ciągłość działania

Akustyczne
projektowanie farm
wiatrowych
Ostatnio coraz częściej mówi się o wytwarzaniu energii elektrycznej przy
wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Zaliczyć do nich można geotermię,
energetykę słoneczną, energetykę wodną, biomasę, biogaz i oczywiście
energetykę wiatrową, która w Polsce staje się bardzo powszechnym
sposobem pozyskania tzw. „energii zielonej”.
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zgodnie z Dz. U. Nr 206,
poz. 1291, Załącznik 6.
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Akustyczne pomiary turbin wiatrowych
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