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Постановка проблеми. Вітроелектрична установка (ВЕУ) зазвичай 

працює в широкому діапазоні зміни швидкості вітру, що зумовлює 

розробку і застосування спеціальних засобів для узгодження параметрів 

вітроколеса, передавального пристрою, електрогенератора та 

акумуляторної батареї (АБ). 

У всьому динамічному діапазоні зміни швидкості вітру, за 

винятком точки номінальної швидкості вітру, спостерігається 

невідповідність електричних параметрів електрогенератора 

номінальним значенням, що потребує втручання в систему регулювання. 

В потужних вітроустановках це частково здійснюється за рахунок 

регулювання кута атаки лопатей вітроколеса та регулюванням струму 

збудження електрогенератора.  

Для вітроустановок малої потужності, які основну частину часу 

працюють на часткових режимах суттєво нижчих від номінальної 

потужності вітроустановки, то регулювання електромагнітного 

збудження вимагає роботи на максимальних струмах, тобто, основна 

частка виробленої енергії буде витрачатись саме на збудження 

генератора, а не на корисну потужність, що відповідно суттєво знижує 

коефіцієнт використання встановленої потужності. 

Основні матеріали дослідження. Тому, зазвичай, на таких 

установках застосовують електрогенератори зі збудженням від 

постійних магнітів, які не потребують затрат електроенергії. Однак, в 

таких генераторах немає можливості регулювання вихідних параметрів 

електрогенератора регулюванням збудження і для систем забезпечення 

стабільності вихідних параметрів при зміні швидкості вітру висуваються 

вимоги іншого плану. Наприклад, вихідна характеристика 

електрогенератора такого типу (PMzg32M-8B), потужністю 5,5 кВА 

подана на рисунку [1]. 



 
Рис. 1. Вихідна характеристика електрогенератора PMzg32M-

8B потужністю 5,5 кВА зі збудженням за допомогою постійних 

магнітів 

 

З рисунку видно, що на забезпечення відповідності вихідних 

електричних параметрів генератора в межах 5%, що передбачено 

стандартом на якість електроенергії, діапазон зміни частоти обертання 

вала електрогенератора становитиме від 635 до 700 об/хв., що відповідає 

зміні швидкості вітру ± 0,4 м/с. У всіх інших випадках необхідно 

застосовувати регулювання вихідних параметрів електрогенератора. 

Безпосереднє приєднання споживачів до електрогенератора 

вітроустановки неможливе, внаслідок постійного неспівпадання 

потреби в енергії з енергією вітрового потоку, а також якості генерованої 

електричної енергії. Коли мова йде про установки для систем 

автономного енергозабезпечення, то для вирівнювання невідповідності 

надходження енергії з її споживанням, як вже було зазначено 

необхідним є встановлення акумуляторних батарей. В такому випадку 

вітроустановка буде завжди працювати в режимі зарядки АБ до повної 

її зарядки. Для цього необхідною умовою є чітке погодження параметрів 

вітрового потоку та електрогенератора з режимами зарядки 

акумуляторної батареї. 

Якщо напруга акумуляторної батареї відповідає напрузі 

електромережі споживача і номінальній напрузі генератора, то її заряд 

буде починатись лише при досягненні номінальної швидкості вітру, що 

зумовлюватиме значні втрати виробленої електроенергії. Усунення цієї 

невідповідності можливе при застосуванні підвищувально-

понижувлаьних DC-DC конверторів, побудованих на базі елементів 

силової електроніки, і які повинні працювати в досить широкому 

діапазоні зміни напруги. Це не завжди є можливим реалізувати технічно.  

Враховуючи зазначене доцільним було б, щоб напруга на 

акумуляторній батареї була суттєво меншою від номінальної напруги 

генератора вітроустановки, що забезпечить початок зарядки 

акумуляторної батареї при суттєво менших швидкостях вітру. 

При перевищенні швидкості вітру понад номінальне значення 

потрібно обмежувати частоту обертання вала генератора зміною 



параметрів вітроколеса, або виведенням його з-під вітру, забезпечуючи 

номінальний струм зарядки АБ. 

Зарядний струм, а відповідно і ємність АБ повинна відповідати 

номінальному струму електрогенератора вітроустановки. Тому, ємність 

АБ повинна бути зумовлена не тільки потребою резервування енергії 

споживачу. 

З цього випливає, що потужність електрогенератора та ротора 

вітроустановки зумовлена зарядним струмом і напругою АБ, яка 

забезпечує необхідне резервування електричної енергії. 

За таких умов, в структурі управління режимами роботи 

електротехнічної системи вітроустановки можуть бути застосовані DC-

DC конвертори лише понижувального типу, що суттєво спрощує їх 

технічну реалізацію [2]. 

Початок заряду АБ можна з’ясувати виходячи з швидкості 

зрушування для даного типу вітроустановки. Наприклад, для 

чотирьохлопатевих вітроколіс з аеродинамічним профілем лопатей і 

коефіцієнтом заповнення охоплюваної поверхні в границях від 0,15 до 

0,2 та модульністю 3,14 [3], швидкість зрушування становить близько 2 

м/с.  

Звідси можна визначити кінематичні параметри вітрового ротора 

(модульність, кутову швидкість вала вітроколеса, частоту обертання 

вала вітроколеса) [4]. Так, для чотирилопатевої вітроустановки, 

номінальною потужністю 5,5 кВА та діаметром вітроколеса 10 м, кутова 

швидкість вала вітроколеса при досягненні номінальної швидкості вітру 

8 м/с, становитиме 5,024 рад/с, а частота обертання вала вітроколеса – 

48 об/хв. За умов використання електрогенератора типу PMzg32M-8B 

потужністю 5,5 кВА з номінальною частотою обертання 750 об/хв, 

передавальне число мультиплікатора становитиме 13,75. 

Таким чином для зазначеної вітроустановки, обладнаної 

мультиплікатором з передавальним числом 13,75 при використанні 

генератора PMzg32M-8B, частота обертання його вала при досягненні 

швидкості зрушування 2 м/с, буде становити 165 об/хв. Тоді, 

скориставшись графіком, поданим на рисунку, можна визначити вихідну 

напругу на затискачах електрогенератора, яка становитиме близько 100 

В. Виходячи з цього АБ повинна мати напругу дещо меншу від 

зазначеного значення напруги. Уточнене значення напруги 

вираховується з врахуванням схеми з’єднання фазних обмоток 

електрогенератора, типу випрямлювала, внутрішнього опору генератора 

та акумулятора, а також потужності, що розвиває вітроколесо. 

Враховуючи, що ефективність роботи вітроустановки визначається 

коефіцієнтом використання енергії вітру, який в свою чергу залежить від 

співвідношення між швидкістю вітру і кутовою швидкістю вітроколеса, 

і яка залежить від навантаження, то в електротехнічній системі 

необхідно передбачити підсистеми автоматичної зміни навантаження 

для відслідковування максимального значення коефіцієнта потужності. 



Отже, при застосуванні зазначеної методики узгодження 

параметрів всіх елементів електротехнічної системи вітроелектричної 

установки забезпечується максимальна ефективність використання 

енергії вітру та технічних засобів її сприйняття, перетворення та 

акумулювання. 
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