrreldes rannikuäärse tuule kiirusega on sisemaa tuule kiirus 

madalam, kuid seda mitte oluliselt. Kui Pärnu tuule kiirus jäi 4,0 m/s siis Valga aastane 

keskmine tuule kiirus on 3,1 m/s. Tuulikute kasutamiseks on piiriks keskmine tuule kiirus 

3,5 m/s. Antud asukohas näitas parimat tootlikust Bergery 6, mille tootlikus oli 47% tootja 

poolt antud aastasest tootmisvõimsusest stabiilsel tuule kiirusel 5 m/s. Aastaseks energia 

toodanguks saadi sellel juhul 4687 kWh. Antud näitajad ei ole küll head, kuid annavad 

meile teada, et Beregy 6 tuulik toimib ka väikese tuulega asukohtades väga hästi. 
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Joonis 21. Valga tuulikute andmed. 

Võttes arvesse Valga tuule kiirusi, on kõigi mõõdetud tuulikute tootlikkus  madal (joonis 

21.). Sellest hoolimata suudaksid tuulikud Bergery 10 ja Tuge 10 toota aastas vastavalt 

5908 kWh ja 6046 kWh. 

Tabel. 11. Tuulikute aastase tootlikkuse andmed Valga 

Asukoht Bergery 10 Tuge 10 Bergery 6 
Britwind 

R9000 Skysteram 3,7 

Valga 5908 kWh 6048 kWh 4687 kWh 3894 kWh 1438 kWh 

 

Antud sisemaa asukohta arvesse võttes võiks väiketuuliku paigaldamisel ikkagi arvestada 

väikese toodanguga. Tasuvusaeg seadmetele on pikk. 

 

5.4. Viljandi 

 

Valitud asukohtades madalaima aastase keskmise tuule kiirusega on Viljandi. Antud 

asukoha keskmine aastane tuule kiirus on 2,6 m/s, suurim mõõdetud kiirus ajavahemikul 

2013—2015    on 13,5 m/s.  
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Joonis 22. Viljandi tuulikute andmed. 

Ülal olevalt Jooniselt (joonis 22.) lähtub, et kõigi tuulikute tulemused olid nõrgad ning 

võrreldav tootlikus jääb alla 35% mis on suhteliselt madal. Aastase tootlikkuse poolest 

suutis Bergery 6 toota 3159 kWh energiat. Antud asukohta ei oleks väiketuuliku 

paigaldamine soovituslik.  

 

Tabel. 12. Tuulikute aastase tootlikkuse andmed Viljandi 

Asukoht Bergery 10 Tuge 10 Bergery 6 Britwind R9000 Skysteram 3,7 
Viljandi 3845 kWh 3839 kWh 3159 kWh 2482 kWh 905 kWh 
 

Viljandis jäi kõigil tuulikutel aastane tootlikus alla 4000 kWh. Seda arvesse võttes ei 

soovita autor tuulikut antud punkti paigaldada, sest seadmete tasuvusaeg oleks väga pikk. 

 

5.5. Tuulikute Võrdlus. 

 

Tuulikud on valitud võimsuselt erinevad. Bergery Excel 10 on valimis kõige võimsam 

tuulik, nimivõimsusega 12,6 kW. Tuulik näitas ennast tugevalt rannikuäärsetel alade. 

Suurima tootlikkuse andis Bergery 10 Pärnu-Sauga võrdluses.   
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Joonis 23. Tuulikute võimsuskõverad. 

Ülal toodud joonisel (joonis 23.) on näidatud töös kasutaud tuulikute võimsuskõverad. 

Kuna tuulikute võimused on erinevad, skaleerib autor tuulikute võimsused, et saada parem 

ülevaade tuulikute võrdluses. All toodud jooniselt (joonis 24.) on näha skaleeritud 

võimsuskõverad 

 

 

Joonis 24. Tuulikute võimsuskõverad skaleeritult. 
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Antud tuulikute valimis on Eesti tootjate poolt valmistatud TUGE 10 nimivõimsusega 10 

kW.  Tuge 10 ja Skystream 3,7 vajavad tuulde pööramiseks lisa mootorit, teised valikus 

olevad väiketuulikud on pööratavad tuulde päras oleva saba abil. Tuge 10 oli ka võrdlustes 

väga tugev ja ületas aastase kogu tootlikkusega ka Bergery Excel 10, kui võrrelda antud 

tuulikute puhul võimuse ja tootlikkuse suhet. Antud aastasetootlikkuse ja arvutusliku 

tootlikkuse vahel võib mõlemad tuulikud võrdsustada. 

Võimuselt kolmas on Bergery Excel 6 nimivõimusega 6 kW. Antud tuulik näitas ennast 

teiste tuulikutega võrdesse pannes kõige tugevamalt. Võttes arvesse tehase tootlikust ja 

arvutuslikku tootlikust on Bergery Excel 6 kõige sobilikum Eesti tingimustesse. Antud 

tuulik oli heade näitajatega rannikuäärsetel aladel ja samuti ka sisemaal.  

Väga tugevaid näitajaid omas ka kõige väiksem tuulik Skystream 3,7. Väikse tuulikuna 

oleks Skystream kõige sobilikum rannikuäärsetele aladele. Sisemaale peaks vaatama 

suurema rootori diameetriga tuuliku. Kindlasti tasub märkimist Skysteam 3,7 väga tugev 

tuulele vastupidavus, sest tootja andmetel suudab antud tuulik probleemideta toota elektrit 

kuni 25 m/s tuule kiirusega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

KOKKUVÕTE 

 

Käesolev bakalaureusetöö uurib Eestis mõõdetud tuule kiiruste abil sobivaimate 

väiketuulikute kasutamist mandri ja ranniku tingimustes. 

Töö esimene peatükk annab ülevaate tuuleenergeetika väiketuulegeneraatorite tekkimise 

ajaloost. Teises peatükis käsitleb autor riigiti üldist väiketuulikute klassifikatsiooni, 

milliste parameetrite järgi erinevad riigi eristavad väiketuulikuid tuulikutest.  Kolmandas 

peatükis analüüsib autor Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt väljastatud 

andmeid tuule kiiruste kohta aastatel 2013–2015, teisendades 10 meetri kõrguselt tehtud 

mõõtmised väiketuulikute maksimaalse paigalduskõrguseni 30 meetrit. 

Selle jaoks kasutab autor Weibulli jaotusfunktsiooni, et selgitada välja neljas mõõdetavas 

punktis (Valgas, Viljandis, Haapsalus ja Pärnu-Saugas) esinenud tuule kiirused. Saadud 

tulemuste võrdlemise teel selgitab autor välja, millises valitud punktis on suurimad tuule 

kiirused.   

Neljas peatükk annab ülevaate viiest valitud tuulikust. Tuulikute valimi olulisemateks 

näitajateks on sertifitseeritus, madal algkiirus ja avaldatud andmete õigsus. Võimsuse 

hindamiseks koostas töö autor võimsuskõverad ning -koefitsiendid (kasutegurid).  

Viimane peatükk võtab tehtud töö kokku andmete kalkulatsioonidena. Erinevate tuulikute 

võrdlemiseks arvutab autor, kasutades Weibulli jaotusest ja tuulikute võimsustabelitest 

saadud andmeid, välja aastase energiatootlikkuse iga tuuliku ja punkti kohta. Saadud 

tulemustest väljendus, et parimad aastased toodangud saadakse rannikuäärsetel aladel, kus 

tuule kiirus on suurem kui mandril. Nendes tingimustes näitasid viiest tuulikust neli väga 

häid tulemusi. Halva tulemuse saavutas Britwind R9000, mille rootori diameeter on 5,5 m 

ja nimivõimsus 5kW. Sisemaavõrdluses, kus tuule kiirused olid väiksemad, selgus, et alla 7 

meetri rootori diameetriga tuulikud sisemaale ei sobi.  

Sobilikuima tuulikuna nimetab autor saadud tulemuste põhjal tuuliku Bergery 6, mis on 7 

meetri rootori diameetri ning nimivõimsusega 6kw. Võttes arvesse antud tootlikust ja 

arvutuslikku tootlikust, on Bergery Excel 6 Eesti tingimustesse kõige sobilikum. Antud 

tuulik on heade näitajatega nii rannikuäärsetel aladel kui ka sisemaal. 
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SUMMARY 

 

The Aim of current Bachelor's Thesis is to discover most suitable small wind turbines for 

Estonian conditions.  

The thesis introduces small wind turbines: their history, classification: in different 

countries, construction and usage. 

Wind measurements for Estonia are given by an Estonian Agency of Meteorology and 

Hydrology Wind measurements in weatherstation have been taken from the height of 10m. 

Author divides Estonia into two sections mainland and the cost. Weather Stations in 

Haapsalu and Pärnu-sage are chosen from the coastal region. Mainland points are Valga 

and Viljandi. Wind speeds are calculated from the height of 10m to the height of 30m, is 

the maximum height of a small wind turbine in Estonia. Calculated wind speeds are 

analyzed with the Weibull distribution 

Small wind turbines used for this thesis are chosen by the low cut in wind speed. They 

have all been tested by certification firm and match the IEC 61400-2 standard. The 

standard says that the wind turbine rotor must be Under 200 m². This means that it is a 

small class wind turbine. There are five wind turbines used in this thesis Bergery10, 

Tuge10, Bergery 6, Britwind R9000 and Skystream 3,7. Power curves were calculated for 

these wind turbines. 

Wind speed data received after Weibull distribution is calculated with the data from the 

wind turbine data sheet's the result is annual wind speed at the specified point. (Valga 

Viljandi) Calculates annual wind speeds are divided with the annual wind speed of 5 m/s. 

This will show how much electricity was produced by the wind turbine in percentages. 

End results show that the best annual production from the wind turbines is in the coastal 

areas where the wind speeds are higher. From the tested wind turbines four out of five 

showed good production. Britwind R9000 didn't show good results in most areas the 

difference with other turbines was almost 10%. 

The most suitable wind turbine for Estonia is Bergery 6 that showed good results in coastal 

and mainland regions.   
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