~ Tenaga angin

PLT Angin

Ladang angin di Neuenkirchen , Dithmarschen ( Jerman ).
menunjuk kepada pengumpulan energi yang berguna dari Pada 2005, kapasitas generator
tenaga-angin adalah 58.982 MW, hasil tersebut kurang dari 1% penggunaan listrik dunia.
Meskipun masih berupa sumber energi listrik minor di kebanyakan negara, penghasilan tenaga
angin lebih dari empat kali lipat antara 1999 dan 2005.

Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari
pisau menjadi arus listrik dengan menggunakan . Pada energi angin digunakan untuk memutar
peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik, seperti menggiling "grain" atau memompa air.

Tenaga angin digunakan dalam skala besar untuk penghasilan listrik nasional dan juga dalam
turbin individu kecil untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir.

Skala besar
Ada ribuan turbin angin yang beroperasi, dengan kapasitas total 58.982 MW yang 69% berada
di Eropa (2005). Dia merupakan cara alternatif penghasilan listrik yang paling tumbuh cepat dan
menyediakan tambahan yang berharga bagi stasiun tenaga berskala besar yang berbeban
besar. Penghasilan kapasitas listrik diproduksi-angin berlipat empat antara 1999 dan 2005. 90%
dari instalasi tenaga angin berada di AS dan Eropa. Pada 2010, Asosiasi Tenaga Angin Dunia
mengharapkan 120.000 MW akan terpasang di dunia.
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Jerman , Spanyol , Amerika Serikat , India dan telah membuat invesatasi terbesar dalam
penghasilan listrik dari angin. Denmark terkenal dalam pemroduksian dan penggunaan turbin
angin, dengan sebuah komitmen yang dibuat pada
1970-an
untuk menghasilkan setengah dari tenaga negara tersebut dengan angin. Denmark menghasil
lebih dari 20% listriknya dengan turbin angin, persentase terbesar dan ke-lima terbesar dari
penghasilan tenaga angin. Denmark dan Jerman merupakan eksportir terbesar dari turbin
besar.

Penggunaan tenaga angin hanya 1% dari total produksi listrik dunia (2005). Jerman merupakan
produsen terbesar tenaga angin dengan 32% dari total kapasitas dunia pada 2005; targetnya
pada 2010, energi terbarui akan memenuhi 12,5% kebutuhan listrik Jerman. Jerman memiliki
16.000 turbin angin, kebanyakan terletak di utara negara tersebut - termasuk tiga terbesar
dunia, dibuat oleh perusahaan Enercon (4,5 MW), Multibrid (5 MW) dan Repower (5 MW).
Provinsi Schleswig-Holstein Jerman menghasilkan 25% listriknya dari turbin angin.

Tenaga angin banyak jumlahnya, tidak habis-habis, tersebar luas, bersih, dan merendahkan
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