
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

 

 

ПАЗИЧ СЕРГІЙ ТАРАСОВИЧ 

 

 

 

 

УДК 621.548:621.311.214 

 

 

 

 

 

ЗАРЯД ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ВІД 

ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК З СИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

 

 

 

 

Спеціальність 05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук  

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020



Дисертацією є рукопис 

 

 

Робота виконана в Інституті відновлюваної енергетики Національній академії наук 

України, м. Київ. 

 

 

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник 

Васько Петро Федосійович, 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 

завідувач відділом гідроенергетики; 

 

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор 

Мазуренко Леонід Іванович,  

Інститут електродинаміки НАН України,  

завідувач відділу електромеханічних систем; 

 

                                  – доктор технічних наук, доцент  

Будько Василь Іванович,  

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» МОН 

України, доцент кафедри відновлюваних джерел енергії. 

 

  

 

 

 Захист відбудеться «30» вересня 2020 р. об 11 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.249.01 в Інституті відновлюваної енергетики НАН 

України за адресою: 03143, Україна, м.Київ-143, вул. Метрологічна, 48,50.  

  

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту відновлюваної 

енергетики НАН України (02094, Україна, м. Київ-94, вул. Г. Хоткевича, 20а).  

 

 

 

Автореферат розісланий «__» _________ 2020 р.  

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                                            Т.В. Суржик 



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми.  Використання енергії вітряних електричних установок 

(ВЕУ) в системах автономного енергозабезпечення об'єктів знаходить широке 

розповсюдження і вже стало незаперечним фактом та довело свою 

конкурентоздатність стосовно традиційних енергетичних технологій. Ефективність і 

надійність електропостачання на основі ВЕУ досягається в результаті застосування 

накопичувачів енергії, що компенсують нестабільність та непередбачуваність зміни 

потужності установок внаслідок добової нерівномірності надходження енергії 

відновлюваних джерел. 

Згідно положень Директиви 2009/28/ЄС використання відновлюваної 

енергетики в країнах ЄС на кінець 2020 року передбачено на рівні 20% від 

загального обсягу споживаної енергії. Рішенням Ради Міністрів Енергетичного 

Співтовариства D/2012/04/MC-EnC визначено, що в Україні обсяг використання 

енергії відновлюваних джерел в загальній структурі енергопостачання країни 

повинен складати 11% на кінець 2020 року. За даними «Укренерго» станом на 1 

січня 2020 встановлена потужність вітроенергетики – 1037 МВт, сонячної 

електроенергетики – 3793 МВт, що складає біля 17% максимального навантаження 

електроенергетичної системи на чинний момент часу. Згідно з розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р «Енергетична стратегія 

України на період до 2035 року» очікується зростання відновлюваних джерел енергії 

до 25% в загальній електроенергетиці України. Інтегрування зазначених обсягів 

відновлюваної енергетики в діючі електроенергетичні системи потребує вирішення 

складних технологічних і організаційних завдань, зумовлених наступними 

факторами: 

- графік виробництва енергії вітроелектричними станціями (ВЕС) має 

імовірнісний характер і не збігається з графіком споживання енергії в 

електроенергетичній системі;  

- процес виробництва енергії ВЕС характеризується нестабільністю 

параметрів електроенергії, зумовленою пульсаціями швидкості вітру.  

Один із можливих шляхів вирішення проблеми інтеграції в 

електроенергетичну систему непередбачуваного надходження енергії 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) полягає в її накопиченні з подальшим 

використанням за заданим графіком для сталого функціонування системи. 

Міжнародне енергетичне агентство (IEA, 2014) в своїй Дорожній карті з 

акумулювання енергії надає перевагу використанню гідроакумулювальних 

електростанцій (ГАЕС) за потреби акумулювання електроенергії в значних 

промислових обсягах з урахуванням вартості та ризиків технології за наявності 

відповідних топографічних та гідрологічних умов. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Робота 

виконана у відповідності з планами науково-дослідницьких робіт (НДР) Інституту 

відновлюваної енергетики за державними темами: «Дослідити енергетичні процеси 

в комплексних системах енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії 

різних видів з урахуванням систем акумулювання електричної та теплової енергії»  

(шифр «Комплекс 2», ДР № 0113U001856); «Розробити технічні рішення щодо 
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регулювання енергетичних параметрів та управління комплексними системами 

енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії різних видів, 

включаючи системи акумулювання» (шифр «Комплекс ПРУ», ДР № 0114U000369); 

«Розробити схемотехнічні рішення модернізації існуючих та перспективних 

гібридних систем електро- та теплопостачання з використанням відновлюваних 

джерел енергії» (шифр «Комплекс M», ДР № 0117U00703); «Розробка концепції 

побудови морської гідроакумулювальної електростанції для відновлюваних джерел 

енергії на Азовсько-Чорноморському узбережжі України» (ДР № 0117U003492). 

 Мета і задачі досліджень. Мета дисертаційної роботи полягала в розробленні 

математичного моделювання процесу заряду басейна-акумулятора 

гідроакумулювальної електростанції від ВЕУ з синхронним генератором та 

визначенні енергетичних характеристик цього процесу з урахуванням стохастичної 

зміни швидкостей вітру.  

 Досягнення мети роботи потребувало розв’язання наступних основних задач: 

- проведення аналізу сучасного стану різних технологій акумулювання 

електроенергії ВЕУ та ВЕС в значних обсягах; 

- математичне моделювання стохастичної зміни поздовжньої складової 

швидкості вітру на 10-хвилинному інтервалі осереднення; 

- математичне моделювання аеродинамічних характеристик швидкохідних та 

тихохідних вітротурбін; 

- математичне моделювання процесу заряду басейна-акумулятора 

гідроакумулювальної електростанції від вітроводонасосної установки за різних 

типів вітротурбін та гідронасосів з урахуванням стохастичної зміни швидкості вітру; 

- математичне моделювання навантажувальних режимів роботи 

багатоагрегатної гідронасосної станції з електроприводом від асинхронних двигунів 

за живлення від вітроелектричної установки з синхронним генератором з 

урахуванням стохастичної зміни швидкості вітру; 

- визначення параметрів річної енергетичної ефективності процесу 

перетворення кінетичної енергії вітру в потенціальну енергію води накопиченої в 

басейні-акумуляторі гідроакумулювальної електростанції за допомогою 

вітроелектричної установки з синхронним генератором та багатоагрегної 

гідронасосної станції з електроприводом від асинхронних двигунів з урахуванням 

стохастичної зміни швидкості вітру.  

 Об’єкт дослідження – процес перетворення кінетичної енергії вітру в 

потенціальну енергію води, накопиченої в басейні - акумуляторі 

гідроакумулювальної електростанції за допомогою вітроелектричної установки з 

синхронним генератором та багатоагрегної гідронасосної станції з приводом від 

асинхронних двигунів. 

 Предмет дослідження – параметри перебігу нестаціонарних 

навантажувальних режимів роботи та енергетичні показники багатоагрегатної 

гідронасосної станції з електроприводом від асинхронних двигунів за живлення від 

вітроелектричної установки з синхронним генератором з урахуванням стохастичної 

складової швидкості вітру.  
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Методи дослідження. Для розв’язання поставлених задач використовувались 

методи математичної статистики щодо моделювання стохастичних значень 

швидкості вітру; числові методи апроксимації аеродинамічних характеристик 

ротора вітротурбіни та розв’язку системи нелінійних диференціальних рівнянь 

обертового руху двомасової аероелектрогідромеханічної системи; методи 

теоретичних основ електротехніки для опису електричного зв’язку синхронного 

генератора, лінії електропередач та асинхронних двигунів. 

 Наукова новизна одержаних результатів: 

 1. Удосконалено стохастичну модель швидкості вітру в приземному шарі 

атмосфери на основі моделювання амплітуди та тривалості поривів вітру 

випадковими величинами на 10–хвилинному інтервалі осереднення шляхом 

введення обмеження на прискорення пориву вітру, та обґрунтовано ергодичність 

отриманої моделі, що надало можливості визначення статистично стійких 

енергетичних показників функціонування вітроустановки з урахуванням динаміки 

вітрового потоку в результаті  застосування  лише однієї реалізації випадкової 

функції для заданого осередненого значення швидкості вітру. 

2. Розроблено новий метод апроксимації аеродинамічних характеристик 

вітрової турбіни в функції частоти обертання та кута повороту лопатей методом 

заміни змінних, який, на відміну від інших, дозволяє трансформувати вихідну 

двопараметричну поверхню характеристик до однопараметричної універсальної 

характеристики з рівнянням зв’язку між змінними, що дозволило спростити 

визначення законів керування вітровою турбіною за стохастичної зміни швидкості 

вітру.  

3. Розроблено нову математичну модель процесу заряду гідроакумулювальної 

електростанції від вітроелектричної установки, яка, на відміну від відомих, являє 

собою систему нелінійних диференційних рівнянь і описує динаміку обертового 

руху двомасової аероелектрогідромеханічної системи, що функціонує за 

стохастичної зміни швидкості вітру та надає можливості оцінки динамічних та 

енергетичних властивостей процесу перетворення кінетичної енергії вітру в 

потенціальну енергію води, накопиченої в басейні - акумуляторі.  

4. Вперше визначені функціональні залежності обсягів гідроакумулювання 

енергії вітру в басейні - акумуляторі гідроелектростанції за різних типів 

вітроенергетичних установок і гідронасосів з урахуванням стохастичної зміни 

швидкості вітру.  

 Практичне значення одержаних результатів: 

1. Розроблено основні положення концепції побудови морської 

гідроакумулювальної електростанції для вітроелектричних та фотоелектричних 

установок і станцій;  

2. Розроблено імітаційну модель для реалізації стохастичних змін швидкості 

вітру на 10-хвилинному інтервалі осереднення при проведенні розрахункових 

досліджень динамічних властивостей вітроенергетичних установок; 

3. Розроблено алгоритм апроксимації аеродинамічних характеристик 

вітротурбіни методом заміни змінних для програмування законів керування 
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вітроенергетичною установкою в реальному часі за стохастичної зміни швидкості 

вітру; 

4. Розроблена імітаційна модель процесу заряду басейну гідроакумулювальної 

електростанції від вітроелектричної установки з синхронним генератором та 

багатоагрегатної  гідронасосної станції з приводом від асинхронних електродвигунів 

за стохастичної зміни швидкості вітру; 

5. Визначено раціональні співвідношення потужності вітроенергтичних 

установок і гідронасосів різних типів для ефективного перетворення кінетичної 

енергії стохастичного вітрового потоку в потенціальну енергію води, накопиченої в 

басейні-акумуляторі. 

 Особистий внесок здобувача. Автор розробив: метод апроксимації 

аеродинамічних характеристики вітротурбіни в широкому діапазоні зміни кута 

повороту лопатей, математичну модель вітронасосної установки та двомасової 

аероелектрогідродинамічної системи з нелінійними параметрами, удосконалив 

відому математичну модель стохастичної зміни швидкості вітру. Роботи 

[3,4,9,11,15,16,18,19,21] написані самостійно. Особистий внесок здобувача в 

роботах, опублікованих у фахових виданнях у співавторстві:  [1,2,12,14,17,20] – 

аналіз та обґрунтування способу акумулювання енергії відновлюваних джерел;  [5,7] 

–  аналіз технологічних аспектів створення гідроакумулювальної станції на морській 

воді; [8] – реалізація удосконаленої моделі швидкості вітру на 10-хвилинному 

інтервалі осереднення; [6] –аналіз способів апроксимації аеродинамічних 

характеристик вітротурбіни; [10] – побудова математичної моделі вітротурбіни; [13] 

– розроблення і реалізація математичної моделі та числові розрахунки двомасової 

аероелектрогідродинамічної системи з нелінійними параметрами.  

 Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались на  5-х Міжнародних науково-практичних 

конференціях «Відновлювана енергетика XXI століття» (м. Київ, 2014–2019 рр.);  на 

«International investment business forum on energy efficiency and renewable energy» в 

секції VII International trade fair «Energy efficiency renewable energy –2014» (м. Київ, 

4-7 листопада 2014 р.); на ІV Міжнародній науково-технічній конференції 

«Оптимальне керування електроустановками – ОКЕУ’2017»  (м. Вінниця, 2017 р.); 

на 8-й  Міжнародній  науково-практичній  конференції  гідроенергетиків на тему: 

«Шляхи розвитку гідроенергетики, як основи для збільшення можливостей 

регулювання потужності генерації в ОЕС та потенціалу відновлювальної енергетики 

України» (м. Київ, 2017 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції «IEEE 

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY SMART SYSTEMS» (м. Київ, 

17-19 квітня 2019 р.); на семінарі «Процеси та системи перетворення 

гідроенергетичних ресурсів» Наукової Ради НАН України з проблеми «Наукові 

основи електроенергетики» (м. Київ, 2014–2019 рр.).  

 Публікації. Основний текст роботи відображено в 21 публікації, з яких 2 

статті  в закордонних наукових журналах та 1 стаття в матеріалах Міжнародної 

конференції «2019 IEEE 6th International Conference on Energy Smart Systems» 

(Scopus, Web of Science), 10 статтей у вітчизняних фахових виданнях, з них 4 без 

співавторів; 8 – у матеріалах та тезах доповідей на науково-технічних конференціях, 



5 
 

з них 5 без співавторів, а також у 4 науково-технічних звітах про НДР, які мають 

номери державної реєстрації. 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 151 
сторінці машинописного тексту, складається зі вступу, 4 розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та 2 додатків. Обсяг основного  тексту 

дисертації складає 128 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 19 

таблицями та 77 рисунками. Список використаних джерел містить 149 найменувань.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, наведено 

інформацію про зв’язок з науковими програмами, планами і  темами, 

сформульовано та визначено мету, задачі, об’єкт, предмет і методи наукового 

дослідження, представлено наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, приведено відомості про особистий внесок здобувача, апробацію та 

впровадження результатів дослідження, публікації, структуру й обсяг дисертації.  

 У першому розділі розглянуто сучасну проблему інтеграції потужних 

вітроелектричних станцій до електроенергетичних систем, зумовлену стохастичною 

зміною швидкості вітру; обґрунтовано ідею та технологічні аспекти створення 

морських ГАЕС для акумулювання енергії вітру, визначені напрямки досліджень 

дисертаційної роботи.  

Непередбачуваність та нерівномірність надходження енергії вітрового потоку 

обмежують можливість інтеграції значних потужностей ВЕС в електроенергетичну 

систему України. Для демпфування цього впливу проведено аналіз різних 

технологій акумулювання електроенергії  ВЕС з подальшим її трансфером в мережу.  

До найбільш привабливої технології за такими показниками, як досяжні обсяги 

акумулювання енергії, кількість циклів заряду-розряду, термін служби, 

експлуатаційні витрати, питома вартість акумулювання електроенергії тощо, може 

бути віднесено застосування ГАЕС. Проте в Україні обмежені можливості 

будівництва традиційних ГАЕС, тому з ростом частки ВЕС на півдні країни біля 

морського узбережжя були розглянуті технологічні особливості створення морської 

ГАЕС. За приклад проведено розрахункові дослідження показників та параметрів 

басейна - акумулятора морської ГАЕС ємністю від 10 до 600 МВт·год.  

 Визначені напрямки дослідження дисертаційної роботи, а саме: математичне 

моделювання стохастичної зміни швидкості вітру; математичне моделювання 

аеродинамічних та аеромеханічних характеристик вітротурбіни в широких 

діапазонах зміни швидкості вітру та кута повороту лопатей; математичне 

моделювання навантажувальних режимів роботи малопотужних вітроводонасосних 

установок  та потужних ВЕУ з синхронними генераторами для електроживлення 

багатоагрегатних гідронасосних станцій; визначення енергетичних показників 

процесу накопичення енергії вітру в басейнах - акумуляторах води з урахуванням 

імовірнісного розподілу швидкостей вітру впродовж року. 

 У другому розділі удосконалено математичну модель стохастичної зміни 

швидкості вітру на 10-хвилинному інтервалі осереднення шляхом введення  
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обмеження на прискорення пориву 

швидкості вітру та обґрунтовано 

ергодичні властивості удосконаленої 

моделі; розроблено метод апроксимації 

аеродинамічних характеристик вітрової 

турбіни в функції частоти обертання та 

кута повороту лопатей методом заміни 

змінних, який дозволяє трансформувати 

вихідну двопараметричну поверхню 

характеристик до однопараметричної 

універсальної характеристики з рівнянням 

зв’язку між змінними. 

 Моделювання зміни швидкості вітру 

здійснювалось на 10-хвилинному 

інтервалі осереднення, що є 

стандартизованою величиною для оцінки збурень вітрового потоку та визначення 

потужності ВЕУ. В якості вихідної моделі зміни швидкості вітру використовувалась 

стохастична модель, розроблена під керівництвом проф. Г.І. Денисенка, яка описує 

швидкість вітру в фіксованій точці простору випадковою функцією часу. В ній 

амплітуда поривів швидкості вітру моделюється випадковою величиною, 

розподіленою за нормальним законом, а тривалість поривів – за ймовірнісним 

розподілом за законом Пуассона. Дана модель була удосконалена автором шляхом 

введення обмеження на прискорення пориву швидкості вітру до 2 м/с2, тобто 

(Δvi/Δti)≤2, що узгоджується з результатами вимірювань: 

                    
Т

-1 i
ОС

0 i

, за умови
v

v(t) = v + v (t) = T v(t)dt + v (t) 2,
t


  


                        (1)

 
 

де v(t), vОС – миттєве і осереднене значення швидкість вітру, м/с; v'(t) – пульсації 

швидкості вітру відносно осередненого значення, м/с; T – інтервал часу осереднення 

швидкості вітру, с; Δti – тривалість і-го пориву, с; Δvi – величина і-го пориву, м/с. 

Удосконалену математичну модель зміни швидкості вітру (1) реалізовано 

засобами Matlab Simulink. На рис.1 наведено приклад однієї з реалізацій швидкості 

вітру для осередненого значення vОС=10 м/с, де прискорення поривів швидкості 

вітру менше заданого значення. З урахуванням введеного обмеження визначено 

властивості (1) як стаціонарного випадкового процесу шляхом статистичної оцінки 

результатів 100 реалізацій осередненого значення швидкості вітру. Результати 

статистичного аналізу засвідчили, що в діапазоні зміни робочих швидкостей вітру 

(10-20) м/c максимальна ймовірність відхилення від осередненого значення 

швидкості вітру становить менше 5%; а 95% ймовірність  відхилень складає менше 

3%. За приклад  на рис.2 наведені результати статистичної оцінки моделювання для 

осередненого значення швидкості вітру 10 м/c. Ергодичні властивості удосконаленої 

моделі (1) досліджувались шляхом побудови кореляційної функції випадкового 

процесу. 

 
Рис. 1.Зміна швидкості та  прискорення 

            вітру v(t) 
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Оцінка кореляційної функції k(τ) для однієї з реалізацій наведена на рис.3. 

Визначено, що інтервал кореляції складає біля (7-8) с, а значення k(τ) при τ→600 

коливається біля осі ординат з невеликою амплітудою, що є ознакою ергодичності 

стаціонарної випадкової функції. Наявність ергодичної властивості (1) надало 

можливості визначення статистично стійких енергетичних показників 

функціонування вітроустановки з урахуванням динаміки вітрового потоку в 

результаті  застосування лише однієї реалізації випадкової функції для заданого 

осередненого значення швидкості вітру.  

Було встановлено також, що наявність стохастичної складової швидкості вітру 

збільшує енергію вітрового потоку на 10-хвилинному інтервалі на (5-10)% в 

порівнянні з осередненим значенням швидкості. 

Моделювання механічних та енергетичних процесів ВЕУ за зміни швидкості 

вітру потребувало використання залежності моменту ВТ від швидкості вітру, 

частоти обертання та кута установки лопатей, яка являє собою гіперповерхню типу: 

                                                     ВТ ВТ ЛM = f(v(t),ω ,φ ),                                                          (2) 

де МВТ – момент ВТ, Нм; ωВТ – частота обертання ВТ, рад/с; φЛ – кут установки 

лопаті, град. 

 Момент ВТ (2) може бути представленим, згідно теоретичних положень 

вітротехніки, через явну функцію швидкості вітру та поверхню аеродинамічних 

характеристик Cm(Z,φл) наступним чином: 

                             
3 2

ВТ Л m Л ВТM (Z,φ ) = 0.5π R ρ(v(t)) C (Z,φ ),   Z = R / v,                              (3) 

де R – радіус ротора, м; ρ – густина повітря, кг/м3, Z – швидкохідність ВТ, Сm –

відносний аеродинамічний момент.  

Зазвичай, поверхня Cm(Z,φл) представляється сукупністю неперервних 

залежностей Cm(Z) для дискретного ряду значень φл, як показано на рис.4 для ВТ з 

аеродинамічним профілем лопаті. Для визначення проміжних аеродинамічних  

 
 

Рис. 2. Гістограма ймовірності відхилень від   

             осередненого значення швидкості   

             вітру для 100 реалізацій  

Рис. 3. Оцінка кореляційної функції       

  однієї з реалізацій v(t) 
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характеристик для конкретного значення φЛ розроблено ряд аналітичних 

апроксимаційних виразів, зокрема, проф. Зігфрідом Х'єром, яка складає основу 

імітаційної моделі ВТ в Matlab Simulink. Проте всі вони мають прийнятну точність 

апроксимації лише у вузькій зоні можливої зміни швидкості вітру в околі  

номінального значення. Тому дослідження енергетичних показників 

функціонування автономної ВЕУ в широкому діапазоні зміни робочих швидкостей 

вітру до 25 м/c включно потребувало нового підходу до апроксимації Cm(Z,φл). В 

дисертаційній роботі розроблено метод апроксимації аеродинамічних характеристик 

вітрової турбіни в функції частоти обертання та кута повороту лопатей методом 

заміни змінних, який дозволяє трансформувати вихідну двопараметричну поверхню 

характеристик до однопараметричної універсальної характеристики з рівнянням 

зв’язку між змінними в широкому 

діапазоні φл. Метод передбачає три 

етапи. На першому етапі визначаються 

базові значення відносного 

аеродинамічного моменту (Cm)B та 

граничне значення швидкохідності ВТ 

(Zmax) для кожного заданого значення φЛ. 

Потім вихідні аеродинамічні 

характеристики представляються у 

відносних одиницях стосовно базових 

значень. В даній системі координат вони 

виявляються ідентичними для достатньо 

широкого діапазону зміни φЛ, (рис.5), що 

дозволяє їх апроксимувати  однією 

універсальною характеристикою. На 

другому етапі будуються залежності  

базових значень аеродинамічного 

 

 
         Рис. 4. Залежності  Сm(Z) Рис. 5. Апроксимаційна універсальна   

            характеристика  С*
m(Z*) у в.о. 

 
Рис. 6. Залежність Сm(Z,φЛ), отримана з        

      використанням універсальної   

     характеристики ( φЛ=1o...16o) 
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моменту (Cm)B(φЛ) та граничної 

швидкохідності Zmax(φЛ) від кута 

установки лопатей, які описуються 

квадратичними рівняннями. Вони 

пов’язують отриману універсальну 

характеристику і вихідну поверхню з 

базовими і граничними значеннями (Cm)B 

та Zmax за довільних φЛ. На третьому етапі 

за допомогою рівнянь зв’язку 

розраховуються ординати неперервної 

поверхні Cm(Z,φЛ), або виконується 

розрахунок сімейства аеродинамічних 

характеристик для довільних значень 

параметрів Z та φЛ (рис.6).  

Розроблений метод використовувався і для дослідження тихохідних ВТ. 

Алгоритмічна реалізація методу може бути ефективно застосована в 

мікропроцесорних контролерах систем керування ВЕУ. Метод надає можливості 

побудови закону керування кутом повороту лопатей для різних значень номінальних 

швидкостей вітру (рис.7). 

У третьому розділі на основі розроблених моделі швидкості вітру та методу 

апроксимації аеродинамічних характеристик ВТ виконано дослідження річної 

енергетичної ефективності швидкохідної та тихохідної вітроводонасосних 

установок при роботі з відцентровим і поршневим гідронасосами за різних 

співвідношень потужностей вітротурбіни і гідронасосу та з урахуванням 

стохастичної складової швидкості вітру. 

Річний обсяг подачі насосу W визначався наступним чином: 

                                                 
j

n
*

j j
=1

W = (Q f(v )),                                                        (4) 

де Q*
j – річне значення подачі насосу за j-ої градації швидкості вітру, в.о., f(vj) – 

частота j-ої градації швидкості вітру за рік; n – порядкові номери градацій 

швидкості вітру. 

 Подача насосу для кожної градації швидкості вітру з урахуванням поривів 

розраховувалась як: 

                                            
2

j,t j,t j,t

1

* * *

j
( ) f( ) 0,

t
Q = Q (v )dt, Q v

t
                                     (5) 

де t1,t2 – час початку і кінця наявності подачі, с;  vj,t – миттєве значення  швидкості 

вітру для j – градації вітру, м/с; Q*(vj,t) – значення подачі насоса у в.о. в кожний 

момент часу для j – градації швидкості вітру; ωj,t - частота обертання насоса за  j-ої 

градації швидкості вітру, в.о.. 

 Визначення ωj,t здійснювалось в результаті розв’язку нелінійного 

диференційного рівняння обертового руху вітроводонасосної установки: 

                                          ВТ Л ГН ВТР,
dω

J = M (v(t),ω,φ )- M (ω) М
dt

                            (6) 

 

Рис. 7. Закон керування кутом  

             повороту лопатей для різних  

             номінальних  швидкостей вітру  
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де J – сумарний момент інерції вітротурбіни і гідронасосу, кг·м2; ω – частота 

обертання вітрової турбіни та гідронасосу, рад/с; МГН – момент гідронасосу, Нм; 

∑MВТР   – сумарний  механічний момент втрат на тертя в ВТ і ГН, Нм. 

 Аналіз динаміки навантажувальних режимів роботи вітроводонасосної 

установки здійснювався в системі відносних одиниць, де за базові величини 

приймались номінальні значення подачі, моменту та кутової швидкості гідронасосу 

 Приклад динаміки зміни частоти обертання та подачі відцентрового насосу при 

роботі від швидкохідної вітротурбіни за пульсуючого вітрового потоку наведено на 

рис.8. Забезпечення умови Q*(vj,t)≥0 реалізується шляхом застосування гідроклапана 

зворотної дії.  

Таблиця 1  

Коефіцієнт використання встановленої потужності 

  вітроводонасосної установки за рік  

Співвідношення 

потужностей 

вітротурбіни і 

гідронасосу в.о. 

Тип 

вітру 

КВВП,  % 

Швидкохідний ВТ Тихохідний ВТ 

Відцентровий 

гідронасос 

Поршневий 

гідронасос 

Відцентровий 

гідронасос 

Поршневий 

гідронасос 

1:1 
v(t) 13.15 15.4 7.84 17.6 

vОC 16.03 16.6 16,2 22 

1:0.8 
v(t) 14.13 16.31 7.97 16.5 

vОC 14.45 16.9 15,3 20.5 

1:0.6 
v(t) 10.96 12.66 6.73 13.85 

vОC 12.61 16.1 13 17,7 

1:0.4 
v(t) 9.54 11.38 3.44 9.1 

vОC 9.05 11 11 14.4 

 

Енергетична ефективність процесу накопичення води для різних 

конструктивних варіантів ВТ та гідронасосів різної потужності визначалась шляхом 

застосування коефіцієнту використання встановленої потужності. За базові значення 

величин приймались результати варіанту виконання  вітронасосної установки зі 

співвідношенням потужності ВТ та насосу 1 до 1. Розрахункові дослідження 

 
            Рис. 8. Динаміка подачі відцентрового насосу 
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проводилось для південних регіонів країни з середньорічною швидкістю вітру 5 м/с 

в діапазоні зміни градацій швидкості вітру від 3 до 25 м/с. Номінальне значення 

швидкості вітру приймалось рівним 9 м/с. Результати розрахунків дослідження для 

різних типів ВТ і насосів наведено в табл.1.   

Встановлено, що за швидкохідної вітротурбіни найбільше значення річного 
коефіцієнту використання встановленої потужності вітроводонасосної установки 

досягається при співвідношенні номінальних потужностей турбіни та насоса на рівні 

1 до 0.8, а для тихохідної турбіни – за рівних потужностей. За градацій швидкості 
вітру менше номінального значення наявність стохастичної складової призводить до 

зменшення значення коефіцієнта використання встановленої потужності на 10-65% 

в порівнянні з осередненим значенням швидкості вітру, а за градацій вище 
номінального значення – зменшується на 30-70%.  

 У четвертому розділі розроблено математичну модель динаміки 

навантажувального режиму роботи гідронасосної станції (ГС) з приводом 

гідронасосів від асинхронних електродвигунів та живленням від вітроелектричної 

установки з синхронним генератором за стохастичної зміни швидкості вітру. 

Модель являє собою систему нелінійних диференційних рівнянь і описує динаміку 

обертового руху двомасової аероелектрогідромеханічної системи та надає 

можливості оцінки динамічних властивостей процесу перетворення кінетичної 

енергії вітру в потенціальну енергію води, накопиченої в басейні акумуляторі. В 

моделі враховано нелінійність аеродинамічної характеристики вітротурбіни від 

частоти обертання та кута повороту лопатей, нелінійність механічних характеристик 

гідронасосів від частоти обертання та нелінійність параметрів асинхронних 

електродвигунів від частоти обертання та напруги, довільну кількість 

електронасосів в складі станції.  

Для моделювання подачі багатоагрегатної насосної станції за зміни швидкості 

вітру об’єкт дослідження був представлений, як динамічна двомасова 

аероелектрогідродинамічна система, структурна схема якої наведена на рис.9. 

Подача води гідронасосами в резервуар, розташованого на певній висоті, 

здійснюється в результаті їх обертання асинхронними двигунами (АД), які 

отримують живлення від синхронного генератора (СГ) вітроустановки по лінії 

ВТ СГ АД1 ГН1v(t)

МВТ МГ МД МГН

Електричний з’вязок

ω1

ω2

L

АДn ГНn

QГС(t)

Вітроелектрична 

установка
(Інерційна складова 1) (Інерційна складова 2)

Гідронасосна станція

 

     Рис. 9. Структурна схема двомасової аероелектрогідродинамічної системи 
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електропередачі (L). Система функціонує під дією вітрового потоку, кінетична 

енергія якого перетворюється вітровою турбіною в механічну енергію обертового 

руху з подальшим її перетворенням в електричну енергію за допомогою 

синхронного генератора. Таким чином, одна із інерційних складових містить в собі 

вітротурбіну та синхронний генератор, а інша – асинхронний двигун та гідронасос 

(ГН). Взаємний вплив одної інерційної складової на іншу здійснюється через 

електричний зв’язок між генератором та двигуном. Структурна схема системи може 

містити також мультиплікатор в складі ВЕУ та редуктор в складі гідронасосного 

агрегата. Їх наявність не вносить нових принципових змін в роботу системи і може 

бути врахована при моделюванні застосуванням загальновживаних властивостей. 

Рівняння руху двомасової аероелектрогідромеханічної системи має вигляд:  

1
1 ВT 1 Л ВTT 1 ГT 1 Г 1 2 i ОС

2
2 Д Д 1 2 ДT 2 ГНT 2 ГН 2

dω
J = M (v(t),ω ,φ (v)) - M (ω ) - M (ω ) - M (ω ,ω ,n (v ))

dt

dω
J = M (U ,ω ,ω ) - M (ω ) - M (ω ) - M (ω

dt
) ,







              (7) 

де J1 – сумарний обертовий момент інерції ВТ і СГ, кг·м2; ω1,ω2 – кутова швидкість 

обертання вітротурбіни і двигуна, рад/с;  МВТТ – момент механічних втрат в 

елементах трансмісії та на електроживлення пристрою поворота лопатей, Нм , MГ – 

момент електромагнітний СГ, Нм; МГТ – момент втрат на тертя, вентиляцію, 

перемагнічування сталі, збудження генератора, Нм; J2 – сумарний обертовий момент 

інерції АД і ГН, кг·м2; MД – момент електромагнітний АД, Нм; МДТ – момент 

механічних втрат двигуна (тертя та вентиляція), Нм; МГНТ – момент втрат 

гідронасоса, Нм; UД – напруга на зажимах двигуна, Нм; МГН – момент 

гідродинамічний насоса, Нм; ni – кількість насосних агрегатів в ГС.   

Числові розрахунки (7) проводились у відносних одиницях виміру, де за 

базове величини прийнято еквівалентний номінальний момент гідронасосної станції 

з відповідною базовою кутовою швидкістю обертання гідронасосних агрегатів.  

 Електричний зв’язок між інерційними складовими був представлений 

еквівалентними заступними електричними схемами генератора, лінії 

електропередачі (ЛЕП) разом з трансформаторними підстанціями, та двигунів 

(рис.10).    

R1kni

Rµkni

ω1
*X1kni ω1

*X2kni

ω1
*Xµkni

ω1
*(Xad–Xaq)sinψ

ω1
*E(ni)

ω1
*Xaq ω1

*Xσa Ra

.

R2 

ω1
*-ω2

*

ω1
*

RLω1
*XL

І1

І2

Iµ

І1 kni

І1

UГ UД

kni=n/ni,  i=1...n 

Синхронний генератор з 

електромагнітним 

збудженням

Лінія 

електропередач
Асинхронні двигуни гідронасосної 

станції в кількості n одиниць

.

 
Рис. 10. Заступна електрична схема синхронного генератора, 

                        ЛЕП і асинхронних двигунів гідронасосної станції  
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На рис.10 у в.о. позначено: ω* - відносне значення частоти обертання 

інерційних складових; E – електрорушійна сила СГ; Ra – активний опір якоря СГ; 

Хаd,Хаq – повздовжній та поперечний індуктивні опори реакції якоря; Хσа - 

індуктивний опір розсіювання обмотки якоря CГ; ψ – кут зсуву фаз між 

електрорушійною силою та струмом І1; R1,X1,R2,Х2 – активний та індуктивний опори 

обмоток статора та ротора АД; Rµ. Xµ– активний і індуктивний опір контура 

намагнічування АД; RL, XL – активний і індуктивний опір ЛЕП; І1 – струм якоря СГ 

та АД; І2 – струм в роторі АД; Іµ– струм контура намагнічування. 

Зміна частоти обертання ВЕУ зумовлює також зміну електрорушійної сили 

генератора, індуктивних опорів схеми заміщення, а відповідно і електромагнітний 

момент двигунів гідронасосних агрегатів, що враховано на схемі шляхом 

застосування додаткових множників ω1
* та  ω2

*. 

 Взаємодія двох інерційних складових здійснюється через взаємозв’язок 

електромагнітних моментів генератора і двигунів станції та параметру ψ, що 

визначаються наступним чином: 
*

* 2 2 2 *1
Г 1 а L 1 ni 2 2 ni μ μ ni 1* *

1 2

*
* 2 *1
Д 2 2 ni 1* *

1 2

* 2 2
Д1 aq σa L а L Д

ω
M = [I (R + R + R k ) + I R k + I R k ] / ω ,

ω - ω

ω
M = I R k / ω ,

ω - ω

a
sin = , a = ω (X + X + X ) + Im(Z ), b = a + (R + R + Re(Z )) ,

b












     (8) 

де (*) – ідентифікатор відносних значень; Im,Re – уявна і дійсна складова 

комплексного числа відповідно; ZД – комплексний опір відносно клемних зажимів 

двигуна згідно схеми на рис.10. 

 

 
a 

 
b 

Рис. 11. Механічні та витратна характеристики, де 1…5– кількість  одночасно  

              працюючих агрегатів 

              а – механічна характеристика АД і ГН 

              b – характеристика подачі ГС  
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           В математичній моделі 

гідронасосна станція представлена 

в складі n-ї кількості насосних 

агрегатів для регулювання 

навантаження ВЕУ при 

швидкостях вітру менше 

номінального значення. За приклад 

на рис.11 наведені статичні 

еквівалентні механічні 

характеристики АД і ГН (при 

UД=const) та характеристика 

подачі гідронасосної станції в 

складі 5 агрегатів. Результати 

моделювання динаміки подачі 

такої станції за номінальної 

швидкості вітру ВЕУ в 12 м/с наведено на рис.12. Кут повороту лопатей в процесі 

роботи змінюється від 1о до 10о в залежності від наявності поривів вітру згідно 

закону керування, наведеного на рис.7. Подача станції має пульсуючий характер з 

короткочасними провалами внаслідок наявності спаду швидкості вітру. За 

швидкостей вітру менше номінального значення в складі станції працює лише 

декілька насосів з нестабільною подачею із-за наявності поривів та відсутності 

можливості регулювання частоти обертання. За швидкостей вітру більше 

номінального значення досягається стабільний навантажувальний  режим 

гідронасосної станції з номінальною подачею завдяки регулюванню кута повороту 

лопатей. Досліджено енергетичну ефективність гідронасосної станції в залежності 

від кількості агрегатів в її складі з урахуванням стохастичної зміни швидкості вітру.  

 
  Рис. 12. Динаміка навантажувального режиму  

              гідронасосної станції при vОС–12 м/с 

 
 

Рис. 13. Енергетична ефективність  

       гідростанції з різною             

    кількістю агрегатів  

Рис.14. Розподіл накопичення обсягів     

             води для 5 агрегатної станції за  

             річного  розподілу швидкості  та 

             енергії вітру  
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 На рис.13 наведено порівняння річних обсягів подачі станції, коли її 

номінальна потужність залишається сталою, а змінюються лише кількість і 

відповідно номінальна потужність окремих агрегатів.  Розрахунки виконувались для 

середньорічного значення швидкості вітру 7 м/с, яке спостерігається в південних 

регіонах країни на висоті біля 100 метрів над земною поверхнею, що відповідає 

висоті осі обертання вітротурбін сучасних потужних ВЕУ.   

 Отримані результати засвідчують доцільність побудови насосної станції в 

складі не менше 5 гідронасосних агрегатів. За цих умов наявність нестаціонарності 

вітрового потоку спричиняє зменшення коефіцієнту використання встановленої 

потужності гідронасосної станції на (10-20)% на швидкостях вітру менше 

номінального значення. За швидкостей вітру більше номінального значення 

зменшення коефіцієнту використання встановленої потужності насосної станції 

складає біля 2% в порівнянні з аналогічним показником за осереднених значень 

градацій. Річний розподіл обсягу накопичення води гідронасосною станцією із 5 

агрегатів за відповідних річних розподілів швидкості і енергії вітрового потоку 

наведено на  рис.14. 

   

ВИСНОВКИ 
 

В дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову задачу щодо 

математичного моделювання процесу накопичення енергії вітрового потоку в 

басейні-акумуляторі гідроакумулювальної електростанції з метою інтеграції 

вітроелектричних установок до складу промислових та автономних 

електроенергетичних систем.   

 Основні наукові та практичні результати: 

 1. Проведено аналіз техніко-економічних показників різних способів 
акумулювання електричної енергії в малих та великих обсягах. З’ясовано, що за 

наявності відповідних гідрологічних та топографічних умов раціональний спосіб 

акумулювання енергії відновлюваних джерел значної потужності, з урахуванням 
вартості та ризиків технології, полягає в застосуванні гідроакумулювальних 

електростанцій. Розроблено основні положення створення морської 

гідроакумулювальної електростанції для вітро- та фотоелектричних установок та 
визначено параметри басейна акумулятора з обсягом накопичення енергії від 10 до 

600 МВт·год. 

 2. Для дослідження процесів накопичення енергії вітрового потоку 
удосконалено імітаційну модель реалізації стохастичної зміни швидкості вітру в 

приземному шарі атмосфери на 10–хвилинному інтервалі осереднення на основі 

формування амплітуди пориву вітру випадковою функцією нормального розподілу 

та тривалості пориву випадковою функцією розподілу Пуассона.  Введено 
обмеження на прискорення пориву швидкості вітру до 2 м/с2 в діапазоні зміни 

робочих швидкостей вітру 5-25 м/с.  

 3. Досліджено властивості удосконаленої моделі стохастичної зміни 
швидкості вітру як стаціонарного випадкового процесу  шляхом статистичної 

оцінки результатів 100 реалізацій для осередненого значення. Максимальне 

відхилення осередненого значення сягає менше 5%, а 95-и відсоткова ймовірність 
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відхилення складає менше 3%. Інтервал кореляції дорівнює біля (7-8) с, що за 

сукупністю наведених властивостей є достатньою умовою ергодичності моделі і 

обґрунтовує можливість застосування однієї реалізації для оцінки енергетичних 
показників процесу накопичення енергії вітру. Отримано, що в діапазоні зміни 

робочих швидкостей вітру (5-25)м/с наявність стохастичної складової збільшує 

енергію вітрового потоку на 10-хвилинному інтервалі осередненням на 10-5% в 
порівнянні з середнім значенням градації швидкості вітру. 

 4. Розроблено новий метод апроксимації аеродинамічних характеристик 

вітрової турбіни в функції частоти обертання та кута повороту лопатей, який 
полягає в заміні вихідної двопараметричної поверхні характеристик 

однопараметричною функціональною залежністю шляхом застосування заміни 

змінних та рівнянням зв’язку між змінними. Заміна поверхні на однопараметричну 
залежність здійснюється в три етапи. Перший етап характеризує визначення базових 

значень аеродинамічного моменту (Cm) і швидкохідності  (Z) у функції зміни кута 

повороту лопатей  (φЛ) та побудову універсальної аеродинамічної характеристики 
відносно базових значень параметрів. Другий етап визначає зв’язок між 

координатами універсальної характеристики і вихідної поверхні у функції φЛ. На 

третьому етапі розраховується ордината неперервної поверхні Cm(Z,φЛ) для 

довільних значень параметрів Z та φЛ, за допомогою універсальної характеристики.   
 5. Метод апроксимації аеродинамічних характеристик спрощує можливість 

розроблення алгоритмів програмування законів керування кутом повороту лопаті 

вітроенергетичної установки в реальному часі за стохастичної зміни швидкості 
вітру. Даний метод може використовуватись для швидкохідних та тихохідних 

вітроустановок, його алгоритмічний розрахунок може бути застосований в 

мікропроцесорних контролерах систем керування ВЕУ.  
 6. Розроблено та досліджено математичну модель взаємодії вітротурбіни  з 

гідронасосами різних типів за жорсткого механічного зв’язку між ними із 

врахуванням стохастичної зміни швидкості вітру та за різних співвідношень 
потужності. Визначено, що за швидкохідної вітротурбіни найбільше значення 

річного коефіцієнту використання встановленої потужності вітроводонасосної 

установки досягається при співвідношенні номінальних потужностей турбіни та 
насоса на рівні 1 до 0.8, а для тихохідної турбіни – за рівних потужностей. 

Визначено, що за градацій швидкості вітру менше номінального значення наявність 

стохастичної складової призводить до зменшення значення коефіцієнта 
використання встановленої потужності на 10-65% в порівнянні з осередненим 

значенням, а за градацій вище номінального значення – зменшується на 30-70%.  

 7. Розроблено нову математичну модель процесу заряду басейну 
гідроакумулювальної електростанції від вітроелектричної установки з синхронним 

генератором та гідронасосної станції з приводом від асинхронних електродвигунів 

за стохастичної зміни швидкості вітру, яка являє собою систему нелінійних 
диференційних рівнянь і описує динаміку обертового руху двомасової 

аероелектрогідромеханічної системи та надає можливості оцінки динамічних 

властивостей процесу перетворення кінетичної енергії вітру в потенціальну енергію 

води, накопиченої в басейні-акумуляторі. В моделі враховано нелінійність 
аеродинамічної характеристики вітротурбіни від частоти обертання та кута 
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повороту лопатей, нелінійність механічної характеристики гідронасосу від частоти 

обертання та нелінійність параметрів асинхронного електродвигуна від частоти 

обертання та напруги.  
 8. Встановлено, що найбільша ефективність накопичення енергії 

вітроелектричної установки в басейні-акумуляторі гідроакумулювальної 

електростанції досягається за рівних значень номінальних потужностей 
вітроустановки та насосної станції в складі 5-и та більше насосних агрегатів. За 

даних умов досяжне значення коефіцієнта використання встановленої потужності 

знаходиться на рівні 23-27%. Наявність стохастичної складової швидкості вітру 
призводить до зменшення коефіцієнта використання встановленої потужності на 2-

20% в порівнянні з осередненим значенням швидкості вітру.  

 9. Отримані результати доцільно використовувати при розробленні та 
проектуванні систем автономного енергозабезпечення об’єктів на основі 

відновлюваних джерел енергії та при інтеграції потужних вітроелектричних станцій 

до складу електроенергетичних систем. Вони можуть бути застосовані в 
навчальному процесі при підготовці студентів в вищих навчальних закладах за 

електроенергетичними спеціальностями.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Пазич С.Т. «Заряд гідроакумулювальної електростанції від 

вітроелектричних установок з синхронними генераторами». – Рукопис. 
 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю  05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії». – Інститут  
відновлюваної енергетики Національної академії наук України, Київ, 2020. 
 В дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову задачу щодо 
математичного моделювання процесу накопичення енергії вітрового потоку в 
басейні-акумуляторі гідроакумулювальної електростанції з метою інтеграції 
вітроелектричних установок до складу промислових та автономних 
електроенергетичних систем.   
 Процес перетворення енергії вітру в потенційну енергію води досліджувався 
шляхом математичного моделювання роботи вітротурбіни з гідронасосом за 
жорсткого механічного зв’язку між ними та роботи вітроелектричної установки з 
багатоагрегатною гідронасосною станцією з електроприводом від асинхронних 
двигунів. Дослідження динамічних процесів здійснюється на 10-хвилинному 
інтервалі осереднення швидкості вітру, що є стандартизованою величиною для 
оцінки енергетичних властивостей досліджуваної системи.  Математичну модель 
стохастичних значень швидкості вітру, було удосконалено встановленим 
обмеженням на величину прискорення пориву швидкості вітру. Дана удосконалена 
математична модель стохастичної зміни швидкості вітру була перевірена на 
ергодичність, визначені її властивості, як стаціонарного випадкового процесу, 
шляхом статистичної оцінки 100 реалізацій для осередненого значення швидкостей 
вітру. Визначено, що енергія вітрового потоку на 10-хвилинному інтервалі 
осередненням стохастичної складової на 5-10% більше, ніж за постійного 
середнього значення швидкості вітру. Вітротурбіна характеризується механічним 
моментом, що залежить від швидкості вітру, кутової швидкості, кута повороту 
лопатей та описується гіперповерхнею. Для спрощення роботи з нею було 
розроблено метод апроксимації поверхні аеродинамічних характеристики вітрової 
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турбіни шляхом заміни змінних, що дозволило трансформувати вихідну поверхню 
до універсальної однопараметричної аеродинамічної характеристики з рівнянням 
зв’язку між змінними.  

 Дослідження процесу накопичення води вітроводонасосною установкою із 
жорстким механічним зв’язком між турбіною та гідронасосом проводились шляхом 
математичного моделювання динаміки обертового руху для варіантів виконання 
швидкохідними та тихохідними вітротурбінами з урахуванням стохастичної зміни 
швидкості вітру. Використовувались  відцентрові та поршневі гідронасоси за різних 
співвідношень потужності з вітротурбіною. На основі застосування коефіцієнту 
використання встановленої потужності протягом року, визначені ефективні 
співвідношення потужностей різних складових вітроводонасосної установки в 
діапазоні робочих швидкостей вітру 5-25м/с. 
 Математичне моделювання процесу заряду гідроакумулювальної 
електростанції від вітроелектричної установки з синхронним генератором 
виконувалось за умови застосування багатоагрегатної гідронасосної станції з  
приводом від асинхронних двигунів. Модель являє собою систему нелінійних 
диференційних рівнянь, що описує взаємодію двох інерційних складових єдиної 
аероелектрогідродинамічної системи. Перша інерційна складова містить в собі 
вітротурбіну та синхронний генератор, а друга – асинхронний двигун та гідронасос. 
Взаємний вплив одної інерційної складової на іншу здійснюється через електричний 
зв’язок між генератором та двигуном через лінію електропередачі. Визначення 
параметрів механічного обертального руху інерційних складових виконувалось в 
припущенні про квазістаціонарність електромагнітних процесів в статорних і 
роторних контурах генератора та двигуна. Розрахунок їх електромагнітних моментів 
здійснювався з використанням еквівалентної заступної електричної схеми  
обладнання з урахуванням змінної частоти обертання та довільної кількості 
гідроагрегатів у складі гідронасосної станції. Дослідження проводились за 
стохастичних значень швидкості вітру. Встановлено, що найбільша ефективність 
накопичення енергії досягається за побудови гідронасосної станції в складі 5 та 
більше агрегатів.  
 Ключові слова: асинхронний двигун, вітротурбіна, гідронасос, заряд, 
синхронний генератор, стохастичність, швидкість вітру.   
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In the dissertation the actual scientific problem concerning mathematical modeling 

of process of accumulation of energy of a wind flow in the pool-accumulator of a pumped 

hydroelectric energy storage with the purpose of integration of wind-electric installations 

in the structure of industrial and autonomous electric power systems. 

The process of converting wind energy into potential water energy was research by 

mathematical modeling of the operation of a wind turbine with a hydraulic pump with a 

rigid mechanical connection between them and the operation of a wind turbine unit with a 

multi-unit hydro-pump station with asynchronous motors. The research of dynamic 

processes is carried out at a 10-minute interval of averaging the wind speed, which is a 

standardized value for evaluating the energy properties of the system under research. The 
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mathematical model of stochastic values of wind speed was improved by the established 

limitation on the magnitude of the acceleration of the gust of wind speed. This advanced 

mathematical model of stochastic change in wind speed was tested for ergodicity, its 

properties were determined as a stationary random process by statistically estimating 100 

realizations for the averaged value of wind speeds. It is determined that the wind flow 

energy at a 10-minute interval by averaging the stochastic component is 5-10% higher 

than the constant average value of wind speed. The wind turbine is characterized by a 

mechanical torque that depends on wind speed, angular velocity, blade angle and is 

described by a hypersurface. To simplify its operation, a method of approximating the 

surface of the wind turbine aerodynamic characteristics by replacing the variables was 

developed, which allowed the output surface to be transformed to a universal one-

parameter aerodynamic characteristic with the equation of coupling between the variables. 

Researches of the process of water accumulation by a rigid mechanical connection 

between a turbine and a hydraulic pump was carried out by mathematical modeling of the 

dynamics of rotational motion for variants of execution of high-speed and low-speed wind 

turbines taking into account stochastic changes in wind speed. Centrifugal and piston 

hydraulic pumps were used at different power ratios with the wind turbine. On the basis of 

application of the capacity factor during the year the effective ratios of capacities of 

various components of the wind-pumping installation in the range of operating wind 

speeds of 5-25m / s are determined. 

Mathematical modeling of the process of charging a pumped hydroelectric energy 

storage from a wind-electric installation with a synchronous generator was performed 

under the condition of using a multi-unit hydro-pump station driven by asynchronous 

motors. The model is a system of nonlinear differential equations that describes the 

interaction of two inertial components of a single aero-electro-hydrodynamic system. The 

first inertial component includes a wind turbine and a synchronous generator and the 

second - an asynchronous motor and a hydraulic pump. The mutual influence of one 

inertial component on the other is through the electrical connection between the generator 

and the motor through the transmission line. The parameters of mechanical rotational 

motion of inertial components were determined using the assumption of quasi-stationarity 

of electromagnetic processes in the stator and rotor circuits of the generator and the motor. 

The calculation of their electromagnetic moments was carried out using an equivalent 

alternating electrical circuit of the equipment, taking into account the variable speed and 

an arbitrary number of hydraulic units in the composition of the pumping station. The 

researches were performed at stochastic values of wind speed. It is found that the highest 

efficiency of energy accumulation is achieved by constructing a hydro-pump station of 5 

or more units. 

Keywords: asynchronous motor, wind turbine, water pump, charge, synchronous 

generator, stochasticity, wind speed. 
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