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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการทําเครื่องมือวัดความเร็ว
ลมจากมอเตอรหัวอานซีดี จากน้ันจึงทําการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือวัดความเร็วลมที่ไดกับอะนิโมมิเตอรมาตรฐาน ยี่หอ  
Microprocessor Digital Meter รุน  AM-4836C และเคร่ืองวัด
ความเร็วรอบ ยี่หอ  Digital Tachometer รุน DT22368  และ มัลติ
มิเตอรยี่หอ MITSUMI โมเดล  YX-360TRe-b-s  วัดคาแรงดันไฟฟา
เปน DCV ที่ระดับ 0.5V  สามารถอานคาแรงดันไฟฟาบนสเกลได
ตั้งแต 0-50  และใชลมเปาจากพัดลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 
เซนติเมตร  ไดสมการความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาจาก
เครื่องวัดความเร็วลมที่สรางข้ึนกับความเร็วลมเปน  y = 0.214x + 
0.6531 และไดคา R2 = 0.9944   ความเร็วลมต่ําที่สุดเครื่องมือวัดได
คือ  1.5 เมตรตอวินาที 25 รอบตอนาที และเทียบมาตรฐานความเร็ว
ลมไวสูงสุดที่ 10 เมตรตอวินาที ที่ความเร็วรอบ 550 รอบ/นาที และ
ไดคา tsr เทากับ 0.33  
 

1.บทนํา 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการสรางเครื่องมือวัด

ความเร็วลมจากมอเตอรหัวอานซีดี  เพราะสามารถหาไดงายและ
ราคาถูก  มีความสะดวกตอการประกอบเปนเคร่ืองมือวัดความเร็ว
ลม  ดวยหลักการทํางานของมอเตอรมีความคลายกันกับเจน
เนอเรเตอรตางกันตรงที่มอเตอรเปนการทํางานยอนกลับของเจน
เนอเรเตอรน่ันเอง  ดังน้ันเพียงออกแบบใบพัดใหติดกับแกนหมุน
ของมอเตอรได  ทําใหมอเตอรหมุนเม่ือมีลมพัดก็จะเกิดพลังงาน
ไฟฟาจากมอเตอร  เ ม่ือสรางสมการความสัมพันธระหวาง
ความเร็วลมที่พัดกับปริมาณพลังงานไฟฟาที่มอเตอรผลิตได
ในขณะเวลาใด ๆ ก็จะสามารถสรางเครื่องมือวัดความเร็วลมได  
หลังจากนั้นก็นําเครื่องมือวัดความเร็วลมสรางข้ึนไดน้ันไปสอบ
เทียบมาตรฐานกับอะนิโมมิเตอรมาตรฐาน 

 

2.ทฤษฎีและหลักการ 
1. การวัดความเร็วลม 

ลม  คือการเคลื่อนที่ของอากาศ  ซ่ึงการเคลื่อนที่มี
ความเร็วที่ทําใหเกิดพลังงาน ในการวัดความเร็วลมเปนการ
กระทํายอนกลับจากการทราบพลังงานที่ลมสรางข้ึนซ่ึงใบพัด
กังหันมอเตอรรับเอาไว  แลวเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา  เม่ือสราง
สมการความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับปริมาณพลังงาน
ไฟฟาที่ เกิด ข้ึนพรอมกันในขณะเวลาใด  ๆ  ก็ จึงสามารถ
คํานวณหาความเร็วลมได  ดังสมการ 

พลังงานจากลม = 0.5 x ρ x A x v3  

เม่ือ          ρ คือ ความหนาแนนของอากาศ 
 v  คือ ความเร็วลม  

               A  คือ ความหนาแนนของอากาศ 
 
พลังงานไฟฟาที่ไดจากลมหาไดจากสมการ 
 

      พลังงานที่ไดจากกังหันลมที่สรางขึ้น = ηe.cp(0.5 x ρ x A 
x v3) 
 

เม่ือ  ηe คือ สัมประสิทธิ์ของเจนเนอรเรเตอร 
          cp  คือ สัมประสิทธิ์กําลังงาน 

        ρ  คือ ความหนาแนนของอากาศ 
        v   คือ ความเร็วลม  
        A   คือ ความหนาแนนของอากาศ 
 

เม่ือคิดในเทอมพลังงานไฟฟา 
 

      พลังงานไฟฟาจากกังหันลม = พลังงานที่ไดจากกังหันลม 
 

ดังน้ัน 

                            VI = ηe.cp(0.5 x ρ x A x v3) 
 

                    เม่ือ  V  คือ แรงดันไฟฟา 
                           I  คือ กระแสไฟฟา 
 

จากสมการดังกลาวขางตนเราจึงสามารถทําการออกแบบ
กังหันลมไดตามตองการ 

 

2. หลักการออกแบบใบพัดเคร่ืองมือวัดความเร็วลม 
เน่ืองจากมอเตอรที่นํามาสรางเปนเครื่องวัดความเร็ว

ลมในการวิจัยน้ีเปนมอเตอรขนาดเล็ก  จึงมีขอจํากัดในเรื่อง
พลังงานไฟฟาที่ผลิตได  หลักการออกแบบใบพัดของเครื่องมือวัด
ความเร็วลมจึงพยายามทําใหแกนมอเตอรหมุนใหไดเร็วที่สุดในที่
ระดับความเร็วลมใด ๆ เพื่อใหมอเตอรผลิตพลังงานไฟฟาใหมาก
ที่สุดตามหลักการของไดนาโม  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
ใบพัดไดแก 

2.1 แรงดันไฟฟาที่ตองการ เนื่องจากปริมาณไฟฟา
ที ่ส ามารถว ัดได โดยตรงจากการผล ิตของมอเตอร ก ็ค ือ 
แรงดันไฟฟา หากแรงดันไฟฟามีคามากจะมีความสะดวกตอ
การวัด  แตหากแรงดันมีคานอยๆ ก็จําเปนตองมีการขยาย
แรงดันไฟฟาใหมีคามากพอที่จะวัดไดโดยการใชวงจรไอซี 

2.2 รูปรางของใบพัด  อาจเปนรูปถวยหรือเปนแบบ
แผน  ใบพัดแบบถวยใชสําหรับออกแบบกังหันที่มีแกนหมุนใน
แนวต้ัง  สวนใบพัดแบบแผนใชออกแบบสําหรับการหมุนใน
แนวนอน 



2.3 ความยาวของกานใบพัด  เปนปจจัยที่สงผลตรง
ตอทอรกของใบพัด    

ทอรกสงผลตอความเร็วเร่ิมตนในการหมุนของใบพัด
และความเร็วในการหมุน ดังสมการ 

 

                ทอรก = ความยาวกานใบพัด x แรง----------> (1) 
 

เมื่อทอรกมีคามากใบพัดจะเริ่มหมุนไดที่ความเร็ว
ลมต่ํา ๆ อยางไรก็ตามหากกานใบพัดมีความยาวมาก ๆ จะ
สงผลตอความเร็วรอบของใบพัดซ่ึงจะลดลงเม่ือเทียบกับกังหันที่
กานใบพัดส้ันกวา  ทําใหแรงดันไฟฟาลดลงตามไปดวย 

2.4 ขนาดพื้นที่หนาตัดของใบพัด  ขนาดพื้นที่ของใบพัด
สงผลตอแรงในการหมุนของใบพัด  พื้นที่ใบพัดมากทําใหมีแรงในการ
หมุนมาก    

      

 แรง = ความดัน x พ้ืนท่ี  --------------------> (2) 
 

อยางไรก็ตามหากพื้นที่มากเกินไปก็จะทําใหนํ้าหนักของ
วัสดุที่ใชมากตามไปดวย  น่ันคือความเร็วในการหมุนจะลดลง 

2.5 นํ้าหนักของใบพัด  นํ้าหนักของวัสดุที่ใชทําใบพัด
มีผลตอความเร็วในการหมุนเพราะน้ําหนักมากความเร็วในการ
หมุนจะลดลง  ดังน้ันจึงตองใชวัสดุที่มีนํ้าหนักเบา  

 

                 แรง = มวล x ความเรง  --------------------------> (3) 
 

2.6  ความเร็วลมเริ่มตนตอการหมุนของใบพัด 
ความเร็วลมเร่ิมตนที่ทําใหใบพัดหมุนจะเปนตัวบอกวา

เครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางข้ึนมีความไวตอการวัดเปนเทาใด   
 

2.7  Tip speed ratio (tsr) 
tsr  คืออัตราสวนความเร็วปลายใบตอความเร็วลมที่

พัดผานใบพัด   
  
     tsr  = ความเร็วท่ีปลายใบพัดหมุน / ความเร็วลม---> (4) 

 

 ดังน้ันแลว tsr คือตัวกําหนดปริมาณพลังงานไฟฟาที่
จะไดจากหมุนของมอเตอร ถาออกแบบให tsr มีคามาก ๆ จะทํา
ใหแรงดันไฟฟามีคามากตามไปดวย 
 

3. หลักการทํางานของมอเตอรและเจนเนอเรเตอร 
โดยทั่วไปมอเตอรทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาให

เปนพลังงานจลน   โดยอาศัยหลักการหมุนขดลวดตัดกับ
สนามแมเหล็กแลวทําใหเกิดกระแสเหนี่ยวนํา  ดังน้ันในทาง
กลับกันเ ม่ือทําใหมอเตอรหมุนก็จะเกิดพลังงานไฟฟาได
เชนเดียวกับเจนเนอเรเตอรซ่ึงวัดไดดวยมิเตอรไฟฟา  จาก
หลักการนี้เม่ืออาศัยแรงจากลมชวยพัดใบพัดซ่ึงติดอยูกับแกน
ของมอเตอรก็จะไดพลังงานไฟฟาออกมา  เม่ือสรางสมการ
ความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับปริมาณพลังงานไฟฟาที่ไดก็
จะสามารถสรางเครื่องมือวัดความเร็วลมไดเอง 
 

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีใชสถิติเร่ืองการวิเคราะหการถดถอย
สหสัมพันธ ซ่ึงอาศัยวิธีทางทางคณิตศาสตรที่เรียกวาระเบียบวิธี
กําลังสองนอยที่ สุดเครื่องมือในการวิเคราะหความสัมพันธ    
ดังน้ันเม่ือทราบระดับแรงดันไฟฟาก็จะสามารถคํานวณยอนกลับ
ไปเปนความเร็วลมได 

 

5. การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความเร็วลม 
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความเร็วลมมี

ความสําคัญไมนอยไปกวาการออกแบบเครื่องมือวัดความเร็วลม  
เพราะเครื่องวัดความเร็วลมจะใชการไดหรือไมข้ึนอยูกับการสอบ
เทียบ หรืออาจกลาวไดวาการสอบเทียบก็คือการสรางสเกลใหกับ
เครื่องมือที่เราสรางข้ึนน่ันเอง 

 

3.วัสดุอุปกรณและวิธีสรางเครื่องมือวัด 
วัสดุอุปกรณ 

1. มอเตอรหัวอานซีดีพรอมแผนจานล็อกซีดี 
2. แผนอะคริลิกหนา  0.5  ซม. ตัดเปนวงกลมขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 3 ซม. 
3. ลวดซี่จักรยานยาว 4.5 ซม.  3 เสน 
4. ชอนตักสารขนาดเสนผานศูนยกลาง  4 เซนติเมตร 
5. ทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง  1.6 เซนติเมตร 

ยาว  1 เมตร 
6. ทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 1.7 ซม. และ

เสนผานศูนยกลางภายนอก  2.5 ซม.  ยาว 45 ซม.  1 
ทอน 

7. สายไฟขนาดเล็กมีเปลือกหุมยาว 150 ซม. จํานวน 2 
เสน 

8. มัลติมิเตอรแบบเข็ม 
9. แผนเหล็กขนาดกวางxยาวxหนา เทากับ 25 x 60 x 3 มม. 
10. แผนเหล็กขนาดกวางxยาวxหนา เทากับ 25 x 45 x 2 มม. 
11. น็อตตัวผูพรอมตัวเมียเสนผานศูนยกลาง 2.5 มม. 
12. น็อตตัวผูพรอมน็อตตัวเมียเสนผานศูนยกลาง 5 มม. 
13. กาวตราชาง 
14. สวานไฟฟา 
 
 
 
 

ประกอบทั้งหมดเขาดวยกันดังรูป 
       

     
 
 
 
 
 
 
 
        รูปที่ 1  กระเปาะวัดความเร็วลม 

สวนฐานตั้งก็นําเหล็กมาเชื่อมกันใหไดดังรูป 
 

มอเตอร 



 
 

 
 
 
 
 
 
               ก.                                          ข. 
         รูปที่ 2  ฐานตั้งเครื่องมือวัดความเร็วลม ก. และชุด
เครื่องวัดความเร็วลม ข. 
 

 เม่ือประกอบทั้งหมดเขาดวยกันจะไดชุดเครื่องวัด
ความเร็วลมดังรูปที่ 2 ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     รูปที่ 3 ซาย เครื่องวัดความเร็วรอบ และขวา อะนิโมมิเตอร 
 
 
 
 
 
 
        รูปที่ 4  มัลติมิเตอร 
 
 
                                                      รูปที่ 5  พัดลม 
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความเร็วลม 
วัสดุอุปกรณ 

1. พัดลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 เซนติเมตร. 
2. อะนิโมมิเตอรยี่หอ  Microprocessor Digital Meter     

รุน  AM-4836C คาความผิดพลาด ±(2% 0.1 m/s)  
3. เครื่องวัดความเร็วรอบ  ยี่หอ  Digital Tachometer    

รุน DT22368   
4. มัลติมิเตอร  มัลติมิเตอรยี่หอ MITSUMI โมเดล   YX-

360TRe-b-s  
5. สมุดบันทึกขอมูล 
6. กลองถายภาพ 

วิธีสอบเทียบมาตรฐาน 
เปดพัดลมแลวทําการวัดความเร็วลมดวยอะนิโม

มิเตอรในแตละระยะหาง(เปนระยะสมมติเพื่อใหความเร็วลม
ตางกันเทา น้ัน ) จากพัดลม   ในขณะเดียวกันก็ทํ าการวัด

แรงดันไฟฟาจากเครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางข้ึน  พรอมทั้งวัด
ความเร็วรอบการหมุนของใบพัด  บันทึกความเร็วลม ณ ตําแหนง
ตาง ๆ จํานวน  8 ระยะ  แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม Excel 
นําเสนอในรูปของกราฟการกระจายขอมูล  จากนั้นจึงสรางสมการ
ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับความเร็วลม  สมการ
ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับความเร็วลม  และ
หาคาความเร็วปลายใบ  และหาคาอัตราสวนความเร็วปลายใบกับ
ความเร็วลม (TSR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              รูปที่ 6 การสอบเทียบมาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
    รูปที่ 7 ตําแหนงของอะนิโมมิเตอรจะอยูขางบนเครื่องมือวัด 
              ความเร็วลม 
 
4. ผลการสอบเทียบมาตรฐาน 
 เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบเทียบ
มาตรฐานโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ไดสมการ
ความสัมพันธเปนเสนตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่ 1 ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาในหนวย 0.5V  กับ

ความเร็วลมในหนวย  m/s 

ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับความเร็วลม

y = 0.214x + 0.6531
R2 = 0.9944
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จากกราฟที่ 1  พบวาเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางแรงดันไฟฟากับความเร็วลมในโปรแกรม Excel  จะไดความ
ความสัมพันธเชิงเปนเสนตรง  และไดคาสมการแนวโนมดังน้ี 
 

              y = 0.214X + 0.6531   
 

เม่ือ  y  แทนความเร็วลม  มีหนวยเปนเมตรตอวินาที (m/s) 
       x แทนแรงดันไฟฟา  มีหนวยเปนโวลต (0.5V) 

 

และไดคา R2 เทากับ 0.9944    
 

การแปลงหนวยจากแรงดันไฟฟาเปนความเร็วลม 
การนําสมการความสัมพันธน้ีไปใชงานก็สามารถอาน

คาบนสเกลของมัลติมิเตอรไดเลย  โดยหมุนปุมเลือกรูปแบบการ
วัดไปที่ DCV และเลือกระดับการวัดเปน 0.5V  อานคาที่ไดบน
สเกล 0 – 50 คาที่อานไดบนหนาปดมิเตอรคือ คาแรงดันไฟฟา x 
น่ันเอง 
                          
 
 
 
 
 
 
              

                     รูปที่ 8 สเกลบนหนาปดมัลติมิเตอร 
 

จากรูปสเกลบนหนาปดอานคาไดเทากับ  5   ซ่ึงก็คือคา x 
ของสมการความสัมพันธน่ันเอง  จากนั้นก็นําคา  x = 5 น้ีแทนใสลงใน
สมการความสัมพันธ   y = 0.214X + 0.6531  ก็จะไดความเร็วลมเปน 
1.72 m/s 
สมรรถนะเครื่องวัดความเร็วลมที่สรางขึ้น 

เม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเร็วรอบ
กับแรงดันไฟฟาไดสมการความสัมพันธเปนเสนตรงดังกราฟที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กราฟที่ 2 ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบในหนวย รอบตอ
นาที กับแรงดันไฟฟาในหนวย 0.5V   
พบวาความเร็วลมเร่ิมตนเคร่ืองมือวัดความเร็วลม

สามารถอานไดมีคาเทากับ  1.5 เมตร/วินาที  ที่ความเร็วรอบเปน 
25 รอบตอนาทีและความเร็วสูงสุดที่เทียบมาตรฐานไวคือ 10 
เมตร/วินาทีที่ความเร็วรอบ  550 รอบ/นาที  และอานคาสเกล

แรงดันไฟฟาบนหนาปดเปน  44 ในหนวย 0.5V  กลาวคือใน
สเกล  0.5V และชวงอานคาบนสเกลเปน  0-50  เปนสเกลที่
เพียงพอตอการวัดคาความเร็วลมทั่ว ๆ ไป  อยางไรก็ตามหาก
ความเร็วลมมากกวา  10 m/s จะตองปรับหนวยที่วัดเปน DCV ที่
ระดับ  2.5V แทน 

 

คาอัตราสวนความเร็วปลายใบตอความเร็วลม(tsr) 
เทากับ  0.33  ทําใหไดแรงดันไฟฟาไมมากนัก 

 

5. สรุปคุณลักษณะของเครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางขึ้น 
 

1. ความเร็วลมเร่ิมตนมีวัดคาไดเทากับ  1.5 m/s 
2. อุปกรณที่ตองใชรวมเม่ือจะทําการวัดความเร็วลมคือ 

มัลติมิเตอรแบบเข็ม ปรับหนวยวัดไปที่ DCV ที่ระดับ
การวัด 0.5V 

3. ชวงสเกลหนาปดมัลติมิเตอรตั้งแต  0-50 
4. วัดคาลมไดตั้งแต  1.5 – 12 m/s  
5. คา trs เทากับ 0.33 

 

6. ขอเสนอแนะ 
 1. ข้ันตอนสําคัญที่สุดที่จะตองใสใจมากๆ ในการสราง
เครื่องมือวัดความเร็วลมก็คือ การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ 
โดยขณะเวลาใดๆ ที่สอบเทียบจะตองออกแบบใหเครื่องวัด
ความเร็วที่สรางข้ึนและอะนิโมมิเตอรที่ใชเทียบมาตรฐานอยูใน
ตําแหนงที่ความเร็วลมเดียวกัน  และเน่ืองจากใชพัดลมที่ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 50 ซม. เปนแหลงจายลมเพื่อสอบเทียบทําให
กระแสลมที่ระดับความเร็วเดียวกันตามแนวระดับมีความแคบมาก  
จึงแกปญหาโดยจัดตําแหนงเครื่องวัดความเร็วลมและอะนิโม
มิเตอรซอนกันในแนวตั้ง ใหแกนหมุนตรงกัน และใบพัดอยูชิดกัน 
 2.  เน่ืองจากไมทราบสเปคของมอเตอรหัวอานเครื่อง
เลนวซีีดี จึงทําใหไมสามารถคํานวณทอรกเพื่อออกแบบความยาว
แกนใบพัดและขนาดของกระเปาะรวมทั้งนํ้าหนักไดลวงหนา  การ
ออกแบบใบพัดจึงตองสุมความยาวของแกน  ฉะน้ันถาสามารถ
ทราบสเปคของมอเตอรจากผูผลิตก็จะสงผลดีตอการออกแบบ
ใบพัด 
 3. การไดคา tsr มีคาต่ํา ๆ แสดงวาการออกแบบใบพัดยัง
ไมถูกตอง  อาจเกิดจากใบพัดมีนํ้าหนักมากเกินไป  หรือใบพัดมี
พื้นที่รับลมนอยเกินไป หรือกานใบพัดยาวเกินไป  การปรับปรุงคา
ตาง ๆ ดังกลาวจะสามารถเพิ่มคา tsr ใหมากข้ึนได  
 4. เพื่อใหเครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางข้ึนมีความ
แมนยํานาเชื่อมากยิ่งข้ึนจะตองนําไปสอบเทียบกับเคร่ืองวัดความเร็ว
ลมของกรมอุตุนิยมวิทยา 
อีกครั้งหน่ึง 
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ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบกับแรงดันไฟฟา

y = 0.0815x - 0.4425
R2 = 0.9701

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250 300 350

ความเร็วรอบ (RPM)

แร
งด
ันไ
ฟ
ฟ
า 

(x
0.

5V
)



เขตหาดใหญ สถานฝกทําวิจัย และขอขอบคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทีไดใหโอกาสและทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

เอกสารอางอิง 
[1] ชวง   ทมทิตชงค, พลินจิต  ทมทิตชงค, ประกิตเผา   ทมทิต

ชงค และประกิตพันธุ   ทมทิตชงค. ตะลุยคลงัขอสอบ
เขามหาวิทยาลัย วิชาฟสิกส. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพฯ : 
ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง , ม.ป.ป. 

[2] สมาน  เสนงาม. กังหันลมผลิตไฟฟาสําหรับชนบท. สงขลา.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.(อัดสําเนา). 2541.  

[3] วิชัย   สุรเชิดเกียรติ. สถิติสําหรับวิศวกรรมศาสตร และ
วิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ : สกายบุค. 2543.  

[4] American Wind Energy Association. How can I Calculate 
the Amount of Power Available at a Given Wind 
Speed. 16 April 2010. Available  from  :  URL : 
http://www.awea.org/fag/Windpower.html. 

[5] Renewable Energy UK. Calculation of Wind Power. 16 
April 2010. Available  from  :  URL : 
http://www.reuk.co.uk/calculation-of-Wind-
Power.htm. 

[6] Wikipedia. Drag (Physics). 12 April 2010. Available  from  
:  URL : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Drag_(Phisics). 

[7] Wikipedia. Electricalgenerator. 12 April 2010. Available  
from  :  URL : http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Electricalgenerator. 

[8] Wikipedia. Wind Power. 12 April 2010. Available  from  :  
URL : http://en.wikipedia.org/wiki/ Wind_Power . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


