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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 перетворення кінетичної енергії вітру в 

потенціальну енергію води, накопиченої в басейні-акумуляторі 

гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС) за допомогою вітроелектричної 

установки з синхронним генератором та багатоагрегатної гідронасосної станції 

з приводом від асинхронних двигунів. Математичне моделювання динаміки 

процесу заряду ГАЕС від вітроелектричної установки здійснено з урахуванням 

стохастичної зміни швидкості вітру. 

Непередбачуваність та нерівномірність надходження енергії вітрового 

потоку обмежують можливість інтеграції значних потужностей ВЕУ в 

автономні та централізовані електроенергетичні системи. Один із можливих 

шляхів вирішення проблеми використання енергії ВЕУ полягає в її накопиченні 

з подальшим використанням за заданим графіком для сталого функціонування 

систем. Аналіз техніко-економічної ефективності різних способів накопичення 

електроенергії вітроелектричних установок в великих обсягах засвідчує 

актуальність застосування гідроакумулювальних електростанцій за наявності 

відповідних топографічних та гідрологічних умов за такими показниками, як: 

досяжні обсяги акумулювання енергії, кількість циклів заряду-розряду, термін 

служби, експлуатаційні витрати, питома вартість акумулювання електроенергії.  

Визначені напрямки дослідження дисертаційної роботи, а саме: 

математичне моделювання стохастичної зміни швидкості вітру; математичне 

моделювання аеродинамічних та аеромеханічних характеристик вітротурбіни в 
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широких діапазонах зміни швидкості вітру та кута повороту лопатей; 

математичне моделювання динаміки навантажувальних режимів роботи 

малопотужних вітроводонасосних установок та потужних вітроелектричних 

установок з синхронними генераторами для електроживлення багатоагрегатних 

гідронасосних станцій з урахуванням стохастичної зміни швидкості вітру, 

визначення енергетичних показників процесу накопичення енергії вітру в 

басейнах-акумуляторах води з урахуванням імовірнісного розподілу 

швидкостей вітру впродовж року. 

 Моделювання стохастичної зміни швидкості вітру здійснювалось на 10-

хвилинному інтервалі осереднення, що є стандартизованою величиною для 

оцінки збурень вітрового потоку та визначення потужності вітроелектричної 

установки. 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. Ергодичні властивості удосконаленої моделі швидкості вітру 

досліджувались шляхом побудови кореляційної функції випадкового процесу. 

Наявність ергодичної властивості  надало можливості визначення статистично 

стійких енергетичних показників функціонування вітроустановки з 

урахуванням динаміки вітрового потоку в результаті  застосування лише однієї 

реалізації випадкової функції для заданої градації 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 вітроелектричної 

установки в навантажувальних режимах роботи потребувало використання 

залежності моменту вітрової турбіни від швидкості вітру, частоти обертання та 
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кута установки лопатей, яка являє собою гіперповерхню. Для визначення 

проміжних аеродинамічних характеристик для конкретного значення кута 

установки лопаті розроблено ряд аналітичних апроксимаційних виразів, 

зокрема, проф. Зігфрідом Х'єром, який складає основу імітаційної моделі 

вітрова турбіна в Matlab Simulink. Але вони мають прийнятну точність 

апроксимації лише у вузькій зоні можливої зміни кута повороту лопатей в околі 

номінального значення. Тому дослідження енергетичних показників 

функціонування автономної вітроелектрична установка в широкому діапазоні 

зміни робочих швидкостей вітру до 25 м/c включно, потребувало нового 

підходу до апроксимації аеродинамічних характеристик. 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. Метод надає можливості розроблення 

алгоритмів реалізації законів керування кутом повороту лопаті 

вітроенергетичної установки в реальному часі за стохастичної зміни швидкості 

вітру. Даний метод може використовуватись для швидкохідних та тихохідних 

вітрової турбін.  

 Для визначення енергетичних показників процесу гідроакумулювання 

енергії вітру було розроблено та досліджено математичну модель взаємодії 

швидкохідної та тихохідної вітрової турбін з відцентровими і поршневими 

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

врахуванням стохастичної зміни швидкості вітру за різних співвідношень 

потужності.  Визначені коефіцієнти використання встановленої потужності для 

кожного із можливих варіантів реалізації вітроводонасосних установок, що 

дозволило оцінити вплив пульсацій швидкості вітру на їх продуктивність. 

Обґрунтовано  негативний вплив стохастичної складової швидкості вітру на 

енергетичну ефективність вітроводонасосних установок.  
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 Розроблено нову математичну модель динаміки навантажувального 

режиму роботи багатоагрегатної гідронасосної станції 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. 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 вітрову турбіну та синхронний генератор, а 

інша – асинхронні двигуни та гідронасоси. Електричний зв’язок між 

інерційними складовими представлений еквівалентними заступними 

електричними схемами генератора, лінії електропередачі разом з 

трансформаторними підстанціями, та двигунів. В математичній моделі 

гідронасосна станція представлена в складі n-ї кількості насосних агрегатів для 

регулювання навантаження вітроелектрична установка при швидкостях вітру 

менше номінального значення.  

 Проведено розрахункові дослідження динаміки та енергетики процесу 

накопичення води в басейні-акумуляторі гідроакумулювальної електростанції 

при електроживленні багатоагрегатної гідронасосної станції від 

вітроелектричної установки з синхронним генератором. Найкращі енергетичні 

показники процесу заряду досягаються за кількості гідронасосних агрегатів в 

складі станції не менше п'яти.  



6 
 
 Ключові слова: вітрова турбіна, гідравлічний насос, електрогенератор 

синхронний, електродвигун асинхронний, енергія, імовірність, стохастичність,  

швидкість вітру. 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 1. Васько П.Ф. Гидроакумулирующие электростанции на морской воде – 

технологическая основа крупномасштабного использования ветровой и 

солнечной энергии в электроэнергетической системе Крыма / П.Ф. Васько, М.Р. 

Ибрагимова, С.Т. Пазыч // Альтернативная энергетика и экология. –  2014.– 

№15.– С. 38-49.  

 2. Пазич С.Т. Оцінка технічних параметрів морської гідроакумулюючої 

станції для енергії відновлюваних джерел / С.Т.  Пазич // Відновлювана 

енергетика. – 2015. – №2. – С.66 – 71.  

 3.  Пазич С.Т. Аналіз конструктивних аналогів морських ГАЕС/ С.Т. 

Пазич // Відновлювана енергетика. – 2015. – №3. – С.62 –66.  

 4. Васько П.Ф. Гідроакумулювальні електростанції – технологічна основа 

інтеграції потужних вітро- та фотоелектричних станцій до складу 

електроенергетичної системи України / П.Ф. Васько, А.П. Вербовий, М.Р. 

Ібрагімова, С.Т.  Пазич // Гідроенергетика України, 2017.-  №1-2. - С. 20-25.  

 5. Вербовий А.П. Аналіз двопараметричних моделей вітрової турбіни для 

зарядки гідроакумулювальної електростанції / А.П. Вербовий, С.Т. Пазич // 

Гідроенергетика України, 2017. - №3-4. - С. 75-77.  

 6. Васько П.Ф. Накопичення енергії відновлюваних джерел на основі 

морської гідроакумулювальної електростанції / П.Ф. Васько, А.В. Мороз, С.Т. 

Пазич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. - № 5. – С.63-68. 

 7. Васько П.Ф. Реалізація стохастичної двопараметричної моделі 

поздовжньої складової швидкості вітру для задач вітроенергетики / П.Ф. 

Васько, А.П. Вербовий, С.Т. Пазич // Відновлювана енергетика. – 2017. – №3. – 

С.54 – 61.  

 8.  Пазич С.Т. Апроксимація аеромеханічних характеристик вітрової 

турбіни вітроводонасосної установки в навантажувальних режимах роботи 



7 
 
методом заміни змінних / С.Т. Пазич // Відновлювана енергетика. – 2018.– №1. 

– С.62 – 69.  

 9. Вербовий А.П. Моделювання динамічних і квазістатичних режимів 

роботи вітроводонасосної установки з урахуванням стохастичної складової 

швидкості вітру / А.П. Вербовий,  С.Т. Пазич // Відновлювана енергетика. –

2018. – №4. –С.25–33.  

 10. Пазич С.Т. Моделювання процесу заряду басейну-акумулятора 

гідроакумулювальної електростанції від вітроводонасосної установки / С.Т. 

Пазич // Відновлювана енергетика. – 2019. – №2. – С.61 – 69. 

 11. P. Vasko, A. Verbovij, A. Moroz, S. Pazych, M. Ibragimova and L. Sahno, 

"Concept of Accumulation of Energy from Photovoltaic and Wind Power Plants by 

Means of Seawater Pumped Hydroelectric Energy Storage" 2019 IEEE 6th 

International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2019, pp. 

188-191.  

 12, Васько П.Ф. Моделювання динаміки навантажувальних режимів 

роботи гідронасосної станції з електроприводом за живлення від 

вітроелектричної установки з синхронним генератором / П.Ф. Васько, С.Т. 

Пазич // Відновлювана енергетика. – 2020.– №1. – С.61 – 73. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

13. Васько П.Ф. Потенційні можливості створення гідроакумулювальних 

електростанцій для широкомасштабного використання енергії вітру та 

сонячного випромінювання в електроенергетичній системі Кримського 

півострова / П.Ф. Васько, М.Р. Ібрагімова, С.Т. Пазич // Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у XXI столітті. Матеріали XV міжнародної 

науково-практичної конференції, 16 – 17 вересня 2014 р., тези доповідей. – м. 

Київ, 2014.– С.77 – 78. 

 14. Пазич С.Т. Морські гідроакумулювадьні електростанції для 

акумулювання енергії відновлюваних джерел енергії та технічні можливості їх 

створення в прибережній зоні України / С.Т. Пазич // Відновлювана енергетика 

та енергоефективність у XXI столітті. Матеріали XVI міжнародної науково-



8 
 
практичної конференції, 28 – 29 травня 2015 р.: тези доповідей. – м. Київ, 

2015.– С.242 – 243. 

 15. Пазич С.Т. Аналоги морських гідроакумувальних електростанцій / 

С.Т. Пазич //  Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті. 

Матеріали XVII міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 вересня 

2016 р.: тези доповідей. – м. Київ, 2016.– С.437 – 439. 

 16. Пазич С.Т. Двопараметричні залежності коефіцієнтів  використання 

енергії вітру вітротурбінами водонасосних установок / С.Т. Пазич // 

Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті. Матеріали 

XVIII міжнародної науково-практичної конференції, 27– 29 вересня 2017 р.: 

тези доповідей. – м. Київ, 2017.– С.501 – 503. 

 17. Пазич С.Т. Особливості використання моделі вітротурбіни пакету 

Matlab Simulink за високих швидкостей вітру / С.Т. Пазич // Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у XXI столітті. Матеріали XIX міжнародної 

науково-практичної конференції, 26–28  вересня 2018 р.: тези доповідей. – м. 

Київ, 2018.– С. 434-437. 

 18. Бриль А.О. Передумови створення морської гідроакумулювальної 

електростанції для відновлюваних джерел енергії на Азово-Чорноморському 

узбережжі України / А.О. Бриль, П.Ф. Васько, А.В. Мороз, С.Т. Пазич // 

Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті. Матеріали 19-ї 

міжнародної науково-практичної конференції у XXI столітті, 26–28  вересня 

2018 р.: тези доповідей. – м. Київ, 2018.– С.491-494. 

 19. Пазич С.Т.. Моделювання динаміки роботи вітроводонасосної 

установки за пульсацій вітрового потоку / С.Т. Пазич // Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті. Матеріали ХХ міжнародної 

науково-практичної конференції, 15–16  травня 2019 р.: тези доповідей. – м. 

Київ, 2019.– С.427-431. 

 
 

 



9 
 

ABSTRACT 

Pazych S. «The charge of a pumped hydroelectric energy storage from wind-

electric installations with synchronous generators» -The Manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of technical 

sciences on speciality 05.14.08 "Renewable Energy Transformation" Institute of 

renewable energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

In the dissertation work the actual scientific problem concerning mathematical 

modeling of process of conversion of kinetic energy of wind into potential energy of 

the water saved up in the accumulator pool of pumped hydroelectric energy storage 

(PHES) by means of wind electric installation with the synchronous generator and 

multi-unit hydro-pump station by driven asynchronous motors. Mathematical 

modeling of the dynamics of the PHES charge process from wind turbines was 

performed taking into account the stochastic change of wind speed. 

The unpredictability and irregularity flow of wind energy limit the possibility 

of integrating significant wind turbine capacity into autonomous and centralized 

power systems. One of the possible ways to solve the problem of wind energy use is 

to accumulate it with further use according to a given schedule for the sustainable 

operation of systems. Analysis of technical and economic efficiency of different ways 

of storing wind turbines in large volumes shows the relevance of the use of pumped 

hydroelectric energy storage in the presence of appropriate topographic and 

hydrological conditions on such indicators as: achievable energy storage, number of 

charge-discharge cycles, service life, operating costs, unit cost electricity storage. 

The directions of research of the dissertation work are defined, namely: 

mathematical modeling of stochastic change of wind speed; mathematical modeling 

of aerodynamic and aeromechanical characteristics of a wind turbine in wide ranges 

of change of wind speed and angle of rotation of blades; mathematical modeling of 

the dynamics of loading modes of operation of low-power wind-pumping installation 

and powerful wind turbines with synchronous generators for power supply of multi-

unit hydraulic pumping stations taking into account the stochastic change of wind 

speed, determination of energy indicators of the process of wind energy accumulation 



10 
 
in water storage pools taking into account the probabilistic distribution of wind 

speeds during the year. 

Modeling of stochastic wind speed change was performed on a 10-minute 

averaging interval, which is a standardized value for estimating wind flow 

disturbances and determining wind-electric installation. As a starting model of wind 

speed change, a stochastic model developed under the guidance of prof. G.I. 

Denisenko, who describes the wind speed at a fixed point in space by a random 

function of time. In it, the amplitude of wind speed gusts is modeled by a random 

variable distributed according to the normal law, and the duration of gusts is modeled 

by the probability distribution according to Poisson's law. This model was improved 

by the author by introducing a restriction on the acceleration of the gust of wind 

speed to 2 m/s2. The ergodic properties of the improved wind speed model were 

investigated by constructing a correlation function of a random process. The presence 

of ergodic properties made it possible to determine statistically stable energy 

performance of the wind turbine, taking into account the dynamics of wind flow as a 

result of using only one implementation of a random function for a given gradation of 

wind speed. It was also found that the presence of a stochastic component of wind 

speed increases the energy of wind flow in a 10-minute interval by (5-10)% 

compared to the average speed. 

Modeling of mechanical and energy processes of a wind-electric installation in 

loading modes required the use of the dependence of the wind turbine torque on the 

wind speed, speed and angle of the blades, which is a hypersurface. To determine the 

intermediate aerodynamic characteristics for a specific value of the angle of the 

blade, a number of analytical approximation expressions were developed, in 

particular, prof. Siegfried Hyer, who forms the basis of the wind turbine simulation 

model at Matlab Simulink. But they have an acceptable approximation accuracy only 

in the narrow zone of possible change of the angle of rotation of the blades in the 

vicinity of the nominal value. Therefore, the study of energy performance of 

autonomous wind-electric installation in a wide range of changes in wind speeds up 

to 25 m / s inclusive, required a new approach to approximating the aerodynamic 



11 
 
characteristics. In the dissertation the method of approximation of aerodynamic 

characteristics of a wind turbine as a function of speed of rotation and angle of 

rotation of blades by a method of replacement of variables which allows to transform 

initial two-parameter surface of characteristics to one-parameter universal 

characteristic with the equation of communication between variables is developed. 

The method provides opportunities to develop algorithms for implementing the laws 

of control of the angle of rotation of the blade of a wind turbine in real time with a 

stochastic change in wind speed. This method can be used for high-speed and low-

speed wind turbines. 

To determine the energy performance of hydro-storage of wind energy was 

developed and studied a mathematical model of the interaction of high-speed and 

low-speed wind turbines with centrifugal and reciprocating hydraulic pumps of 

different types with a rigid mechanical connection between them, taking into account 

stochastic changes in wind speed at different power ratios. The coefficients of 

utilization of the installed capacity for each of the possible variants of realization of 

wind-pump installations are determined, which allowed to estimate the influence of 

wind speed pulsations on their productivity. The negative influence of the stochastic 

component of wind speed on the energy efficiency of wind-pumping installation is 

substantiated. 

A new mathematical model of the dynamics of the loading mode of operation 

of a multi-unit hydraulic pumping station driven by hydraulic pumps from 

asynchronous electric motors and powered by a wind turbine with a synchronous 

generator with a stochastic change in wind speed has been developed. The model is a 

system of nonlinear differential equations and describes the dynamics of rotational 

motion of a two-mass aero-electro-hydro-mechanical system and provides an 

opportunity to estimate the dynamic properties of the process of converting kinetic 

wind energy into potential energy of water accumulated in the pool. The model is a 

system of nonlinear differential equations and describes the dynamics of rotational 

motion of a two-mass aero-electro-hydro-mechanical system and provides an 

opportunity to estimate the dynamic properties of the process of converting kinetic 
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wind energy into potential energy of water accumulated in the pool. The model takes 

into account the nonlinearity of the wind turbine aerodynamic characteristics from the 

speed and angle of rotation of the blades, the nonlinearity of the mechanical 

characteristics of hydraulic pumps from the speed and nonlinearity of parameters of 

asynchronous motors from speed and voltage, any number of pumps in the station. 

The system operates under the action of wind flow, the kinetic energy of which is 

converted by a wind turbine into mechanical energy of rotational motion with its 

subsequent conversion into electrical energy using a synchronous generator. Thus, 

one of the inertial components includes a wind turbine and a synchronous generator, 

and the other - asynchronous motors and hydraulic pumps. The electrical connection 

between the inertial components is represented by the equivalent replacement 

electrical circuits of the generator, the transmission line together with the transformer 

substations, and the motors. In the mathematical model, the hydraulic pumping 

station is presented as part of the n-th number of pumping units to control the load of 

the wind-electric installation at wind speeds less than the nominal value. 

 Calculated studies of the dynamics and energy of the process of water 

accumulation in the accumulator pool of the pumped hydroelectric energy storage 

during the power supply of a multi-unit hydraulic pumping station from a wind-

electric installation with a synchronous generator. The best energy performance of 

the charging process is achieved by the number of hydraulic units in the station at 

least five. 

  Keywords: wind turbine, hydraulic pump, synchronous electric generator, 

asynchronous electric motor, energy, probability, stochasticity, wind speed. 
 

 

 

 

 

 



13 
 

ЗМІСТ 

 стор. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ……………... 17 

ВСТУП…………………………………………………………………… 18 

РОЗДІЛ 1. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНИХ  ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ 

НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ…………. 

 

 

25 

1.1. Передумови створення технологій акумулювання енергії 

вітроелектричних установок та станцій………………………….. 

 

25 

1.2. Аналіз техніко-економічних показників різних технологій 

акумулювання електроенергії  в промислових обсягах…………. 

 

27 

1.3. Застосування гідроакумулювальних електростанцій на 

прісній та морській воді для акумулювання енергії ВЕУ та ВЕС 

 

32 

1.4. Аналоги та конструктивні пропозиції ГАЕС для 

накопичення енергії ВЕУ………………………………………….. 

 

34 

1.5. Технологічні передумови створення морських ГАЕС……… 40 

1.6. Обґрунтування наукових напрямків досліджень 

дисертаційної роботи………………………………………………. 

 

41 

1.7. Висновки розділу……………………………………………… 43 

РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ 

ОБЕРТОВОГО РУХУ ВІТРОВОЇ ТУРБІНИ В 

НЕСТАЦІОНАРНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПОТОЦІ………………….. 

 

 

45 

2.1. Моделювання стохастичної зміни швидкості вітру на 10-  

хвилинному інтервалі часу………………………………………... 

 

45 

2.1.1. Вихідні положення та припущення………………………... 45 

2.1.2 Імітаційна модель стохастичної зміни швидкості вітру на 

10-хвилинному інтервалі часу…………………………………….. 

 

47 

        2.1.3. Статистичний аналіз стохастичної моделі швидкості вітр 52 

2.2.  Математичне моделювання аеродинамічних характеристик   



14 
 

вітрової турбіни за змінних значень частоти обертання та кута 

повороту лопатей…………………………………………………... 

 

55 

2.2.1. Апроксимація аеродинамічних характеристик методом 

заміни змінних …………………………………………………….. 

 

55 

2.2.2. Побудова закону повороту лопатей вітряної турбіни ……. 65 

        2.3. Імітаційна модель вітрової турбіни на основі апроксимації  

        аеродинамічних характеристик методом заміни змінних……….. 

 

66 

2.4. Висновки розділу……………………………………………… 68 

РОЗДІЛ 3.  МОДЕЛЮВАННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ 

РОБОТИ ВІТРОВОДОНАСОСНИХ УСТАНОВОК З 

УРАХУВАННЯМ СТОХАСТИЧНОЇ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ВІТРУ 

 

 

71 

3.1. Вихідна математична модель процесу подачі гідронасосу з  

приводом від вітротурбіни за стохастичної зміни швидкості 

вітру…………………………………………………………………. 

 

 

71 

3.2. Механічні характеристики вітрової турбіни та 

гідравлічного насосу у відносних одиницях виміру…………….. 

 

71 

3.2.1. Механічна та витратна характеристики гідронасосу……... 74 

3.2.2. Побудова відносних характеристик вітрової турбіни 

приведених до базисних величин гідронасосу…………………... 

 

74 

        3.3. Імітаційна модель навантажувальних режимів роботи 

        вітроводонасосних установок з урахуванням стохастичної      

        зміни швидкості вітру в прикладному пакеті Matlab Simulink… 

 

 

77 

        3.4. Енергетична ефективність процесу подачі води  

        вітроводонасосними установками різної конфігурації ……….... 

 

79 

3.4.1. Відносні механічні характеристики швидкохідних та 

тихохідних вітроводонасосних установок з відцентровими та 

поршневими насосами .……………………………………………. 

 

 

84 

3.4.2. Моделювання процесу подачі води вітроводонасосними  

установками різної конфігурації………………………………….. 

 

88 



15 
 

3.4.3. Дослідження енергетичної ефективності процесу подачі 

води вітроводонасосними установками………………………….. 

 

94 

3.5. Висновок до розділу…………………………………………... 99 

РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАРЯДУ БАСЕЙН-

АКУМУЛЯТОРА ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ  ВІД 

ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК З СИНХРОННИМИ 

ГЕНЕРАТОРАМИ……………………………………………………… 

 

 

 

101 

4.1.  Вихідні положення, припущення та обмеження…………… 101 

4.2. Математична модель динаміки навантажувального режиму    

 роботи гідронасосної станції за живленням від   

 вітроелектричної установки з синхронним генератором……….. 

 

 

103 

         4.3. Математична модель електричного зв’язку між   

         вітроелектричною установкою та багатоагрегатною  

         гідронасосною станцією…………………………………………. 

 

 

106 

 4.4. Імітаційна модель динаміки обертового руху вітротурбіни        

 та багатоагрегатної гідронасосної станції ………………………. 

 

113 

         4.5. Моделювання динаміки процесу заряду басейна- 

         акумулятора багатоагрегатною гідронасосною станцією за     

         живленням від вітроелектричної установки з синхронним  

         генератором за стохастичної зміни швидкості вітру…………… 

 

 

 

116 

         4.6. Енергетична ефективність процесу заряду басейна- 

         акумулятора багатоагрегатною гідронасосною станцією за  

         живленням від вітроелектричної установки з синхронним  

         генератором з урахуванням стохастичної зміни швидкості  

         вітру ………………………………………………………………... 

 

 

 

 

119 

4.7.  Висновки до розділу………………………………………….. 124 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………... 125 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….. 129 

ДОДАТКИ………………………………………………………………... 146 



16 
 
ДОДАТКОК А Основні публікації за темою дисертації .…..………… 146 

ДОДАТКОК Б Акти впровадження результатів дисертаційного  

                          дослідження…………………………………………….. 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

АД - асинхронний двигун; 

ВДЕ - відновлювальні джерела; 

ВЕС - вітроелектрична станція; 

ВЕУ - вітрова електрична установка; 

ВТ - вітрова турбіна; 

ГАЕС - гідроакумулювальна електростанція; 

ГН - гідравлічний насос; 

ГС - гідронасосна станція; 

КВВП - коефіцієнт використання встановленої потужності; 

ККД - коефіцієнт корисної дії; 

ЛЕП - лінія електропередач; 

НМАС - надпровідникові магнітні акумулювальні системи; 

ОЕС - об’єднана електросистема; 

ПАЕС - пневмоакумулююча електростанція; 

СГ - синхронний генератор; 

ФЕС - фотоелектрична станція; 

ФЕУ - фотоелектрична установка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ВСТУП 
 

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.  
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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 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.  
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 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 
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від вітроелектричної установки з синхронним генератором з урахуванням 

стохастичної складової швидкості вітру. 

 Методи дослідження. Для розв’язання поставлених задач використовува-

лись 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 
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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 

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. 
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 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 

[41,44,45,46,86,87,88,91] написані самостійно. Особистий внесок здобувача в 

роботах, опублікованих у фахових виданнях у співавторстві:  

[17,38,39,40,42,43] – аналіз та обґрунтування способу акумулювання енергії 

відновлюваних джерел;  [15,16,17] –  аналіз технологічних аспектів створення 

гідроакумулювальної станції на морській воді; [67] – реалізація удосконаленої 

моделі швидкості вітру на 10-хвилинному інтервалі осереднення; [85] –аналіз 

способів апроксимації аеродинамічних характеристик вітротурбіни; [125] – 

побудова математичної моделі вітротурбіни; [148] – 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 конференції «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» 
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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 статей у вітчизняних фахових виданнях, з них 4 без 

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

конференціях, 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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНИХ  ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ДЛЯ 

НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ  
 

1.1. Передумови створення технологій акумулювання енергії 

вітроелектричних установок та станцій 

 

 Стохастична зміна параметрів генерованої електроенергії потужними 

ВЕС одночасно зі зміною навантаження є передумовою їх відключення від 

електросистеми для забезпечення сталого функціонування і необхідної якості 

напруги у споживачів [1,2]. Приклади зміни потужності відновлюваних джерел 

енергії протягом доби в об’єднаній електросистемі (ОЕС) України [3] та в 

електросистемі Каліфорнії (США) [4] наведено на рис.1.1-1.2. Зміна потужності 

генерування фотоелектричними станціями (ФЕС) та ВЕС значно більша за 

діапазон зміни навантаження системи.  

 
Рис. 1.1. Добовий графік генерації ВДЕ в ОЕС України. 

 

Традиційний метод узгодження процесів виробництва і споживання 

електроенергії в енергосистемі зі значною часткою потужності ВДЕ полягає в 
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будівництві додаткових маневрових і резервних потужностей. З метою 

досягнення значної швидкодії резерву та його енергетичної ефективності 

знаходять застосування електростанції Smart Power Generation (SPG) на основі 

газотурбінних установок та двигунів внутрішнього згорання. 

 
Рис. 1.2. Добові та середньомісячні значення потужності ВЕС та ФЕС в  

               складі електроенергетичної системи. 

 

Одинична потужність таких станцій сягає 380 МВт включно. За приклад, 

на рис.1.3 показано скрін-шот екрана оператора електросистеми Колорадо 

(США), де зафіксовано ввімкнення зазначеного резерву SPG за одночасного 

зменшення потужності ВЕС та збільшення навантаження системи [5].  

Найбільш ефективним регулятором для реалізації інтеграції ВЕС до 

складу електросистеми слугують гідроелектричні станції, проте їх потенціал в 

Україні практично вичерпано, а будівництво нових регуляторів на органічному 

паливі для відновлюваної енергетики є проблематичним (неприйнятним) із-за 

відсутності вітчизняних паливних ресурсів в достатніх обсягах.  

Альтернативний підхід до вирішення проблеми інтеграції в 

електроенергетичну систему непередбачуваного надходження енергії ВДЕ 

полягає в її накопиченні з подальшим використанням за заданим графіком для 
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сталого функціонування системи. Необхідно визначити прийнятну технологію 

акумулювання електроенергії потужних ВЕС згідно зазначених в 

Національному плані дій з відновлюваної енергетики обсягів їх впровадження. 

Також акумулювання енергії вітру може бути реалізоване для потреб 

автономної зарядної станції електромобілів [6-8]. 

 
Рис. 1.3. Добовий графік потужності електросистеми . 

 

 1.2. Аналіз техніко-економічних показників різних технологій  

         акумулювання електроенергії  в промислових обсягах 
 

Вибір раціональної технології в кожному конкретному випадку залежить 

від наступних параметрів: необхідна потужність, обсяг енергії, кількість циклів 

заряду-розряду, термін служби, питома вартість інвестицій, експлуатаційні 

витрати, питома вартість генерованої електроенергії та інші. Порівняльний 

сучасний аналіз техніко-економічних показників дев’яти найбільш поширених 

технологій опубліковано Генеральною дирекцією з енергетики EUROPEAN 

COMMISSION [9] за результатами Об’єднаного дослідного центру (JRC, 2012). 
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Досяжний діапазон потужності та відповідна питома вартість інвестицій для 

деяких технологій наведено в матеріалах обґрунтування спорудження 

гідроакумулювальних електростанцій в Австрії [10]. Там же наведено і 

експлуатаційні витрати на забезпечення функціонування різних технологій, 

зокрема, надпровідникових магнітних акумулювальних систем (НМАС), ГАЕС, 

пневмоакумулювальних електростанцій (ПАЕС). Кількісні значення техніко-

економічних показників показано на рис.1.4-1.5. 

 
 Рис. 1.4.  Діапазони потужностей та капітальних затрат технологій  

                           Акумулювання. 

 
          Рис. 1.5. Питома вартість електроенергії різних технологій акумулювання. 
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Остаточна економічна ефективність технології залежить також від втрат 

енергії на стадіях зарядки та зберігання і характеризується питомою вартістю 

генерування електроенергії. Результати досліджень [11,12] засвідчують, що на 

даному етапі розвитку техніки існують лише дві технології акумулювання, які 

надають можливості для вирішення завдання інтеграції відновлюваної і 

традиційної енергетики значних потужностей. До них відносяться 

акумулювання потенційної енергії у вигляді стисненого повітря або газу 

(ПАЕС) і у вигляді запасу води – ГАЕС. Згідно з даними Тихоокеанської 

Північно-західної національної лабораторії США [13] в даний час 

експлуатуються два потужних комплекси ПАЕС. Найбільший з них має 

потужність 290 МВт (Huntorf, Німеччина) і функціонує з 1978 року. Другий 

комплекс потужністю 110 МВт працює в штаті Алабама (США) з 1991 року. 

Обидві станції використовують в якості резервуара для стисненого повітря 

соляні шахти і печери. 

Зазначені технології характеризуються найменшою питомою вартістю 

генерування електроенергії, середнє значення якої для ПАЕС становить 0,1 

$/кВт годину, а для ГАЕС - 0,13 $/кВт годину. У першому випадку величина 

вартості наведена за умови наявності природних резервуарів великої місткості 

для зберігання повітря (газу) під тиском, а в разі ГАЕС - з урахуванням 

будівництва всього комплексу споруд. Досягнуті діапазони зміни вартості 

різних технологій акумулювання наведені на рис.1.6 відповідно до [11]. 

 Оскільки використання ВДЕ здійснюється задля зменшення потреби у 

викопних паливних ресурсах, то для вибору прийнятної технології 

акумулювання електроенергії потужних ВЕС та ФЕС доцільно приймати до 

уваги не лише її економічну ефективність на поточний час, але й енергетичну 

ефективність, яка на сьогодні характеризується такими показниками як: 

коефіцієнт корисної дії процесу заряду (η), досяжна кількість циклів заряд-

розряд (λ), глибина розряду (D), енергетична рентабельність (ESOI – Energy 

Stored on Invested). 
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Рис. 1.6.  Діапазон зміни вартості виробництва електроенергії  

      для систем акумулювання електричної енергії. 

 

Значення ESOI відповідає відношенню накопиченої енергії протягом 

терміну служби акумулятора до кількості затраченої енергії на його створення. 

Для вітряних та фотоелектричних установок енергетична рентабельність (EROI 

– Energy Return on Investment) визначається аналогічним чином [14]. Кількісні 

значення показників енергетичної ефективності для найбільш поширених 

технологій акумулювання електричної енергії наведені в табл. 1.1 за 

результатами [15]. 

Результати сумісного аналізу економічної ефективності (рис.1.5) та 

енергетичної ефективності (табл.1.1) різних технологій акумулювання 

електроенергії засвідчують, що за потреби акумулювання енергії потужних 

ВЕС та ФЕС пріоритет належить застосуванню ПАЕС (за наявності відповідних 

печер та шахт) та ГАЕС [16-18]. 

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

акумулювання енергії [19] також надає перевагу використанню ГАЕС як єдино 

можливому комерційному проекту за потреби акумулювання електроенергії в 

значних промислових обсягах з урахуванням вартості та ризиків технології 

(рис.1.7). 
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Таблиця 1.1 

Показники енергетичної ефективності технологій акумулювання   

електроенергії вітряних та фотоелектричних установок 

Технологія η , 
(%) λ , од. D , 

(%) 
ESOI, 

в.о. 
EROI, 

в.о. 
Li-ion  (літій-іонна) 90 6000 80 32 - 
NaS     (натрієво-сірчана) 75 4750 80 20 - 
PbA    (свинцево-
кислотна) 

90 700 80 5 - 

VRB   (ванадієва редокс- 
             система) 

75 2900 100 10 - 

ZnBr    (цинк-бром) 60 2750 80 9 - 
ПАЕС 70 25000 - 797 - 
ГАЕС 85 25000 - 704 - 
ФЕУ   (кремнієві 
пластини) 

- - - - 8 

ВЕУ - - - - 86 
 

 

 
Рис. 1.7.   Стан розвитку технологій акумулювання.  
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 1.3. Застосування гідроакумулювальних електростанцій на прісній та 

         морській воді для накопичення енергії ВЕУ та ВЕС 

 

Європейська політика у сфері енергетики і клімату спрямована на 

використання енергії відновлюваних джерел в 2020 році на рівні 20% від 

загального попиту. Електроенергетичні системи повинні бути гнучкими, щоб 

гарантувати в будь-який момент рівновагу між генерацією і споживанням. 

Забезпечення гнучкості електросистеми при наявності значної частки змінної 

величини потужності вітряних і фотоелектричних електростанцій може бути 

досягнуто шляхом застосування технології акумулювання енергії в 

промислових обсягах. Ця технологія може бути реалізована на основі 

використання ГАЕС, на яких в даний час акумулюється до 99% поточного 

світового обсягу зберігання електроенергії. Однак, на території 

континентальної частини Європи дуже мало сприятливих місць для побудови 

традиційних ГАЕС зі стандартним перепадом висот між двома басейнами-

акумуляторами більше 150 метрів. Тому проводяться інтенсивні дослідження 

можливостей створення ГАЕС з розташуванням басейнів навіть на відстані до 

20 км один від одного з перепадом висот між ними від 50 метрів. Зокрема, в 

якості одного з басейнів оцінюється використання вже існуючої природної 

водойми для зменшення негативних змін геоморфологічних процесів в руслі і 

долині річки, важливих змін ландшафту і примусового переселення людей. 

Результати досліджень по даній темі висвітлені в звітах Об'єднаного 

дослідницького центру Європейської комісії [20,21]. Додаткові можливості для 

гідроакумулювання енергії ВДЕ в промислових масштабах можуть бути 

реалізовані в разі використання ГАЕС на морській воді і розташування 

верхнього басейну-акумулятора на березі. 

Технічні параметри, характеристики, конструктивні особливості та 

режими функціонування подібних ГАЕС узагальнені і наведені в [22-24].  

Згідно Національних планів дій країн ЄС в сфері відновлюваної 

енергетики  встановлена на їх територіях потужність ГАЕС буде збільшена з 
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18,7 ГВт в 2005 році до 34,8 ГВт в 2020 році [22].Так, зокрема, Федеральною 

комісією з регулювання енергетики США (FERC) видано за останні роки 

попередніх дозволів на будівництво 45 нових ГАЕС сумарною потужністю 

близько 35 ГВт, а портфель пропозицій перевищує 40 ГВт [11]. Плани розвитку 

ВДЕ разом з гідроелектростанціями (ГЕС) та ГАЕС для світової спільноти на 

період до 2050 року узагальнено в [25]. 

Морську воду для ГАЕС вперше використали в 1999 році в Японії [26]. 

Згодом, в 2014 році, була введена в експлуатацію на Канарських островах в 

Іспанії друга ГАЕС, яка використовує морську воду шляхом її опріснення 

(рис.1.8) [27]. Основні недоліки використання морської води полягають в 

необхідності використовувати обладнання зі спеціальним захистом від впливу 

корозії, а також в існуванні екологічних ризиків при аварійних ситуаціях у 

басейні акумулятора ГАЕС. До позитивних переваг відноситься те, що одним із 

водосховищ для ГАЕС може слугувати море  або океан.  

 
 Рис.1.8. Верхній резервуар ГАЕС на острові Ель Йерро. 

  

 Ще на одному острові Канарського архіпелагу Гран-Канарія 

розглядається проект спорудження комплексу ГАЕС-ВЕС [28]. Приводом для 

забезпечення енергетичної незалежності Канарських островів послужила 

висока ціна імпортного палива. Аналогічний шлях вирішення завдання 
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енергозабезпечення від ВДЕ досліджується на островах Ікарія, Карпатос-Касос, 

Астипалея (Греція) [29-32], де ГАЕС планується використовувати в якості 

накопичувача і регулятора електроенергії ВЕС в локальній енергосистемі.  Чилі 

має проект «EspejodeTarapacá» по створенню ГАЕС на морській воді 

потужністю 300 МВт для акумулювання енергії ФЕС потужністю 600 МВт 

[33,34]. В Німеччині у 2017 році вводиться в експлуатацію комплекс ВЕС-

ГАЕС потужністю 16 МВт з можливістю акумулювати до 70 МВт·год 

електроенергії [35].  

В Україні станом на 2020 рік знаходяться в експлуатації Київська ГАЕС 

потужністю 235 МВт, три агрегати Дністровської ГАЕС загальною потужністю 

972 МВт та два агрегати Ташлицької ГАЕС загальною потужністю 302 МВт. 

Виконуються проектні роботи на будівництво Канівської ГАЕС потужністю 

1000 МВт. В Програмі розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016р N 

552-р, передбачено досягти загальної потужності ГАЕС на рівні 4,4 ГВт. Для 

Чорноморського узбережжя України виконано оцінку економіко-екологічних 

умов створення ГАЕС на морській воді [36,37] і рекомендовано місце 

розташування станції потужністю 800 МВт для акумулювання енергії ВДЕ 

[38,39]. Досліджуються можливості спорудження ГАЕС, розташованих в морі 

[40-43]. 

 

 1.4. Аналоги та конструктивні пропозиції морських ГАЕС 

                 для накопичення енергії ВЕУ 

 

Найближчим аналогом ГАЕС на морській воді є припливна станція, яка 

досить широко використовується в різних країнах світу, що розташовані на 

узбережжі морів та океанів. Відштовхуючись від схемних рішень припливних 

станцій, пропонуються різноманітні технічні варіанти використання морських 

гідроресурсів [44-46].  

http://valhalla.cl/espejo-de-tarapaca/
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Одна із перших запропонованих ідей з акумулювання енергії в певному 

об’ємі води була подана на розгляд у 1907 році в США, а патент на винахід 

№1247520 був виданий у 1917 році. Аналогічний патент є в Російській 

Федерації (РФ) № 2114319, який полягає у використанні вітронасосної 

установки для наповнення резервуару акумулятора ГАЕС.  

Підводне розташування ГАЕС запропоновано в патенті України на 

корисну модель №81569 «Багатофункціональна занурена гідроелектростанція з 

використання поновлюваних джерел енергії».  Дана станція являє собою 

занурену платформу з двома герметичними камерами і вітроелектричними 

установками на поверхні платформи (рис.1.9). Суть гідроакумулювання полягає 

у використанні зануреною платформою навколишніх гідроресурсів, які під дією 

тиску води через гідротурбіну будуть заповнювати один із його резервуарів. 

При заповнені резервуару ВЕУ будуть викачувати воду з них. Таких платформ 

може бути декілька і вони з’єднуються між собою водоводом. Розміщувати такі 

платформи доцільно в акваторіях моря або океану.  

 
          Рис.1.9. Багатофункціональні занурені платформи. 
 

Інший варіант підводного розташування гідропневмоакумулювальної 

станції подано в патенті РФ №2066375 «Установка акумулювання 

електроенергії». Ідея станції базується на використанні тиску шару води для 

акумулювання стисненого повітря, яке потім використовується для генерування 

електроенергії. Акумулювання повітря передбачається в еластичному 

резервуарі, який заздалегідь опущений на визначену глибину у воду (море, 
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океан). Потім повітря під дією тиску води поступає із резервуару до турбіни з 

генератором. 

Пропозиція датської національної лабораторії RISO DTU [47] (рис.1.9)  з 

побудовою ГАЕС прямо в морі. Цей варіант передбачує створення штучного 

острова із намиванням землі з дна моря неподалік від берега або разом з 

берегом, утворюючи резервуар-акумулятор.  

 
 Рис. 1.10.  Схема заряду та розряду ГАЕС на морській воді.  
 
Аналогом конструктивного рішення басейну-акумулятора морських 

ГАЕС можна вважати штучний острів Ейсселог в Нідерландах [48], показаний 

на рис.1.11. Острів побудований в озері і призначений для зберігання шламу, 

видобутого при очищенні озера. Діаметр острова становить 1 км, а глибина - 40 

метрів. Весь видобутий ґрунт із дна озера був використаний для побудови 

дамби резервуару. 

 
Рис. 1.11.  Острів Ейсселог. 
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У процесі спорудження острова Ейсселог використовувалися технології 

виробництва робіт будівництва морських портів і виконання 

днопоглиблювальних робіт на річках та морях. 

Для оцінки технічних параметрів резервуару ГАЕС по типу острова    

Ейсселог  прораховані два варіанти такого резервуару. Дана оцінка має на меті 

розглянути фізичні розміри накопичувального резервуару, об’єм води, який 

може вміщувати резервуар, та величину накопиченої енергії. Початкові умови 

створення резервуару і дамби ГАЕС мають характеризуватися такими 

параметрами, як глибина водойми та глибина резервуару при заданій глибині 

водойми. Для оцінки параметрів резервуара-накопичувача було прийнято  

чотири значення глибини водойми – 5,10,15,20 метрів. Глибина викопного 

резервуару приймає значення 15 і 30 метрів від дна водойми.. Повна глибина 

резервуару становитиме глибину резервуару плюс глибину водойми.  

Прийнято, що вся земля, видобута з дна моря, йде на будівництво дамби, 

тобто VД=VР  (VД – об’єм землі для дамби, VР - об’єм викопаного резервуару). 

Таке формулювання дає змогу визначити глибину резервуару відносно дна 

водойми, яке необхідне для визначення фізичних розмірів всієї дамби  ГАЕС 

(рис. 1.12).   

r

R

r1

HР

Hм

Hп

Sд

 
Рис. 1.12. Схематичний переріз дамби ГАЕС 

       R – зовнішній радіус дамби, r -  внутрішній радіус дамби      

       (радіус резервуару) , r1  – радіус дамби, НМ – глибина моря, HР  

       – глибина резервуару, НП – повна глибина дамби, SД – площа  

       перерізу дамби. 
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За приклад, дамба являє собою коло (кільце). Прийнято, що оскільки 

дамба земляна, то її поперечний переріз буде мати форму рівнобедреної 

трапеції. Тоді, маючи площу перерізу земляної дамби – Sд, можна визначити її 

об’єм Vp. Радіус дамби визначається за формулою:  

                                        
R r

2
r1

−
= ,                                                         (1.1)   

де R–зовнішня радіус дамби, м; r – внутрішній радіус дамби (радіус 

резервуару), м. 

Об’єм дамби  - Vд визначається за формулою:   

                                                     Д Д1V = 2πr S⋅ ,                                                    (1.2)   

де Sд – площа перерізу земляної дамби, м2. 

Об’єм викопного резервуару розраховується за формулою: 

                                             2
р РV = πr H⋅ ,                                                  (1.3) 

де HР – глибина резервуару. 

Із умови  VД=VР визначається глибина резервуару HР:  

                     

1
P

Д
2

2r S
H =

r
⋅

.                                                       (1.4)   

Розрахунок запасу потенційної енергії  накопиченої води здійснювався за 

формулою (1.5). В зв'язку з тим, що така ГАЕС має змінний напір, значення 

напору в приведеній нижче формулі взяте як половина від максимально 

можливого напору  в резервуарі: 

                            ПN = 7.2·Q·(H / 2) ,                                           (1.5) 

де Q – витрата води. м3/с; HП – повний робочий напір, м; 

Параметри резервуарів-накопичувачів для глибин моря 30м і 15м 

наведені в табл.1.2, 1.3. 
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Таблиця 1.2 

Фізичні параметри резервуара-накопичувача за глибини 30 метрів 

Параметри Глибина водойми. (Hм) , м 
5 10 15 20 

Глибина резервуару 
відносно дна водойми. 
(HР),м 

 
30 

Повнийнапір (НП) , м 35 40 45 50 
Радіус резервуару (r) , м 57 100 155 220 
Об’єм накопиченої води, 
млн м3 0.37 1,37 3.76 8.53 

Об’єм вибраної землі 
(Vp), млн. м3 0,3 0,94 2,26 4,54 

Запас енергії (N), 
МВт·год 12.92 55.16 170 425.95 

 

Таблиця1.3 

Фізичні параметри резервуара-накопичувача за глибини 30 метрів 

Параметри Глибина водойми. (Hм), м 
5 10 15 20 

Глибина резервуару 
відносно дна водойми. 
(HР),м 

 
15 

Повнийнапір (НП) , м 20 25 30 35 
Радіус резервуару (r) , м 95 171 268 385 
Об’єм накопиченої води, 
млн м3 0.58 2,47 7,39 17,88 

Об’єм вибраної землі 
(Vp), млн. м3 0,42 1,38 3,4 7,01 

Запас енергії (N), 
МВт·год 11.77 62.1 222.28 626.98 

 

В приведених вище таблицях фізичні розміри дамби ГАЕС та 

розрахунковий запас енергії дають підстави говорити про значні можливості 

накопичення енергії у великих об’ємах.  Розміри дамби ГАЕС в залежності від 

глибини коливаються від 100 до 700 метрів в діаметрі, а запаси енергії від 

десятків до декількох сотень МВт·год. Якщо вийти за рамки ідеї прийнятого 
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співвідношення, що вся видобута земля йде на будівництво дамби, то за умови 

намивання землі з інших ділянок моря можна досягти значно більших запасів 

енергії, а дамби можуть мати обриси довільних геометричних фігур.  

 

 1.5. Технологічні передумови створення морських ГАЕС 

 

Для побудови басейну в морі можуть бути використані технології і 

техніка для спорудження штучних островів і морських портів. Розмір напору в 

такому басейні дорівнює сумі глибини моря в місці спорудження і глибини 

котловану. Досягнення максимального значення напору величиною до 50 

метрів цілком реально [49]. Даний варіант будівництва морської ГАЕС не 

вимагає затоплення земель, йому притаманна відсутність відходів будівництва, 

оскільки вийнятий ґрунт на місці котловану використовується для насипу 

дамби басейну, відсутні катастрофічні екологічні наслідки при прориві дамби. 

На сьогодні реалізовано значне число проектів створення штучних 

островів. До найбільш значних можна віднести створення острова Пальма 

Джебель-Алі, спроектованого в вигляді пальми діаметром 4 км і захищеного 

хвилеломом діаметром 6 км. Для будівництва острова площею 2300 гектарів і 

берегової лінії міста Дубай було намито близько 500 млн. м3 піску. Другим 

проектом можна згадати створення території для будівництва міжнародного 

аеропорту Чек Лап Кок в Гонконзі, де було намито 237 млн. м3 ґрунту. 

Найближчим аналогом є і проект з намиву 25 островів і сполучної дамби в 

Маніфе (Саудівська Аравія) для освоєння видобутку газу. Це виявилося 

економічно більш доцільним, ніж спорудження морських платформ. На 

сьогодні реалізовано багато проектів з меншими обсягами намиву для 

виконання берегоукріплювальних робіт на узбережжі Мексики, Сінгапуру, 

острови Саадіят і ін. 

 До світових лідерів в області намиву штучних дамб і островів відносяться 

Європейські компанії DEME Group (Бельгія) [50] і JanDeNulGroup 

(Люксембург) [51]. Технічні засоби цих компаній дозволяють виконувати 
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масштабні роботи на глибинах до 55 м, а днопоглиблювальні - до 155 м. 

Потужність фрезерних земляних насосів досягає 10 МВт, а обсяг ковша 

екскаваторного земснаряда - до 40 м3. Створена різна допоміжна техніка для 

транспортування ґрунту, піску та каменю. В експлуатації перебувають сучасні 

технічні засоби (табл.1.4). 

Таблиця 1.4 

Сучасні земснаряди 

 
Характеристики 

Тип земснаряда 
Рефулерний 

 
Фрезерний Одноковшовий 

штанговий 
Ємність трюма/ ковша, м³ 46 000 / – – –/ 40 
Тоннаж, т 78 500 – - 
Загальна довжина, м 223,0 141 66,9 
Ширина, м 41,0 27,8 21,6 
Осадка (з/без вантажу), м 15,15/ – –/5,5 – /3,35 
Максимальна глибина 
грунтозабора, м  

155 36 32 

Діаметр всмоктуючих 
труб, мм 

1300 1000 – 

Потужність насосів, кВт  2 x 6500 2 x 6000 – 
Потужність судових 
двигунів, кВт 

2 x 19200 27240 3700 

Швидкість, вузлів 18 12,5 – 
Введені в експлуатацію 2009 2003 2009/2013 

  

 

1.6.  Обґрунтування наукових напрямків досліджень дисертаційної 

   роботи 

 

 Створення систем електропостачання на основі вітроелектричних 

установок вимагає вирішення технологічних задач, зумовлених наступними 

чинниками: 
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- графік виробництва електроенергії ВЕУ має імовірнісний характер і не 

співпадає з графіком споживання в системі; 

- процес виробництва електроенергії ВЕУ характеризується нестабільністю 

параметрів, зумовленою пульсаціями швидкості вітру. 

Забезпечення стабільного функціонування електроенергетичної системи з 

ВЕУ може бути досягнуто шляхом застосування технології акумулювання 

електроенергії з наступною її видачею споживачам в необхідні моменти часу. 

Цей принцип набув широкого поширення для систем електропостачання на 

основі ВЕУ малої потужності.  

   Результати досліджень процесів акумулювання енергії ВЕУ в 

промислових обсягах засвідчують перспективність застосування ГАЕС для 

перетворення кінетичної енергії вітру в потенціальну енергію накопиченої 

води. Взаємодоповнення випадкового перервного виробництва електроенергії 

ВЕУ та можливості функціонування ГАЕС в режимах навантаження–

генерування надає можливості отримати необхідний графік потужності 

електросистеми. Технологічні особливості сумісного функціонування 

комплексу ВЕУ-ГАЕС характерні для режиму подачі води в резервуар-

акумулятор станції і зумовлені наявністю стохастичних пульсацій швидкості 

вітру, тоді як режим генерування електроенергії ГАЕС може здійснюватись за 

традиційною технологією.  

  На сьогодні дослідження процесів акумулювання енергії ВЕУ на ГАЕС 

знаходяться на початковій стадії. Вирішення наукової задачі створення 

математичних моделей процесу накопичення енергії вітрового потоку в 

басейні-акумуляторі гідроакумулювальної електростанції за стохастичної зміни 

швидкості вітру буде сприяти збільшенню частки використання енергії вітру в 

автономних та промислових електроенергетичних системах. 

З урахуванням вищезазначених факторів сформулюємо наступні напрямки 

дослідження дисертаційної роботи: 

- визначення можливостей та особливостей застосування імовірнісних 

розподілів випадкових величин для моделювання пульсацій швидкості вітру; 
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- розроблення імітаційної моделі стохастичної зміни пульсацій швидкості 

вітру; 

- розроблення математичної та імітаційної моделей механічних 

характеристик вітротурбін в широкому діапазоні зміни частоти обертання та 

кута повороту лопатей; 

 - розроблення математичної та імітаційної моделей навантажувальних 

режимів роботи вітроводонасосних установок з урахуванням стохастичної 

зміни швидкості вітру; 

- розроблення математичної моделі багатоагрегатної гідронасосної станції 

з приводом від асинхронних електродвигунів; 

- розроблення математичної моделі вітроелектричної установки з 

синхронним явнополюсним генератором; 

- розроблення математичної та імітаційної моделей динаміки зміни подачі 

води багатоагрегатною насосною станцією з електроприводом від асинхронних 

двигунів за живлення від вітроелектричної установки з синхронним 

генератором з урахуванням стохастичної зміни швидкості вітру; 

- визначення енергетичної ефективності процесу заряду басейна-

акумулятора гідроакумулювальної станції від вітроелектричних установок з 

синхронним генератором. 

 

1.7. Висновки до розділу 

 

1. Один із можливих шляхів вирішення проблеми інтеграції в автономні 

та централізовані електроенергетичні системи непередбачуваного надходження 

енергії ВЕУ полягає в її накопиченні з подальшим використанням за заданим 

графіком для сталого функціонування систем. 

2. Аналіз техніко-економічних показників різних способів накопичення 

електроенергії ВЕУ в великих обсягах засвідчує актуальність застосування 

гідроакумулювальних електростанцій за наявності відповідних топографічних 

та гідрологічних умов.  
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3. На сьогодні дослідження процесів акумулювання енергії ВЕУ на ГАЕС 

знаходяться на початковій стадії. Вже реалізовано один дослідницький 

(Німеччина) та один комерційний (Іспанія) проекти. Засвідчено суттєвий вплив 

наявності пульсацій швидкості вітру на енергетичну ефективність процесу 

заряду ГАЕС.  

4. Запропоновано концепцію створення морської ГАЕС з огляду на 

наявний потенціал розташування ВЕУ на півдні нашої держави. Розглянуто 

компоновку морської ГАЕС з розташуванням басейна-акумулятора прямо в 

морі або біля берега. Означено, що процес накопичення енергії ВЕУ на ГАЕС 

потребує детального  дослідження з урахуванням стохастичної зміни швидкості 

вітру.   

5. Визначено напрямки досліджень дисертаційної роботи, які спрямовані 

на створення математичних моделей процесу накопичення електроенергії ВЕУ 

з синхронним генератором в басейні-акумуляторі гідроакумулювальної 

електростанції за стохастичної зміни швидкості вітру.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОБЕРТОВОГО РУХУ 

ВІТРОВОЇ ТУРБІНИ В НЕСТАЦІОНАРНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПОТОЦІ 

 

2.1. Моделювання стохастичної зміни швидкості вітру на 10-хвилин-   

       ному інтервалі часу 

 

  2.1.1. Вихідні положення та припущення 

 

Динаміка обертового руху ВТ описується нелінійним диференційним 

рівнянням наступного виду  [52,53]: 

                                ВТ
ВТ ВТ Л c ВТ ,dωJ = M (v(t),ω , ) - M (ω )

dt
ϕ ∑                               (2.1) 

де ωВТ - кутова швидкість обертання валу вітрової турбіни (ВТ),рад/с; J – 

сумарний момент інерції всіх обертових мас, приведений до валу ВТ, кг·м2; t – 

поточний час, с; v(t)  - залежність швидкості вітру від часу, м/с; Лϕ  - кут 

установки лопаті ВТ, град; МВТ – момент, що розвиває ВТ, Нм; ∑МС(ωВТ) - 

сумарний момент опору від сил тертя і навантаження, Нм. 

Обертовий момент ВТ істотно залежить від швидкості вітру, тому 

точність, з якою задається v(t), впливає на результати моделювання режимів 

роботи як ВТ, так і всієї електромеханічної системи ВЕУ [54,55]. Дослідження 

режимів роботи складових частин ВЕУ та установки в цілому потребує 

застосування адекватних моделей зміни швидкості вітру в часі відповідно до 

постановки задачі. Так, згідно з [56] при розробленні систем автоматичного 

керування ВЕУ для опису турбулентної складової швидкості вітру v(t)  

використовують моделі спектральної щільності S(f) , найбільш відомими серед 

яких є функції Давенпорта та Кармана [57,58], а також спектральна модель 

Каймала, що рекомендована міжнародним стандартом [59] для визначення 

механічних навантажень елементів конструкції на етапі проектування. Відомі 
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також пропозиції використання для моделювання швидкості вітру гармонічних 

рядів [60,61] та широтно-імпульсних моделей [62], але вони не знайшли 

широкого застосування у зв'язку з невизначеністю функціональних 

залежностей між амплітудою і частотою пульсацій швидкості вітру, довільний 

вибір яких може призвести до суперечливих результатів. 

В подальшому викладенні матеріалів даної дисертаційної роботи для 

визначення енергетичних показників ВЕУ з урахуванням динаміки вітрового 

потоку буде застосовуватись стохастична модель поздовжньої складової 

швидкості вітру для нормованого 10-хвилинного проміжку часу, розроблена під 

керівництвом проф. Г.І. Денисенка [63,64,65]. Вона описує швидкість вітру в 

фіксованій точці простору випадковою функцією часу [66,67]: 
T

-1
ОС

0
,v(t) = v + v (t) = Т v(t)dt + v (t)′ ′∫                                   (2.2) 

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

випадкова функція поривів відносно осередненого значення (рис.2.1), м/с;Т – 

інтервал осереднення швидкості вітру, с. 

Пориви швидкості вітру характеризуються двома випадковими 

величинами – амплітудою v'i і тривалістю tni (рис.2.1). Амплітуда поривів 

швидкості вітру моделюється випадковою величиною, розподіленою по 

нормальному закону, а тривалість поривів – по ймовірнісному розподілу за 

законом Пуассона [68.69]. Ймовірність того, що амплітуда пориву виявиться 

меншою  деякого значення x, визначається функцією F(x) [70]: 
2

2x
V

V

(x - m)
2σ ,1F(x) = e dx

σ 2π −∞
∫                                              (2.3) 

де  m – математичне сподівання; σ2
V–дисперсія випадкової величини; 

а ймовірність появи тривалості пориву обчислюється за формулою: 
-λ

k

k=0

ε eP(k) = λ
k!∑ ,                                               (2.4) 
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де λ - математичне очікування; k=0,1,2, …n, ε - ймовірність того, що якась 

випадкова величина прийме це значення. 

v

vcp
v'i-1

v'1
v'i+1

tni tni+1tni-1

Т t0

 
Рис. 2.1. Параметри поривів швидкості вітру. 

 

При моделюванні швидкості вітру по (2.2) практичний інтерес являє 

собою 10-хвилинний інтервал часу, тривалість якого забезпечує отримання 

статистично стійких значень vОС [71,72]. Моделювання тривалості поривів буде 

реалізовуватись за наступних припущень та обмежень[66]: 

tn≥1 с,         τ=600 с,         τm=tnmin=1 с.                         (2.5) 

 

2.1.2 Імітаційна модель стохастичної зміни швидкості вітру на  

         10-хвилинному інтервалі часу 

 

Дослідження процесу перетворення кінетичної енергії вітру в 

потенціальну енергію води, накопиченої в басейні - акумуляторі 

гідроакумулювальної електростанції, буде здійснюватися засобами Simulink 

прикладного пакету MATLAB, який є інтерактивним інструментом для 

моделювання, імітації та аналізу динамічних систем [73-76]. До його складу 

входять і окремі блоки генерування випадкових величин з різними 

імовірнісними законами розподілу. Для виконання обчислень необхідно 

створити два масиви даних. Програмна реалізація моделі здійснювалася в два 

етапи. На першому етапі розраховувалися значення амплітуд пульсацій 
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швидкості вітру та їх тривалість, а на другому етапі здійснювався синтез 

неперервної випадкової функції. 

Для моделювання амплітуд швидкості вітру використовуємо блок 

Constant з розділу Sources (джерела сигналів) програмного пакету Simulink. У 

вікні налаштувань блоку вводимо функцію генератора випадкових величин 

normrnd (нормальний закон розподілення) пакету MATLAB з параметрами: 

MU=10 (математичне очікування); SIGMA=2 (середньоквадратичне 

відхилення); R=[150:1] (розмір вихідної матриці або вектора).  За допомогою 

середньоквадратичного відхилення можна змінювати діапазон амплітуд 

швидкості вітру. З розрахунків моделі заносимо розраховані амплітуди 

швидкості вітру до робочого простору програмного пакету Simulink та в 

таблицю 2.1. 

Таблиця 2.1 

Амплітуди пульсацій швидкості вітру 

 

 

 

 

 

vi 

v1-v10 v11-v20 v21-v100 v101-v110 v111-v120 

11.94 8.38 … 11.57 9.37 

12.64 11.32 … 9.70 8.59 

12.35 9.99 … 9.11 10.49 

8.71 10.89 … 12.43 6.91 

10.75 12.32 … 8.52 7.33 

11.55 10.82 … 11.37 13.43 

8.17 8.66 … 9.13 9.88 

10.34 11.28 … 11.26 14.47 

11.30 9.72 … 11.44 9.59 

7.81 8.61 … 8.59 10.29 

 

Щільність випадковості для знайдених значень амплітуд швидкості вітру 

розраховується згідно виразу 
2

2
V

V

,

(x-m)
1 2σj(x) = e

σ 2π
                                              (2.6) 



49 
 

По виразу (2.6) розрахована щільність випадковості для знайдених 

значень амплітуд швидкості вітру і побудована гістограма (рис.2.2). 

Ймовірність того, що випадкова величина виявиться близько до центру 

набагато вища, ніж те, що вона сильно відхилилась від середини.  

 

 
Рис. 2.2. Гістограма щільності випадковості амплітуд швидкості вітру 

 

 На гістограмі інтервали усіх ділянок осі абсцис однакові, але помітно 

відрізняються висоти. Крайні ділянки віддалені від центру, та мають істотно 

меншу висоту, ніж центральна. Отже, відрізняються і площі, тобто ймовірності 

влучення в позначені інтервали. На гістограмі стовпчик 5 по осі абсцис 

відповідає середній швидкості вітру vОС(t)=10м/с, а стовпчики 1-10 - відповідно 

5-15  м/с. Функція щільності характеризує кожне значення безперервної 

випадкової величини окремо, а не цілий діапазон. як це має місце для функції 

розподілу. 

Для моделювання інтервалів пульсацій швидкості вітру також 

використовуємо блок Constant. В якості генератора випадкових величин 

вибираємо функцію poissrnd (розподіл Пуассона). Заносимо розраховані 

інтервали в табл. 2.2. Надалі для розрахунків потрібний поточний час, а не 

окремі інтервали. У вікні налаштувань блоку MATLAB Fcn вводимо команду 

cumsum, яка підсумовує і повертає всі проміжні результати розрахованих 
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раніше інтервалів пульсацій швидкості вітру. Розраховані і підсумовані 

результати за допомогою блоку ToWorkspace заносимо до робочого простору. 

 

Таблиця 2.2  

Інтервали пульсацій швидкості вітру 

 
 
 
 
 
ti 

t1-t10 t11-t20 t21-t100 t101-t110 t111-t120 
2 4 … 3 5 
4 8 … 5 6 
5 4 … 3 3 
6 7 … 3 2 
8 4 … 7 5 
6 5 … 5 9 
4 2 … 7 5 
4 7 … 3 6 
3 5 … 4 6 
6 6 … 5 3 

 

Для синтезу розрахованих амплітуд і підсумованих інтервалів пульсацій 

швидкості вітру використовуємо блок RepeatingSequence розділу Sources. У 

вікні налаштувань вводимо розрахункові дані з робочого простору. Для виводу 

результатів моделювання на екран з’єднуємо вихід блоку RepeatingSequence з 

блоком Scope розділу Sinks (приймачі сигналів). Наприклад, графік зміни 

швидкості вітру на інтервалі від 320 с до 380 с, показаний на рис.2.3. 

 
Рис. 2.3. Залежність v(t) на інтервалі одної хвилини. 
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Таким чином, моделювання поривів являє собою процес генерування 

двопараметричної випадкової функції без взаємної кореляції параметрів, що 

може спричинити появу надмірних значень прискорення швидкості вітру. За 

результатами спостережень в натурних умовах значення прискорення не 

перевищує 2 м/с2. Для визначення прискорення необхідно зробити розрахунок 

Δvi=vi–vi-1. Для цього з виходу блока Constant (генерування амплітуд) сигнал за 

допомогою блоку Merge розділу SignalRouting (блоки маршрутизації сигналів) 

об’єднуємо з нульовим вектором в єдиний сигнал. На виході розмірність 

вектора збільшилась і його необхідно привести до однакової розмірності з 

вектором інтервалів часу. Для цього використовуємо блок Selector. У вікні 

налаштувань вибираємо необхідну розмірність, в даному випадку елементи 

вектора з 2 по 151. Далі визначається різниця отриманих векторів. Результатом 

можуть бути як позитивні, так і негативні значення, тому за допомогою блоку 

Abs розділу MathOperations (блоки математичних операцій) беремо модуль 

вихідного вектора. За допомогою блоку Product ділимо отриманий вектор на 

вектор інтервалів часу для отримання вектору прискорень і вводимо обмеження 

(Δvi/Δti)≤2. Результати моделювання наведені на рис. 2.4, а імітаційна модель 

v(t) - на рис.2.5.  

 
Рис. 2.4. Графіки зміни швидкості вітру v(t) і прискорення на  

     10-хвилинному інтервалі. 
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Рис. 2.5. Імітаційна модель стохастичних значень швидкості вітру та  

     прискорення поривів. 

 
2.1.3. Статистичний аналіз стохастичної моделі швидкості вітру 

 

 В математичній моделі швидкості вітру (2.2) наявність поривів 

описується випадковою функцією, яка може змінювати задане в вихідних даних 

осереднене значення швидкості на 10-хвилинному інтервалі часу. Оцінку 

можливої похибки виконаємо шляхом аналізу результатів 100 реалізацій 

розробленої випадкової функції [77] для осереднених значень швидкості вітру 

10м/с і 20м/с, які знаходяться всередині діапазону зміни робочих швидкостей 

для ВЕУ. Результати числового експерименту представлені у вигляді гістограм 

на рис.2.6.  

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%. Статистичні характеристики 

числового експерименту  наведені в табл. 2.3-2.4. 

 



53 
 

 
      а                                                                  b 

Рис.2.6. Гістограми ймовірності відхилень від осередненого значення 

швидкості вітру для 100 реалізацій:vОС=10 м/с (a); vОС=20 м/с (b). 

                                                                                             

     Таблиця 2.3 

Статистичні характеристики стохастичної моделі  при vОС=10 м/с 

Середнє значення -9.7·10-5 

Стандартна похибка 0.013041 

Медіана -0.00345 

Мода -0.05295 

Стандартне відхилення 0.130411 

Дисперсія вибірки 0.017007 

коефіцієнт ексцесу 0.199098 

Асиметричність -0.05043 

Інтервал 0.689305 

Мінімум -0.3777 

Максимум 0.31161 

Сума -0.00966 

Кількість значень 100 
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Таблиця 2.4 

Статистичні характеристики стохастичної моделі  при vОС=20 м/с 

Середнє значення -0.007826595 

Стандартна похибка 0.014695051 

Медіана -0.009687033 

Мода - 

Стандартне відхилення 0.146950514 

Дисперсія вибірки 0.021594453 

коефіцієнт ексцесу 0.483977288 

Асиметричність -0.24870588 

Інтервал 0.841059698 

Мінімум -0.513221176 

Максимум 0.327838523 

Сума -0.782659527 

Кількість значень 100 

 

 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. 

 Ергодичні властивості моделі стохастичної зміни швидкості вітру 

досліджувались шляхом побудови оцінки кореляційної функції (2.7):  

                     
T-τ

V V
0

1k(τ) = (v(t) - m )(v(t + τ) - m )dt,
T - τ ∫                                   (2.7) 

де k(τ) – оцінка кореляційної функції; τ – визначений інтервал часу на проміжку 

Т, с; mV – математичне очікування вибірки значень v(t). 

Було встановлено, 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. Графічне 
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представлення кореляційної функції k(τ) для однієї з реалізацій наведено на 

рис.2.7.  

 
Рис. 2.7. Кореляційна функція однієї з реалізацій v(t). 
 

Наявність ергодичної властивості удосконаленої стохастичної моделі 

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. 

 

2.2.   Математичне моделювання аеродинамічних характеристик  

 вітрової турбіни за змінних значень частоти обертання та кута 

повороту лопатей 

 

2.2.1. Апроксимація аеродинамічних характеристик методом 

          заміни змінних  

  

 Моделювання механічних та енергетичних процесів ВЕУ в 

навантажувальних режимах роботи по (2.1) потребує використання залежності 

моменту ВТ від швидкості вітру, частоти обертання та кута установки лопатей 

[78], яка являє собою гіперповерхню типу:  
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                                            ВТ ВТ ЛM = f(v(t),ω ,φ ) ,                                             (2.8) 

де МВТ– момент ВТ, Нм; v(t) –значення швидкості вітру, м/с; ωВТ – частота 

обертання ВТ, рад/с; φЛ– кут установки лопаті, град. 

 Згідно з теоретичними основами вітротехніки [52] момент ВТ (2.8) 

представляється через явну функцію швидкості вітру та поверхню 

аеродинамічних характеристик Cm(Z,φл) з допомогою формули:  

                  3 2
ВТ Л m ЛM (Z,φ ) = 0.5πR ρv C (Z,φ ),   ВТZ = ω R / v ,                   (2.9) 

де R – радіус ротора, м; v – швидкість вітру, м/с; ρ – густина повітря, кг/м3, Z – 

швидкохідність ВТ; Сm – відносний аеродинамічний момент. 

Поверхня аеродинамічних характеристик Сm за різних значень Z та φл 

може бути розрахована за результатами продувки профілю лопаті, або моделі 

ВТ, в аеродинамічній трубі. Зазвичай, поверхня представляється сукупністю 

неперервних залежностей для дискретного ряду значень φл, як показано на рис. 

2.8 для ВТ з аеродинамічним профілем  лопаті [79]: 

                 m i Л iC = (Z,φ ), Л iφ = const, i =1,2...N .                                    (2.10) 

Отримання неперервної поверхні Cm(Z, Лφ ) на основі сукупності Cmi(Z,φлі) 

за фіксованих значень кута повороту лопатей для моделювання автоматичного 

керування режимами роботи може бути успішно вирішено шляхом 

застосування інтерполяційних двопараметричних сплайн-функцій [80]. Інший 

підхід для отримання неперервної поверхні Cm(Z,φл) застосовано в 

прикладному пакеті математичного моделювання MATLAB Simulink [73], де 

використовується емпірично отримана аналітична двопараметрична залежність 

для Cp(Z,φл), розроблена проф. Зігфрідом Х'єром [81.82] на основі досліджень 

[83,84]:  

                         m Л P ЛC (Z,φ ) = C (Z,φ ) / Z ,                                              (2.11) 

                 
-C5

2 β
p Л 1 3 Л 4 6

C
C (Z,φ ) = C ( -C φ -C )e + C Z,

β
                                (2.12) 

                                                 

3
Л Л

,1β = 1 b-Z + aφ φ +1

                                                              (2.13) 
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де а,b, С1…..С6  –  емпірично визначені коефіцієнти; 

 
Рис. 2.8. Залежності відносного аеродинамічного моменту від  

      швидкохідності. 

                      

Вираз (2.12) не надає можливості однозначно розрахувати емпіричні 

коефіцієнти в залежності від поставленої задачі [85,86]. Використання 

опосередкованого визначення Cm(Z,φл) по (2.12) в довільному діапазоні зміни Z 

вимагає введення додаткових припущень, оскільки в околі значення  Z=0  

аеродинамічна характеристика не може бути отримана однозначно (рис.2.8).   

 Проте необхідно зазначити, що обидва методи представлення неперервної 

поверхні надто обтяжливі для реалізації в системі автоматичного керування 

режимами роботи ВЕУ на основі мікропроцесорного контролера. Мета нової 

апроксимації полягає в розробленні методу отримання неперервної поверхні 

Cmi(Z,φлі) на основі приведення сукупності аеродинамічних характеристик за 

фіксованого значення кута повороту Cm(Z,φл) до однопараметричної 

універсальної характеристики шляхом заміни змінних та простого рівняння 

зв’язку між змінними.  

  Весь метод можна умовно поділити на три етапи.  Перший етап полягає в 

заміні змінних по обох координатах і представленні апроксимаційної 
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залежності в новій системі координат. На другому етапі проводиться 

визначення рівняння зв’язку між змінними для двох систем координат. На 

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

довільних значень параметрів  Z, φл. 

Перший етап. В якості вихідної інформації використовується сукупність 

залежностей коефіцієнта потужності від швидкохідності за фіксованих значень 

кута повороту лопатей (рис. 2.9) : 

                     p i Л iC = (Z,φ ), Л iφ = const, i =1,2...N .                                  (2.14) 

 Для кожної окремої кривої визначається базове значення швидкохідності 

ZBi, яке відповідає максимальному значенню коефіцієнта потужності (Cpi)max. 

Після підстановки ZBi в (2.10), отримуємо ряд базових значень (Cm)Bi. Кількісні 

значення базових величин відповідно до приведених залежностей на рис. 2.8 та 

рис. 2.9  наведені в табл.2.5.  
Застосовуємо наступну заміну змінних  

                                             * mi
mi

m Bi

CC = ,
(C )

  * i
i

maxi

ZZ = ,
Z

                                   (2.15) 

де   Zmaxi – максимальне значення швидкохідності для кожного φЛі . 

 
Рис. 2.9. Залежності коефіцієнт потужності вітроустановки від 

     швидкохідності. 
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Таблиця 2.5 

Значення базових величинZBi, (Сm)Ві для різних кутів повороту лопатей 

φЛі BiZ  m Bi(C )  
1о 8,5 0,049 
6о 6 0,043 
10о 4 0,04 
16о 3 0,035 

  

 Трансформуємо сукупність аеродинамічних характеристик до нової 

системи координат: 

                                      * *
mi ЛiC (Z ,φ ), Лiφ = const, i=1,2...N .                              (2.16) 

Результати в новій системі координат наведені на рис. 2.10. Вони 

засвідчують, що заміна змінних сприяла суттєвому стисненню сімейства 

характеристик, особливо в правій області від Z*
i, яка відповідає 

навантажувальним режимам роботи ВТ [52]. В цій області характеристики 

практично співпадають в діапазоні зміни φЛ(1…10) градусів. Зі збільшенням φЛ 

збільшується і розбіжність характеристик. Якщо необхідний діапазон зміни 

кута більше за 10 градусів, то аеродинамічна характеристика може бути 

представлена дискретно для цього значення. Вузьке сімейство характеристик 

може бути апроксимоване однією універсальною характеристикою для 

вибраного діапазону зміни кута повороту Cm
*(Z*). На рис. 2.10 наведено 

результат такої апроксимації в діапазоні зміни кутів повороту (1…16) градусів 

у відповідності до вихідних даних (суцільній графік, рис.2.10).  

На другому етапі визначаються дві залежності (Cm)B(φлi) та Zmax(φл), що 

наведені на рис. 2.11 згідно вихідних даних (рис. 2.8, табл. 2.5). Для 

подальшого використання вони можуть бути описані функціональною 

залежністю, зокрема квадратичною: 

 

              -5 2
m B ЛЛ

(C ) =1.8 10 φ -0.0012φ + 0.05⋅     при o o
Л1 φ 16≤ ≤ ,                     (2.17) 

              2
max Л ЛZ = 0.031878φ -1.3448φ +18.338при o o

Л1 φ 16≤ ≤ ,                    (2.18) 
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Рис. 2.10. Універсальна аеродинамічна характеристика у в.о. 

 

Третій етап полягає у розрахунку ординати неперервної поверхні  

Cm(Z,φл) для довільних значень параметрів  Z, φл. Послідовність проведення 

обчислень наступна:  

- для заданого значення φЛ визначаються (Cm)B та Zmax по (2.17), (2.18); 

-  по (2.15) розраховується Z*, а потім по універсальній характеристиці  

Cm
*(Z*) визначається  Cm

*; 

- по (2.15) розраховується потрібне значення  Cm.  

За необхідності розрахунку Cmi(Z,φлi) при φлі=const достатньо повторити 

кроки третього етапу за різних значень Z. Так, на рис.2.12 наведено сімейство 

характеристик Cmi(Z,φлi) для різних кутів повороту лопатей [87].  
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             a                                                b 

Рис. 2.11. Залежності (Cm)B(φЛi)–a, Zmax(φЛi)-b. 

 
Рис. 2.12. Залежність Сm(Z) після апроксимації для φЛ=1o...16o. 

 

 Вітроустановка USW-100 потужністю 100 кВт, для якої відомий весь 

робочий діапазон зміни відносного аеродинамічного моменту Сm при φЛ =0о–



62 
 
90о, її реальний характер зміни базисного аеродинамічного моменту – (Сm)В  та 

максимальної швидкохідності – Zmax від кута установки лопаті, матиме схожий 

характер із залежністю (рис.2.11) для діапазону φЛ=1о–16о. Характер залежності 

(Сm)В(φЛ) і Zmax(φЛ) для ВТ USW-100 (рис.2.13) описується кубічною 

залежністю. Такий вигляд залежності відрізняється від вище розглянутого ВТ 

рис. 2.11, тому для швидкохідних ВТ для зменшення похибки кінцевого 

результату рекомендується застосовувати метод апроксимації для діапазону 

зміни φЛ від 0о–10о або 0о–15о. 

 
 a                                                  b 

Рис. 2.13. Залежності (Сm)В(φЛ)-a i Zmax(φЛ) -b для ВЕУ USW-100. 

 

 Використовуючи вище описаний метод, проведені аналогічні розрахунок 

і апроксимація тихохідної вітроустановки з плоскими лопатями в кількості 18 

штук [52]. Тихохідні вітроустановки відрізняються від швидкохідних високим 

початковим моментом, що відображається в лінійній майже пологій відносній 

аеродинамічній характеристиці. Наприклад, характеристики Сp(Z) та Cm(Z) для 

тихохідної ВТ (рис. 2.14) побудовано по трьом відомим кутам установки лопаті 
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– 17о, 20о, 25о. Відповідно до першого етапу вище описаного методу були 

визначені номінальні параметри даної вітроустановки, базові величини –ZBi та 

(Сm)Ві та проведена процедура заміни змінних і побудовано відносну 

аеродинамічну характеристику для трьох кутів. Результат їх апроксимації у 

вигляді універсальної аеродинамічної характеристики представлений на рис. 

2.15. 

 
 Рис. 2.14. Характеристики Сp(Z) та Cm(Z)  18-и лопатевої вітрової   

                            турбіни.  

 

 Далі, відповідно другому етапові, отримані допоміжні характеристики 

(Cm)В(φЛ) та Zmax(φЛ) (рис.2.16) можуть бути описані у вигляді лінійних рівнянь: 

                             m B Л(C ) = 0.0087φ 0.11+  при o o
Л10 φ 30≤ ≤ ,                           (2.19) 

                              max ЛZ = -0.058φ 3.6+ при o o
Л10 φ 30≤ ≤ .                               (2.20) 

 Результатом виконанням третього етапу є можливість отримати 

неперервну поверхню Cmi(Z,φЛi) аналогічно вище розглянутому методу. 

Побудова Cmi(Z,φЛi) для дискретних значень φЛ=const при двох додаткових 

кутах 10о та 30о з використанням універсальної аеродинамічної характеристика 

рис. 2.15 та залежностей рис. 2.16 наведена на рис. 2.17. 
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 Рис.  2.15. Універсальна аеродинамічна характеристика у в.о. для 18  

         лопатевої вітрової турбіни. 

 

 
    a                                                b 

Рис.2.16. Залежності (Cm)B(φлi)–a, Zmax(φл)-b. 
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Рис. 2.17. Аеродинамічна характеристика для різних φЛ. 

 

 Таким чином, можна констатувати, що вище описаний метод може бути 

застосований як до швидкохідних, так і тихохідних вітротурбін.  

  

 2.2.2. Побудова закону повороту лопатей вітрової турбіни  

 

 Метод апроксимації сімейства відносних аеродинамічних характеристик 

може бути використаний для побудови закону керування кутом повороту лопаті 

від швидкості вітру. Реалізація закону керування дозволяє стабілізувати 

потужність ВТ в навантажувальних режимах роботи за змінної швидкості вітру 

[72]. Використовуючи вихідні дані методу апроксимації швидкохідної ВТ, 

визначено закон керування кутом повороту лопатей за умови, що частота 

обертів ВТ буде сталою (ωВТ=const) для ряду значень номінальної швидкості 

вітру: 8м/с, 10м/с, 12м/с. Отримані залежності наведені на рис. 2.18  і 

показують, як необхідно змінювати кут повороту лопатей при збільшенні 

швидкості вітру для стабілізації частоти обертання ВТ [88].  
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Рис. 2.18. Закон керування кутом повороту лопатей ВТ. 

  

 Даний закон керування може бути використаний безпосередньо при 

реалізації автоматичної системи стабілізації потужності та частоти обертання, а 

також опосередковано – при визначенні енергетичних показників 

функціонування вітроустановки [89,90]. 

 

 2.3. Імітаційна модель вітрової турбіни на основі апроксимації  

        аеродинамічних характеристик методом заміни змінних 

 

 Розглянемо побудову імітаційної модель вітрової турбіни на основі 

апроксимації аеродинамічних характеристик методом заміни змінних на 

прикладі рішення рівняння руху (2.1) при дії стохастичної швидкості вітру з 

урахуванням положень [91-99]:  

                      
2

1

ВТ ВТ ВТ Л c ВТ
1ω = M (v(t),ω , ) - M (ω ) dt;
J

t

t

  ϕ ∑∫                               (2.21) 

де t1, t2 – час початку і кінця інтегрування, с. 

 Взаємозв’язки компонентів моделі наведені на рис. 2.19. Задаємо кут 

установки лопаті за допомогою блоку Constant, або закон регулювання лопаті в 

залежності від швидкості вітру у вигляді графіку, користуючись блоком 

LookupTable, де на вхід подається сигнал значень вітру. Вихідний сигнал 

відповідатиме необхідному значенню кута установки лопаті. Введемо в модель 
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ручний перемикач ManualSwitch між різними варіантами введення значення 

кута установки лопатей. Далі сигнал значень кута подається на блоки Fcn для 

визначення (Cm)B(φЛ) та Zmax(φЛ) за рівняннями (2.17), (2.18). Універсальну 

характеристику (рис. 2.10) опишемо графічно за допомогою LookupTable з 

входом для розрахункової відносної швидкохідності Z*. На виході  цього блоку 

буде відносне значення Cm
*. Далі здійснюється визначення значення Сm по 

(2.15). Наступний крок полягає у визначенні моменту ВТ і його швидкохідності 

по (2.9). На блок розрахунку моменту подається дійсне значення Сm та 

випадкове значення вітру при vOC=12 м/с із моделі стохастичних значень 

швидкості вітру. На блок розрахунку швидкохідності Z подається сигнал 

випадкових значень вітру і частоти обертання ωВТ, яка є зворотнім зв’язком 

рішення рівняння руху (2.21). Вихідний сигнал з’єднуємо з блоком розрахунку 

відносної швидкохідності Z*. Момент навантаження задамо в даному випадку 

лінійною механічною характеристикою. Сигнали розрахунку моментів ВТ і 

навантаження віднімаються один від одного за допомогою блоку Sum, після 

чого сигнал надходить до блоку Integrator, де інтегрується на 10-хвилинному 

інтервалі часу. Після інтегрування значення сигналу ділиться на значення 

моменту інерції обертових мас, внаслідок чого отримуємо значення ωВТ, яке 

подаємо на блок визначення швидкохідності ВТ і навантаження, чим замикаємо 

розрахунок. Сигнал отриманого значення ωВТ направляємо в віртуальний 

осцилограф Scope для фіксування його зміни в часі.  

 
Рис. 2.19. Імітаційна модель вітрової турбіни з навантаженням.  
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На рис. 2.20 наведено результат застосування імітаційної моделі на 

прикладі розрахунку розгону вітроустановки під навантаженням за 

стохастичної зміни швидкості вітру. Частота обертання ВТ приведена в 

відносних одиницях (ω'ВТ) до номінального значення для зручності 

спостереження її коливань в часі при збуреннях вітрового потоку. Для 

регулювання частоти обертання ВТ застосовано закон керування кутом 

установки лопаті при vnom=12м/с (рис. 2.18). 

 
a 

 
b 

Рис. 2.20. Зміна в часі швидкості вітру (a) та частоти обертання вітрової  

         турбіни (b). 

  

2.4. Висновки до розділу 

 

 1. Удосконалено стохастичну двопараметричну модель поздовжньої 

складової швидкості вітру на 10-хвилинному інтервалі осереднення за рахунок 

введення обмеження на прискорення пориву швидкості вітру до 2 м/с2. 
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Моделювання поривів швидкості вітру здійснено шляхом генерування двох 

послідовностей випадкових величин. Розподіл амплітуд поривів 

підпорядкований нормальному закону, а тривалості поривів - закону Пуассона. 

2. Визначено, що в діапазоні зміни робочих швидкостей вітру 5-25м/с 

наявність стохастичної складової швидкості вітру збільшує енергію вітрового 

потоку на 10-хвилинному інтервалі часу на 5-10% в порівнянні з режимом 

усталеного осередненого значення швидкості вітру. 

 3. Проведено статистичний аналіз математичної моделі стохастичної 

швидкості вітру на 10-хвилинному інтервалі часу та встановлені її властивості 

як стаціонарного випадкового процесу шляхом статистичної оцінки результатів 

100 реалізацій випадкової функції для ряду осереднених значень. Максимальне 

відхилення осередненого значення швидкості вітру менше 5%, а в  95%  

випадків відхилення складає менше 3%.  

 4. Виконана перевірка на ергодичність стохастичної моделі швидкості 

вітру шляхом побудови кореляційних функцій, значення інтервала кореляції 

яких отримано в межах біля 7-8 с. Функціям притаманні затухаючий характер 

на інтервалі кореляції і наявність незначного коливання біля нуля на решті 10-

хвилинного інтервалу, що є достатньою умовою ергодичності моделі і 

обґрунтовує можливість застосування однієї реалізації для осередненого 

значення з метою визначення енергетичних показників процесу накопичення 

енергії ВЕУ.  

 5. 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. Даний метод може 

застосовуватися до швидкохідних та тихохідних ВТ. 

6. Заміна поверхні на однопараметричну залежність здійснюється в три 

етапи. Перший етап характерезує визначення базових значень аеродинамічного 

моменту (Cm) і швидкохідності  (Z) у функції зміни кута повороту лопатей  (φЛ) 
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та побудову універсальної аеродинамічної характристики 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 таφЛ, за допомогою універсальної характеристики. 

7. На базі методу апроксимації аеродинамічних характеристик 

побудовано закон керування кутом установки лопатей для стабілізації  частоти 

обертання ВТ за швидкостей вітру більше номінального значення.  

 8. Апроксимація аеродинамічних характеристик методом заміни змінних 

спрощує програмування законів керування кутом повороту лопаті ВЕУ в 

реальному часі за стохастичної зміни швидкості вітру та може бути реалізована 

в мікропроцесорних контролерах систем керування вітроустановкою.  
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РОЗДІЛ 3   

 

МОДЕЛЮВАННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ 

ВІТРОВОДОНАСОСНИХ УСТАНОВОК З УРАХУВАННЯМ 

СТОХАСТИЧНОЇ ЗМІНИ ШВИДКОСТІ ВІТРУ 

 

 3.1. Вихідна математична модель процесу подачі гідронасосу з  

                 приводом від вітротурбіни за стохастичної зміни швидкості вітру 

 

 Енергетичну ефективність вітроводонасосної установки з різними типами 

вітротурбін та гідронасосів (ГН) будемо визначати шляхом обчислення річного 

обсягу подачі води для кожного із можливих конструктивних варіантів. 

Потужність вітроводонасоних установок з механічним зв’язком між ВТ і ГН 

може сягати до 10 кВт. 

 Річний обсяг подачі гідронасосу W визначимо наступним чином: 

                                         
j

n *
j j=1

W = (Q f(v )),⋅∑                                              (3.1) 

де Q*
j – річне значення подачі гідронасосу за j-ої градації швидкості вітру, в.о.; 

f(vj) – тривалість j-ої градації швидкості вітру за рік, %; n – порядкові номери 

градацій швидкості вітру. 

 Подача насосу Q*
j для кожної градації швидкості вітру з урахуванням 

поривів розраховувалась як: 

                                 
2

j,t j,t j,t

1

* * *
j

( )
t

Q = Q (v )dt, Q v f( ) 0,
t

= ω ≥∫                          (3.2) 

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

швидкості вітру з урахуванням стохастичної складової для j-ої градації вітру, 

м/с; Q*(vj,t) – значення подачі насоса в кожний момент часу для j-ої градації 

швидкості вітру, в.о.; ωj,t – частота обертання гідронасоса за j-ої градації 

швидкості вітру. 
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Блок-схема вітроводонасосної установки має наступний вигляд: 

ВТ

Мвт

v(t) ГН

Мгн

∑МВТР

ω

QГН

 

 Рис. 3.1. Структурна схема взаємодії ВТ і ГН. 

 Момент механічних втрат ∑MВТР в структурній схемі включає втрати на 

тертя в сальниках та підшипниках обертових механізмів [100,101]. 

 Визначення ωj,t в (3.2) потребує розв’язку нелінійного диференційного 

рівняння обертового руху вітроводонасосної установки, як одномасової 

інерційної систему [102-105]: 

                             ВТ Л ГН ВТР,dωJ = M (v(t),ω,φ ) - M (ω) М
dt

−∑                           (3.3) 

де J – сумарний момент інерції обертових частин, приведений до валу 

гідравлічного насосу, кг·м2; ω – спільна кутова швидкість гідронасоса та 

вітрової турбіни, рад/с; МВТ – момент вітрової турбіни, Нм; МГН – момент 

гідронасоса, Нм;  ∑MВТР– сумарний момент втрат ВТ і ГН, Нм. 

 При жорсткому механічному зв’язку моменти інерції ВТ та ГН 

складуються: 

                                               ВТ ГНJ = J + J ,                                                   (3.4) 

де JВТ – момент інерції ВТ, кг·м2; JГН – момент інерції ГН, кг·м2. 

 Для зручності аналізу результатів приведемо вираз (3.3) до відносних 

одиниць, розділивши його по черзі на номінальний момент ГН і номінальну 

частоту обертання ГН. Після перетворень отримуємо розрахунковий вираз для 

визначення частоти обертання в наступному вигляді:  



73 
 

          
2

1

t
* * * * * *

ВТ Л ГН ВТР
j t

1 )  М
H

ω = M (v(t),ω ,φ M (ω ) dt, − − ∑∫
НОМ
ГН

j НОМ
ГН

,
М
ω H = J           (3.5)

 
де (*) – ідентифікатор відносних значень; Hj – інерційна стала часу системи, с; 

М*
ВТ – відносний момент ВТ, в.о.;  М*

ГН – відносний момент ГН, в.о.; ∑M*
ВТР, - 

сумарний відносний момент втрат в ВТ і ГН, в.о.; ω*– відносна частота 

обертання ВТ і ГН, в.о.; t1,t2 – час початку і кінця розрахунку, с. 

Функціональні залежності для моментів втрат (М*
ВТР) елементів 

структурної схеми на рис.3.1 представимо в наступному узагальненому вигляді:  

                                   * * * * 3
ВТР 0 1М (ω ,М ) = β +β (ω ) ,                                         (3.6) 

де β0,1 – коефіцієнти пропорційності, що визначаються за паспортними даними 

обладнання. 

 Моменти сумарних втрат представимо наступними залежностями:  

              
* * nom
ТВ 0 ВТ*

ВТР * * * 3 * 3 nom
ГВ 0 1 ГН

М (ω ) = β = (1- η ),
M

М (ω ) = β + β (ω ) = [0.3 + 0.7(ω ) ](1- η ),

= 


∑                 (3.7) 

де ή – коефіцієнт корисної дії обладнання, в.о.; М*
ТВ – момент механічних втрат 

в елементах трансмісії вітрової турбіни, в.о.; М*
ГВ – момент втрат гідронасоса, 

в.о.. 

 Інерційна стала (3.5)  характеризує тривалість часу, за який система вийде 

на номінальну частоту обертання під дією номінального моменту. Оскільки 

вона визначається через номінальні значення обладнання, то може 

характеризувати систему будь-якої потужності. Аналіз технічних даних 

вітрових турбін різного класу за [52,106-109] дозволив побудувати залежність 

інерційної сталої часу від потужності ВЕУ. 

 Використання інерційної сталої часу досить зручно з огляду на те, що 

значення моменту інерції для вітрової турбін не завжди є доступною 

інформацією, тому побудована залежність (рис. 3.2) дає змогу перекрити брак 

потрібних даних для цілого класу вітроустановок 



74 
 

  
 Рис. 3.2. Залежність інерційної сталої часу вітротурбін від їх  

                 потужності. 

  

 3.2. Механічні характеристики вітрової турбіни та гідравлічного 

                 насосу у відносних одиницях виміру 

 

3.2.1. Механічна та витратна характеристики гідронасосу  

 

 Для подачі води в різні резервуари значних об'ємів набули найбільшого 

поширення ГН лопатевого типу [110]. Характерною особливістю характеристик 

ГН різної потужності одного конструктивного типу в відносних одиницях 

виміру є їх подібність одна до одної [104,111-117]. Подібність відносних 

характеристик різних ГН в межах одного типу дозволяє використовувати 

характеристики однієї гідравлічної машини в різних діапазонах потужності та 

напору. Таким чином, розв'язок диференційного нелінійного рівняння руху 

вітроводонасосної установки у відносних одиницях (3.5) також буде типовим 

для широкого діапазону зміни потужності та напору. Тому всі наступні 

дослідження будуть виконуватись в системі відносних одиниць. 
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За приклад,  на рис. 3.3 наведено механічну та витратну характеристики 

лопатевої гідромашини в функції частоти обертання у відносних одиницях для 

всіх можливих режимів функціонування [118]. Відносні одиниці 

розраховуються наступним чином: 

 

                  * * * *ГН ГН ГН
ГН ГН ГН

ГНб ГНб ГНб б

,Q M ω αQ = , М = , ω = α = ;
Q M ω α

                  (3.8) 

 

де QГН–витрати, м3/с; МГН – момент гідравлічної машини, Нм; ωГН – оберти 

гідравлічної турбіни, рад/с; α – кут установки лопаті гідравлічної машини, град;  

(QГНб, МГНб, ωГНб, αб) – відповідні  базисні (номінальні) значення витрат, 

моменту, обертів та кута установки лопатей турбіни. 

Нижче наведені залежності представляють значний інтерес, оскільки 

вони охоплюють весь діапазон зміни витрат та моментів від частоти обертання 

для всіх чотирьох квадрантів, що надає можливості аналізувати всі перехідні 

процеси при зміні режиму роботи з насосного в турбінний і навпаки. 

Оскільки в даній роботі досліджуються насосні режими роботи 

гідромашини, то в подальшому витратна і механічна залежності  були 

представлені лише для одного квадранта в системі відносних одиниць насоса 

(рис. 3.4). Для зручності графічні залежності були представлені в додатних 

координатах при номінальному режимі гідронасоса (точка перетину обведена 

колом). Витрати ГН стають від’ємними (перехід в гальмівний режим) при 

падінні обертів більш ніж на 14%  від номінальних, що вказує на високу 

чутливість гідронасоса до частоти обертання. 
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а 

 
b 

Рис. 3.3. Універсальна чотирьох-квадрантна характеристика лопатевої  

              гідромашини у відносних одиницях: a –витратна; b – механічна. 
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Рис. 3.4. Залежність  М*

ГН(ω*
ГН) та Q*

ГН(ω*
ГН)  гідронасосу. 

 

 3.2.2. Побудова відносних характеристик вітрової турбіни,  

приведених до базисних величин гідронасосу 

 

 Механічна характеристика вітрової турбіни на рис. 2.8 представимо у 

відносних одиницях. Базисами, відносно яких було побудовано цю залежність, 

стали номінальний момент і відповідні йому оберти вітрової турбіни. В 

подальшому залежність на рис. 2.8 буде використовуватись в моделюванні 

роботи з гідронасосом. Оскільки рівняння руху (3.5) у відносних одиницях 

приведене до базисних величин насосу, то і залежність на рис. 2.8 у в.о. 

необхідно привести відповідно до номінальних значень моменту та обертів 

гідронасосу. 
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 Вітрова  турбіна є рушійною силою всієї системи (рис. 3.1), тому 

необхідно, щоб момент вітроустановки був більшим від моменту гідравлічного 

насосу на величину механічних втрат в даній системі (рис.3.1). Припустимо, що 

постійні механічні втрати на холостому ході всієї системи становитимуть 5% 

від потужності системи, а механічні втрати при навантаженні становитимуть 

15% від потужності системи. З цього випливає, що момент вітрової турбіни має 

бути в 1,2 рази більшим за момент гідравлічного насосу. За жорсткого 

механічного зв'язку між ВТ та ГН їхні оберти однакові. Сімейство приведених 

характеристик ВТ для різних швидкостей вітру показано на рис. 3.5.  

 

 

Рис. 3.5. Приведені механічні характеристики вітрової турбіни за  

       різних швидкостей вітру. 
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 3.3. Імітаційна модель навантажувальних режимів роботи 

        вітроводонасосних установок з урахуванням стохастичної зміни  

        швидкості вітру в прикладному пакеті Matlab Simulink 

 

Імітаційна модель сумісної роботи ВТ і ГН в середовищі прикладного 

пакету Matlab Simulink моделює рівняння руху (3.5) і складається з ряду блоків, 

в яких здійснюються математичні перетворення сигналів, що подаються на вхід 

кожного з блоків (рис. 3.6). Вітротурбіна моделюється відповідно до описаного 

вище методу апроксимації аеродинамічних характеристик (п. 2.2) Вхідними 

сигналами в блоці моделі ВТ слугують  значення кута установки лопатей, 

швидкості вітру (п.2.1) та частоти обертання ВТ (зворотній зв’язок). Вихідним 

сигналом із блоку виступає відносний приведений момент на валу вітрової 

турбіни M*
ВТ з урахуванням механічних втрат. Потім від сигналу приведеного 

моменту ВТ віднімається сигнал навантаження, який складається із моменту ГН 

(рис.3.4) та моменту втрат ГН. Отримана різниця інтегрується блоком 

«Integrator», після чого ділиться через блок «Product» на інерційну сталу часу 

HJ, що задана блоком «Constant». В результаті отримуємо частоту обертання 

ω*, яка використовується як зворотній зв’язок та для визначення моменту ГН 

(М*
ГН), графік якого заданий блоком «LookupTable». Крім того, частота 

обертання використовується для визначення значень подачі ГН(Q*
ГН) 

відповідно до рис.3.4 через аналогічний блок «LookupTable». Вихідний сигнал 

з блоків М*
ГН(ω*

ГН) та Q*
ГН(ω*

ГН) подається на блок інтегратора і після нього на 

дисплей. За сталого номінального режиму роботи впродовж 10-хвилинного 

інтервалу часу значення сигналу подачі після виходу з інтегратора повинно 

дорівнювати "600".  За стохастичних змін швидкості вітру значення подачі 

після інтегратора буде більше, або менше за 600 в залежності від умов 

функціонування. 

В даній моделі для розв’язку диференціального рівняння 

використовується метод Рунге-Кутти 4-го порядку з кроком інтегрування 

0,001с  [119,120].  
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Рис. 3.6. Модель взаємодії вітрової турбіни і гідравлічного насосу. 

 

Тестування розробленої моделі здійснювалось за наступних умов: 

– швидкість вітру являє собою усталене значення (v=const); 

– кут установки лопатей φЛ=1о (номінальне значення); 

– інерційна стала часу Hj=10c; 

– час моделювання T=600 с. 

 Тестування моделі здійснювалось шляхом аналізу результатів 

перехідного процесу ω*(t) в характерних точках механічної характеристики ВТ, 

для яких усталене значення рішення апріорі відоме. На рис.3.7 представлені 

механічні характеристики ВТ і ГН та нумерація характерних точок. 
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Рис. 3.7. Механічні характеристики вітрової турбіни і гідронасоса. 
 

 Перебіг механічного процесу в першій точці за початкових умов ω*=0 та 

M*
ВТ=0,19 наведено на рис.3.8а, де спостерігається обертання ВТ в 

протилежному напрямі під дією моменту навантаження, який значно більший 

за момент ВТ. Для другої точки з початковими умовами ω*=0.4 та M*
ВТ=1.48 

перехідний процес показаний на рис.3.8b. Початкове значення моменту насоса 

лише трохи більше за момент ВТ, тому зменшення обертів відбувається спершу 

повільно, а потім інтенсивність спаду збільшується відповідно до збільшення 

різниці моментів. Усталене значення обертів відповідає результату 

попереднього обчислювального експерименту, так як досягається за такої ж 

самої різниці моментів ВТ та ГН.  
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          а 

 

b 

 

 Рис. 3.8. Перебіг частоти обертання вітрової турбіни в точках 1(а) і 2(b).  
 
  В третій та четвертій точках різниця моментів позитивна і частота 

обертання досягає номінального значення. Результати розрахунку в четвертій 

точці дозволяють оцінити похибку визначення частоти обертання, яка складає 

0,1% (рис.3.9).  
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a 

b 

 Рис. 3.9. Перебіг частоти обертання ВТ в точках  3(а) і 4(b).  

 

  В п'ятій та шостій точках початкове значення частоти обертання  більше 

номінального значення, тому ВТ в кінці перехідного процесу виходить на 

номінальний режим (рис.3.10). Масштаб представлення результатів перебігу 

частоти обертання в п'ятій точці знову дозволяє оцінити похибку розрахунку на 

рівні 0,1%, що засвідчує репрезентативність результатів розрахунків імітаційної 

моделі. 
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a 

 
b 

 Рис. 3.10.  Перебіг частоти обертання ВТ в точках 5(а) і 6(b).  
 
 
 3.4. Енергетична ефективність процесу подачі води  

        вітроводонасосними установками різної конфігурації  

 

 3.4.1. Відносні механічні характеристики швидкохідних та тихохідних  

                     вітроводонасосних установок з відцентровими та поршневими  

                    насосами   

 

Характеристики відцентрового насосу у відносних одиницях, побудовані 

при сталому напорі за даними [110,121], наведені нарис.3.11. Відцентровий 
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насос має схожий характер залежності М*

ВЦ(ω*
ВЦ) та Q*

ВЦ(ω*
ВЦ) з аналогічною 

залежністю ГН типу Френсіса (рис.3.4), оскільки вони мають подібні 

конструктивні схеми. 

 
Рис. 3.11. Залежність  М*

ВЦ(ω*
ВЦ) та Q*

ВЦ(ω*
ВЦ) відцентрового  

                  гідронасосу. 

 

 Відцентровий гідронасос при сумісній роботі з ВТ буде забезпечувати 

подачу води при (ω*
ВЦ)≥0,87. Механічні характеристики швидкохідної ВТ за 

номінальної швидкості вітру і відцентрового насосу (з урахуванням втрат: 15% 

- динамічні втрати, 5% -втрати на тертя) наведені на рис.3.12, де точка «2» 

відповідає номінальному режиму.   

Механічні характеристики тихохідної ВТ за номінальної швидкості вітру 

(п.2.2.1) і відцентрового насосу з урахуванням втрат  наведено на рис.3.13. 

Тихохідна ВТ має значний початковий момент, що дозволяє їй працювати з 

навантаженням при низьких значеннях швидкості вітру.  
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Характеристики поршневого  насосу М*
ПШ(ω*

ПШ) та Q*
ПШб(ω*

ПШ) у 

відносних одиницях, побудовані при сталому напорі за даними [52,53,122,123],  

наведені на рис. 3.14. Приведені залежності мають практично лінійний характер 

на всьому інтервалі зміни частоти обертання. 

 
Рис. 3.12. Механічні характеристики вітрової турбіни і  відцентрового  

         насосу. 

 
Рис. 3.13.Механічні характеристики тихохідної ВТ і відцентрового   

                 насосу.  
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Рис. 3.14. Залежність  М*
ПШ(ω*

ПШ) таQ*
ПШ(ω*

ПШ) поршневого насосу. 
 

Суміщені механічні характеристики швидкохідної і тихохідної ВТ з 

поршневим насосом за номінальної швидкості наведені на рис.3.15 та рис.3.16.  

 
Рис. 3.15.  Механічні характеристики швидкохідної ВТ і поршневого      

                   насоса. 
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Рис. 3.16. Механічні характеристики  тихохідної ВТ і поршневого 

       насосу.  

 
 3.4.2.  Моделювання процесу подачі води вітроводонасосними  

                     установками різної конфігурації 

 

Розрахункові дослідження енергетичної ефективності процесу подачі 

води вітроводонасосними установками різної конфігурації будемо виконувати у 

системі відносних одиниць на основі рівнянь (3.1), (3.2), (3.5). Ефективність 

роботи вітроводонасосної установки досліджуватимемо на 10-хвилинному 

інтервалі часу для середніх значень градацій швидкості вітру [124]. Тривалість 

градацій швидкості вітру протягом року буде відповідати імовірнісному 

розподілу Вейбула: 

                          

ββ -1 v-v γ×e ,v 0,f(v) = ,γ γ
0, v < 0

 
  
 

 
       

  

β ⋅ ≥                               (3.9) 

де γ – коефіцієнт масштабу, β – коефіцієнти форми, v – швидкість вітру. 
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Оцінку використання енергії вітру для акумулювання води протягом року 

будемо виконувати згідно положень [89,90] шляхом аналізу коефіцієнта 

використання встановленої потужності (КВВП) вітроводонасосної  установки. 

Числовий експеримент буде виконуватись в діапазоні зміни градацій вітру від 1 

до 25 м/с з урахуванням стохастичної складової швидкості для ряду 

співвідношень номінальної потужності ВТ до номінальної потужності 

гідронасосу: 1.0, 0.8, 0.6, 0.4. За номінальне значення швидкості вітру прийнято 

9 м/с, що є характерним для південних регіонів нашої країни на висоті 

вимірювання 10 м. Дискретність градацій швидкості вітру складатиме 1 м/с. 

Для кожної градації кут повороту лопатей ВТ відповідатиме закону керування і 

залишатиметься сталим протягом інтервалу осереднення в 600 с. Верхня межа 

частот обертання ГН обмежена величиною в 20% номінального значення у 

відповідності до досвіду експлуатації [125,126]. За частоти обертання ω*≤0,87 

подача відцентрового насосу буде мати нульові значення в результаті 

застосування зворотного клапану. 

 В якості вихідних величини результатів моделювання динаміки процесу 

подачі вітроводонасосної установки слугували частота обертання (ω*) і подача 

гідронасосу (Q*). 

 Приклади перебігу нестаціонарних навантажувальних режимів роботи 

швидкохідної ВТ з відцентровим насосом за різних співвідношень потужності 

приведені на рис. 3.17. Спостерігається незначна зміна частоти обертання та 

наявність значних змін подачі води в діапазоні зміни робочих швидкостей 

вітру. 

Приклади результатів сумісної роботи поршневого гідронасосу різної 

потужності з швидкохідним ВТ приведені на рис. 3.18. Спостерігається значна 

зміна як частоти обертання, так і подачі води в різних навантажувальних 

режимах роботи. 
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а 

 
b 

 
c 

 
d 

Рис. 3.17.  Динаміка роботи швидкохідної ВТ з відцентровими  

                  насосами різної потужності (a–1.0,  b–0.8, c–0.6, d–0.4). 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

Рис. 3.18. Динаміка роботи швидкохідної ВТ з поршневими насосами    

      різної потужності (a–1.0,  b–0.8, c–0.6, d–0.4). 
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 Приклади результатів сумісної роботи відцентрових гідронасосів різної 

потужності з тихохідною ВТ приведені на рис. 3.19 за прийнятих вище 

аналогічних співвідношень потужності ВТ і ГН – (a–1:1. b–1:0.8, c–1:0.6, d–

1:0.4 ). 

 
a 

 
b 

 
с 

 
d 

Рис. 3.19. Динаміка роботи тихохідної вітрової турбіни з відцентровими                                

               гідронасосами різної потужності (a–1.0,  b–0.8, c–0.6, d–0.4). 
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 Приклади результатів сумісної роботи поршневих гідронасосів різної 

потужності з тихохідною ВТ приведені на рис.3.20. 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

        Рис. 3.20. Динаміка роботи тихохідної вітрової турбіни з поршневими                

                  гідронасосами різної потужності (a–1.0,  b–0.8, c–0.6, d–0.4). 
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3.4.3. Дослідження енергетичної ефективності процесу подачі води 

                    вітроводонасосними установками 

 

 Згідно з вихідними положеннями п.3.4.2 дослідження енергетичної 

ефективності процесу подачі води вітроводонасосними установками буде 

здійснюватися за даними багаторічних спостережень метеопостів для півдня 

України [127], де середньорічна швидкість вітру коливається в межах 4 – 5 м/с 

на висоті 10 м над рівнем землі. Коефіцієнти розподілу Вейбула для трьох 

характерних пунктів спостережень наведені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Дані метеопостів 

Пункт 

спостереження 

метеопосту 

Коефіцієнти розподілу 

Вейбула 

Середньорічна 

швидкість вітру, 

м/с 

γ β VОС 

Маріуполь Порт 5.0195 1.1 4.8 

Херсонський маяк 5.4214 1.17 5.1 

Порт Південний 4.428 1.68 3.9 

Середнє значення 4.9563 1.31 4.56 
 

Розподіл диференційної щільності середньорічної швидкості вітру 

двопараметричного розподілу Вейбула (3.9) наведений на рис.3.21 за даними 

середнього значення коефіцієнтів γ і β та vОС  з табл. 3.1.  Даний розподіл на 

інтервалі швидкості вітру 1–25 м/с містить 95% потенціалу енергії вітру, а на 

ділянці швидкості вітру 25→∞ - інші 5 % з відповідною ймовірністю. 

 За результатами моделювання динаміки процесу подачі води на кожній із 

градацій розподілу швидкостей вітру до 25 м/с включно, були отримані 

розподіли річного обсягу накопичення води для всіх розглянутих вище 

конфігурацій вітроводонасосних установок. 
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Отримані результати для розглянутих вище чотирьох конструктивних 

варіантів виконання  вітроводонасосної установки представлено у вигляді 

гістограм за градаціями швидкості вітру на рис.3.22-рис.3.25. Кожен рисунок 

містить гістограми для всіх співвідношень номінальної потужності ГН та ВТ 

(1.0, 0.8, 0.6, 0.4).   

 

 

Рис. 3.21.  Диференційна щільність двопараметричного розподілу  

                   Вейбула  для швидкості вітру на півдні України. 

   

  На представлених нижче гістограмах числові значення по осі ординат 

наведені у відсотках відносно максимально досяжної величини, яка для 10-

хвилинному інтервалі осереднення складає 600 в в.о.. 

Нерівномірні інтегральні значення подачі від швидкості вітру на графіках 

нижче є наслідком дії стохастичних збурень швидкості вітру та властивостей 

конструктивного виконання. Найбільші нерівномірності спостерігаються при 

сумісній роботі відцентрового гідронасосу з тихохідною та швидкохідною ВТ, 

що пояснюється вужчим діапазон можливої зміни частоти обертання даного 

гідронасосу в порівнянні з поршневим. 
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Рис. 3.22. Розподіл подачі відцентровим насосом різної потужності при   

               сумісній роботі з швидкохідною ВТ.   

 

 
Рис. 3.23. Розподіл подачі поршневим гідронасосом різної потужності 

                 при сумісній роботі з швидкохідною ВТ.   
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Рис. 3.24. Розподіл подачі відцентровим гідронасосом різної  

                 потужності при сумісній роботі з тихохідною ВТ.   

 
Рис. 3.25. Розподіл подачі поршневим гідронасосом різної потужності  

         при сумісній роботі з тихохідною ВТ.   
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 Показники подачі, відповідно до вище приведених розподілів, можуть 

бути описані  квадратичними рівнянням, наведеними в табл. 3.2 

Таблиця 3.2 

Функціональна залежність подачі гідронасосів за рік 
 

Робота ВТ і насосу Функціональна залежність подачі  
для різної потужності насосів 

Швидкохідна ВТ з 
відцентровим гідронасосом 

 

ВЦ1

ВЦ0,8

ВЦ0,6

ВЦ0,4

2
j j j
2
j j j

2
j j j

2
j j

Q = - 0.088·v  + 5,6·v +15,         8 v 25 м / с;
Q = - 0.091·v  + 0,8·v + 19,       7 v 25 м / с;
Q = - 0.14·v  + 5,3·v – 14,        5 v  25 м / с; 
Q = - 0.048·v  + 2,5·v + 6,4,    5 

≤ ≤
≤ ≤
≤ ≤

jv  25 м / с;






 ≤ ≤

 

Швидкохідна ВТ з 
поршневим гідронасосом 

 

ПШ1

ПШВ,8

ПШ0,6

ПШ0,4

2
j j j

2
j j j
2
j j j

2
j j

Q = - 0.07·v  + 3.2·v + 62,           8 v 25 м / с;
Q = - 0.085·v  + 3.6·v + 43,       7 v 25 м / с;
Q = - 0.018·v  + 1.1·v + 44,       7 v  25 м / с; 
Q = - 0.0018·v  + 0.38·v + 33,  6

≤ ≤
≤ ≤
≤ ≤

j v  25 м / с;






 ≤ ≤

 

Тихохідна ВТ з 
відцентровим гідронасосом 

 

ВЦ1

ІЦВ,8

ВЦ0,6

ВЦ0,4

2
j j j
2
j j j

2
j j j
2
j j

Q = - 0.037·v  + 4.7·v – 2.2,     8 v 25 м / с;
Q = - 0.097·v  + 5.9·v - 14,        7 v 25 м / с;
Q = - 0.01·v  + 2.2·v + 3.2,       6 v  25 м / с;  
Q =  0.056·v  + 0.21·v + 3.9,  6 v

≤ ≤
≤ ≤
≤ ≤
≤ j  25 м / с;




 ≤






 

Тихохідна ВТ з поршневим 
гідронасосом 

 

ПШ1

ПШВ,8

ПШ0,6

ПШ0,4

2
j j j

2
j j j
2
j j j

2
j j j

Q = - 0.36·v  + 14·v - 33,     6 v 25 м / с;
Q = - 0.19·v  + 7.7·v + 2.5,    6 v 25 м / с;
Q = - 0.09·v  + 4·v + 16,          6 v  25 м / с; 
Q = - 0.041·v  + 1.9·v + 18,  6 v  25 м / с;

≤ ≤
≤ ≤
≤ ≤
≤ ≤








 

 

 Коефіцієнт використання встановленої потужності вітроводонасосної 

установки протягом року для кожного досліджуваного варіанту наведено в 

табл. 3.3. 

Результати проведених розрахункових досліджень засвідчили, що 

найбільша енергетична ефективність притаманна конструктивному варіанту 

установки на основі тихохідної ВТ і поршневого гідронасоса за співвідношенні 

потужності один до одного. КВВП такої установки складає для зазначених 

метеорологічних умов біля 18%.. Всі інші конструктивні варіанти мають 

найкращі енергетичні показники при співвідношенні номінальної потужності 

ВТ і ГН як 1:0.8. За градацій швидкості вітру менше номінального значення 
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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%. 

Таблиця 3.3 

Коефіцієнт використання встановленої потужності вітроводонасосної 

установки  

Співвідношення 
номінальних 
потужностей 

вітроустановки і 
гідронасосу в.о. 

Модель 
швидкості 

вітру 

КВВП. % 
Швидкохідна ВТ Тихохідна ВТ 

Відцентро-
вий насос 

Поршне-
вий насос 

Відцентро-
вий насос 

Поршне-
вий насос 

1:1 
v(t) 13.15 15.4 7.84 17.6 
vОС 16.03 16.6 16,2 22 

1:0.8 
v(t) 14.13 16.31 7.97 16.5 
vОС. 14.45 16.9 15,3 20.5 

1:0.6 
v(t) 10.96 12.66 6.73 13.85 
vОС 12.61 16.1 13 17,7 

1:0.4 
v(t) 9.54 11.38 3.44 9.1 
vОС 9.05 11 11 14.4 

 

  

 3.5. Висновки до розділу 

 

 1. Розроблено математичну модель динаміки обертового руху 

вітротурбіни з гідронасосом за жорсткого механічного зв’язку між ними у 

вигляді нелінійного диференційного рівняння, що враховує стохастичну зміну 

швидкості вітру та нелінійні механічні характеристики обладнання. Модель 

приведена до системи відносних одиниць відносно номінальних значень 

частоти обетання та гідромеханічного моменту гідронасоса.  
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 2. Побудовані безрозмірні механічні та витратні характеристики 

гідравлічних насосів відцентрового і поршневого типів. Побудована діаграма 

зміни інерційної сталої часу для ВТ різної потужності. 

 3. Реалізовано імітаційну модель в середовищі MatlabSimulink та 

проведено розрахункові дослідження динаміки подачі води вітроводонасосною 

установкою зі швидкохідною і тихохідною вітротурбінами та з відцентровим і 

поршневим гідронасосами із урахуванням стохастичної зміни швидкості вітру.   

 4. Отримано функціональні залежності обсягів подачі води 

вітроводонасосною установкою з різними типами ВТ та гідронасосів у вигляді 

квадратичних рівнянь для градацій швидкості вітру в діапазоні 5-25 м/с . 

 5. Визначено, що вітроводонасосна установка з швидкохідною ВТ має 

найбільше значення КВВП за рік за співвідношення номінальних потужностей 

турбіни та гідронасоса на рівні 1 до 0.8, а у випадку тихохідної турбіни – за 

рівних потужностей з гідронасосом. Найбільші інтегральні показники подачі 

мають вітроводонасосні установки з поршневим насосм з обома типами ВТ.  

6. Визначено, що за градацій швидкості вітру менше номінального 

значення наявність її стохастичної складової призводить до зменшення 

значення коефцієнта використання встановленої потужності на 10-65% в 

порівнняні з осередненим значенням, а за градацій вище номінального значення 

– до зменшення на 30-70%. Встановлені функціональні залежності обсягів 

подачі води вітроводонасосними установками з різними типами ВТ та ГН за 

швидкостями вітру протягом року.  
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РОЗДІЛ 4 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАРЯДУ БАСЕЙН-АКУМУЛЯТОРА 

ГІДРОАКУМУЛЮВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ  ВІД ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ 

УСТАНОВОК З СИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

 
 4.1. Вихідні положення, припущення та обмеження 
 
 Досвід застосування вітроводонасосних установок невеликої потужності 

для акумулювання кінетичної енергії вітру у виді потенційної енергії 

накопиченої води висвітлено в [36,37,52,53,122,123]. Застосування ВЕУ 

мегаватного класу з цією метою знаходиться на початковому етапі. На сьогодні 

реалізовано комплекс ВЕС-ГАЕС на острові Ель-Йерро (Іспанія), а також 

дослідницький проект в передмісті Гейлдорф (Німеччиа), інформація про які 

представлена в першому розділі даної роботи.  

Результати теоретичних досліджень, що слугували створенню цих 

проектів опубліковані в [126-137] та [138-142]. Вони стосувались, в основному, 

дослідження пускових режимів електросилового обладнання та обґрунтування 

економічних показників проектів за різних розподілів градацій швидкостей 

вітру. Проте вплив стохастичної складової швидкості вітру на енергетичні 

показники процесу заряду ГАЕС не визначався, на що і спрямовані 

дослідження даного розділу роботи. 

 В подальшому буде розглядатись використання ВЕУ з синхронними  

явнополюсними генераторами, що мають широке застосування в автономних 

системах електропостачання і забезпечують пускові режими моторного 

навантаження значної потужності. Сучасні ВЕУ великої потужності, призначені 

для функціонування в якості автономних джерел енергії, оснащуються 

багатополюсними синхронними генераторами, які забезпечують реалізацію 

безмультиплікаторної трансмісії в гондолі [143].   

 Для подачі води в басейн-акумулятор ГАЕС буде розглядатись 

застосування багатоагрегатної насосної станції з електроприводом від 
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асинхронних двигунів, які характеризуються стійкою роботою за змінної 

вхідної напруги та частоти. 

 Дослідження динамічних процесів, зумовлених наявністю стохастичної 

складової швидкості вітру, буде здійснюватися на 10-хвилинному інтервалі 

осереднення швидкості вітру, що є стандартизованою величиною для оцінки 

потужності та динамічних процесів за збурень вітрового потоку. Із урахуванням 

результатів третього розділу даної роботи сформулюємо наступні умови 

проведення досліджень: 

- моделювання     динаміки   навантажувальних   режимів     роботи 

здійснюється для осередненого значення швидкості вітру (vОС) в 

діапазоні 5-25 м/с;     

- ВЕУ оснащена ідеальним регулятором кута повороту лопатей (φЛ) в 

функції швидкості вітру (v), що реалізує залежність φЛ(v); 

- зміна напряму подачі гідронасоса Q(t), зумовлена зміною швидкості 

вітру v(t), тобто: Q(t) ≥ 0, не допускається від’ємна подача; 

- частота обертання ВЕУ та подача гідронасоса в процесі роботи не 

перевищують 1.1 номінального значення;  

- гідронасосна станція містить в своєму складі декілька (n) однакових 

електронасосних агрегатів відцентрового типу; 

- кількість  одночасно   працюючих   електронасосних  агрегатів  (ni) 

залежить від осередненого значення градації швидкості вітру ni(vОС); 

- подача гідронасоса за сталого тиску води залежить лише від його 

кутової швидкості обертання (ω), тому визначення залежності Q(t) 

потребує розрахунку ω(t);  

- подача гідронасосної станції пропорційна подачі електронасосного 

агрегату QГС= ni QГН .  
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4.2. Математична модель динаміки навантажувального режиму  

роботи гідронасосної станції за живленням від вітроелектричної  

установки з синхронним генератором 

 

Для моделювання подачі насоса за зміни швидкості вітру представимо 

об’єкт дослідження як динамічну двомасову аероелектрогідродинамічну 

систему, структурна схема якої представлена на рис.4.1. Подача води (QГС) 

гідронасосами (ГН) в резервуар, що розташований на певній висоті, 

здійснюється в результаті його обертання асинхронним двигуном (АД), який 

отримує живлення від синхронного генератора (СГ) вітроустановки по лінії 

електропередачі (L). Система функціонує під дією вітрового потоку, кінетична 

енергія якого перетворюється вітровою турбіною (ВT) 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. 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.  

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. 4.1. Структурна схема двомасової аероелектрогідродинамічної 

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

бути врахована при моделюванні застосуванням загальновживаних 

властивостей.  

Запишемо диференційні рівняння руху обох інерційних складових 

наступним чином: 

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

) ,







(4.1) 

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

швидкість обертання вітротурбіни (генератора) і гідронасосів (двигунів), рад/с;  

МВТТ – момент механічних втрат в елементах трансмісії та на електроживлення 

пристрою повороту 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, В; МГН – момент гідродинамічний насоса, Нм; ni – кількість 

одночасно працюючих гідронасосних агрегатів в складі ГС. 

Представимо дану систему рівнянь (4.1) у системі відносних одиниць 

відносно базових значень номінального моменту ГС та номінальної кутової 

швидкості гідронасосних агрегатів: 

   
( )

*
* * * * * * * * *1

J1 ВТ 1 Л ВТТ 1 ГТ 1 Г 1 2 i ОС

*
* * * * * * * * *2

J2 Д Д 1 2 ДТ 2 ГНТ 2 ГН 2)

dωH = M (v(t),ω ,φ (v)) - M (ω )- M (ω )- M (ω ,ω ,n (v ))
dt

dωH = M (U ,ω ,ω - M (ω )- M ω - M (ω ),
dt







      (4.2) 

                            
nom nom
1 2

J1 1 J2 2nom nom
ГН ГН

ω ω H = J ; H = J ;
М М

                                     (4.3) 

де Hj1,Hj2 – інерційна стала першого і другого рівняння відповідно, с;  

(*) - ідентифікатор приведення до в.о..  
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 Після інтегрування (4.2) система рівнянь має наступний вигляд:  

2
* * * * * * * * * *
1 ВТ 1 Л ВТТ 1 ГТ 1 Г 1 2 i ОС

J1 1

2
* * * * * * * * * *
2 Д Д 1 2 ДТ 2 ГНТ 2 ГН 2

J2 1

t1ω = [M (v(t),ω ,φ (v)) - M (ω )- M (ω )- M (ω ,ω ,n (v )] dt
H t

t1ω = [M (U ,ω ,ω )- M (ω )- M (ω )- M (ω )]dt,
H t









∫

∫

           (4.4) 

де t1,t2 – час початку та закінчення моделювання, с. 

                 Таблиця 4.1 

Технічні данні асинхронних вертикальних електродвигунів  

серії ВАН 14-17 габаритів 

Тип 
двигуна Р Н

, 
кВ

т 

U
Н
, В

 

I Н
, А

 

ω Н
, 

об
/х

в 

co
sφ

 

К
К

Д
, %

 

І П
/І Н

О
М

 

М
П
/М

Н
О

М
 

Крат-
ність 

ММАХ/ 
МНОМ J. 

кг
·м

2  

H
J. 

c 

Синхронна частота обертання  375 об/хв 

В
А

Н
 

1 5
-4

4-
 

17
 

500 6000 74 370 0.71 91.8 4.3 1.1 2.3 400 1.2 

В
А

Н
 

1 6
-3

6-
 

16
 

630 6000 86 370 0.77 92.6 4.2 0.74 1.9 875 2.08 

В
А

Н
 

1 6
-4

1-
 

16
 

800 6000 110 370 0.75 92.9 4.3 0.8 2.1 900 1.68 

В
А

Н
 

1 7
-3

1-
 

16
 

1000 6000 127 370 0.81 93 4.3 0.6 1.8 1325 1.98 

В
А

Н
 

17
-3

9-
16

 

1250 6000 160 371 0.8 93.6 5.8 1 2.4 1800 2.17 

В
А

Н
 

17
-4

9-
16

 

1600 6000 204 372 0.8 94.1 5.9 0.9 2.6 2525 2.39 

В
А

Н
 

17
-6

9-
16

 

2500 6000 322 372 0.79 94.1 4.5 0.7 1.9 3250 1.97 

 

 Інерційна стала часу Hj1 для різних потужностей ВЕУ наведена в п.3.1 

(рис.3.2). Значення сталої Hj2 включає в себе інерційну сталу часу АД, наведену 
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в табл.4.1 [144], та  інерційну сталу часу ГН з урахуванням приєднаної маси 

води [110]. Для більшості випадків значення Hj2 може бути оцінене на рівні 

Hj2=2,5 с.  

 Для рішення (4.4) необхідно визначити значення всіх складових моментів 

кожного рівняння. Визначення моменту ВТ висвітлено в п. 2.2.1, а значення 

моменту ГН наведено на рис. 3.4. Розрахунок електромагнітного моменту АД і 

СГ в даній роботі буде визначатися відповідно до математичної моделі 

електричного зв’язку між вітроелектричною установкою та багатоагрегатною 

гідронасосною станцією.  

 

4.3. Математична модель електричного зв’язку між  

        вітроелектричною установкою та багатоагрегатною  

        гідронасосною станцією 

 

Електричний зв’язок між інерційними складовими 

аероелектрогідродинамічної системи будемо визначати з використанням 

еквівалентних електричних заступних схем генератора, лінії електропередачі 

разом з трансформаторними підстанціями, асинхронних двигунів (рис. 4.2). 

Заступні схеми обладнання відповідають загальноприйнятим для номінальної 

частоти генерування електроенергії [145-147]. Зміна частоти обертання ВЕУ 

зумовлює також зміну електрорушійної сили генератора, індуктивних опорів 

заступної схеми, а відповідно і електромагнітний момент двигунів насосних 

агрегатів, що враховано на схемі шляхом застосування додаткових множників 

ω1
* та ω*

2, які характеризують відносне значення частоти обертання інерційних 

складових  

На рис. 4.2 зроблені наступні позначення:  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; R1,X1,R2,Х2 – активний 

та індуктивний опори обмоток статора та ротора АД; Rµ. Xµ– активний і 
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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; kni– коефіцієнт кількості одночасно працюючих гідронасосних 

агрегатів в складі ГС (kni=n / ni). 

 

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, і=1...n 

Синхронний генератор з 
електромагнітним 

збудженням

Лінія 
електропередач

Асинхронні двигуни гідронасосної 
станції в кількості n одиниць

.

 

Рис. 4.2. Заступна електрична схема синхронного генератора, 

        ЛЕП і асинхронних двигунів гідронасосної станції.  
 

Значення sinψ розраховується за виразом:  

                   

*
Д1 aq σa L

2 2
а L Д

asin = , a = ω (X + X + X ) + Im(Z ),
b

b = a + (R + R + Re(Z )) ,

ψ
                                    (4.5) 

де:  Im, Re – уявна і дійсна складова комплексного числа відповідно, ZД – 

комплексний опір відносно клемних зажимів двигуна згідно схеми на рис.4.3. 

  Спершу розглянемо визначення моментів втрат (4.4) в функції частоти  

обертання з урахуванням паспортних даних та параметрів електричної 

заступної схеми обладнання. Оскільки можливий діапазон зміни частоти 

обертання в процесі тривалої експлуатації знаходиться в діапазоні (0.86 – 1.1) 

в.о. згідно даних рис. 3.4, то функціональні залежності моментів втрат від 

частоти обертання можуть бути представлені наступним чином:  
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* nom
ВТТ 1 0 Т

* * 2 * 2 nom
aГТ 1 0 2 1 1 Г

* * 2 * 2 nom
ДТ 2 0 2 2 2 Д 1 2 ni

* * 3 * 3 nom
ГН 2 0 3 2 2 ГН ni

М (ω ) = β = (1- η ),
М (ω ) = β + β (ω ) = [0.7 + 0.3(ω ) ](1- η - R ),
М (ω ) = β + β (ω ) = [0.5 + 0.5(ω ) ](1- η - R - R )k ,

М (ω ) = β + β (ω ) = [0.3 + 0.7(ω ) ](1- η ) / k ,

*

*

*

*

              (4.6) 

де  η – коефіцієнт корисної дії обладнання, в.о.; β0,1,…4 – коефіцієнти 

пропорційності, що визначаються за паспортними даними обладнання. 

 Електрична заступна схема АД представлена в Т-подібному вигляді 

[145,146] для зручності урахування параметрів заступної схеми ЛЕП разом з 

можливою трансформаторною підстанцією. Активний опір обмотки ротора 2R
s

 

може бути представленим, за необхідності, із двох складових, одна з яких 

характеризує втрати на нагрівання, а друга - момент на вихідному валу 

[145,146] в функції ковзання: 

                                 
* *

2 1 2
2 2 *

1

,R 1- s ω -ωR R s .
s s ω

== +                                    (4.7) 

 Значення параметрів електричної заступної схеми АД значних 

потужностей наведені у відносних одиницях для номінального та пускового 

режимів роботи в табл. 4.2. Приведені також пускові параметри двигуна, а саме 

відношення номінального моменту до пускового (mП), мінімального (mМ) та 

максимального (mК) моменту і значення критичного ковзання (sК). 

Таблиця 4.2 

Параметри заступної схеми асинхронного двигуна  

R1,в.о. X1,в.о. R2,в.о. Х2,в.о. Rµ,в.о. Xµ,в.о. sНОМ,% cosφ 

0,02 0,1 0,02 0,1 0.1 3.5 2,3 0.9 

Параметри пускового режиму двигуна 

mП, в.о. mМ, в.о. mК, в.о. sК,% 
1.52 1.23 2.2 10.6 

 

 Нелінійність параметру Xµ в даній задачі буде мати незначний вплив на 

кінцеві результати і в подальшому моделюванні  враховуватись не буде. 
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 Функціональну залежність нелінійних параметрів R2(I,s) та X2(I,s) у 

функції струму та ковзання для короткозамкнених обмоток ротора будемо 

враховувати згідно [100,146] наступним чином: 

                  Rβ 1
2 2ном 2 R П

П

I -1R = R + ΔR s ;     1,5 β 2.5; 1 I I ;
I -1

⋅ ⋅ ≤ ≤ ≤ ≤                   (4.8) 

                  Хβ 1
2 2ном 2 X П

П

I -1X = X - ΔX s ;     0,75 β 1,25; 1 I I ;
I -1

⋅ ⋅ ≤ ≤ ≤ ≤                 (4.9) 

де R2ном, Х2ном – номінальні значення опору обмоток ротора, в.о.; ІП – пускове 

значення струму, в.о.; βX,βR– показники степеня; ΔR2,ΔХ2 – приріст параметрів, 

відповідно струму ІП, в.о.. 

 Значення βX,βR визначаються по характерним точкам механічної 

характеристики, координати яких являються паспортними  (довідниковими) 

даними. Вплив нелінійності параметрів вторинного контуру АД на величину 

струму та електромагнітного моменту в функції ковзання показано на рис.4.3–

4.4 для параметрів електричної заступної схеми, наведених в табл.4.2.  

 

 
 Рис. 4.3. Механічна характеристика асинхронного двигуна: 1-лінійні 

        параметри, 2- нелінійні параметри. 



110 
 

 
 Рис. 4.4. Зміна струму ротора І2 у функції ковзання: 1-лінійні  

       параметри, 2- нелінійні параметри.  
 
 Електромагнітний момент одночасно працюючих АД визначається за 

результатами розрахунку електричної заступної схеми наступним чином: 

                                                         
*

* 2 *1
Д 2 2 ni 1* *

1 2

ωM = I R k / ω .
ω - ω

                                   (4.10) 

 Зміну електромагнітного моменту АД при зміні частоти, або напруги 

живлення можна прослідкувати на рис. 4.5, де графік 1 відповідає умові змінної 

частоти (f) при  UД=const, а графік 2 - умові змінної напруги (UД) при  f=const.  

 
 Рис. 4.5. Момент асинхронного двигуна при змінній напрузі і частоті.  
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 Лінійний характер залежностей в робочому діапазоні зміни частоти 

обертання (0.86 - 1.1) в.о. свідчить про можливість реалізації сталого значення 

електромагнітного моменту при одночасній зміні напруги і частоти за умови 

UД/ω2=const. Дана умова буде мати місце при живленні гідронасосної станції 

від ВЕУ з синхронним генератором за сталого значення струму збудження.  

 Обертовий електромагнітний момент СГ визначається за результатами 

розрахунку заступної електричної схеми: 

                 
*

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

1 2

ωM = [I (R + R + R k ) + I R k + I R k ] / ω .
ω - ω

            (4.11) 

 Розрахунок струмів в (4.11) потребує визначення необхідного значення 

модуля Е(ni) в залежності від кількості одночасно працюючих гідронасосів, що 

може бути реалізовано шляхом побудови векторної діаграми напруг згідно 

теоретичних положень [145], або за наближеною заступною схемою СГ на  

рис.4.2. За приклад, виконаємо побудову векторної діаграми СГ для 

номінального режиму роботи (при UГ=1ej0°, I1=1ej-25.7°), для якого похибка 

визначення ЕРС за зазначеними варіантами має бути найбільшою. Для цього 

використаємо узагальнені значення параметрів явнополюсного СГ мегаватного 

класу потужності, наведені в табл.4.3 [145].  

Таблиця 4.3 

Параметри синхронного генератора у відносних одиницях 

Rа, в.о. Xad, в.о. Xaq, в.о. Xσa, в.о. cosφ 

0.02 0.85 0.6 0.12 0.9 

  

 Результати побудови представлені на рис.4.6, де вектор ЕОС =1.666ej25,7° 

отриманий згідно положень [145], а вектор ЕОВ =1.634ej30° - за наближеною 

заступна схемою.  

 Векторна діаграма напруг для всієї електричної заступної схеми в 

номінальному режимі роботи з урахуванням параметрів ЛЕП (рис.4.2) 

представлена на рис. 4.7. 
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Re
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I1(Xad-Xaq)sinψ 

I1Xσa

I1Ra

I1Xaq

EОВ

EОС

I1

 

Рис. 4.6. Векторна діаграма падінь напруг синхронного генератора. 
  
 В даному випадку для забезпечення номінального значення напруги на 

клемах АД гідронасосної станції (UД=1) значення ЕРС генератора повинно бути 

збільшене до Е=1,82.  

I1

Re

Im

ψ
 

θ 
φ

E

I1Xσa

I1(Xad-Xaq)sinψ 

I1Ra

I1Xaq

UГ

UД

UL

 

 Рис. 4.7. Векторна діаграма падінь напруги на елементах  

        електричної заступної схеми. 
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 Таким чином, застосування наближеної заступної схеми явнополюсного 

СГ надає можливості для математичного моделювання та проведення 

багатоваріантних автоматизованих розрахункових досліджень динаміки 

навантажувальних режимів роботи гідронасосної станції за електроживлення 

від ВЕУ з урахуванням стохастичної зміни швидкості вітру. 

 

4.4. Імітаційна модель динаміки обертового руху вітротурбіни та  

       багатоагрегатної гідронасосної станції  

 

 Реалізація математичної моделі (4.4) здійснюється в середовищі 

MatlabSimulink відповідно до імітаційної моделі на рис. 4.8.  

 
 Рис. 4.8. Імітаційна модель динаміки обертового руху вітротурбіни та  

                 гідронасосної станції.  
 
 Окремі складові моделі, а саме блок генерування стохастичних значень 

вітру і ВТ описані в п.2.1 і п.2.3, а гідронасос представлений в п.3.2. у вигляді 

графічної залежності (рис. 3.4). Реалізація електричного взаємозв'язку між 
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інерційними складовими полягає в розрахунку електричної заступної схеми, 

який здійснюється з використанням комплексних чисел в блоку «Real-

ImagToComplex». На початку розрахунку визначається необхідне значення 

ЕРС, за якого виконується умова UД=1 для заданої градації швидкості вітру. 

Алгоритм розрахунку заступної електричної схеми полягає в еквівалентуванні 

електричної схеми рис. 4.2 до вигляду на рис.4.9, де:  

                         2 μ
Д 1

2 μ

Z ZZ = Z + ;
Z + Z                              (4.12) 

E
ZД

ZLZГ

I1

 
 

 Рис. 4.9. Еквівалентна електричної заступної схема. 
 

 Запис всіх лінійних параметрів електричної заступної схеми здійснюється 

в блоку «Constant», а нелінійні параметри АД (4.8),(4.9) задаються 

функціональними залежностями та початковим значенням ковзання. Для 

розрахунку (Xad-Xaq)sinψ застосовуються блоки «ComplextoMagnitude-Angle» 

та «TrigonometricFunction».  Після визначення струму І1 розраховуються 

електромагнітні моменти АД та СГ по (4.10), (4.11).  

 Далі здійснюється розв’язок рівняння руху системи (4.4). Перше рівняння 

руху враховує різницю моментів ВТ і СГ, після чого отримане значення 

інтегрується блоком «Integrator» і ділиться через блок «Product»  на свою 

інерційну сталу часу HJ1, яка задана блоком «Constant». В результаті 

отримуємо частоту обертання ω*
1 для одного моменту часу із 10-хвилинного 

інтервалу. Відповідно розрахована частота обертання використовується для 

визначення моментів СГ і ВТ, ковзання АД та індуктивних опорів заступної 

схеми. 
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 Друге рівняння руху враховує різницю моментів АД і ГН, яка 

інтегрується блоком «Integrator», після чого ділиться через блок «Product» на 

інерційну сталу часу HJ2, що задана блоком «Constant». В результаті 

отримуємо частоту обертання ω*
2 і момент АД, момент і подачу води  

багатоагрегатною ГС, які змодельовані блоком «LookupTable».  

 Розглянемо особливості моделювання гідронасосної станції в складі 

декількох агрегатів однакової потужності. За приклад, виконаємо аналіз 

параметрів та характеристик ГС в складі п'яти агрегатів. Кількість одночасно 

працюючих агрегатів залежить від швидкості вітру і може змінюватись від 1 

до 5. Відповідно будуть змінюватись механічні характеристики АД і ГС, та 

характеристика подачі ГС, як показано на рис. 4.10.  

 

 
a                                                         b 

 Рис. 4.10. Механічна характеристика АД і ГН (а) та характеристика  

                  подачі ГС (b), де 1…5– кількість  одночасно працюючих  

         агрегатів в складі ГС. 
  
 В залежності від кількості одночасно працюючих агрегатів змінюються і 

параметри електричної заступної схеми, шляхом застосування коефіцієнта 

«kni», та значення ЕРС генератора для забезпечення умови UД=1 за 

номінального ковзання. Так, за використання СГ і АД з параметрами 
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наведеними в табл.4.2–4.3 і за результатами побудови векторної діаграми 

електричної заступної схеми, отримуємо наступні параметри для моделювання 

багатоагрегатної ГС, наведені в табл.4.4.  

Таблиця 4.4 

Параметри електричної заступної схеми для ГС в складі 5 агрегатів 

Кількість одночасно 
працюючих агрегатів, ni 

5 4 3 2 1 

kni , в.о. 1 1.25 1.66 2.5 5 
Е, в.о. 1.82 1.63 1.44 1.27 1.12 
Напруга UД, в.о. 1 
Ковзання– s, % 2.3 

  

 

 4.5. Моделювання динаміки процесу заряду басейна-акумулятора  

        багатоагрегатною гідронасосною станцією за живленням від 

        вітроелектричної установки з синхронним генератором за  

        стохастичної зміни швидкості вітру 

 

 Виконаємо аналіз динаміки процесу заряду для деяких характерних 

експлуатаційних випадків [148]. Спершу розглянемо випадок функціонування 

багатоагрегатної ГС (в складі 5 агрегатів) за швидкості вітру більше 

номінального значення (vном=12 м/с). Результати моделювання динаміки подачі 

води наведені на рис.4.11.  

 Миттєве значення швидкості вітру вище за номінальне, тому кут 

повороту лопаті змінюється від 1о до 10о згідно до закону керування в 

залежності від поривів. Наявні незначні пульсації подачі води станцією. Проте 

необхідно наголосити на тому, що за даної швидкості вітру, більшої за 

номінальну, осереднене значення подачі менше номінального. 

 За номінальної швидкості вітру результати моделювання наведені на рис. 

4.12. На інтервалах часу де пориви швидкості вітру менше номінального, кут 
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повороту лопатей ВТ не змінюється. Наявні значні пульсації подачі води, 

середнє значення якої менше номінального. 

 За швидкості вітру менше номінального значення ВЕУ не в змозі 

забезпечити функціонування ГС в складі 5 агрегатів, тому необхідно 

зменшувати навантаження шляхом зменшення кількості одночасно працюючих 

насосів (рис. 4.13). 

 Отримані результати моделювання динаміки подачі ГС засвідчують 

негативний вплив пульсацій швидкості вітру на досяжні обсяги накопичення 

води при живленні електронасосів від ВЕУ. 

 Результати моделювання динаміки процесу подачі ГС за двох одночасно 

працюючих агрегатів наведено на рис. 4.14. Використовувались розрахункові 

параметри відповідно до табл.4.4. Функціонування ВЕУ відбувається 

практично без регулювання кута повороту лопатей. Спостерігається подача 

води ГС з наявністю значних пульсацій.  

 
 Рис. 4.11.  Динаміка подачі ГС за vОС=15 м/с.  
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 Рис. 4.12.  Динаміка подачі ГС за vОС=12 м/с.  

 
 Рис. 4.13. Динаміка подачі ГС за vОС=11 м/с.  
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 Рис. 4.14. Динаміка подачі ГС при ni=2,  vОС=9 м/с.  

  

 4.6. Енергетична ефективність процесу заряду басейна-акумулятора  

        багатоагрегатною гідронасосною станцією за живленням від  

        вітроелектричної установки з синхронним генератором з  

        урахуванням стохастичної зміни швидкості вітру  

 

 Енергетичну ефективність процесу заряду будемо визначати за 

результатами річних обсягів подачі води гідронасосною станцією з різною 

кількістю насосів в її складі згідно положень (3.1), (3.2) за умови однакової 

номінальної потужності гідронасосної станції та ВЕУ. Розглянемо варіанти 

виконання станції в складі 1, 3, 5, та 8 агрегатів рівної потужності. 

Моделювання динаміки подачі води за стохастичної зміни швидкості вітру на 

10-хвилинному інтервалі осереднення виконуватимо згідно п.4.5 із 
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урахуванням обмежень, наведених в п.4.1. Для цього визначимо параметри 

електричної заступної схеми відповідно до зазначених варіантів виконання 

станції. У випадку станції в складі 5 агрегатів вони наведені в табл.4.4, а для 3 

та 8 агрегатів - в табл.4.5, табл.4.6. Номінальне значення швидкості вітру для 

ВЕУ складає 12 м/с, а закон керування кутом повороту лопатями ВТ наведений 

на рис. 2.18. Інерційні сталі часу ВЕУ та електронасосного агрегату складають 

6с та 5с відповідно, ККД вітротурбіни дорівнює 98%, а насоса - 87%. 

Параметри генератора та двигуна наведені в табл.4.3, табл.4.2.  

Таблиця 4.5 

Параметри електричної заступної схеми для ГС в складі 3 агрегатів 

Кількість одночасно працюючих агрегатів, ni 3 2 1 

kni 1 1.515 3.03 
ЕРС СГ  – Е, в.о. 1.82 1.49 1.21 
Напруга АД – UД, в.о. 1 
Ковзання – s, %  2,3 

 

Таблиця 4.6 

Параметри електричної заступної схеми для ГС в складі 8 агрегатів 

Кількість одночасно 
працюючих агрегатів, ni 

8 7 6 5 4 3 2 1 

kni 1 1.142 1.33 1,6 2 2.66 4 8 
ЕРС СГ – Е, в.о. 1.82 1.71 1.58 1.46 1.35 1,25 1.15 1.07 
Напруга АД – UД, в.о. 1 
Ковзання– s, % 2.3 

 

 Розрахункові дослідження виконувались для територій південного 

регіону країни з середньорічним значення швидкості вітру vОС=7 м/с на висоті 

100 метрів над земною поверхнею [149], яка відповідає висоті обертання осі 

ротора сучасних ВЕУ мегаватного класу потужності. Річний розподіл 

швидкості вітру представлявся імовірнісним розподілом Вейбула (3.9) з 
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параметрами γ=7.98 і β=1.25 (рис.4.15). Дискретність градацій швидкості вітру 

складала 1 м/с.  

 
 Рис. 4.15. Річний роподіл швидкості вітру на висоті 100 м. 

 

 Результати розрахункових досліджень річного розподілу накопичення 

подачі води ГС з різною кількістю гідронасосних агрегатів за градаціями 

швидкості вітру наведено на рис.4.16-4.19, де також зображено розподіл енергії 

вітрового потоку.  

 
 Рис. 4.16. Подача ГС в складі 1 гідронасоса. 
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 Рис. 4.17. Подача ГС в складі 3 гідронасосів. 

 
 Рис. 4.18. Подача ГС в складі 5 гідронасосів. 

 
 Рис. 4.19. Подача ГС в складі 8 гідронасосів. 
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 Порівняння інтегральних значень річних обсягів подачі води ГС з різною 

кількістю агрегатів в її складі наведено на рис.4.20, за результатами якого 

можна зробити висновок про доцільність застосування станцій в складі не 

менше 5 гідронасосних агрегатів. За цієї умови можна очікувати збільшення на 

40% річного обсягу накопичення води в порівнянні з варіантом виконання 

станції в складі одного агрегату. 

 

 Рис. 4.20. Ефективність гідростанції з різною кількістю агрегатів. 
 

 Досяжне значення коефіцієнта використання встановленої потужності 

(КВВП) ВЕУ при електроживленні ГС рівної потужності, але з різною 

кількістю гідронасосних агрегатів, наведено в табл.4.7 і знаходиться на рівні 

23-27%. 

Таблиця 4.7 

КВВП ВЕУ в залежності від кількості гідронасосних агрегатів в складі ГС 

Кількість гідронасосних 
агрегатів, n 1 3 5 8 

КВВП, % 19 23.6 26.56 26.66 
  

 Наявність нестаціонарності вітрового потоку спричиняє зменшення 

КВВП ВЕУ в діапазоні зміни швидкостей вітру менше номінального значення 

на 10-20%, а за швидкостей вітру більше номінального значення зменшення 

КВВП складає біля 2%. 
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 4.7.  Висновки до розділу 
 
 1. Розроблено нову математичну модель процесу заряду басейну 

гідроакумулювальної електростанції від вітроелектричних установок у вигляді 

системи нелінійних диференційних рівнянь, що описує динаміку обертового 

руху двомасової аероелектрогідродинамічної системи, що функціонує за 

стохастичної зміни швидкості вітру та враховує нелінійність аеродинамічної 

характеристики вітротубіни, електричних опорів генератора та приводного 

двигуна, а також механічної характеристики гідронасосу. 

 2. Розроблено нову заступну електричну схему зв’язку між синхронним 

явнополюсним генератором ВЕУ і приводними асинхронними двигунами 

багатоагрегатної гідронасосної станції з урахуванням нелінійності параметрів 

синхронного генератора та асинхронного двигуна.  

 3. Розроблено імітаційну модель динаміки обертового руху ВЕУ з 

синхронним явнополюсним генератором багатоагрегатної гідронасосної станції 

з приводом від асинхронних двигунів. 

 4. Проведено розрахункові дослідження динаміки та енергетики процесу 

накопичення води в басейні-акумуляторі гідроакумулювальної електростанції 

при електроживленні багатоагрегатної гідронасосної станції від ВЕУ з 

синхронним генератором. Найбільша енергетична ефективність процесу 

досягається за кількості гідронасосних агрегатів в складі станції не менше 

п'яти.  

 5. Виконання гідростанції в складі 5-и і більше гідронасосних агрегатів 

збільшує обсяги накопичення води на 40% в порівнянні зі станцією такої ж 

потужності з одним агрегатом. 

 6. Значення коефіцієнта використання встановленої потужності (КВВП) 

ВЕУ для заряду басейну гідроакумулювальної станції знаходиться на рівні 23-

27%. Наявність стохастичної складової швидкості вітру призводить до 

зменшення КВВП на 20% в порівнянні з осередненим значенням швидкості 

вітру.  
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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 відхилення складає менше 3%. Інтервал кореляції дорівнює біля (7-

8) с, що за сукупністю наведених властивостей є достатньою умовою 
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ергодичності моделі і обґрунтовує можливість застосування однієї реалізації 

для оцінки енергетичних показників процесу накопичення енергії вітру. 

Визначено, 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 
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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 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.  
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 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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