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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Вирішення задачі генерування електроенергії для 

споживачів у віддалених районах та ізольованих місцевостях республіки Еквадор 

можливе за рахунок розробки автономних систем на базі вітроелектроустановок 

(ВЕУ) з асинхронним генератором (АГ), використання яких з точки зору простоти 

експлуатації та економічності є доцільним конструктивним рішенням. Вітер є 

однією з альтернатив для диверсифікації генерування електроенергії для 

енергозабезпечення даних споживачів. Величина швидкості вітру в умовах 

Еквадору коливається в межах від 4 до 6 м/с, що характеризуються як середня. 

Постає питання аналізу режимів роботи вітроелектричної системи за умови її 

стійкості за даних метеорологічних параметрів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, 

що подані в роботі, проводилися на кафедрі відновлюваних джерел енергії КПІ ім. 

Ігоря Сікорського за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки України в 

рамках науково-дослідних робіт «Підвищення ефективності системи 

теплозабезпечення адміністративної будівлі за рахунок використання місцевих 

відновлюваних джерел енергії» (державний реєстраційний номер роботи 

0115U002408) та «Комплексні системи енергозабезпечення автономних об’єктів на 

базі використання відновлюваних джерел енергії» (державний реєстраційний номер 

роботи 0117U004325). У виконанні роботи здобувач брав безпосередню участь. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційних досліджень полягає у 

визначенні раціональних режимів роботи автономної вітроелектричної установки з 

асинхронним генератором в метеорологічних умовах Еквадору. 

Для досягнення мети вирішені наступні задачі: 

– проведена оцінка вітроенергетичного потенціалу та енергоспоживання у 

всіх районах Еквадору; 

– обґрунтовані структурні схеми автономних ВЕУ з асинхронним 

генератором; 

– виконані розробка та аналіз математичної моделі вітроелектричної 

автономної вітроелектроустановки з асинхронним генератором за умови її 

стійкості;  

– розроблена імітаційна модель автономної вітроелектричної установки з 

асинхронним генератором для визначення її параметрів режиму роботи; 

– розроблена імітаційна модель автономної вітроелектричної установки з 

асинхронним генератором з підключенням імпульсного перетворювача для 

визначення її параметрів режиму роботи; 

– проведені стендові дослідження режимів роботи автономної 

вітроелектричної установки. 

Об’єктом дослідження є електроенергетичні процеси в системі «вітроагре-

гат – асинхронний генератор – споживач». 

Предметом дослідження є параметри режимів роботи автономної 

вітроелектроустановки з асинхронним генератором. 

Методи дослідження. Для розв’язку поставлених задач використовувались 

методи  теорії  масового  обслуговування,  методи математичного, імітаційного та  
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фізичного моделювання при аналізі та синтезі автономних вітроелектричних 

установок. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

– вперше проведена науково обґрунтована оцінка вітроенергетичного 

потенціалу республіки Еквадор, що дало можливість визначити ті гірські райони 

країни, в  яких найбільш перспективне розташування вітроелектричних автономних 

установок; 

– набув подальшого розвитку науковий підхід визначення режимів роботи 

автономних вітроелектроустановок з асинхронним генератором при змінних частоті 

обертання ротора вітроустановки та параметрах навантаження на базі імітаційного 

моделювання, що, на відміну від відомих, дозволяє отримати параметри системи за 

умов її стійкості; 

– отримав подальший розвиток науковий підхід визначення режимів роботи 

автономних вітроелектроустановок з асинхронним генератором за зміни частоти 

обертання ротора вітроустановки на базі імітаційного моделювання при 

використанні імпульсного перетворювача для зарядження акумуляторних батарей, 

що, на відміну від відомих, дозволяє отримати параметри системи за умов її 

стійкості. 

Практичне значення одержаних результатів:  

– розроблено методику та визначений вітроенергетичний потенціал 

республіки Еквадор з умов використання автономних вітроелектричних установок; 

– розроблено методику на базі імітаційного моделювання вітроелектричних 

автономних установок з асинхронним генератором для визначення режимів її 

роботи при сталих та змінних швидкостях вітру; 

– розроблено методику на базі імітаційного моделювання вітроелектричних 

автономних установок з асинхронним генератором для визначення режимів її 

роботи при використанні імпульсного перетворювача для зарядження 

акумуляторних батарей; 

– результати досліджень використані в Інституті відновлюваної енергетики 

НАН України в рамках виконання науково-дослідної роботи та в навчальному 

процесі і наукових дослідженнях кафедри електропостачання ім. проф. 

В.М.Синькова ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення і результати, викладені в 

дисертації, розроблені автором особисто. Формулювання мети роботи, вибір 

методологічних підходів, узагальнення результатів виконані безпосередньо 

дисертантом за участю наукового керівника. Роботи [1, 8] написані автором 

самостійно. В друкованих працях, опублікованих у співавторстві, автору належать: 

в [2 - 4] – проектна модель та реалізація імітаційного моделювання, в [5] – аналіз 

експериментальних результатів, в [6, 7] – аналіз стійкості до малих збурень, в [9] – 

аналіз імітаційної моделі, в [10] – аналіз базового аналогу. 

Матеріали дисертаційної роботи не містять без належного посилання ідеї і 

розробки, які б належали співавторам, з якими були опубліковані наукові роботи.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, результати 

та висновки дисертаційної роботи доповідалася і обговорювалися на наступних 

міжнародних конференціях: III Міжнародна науково-технічна конференція, 
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«Оптимальне керування електроустановками» - м. Вінниця, 2015 р.; ХVІ, XVII  

Міжнародні науково-практичні конференції «Відновлювана енергетика XXI 

століття» – м. Київ, 2015, 2016 р.р.  

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 10 

наукових працях, у тому числі  4 статтях у наукових фахових виданнях України та 1 

у міжнародному науково-технічному виданні, 1 статті у науковому виданні 

України, 3 тезах доповідей на науково – технічних конференціях, 1 патенті України 

на корисну модель.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Робота має обсяг 134 сторінок, з 

них 100 сторінок основного тексту, що містять 63 рисунка, 11 таблиць, 109 

найменувань використаних джерел та 5 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та задачі 

наукового дослідження, зазначено зв’язок роботи з науковими програмами, 

викладено наукову новизну, практичне значення і реалізацію результатів 

дисертаційних досліджень, надано дані про їх апробацію та впровадження. 

У першому розділі проведено аналіз стану та розвитку вітроенергетичного 

сектору Еквадору, оцінку ресурсу енергії вітру для використання автономних 

вітроелектричних установок в країні. Було проведено аналіз рівня 

енергоспоживання у всіх районах Еквадору. 

Проведено аналіз вітчизняної та зарубіжної спеціалізованої літератури щодо  

класифікації генераторного обладнання вітроелектричних установок, робота якого  

в цілому будується на використанні синхронних і асинхронних машин. 

Дослідженню режимів роботи даного електрообладнання та аналізу застосування 

АГ в автономній системі присвячено низку робіт таких вчених, як Іванов А.А., 

Ліщенко А.І.,    Лісник В.Я.,     Мазуренко Л.І.,     Васько П.Ф.,     Вишневський Л.В., 

 Бохян С.К., Радін В.І., Торопцев Н.Д., Джендубаєв А.-З.Р. та ін. 

У другому розділі проведено аналіз потенціалу вітрового потоку для всієї 

території країни та місцевостей з високим потенціалом, де швидкість вітру на 

висоті 20 м над землею досягає від 4 до 6 м/с, що є найбільш перспективними для 

встановлення автономних вітроелектроустановок. Результати дослідження наведені 

в табл.1. 

                                                                                                                      Таблиця 1 

                    Питома потужність вітрового потоку 

ПРОВІНЦІЯ 
Пункт 

розміщення 

Vсер на рік, 

м/с 

Потужність, 

Вт/м2 

1 2 3 4 

Карчі 

Ла Лівертад 4,4 35,6 

Ел Ангел 4,7 42,4 

Круз 6,9 147,0 
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Продовження таблиці 1 

 

1 2 3 4 

 Лос Андес 6,6 127,4 

Імвавура 
Пімампіро 4,5 43,1 

Юракруз 5,5 70,7 

Пічінча 

 

Монхас Алто 5,6 73,4 

Кангауа 
5,6 77,7 

7,3 167,6 

Піфо 5,1 54,9 

Порвенір 5,5 65,8 

Котопаксі 

Тіксан 5,5 65,8 

Зумвагуа 5,2 55,2 

Тігуа 5,2 56,0 

Гуангахе 5,6 71,2 

Гуінгопана 5,5 64,9 

Азуаі 

Оніа 5,5 71,7 

Пурін 5,3 65,1 

Лас Ніевес 4,5 39,8 

 

На рис.1 наведено розташування районів можливого встановлення 

вітроелектроустановок на території країни: 

 

Рис. 1. Розташування районів можливого встановлення вітроелектроустановок. 
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Аналіз результатів досліджень показує, що найбільш перспективні пункти для 

встановлення ВЕУ знаходяться в гірських районах. Сила потоку вітру тут 

формується під впливом висоти розташування, сонячної радіації, що змінюється 

протягом дня, географічних характеристик самої зони. Було проведено 

обґрунтування та аналіз конструкційних схем автономної вітроелектроустановки з 

асинхронним генератором, які можна використовувати для роботи в 

метеорологічних умовах Еквадору. 

Автономна вітроенергетична система в загальному випадку складається з 

вітроелектричної установки, блоку керування збудженням, блоку акумуляторних 

батарей з контролером зарядження, інвертуючого обладнання та блоку 

синхронізації вихідних параметрів системи з потребами споживача. В залежності 

від їх компоновки створюються структурні схеми, що можуть працювати окремо 

або паралельно на споживача. Розглянуто варіанти структурних схем, що 

утворюються у разі такого набору компонентів (рис.2). 

   а)                                                          б) 

 

 

 

 

 

                в) 
 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Варіанти структурних схем автономної вітроенергетичної системи з 

асинхронним генератором: 1 – вітроелектроустановка; 2 – конденсаторна 

батарея; 3 – контролер; 4 – акумуляторний блок; 5 – інвертор; 6 – 

синхронізатор; 7 – споживач. 

 

За допомогою орієнтовних графів розглянуто алгоритм функціонування даної 

системи як сукупність залежностей, що визначає необхідне виконання заданого 

процесу забезпечення енергією споживача (рис.3). 

         а)                                                         б) 

 

 

                          в) 

 

 

 

Рис. 3. Графи до варіантів побудови автономної вітроенергетичної системи з 

асинхронним генератором.  

Х1 
1 6 

 2 

Y1 

1 

2 6 7 

1 

3 2 4 5 6 7 

1 

3 2 4 5 6 7 

6 Х1 1 

2 

 3 4 5 Y1 

6 Х1 1 

2 

 3 4 5 Y1 
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Вузлами графа є структурні складові системи: ребра – потоки енергії між 

вузлами; Х1 – потік надходження енергії вітру; Y1 – потік потреб енергії до 

споживача. 

У даних схемах головного зворотного зв’язку принципово не може бути, бо 

надходження  вітру  не  може  бути  керованим. Можливе   обмеження   виробітку  

електроенергії у разі відсутності споживача або акумулюючих систем. 

Перетворення потоків енергії в системі при забезпеченні потреб споживача 

проходить: 

– за схемою а:  X1 k1X1  за умови  X1Y1, Y1 0  за Х1 0. 

Здійснюється корекція за величиною реактивної потужності при змінах X1 та 

Y1 як окремо, так і сумісно. 

– за схемою б: X1  k1k3 k4 k5X1  за умови  X1Y1. 

У випадку Х1 0 забезпечення споживача проходить за рахунок накопиченої 

енергії у вузлі 4 за умови, що k4 k5X1Y1. Здійснення, за необхідністю, корекції 

величини реактивної потужності в системі проводить вузол 6. 

– за схемою в: X1 k1X1  за умови  X1Y1, X1 k4 k5X1   за умови     Y1  X1 

або Х10. 

Забезпечення споживача проходить за двома взаємопов’язаними каналами. 

Перший – є варіантом схеми а. Другий – є варіантом схеми б. За умови X1Y1 йде 

забезпечення споживача та зарядження акумуляторного блоку. За умови  Y1  X1 

забезпечення проходить за рахунок накопиченої енергії акумулятором. Вибір 

каналів, а також глибини корекції проводиться через вузол синхронізації 6.  

k1, k2, k3, k4, k5 – коефіцієнти узгодження вузлів графа, відповідно 

вітроенергоустановки, блоку конденсаторів, контролера, акумулюючого блоку, 

інвертора, кожний з яких менше 1. 

В енергетичному плані найменші втрати має схема а. Вона складається з 

найменшої кількості вузлів. Вона може бути застосована для споживачів, що не 

висувають жорстких технологічних вимог за часом енергозабезпечення. Надійність 

енергозабезпечення, в даному випадку, залежить від ймовірнісних показників 

надходження енергії вітру за величиною робочої швидкості вітроелектричних 

установок. 

Схема б зменшує залежність енергозабезпечення від коливань надходження 

енергії вітру в часі. В даному випадку необхідне енергоузгодження вузлів, тобто 

кількості енергії, що надходить, кількості енергії, що акумулюється, і кількості 

енергії, що споживається. При порушенні такої рівноваги необхідно передбачити 

баластні пристрої при умові, що надходження енергії вітру більше, ніж споживання 

або використовувати автоматичні засоби, що обмежують потужність споживача. 

Схема в є комбінацією попередніх двох з метою підвищення ефективності 

перетворення енергії вітру. В цьому випадку перетворення енергії вітру спочатку 

йде через вузли 3–6, а при повному зарядженні акумуляторного блоку і високому 

надходженні Х1 проводиться пряме енергозабезпечення споживача. 

Дві останні схеми мають в декілька разів більше вузлів, ніж схема а, що 

зменшує сумарну величину перетворення енергії вітру, але мають можливість 

підвищити коефіцієнт заповнення графіка навантаження споживача практично до 1. 
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Технологічні процеси споживача за енерговимогами в системі «джерело – 

споживач» за часом енергозабезпечення можуть бути наступними: 

– із жорстко заданою виробничою програмою, що передбачає рівномірне 

завантаження протягом доби (без або з сезонними коливаннями); 

– із жорстко заданою виробничою програмою, що передбачає нерівномірне 

завантаження протягом доби (без або з сезонними коливаннями). 

Крім того, характер навантаження може бути активним або активно-

індуктивним, що вимагає регулювання компенсації реактивної потужності. 

Складова «джерело» складається із блоку – вітроелектрична установка, 

готовність якої до виробництва електроенергії визначається вітрорежимним 

характером місцевості, що має випадковий характер. Звідси випливає вимога до 

створення буферного блоку у вигляді акумулюючої системи, що заряджається перед 

тим, як система буде під’єднана до споживача. В такому випадку утворюються два 

канали енергозабезпечення. Таким чином, система енергозабезпечення споживача 

повинна бути упорядкованою, тобто енергоживлення проводиться спочатку від 

акумулюючої системи, а вітроелектроустановка проводить постійне 

підзаряджування її. У випадку, коли є надлишок надходження енергії вітру, 

вітроустановка під’єднується напряму до споживача, а акумулююча система 

працює в режимі стабілізації параметрів мережі при незначних коливаннях 

швидкості вітру. 

Розроблена та проаналізована математична модель автономної 

вітроелектроустановки з асинхронним генератором за умов її стійкості. Автономна 

система ВЕУ складається з: 1 – вітряної турбіни, 2 – електричного генератора, 3 – 

блоку конденсаторів, що працює на конкретне навантаження 4 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Автономна системи ВЕУ з АГ.  

Передаточні функції ланок визначаються із рівнянь, які описують їх рух, при 

цьому враховується, що зміна параметрів ланок носить нелінійний характер: 

 
1і і

d
j М М

dt


   , (1) 

де Мі – механічний момент на валу ротора вітроелектроустановки ; Мі+1 – 

електромагнітний момент на валу ротора генератора; j – приведений момент інерції 

обертових елементів ротора; ω – кутова швидкість обертання ротора та генератора. 

Після лінеаризації робочої частини характеристики ланок отримано рівняння, 

що має наступне визначення: 

 0 1

0 00 0

і іdM dM
j dt

М М d d

 
 

 


    
      

    
 , (2) 

де Мі – момент першої ланки, Мі+1 – момент наступної ланки. 
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Дане рівняння є аперіодичною ланкою першого порядку: 

  
1

i

і і

W p
T р 




 , (3) 

де Ті – стала часу ланки, 1

0 0 0

i i
і

dM dM

d d M




 


    
     

    
 – коефіцієнт 

самовирівнювання. 

Система являє собою енергоканал «вітроагрегат – асинхронний генератор 

споживач», який можна показати як послідовне з’єднання трьох ланок (рис.5). 

 
Рис. 5. З’єднання динамічних ланок системи: W1(p) – передаточна функція 

ланки, що описує вітротурбіну; W2(p) – передаточна функція ланки, що 

описує генератор; W3(p) – передаточна функція ланки, що описує споживача.  

Загальна передаточна функція W(p) визначається наступним чином: 

 

        1 2 3W p W p W p W p  , (4) 

 
1 1 2 2 3 3

1 1 1
( )W p

T p T p T p  
  

  
. (5) 

Тоді характеристичне рівняння має вигляд: 

      3 2
1 2 3 2 3 1 1 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 0TT T p T T TT TT p T T p                .  (6) 

Або буде мати наступний вигляд:  

 3 2

0 1 2 1 0a p a p a p     , (7) 

де 0 1 2 3,a TT T 1 1 3 2 2 3 1 1 2 3,a TT T T TT     2 1 2 3 2 1 3 3 1 2 ,a T T T        3 1 2 3.a     

Аналіз параметрів, що впливають на режим роботи системи ВЕУ, проведено 

за допомогою критерію Гурвиця.  

Для виконання умови стійкості необхідно та достатньо, щоб всі діагональні 

мінори були більше нуля, тобто співпадали за знаком з першим коефіцієнтом 

характеристичного рівняння: 00 a , 011 a , 030212 aaaa  , 03 a .  

Умовами, при яких забезпечується стійкість системи «вітроагрегат – 

асинхронний генератор – споживач», будуть наступні: 

 1 2 3 0TT T  , (8) 

  1 3 2 2 3 1 1 2 3 0TT T T TT     ,  (9) 

         1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 2 1 3 3 1 2 1 2 3 1 2 3 0TT T T TT T T T TT T                   , (10) 

  0321  . (11) 
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Аналіз даних нерівностей було проведено за допомогою імітаційного 

моделювання. 

У третьому розділі розроблена імітаційна модель автономної 

вітроелектричної установки з асинхронним генератором, яку було використано для  

визначення її параметрів режиму роботи при постійній та змінній швидкості вітру. 

Розроблена імітаційна модель автономної ВЕУ з АГ слугує для дослідження 

роботи системи як в усталеному режимі, так і в перехідному процесі (рис.6). 

Модель дозволяє провести аналіз роботи системи при змінній швидкості вітру та 

виявити параметри, що необхідні для  підтримання її стабільності.  

 
Рис. 6. Імітаційна модель автономної ВЕУ з АГ.  

До моделі приєднаний блок, що імітує подачу різної швидкості вітру. Даний 

блок дозволяє аналізувати поведінку системи під впливом зміни швидкості вітру 

(рис.7). Крім цього, приєднується декілька ступеней активного навантаження, які 

грають роль споживача, з відповідною ємністю конденсаторів. Ємність 

конденсатора дорівнює реактивній енергії, що потребує АГ щоб підтримати 

необхідні параметри на виході. У випадку, коли виникає змінна швидкість вітру, 

система повинна підтримувати стабільність постачання електроенергії до 

споживача. 

Рис. 7. Характеристики системи ВЕУ з АГ при змінній швидкості вітру: 

а) напруга; в) швидкість ротора; г) електромагнітний момент; д) механічний 

момент. 
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Розроблена імітаційна модель АВЕУ з асинхронним генератором для 

зарядження акумуляторних батарей з метою визначення параметрів системи 

стабільного енергозабезпечення споживачів. Розроблена модель наведена на рис.8, 

де автономна система ВЕУ складається з наступних елементів: трифазний діодний 

випрямляч, імпульсний перетворювач, що працює за допомогою широтної 

імпульсної модуляції (ШІМ) та підключається до навантаження. 

 
Рис. 8. Імітаційна модель ВЕУ з імпульсним перетворювачем. 

На рис. 9 (а) наведені характеристики які отримані при умові, що АВЕС 

працює при швидкості вітру 8 м/c. При досягненні усталеного значення напруги 

Uф=220 (В), коли t = 1 c, імпульсний перетворювач починає працювати. Відповідно 

шпаруватість сигналу дорівнює 0,40.  

 

                                                   а)                                                  б) 

 

 

                     в) 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Напруга, що отримана на виході АВЕС, при: а) шпаруватості 0,4; б) 

шпаруватості 0,1; в) шпаруватості 0,9. 

При  зарядженні акумуляторної батареї виникає падіння величини напруги до  
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0,985 в.о. (відносних одиниць) На рис. 9.б) наведений графік роботи імпульсного 

перетворювача із шпаруватістю 0,1 та процес зарядження акумуляторної батареї, 

але з меншою інтенсивністю. Напруга на затискачах генератора змінюється  в 

порядку 0,994 від номінального значення, тобто не спостерігається суттєвого 

впливу на роботу ВЕУ. На рис. 9. в) наведений графік роботи імпульсного 

перетворювача при шпаруватості 0,9, що відбувається при тих же значеннях 

швидкості вітру, зарядження батареї йде з більшою інтенсивністю, спад напруги 

становить до 0,93 в.о. від номінального значення. 

На рис. 10. а) наведена характеристика роботи імпульсного перетворювача у 

випадку, коли швидкість вітру падає, напруга на затискачах дорівнює 0,86 в.о. від 

номінального значення. При зарядженні акумуляторної батареї спад напруги 

досягає до 0,79 в.о. 

 

                           а)                                                           б) 

Рис. 10. Напруга, що отримана на виході АВЕС при швидкості вітру 0,8 в.о.  

від номінальної: а) шпаруватість 0,9; б) шпаруватість 0,1. 

 

Таким чином, маніпулюючи режимами роботи імпульсного перетворювача, в 

умовах коливання швидкості вітру, можна досягти стійкої роботи генераторного 

обладнаня вітроелектроустановки і створювати умови для максимально можливого 

відбору енергії вітру. 

Четвертий розділ присвячено експериментальним дослідженням режимів 

роботи автономної вітроелектричної установки. Дослідження виконано на двох 

експериментальних установках. Блок-схема стенду наведена на рис.11. 

 
Рис. 11. Блок схема стенду: 1 – ввідний автоматичний вимикач; 2 – 

трансформатор; 3 – блок керування двигуном постійного струму; 4 – 

електродвигун постійного струму; 5 – муфта; 6 – електрогенератор;   7 – 

тахогенератор; 8 – вимірювальний комплекс; 9 – регулятор навантаження. 
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Стенд складається з наступних частин: ввідного автоматичного вимикача 

(АВ), трансформатора (Т), блока керування двигуном постійного струму (БК), 

електродвигуна постійного струму (ДПС), об’єкта, що досліджується 

(електрогенератора), тахогенератора або тахометра на рис.12 наведені результати 

імітаційної моделі та експериментальних досліджень процесу стабілізації напруги 

на затискачах генератора за рахунок введення компенсуючих конденсаторів при 

зростанні навантаження.  

 

Рис. 12. Залежність ємності конденсаторів від навантаження на генераторі при 

стабілізації вихідної напруги на затискачах. 1 – експериментальна, 2 –  з 

імітаційної моделі. 

 

Крива 1 отримана при наступній послідовності дій. При досягненні 

номінальної напруги на затискачах генератора при холостому ході подавалося 

симетричне трифазне активне навантаження (лампи розжарювання). При падінні 

напруги на 10% від номінальної – під’єднувалася додаткова група конденсаторів, 

щоб компенсувати величину падіння. Навантаження зростало від 0,4 в.о. до 1,2 в.о. 

від номінального значення (2,2 кВт). Крива 2  отримана при тій же послідовності 

дій, але за допомогою імітаційного моделювання. Навантаження додавалося від 0,5 

в.о. до 2,5 в.о. від номінального значення (2,2 кВт). Величина розбіжності складає 

7%. 

 
Рис. 13. Блок схема стенду з імпульсним перетворювачем: 1 – ввідний 

автоматичний вимикач; 2 – трансформатор; 3 – блок керування двигуном 

постійного струму; 4 – електродвигун постійного струму; 5 – муфта; 6 – 

електрогенератор; 7 – випрямляч; 8 – імпульсний перетворювач; 9 – 

вимірювальний комплекс. 
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При дослідженні впливу величини шпаруватості імпульсу перетворювача на 

вихідні показники асинхронного генератора вітроелектроустановки за умови різних 

значень швидкості вітру до стенду додатково був введений імпульсний 

перетворювач (рис. 13).  

На рис. 14 наведені результати експериментальних досліджень процесу 

регулювання шпаруватості імпульсу перетворювача підключеного до 

вітроелектричної установки з асинхронним генератором. 

 

 

Рис.14.  Зміна напруги на затискачах генератора при зміні шпаруватості (від 

0,1 до 0,9) та швидкості вітру: 1 – vН , 2 – 0,95 vН, 3 – 0,85 vН, 4 – 0,75 vН.. 

 

При досягненні номінальних параметрів напруги на затискачах генератора 

при холостому ході підключався імпульсний перетворювач для зарядження 

акумуляторної батареї. У кожному інтервалі заданих рівнів швидкості вітру (1 – vН , 

2 – 0,95 vН, 3 – 0,85 vН, 4 – 0,75 vН) відбувається регулювання шпаруватості імпульсу 

в межах від 0,1 до максимальної 0,9. 

  

 

                                     а)                                                                 б) 

Рис. 15. Зміна напруги на затискачах генератора ВЕУ: а) при швидкості вітру 

0,95 % від номінальної за різної шпаруватості імпульсу (1 – експеримент; 2 –  

імітаційне моделювання); б) при швидкості вітру 0,85 % від номінальної за 

різної шпаруватості імпульсу (1 – експеримент; 2 –  імітаційне моделювання). 
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На рис. 15. а) наведена залежність зміни напруги в часі на виході генератора 

ВЕУ при значеннях шпаруватості 0,2; 0,4; 0,6; 0,9 та швидкості вітру 0,95 % від 

номінального значення. З ростом значення шпаруватості падіння напруги складає 

до 15 % за експериментальними даними (крива 1), а за результатами моделювання – 

11 % (крива 2). Величина розбіжності складає 4 %. 

На рис. 15. б) при швидкості вітру 0,85 % від номінального значення і при тих 

же значеннях шпаруватості падіння напруги складає 7% за експериментальними 

даними (крива 1) і 9 % за результатами моделювання (крива 2). Величина 

розбіжності складає 2 %. 

При швидкості вітру 0,75 % (рис. 16) від номінального значення і при 

шпаруватості від 0,2 до 0,9 падіння напруги за експериментальними даними складає 

6 %, а за результатами моделювання 9 %. Величина розбіжності складає 3 %. 

 

 
Рис. 16. Зміна напруги на затискачах генератора ВЕУ при швидкості вітру 

0,75 % від номінальної за різної шпаруватості імпульсу (1 – експеримент; 2 –  

імітаційне моделювання). 

 

На рис. 16 крива 2 при регулюванні шпаруватості імпульсу від 0.1 до 

максимальної 0.9, напруга падає до 4 % від номінальної напруги, що отримана на 

затискачах при зміни швидкості вітру.  

Слід відмітити вплив інерційності ротора ВЕУ після перехідного процесу у 

вигляді підйому кривої напруги під час прикладення імпульсів різної шпаруватості. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в 

розвитку наукового підходу до визначення режимів роботи автономних 

вітроелектроустановок з асинхронним генератором за умов її стійкості та змінних 

частот обертання ротора вітроустановки та параметрів навантаження на базі 

імітаційного моделювання, що мають суттєве значення для розробки та 

проектування вітроенергетичного обладнання, яке буде застосоване за 

метеорологічних умов республіки Еквадор. 

Виконані теоретичні та експериментальні дослідження дозволили зробити 

наступні висновки: 
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1. Оцінка вітроенергетичного потенціалу республіки Еквадор показала, що 

найбільш придатними районами використання вітроелектричних установок є гірські 

райони, де середньорічна швидкість вітру на висоті 20 м складає 4,3 – 7,3 м/c, а 

питома потужність вітрового потоку - 33,4 – 167,6 Вт/м2. 

2. Обгрунтовані структурні схеми вітроелектричної установки на базі 

асинхронного генератора, що вказують на необхідність застосування двоканальних 

схем для підвищення коефіцієнта заповнення графіка навантаження споживача. 

3. Розроблена математична модель системи «вітроагрегат – асинхронний 

генератор – споживач» та проведено її аналіз на базі критерію Гурвиця, що 

дозволив визначити характер протікання динамічних процесів, які впливають на її 

стійкість за умови зміни швидкості вітру.  

4. Проведено аналіз режимів роботи автономної вітроелектричної установки 

при постійній та змінній швидкості вітру на базі імітаційного моделювання. 

Встановлено, що послідовне приєднання навантаження повинно проводитися з 

витримкою часу для проходження перехідного процесу з приєднанням блоку 

конденсаторів відповідної ємності. 

5. Проведено аналіз режимів роботи автономної вітроелектричної установки 

при застосуванні імпульсного перетворювача для зарядження акумуляторних 

батарей на базі імітаційного моделювання. Встановлено, що під час регулювання 

шпаруватості сигналу від 0,1 до 0,9 можливе максимальне використання енергії 

вітру, що перетворюється асинхронним генератором. 

6. Розроблено стенд для дослідження режимів роботи автономної 

вітроелектричної установки з асинхронним генератором, що дало можливість 

провести дослідження процесу стабілізації напруги на затискачах генератора та 

впливу величини шпаруватості імпульсу перетворювача для зарядження 

акумуляторних батарей на вихідні показники генератора вітроустановки за умови 

різних значень швидкості вітру. Величина розбіжності за результатами імітаційного 

моделювання визначається у межах 7 %.  

7. Порівняльний аналіз експериментальних результатів та тих, що отримані 

моделюванням, показує, що при зміні шпаруватості від 0,2 до 0,9 асинхронна 

машина не втрачає генераторний режим при зміні швидкості вітру в діапазоні 0,95 – 

0,75 % від номінального значення. Розбіжність значень, що отримані 

експериментальним шляхом і за моделлю, складає від 2 до 4 %, що свідчить про 

адекватність моделі. 

8. Результати досліджень використані в Інституті відновлюваної енергетики 

НАН України в рамках виконання науково-дослідної роботи та в навчальному 

процесі і наукових дослідженнях кафедри електропостачання ім. проф. 
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ім. Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України – Інститут 

відновлюваної енергетики НАН України, – Київ, – 2017 р. 

Дисертація присвячена вирішенню питань використання вітрового потенціалу 

республіки Еквадор для енергопостачання віддалених районів країни. В роботі 

аналізується можливість використання автономної вітроелектричної установки з 

асинхронним генератором для забезпечення електроенергією споживачів, що 

живуть у даних місцевостях республіки.  

Мета дисертації полягає у визначенні режимів роботи автономної 

вітроелектричної установки з асинхронним генератором в метеорологічних умовах 

Еквадору. 

Проведено аналіз та визначення місць розташування з точки зору 

експлуатаційної та економічної доцільності використання автономних 

вітроелектричних установок з асинхронним генератором. Результати показують, що 

найбільш перспективні місцевості з високим потенціалом знаходяться в гірському 

районі, де швидкість вітру досягає від 4 до 6 м/с. Проведено аналіз конструкційних 

схем автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором, 

встановлено що необхідно застосовувати двоканальні схеми для підвищення 

коефіцієнту заповнення графіка навантаження споживача. Розроблена та 

проаналізована математична модель енергоканалу «вітроагрегат – асинхронний 

генератор – споживач» і встановлені чинники, що впливають на стійкість системи. 

Розроблено імітаційну модель автономної вітроустановки з асинхронним 

генератором  для визначення її параметрів режиму роботи, встановлено, що 

послідовне приєднання навантаження повинно проводитися з витримкою часу для 

проходження перехідного процесу з приєднанням блоку конденсаторів відповідної 

ємності. Розроблено імітаційну модель автономної вітроелектричної установки з 

асинхронним генератором з підключенням імпульсного перетворювача для 

зарядження акумуляторних батарей. Встановлено, що під час регулювання 

шпаруватості сигналу від 0,1 до 0,9 можливе максимальне використання енергії 

вітру, що перетворюється асинхронним генератором. 

Проведені стендові дослідження роботи автономної вітроелектричної 

установки з асинхронним генератором підтвердили теоретичні дослідження роботи. 

Порівняльний аналіз експериментальних результатів та тих, що отримані 

моделюванням, показує, що величина розбіжності визначається у межах 7%. 

Проведені стендові дослідження роботи автономної вітроелектричної 

установки з асинхронним генератором при використанні імпульсного 

перетворювача для зарядження акумуляторних батарей демонструють, що при 

порівняльному аналізі експериментальних результатів та тих, що отримані 

моделюванням, при зміні шпаруватості від 0,2 до 0,9 асинхронна машина не втрачає 

генераторний режим при зміні швидкості вітру в діапазоні 0,95 % – 0,75 % від 

номінального значення. Розбіжність значень, що отримані експериментальним 

шляхом і за моделлю, складає від 3 до 5 %, що свідчить про адекватність моделі. 

Ключові слова: вітроенергетика, вітроелектроустановка, стійкість автономних 

вітроелектричних систем, асинхронний генератор, імітаційне моделювання,  

імпульсний перетворювач, зарядження акумуляторної батареї. 
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The thesis deals with the use of wind potential of the Republic of Ecuador to power 

supply faraway areas of the country. This work analyses the possibility of using stand-

alone wind power systems with an asynchronous generator to provide electrical energy to 

consumers living in those remote areas. 

The aim of the thesis is to determinate the modes operation of stand-alone wind 

turbine system with an asynchronous generator in meteorological conditions of Ecuador. 

The analyze and determination carried out of the location from the point of view 

operational and economically expediency of application of the stand-alone wind turbines 

with an asynchronous generator. The results showed the most perspective location with 

high potential is located in the mountain region, where the speed of the wind reaches  

from 4 to 6 m/s. 

The analyze carried out of a scheme to design the stand-alone wind turbine systems 

with an asynchronous generator, which established that is necessary to apply the scheme 

to two channels (two directions) to increase the coefficient that covers the loading 

schedule of the consumer. Developed and analyzed the mathematical model of the energy 

channel “turbine – asynchronous generator – consumer” established the causes that 

influence (affect) the stability of the system. 

Developed simulation model of a stand-alone wind turbine with an asynchronous 

generator to determine its parameters of the modes of operation, established that the serial 

connection of the loads must be carried out with time delay until ending the transient 

process, only after that is possible the connection of the blocks capacitors with appropriate 

capacitance. 

The developed simulation model of stand-alone wind turbine unit with the 

asynchronous generator connected to pulse converter for charging batteries established 

that through regulation of the duty cycle of the signal from 0,1 to 0,9 is possible extract 

the maximum power of the wind energy, which is transformed into electrical energy by 

the asynchronous generator. 

Comparison the results obtained from experimental and modeling research of the 

stand-alone wind turbine unit, showed the adequacy of the simulation model. 

Key words: wind energetics, electric wind unit, the stability of stand-alone wind 

turbine system, asynchronous generator, simulation model, pulse converter, charging 

batteries. 

 

 


