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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 

в Україні з кожним роком стає більш вираженим та суттєвим фактом заміщення 

традиційних викопних енергоресурсів. При цьому базовим напрямком розвитку 

відновлюваної енергетики вважається будівництво мережевих електричних 

станцій на основі відновлюваних джерел енергії з метою продажу виробленої 

електроенергії за «зеленим тарифом». Даний напрямок успішно розвивається за 

рахунок державного стимулювання, однак є обмеженим як з технічної точки 

зору (через обмеження об’єднаної енергосистеми України з підключення 

нестабільних джерел електроенергії), так і з часового обмеження, яке 

визначається законом до 2030 року, коли зелений тариф має зрівнятись зі 

звичайним тарифом на реалізацію електроенергії, що в свою чергу зменшить 

економічну привабливість об’єктів відновлюваної енергетики.  

Окрім традиційних напрямків застосування енергії відновлюваних 

джерел, які розвиваються в Україні, актуальним є залучення відновлюваної 

енергетики до енергоживлення електротранспорту. Раціональним напрямком в 

даному ракурсі слід вбачати розвиток зарядних та заправних станцій 

електромобілів, які як первинний генератор електроенергії використовують 

енергоустановки, що перетворюють енергію відновлюваного джерела в 

електричну енергію. Реалізація зарядних станцій з використанням енергії 

сонячного випромінювання та вітру вимагає вирішення ряду питань, пов’язаних 

з встановленням технічних умов зарядних станцій даного типу, математичного 

описання процесів перетворення та акумулювання енергії з врахуванням 

специфіки процесу зарядження електромобіля та аналізу економічної 

доцільності впровадження таких станцій в Україні, що вимагає проведення 

нових пошукових робіт. Крім того, для розвитку ринку електротранспорту 

важливими є не тільки техніко-економічні умови реалізації зарядних станцій, 

але й умови формування мереж зарядних станцій, що пояснюється обмеженою 

відстанню пробігу електромобіля. Ринок електромобілів слід вважати новим 

для України, оскільки він знаходиться на етапі інтенсивного розвитку, 

посідаючи провідні позиції за темпами нарощування в Європі та світі, що веде 

за собою вимогу розвитку мереж зарядних станцій електромобілів різних типів.  

Питаннями використання відновлюваних джерел енергії для зарядження 

акумуляторних батарей, в тому числі і електромобілів, досліджували ряд 

українських науковців: Кудря С.О., Павлов В.Б., Каплун В.В., Войтко С.В., 

Васько П.Ф., Лежнюк П.Д., Новський В.О., а також закордонні науковці: 

Ісмоїлов Ф.О. (Исмаилов Ф.О.), Лі Вонг (Li Wong), Ньян Лін Аунг (Nyan Linn 

Ayng) групи науковців на чолі з Д. Расоломампіонона (D. Rasolomampionona), 

Дж. Р. Чандра Моулі (G. R. Chandra Mouli) та ін. Крім того, ряд як вітчизняних, 

так і закордонних науковців займались вивченням питань виробництва водню 

для заправки електромобілів на паливних елементах за допомогою 

відновлюваних джерел енергії: Ткаленко Д.А., Солонін Ю.М., Максвел А. Мур 

(Maxwell A. Moore), групи науковців на чолі з Мануелем Гьотцем (Manuel 

Götz), Ф. З. Аулі (F.Z.Aouali), Ф. Дж. Піно Луцена (F.J. Pino Lucena) та ін.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дослідження, що подані в роботі, проводилися на кафедрі відновлюваних 

джерел енергії Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та в Інституті відновлюваної 

енергетики НАН України за пріоритетним напрямком розвитку науки і техніки 

України в рамках виконання науково-дослідних робіт: «Комплексні системи 

енергозабезпечення автономних об’єктів на базі використання відновлюваних 

джерел енергії» (номер державної реєстрації ДР №0117U004325), «Підвищення 

ефективності системи теплозабезпечення адміністративної будівлі за рахунок 

використання місцевих відновлюваних джерел енергії» (номер державної 

реєстрації ДР №0115U002408), «Підвищення ефективності режимів паралельної 

роботи тягових джерел живлення екомобіля з урахуванням інтенсивності 

сонячної радіації та параметрів біодизеля» (номер державної реєстрації ДР 

№0113U001641), «Оптимізація режимів експлуатації гібридного екомобілю на 

базі фотоелектричних батарей та біодизельного палива» (номер державної 

реєстрації ДР №0111U002500), «Розробити схемо-технічні рішення 

модернізації існуючих та перспективних гібридних систем електро- та 

теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії» (номер 

державної реєстрації ДР №0117U000703). 

У виконанні цих робіт здобувач брав безпосередньо участь як 

відповідальний виконавець, так і виконавець окремих розділів звітів. 

Мета і задачі дослідження: полягає в науково-технічному обґрунтуванні 

техніко-економічних параметрів при формуванні мереж зарядних станцій 

електромобілів з буферними акумуляторами енергії при використанні енергії 

сонячного випромінювання та вітру. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі: 

- аналіз існуючих підходів до формування мереж зарядних станцій 

електромобілів з використанням енергії вітру та сонячного випромінювання; 

- розроблення математичної моделі процесу зарядження електрохімічних 

акумуляторних батарей від вітроелектричних установок, що входять до складу 

зарядних станцій електромобілів; 

- розроблення математичної моделі процесу зарядження електрохімічних 

акумуляторних батарей від фотоелектричних установок, що входять до складу 

зарядних станцій електромобілів; 

- розроблення математичної моделі процесу зарядження електрохімічних 

акумуляторних батарей від комплексних вітро-сонячних енергоустановок, що 

входять до складу зарядних станцій електромобілів; 

- моделювання процесів забезпечення енергією зарядних станцій 

електромобілів від відновлюваних джерел з урахуванням реальних даних 

кліматометеорологічних умов та оцінка адекватності запропонованих моделей; 

- обґрунтування раціональних параметрів буферних акумуляторів енергії та 

енергетичного обладнання та устаткування відновлюваної енергетики в 

залежності від енергобалансових потреб зарядної станції електромобілів; 
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- аналіз видів застосування водневих технологій акумулювання енергії 

відновлюваних джерел з подальшим застосування водню для заправки 

електромобілів на основі паливних елементів; 

- визначення техніко-економічних аспектів реалізації зарядних станцій 

електромобілів з використанням буферних акумуляторів енергії при 

застосуванні відновлюваних джерел енергії як первинних енергоносіїв. 

Об’єкт дослідження – процеси перетворення енергії сонячного 

випромінювання та вітру і її використання на зарядних станціях 

електромобілів. 

Предмет дослідження – параметри мереж зарядних станцій з буферними 

акумуляторами енергії для електромобілів при використанні енергії сонячного 

випромінювання та вітру. 

Методи дослідження. Наукові положення, висновки та рекомендації, що 

сформульовані в дисертації, базуються на результатах експериментальних 

досліджень, теоретичних і практичних положеннях про перетворення енергії 

відновлюваних джерел в електричну та її акумулювання в електрохімічних та 

водневих акумуляторах, положеннях системного аналізу, статистичного аналізу 

в середовищі Microsoft Office Excel, математичних методів моделювання 

енергетичних процесів в програмному середовищі Mathlab.  

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Вперше обґрунтовано техніко-економічні умови реалізації мереж 

зарядних станцій електромобілів з використанням енергії сонячного 

випромінювання та вітру на території України, що дає можливість 

проектування та побудови таких станцій. 

2. Вперше розроблено математичну модель процесу зарядження буферної 

акумуляторної батареї зарядної станції та тягових акумуляторів електромобілів 

при використанні енергії сонячного випромінювання та вітру, що дало 

можливість узгодити співвідношення енергетичних параметрів зарядних 

станцій та джерел енергії. 

3. Вперше отримані залежності впливу типу електрохімічної системи 

акумуляторної батареї на енергоємність буферного накопичувача, що дозволяє 

встановити енергетичні показники зарядної станції електромобілів. 

4. Набула подальшого розвитку математична модель процесу зарядження 

електрохімічних акумуляторних батарей для електроживлення електромобілів, 

яка враховує випадковий характер її залишкової ємності, що дало можливість 

визначити вплив на енергоємність буферного накопичувача зарядної станції.  

5. Вперше запропоновані математичні моделі процесу виробництва 

водню на заправних станціях електромобілів на паливних елементах при 

використанні енергії сонячного випромінювання та вітру, які дозволяють 

узгодити енергетичний баланс між виробленням та споживання електричної 

енергії на станції. 

Практичне значення одержаних результатів: 

1. Розроблено алгоритм розрахунку енергоємності буферного 

накопичувача електричної енергії зарядної станції електромобілів, що дозволяє 

реалізовувати гарантоване зарядження заданої кількості електромобілів при 
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виборі генеруючого устаткування з урахуванням специфіки надходження 

енергії сонячного випромінювання та вітру. 

2. Запропоновано схемні рішення реалізації зарядних станцій 

електромобілів, в яких як первинний генератор електричної енергії використані 

фотоелектричні та вітроелектричні енергоустановки.  

3. Розроблено методику визначення відстані між зарядними станціями 

при формуванні мережі, що враховує фактори впливу на міжзарядний пробіг 

електромобілів і показують реальну величину даного показника.  

4. Розроблено схемні рішення реалізації водневих заправних станцій 

електромобілів на паливних елементах, де як первинні генератори електричної 

енергії виступають фотоелектричні та вітроелектричні енергоустановки.  

5. Результати роботи впроваджено в Інституті електродинаміки НАН 

України та Інституті відновлюваної енергетики НАН України, що 

підтверджується відповідними актами впровадження. Отримані результати 

використовуються в навчальному процесі Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» на кафедрі Відновлюваних джерел енергії при підготовці фахівців 

за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами «Нетрадиційні та 

відновлювані джерела енергії», а також на приватних підприємствах ТОВ 

«Атмосфера-Технології природи» та KB Energy.  

6. Результати теоретичних і експериментальних досліджень та 

розрахунків використані при виконанні науково-дослідних робіт за темами: 

«Комплексні системи енергозабезпечення автономних об’єктів на базі 

використання енергії вітру та сонячної енергії» (номер державної реєстрації ДР 

№0117U004325), 2017 − 2019 роки, де здобувачем розроблена математична 

модель реалізації автономної системи електроживлення з буферним 

акумулятором енергії та з комплексним використанням енергії сонячного 

випромінювання та енергії вітру; «Підвищення ефективності системи 

теплозабезпечення адміністративної будівлі за рахунок використання місцевих 

відновлюваних джерел енергії» (номер державної реєстрації ДР 

№0115U002408), 2015 − 2016 роки, де здобувачем запропонований алгоритм 

визначення надходження енергії сонячного випромінювання для заданої 

місцевості, що дозволило більш раціонально вибирати генеруюче устаткування; 

«Підвищення ефективності режимів паралельної роботи тягових джерел 

живлення екомобіля з урахуванням інтенсивності сонячної радіації та 

параметрів біодизеля» (номер державної реєстрації ДР №0113U001641), 2013 − 

2014 роки, де здобувачем встановлені умови ефективної роботи двох тягових 

джерел живлення екомобіля, що враховують кліматометеорологічні показники 

місцевості та якісні показники біодизельного палива; «Оптимізація режимів 

експлуатації гібридного екомобіля на базі фотоелектричних батарей та 

біодизельного палива» (номер державної реєстрації ДР №0111U002500) 2011 − 

2012 роки, де здобувачем отримана оптимізаційна модель вибору енергоємності 

тягового акумулятору екомобіля з урахуванням інтенсивності надходження 

сонячного випромінювання; «Розробити схемо-технічні рішення модернізації 

існуючих та перспективних гібридних систем електро- та теплопостачання з 
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використанням відновлюваних джерел енергії» (номер державної реєстрації ДР 

№0117U000703) 2017-2019 року, де здобувачем отримані схемні рішення 

перспективних систем зарядних станцій електромобілів від вітроелектричних, 

фотоелектричних та комплексних вітро-сонячних енергоустановк. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертаційної роботи 

отримані автором особисто. Роботи [1-12] написані автором самостійно. У 

наукових працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належать: в [13] – 

формулювання мета та завдань досліджень, аналіз секторів агропромислової та 

харчової галузей  України на предмет використання відновлюваних джерел 

енергії; в [14] – проведений аналіз та показано переваги комплексного 

застосування декількох відновлюваних джерел енергії з обов’язковим 

акумулюванням; в [15] – запропонована концепція зарядження акумуляторної 

батареї електромобіля від фотоелектричної  станції; в [16] – проаналізовано 

вплив  параметрів  системи  орієнтації  ротора  на  статичні  характеристики  

вітроустановки; в [17] – проаналізований сучасний стан розвитку відновлюваної 

енергетики в Україні та світі, відмічені тенденції розвитку та вплив на 

енергетику країни в цілому; в [18] – розроблено схеми реалізації зарядних 

станцій електромобілів з комплексним використанням вітро-сонячних 

електроустановок та встановлені переваги застосування буферного акумулятора; 

в [19] – проаналізовано динаміку вартості фотоелектричного обладнання та 

літієвих акумуляторних батарей та встановлені можливі терміни окупності 

автономних зарядних станцій електромобілів з використанням 

фотоенергоустановок; в [20] – проаналізовано динаміку вартості 

вітроелектричних установок та встановлені можливі терміни окупності 

автономних зарядних станцій електромобілів з їх використання; [21] – 

запропоновано алгоритм розрахунку ємності буферних акумуляторних батарей, 

що входять до  складу автономних зарядних станцій електромобілів з 

використанням вітроелектричних установок; [22-23] – аналіз металів різних 

типів для їх застосування в якості катодного матеріалу для отримання водню як 

ефективного акумулятора та енергоносія;  [24-25] – аналіз струмоутворюючих 

процесів у воднево-кисневих паливних елементах, що застосовуються на 

електромобілях; [26] – аналіз аналогів розробленого пристрою для зарядження 

акумуляторних батарей; [27] – розрахунок системи фотоелектроживлення 

літального апарату; [28] – встановлені співвідношення потужностей 

вітроелектричних та фотоелектричних установок для реалізації різних методів 

зарядження електромобілів; [29] – схеми вітроводневих систем з варіантами 

застосування водню; [30] – умови ефективного застосування енергії вітру та 

сонячного випромінювання для опріснення води; [31] – аналіз впливу 

розподіленої генерації з використанням відновлюваних джерел на якість 

енергоживлення споживачів. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації доповідались і 

були підтримані на ХIV-XX Міжнародних науково-практичних конференціях 

«Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті» (м. Київ, 

2013-2019 рр.), науково-практичній конференції «Відновлювана та воднева 

енергетика» (м. Київ, 2018 р.), XII Міжнародній науково-технічній конференції 
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молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми 

електроенерготехніки та автоматики" (м. Київ, 2018 р.) та на спільному 

розширеному засіданні кафедри відновлюваних джерел енергії з темою 

доповіді «Використання енергії сонячного випромінювання та вітру для 

зарядження електромобілів»  (Київ, «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 2019 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації та результати досліджень 

опубліковані в 31 науковій праці, у тому числі: 22 статті у наукових фахових 

виданнях (з них 2 статті у виданнях України, які включено до міжнародної 

наукометричної бази Scopus та 3 – наукові статті в закордонних наукових 

журналах), 1 патент України на корисну модель, 8 тез доповідей у збірниках 

матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, шести розділів, загальних висновків, переліку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 302 сторінки, у тому числі 271 

сторінка основного тексту, 119 рисунків, 10 таблиць, 5 додатків і перелік 

використаних джерел (173 найменувань). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджень, зв'язок з науковими 

програмами, сформульовані мета та основні задачі наукових досліджень, 

визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

приведено відомості про результати досліджень та наукові публікації, 

охарактеризовано особистий внесок автора. 

У першому розділі проведено аналіз сучасного стану розвитку 

відновлюваної енергетики та встановлено, що в Україні спостерігаються високі 

темпи нарощування потужності об’єктів на основі відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ), головним чином, через підключення до об’єднаної 

енергосистеми та продажу електроенергії за «зеленим тарифом». Відмічено, що 

таке застосування електроенергоустановок на основі ВДЕ має різноплановий 

вплив на роботу електричних мереж, який змінюється в залежності від 

потужності, типу, місця розташування та топології мережі. Зазначено 

загострення проблеми забезпечення стійкості за напругою при підключенні 

ВДЕ до електричних мереж. 

Проаналізувавши темпи приросту електричних та гібридних 

підзаряджуваних транспортних засобів, встановлено, що на кінець 2018 року 

загальносвітовий показник склав 5,12 млн одиниць, а в Україні він досягнув 

12,3 тисяч одиниць. Високі темпи приросту (більше 160% у світі та більше 

220% в Україні за минулий рік) ставлять актуальне питання розвитку 

інфраструктури зарядних станцій електромобілів. Робота таких зарядних 

станцій від централізованих мереж в нічний час сприятливо впливатиме на 

графік навантаження енергосистеми, однак в пікові періоди (з 800 по 1100 та з 

1700 по 2100 години доби) збільшить гостропікове споживання, що негативно 

відобразиться на роботі мережі в цілому. 
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Відмічено, що розширення застосування ВДЕ можливе за рахунок 

розвитку мереж зарядних станцій електромобілів (ЗСЕМ) з буферними 

акумуляторними батареями (АБ), в складі яких джерелами первинної 

електроенергії виступають вітроелектричні (ВЕУ), фотоелектричні (ФЕУ) чи 

комплексні вітро-сонячні енергоустановки. Впровадження таких зарядних 

станцій на основі ВДЕ не впливатиме на центральну електромережу, підвищить 

показник використання енергії відновлюваних джерел та покращить екологічну 

ситуацію місцевості, де рухаються електричні траспортні засоби. 

Відмічено, що ефективна реалізація ЗСЕМ з використанням енергії вітру 

та сонячного випромінювання неможлива без застосування буферних АБ, що 

виконуватимуть функцію балансування між виробітком та споживання 

електроенергії. Розглянуто особливості роботи, а також показники питомої 

енергії різних типів акумуляторів енергії, які можуть застосовуватись на 

зарядних станціях та відмічено, що найбільші перспективи залучення до 

технології електромобільності мають літієві та літій-іонні АБ, а також водневе 

акумулювання з подальшим використанням водню електромобілями на 

паливних елементах (ЕМПА). 

Зауважено, що станом на сьогоднішній день робота зарядних станцій на 

основі ВДЕ вивчена в неповній мірі, що пояснюється відсутністю єдиних 

підходів до визначення умов реалізації станцій даного типу, режимів роботи 

відновлюваного джерела енергії в залежності від ємності тягових 

акумуляторних батарей електромобілів та методу зарядження АБ при 

врахуванні випадкового характеру виробітку, впливу надходження енергії вітру 

та сонячного випромінювання на вибір буферних акумуляторів станції та ін., 

що в свою чергу вимагає проведення пошукових робіт з вирішення даних 

завдань. Вирішенню відмічених завдань і були присвячені наступні розділи 

дисертації. 

У другому розділі відзначено, що існуючі темпи приросту кількості 

електричних транспортних засобів в Україні вимагають відповідного зростання 

кількості станцій швидкого заряду, тобто розвитку мереж зарядних станцій 

електромобілів. Розвиток таких мереж може реалізовуватись на базі існуючих 

заправних станцій традиційних автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння 

(ДВЗ) або, як нові ЗСЕМ, які враховуватимуть специфіку потреби в 

електричній енергії для зарядження електромобіля. В обох випадках їх 

реалізація може відбуватись двома шляхами. 

Традиційний – полягає в підключенні станцій прискореного заряду до 

централізованих ліній електропередачі. Однак в такому випадку виникає 

питання наявності необхідної потужності електричної мережі та впливу 

великих навантажень під час швидкого заряду на якість роботи мережі. На 

станціях такого типу можливе застосування буферного акумулятора енергії, 

який в нічний час накопичуватиме заряд, а в денний період, коли найбільший 

попит, буде спрацьовувати збережену енергію. Однак даний підхід не вирішує 

питання пропускної здатності мережі і у випадку невеликих потужностей 

підведених централізованих ліній електропередачі (ЛЕП) даний підхід не дасть 

бажаного результату. 



8 

  

Альтернативний – полягає в розвитку мереж зарядних станцій з 

буферними акумуляторами енергії при використанні вітроелектричних, 

фотоелектричних чи комплексних вітро-сонячних енергоустановок. Даний 

підхід не обмежується наявними потужностями ЛЕП і може бути реалізованим 

в будь-якій місцевості. 

Умови, що визначають будову мережі зарядних станцій електромобілів з 

буферними акумуляторами енергії і з використанням ВЕУ та ФЕБ як первинних 

генераторів електроенергії, полягають в наступному: 

, 

(1) 

де: lбп – базова довжина пробігу електромобіля, км; 

 lкп – критична довжина пробігу електромобіля, км; 

 Eп – потреба в енергії ЗСЕМ, кВт‧год;  

 Еі – енергія, що надходить від відновлюваного джерела, кВт‧год; 

 τз – час зарядження електромобіля, год; 

 τнорм – нормований час зарядження електромобіля, год; 

 τоб – час обслуговування електромобіля, год; 

               τкр – критичний час очікування на виконання заявки по  

               обслуговуванню електромобіля, год; 

     SЗСЕМ – площа ЗСЕМ, м2; 

     Sкр – критична площа ЗСЕМ, м2. 

Реалізація ЗСЕМ можлива за трьома схемами: з використанням ВЕУ, 

ФЕУ та комплексним застосуванням ВЕУ та ФЕУ.  

Для створення математичного опису системи ЗСЕМ з використанням 

ВЕУ як первинних генераторів електричної енергії проаналізовані існуючі 

підходи до математичного опису виробітку ВЕУ. 

Розглянуто існуючі підходи до математичного описання роботи 

електрохімічних АБ. До класичної моделі опису АБ введено функцію ψ(C), що 

враховує випадковий характер та частоту настання процесу зарядження АБ 

електромобіля. В результаті енергія, необхідна для зарядження АБ 

електромобіля, становитиме: 

 
0

1
1ЕМ

АБ зАБ зАБ

зАБ С

Е U С C dc


    , (2) 
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де: ЕМ

АБЕ  – енергоємність, яку отримує АБ при її зарядженні, кВт‧год; 
зАБ ‒ 

коефіцієнт корисної дії зарядження АБ, %; 
зАБU  ‒ напруга зарядження АБ, В; 

зАБС  ‒ зарядна ємність, яку необхідно надати АБ при її зарядженні, А‧год. 

Визначення функції ψ(C) проведено евристичним методом на основі 

прийняття певних припущень з урахуванням особливості роботи та вимог по 

експлуатації тягових АБ електромобіля. На основі прийнятих припущень 

отримано нормальний розподіл настання процесу зарядження тягових АБ 

електромобіля (рис.1.). 

Отриману залежність слід обмежити за критичним ступенем зарядження 

АБ ЕМ в 20%Сnom, оскільки при менших залишкових значеннях заряду 

акумулятора електромобіль не зможе доїхати до зарядної станції. З іншої 

сторони, при заряді АБ ЕМ більше 80% ймовірність того, що електромобіль 

буде заїжджати на зарядну станцію, теж наближається до 0. Для отриманої 

математичної залежності ψ(C) на криву було нанесено лінію тренда, в 

результаті при застосуванні поліноміального закону коефіцієнт кореляції склав 

0,9993. 

Враховуючи відмічене вище, математична модель процесу зарядження 

акумуляторної батареї на ЗСЕМ з використанням ВЕУ для гарантованого 

заряду n електромобілів, на які розраховуватиметься зарядна станція можна 

подати наступним рівнянням: 

 
 

Рис. 1.  Розподіл можливого зарядження АБ електромобіля при різних  

             ступенях заряду акумуляторів. 
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де: Кз
ВЕУ – коефіцієнт заповнення енергопотреби ЗСЕМ за рахунок ВЕУ; 

τВЕУ – час роботи ВЕУ на зарядження АБ, год; Р(v) – потужність вітроустановки 

в залежності від швидкості вітру, кВт; EАБ
БУФ – енергоємність буферної 

акумуляторної батареї, кВт‧год; КАБ
БУФ – коефіцієнт запасу енергії буферної АБ; 

EВП
ЗСЕМ  – власні потреби ЗЕСМ, кВт‧год; n – кількість електромобілів для яких 

передбачено зарядження, од. 

На прикладі м. Мелітополь Запорізької області проаналізовано 

можливість забезпечення енергією ЗСЕМ від ВЕУ з урахуванням розподілу 

швидкостей вітру на основі експериментальних даних вимірювання швидкості 

вітру для заданої місцевості на висоті 66 м над поверхнею землі з інтервалом 

вимірювань 10 хвилин протягом року. Розподіл швидкостей вітру (рис. 2) для 

повної сукупності даних описується розподілом Вейбула з коефіцієнтом 

масштабу а = 7.8512 і коефіцієнтом форми в = 2.5226. Якщо враховувати, що 

виробіток електроенергії вітроустановкою починається при швидкості вітру 

більше  4 м/с і відкинути відповідні значення, то крива диференційного 

розподілу зміститься вправо і звузиться, при цьому обидва параметри зростуть 

до значень а = 8.6809 і в = 3.3263. 

Для аналізу кількості електроенергії, що може виробити вітроустановка, 

сукупність даних розбито відносно швидкості вітру на добові складові і 

розглянуто усереднення за кубом швидкості вітру подобово (рис. 3) і за 10-

хвилинний інтервал протягом року (рис. 4). 

 
Рис. 2. Розподіл можливого зарядження АБ електромобіля при різних   

            ступенях заряду акумуляторів. 

      р 

v, м/с 
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Рис. 3. Подобовий розподіл швидкості вітру в кубі за даними виміряним  

            протягом року для місцевості м. Мелітопіль Запорізької області,  

            Україна. 

 
Рис. 4. Розподіл за 10-ти хвилинний інтервал протягом року швидкості  

            вітру в кубі за даними для місцевості м. Мелітопіль Запорізької  

            області, Україна. 

Провал у виробітку енергії, що має місце у світлий час доби, підтверджує 

необхідність застосування в складі зарядної станції комбінації 

«вітроелектрична установка-буферний акумулятор енергії».  
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Для встановлення енергоємності буферної АБ ЗСЕМ на основі ВЕУ 

прийняті наступні попередні умови: 

1) власні потреби ЗСЕМ (освітлення та ін.) на рівні 3 кВт·год. на день; 

2) залишковий заряд АБ ЕМ при заїзді електромобіля на зарядну станцію 

становить 20% від його максимального значення, тобто 
ЕМ

АБЕ2,0 , оскільки при 

менших залишкових значеннях заряду акумулятора електромобіль може не 

доїхати до зарядної станції; 

3) ймовірність заїзду електромобіля на зарядну станцію при залишковому 

заряді АБ ЕМ від 80% і більше дорівнює 0, оскільки повний заряд 

електромобіля необхідно проводити в стаціонарному (не прискореному) режимі 

заряду; 

4) надлишкова енергія буферної АБ ЗСЕМ повинна становити не менше 

20% від номінального значення, тобто 2,1НЕk ; 

5) максимальне значення напруги буферної АБ ЗСЕМ приймаємо рівним 

BU БУФ

АБ 600 , згідно [4]; 

 6) приймемо для розрахунків коефіцієнт корисної дії повного циклу 

«заряд-розряд» буферної акумуляторної батареї рівним 80% ( 8,0БУФ

АБ ), а 

коефіцієнт корисної дії заряду акумуляторної батареї електромобіля – рівним 

90% ( 9,0з

АБ ). 

Аналіз модельного ряду комерційних електромобілів показав, що повна 

енергія АБ сучасних електромобілів знаходиться в межах (16÷100) кВт·год, а в 

перспективі можна очікувати на її збільшення, однак із заявлених на найближчі 

5 років перспективних новинок легкових електромобілів значення енергії АБ 

ЕМ не перевищує 100 кВт·год. У випадку приїзду на ЗСЕМ електромобіля із 

нульовою залишковою енергією (електромобіль з повністю розрядженими 

тяговими АБ притягнули за допомогою аварійного канату чи привезли 

евакуатором) енергія буферної АБ для гарантованого забезпечення роботи 

ЗСЕМ при заряді ЕМ з максимальною потребою в 80 кВт·год становить 
ЕМ

АБЕ72,1 . 

Математична модель (3) дозволяє проводити аналіз впливу типу 

електрохімічної системи АБ на запас енергії, необхідний для забезпечення 

зарядження електромобіля (рис. 5). 

Крім того (3) дозволяє аналізувати вплив величини власного споживання 

зарядної станції на енергоємність буферної АБ (рис. 6). В результаті аналізу 

встановлено, що зростання власного споживання зарядної станції призводить 

до збільшення коефіцієнта запасу за умови однакових потреб для заряду 

електромобіля. За крайової умови (рис. 6, ряд 9), коли ЗСЕМ

ВП зЕМЕ Е , коефіцієнт 

запасу буферної АБ залишається постійним. 
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Рис. 5. Залежність енергоємності буферного акумулятора для зарядження  

            ЕМ від енергоємності тягової АБ електромобіля (б): ряд 1 –  

            літієва; ряд 2 – металогідридна; ряд 3 – свинцево-кислотна; ряд 4 –  

            лужна нікель-кадмієва. 

 

Рис. 6. Залежність коефіцієнту запасу буферного акумулятора для  

            зарядження ЕМ від величини власного споживання: 

 ряд 1 – 3ЗСЕМ

ВПЕ кВт год  ; ряд 2 – 6ЗСЕМ

ВПЕ кВт год  ; 

 ряд 3 – 9ЗСЕМ

ВПЕ кВт год  ; ряд 4 – 12ЗСЕМ

ВПЕ кВт год  ; 

 ряд 5 – 15ЗСЕМ

ВПЕ кВт год  ; ряд 6 – 18ЗСЕМ

ВПЕ кВт год  ; 

 ряд 7 – 21ЗСЕМ

ВПЕ кВт год  ; ряд 8 – 24ЗСЕМ

ВПЕ кВт год  ; 

 ряд 9 – ЗСЕМ

ВП зЕМЕ Е . 

Розглянуто можливість зарядження тягових акумуляторних батарей 

електромобіля від ВЕУ в залежності від різних факторів, що впливають на 

величину вироблення енергії ВЕУ. На основі проведених розрахунків отримано 

залежність між потужністю ВЕУ та ємністю АБ (рис. 7) з урахування 

метеорологічних умов місцевості (швидкості вітру), використання якої 
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дозволяє провести вибір потужності ВЕУ в залежності від потреб 

електромобіля (різна ємність тягового акумулятора). 

 
Рис. 7. Залежність потужності ВЕУ від ємності АБ електромобіля, що  

            забезпечує необхідну для зарядження кількість енергії. 

У третьому розділі для вирішення завдання математичного опису 

системи ЗСЕМ з використанням фотоелектричних установок як первинних 

генераторів електроенергії проаналізовані існуючі підходи до математичного 

моделювання роботи ФЕУ. 

Робота такої зарядної станції буде ефективною при виконанні умови:  

БУФ ЗСЕМ ЕМ

АБ ФЕУ ВП АБW W W W   , (4) 

де: БУФ

АБW – енергія буферної акумуляторної батареї, кВт‧год; ЕМ

АБW – енергія, 

необхідна для зарядження ЕМ, кВт‧год. 

На практиці більшого застосування отримала спрощена модель 

ідеального фотоелемента. Зважаючи на прийняті умови, математична модель 

виробітку електроенергії, яку можна отримати за рахунок фотоелектричного 

перетворення (WФЕБ, кВт‧год), можна визначити за рівнянням: 

     

  

, , ,
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, (5) 

де: ІКЗ – струм короткого замикання фотоелементу, А; КІ – температурний 

коефіцієнт струму короткого замикання; ТСТ – стандартна (еталонна) 

температура фотоелемента, К. ІD - зворотній струм насичення діоду, А; q – 

заряд електрона, 1,6·10-19 Кл; k – стала Больцмана, 1,38·10-23 Дж/К; Т – робоча 

температура фотоелемента, К; А – фактор ідеальності фотоелемента, що 

залежить від технології виготовлення; U – напруга на виході фотоелементу, В. 
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Враховуючи (2) математична модель процесу зарядження АБ на ЗСЕМ з 

використанням ФЕУ як первинних генераторів електроенергії виглядатиме 

наступним чином: 
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, (6) 

де: ФЕУ

зK  – коефіцієнт заповнення енергопотреби ЗСЕМ за рахунок ФЕУ. 

Проаналізовано можливість забезпечення енергією ЗСЕМ від ФЕБ з 

врахуванням розподілу інтенсивності сонячного випромінювання для 

м. Мелітополь Запорізької області, Україна, використавши при цьому реальні 

експериментальні дані вимірювання інтенсивності сонячної радіації для заданої 

місцевості. 

Якщо взяти середню і максимальну сонячну радіацію (рис. 7), то середня 

сонячна радіація складає близько половини максимальної і тримається на 

постійному рівні близько 500 Вт/м2  від 50 до 270 днів. Але при таких загальних 

закономірностях добова сонячна радіація дуже сильно залежить від хмарності 

(рис. 8) і може на протязі літнього дня в сонячний день при мінливій хмарності  

змінюватися від 1000 до 150 – 400 Вт/м2. 

 
 

Рис. 7. Показники надходження сере 

            дньої та максимальної сонячної  

            радіації на протязі року на  

            основі реальних  

            експериментальних даних. 

 

Рис. 8. Надходження добової сонячної  

            радіації в дні з найбільшими по 

            казниками інтенсивності  

            сонячної радіації (129 день  

            2017 р.) та найменшими  

            показниками інтенсивності  

            сонячної радіації (6 день  

            2017 р.). 

Якщо ж брати до уваги і хмарні дні, то справа значно ускладнюється. 

Максимальна сонячна радіація 6 січня за день складає всього 42 Вт·год/м2, в 

той час, як, наприклад, 23 травня - 1005 Вт·год /м2, тобто в залежності від пори 

Дні року Час доби, год 

І, Вт/м2 Іmax, Іср, Вт/м2 
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року і метеорологічних умов рівень сонячної радіації може змінюватися в 

25 раз, що разом з відсутністю сонячної радіації вночі, незалежно від того, що 

усереднення по інтервалах часу на протязі року дає досить стабільні значення 

середньої сонячної радіації, свідчить про необхідність обов'язкового 

акумулювання сонячної енергії для забезпечення неперервної роботи зарядної 

станції.  

Враховуючи прийняту щоденну потребу для заряду одного електромобіля 

в 137,82 кВт·год, а також показники інтенсивності сонячного випромінювання 

для доби з найменшим приходом сонячної енергії з використання програмного 

середовища Mathlab, встановлено, що потужність фотоелектричної станції для 

прийнятих умов має складати РФЕС =1264,2 кВт. При цьому при встановлені 

такої потужності ФЕС в інші дні з більшим приходом сонячного 

випромінювання спостерігається виробіток надлишкової енергії, що 

вимагатиме вирішення питання її подальшого використання. У випадку 

відключення ФЕС по мірі повного зарядження буферної АБ виникатиме 

проблема неефективного використання генеруючого устаткування. 

В цей же час, використовуючи показники інтенсивності сонячного 

випромінювання для доби з найбільшим приходом сонячної енергії 

встановлено, що потужність фотоелектричної станції для прийнятих умов має 

складати РФЕС =21,44 кВт. При цьому при встановлені такої потужності ФЕС в 

інші дні з меншим приходом сонячного випромінювання спостерігатиметься 

недозаряд буферної АБ і, відповідно, робота ЗСЕМ буде неефективною. 

Розглянуто питання збільшення пробігу електротранспортного засобу з 

комбінованою системою живлення «акумуляторна батарея-фотоелектрична 

установка», розміщеною на електричному транспортному засобі, з урахуванням 

підзаряду АБ від ФЕУ під час технологічних простоїв машини, коли відсутнє 

споживання енергії від акумуляторної батареї. В цьому випадку енергія 

фотобатареї визначається по формулі: 

( )ФЕУ ФЕУ
ПW P t t   , (7) 

         де: tП – час технологічного простою ЕМ, год. ФЕУP – потужність ФЕУ, кВт. 

Зведені результатів розрахунків експлуатаційного пробігу 

електротранспортного засобу для різних співвідношень енергоємності АБ (WАБ) 

та різних значень часу tП показані в табл. 1.  

Згідно даних, приведених в табл. 1, побудовано графіки залежностей 

збільшення пробігу (у відсотках) при tП = var – для різних значень WАБ та при 

WАБ = var, для різних значень tП (рис. 8). 

Таким чином, видно, що застосування фотобатареї на автономному 

транспортному засобі більш суттєво впливає на величину пробігу при умові 

відносного співставлення по вихідному струмі фотобатареї і зарядному струмі 

базової АБ, тобто чим менша ємність останньої, тим більше проявляється ефект 

ФЕУ на величину пробігу електромобіля. 

Як показує практика, більш доцільно проводити заряд тягових 

електромобільних акумуляторів від фотобатареї в стаціонарних умовах. При 

цьому існує можливість здійснювати штатний (згідно інструкції виробника  АБ) 
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заряд, що не завжди можливо при використанні в якості джерела фотобатареї, 

яка розміщена на транспортному засобі, враховуючи обмеження по площі ФБ. 

Таблиця 1 

Результати розрахунків експлуатаційних показників електромобілю  

при використанні комбінованого джерела живлення 

№
 п

/п
 

q
, 

к
В

т 
· 

го
д

/к
м

 

W
А

Б
, 

к
В

т 
· 

го
д

 

Р
Ф

, 
к
В

т 

S
А

Б
, 

к
м

 

t,
 г

о
д

 

W
Ф

, 
к
В

т 
· 

го
д

 

W
, 

к
В

т 
· 

го
д

 

S
, 

к
м

 

t П
, 

го
д

 

W
Ф

П
, 

к
В

т 

·г
о

д
 

W
П
, 

к
В

т 
· 

го
д

 

S
П
, 

к
м

 

S
, 

%
 

S
П
, 

%
 

1 0,1 1 0,5 10 0,2 0,12 1,12 

1
1

,2
 

1 0,625 1,625 16,25 12,5 62,5 

2 1,125 2,125 21,25 12,5 112,5 

3 1,625 2,625 26,25 12,5 162,5 

2 0,1 5 0,5 50 1,2 0,62 5,62 

5
6

,2
 

1 1,125 6,125 61,25 12,5 22,5 

2 1,625 6,625 66,25 12,5 32,5 

3 2,125 7,125 71,25 12,5 42,5 

3 0,1 10 0,5 100 2,5 1,2 11,2 

1
1
2

 

1 1,75 11,75 117,5 12,5 17,5 

2 2,25 12,25 122,5 12,5 22,5 

3 2,75 12,75 127,5 12,5 27,5 

4 0,1 15 0,5 150 3,7 1,87 16,8 

1
6
8

 

1 2,375 17,375 173,75 12,5 15,8 

2 2,875 17,875 178,75 12,5 19,16 

3 3,375 18,375 183,75 12,5 22,25 

5 0,1 20 0,5 200 5 2,5 22,5 

2
2
5

 

1 3 23 230 12,5 15 

2 3,5 23,5 235 12,5 17,5 

3 4 24 240 12,5 20 

Однак, при стаціонарному заряді також необхідно враховувати ряд 

факторів, що впливають на величину потужності ФБ, основними з яких є 

інтенсивність сонячної радіації та площа. 

Зокрема, встановлено просторову залежність між стохастичним 

параметром інтенсивності сонячної радіації та площею ФЕС, яка необхідна для 

задоволення потреб в зарядному струмі згідно з умов експлуатації АБ (рис. 9), 

що є важливим, з точки зору розроблення схеми комутації ФЕП в загальній 

схемі. 

У четвертому розділі дисертаційної роботи запропоновано математичну 

модель процесу зарядження акумуляторної батареї на ЗСЕМ з комплексним 

застосування енергії вітру та сонячного випромінювання, який подано 

наступним чином:  
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( )БУФ ФЕУ ФЕУ ВЕУ ВЕУ АБ ЗСЕМ ЕМ

АБ з ФЕБ з ВЕУ З ВП АБW K W K W K W W         , (8) 

де: ωФЕУ– коефіцієнт забезпечення енергопотреби ЗСЕМ за рахунок ФЕУ, 

ωВЕУ– коефіцієнт забезпечення енергопотреби ЗСЕМ за рахунок ВЕУ. 

Запропонований 

математичний опис 

дозволяє проводити аналіз 

взаємовпливу двох джерел 

енергії та випадкового 

характеру споживача на 

роботу ЗСЕМ в цілому. Для 

аналізу адекватності 

запропонованої моделі в 

програмному середовищі 

Matlab проведено оцінку 

забезпечення процесу 

зарядження на ЗСЕМ з 

комплексним використання 

енергії вітру та Сонця для 

умов м. Мелітополь. 

При виборі вкладу в загальне надходження енергії від кожного з джерел, 

а саме від вітроустановки і сонячної енергоустановки, їх приведено до вигляду, 

що полегшує оцінку цього 

вкладу. В подальшому 

розглянуто питомі 

значення енергії вітру і 

Сонця  на 1 м2 вітроколеса 

чи фотопанелі. 

При комплексному 

використанні енергії 

сонячного 

випромінювання та вітру 

можна значно вирівняти 

загальне надходження 

енергії, як показано на 

рис. 10, де наведена 

енергія, що виробляється 

комплексним 

відновлюваним джерелом 

при однаковій площі по      

0,5 м2 фотопанелі і 

вітроколеса. Підрахунок кількості днів, коли відновлювані джерела не 

виробляють необхідної для зарядження одного електромобіля енергії, показує, 

що для її мінімізації також необхідно розподілити енергію Сонця і вітру як 1 до 

1 (рис. 11).  

 

Рис. 8.  Залежність відносної величини    

            пробігу електромобіля від енергії  

            акумуляторної батареї при tП = var:  

            1 – 1 год; 2 – 2 год; 3 – 3 год. 

 
 

Рис. 9.  Залежність  виробітку електричної енергії  

            ФЕС встановленою потужністю 9 кВт  

            протягом року по місяцям для регіону міста  

            Києва. 

Енергія АБ, кВт‧год 

S
П
, 

%
 

П
л
о
щ

а 
Ф

Е
У

, 
м

2
 

Місяці року 
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Рис. 10. Надходження енергії від  

              комплексного джерела на  

              протязі року. 

Рис. 11. Кількість днів, коли не  

              вистачає енергії, в залежності  

              від вкладу сонячної      

              фотоустановки в загальну  

              енергію. 

При цьому для зарядження одного електромобіля з максимальною 

потребою 137,8 кВт‧год необхідна площа фотомодуля 250 м2 і діаметр 

вітроколеса близько 17 -18 м. 

Подобовий залишок енергії після гарантованого заряду одного 

електромобіля (рис. 12) по величині порівняний з енергією, що надходить за 

день, і може бути успішно використаний для виробництва водню. 

 
Рис. 12. Подобовий залишок енергії після гарантованого заряду 

              одного електромобіля. 

Статистична обробка даних показує, що мінімум розсіювання сумарної 

енергії має місце при долі енергії сонячного випромінювання 0,85 (рис. 13). Але 

при такому співвідношенні енергій Сонця і вітру в 2 рази зростає кількість днів, 

в які сумарна енергія буде недостатньою для заряду електромобіля.   
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Рис. 13. Середнє арифметичне (-xme) і середнє квадратичне (-xst)  

              значення для річної енергії на 1 м2. 

Якщо прийняти до уваги активне використання електрохімічних 

акумуляторів і підібрати енергію Сонця і вітру так, щоб на заряджання 

електромобіля використовувалася і накопичена в акумуляторах енергія, то 

мінімальне функціонування ЗСЕМ із зарядом одного електромобіля в день 

можна забезпечити при співвідношенні енергії Сонця і вітру 1:9, маючи 

вітрогенератор з діаметром вітроколеса 10 - 12 м і фотопанелі площею 10 м2, 

що значно легше реалізувати на зарядній станції. При потребі заряджати більшу 

кількість електромобілів необхідно площу фотопанелі збільшувати 

пропорційно, а діаметр вітроколеса - як корінь квадратний з числа 

електромобілів. 

Зважаючи на специфіку експлуатації ЕМ на міжміських трасах, де в 

даний час єдиним реальним способом забезпечити ефективну зарядку 

електромобілів є розвиток мереж ЗСЕМ «швидкої зарядки» тягових АБ по 

шляху проходження ЕМ, проаналізовано швидкість руху ЕМ на його дальність 

пробігу (рис. 13.). Як видно з графіку, експеримент на електромобілі Таврія 

достатньо показує загальну тенденцію зниження дальності пробігу зі 

збільшенням швидкості електромобіля, що відповідає розрахунковим даним, 

наведеним на кривих 1-4 серійних закордонних електромобілів.  

Крім фактору швидкості руху ЕМ на дальність пробігу впливають ступінь 

зарядки ТАБ, ККД зарядки і розрядки ТАБ, температура навколишнього 

середовища, деградація ТАБ у міру зносу, маса вантажу екіпажу ЕМ. 

Аналіз приведених факторів показує, що в середньому практичний 

міжзарядний пробіг може знижуватися на 20 - 50% в порівнянні з вказаним 

виробником ЕМ. З цієї причини на сучасному рівні розвитку автономних 

джерел живлення для зарядки тягових АБ електромобілів середня відстань між 
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станціями «швидкої зарядки» на міжміських трасах не повинна перевищувати 

75-80 км практично для всіх випущених в даний час в світі електромобілів. 

 

Рис. 13. Зміни питомої витрати енергії у зв’язку зі збільшенням  

              швидкості ЕМ для кількох електромобілів з різною  

              енергоємністю тягової акумуляторної батареї: 

                        1 – Byd E6; 2 – Nissan Leaf 2018; 3 – Tesla Model 3; 

                        4 – Peugeot iOn5; 5 – Таврія. 

Реалізація автономних зарядних станцій електромобілів з використанням 

відновлюваних джерел енергії як первинних генераторів електроенергії 

повинна спиратись на принципи, що визначатимуть максимальну ефективність 

таких систем. На основі досліджень та висновків, отриманих в розділах 2-4, 

розроблено методику по реалізації ЗСЕМ на основі ВДЕ в умовах України, 

ключові позиції якої полягають у: 

- визначенні призначення автономної зарядної станції. Для прийняття 

рішення про реалізацію ЗСЕМ з використанням ВДЕ в першу чергу необхідно 

визначитися з її призначенням, тобто необхідне проведення аналізу 

потенційних споживачів, а саме можливих типів електричних транспортних 

засобів, що заїжджатимуть на підзаряд (це можуть бути електроцикли, легкові 

електромобілі, гібридні підзаряджувані транспортні засоби, електробуси, 

електротягачі);  

V, км/год 

кВт‧год/км 
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- виборі місця розташування. Проводиться аналіз та визначаються 

найбільш оптимальні місця встановлення ЗСЕМ з максимально зручними 

під’їзними та від’їзними шляхами, аналізується зручність транспортної 

інфраструктури. Враховуються особливості місця розташування при виборі 

генеруючого устаткування. Зокрема, для міської інфраструктури більш 

раціональним вважається застосування фотоелектростанцій в складі ЗСЕМ в 

той час, як на міжміських трасах можливе застосування вітрових, сонячних та 

комплексних вітро-сонячних енергоустановок в складі зарядних станцій; 

- визначенні необхідної енергоємності буферної акумуляторної батареї. 

Статистичний аналіз потенційних споживачів ЗСЕМ з урахуванням специфіки 

проведення швидкого заряду та врахування власних витрат з використанням 

алгоритму, запропонованого в параграфі 2.5, дозволяє встановити необхідну 

енергоємність буферної акумуляторної батареї зарядної станції;    

- визначенні необхідної потужності генеруючого устаткування на основі 

ВДЕ. На основі аналізу прийнятого варіанту первинного джерела електричної 

енергії з використанням реальних даних находження енергії відновлюваного 

джерела для даної місцевості встановлюється необхідна потужність 

генеруючого устаткування. В межах населених пунктів розглядаються варіанти 

найбільш оптимального варіанту досягнення необхідної розрахункової 

потужності фотоелектричної станції. За умови розташування ЗСЕМ на 

міжміських дорогах в результаті аналізу реальних даних по інтенсивності 

сонячної радіації та швидкості вітру визначається потужність вітрової, сонячної 

чи комплексної вітро-сонячної енергоустановки в залежності від обраної схеми 

зарядної станції; 

- виборі обладнання та устаткування, необхідного для реалізації ЗСЕМ з 

використанням ВДЕ. На основі розрахунків усіх компонентів системи ЗСЕМ 

проводиться вибір обладнання, врахування його техніко-економічних 

показників та гарантійних термінів експлуатації; 

- розробці технічної пропозиції для її розгляду та затвердження органами 

місцевого самоврядування. Після проведення технічних розрахунків та 

визначення найбільш оптимальних варіантів реалізації ЗСЕМ готується 

технічна пропозиція реалізації проекту та подається для розгляду органами 

місцевого самоврядування. Для підсилення позитивних сторін реалізації ЗСЕМ 

з використанням ВДЕ відмічаються екологічні переваги таких систем та 

відсутність впливу на місцеві електричні мережі. 

У п`ятому розділі дисертаційної роботи на основі аналізу існуючого 

досвіду до опису роботи електролізних установок по отриманню водню та 

розглянутих вище математичних описів роботи ФЕУ, ВЕУ та АБ 

запропоновано: 

- математична модель виробництва водню на заправній станції 

електромобілів на паливних елементах (ЕМПА) з використанням ВЕУ та 

буферної АБ: 

00

( ) ( ) lg 1 ,
nomC

В БУФ

ВЕУ З rev АБ зАБ зАБ

С

r t
P v v dv К I U I s I К U С dС

A A
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де: KЗ
В – коефіцієнт запасу водню ЗСЕМПА; І – струм, А; Urev – 

стандартна напруга на комірці електролізної установки, В; r – омічний опір 

електроліту, Ом; А – площа електроду, м2; s, t  – коефіцієнти перенапруги на 

електродах; 

- математична модель виробництва водню на заправній станції 

електромобілів на паливних елементах з використанням ФЕУ та буферної АБ: 
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(10) 

- математична модель виробництва водню на заправній станції 

електромобілів на паливних елементах (ЕМПА) з комплексним використанням 

вітро-сонячної енергоустановки та буферної АБ: 
ФЕУ ВЕУ в БУФ БУФ

В ФЕБ В ВЕУ з B АБ АБW W К W K W        , (11) 

де: ФЕУ

В – коефіцієнт забезпечення енергопотреби ЗСЕМПА за рахунок 

ФЕУ, ВЕУ

В – коефіцієнт забезпечення енергопотреби ЗСЕМПА за рахунок ВЕУ. 

Запропоновані математичні описи (9-11) дозволяють враховувати не 

тільки специфіку роботи ВЕУ, ФЕУ та АБ, але й враховують специфіку роботи 

системи водневої ЗСЕМПА, через що до всіх математичних описів введений 

коефіцієнт запасу водню в системі в

зK  який враховує фактор використання 

водню паливними елементами, фактор витікання водню з ємностей при 

зберіганні та фактор витрати енергії на стиснення водню, вплив величини 

власних потреб станції. 

Розроблено схемні рішення реалізації водневих ЗСЕМПА з використання 

ВЕУ, ФЕУ та комплексним застосуванням вітро-сонячної енергоустановки. В 

схемі ЗСЕМПА з використанням ВЕУ (рис. 14) застосовуються наступні 

компоненти: 

1. Вітроелектрична установка змінного струму для перетворення енергії 

вітру в електричну енергію. 

2. Блок автоматичного управління призначений для перерозподілу 

виробленої електричної енергії між буферною АБ та електролізером. 

3. Протонообмінний електролізер високого тиску для виробництва водню 

під тиском 30 атм. 

4. Система зберігання водню, що складається з ємностей з робочим 

тиском до 30 атм. 

5. Компресорна станція для створення тиску до 700 атм при наповненні 

ємностей для накопичення водню. 

6. Система зберігання водню, що складається з ємностей високого тиску 

до 700 атм. 

7. Буферна акумуляторна батарея призначена для електроживлення 

власних споживачів АЗС. 

8. Зарядний пристрій буферної АБ. 
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9. Інвертор типу AC/DC перетворення змінного струму від ВЕУ в 

постійний на електролізер чи буферну АБ та типу DC/AC для перетворення 

постійного струму в змінний від буферної АБ чи від паливного елементу в 

змінний струм необхідний для роботи власних споживачів ЗС. 

10. Паливний елемент призначений для виробництва електричної енергії з 

водню в періоди відмов буферної АБ (розряджена АБ при безвітряній погоді). 

 
Рис. 14. Схема зарядної станції електромобілів на паливних елементах з  

              використанням вітроелектричних установок. 

Аналіз модельного ряду комерційних легкових електричних 

транспортних засобів на паливних елементах показав, що максимальна потреба 

у водні на один ЕМПА може становити до 120 м3. В такому разі при 

виробництві водню протонообмінним електролізером з витратою 5,178 

кВт·год/м3(Н2) потреба в електроенергії становитиме 621,36 кВт·год. 

Згідно прийнятої схеми реалізації водневої ЗСЕМПА з використанням 

ВЕУ стиснення водню реалізується по двох ступенях з відповідним зберіганням 

в першій (при 30 атм) та другій (при 700 атм) ємностях і, відповідно до закону 

Бойля-Маріота: 
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332211 VPVPVР  , (12) 

з розрахунку добової потреби на 1 легковий ЕМПА, яка прийнята на рівні 

120 м3 (Н2), об’єми акумулюючих ємностей становитимуть:  

)700(171,0)30(025,4)1(120 333 атмматмматмм мкомпресоро
стиснення

еріелектроліз
в
стиснення

    
(13) 

Для вибору необхідних об’ємів з урахуванням діаграми виробітку енергії 

первинним джерелом електроенергії (ВЕУ) проведено оцінку надходження 

енергоресурсу з виділенням зон максимального виробітку і відповідно 

відсутності енергоносія (вітру). Добову потребу в електроенергії при заданій 

витраті водню прийнято в кількості ДОБ

HЕ 1
 = 621,36 кВт·год і, відповідно, річну – 

в кількості     Р

HЕ 1
 = 227,4 МВт·год. 

Результати розрахунку виробітку електроенергії 1 м2 вітроколеса згідно 

даних для м. Мелітополь представлено на рис.15.  Сумарне значення з 

розрахунку на 1 м2 вітроколеса за рік складає 997 кВт·год. Відповідно, для 

забезпечення річної потреби в електроенергії тільки на роботу 

протонообмінного електролізеру в 227,4 МВт·год необхідний діаметр 

вітроколеса у 17,4 м (стандартизована 18 м), що відповідає класу ВЕУ 

потужністю 80 кВт. 

 
Рис. 15. Діаграма виробітку електроенергії 1 м2 площі вітроколеса  

              згідно експериментальних даних швидкостей вітру для  

              м. Мелітополь за рік. 

Для порівняння адекватності експериментальних даних вимірювання 

швидкості вітру, проведено розрахунок виробітку електроенергії 1 м2 

E
, 

к
В
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го

д
/1
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вітроколеса по даним метеоспостережень Національного управління з 

аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) (рис. 16), в результаті 

якого отримали виробіток за рік в 852 кВт·год. Різниця між першим та другим 

результатами розрахунків може пояснюватись  методикою  вимірювань.  Якщо  

перші  дані  отримані безпосереднім вимірюванням швидкості вітру на 

метеопості анемометром, то дані NASA отримані за допомогою супутникового 

спостереження, і, очевидно, що останнє спостереження має певні неточності, 

які в даному випадку складають біля 8%. 

 
Рис. 16. Діаграма виробітку електроенергії 1 м2 площі вітроколеса    

                       згідно даних швидкостей вітру NASA для м. Мелітополь за рік. 

Оскільки об’єм балону високого тиску залежить від балансу коливань 

енергій виробітку та споживання, тобто V700 = f (ΔЕ), або V700 = f (ЕВЕУ – ЕЕ-р),  

проаналізували баланс виробітку та споживання водню для заданої добової 

потреби в 120 м3 (рис. 17) та встановили, що з жовтня по квітень відбувається 

накопичення водню до 6088 м3 (або ≈ 8,7 м3 при тиску 700 атм) з подальшим 

його спрацюванням за період з травня по вересень. Вибір ємності високого 

тиску встановленого об’єму дозволяє реалізовувати ефективну роботу водневої 

ЗСЕМПА в межах року. 

Зважаючи на відмічене вище, об’єм балону високого тиску для зберігання 

водню, що входить в склад ЗСЕМПА для періоду року, коли відбуватиметься 

накопичення при виконанні умови ВЕУЕ  > запр

Н
Е

2
, визначатиметься за наступним 

алгоритмом: 

v, м/с 

E
, 

к
В

т‧
го

д
/1

 м
2
 В

Е
У

 



27 

  

ствироб

Нм

запр

НВЕУ

H k
Е

ЕE
V 




)(1

max

2
3

2

2
, (14) 

де: запр

Н
Е

2
 – енергія водню, що витрачається на заправку ЕМПА, кВт·год; 

вироб

Нм
Е

)(1 2
3 – енергія, що витрачається на виробництво 1 м3 Н2, кВт·год/м3(Н2); cnk  – 

коефіцієнт стиснення водню. 

 

 
Рис. 17. Позабалансовий виробіток та споживання водню для заданої  

              потреби по реальним даним швидкості вітру для м. Мелітополь  

              Запорізької області, Україна. 

Для визначення енергобалансу системи водневої ЗСЕМПА з 

використанням ВЕУ як первинного джерела електроенергії прийнято: 

1) власні потреби в електричній енергії ЗСЕМПА (освітлення та ін.) 
ЗСЕМПА

ВПЕ на рівні 3 кВт·год. на день; 

2) фактор витрати енергії на стиснення водню змінюється в діапазоні В

Сk  = 

1÷1,15. При цьому В

Сk  = 1 за умови, коли отримуваний водень виходить з 

електролізера під тиском 700 атм, і, відповідно, В

Сk  = 1,15 за умови, коли 

отримуваний водень виходить з електролізера під тиском 1 атм; 

3) фактор витікання водню з ємностей для зберігання в залежності від 

тривалості зберігання та системи трубопроводів водню змінюється в діапазоні 
В

Bk = 1÷1,05. При цьому В

Bk = 1 за умови, коли отримуваний водень зберігається 

малий період часу (дні), і відповідно В

Bk  = 1,05 за умови, коли накопичений 

водень зберігається 1 рік;  

4) фактор використання водню паливними елементами внаслідок повного 

розряду або періодичного недозаряду буферного акумулятора В

ПЕk . Величина 

даного показника обумовлюється періодами тривалої відсутності 
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відновлюваного енергоносія (енергії вітру чи сонячного випромінювання) або 

його слабкою інтенсивністю. Враховуючи незначну складову витрат енергії на 

роботу побутових приладів ЗС ( ЗСЕМПА

ВПЕ ) у порівнянні з витратами на 

виробництво та стиснення водню, фактор використання водню паливними 

елементами знаходитиметься в діапазоні від 1 до 1,008. 

Тоді: 
В БУФ

ВЕУ З Е р АБ АБE К Е K Е    . (15) 

У випадку з потребою добового вироблення 120 м3 Н2, при умові, що 

стиснення водню відбувається в межах від 1 до 700 атм ( В

Сk  = 1,15), фактор 

витікання водню В

Bk  = 1,05, додаткова енергія АБ 
ДЕk  = 1,2, коефіцієнт корисної 

дії АБ АБ = 0,8, фактор використання водню паливними елементами внаслідок 

повного розряду або періодичного недозаряду буферного акумулятора В

ПЕk  

=1,008. Тоді, необхідний виробіток енергії ВЕУ становитиме: 

)(39,77875,12065,657)673(
8,0

2,115,1
36,62105,1008,1 годкВтEВЕУ 


 . (16) 

Якщо позначити ЗСЕМПА ВЕУ
ЗЕ

Е р

Е
К

Е 

 , то для роботи системи водневої ЗС ЕМПА 

необхідний запас енергії в заданих умовах складає ЗСЕМПА

ЗЕК = 1,25. 

У шостому розділі дисертаційної роботи проведено аналіз економічних 

аспектів реалізації ЗСЕМ з використання ВЕУ, ФЕУ та буферних АБ.  

Враховуючи, що на діючих мережевих зарядних станціях електромобілів 

прийняті двозонні тарифи, а саме в нічний час вартість швидкого зарядження 

складає  4 грн. за 1 кВт·год, а в денний період – 8 грн. за  1 кВт·год: 

- термін окупності ЗСЕМ на основі ВЕУ за нічним тарифом складе біля 

19÷20 років  в той час, якщо реалізовувати електроенергію на станціях 

швидкого заряду за денним тарифом по 8 грн. за 1 кВт·год швидкого заряду, то 

термін окупності станції в цілому скорочується до 9,5÷10 років, що представляє 

дані зарядні станції достатньо привабливою сферою інвестицій, однак за даним 

показником вони (ЗСЕМ на основі ВЕУ) поки що поступаються зарядним 

станціям, під’єднаним до ОЕС, що пояснюється додатковими витратами на 

ВЕУ та буферний акумулятор; 

- при реалізації електроенергії на швидкий заряд електромобілів за нічним 

тарифом по 4 грн. за 1 кВт·год. термін окупності ЗСЕМ на основі ФЕБ складе 

біля 40 років. Якщо реалізовувати електроенергію на станціях швидкого заряду 

за денним тарифом по 8 грн. за 1 кВт·год швидкого заряду, то термін окупності 

станції в цілому скорочується до 20 років. Для підвищення економічної 

привабливості проектів даного типу необхідно розглянути варіант можливості 

продажу надлишкової електроенергії в мережу по «зеленому» тарифу. Зокрема, 

для ФЕС встановленою потужністю 129 кВт прогнозований виробіток для 

заданої місцевості складає 154 МВт·год, з яких 50,37 МВт·год йде на роботу 

ЗСЕМ, а решта 103,63 МВт·год при реалізації по «зеленому» тарифу дозволяє 

отримувати додатково 490 тис. грн. і скоротити термін окупності до 8,5 років за 
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першим (нічним) тарифом швидкого заряду ЕМ і, відповідно, до 7 років за 

другим (денним) тарифом заряду ЕМ. 

На основі аналізу динаміки вартості основного та допоміжного обладнання 

і устаткування, необхідного для реалізації ЗСЕМ з використання енергії вітру та 

сонячного випромінювання проведено прогнозування зміни вартості реалізації 

системи ЗСЕМ в коротко та довгостроковій перспективі (рис. 18-19). 

 
Рис. 18. Динаміка зменшення ціни на використання сонячної енергії  

                та  енергії вітру для зарядження електромобілів на ЗСЕМ до  

                2025 року. 

 
Рис. 19. Динаміка зменшення ціни на використання сонячної енергії  

              та  енергії вітру для зарядження електромобілів на ЗСЕМ з 2025   

              до 2033 року. 

Розрахунки показали, що до 2025 року більш вигідно використовувати 

буде вітрогенерацію. На 2018 рік різниця реалізації автономної зарядної станції 

електромобілів на ВЕС та СЕС складала понад двох разів (2,09 рази), тоді як до 

2025 року ця різниця вже складе 1,4 рази.  

При аналізі на більш тривалі проміжки часу (рис. 19) маємо те, що у 

2030 році комплекс 50% ВЕС та 50% СЕС буде більш вигідним, ніж 

вітроелектростанції. Так, вже після 2029 року різниця у використанні ВЕС та 
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СЕС наблизиться до 1,0, а з 2033 році буде СЕС в 1,45 рази буде вигідніше 

використовувати, ніж ВЕС.  

Враховуючи, що на даний час автомобільна транспортна система 

України налічує  більше 9,2 млн. транспортних засобів, у тому числі 6,9 млн. 

легкових автомобілів, логічно абсолютно увесь класичний автотранспорт 

вважати потенційним на заміну відповідними електричними транспортними 

засобами, що можна пояснити загальносвітовою динамікою стабільного 

зростання електромобілів, яка спостерігається протягом останніх 5 років, в 

тому числі і в Україні. 

Згідно аналізу прогнозу розвитку ринку електромобілів в світі, з 

урахуванням динаміки за останні 5 років розроблено прогноз розвитку легкових 

електричних засобів в Україні в короткостроковій (рис. 20) та довгостроковій 

(рис. 21) перспективі.  

 
Рис.  20. Короткостроковий прогноз розвитку легкових електромобілів в  

               світі з 2019 до 2030 року: 

               ряд 1 - чисто електричних (EV); 

               ряд 2 - підзаряджуваних гібридів (PHEV);  

               ряд 3 – сумарний показник чисто електричних (EV) та  

               підзаряджуваних гібридів (PHEV). 

Приведені (на рис. 20) темпи розвитку електротранспорту вимагатимуть 

суттєвого збільшення станцій швидкого заряду. При розвитку інфраструктури 

ЗСЕМ з використанням ВЕУ та ФЕУ як первинних генераторів електроенергії 

можливо розширити можливості використання енергії вітру та Сонця на 

території України. В найближчій перспективі, до 2030 року, при збільшенні 

автопарку ЕМ до 0,5 млн. одиниць потреба в ЗСЕМ складе близько 14 тисяч. За 

умови повного переходу на легкові електромобілі потреба в ЗСЕМ становитиме 

біля 220 тисяч.  
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Рис. 21. Довгостроковий прогноз розвитку та повного переходу  

              до використання легкових електромобілів до 2050 року: 

              ряд 1 - чисто електричних (EV); 

              ряд 2 - підзаряджуваних гібридів (PHEV);  

              ряд 3 – сумарний показник чисто електричних та  

              підзаряджуваних гібридів (EV + PHEV). 

Запропонований багаторічній прогноз розвитку ринку електромобілів в 

Україні до 2050 року, який має логістичних характер, згідно з яким можливо 

замінити увесь класичний автопарк легкових транспортних засобів в кількості 8 

млн. одиниць відповідними електричними та гібридними. При прийнятому 

прогнозі розвитку ринку електромобілів річна потреба в первинній 

електроенергії до 2030 року складе 3,75 ТВт‧год, а до 2050 року – становитиме 

57,3 ТВт‧год, що слід вважати потенційно можливим показником розширення 

використання енергії вітру та Сонця на території України без негативного 

впливу на ОЕС та суттєво покращуючи екологічний стан навколишнього 

середовища через значне скорочення викидів парникових та інших шкідливих 

газів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-прикладна проблема 

науково-технічного обґрунтування параметрів мереж зарядних станцій з 

буферними акумуляторами енергії при використанні енергії сонячного 
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випромінювання та вітру для реалізації швидкого зарядження класичних та 

гібридних електромобілів. 

 В роботі одержані наступні наукові та практичні результати: 

1. Обґрунтовано умови створення мереж зарядних станцій електромобілів 

з використання вітроелектричних та фотоелектричних установок, що 

визначаються довжиною пробігу електромобіля, енергозабезпеченістю станції 

від відновлюваних джерел, нормованим часом зарядження електромобіля, 

критичними часом очікування на виконання заявки по обслуговуванню та 

площею під встановлення енергогенеруючого устаткування. 

2. Розроблено математичну модель процесу зарядження електрохімічних 

акумуляторних батарей від вітроелектричних установок, що входять до складу 

зарядних станцій електромобілів, яка дозволяє враховувати вплив типу 

електрохімічної системи, власні потреби станції та забезпеченість енергією 

вітру для визначення енергоємності буферного акумулятора. 

3. Розроблено математичну модель процесу зарядження електрохімічних 

акумуляторних батарей від фотоелектричних установок, що входять до складу 

зарядних станцій електромобілів, яка дозволяє враховувати вплив типу 

електрохімічної системи, власні потреби станції та забезпеченість енергією 

сонячного випромінювання для визначення енергоємності буферного 

акумулятора. 

4. Розроблено математичну модель процесу зарядження електрохімічних 

акумуляторних батарей від комплексних вітро-сонячних енергоустановок, що 

входять до складу зарядних станцій електромобілів з урахуванням вагових 

коефіцієнтів енергозабезпечення споживачів станції. Так, для умов місцевості 

м. Мелітополь, Запорізької області ефективна робота ЗСЕМ з комплексним 

використанням енергії вітру та Сонця по зарядженню протягом року 

забезпечуватиметься при співвідношенні енергій ВЕУ та ФЕУ як 9:1.  

5. Обґрунтовано параметри буферних акумуляторів енергії та 

енергетичного обладнання та устаткування відновлюваної енергетики в 

залежності від енергобалансових потреб зарядної станції електромобілів, що 

вперше дозволило проаналізувати фактори, які впливають на міжзарядний 

пробіг електромобілів, показують реальну величину даного показника в 

сторону зменшення, тобто в середньому практичний міжзарядний пробіг може 

знижуватися на 20-50% в порівнянні з вказаним виробником ЕМ. З цієї 

причини на сучасному рівні розвитку автономних джерел живлення для 

зарядження тягових АБ ЕМ середня відстань між станціями «швидкої зарядки» 

на міжміських трасах не повинна перевищувати 75-80 км практично для всіх 

електромобілів, що мають серійне виробництво.  

6. Вперше запропоновані математичні моделі процесів перетворення 

енергії на водневих заправних станціях електромобілів на паливних елементах 

при використанні вітрових, сонячних та комплексних вітро-сонячних 

електроустановок як первинних генераторів електричної енергії, які дозволяють 

враховувати фактор використання водню паливними елементами, фактор 

витікання водню з ємностей при зберіганні та фактор витрати енергії на 

стиснення водню. 
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7. Проаналізовано економічні аспекти реалізації систем ЗСЕМ з 

використанням вітрових, сонячних та комплексних вітро-сонячних 

енергоустановок та встановлено, що найбільш економічно-доцільними є станції 

з використанням ВЕУ, що пояснюється найменшим терміном окупності по 

приведеній вартості від 9-10 до 19-20 років в залежності від тарифу на продаж 

електроенергії при зарядженні електромобіля. 

8. В результаті аналізу динаміки розвитку ринку електромобілів в Україні 

та запропонованого прогнозу розвитку встановлено, що потреба в їх 

енергозабезпеченні, яка може забезпечуватись за рахунок енергії вітру та Сонця 

на території України до 2050 року складе 57,3 ТВт‧год. 

9. Результати роботи використані в Інституті електродинаміки НАН 

України, Інституті відновлюваної енергетики НАН України, при виконанні 

НДР: «Розробити схемо-технічні рішення модернізації існуючих та 

перспективних гібридних систем електро- та теплопостачання з використанням 

відновлюваних джерел енергії» (номер державної реєстрації ДР 

№0117U000703), в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» при виконанні НДР: 

«Комплексні системи енергозабезпечення автономних об’єктів на базі 

використання енергії вітру та сонячної енергії» (номер державної реєстрації ДР 

№0117U004325), «Підвищення ефективності системи теплозабезпечення 

адміністративної будівлі за рахунок використання місцевих відновлюваних 

джерел енергії» (номер державної реєстрації ДР №0115U002408), «Підвищення 

ефективності режимів паралельної роботи тягових джерел живлення екомобіля 

з урахуванням інтенсивності сонячної радіації та параметрів біодизеля» (номер 

державної реєстрації ДР №0113U001641), «Оптимізація режимів експлуатації 

гібридного екомобіля  на базі фотоелектричних батарей та біодизельного 

палива» (номер державної реєстрації ДР №0111U002500), а також в приватних 

підприємствах ТОВ «Атмосфера-Технології природи» та KB Energy.  

Отримані результати впроваджено в навчальний процес кафедри 

Відновлюваних джерел енергії Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» при підготовці 

фахівців за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами 

«Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» при трирівневій підготовці 

«бакалавр-магістр-доктор філософії». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Будько В.І. Використання енергії сонячного випромінювання та 

вітру для зарядження електромобілів – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії» 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського», Інститут відновлюваної енергетики НАН 

України, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена вирішенню питань розширення можливостей 

використання енергії вітру та Сонця на території України для зарядження 

акумуляторних батарей електромобілів, а також виробництва водню для 

заправки баків електромобілів на воднево-кисневих паливних елементах. В 

роботі аналізується можливість реалізації зарядних станцій електромобілів з 

використанням вітроелектричних, фотоелектричних та комплексних вітро-

сонячних енергоустановок для забезпечення електроенергією буферних 

акумуляторів зарядних станцій, від яких в подальшому реалізується заряд 

електромобілів. Використання зарядних станцій на території України дозволить 

розширити  інфраструктуру мережі заправних станцій без необхідності 

підведення класичних ліній електропередачі та відсутності негативного впливу 

на екологію при роботі таких станцій. 

Обґрунтовано умови створення мереж зарядних станцій електромобілів з 

використанням вітроелектричних та фотоелектричних установок, що 

визначаються довжиною пробігу електромобіля, енергозабезпеченістю станції 

від відновлюваних джерел, нормованим часом зарядження електромобіля, 
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критичними часом очікування на виконання заявки по обслуговуванню та 

площею під встановлення енергогенеруючого устаткування. 

Розроблено математичну модель процесу зарядження електрохімічних 

акумуляторних батарей від вітроелектричних установок, що входять до складу 

зарядних станцій електромобілів, який дозволяє враховувати вплив типу 

електрохімічної системи, власні потреби станції та забезпеченість енергією 

вітру для визначення енергоємності буферного акумулятору. 

Запропоновано математичну модель процесу зарядження АБ на ЗСЕМ з 

використанням ФЕУ як первинних генераторів електроенергії.  Проаналізовано 

можливість забезпечення енергією ЗСЕМ від ФЕБ з врахуванням розподілу 

інтенсивності сонячного випромінювання для м. Мелітополь Запорізької 

області, Україна, використавши при цьому реальні експериментальні дані 

вимірювання інтенсивності сонячної радіації для заданої місцевості. 

Враховуючи прийняту щоденну потребу для заряду одного електромобіля 

в 137,82 кВт·год, а також показники інтенсивності сонячного випромінювання 

для доби з найменшим приходом сонячної енергії з використанням 

програмного середовища Mathlab, встановлено, що потужність 

фотоелектричної станції для прийнятих умов має складати РФЕС = 1264,2 кВт. 

При цьому при встановленні такої потужності ФЕС в інші дні з більшим 

приходом сонячного випромінювання спостерігається виробіток надлишкової 

енергії, що вимагатиме вирішення питання її подальшого використання. У 

випадку відключення ФЕС по мірі повного зарядження буферної АБ 

виникатиме проблема неефективного використання генеруючого устаткування. 

В цей же час, використовуючи показники інтенсивності сонячного 

випромінювання для доби з найбільшим приходом сонячної енергії 

встановлено, що потужність фотоелектричної станції для прийнятих умов має 

складати РФЕС = 21,44 кВт. При цьому, при встановлені такої потужності ФЕС в 

інші дні з меншим приходом сонячного випромінювання спостерігатиметься 

недозаряд буферної АБ і, відповідно, робота ЗСЕМ буде неефективною. 

Розглянуто питання збільшення пробігу електротранспортного засобу з 

комбінованою системою живлення «акумуляторна батарея-фотоелектрична 

установка», розміщеною на електричному транспортному засобі з урахуванням 

підзаряду АБ від ФЕУ під час технологічних простоїв машини, коли відсутнє 

споживання енергії від акумуляторної батареї. Встановлено, що застосування 

фотобатареї на автономному транспортному засобі більш суттєво впливає на 

величину пробігу при умові відносного співставлення по вихідному струмі 

фотобатареї і зарядному струмі базової АБ, тобто чим менша ємність останньої, 

тим більше проявляється ефект ФЕУ на величину пробігу електромобілю. 

Розроблено математичні моделі процесів зарядження електрохімічних 

акумуляторних батарей від комплексних вітро-сонячних енергоустановок, що 

входять до складу автономних зарядних станцій електромобілів з урахуванням 

вагових коефіцієнтів енергозабезпечення споживачів станції. Так, для умов 

місцевості м. Мелітопіль Запорізької області ефективна робота ЗСЕМ з 

комплексним використанням енергію вітру та Сонця по зарядженню протягом 

року забезпечуватиметься при співвідношенні енергій ВЕУ та ФЕУ як 9:1. 
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Обґрунтовано параметри буферних акумуляторів енергії та енергетичного 

обладнання та устаткування відновлюваної енергетики в залежності від 

енергобалансових потреб автономної зарядної станції електромобілів, що 

дозволило проаналізувати фактори, які впливають на міжзарядний пробіг 

електромобілів, показують реальну величину даного показника в сторону 

зменшення, тобто в середньому практичний міжзарядний пробіг може 

знижуватися на 20-50% в порівнянні з вказаним виробником ЕМ. З цієї 

причини на сучасному рівні розвитку автономних джерел живлення для 

зарядження тягових АБ ЕМ середня відстань між станціями «швидкої зарядки» 

на міжміських трасах не повинна перевищувати 75-80 км практично для всіх 

електромобілів, що мають серійне виробництво. 

Вперше запропоновані математичні моделі процесів отримання водню на 

заправних станцій електромобілів на паливних елементах при використанні 

вітрових, сонячних та комплексних вітро-сонячних електроустановок як 

первинних генераторів електричної енергії, які дозволяють враховувати фактор 

використання водню паливними елементами, фактор витікання водню з 

ємностей при зберіганні та фактор витрати енергії на стиснення водню. 

Проаналізовано економічні аспекти реалізації систем ЗСЕМ з 

використанням вітрових, сонячних та комплексних вітро-сонячних 

енергоустановок. 

Ключові слова: вітроелектрична установка, фотоелектрична установка, 

акумуляторна батарея, електромобіль, автономна зарядна станція, відновлювані 

джерела енергії, паливний елемент. 
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Doctoral Thesis in Speciality 05.14.08 “Renewable Energy Transformation” 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, 

Institute for Renewable Energy, NAS of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The Doctoral thesis is focused on expanding opportunities to utilize both wind 

and solar energy potential in Ukraine to charge electric vehicles, as well as the 

produce hydrogen to fuel electric vehicles tanks running on hydrogen-and-oxygen 

fuel cells. The thesis analyzes implementation possibilities to build up charging 

stations using wind, PV and hybrid wind-solar power plants for electricity generation 

and further charging buffer batteries, and as a result, at the end charging electric 

vehicles. It should be noted, that autonomous charging stations operation in Ukraine 

will allow widening the network infrastructure for filling stations without connecting 

to conventional power transmission lines and producing less negative environmental 

impact.  

This scientific abstract justifies the conditions to construct charging stations 

that utilize wind and PV energies. These conditions are determined by electric vehicle 

mileage, RES fed power supply capacities, standard charging time, critical waiting 

time to meet service request and total power generating equipment installation area. 

There was made a mathematical description of the electrochemical batteries 

being charged by wind power plants, which are an integral part of charging stations. 
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This allows accounting for the electrochemical system impact, filling station needs 

for wind energy to finally identify buffer battery intensity. The thesis offers charging 

process description and using PVs as primary energy source. An option to provide 

PV energy to charging station taking into account solar radiation intensity in 

Melitopil town (Zaporizhzhia oblast) was analyzed. Analyses were made based on 

real field experimental measurement data of solar radiation intensity in target 

location.  

If we accept 137.82 kWh as a daily demand to get one electric vehicle charged, 

as well as minimum solar radiation intensity indicators, the applied Mathlab software 

calculates the PV plant capacity equal to 1264.2 kW. However, given the same PV 

plant capacity during other days with a higher solar radiation intensity, a surplus 

electricity will be produced, and this will require its further utilization. In case of PV 

plant shutdown upon full buffer battery charge, there will occur a problem of 

inefficient generating equipment use.  

At the same time, using solar intensity indicators for the day with the largest 

solar energy inflow shows that PV plant capacity will be equal 21.44 kW. And, as a 

result, having this capacity during less sunny days the buffer accumulation battery 

will get charged less and the charging station will operate inefficiently.  

There were discussed issues of increasing the vehicle mileage, whereas the 

vehicle is equipped with a hybrid power supply system “accumulation battery – PV” 

and being installed in the electric vehicle, and taking into account charging process 

accumulation battery from PV battery during technological downtimes, when no 

energy from the accumulation battery is consumed. It was proved that a PV battery 

installed on a stand-alone vehicle had a more significant effect on the mileage, 

provided the relative comparison of the PV battery output current and the base 

accumulation battery charging current. In other words, the lower the capacity of the 

base battery is, the greater the PV effect on the electric vehicle mileage is. 

A mathematical description was designed for the charging process for 

electrochemical accumulators fed from hybrid wind-solar power plants being the part 

of charging stations for electric vehicles, taking into account the weight coefficients 

of power supply to station consumers. Thus, within Melitopol terrain conditions, the 

efficient operation of the filling station with wind and solar energy hybrid use the 

charging energy will be provided at Wind turbine and PV at 9:1 ratio during the year. 

The parameters of buffer accumulation battery, power equipment and 

renewable power facilities were substantiated depending on energy demand for a 

filling station. Moreover, this helped analyzing factors influencing the mileage 

between charging stations and showing real value of the given indicator towards its 

decrease. That means, that actual mileage between charging stations can decrease by 

20-50% in average and comparing to the data specified by the electric vehicle 

manufacturer. This is actually the reason, why the distance between charging stations 

for “fast charging” on intercity routes should not exceed 75-80 km for almost all 

mass production electric vehicles, given the current level of autonomous power 

supplies development to charge traction accumulation batteries for electro mechanic 

vehicles.  
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For the first time ever, there were suggested mathematical descriptions for 

hydrogen filling stations systems for electric vehicles running on fuel cells and fed by 

wind, solar energy and hybrid wind-solar electric installations as primary electricity 

generators. As a result, this fact allows considering the factor of hydrogen use by fuel 

cells, the factor of hydrogen leakage from the tanks during storage and the factor of 

energy consumption for hydrogen compression. 

The economic aspects of charging stations implementation for electro 

mechanic vehicles fed by wind, solar and hybrid wind-solar power plants were 

analyzed in the thesis. 

Key words: wind power plant, photovoltaic plant, accumulation battery, 

electric vehicle, autonomous charging station, renewable energy sources, fuel cell. 
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