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Основні характеристики та принципи перетворення енергії вітру. Засоби 

для перетворення енергії вітру. Особливості розвитку світової 

вітроенергетики і вітроенергетики України. Нові можливості та 

перспективи вітроенергетики 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРИНЦИПИ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ЕНЕРГІЇ ВІТРУ 

Вітер фактично є однієї з форм сонячної енергії: частина енергії Сонця 

перетворюється в кінетичну енергію потоку повітряних мас, яка виникає 

внаслідок нерівномірного нагрівання Сонцем поверхні Землі. Вітрові потоки 

різної потужності є майже в будь-якому місці земної кулі. Одним із основних 

факторів, який визначає доцільність впровадження вітроенергетичного 

обладнання в певній місцевості, є рівень питомої потужності вітрового 

потоку (це потужність, віднесена до 1 м2 площі, перпендикулярної напряму 

вітру).  

, Вт/м2, 

де  – густина набігаючого повітряного потоку, кг/м3; 

V – швидкість набігаючого повітряного потоку, м/с. 

Середня густина набігаючого вітрового потоку визначається як добуток 

масової густини повітря – 0,125 кг·с2/м4 та прискорення сили тяжіння – 9,8 

м/с2 і становить 1,225 кг/м3 при температурі 15 °С і атмосферному тиску 

0,0981 МПа (760 мм рт. ст.), ця величина дещо змінюється при змінні 

кліматометеорологічних умов.  

Таким чином, питома потужність вітрового потоку, що діє на 1 м2 площі 

вітроколеса, визначається як 0,613 . Як видно, самою важливою складовою, 

яка визначає потужність вітрової енергії, є швидкість вітру, на яку в першу 

чергу і орієнтується при виборі та впровадженні вітроенергетичного 

обладнання.  

Вітер на різних висотах в атмосфері Землі для кожної точки її поверхні 

характеризується швидкістю, яка є випадковою змінною в просторі й часі, що 

залежить від багатьох факторів: особливостей місцевості, сезону року, 

погодних умов. Відповідно всі процеси, прямо пов’язані з використанням 

поточного значення швидкості вітру, зокрема генерація електроенергії у 

вітроелектричних установках, мають складний випадковий характер, їх 

характеристики мають статистичні розбіжності і невизначеність середніх 

очікуваних значень. Тому на сучасному рівні досліджень завдання оцінки 

цих процесів сформулюється як створення імовірнісного опису випадкового 
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процесу за допомогою розбивки всього процесу на окремі часові інтервали, у 

межах кожного з яких можна використовувати наближення стаціонарності, 

тобто незалежності всіх обумовлених параметрів від часу. Як період 

стаціонарності можуть бути прийняті різні тимчасові інтервали з 

відповідною точністю опису залежно від реальних умов випадкового 

процесу. Зокрема, у деякому наближенні можна вважати процес 

стаціонарним у всьому розглянутому часі, наприклад, протягом року.  

Для систематизації характеристик вітрової енергії в конкретному регіоні 

з метою визначення доцільності та ефективного її використання в певній 

місцевості розробляється вітровий кадастр, що представляє собою сукупність 

аерологічних і енергетичних характеристик вітру, визначених за 

результатами багаторічних спостережень. Це дозволяє визначити доцільність 

застосування вітроенергетичного обладнання, а також доцільні параметри та 

режими роботи ВЕУ.  

Основними характеристиками вітрового кадастру є: 

- середньорічні, середньомісячні та середньодобові швидкості вітру; 

- максимальна швидкість вітру;  

- залежність швидкості вітру від висоти;  

- повторюваність швидкості вітру та його напрямків протягом року, 

сезону, місяця;  

- дані про пориви, про періоди і терміни відсутності вітру;  

- питома потужність і питома енергія вітру. 

Основною характеристикою вітру, що визначає його інтенсивність і 

ефективність використання вітрової енергії, є його середня швидкість за 

певний період часу, наприклад за добу, місяць, рік або кілька років. Середня 

швидкість вітру представляється як середньоарифметичне значення, 

отримане з ряду вимірів швидкості, проведених через рівні інтервали часу 

протягом заданого періоду. Загальна формула для визначення всіх шуканих 

середніх значень швидкості вітру V має вигляд:  

, 

де  – повне число всіх вимірів; 

 – порядковий номер виміру ( ; 

– відповідне випадкове значення швидкості вітру.  

Для одержання достовірних даних про середні швидкості вітру, що 

визначають його енергетичну здатність, виникає питання про 

репрезентативність вибірки випадкових значень швидкості, тобто про 

необхідний обсяг і тривалість вимірів. У загальному випадку зі збільшенням 
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обсягу одержуваних даних точність і вірогідність середніх значень, що 

обчислюються, підвищується. Для чисельної оцінки використовується 

коефіцієнт варіації середніх швидкостей, що зазвичай зменшується при 

збільшенні періоду усереднення, тобто, наприклад, середня багаторічна 

швидкість має менший розкид, ніж багаторічна середньомісячна швидкість.  

При використанні даних метеоспостережень про середні швидкості вітру 

необхідно враховувати, що вони відповідають конкретним рельєфним і 

ландшафтним умовам у районі метеостанції і певній висоті над поверхнею 

Землі (висоті флюгера). Для різних станцій ці умови можуть значно 

відрізнятися. Тому прийнято приведення середньої багаторічної швидкості 

вітру до порівняних умов щодо відкритості та рівності місцевості. Для 

врахування умов місцевості розроблено різні класифікації відкритості 

місцевості; при всіх розбіжностях, вони мають одну загальну властивість – 

лінійну залежність наведеної середньорічної швидкості від номера 

(коефіцієнта) класу , відн. од.: 

, 

де  – постійна, що має розмірність швидкості, яка визначає вітрову 

обстановку на місцевості і відрізняє одну класифікацію від іншої; це 

дозволяє встановити їх приблизну відповідність одна одній.  

Важливе значення для оцінки вітроенергетичного потенціалу певної 

місцевості та ефективності його використання за рахунок врахування ступеня 

погодженості графіка надходження вітрової енергії з графіком енергетичного 

навантаження споживачів мають характеристики зміни середньої швидкості 

вітру впродовж певного періоду. Добовий хід середньої швидкості вітру – це 

зміна швидкості вітру протягом доби, усереднена на протязі всієї доби у 

певному місяці і за багаторічними спостереженнями. Річний хід середньої 

швидкості вітру – це зміна протягом року багаторічної середньомісячної 

швидкості вітру.  

При визначенні енергетичного потенціалу вітру обов’язково необхідно 

враховувати висоту дії вітрового потоку. Відомо, що швидкість вітру зростає 

з висотою по ступеневому закону:  

, 

де  та  – швидкість вітру на розрахунковій висоті  та на 

стандартній висоті флюгера ; показник ступеня  залежить від швидкості 

вітру, зменшуючись зі збільшенням останньої. Залежність значення 

показника  від швидкості вітру показана в таблиці. 
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, 

м/с 

0 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 11,5 12 12,5 13 14 14,5 

 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,135 0,13 0,125 

 

Тому енергетичний потенціал вітру в одній місцевості може суттєво 

відрізняється на різних висотах приземного шару повітря, причому значне 

збільшення енергетичного потенціалу вітру спостерігається на висоті 60-100 

метрів, потім інтенсивність його росту сповільнюється і на висоті декількох 

сотень метрів практично припиняється.  

Перетворення енергоресурсів повітряного потоку (вітру) здійснюється за 

допомогою вітроенергетичних установок, що перетворюють кінетичну 

енергію повітряного потоку в механічну енергію.  

Потужність вітроенергетичної установки () визначається за формулою: 

Вт, 

де  – коефіцієнт використання енергії вітру; 

 – потужність повітряного потоку, Вт. 

Величина коефіцієнта  у найбільш розповсюджених вітроустановок 

може досягати 0,45, тоді як теоретична межа за різними літературними 

джерелами дорівнює 0,593 та 0,687.  

Потужність повітряного потоку  визначається за формулою: 

, Вт 

де  – густина повітря (при нормальних умовах = 1,293 кг/м3); 

 – швидкість незбуреного повітряного потоку, м/с; 

 – площа обмаху поверхні вітроустановки, м2. 

Величина швидкості вітру  для визначення номінальної потужності 

вітроустановки вибирається рівною 1,6, де  – середньорічна швидкість вітру в 

районі розташування вітроустановки. Потужність вітрового потоку 

пропорційна кубу швидкості вітру , тому надзвичайно важливим є вибір 

місця розташування вітроустановки з тим, щоб величина  була якомога 

більша. Для визначення найбільш сприятливих районів для установки 

вітрових агрегатів проводять анемометричну розвідку і складають вітрові 

кадастри.  

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВІТРУ 
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Вітроенергетична установка – комплекс технічних пристроїв для 

перетворення кінетичної енергії вітрового потоку в будь-який інший вид 

енергії. До складових вітроенергетичної установки входять власне 

вітроагрегат (вітродвигун у комплекті з однієї або кількома робочими 

машинами), акумулюючий або резервуючий пристрій та системи 

автоматичного управління й регулювання режимами роботи. У деяких 

випадках застосовується дублюючий невітровий двигун.  

Вітродвигун – двигун, що використовує кінетичну енергію вітру для 

виробництва механічної енергії. У якості робочого органу вітродвигуна, що 

сприймає енергію вітрового потоку і перетворює її в механічну енергію 

обертання валу, застосовують ротор, вітроколесо, барабан тощо. Залежно від 

типу робочого органу та положення його відносно вітрового потоку 

розрізняють карусельні (або роторні) вітродвигуни, барабанного типу і 

крильчаті.  

У якості акумулюючого пристрою часто застосовують наповнену водою 

ємність або батареї електрохімічних акумуляторів; для короткочасного 

запасу енергії та вирівнювання споживаної потужності при незначних змінах 

швидкості вітру можуть бути використані інерційні акумулятори. 

Дублюючий невітровий двигун (як правило, двигун внутрішнього згорання) 

використовують у періоди відсутності потоку вітрової енергії і в тих 

випадках, коли через зниження швидкості вітру потужність, що розвивається 

вітродвигуном, стає нижчою від номінальної або недостатня для живлення 

електроенергією всього приєднаного навантаження.  

Системи автоматичного управління та регулювання служать для 

вмикання й вимикання вітрового двигуна (залежно від режимів вітру та 

навантаження ступеня заповнення резервуючої ємності водою, заряду 

акумулятора і т.д.), для контролю за роботою головних елементів вітрової 

установки, узгодження режимів спільної або паралельної роботи вітрового та 

теплового двигунів і т.ін.  

Розрізняють вітроустановки спеціального призначення – насосні або 

водопідйомні, електричні зарядні, млинові, опріснювальні тощо) та 

комплексного використання (вітросилові та вітроелектричні). У силових 

вітроустановках від механічної трансмісії вітродвигуна приводять в дію 

виконуючі машини; в електричних вітроустановках генерована 

електроенергія передається на електродвигун виконуючих машин. Залежно 

від типу і характеристик вітродвигунів та робочих машин вітроустановки 

можуть бути тихохідними, середньої швидкохідності і швидкохідними. 

Встановлена (розрахункова) потужність вітроустановки залежить головним 

чином від діаметра вітроколеса і показника швидкості вітру. Вітроустановки 
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працюють зі змінюваною у широких межах частотою обертів вітроколеса і, 

відповідно потужністю.  

Перетворення кінетичної енергії повітряного потоку при застосуванні 

вітроенергетичного обладнання здійснюється шляхом його взаємодії з 

робочими органами вітроустановками, які можуть бути виконанні у 

наступному вигляді: 

a) лопатей (плоских, увігнутих або з аеродинамічним профілем); 

b) циліндрів А.Флетнера; 

c) осцилюючих предметів, наприклад, тросів; 

d) системи з електродними сітками електрогідравлічного 

динамічного  генератора.  

Найбільш розповсюдженими робочими органами вітроустановок є 

лопаті з аеродинамічним профілем. Вітроустановки з робочими органами у 

вигляді осцилюючих предметів і електрогідравлічного динамічного 

генератора знаходяться в стадії експериментів. Результати досліджень 

свідчать, що такого роду вітровим установкам властиві низький коефіцієнт 

використання енергії вітру і складності агрегатування з навантаженням. Тому 

нижче розглянуто вітрові установки з робочими органами, виконаними у 

вигляді лопатей.  

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ І 

ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ 

 

Історія розвитку вітроенергетики 

Перші прості вітродвигуни застосовували за глибокої давнини в Єгипті і 

Китаї. У Єгипті (біля м. Александрії) збереглися залишки кам’яних вітряних 

млинів барабанного типу, побудованих ще в 2-1 ст. до н.е.  

У 7 ст. н.е. перси будували вітряні млини вже більш довершеної 

конструкції – крильчаті. Дещо пізніше, приблизно в 8-9 ст., вітряні млини 

з’явилися на Русі і в Європі. Починаючи з 13 ст., вітродвигуни отримали 

широке розповсюдження в Західній Європі, особливо в Голландії, Данії і 

Англії, для підйому води, помолу зерна і приведення в рух різних верстатів.  

Максимальне поширення вітряних млинів спостерігалось у 1700-ті роки 

на рівнинах Голландії, Німеччини, Італії, Іспанії, України, Росії. У 30-х роках 

18 ст. у Голландії працювало 1200 вітроустановок, які захищали 2/3 території 

країни від заболочування грунтів. До кінця 19 ст. у Голландії нараховувалось 

більше 10 тисяч вітроустановок, а в маленькій Данії – 30 тисяч для побутових 

потреб і 3 тисячі вітродвигунів, що використовувались у промисловості.  
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Україна має багатовікові традиції використання енергії вітру. 

Вітродвигуни для перекачування води та помолу зерна мали масове 

поширення на всій її території – до 1917 року їх загальна потужність 

становила близько 1400 МВт.  

На початку ХІХ ст. великий англійський фізик Майкл Фарадей відкрив 

явище електромагнітної індукції. Результати його досліджень започаткували 

еру електрифікації в історії людства. Фарадею та деяким його 

колегамфізикам і інженерам вдалося розробити пристрої для генерації 

електричного струму, які перетворюють в електроенергію механічну енергію 

обертання. Оскільки в утилізації енергії вітру людство також мало 

величезний досвід, досить скоро були виконані перші спроби 

перетворювання механічної енергії вітру в електроенергію.  

Перша вітрова електроустановка (ВЕУ), була побудована у Шотландії в 

1887 р. професором Джеймсом Блісом із Глазго (рис.). Вона мала висоту 10 

м, була встановлена в саду його дачі в Марикірке і використовувалася для 

зарядки акумуляторів і живлення освітлення в котеджі. Бліс запропонував 

надмірну електрику мешканцям Мерікірка для освітлення головної вулиці, 

проте вони відхилили пропозицію, оскільки думали, що електрика була 

«роботою диявола». Хоча пізніше він побудував ВЕУ для забезпечення 

аварійного живлення у місцевій лікарні та амбулаторії Монтроуз, винахід так 

і не завоював популярність, оскільки технологія не вважалася економічно 

життєздатною. 

 
Рис. ВЕУ Дж. Бліса 
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Подальший розвиток вітроенергетики перекинувся до Північної 

Америки, де Чарльз Ф. Браш (1849-1929) – один із засновників американської 

електричної індустрії – протягом зими 1887-88 рр. побудував те, що сьогодні 

називається першою автоматично керованою вітровою турбіною для 

виробництва електроенергії. Діаметр ротора становив 17 м, і ротор мав 144 

лопаті, виготовлені з кедра (рис.). Турбіна пропрацювала 20 років, протягом 

яких заряджала батареї в підвалі під турбіною. 

 
Рис. Вітрова електрична турбіна Ч. Браша (1888 р.) 

 

Не дивлячись на значні розміри турбіни, на ній було встановлено 

генератор потужністю всього 12 кВт.  

У 1891 р. датчанин Поль ля Кур розробив електропривід з генератором, 

що дозволяв підключатися до найбільш ефективних на той час за своєю 

конструкцією вітряних млинів (рис.) і виробляти електроенергію. До кінця 

Першої світової війни подібні установки, потужністю до 25 кВт, набули 

широкого поширення в Данії. 

У 1897-му він побудував модифікований варіант вітряка, який 

пропрацював 30 років. Ля Кура по праву вважають засновником 
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вітроенергетичної науки. Найбільш вагомі результати його наукових 

досліджень: 

- аеродинамічна труба для продування моделей вітряних млинів, щоб 

домогтися оптимальної форми лопатей вітряної турбіни;  

- перші результати з вирішення проблеми нерівномірності виробництва 

енергії від вітряної електростанції і її споживання;  

- вперше використано електроенергію від вітряка для виробництва 

водню електролізом. Згідно ідей ля Кура водень використовується для 

освітлення, зварювання, виробництва добрив, а також для 

акумулювання електроенергії;  

- Поль ля Кур є автором перших спеціальних курсів з вітроенергетики, 

засновником першої у світі наукової школи з вітроенергетики. 

 
Рис. Вітряні млини Поля ля Кура 

 

Цікавою є характерна для радянського часу історія Кримської ВЕС. 

Ініціатором її створення був нарком (міністр) важкої промисловості СРСР С. 

Орджоникідзе. Він відпочивав на початку 30-х років біля Чорного моря і 

потерпав від перебоїв з електрикою. Наркому прийшла в голову 

думкапобудувати в Криму потужну вітрову електростанцію (ВЕС). Для 

виконання проєкту ВЕС було оголошено всесоюзний конкурс. В цей час в 

Новосибірську жив наш земляк, полтавчанин Ю.В. Кондратюк, куди його 

було безпідставно заслано радянською владою. Сьогодні ця людина відома у 
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всьому світі як творець теорії міжпланетного польоту, яку в чистому вигляді, 

без жодних доповнень, через цілих сорок років було використано 

американцями в польоті на Місяць. Ю. Кондратюк почав виконувати проєкт 

ВЕС, ескіз якого було завершено в листопаді 1932 р. На конкурсі ВЕС проєкт 

Ю. Кондратюка було визнано кращим. 

Остаточно технічний проєкт було доопрацьовано до середини лютого 

1934 р. У 1937 р. на горі Ай-Петрі в Криму за підготовленими робочими 

кресленнями почалося будівництво фундаменту ВЕС.  

На цей проєкт Кондратюк витратив майже шість років роботи. Проєктна 

потужність ВЕС складала 12 МВт, що майже в два рази перевищувало 

потужність першої радянської дослідної атомної електростанції.  

Вітрова електрична установка Кондратюка складалася із залізобетонного 

трубчастого стовбура, який конічною основою спирався на підп’ятник. 

Стовбур мав висоту 150 м. На висоті 120 м на стовбурі було зроблено 

консольний комір із залізобетону. По цьому коміру перекочувався «потяг» з 

візків із вертикальними і горизонтальними колесами. На вершині стовбура 

встановлено машинне відділення з генератором і вітроколесом з чотирма 

лопатями діаметром 80 м (рис. 1).  

Існував і другий варіант проєкту − на 165-метровій вежі на двох ярусах 

розміщались два вітроколеса діаметром 80 м кожне (рис. 2). 

 
Рис. 1. Вітрова електрична установка Ю. 

Кондратюка (варіант 1) 

 

Рис. 2. Вітрова електрична установка Ю. 

Кондратюка (варіант 2) 

 



У лютому того ж року загинув ініціатор створення ВЕС — Серго 

Орджонікідзе. І вже в 1938 р. Головенерго СРСР ухвалило рішення про 

припинення проєктування і будівництва потужних вітроелектростанцій.  

У 1941 р. на пагорбі Грандпас-Ноб, поблизу Ратленда (шт. Вермонт, 

США), було споруджено генератор фірми «Smith-Putnam» (рис.), 

розрахований на потужність 1250 кВт при швидкості вітру 60 км/год. Висота 

вежі була 33 м, кожна з двох лопатей важила 8 т при їх загальній довжині 54 

м. 

 

 

Рис. ВЕУ «Smith-Putnam» 

 

Підключений до енергетичної мережі, цей генератор поставляв 

електроенергію протягом 3,5 років. Енергетична компанія використовувала 

вітрогенератор у комбінації із гідрогенератором, який відключався в періоди 

наявності необхідної сили вітру. Проте у 1945 р. раптовий сильний вітер 

зламав одну з лопатей, відкинувши її на 280 м. Нестача матеріалу у часи 

війни перешкодила відновленню вітродвигуна, але його робота все ж таки 

довела можливість використання вітру для отримання промислової енергії.  
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Після Першої світової війни енергетики майже повністю втратили 

інтерес до вітроенергетики. Справа в тому, що на той час геологи вже 

відкрили значну кількість родовищ органічного палива – газу, нафти, вугілля 

– розташованих у багатьох країнах світу. Ціни на енергоносії не включали в 

себе ні політичної, ні екологічної складових, що знецінювало переваги 

вітроенергетики. 

Інтерес до неї повернувся в 70-х роках ХХ ст. після того, як більшість 

країн-постачальників нафти, об’єднавшись, почали торгувати нафтою за 

неринковими принципами. У відповідь держави деяких розвинених країн 

світу (Данії, США, Німеччини) «зробили ставку» на розвиток 

вітроенергетики. Державну підтримку отримали науково-технічні інновації у 

вітроенергетиці.  

Закони фізики стверджують, що обсяг електроенергії, виробленої ВЕУ 

протягом одиниці часу, прямо пропорційний площі захоплюваної поверхні 

вітроколеса (або квадрату діаметра вітроколеса) і кубу швидкості вітру. Тому 

значні зусилля розробники ВЕУ докладають до збільшення довжини лопатей 

ВЕУ і до збільшення висоти осі ротора. Наслідком останнього і є збільшення 

швидкості вітрового потоку через зменшення його тертя об землю.  

Характерна сучасна ВЕУ (рис.) є грандіозною спорудою з трьома 

лопатями на горизонтальній осі, розташованій на висоті не менше 100 м, і 

вітроколесом з діаметром 150 м. (Таким чином, площа захоплюваної 

поверхні вітроколеса більш, ніж в два рази, перевищує площу футбольного 

поля!). Потужність такої ВЕУ становить 5 МВт (5000 кВт).

 
Рис. Сучасна ВЕУ General Electric GE 5.3-158 
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Вже на початку ХХІ ст. вітроенергетика стала найбільш інвестиційно 

привабливої галуззю електроенергетики з екологічно чистою найдешевшою 

електроенергією, виробленою без застосування імпортних енергоносіїв. 
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Світова вітроенергетика 

Надалі представлено дані щодо фактичного стану і прогнозу розвитку 

світової вітроенергетики. На рис. представлено прогноз динаміки загальної 

встановленої потужності оншорних ВЕС у світі. Загальна встановлена 

потужність оншорних ВЕС має зрости з 2018 р. по 2030 р. в 3.3 рази з 

середнім річним темпом росту 1.10 (10 %). 

 
Рис. Глобальна динаміка загальної встановленої потужності оншорних 

ВЕС. Підготовлено за даними IRENA (2019) 

 

 
Рис. Світова динаміка середніх питомих інвестицій в оншорні ВЕС. 

Підготовлено за даними IRENA (2019) 

 

Середні питомі інвестиції в оншорні ВЕС мають знизитись з 2018 р. по 

2030 р. на 28 %. 
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Рис. Глобальний середньозважений КВВП нових оншорних ВЕС. 

Підготовлено за даними IRENA (2019).  

 

Середньозважений КВВП нових оншорних ВЕС зросте з 2018 р. по 2030 

р. в 1.25 рази. 

 

 
Рис. Глобальна динаміка приведеної собівартості електроенергії (LCOE) 

оншорних ВЕС. Підготовлено за даними IRENA (2019) 

 

Приведена собівартість електроенергії (LCOE) оншорних ВЕС 

зменшиться з 2018 р. по 2030 р. в 1.5 рази. 
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Рис. Глобальна динаміка розміру і потужності оншорних ВЕУ 

 
Рис. Глобальна динаміка середніх питомих інвестицій в офшорні ВЕС 

Підготовлено за даними IRENA (2019) 

 

Середні питомі інвестиції в офшорні ВЕС зменшаться з 2018 р. по 2030 

р. на 44 %. 

 
Рис. Глобальна динаміка середньозваженого КВВП офшорних ВЕС. 

Підготовлено за даними IRENA (2019) 



18 
 

Середньозважений КВВП нових офшорних ВЕС зросте з 2018 р. по 2030 

р. на 9 %. 

 
Рис. Глобальна динаміка приведеної собівартості електроенергії (LCOE) 

офшорних ВЕС. Підготовлено за даними IRENA (2019)  

 

Приведена собівартість електроенергії (LCOE) офшорних ВЕС 

зменшиться з 2018 р. по 2030 р. на 46 %, в середньому в рік на 5 %. 

 
Рис. Глобальна динаміка максимальних розміру і потужності офшорних ВЕУ 
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Рис. Основні виробники ВЕУ в 2018 р. 

 

 
Рис. Глобальна динаміка кількості робочих місць у вітроенергетиці 

 

Даний показник зросте з 2018 р. по 2030 р. в 3.22 рази з середнім річним 

темпом росту 1.10 (10 %). 

 

Вітроенергетика України 

 

В 1994 р. було розпочато створення вітроенергетичної галузі 

промисловості України на базі ринкових засад та під контролем і за 

підтримки держави.  

Державна підтримка полягала у створенні сприятливих умов для 

інвесторів, яким надали ліцензії на право виготовлення в Україні вітротурбін. 

Для сприяння інвесторам було прийнято необхідні нормативно-правові акти, 
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які закріпляли права інвесторів на отримання виплат роялті за передачу 

технологій державним машинобудівним підприємствам, більшість з яких 

використовувала ці технології для конверсії військового виробництва.  

Таким чином Україна, яка отримала у спадок від Радянського Союзу 

одну з найбільших часток (біля 30 %) військово-промислового комплексу 

(ВПК), почала одночасно вирішувати проблеми створення нових 

екологічночистих енергетичних потужностей і конверсії підприємств ВПК, 

які простоювали через відсутність оборонних замовлень.  

На виконання цього завдання була спрямована «Комплексна програма 

будівництва вітрових електростанцій» (надалі – «Комплексна програма»), 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України «Про будівництво 

вітрових електростанцій» від 15.06.1994 №415. Фінансування цієї програми, 

яке було досить обмеженим, відбувалось за рахунок збільшення на 0.75 % 

тарифів на весь обсяг електроенергії. У рамках виконання «Комплексної 

програми» будувалися державні ВЕС, обладнання для яких 

виготовлялосьдержавними підприємствами України. Керування 

«Комплексною програмою» виконувалось Міжвідомчою координаційною 

радою з вітроенергетики.  

Промислово-технологічна база конверсійних підприємств створювалась 

на основі ліцензій, які були передані українській стороні провідними на той 

період компаніями «Кенетек Уіндпауер» (США) та «Турбовіндс» (Бельгія) 

для організації виготовлення ВЕУ USW56-100 потужністю 107.5 кВт (1994 – 

2006 роки) та ВЕУ Т600-48 потужністю 600 кВт (2003 – 2008 роки).  

На конкурентній основі було вибрано головний завод по виготовленню 

ліцензійних ВЕУ – ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний 

завод ім. О.М. Макарова» (м. Дніпро). На це підприємство було покладено 

завдання створення сучасного складального виробництва ліцензійних ВЕУ, 

організація кооперації машинобудівних підприємств, а також 

безпосереднього виготовлення деяких складних та відповідальних 

компонентів (лопатей із композитних матеріалів, веж, головних рам та ін.).  

Результати виконання «Комплексної програми» за період 1994 - 2010 рр. 

представлено нижче.  

Було створено вітроенергетичну галузь вітчизняного машинобудування, 

основою якої стало 31 машинобудівне підприємство, які виготовляли 

компоненти для ліцензійних ВЕУ.  

На рисунках нижче представлено фотографії деяких ділянок процесу 

виробництва компонент ліцензійних ВЕУ на українських машинобудівних 

підприємствах. 
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Рис. Збирання модуля вітротурбіни Т600-48 на ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» 

 

 
Рис. Виробництво веж вітротурбіни Т600-48 на ДП «Виробниче об’єднання 

Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» 
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Рис. Виробництво лопатей для вітротурбін Т600-48 на ВО «Південний 

машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» 

 

На базі ліцензійних ВЕУ побудовано шість промислових державних 

ВЕС:  

 Новоазовська ВЕС у Донецькій області потужністю 25.5 МВт;  

 Мирнівська ВЕС у Автономній Республіці Крим потужністю 26.4 

МВт;  

 Донузлавська ВЕС у Автономній Республіці Крим потужністю 18.3 

МВт;  

 Тарханкутська ВЕС у Автономній Республіці Крим потужністю 16.7 

МВт;  

 Східно-Кримська ВЕС у Автономній Республіці Крим потужністю 2.8 

МВт;  

 Сивашська ВЕС у Херсонській області потужністю 2.9 МВт.  

Також побудовано експериментальну Трускавецьку ВЕС потужністю 

0.75 МВт у Карпатських горах (Львівська область). На рисунках 

представлено фотографії деяких перших в Україні промислових ВЕС. 
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Рис. Тарханкутська ВЕС 

 
Рис. Мирнівська ВЕС 

 

На основі головного підприємства України з вітроенергетичної техніки – 

ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. 

Макарова» – була створена система взаємодії усіх машинобудівних 

підприємств, залучених до кооперації виробництва вітротурбін першого та 

другого поколінь, що дозволяло координувати розвиток вітроенергетики 

України.  

За рахунок інвестицій компаній ліцензіатів («Кенетек Уіндпауер» та 

«Турбовіндс») в обсязі 5 млн. доларів США була виконана підготовка 
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виробництва на заводах, які входили до кооперації машинобудівних 

підприємств, шляхом передачі цим підприємствам обладнання та сучасних 

технологій у галузі нових матеріалів, механічної обробки металів, ливарного 

виробництва та ін. 

У період 1994-2010 рр. на вітчизняних підприємствах були виготовлені 

774 вітротурбіни першого покоління USW56-100 потужністю 107.5 кВт та 24 

вітротурбіни другого покоління Т600-48 потужністю 600 кВт, які стали 

основою подальшого розвитку української вітроенергетики.  

Збудовані на основі ліцензійних вітротурбін шість державних 

промислових ВЕС загальною потужністю 92.6 МВт стали першими 

об’єктами такого типу у альтернативній енергетиці пострадянських країн.  

Була створена система підготовки кадрів для експлуатації ВЕС, яка 

дозволила організувати ефективну експлуатацію цих об’єктів. Для прикладу, 

показники експлуатації Тарханкутської ВЕС потужністю 20.7 МВт на момент 

її націоналізації окупаційною владою Криму склали: рентабельність ВЕС – 

186 %, коефіцієнт готовності вітротурбін – 96 %.  

За спільним рішенням уряду і Національної академії наук України, в її 

структурі була створена наукова база для української вітроенергетики, 

основні наукові дослідження та практичні розробки виконувались Інститутом 

відновлюваної енергетики та Міжгалузевим науково-технічним центром 

вітроенергетики.  

Для координації досліджень та наукового супроводу Комплексної 

програми будівництва ВЕС було прийнято рішення про створення 

Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики (МНТЦВ) на базі 

інституту електродинаміки НАН України згідно постанови Президії НАН 

України №128 від 28.04.2000 р.  

До основних напрямів діяльності МНТЦВ було віднесено: формування 

перспективних науково-технічних напрямків розвитку вітроенергетики в 

Україні; організацію та проведення експертизи наукових, 

технічних,соціально-економічних програм і проєктів у цій галузі; техніко-

економічне обґрунтування проєктів з вітроенергетики з урахуванням 

основних показників типу вітрових характеристик, виробітку електроенергії і 

її собівартості, розміру капіталовкладень, тощо.  

Після створення Інституту відновлюваної енергетики НАН України у 

2004 р. МНТЦВ був перейменований у ДП «Міжгалузевий науково-

технічний центр вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН 

України».  

У процесі науково-технічного супроводу Комплексної програми 

будівництва ВЕС було визначено перспективні території для будівництва, 



25 
 

розроблено техніко-економічні оцінки будівництва вітростанцій, виконано 

моделювання для оптимальних розстановок вітроагрегатів на майданчиках 

вітростанцій, а також подальший аналіз і оптимізація їх роботи з 

використанням новітніх технічних та інформаційних технологій.  

Важливим напрямом досліджень було встановлення енергетичної 

сумісності вітростанцій у складі електросистеми, були вирішені питання 

компенсації реактивної енергії вітростанцій, знижені рівні перенапруг 

устаткування вітростанцій в процесі експлуатації.  

Станом на початок 2020 року загальна встановлена потужність ВЕС в 

Україні становила 1.17 ГВт. 
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Методи визначення енергетичного потенціалу вітру. Енергетичні 

ресурси вітру в Україні та оцінка можливостей його промислового 

освоєння 

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТРУ 

Теоретичний потенціал вітрової енергії – це частина 

середньобагаторічної сумарної вітрової енергії, доступної для використання 

на певній на певнiй площинi протягом одного року. При розгляді регіону вiн 

представлясться як сукупнiсть дiлянок або зон, у кожнiй з яких питома 

потужнiсть вiтровоiї eнeprії, а також географiчнi, клiматичнi та погоднi 

умови с однорiдними на всiй площинi зони. Як правило, зони повиннi 

вiдповiдати розташуванню метеорологiчних станцiй. Теоретично можливий 

потенцiал (WТ, кВт·год/рiк) регiону представляє суму теоретичних 

потенцiалiв складових його зон. Питомий теоретично можливий потенцiал 

вiтрової eнepriї певної зони WНТ визначається середньою питомою 

потужністю вiтрового потоку Р, кВт/м2: 

, 

де Т=8760 годин на рік. 

Теоретично можливий потенціал вiтрової eнepгiї певної зони WТ 

визначається за формулою: 

, 

де – площа зони, м2. 

Для фонового районування рiвнинних територiй за питомою потужністю 

вiтрового потоку використовуються данi метеостанцiй, розташованих у 

вiдкритiй мiсцевостi на плоских або опуклих формах рельєфу. В ycix країнах 

дiють метереологiчнi служби, якi займаються реєстрацiєю метеозведень.  

Технiчно-досяжний потенцiал вiтрової eнepгії - це сумарна електрична 

енергiя, що може бути отримана вiд використання теоретично-можливого 

потенцiалу вiтрової eнергії на сучасному рiвнi розвитку технiчних засобiв i за 

умови дотримання екологiчних норм. 

Технiчно-досяжний потенцiал певного регiону представляє суму 

технiчнодосяжних потенцiалiв складових його зон i залежить вiд параметрiв 

вiтроенергетичного обладнання, середньорiчної швидкостi вiтру в зонi на 

висотi оголовка вiтроенергетичної установки, а також частини площi зони, 

придатної для спорудження вiтроенергетичної установки. Технiчно-

досяжний потенціал може бути визначений за формулою: 

, 
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де  - коефiцiєнт використання енергії вiтру, що залежить від 

швидкості вiтру за складним законом, змiнюючись вiд максимального 

значення по Жуковському-Бейцу (0,593) до мінімального порядку (0,05). 

Досягнуте максимальне значення становить 0,4-0,45. 

 - вiдповiдно ККД генератора i редуктора вiтроустановки, значення 

яких можна прийняти рiвним 0,9. 

 - площа територiї розрахункової зони (регiону), на якiй за облiком 

технiчних i екологiчних обмежень можливе розміщення 

вiтроустановок.Попередні оцінки показують, що величина цієї площі може 

коливатися від 10 до 30% всієї площі території розрахункової зони (регіону). 

Економічно-доцільний потенціал вітрової енергії регіону - це величина 

річного надходження електричної енергії в регіоні від використання ВЕУ, 

одержання якої економічно виправдане для регіону при існуючому рівні цін 

на будівельно-монтажні роботи, устаткування, виробництво, 

транспортування та розподіл енергії і палива, а також при умові дотриманні 

екологічних норм. 

 

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ ВІТРУ В УКРАЇНІ ТА ОЦІНКА 

МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО ПРОМИСЛОВОГО ОСВОЄННЯ 

Для обґрунтування стратегічних рішень щодо розвитку 

електроенергетики, виникла необхідність отримання оцінок максимальної 

сумарної потужності технічно можливих і економічно ефективних вітрових 

електростанцій (ВЕС), створених на території кожної країни.  

За останній час відбулись суттєві прогресивні зміни кількісних і якісних 

параметрів генерації електроенергії ВЕС, а саме: подовжились лопаті 

вітрових електроустановок (ВЕУ); збільшились висоти веж ВЕУ. 

Дослідження вітрових потоків показали, що вертикальні профілі вітру 

фактично є більш чутливими до збільшення висоти над землею, ніж 

припускалось раніше. Крім того, має місце подвоєння номінальної 

потужності ВЕУ, за рахунок чого зменшуються як площі покриття ВЕС¸ так і 

питомі витрати землі, вилученої з сільськогосподарського використання. 

Якщо у попередніх дослідженнях придатними для ВЕС визначались лише 

зони Причорномор’я і Приазов’я, то в результаті спільної дії перелічених 

факторів значні території в інших регіонах України, що раніше вважались 

непридатними для розміщення економічно ефективних ВЕС, перейшли до 

категорії перспективних.  

Відділом вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН 

України запропоновано географічний підхід до оцінювання 
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технічнодосяжного вітропотенціалу (ТДВП) територій України. Цей підхід 

забезпечує точність оцінки ТДВП, є значно простішим і потребує значно 

менше витрат часу і коштів, ніж відомі підходи. 

Оцінку потенціалу встановленої потужності українських ВЕС здійснено 

на основі географічного підходу. Як відомо, виробіток електроенергії ВЕС 

суттєво залежить від природних умов розташування площадки ВЕС. 

Територія суходолу України за природними умовами поділяється на чотири 

природні зони (рис. 2.40).  

Для кожної природної зони притаманні свої однорідні географічні 

умови, зокрема, умови вітроутворення. В той же час, інші умови, природні і 

антропогенні, що мають значення для розміщення ВЕС, всередині кожної 

природної зони можуть варіюватись. 

 
Рис. Карта природних зон України 

 

Найскладнішими для будівництва ВЕС є гірські райони. Будівництво 

ВЕС в цих районах потребує суттєвого збільшення витрат часу і коштів на 

вибір площадок для ВЕС, доставку ВЕУ і кранів, прокладання шляхів і ліній 

електропередачі, обслуговування тощо.  

З інших причин малопривабливою для будівництва ВЕС є лісова зона. 

Ліси є природніми перешкодами вітровим потокам. Дерева, навіть суттєво 

нижчі нижнього краю вітроколеса ВЕУ, збільшують турбулентність 
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відповідного вітрового потоку, що зменшує виробіток електроенергії ВЕУ і 

прискорює її знос. 

Територія зони лісостепу, що залишається після вилучення лісових 

ділянок і перешкод антропогенного характеру, є цілком придатною для 

реалізації економічно ефективних інвестиційних проєктів ВЕС.  

Найбільш привабливою для реалізації таких проєктів є степова зона. 

Сильні вітри в холодну пору року, в теплу пору року зменшують свою силу, 

але компенсують це зменшення додатковими локальними вітрами – бризами. 

Наявність у степовій зоні потужних морських портів і мереж автошляхів 

спрощують вирішення проблем логістики.  

Землі п’яти регіонів степової зони є низько продуктивними і, як 

наслідок, низько вартісними. Це – АР Крим і області – Миколаївська, 

Херсонська, Запорізька і Луганська. Загальна площа цих земель, низько 

продуктивних для землеробства, але цілком придатних і економічно вигідних 

для ВЕС, становить 10 000 тис га = 100 тис км2 . Україна має потужні ресурси 

вітрової офшорної енергії. 

 
Рис. Карта основних акваторій території України 
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Мілководні території акваторій Азовського та Чорного морів, 

Дніпровського каскаду і Дністровських водосховищ, затоки Сиваш та ін. 

дозволяють будувати економічно ефективні офшорні ВЕС. 

 

Оцінювання потенціалу потужності вітроелектростанцій України 

 

Припущення щодо значень параметрів:  

Номінальна потужність ВЕУ – 3 МВт.  

Щільність розстановки ВЕУ – 4 ВЕУ на 1 кв. км території.  

Мінімальний коефіцієнт використання встановленої потужності 

(КВВП)-нетто – 0.31 для оншорних ВЕС; – 0.45 для офшорних ВЕС.  

Питоме землевідведення:  

- фундамент з площадкою – 0.3 га/ВЕУ;  

- ПС – 0.2 га/ВЕУ;  

- дороги – 0.5 га/ВЕУ;  

- РАЗОМ – 1.0 га/ВЕУ (за даними фактичних витрат землі для проєктів 

ВЕС на базі сучасних моделей ВЕУ).  

В таблицях нижче подано результати розрахунків потенціалу 

потужності наземних (оншорних) і офшорних ВЕС в Україні.  

 

Таблиця. Початкові дані і результати оцінювання потенціалу потужності 

наземних (оншорних) ВЕС на території України 
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1 Степ 240 10,0 24,0 96,0 288 96,0 

2 Лісостеп 202 5,0 10,0 40,0 120 40,0 

3 Ліс 113 1,9 2,2 8,6 26 8,6 

4 Гори 45 0,7 0,3 1,3 4 1,3 

5 Разом 600 6,1 36,5 145,9 438 145,9 
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Таблиця. Вихідні параметри і результати оцінювання потенціалу потужності 

офшорних ВЕС на території України 
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1 Азовське та 

Чорне море 

(українська 

акваторія) 

19000 30 5700 35 199,5 

2 Залив Сиваш 2500 25 625 30 18,8 

3 Дніпровський 

каскад 
6888 15 1033 25 25,8 

4 Лимани 1500 15 225 25 5,6 

5 Разом 29888 25 7583  249,7 

 

На рис. 2.42-2.44 представлено розподіл територією України потенціалу 

потужності вітроелектростанцій, коефіцієнт використання номінальної 

потужності середньостатистичної вітроелектричної установки 

трьохмегаватного класу та потенційного середньорічного виробітку 

електроенергії ВЕС.  

З поданих даних випливає, що географічні умови території України 

дозволяють побудувати 688 ГВт економічно ефективних вітроелектростанцій 

на базі сучасних моделей вітроелектричних установок трьохмегаватного 

класу з відповідним річним виробітком електроенергії майже 2200 млрд 

кВт·год. 
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Рис. Розподіл територією України потенціалу потужності ВЕС 

 
Рис. Розподіл територією України КВНП середньостатистичної ВЕУ 

трьохмегаватного класу 
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Рис. Розподіл територією України потенційного середньорічного виробітку 

електроенергії ВЕС 
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Вісь координат і аеродинамічні коефіцієнти. Центр тиску. Індуктивний 

опір лопаті. Теорема Н.Є. Жуковського про підйомну силу лопаті. 

Побудова аеродинамічних залежностей ротора. Аеродинамічні сили на 

роторі. Аеродинамічний розрахунок ротора. Побудова аеродинамічної 

характеристики ротора 

ВІСЬ КООРДИНАТ І АЕРОДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ 

При установці крил або лопатей вітротурбін в аеродинамічних трубах у 

вигляді дослідних моделей користуються (рис. 1.37) земною системою 

координат, одна з осей якої, зазвичай ОY0, направляється по вертикалі вгору, 

дві інші, ОXY0 і ОZ0, розташовуються в горизонтальній площині. 

 
Рис. Системи координат 

 

У потоковій системі координат вісьО направляють по вектору 

незбуреної швидкості потоку V; вісь OY - у площині симетрії моделі; вона є 

віссю підйомної сили; вісь ОZ (бічна) розташовується перпендикулярно до 

осей ОX і ОZ. 

Площині, утворені висями координат, називаються: XY - площина 

потоку; XZ - площина ковзання; YZ - лобова площина. 

Під час вивірення потоків в аеродинамічних трубах поточні осі 

координат приводять в повний збіг із земними осями труби. 

Вісь координат, які вважаються під час дослідів жорстко з'єднаними з 

моделлю, називаються пов'язаними осями координат. 

Початок цих осей координат поміщають зазвичай в точці, що відповідає 

центу тяжіння натурального літака або в будь-якої умовної точки. Ось ОX1, 

звану поздовжньою віссю, направляють в площині симетрії моделі. 
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ОY1називають нормальною віссю і проводять в площині симетрії моделі 

перпендикулярно до осей ОX1 і ОY1. 

ПлощинуX1Y1 називають площиною симетрії, площина X1Z головною 

площиною і площину Y1Z - поперечною площиною. 

Як розташовуються всі три системи координат щодо моделі, показано на 

рис. нижче, де вектор V представляє швидкість потоку, пунктирна пряма - 

напрямок хорди лопаті. 

При провертанні профілю лопаті близько осі ОZ буде змінюватися кут 

між вектором швидкості потоку V і площиною крила X1Z. Цей кут називають 

істинним кутом атаки і позначають α. 

При вирішенні практичних завдань переходять від моделі до натури за 

допомогою аеродинамічних коефіцієнтів, які виражаються абстрактними 

числами. 

Повну аеродинамічну силу R, що діє на обтічне потоком тіло, і 

відповідний їй коефіцієнт CR для практичних додатків зручно розкласти на 

компоненти по потоковим осях координат. 

 
Рис.Розпад коефіцієнту CR по поточним осям координат 

 

При розкладанні отримаємо наступні параметри: 

- лобовий опір 

 
- підйомна сила 
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- бічна сила 

 

Тут коефіцієнти , ,  означають: 

 - коефіцієнт лобового опору; 

  - коефіцієнт підйомної сили; 

  - коефіцієнт бічної сили. 

З рис. нижче бачимо, що сила R і коефіцієнт CR є рівнодійними 

відповідними компонентами, тобто: 

 

 
Розкладаючи також і моменти по осях координат, отримуємо: 

- момент крену (лопаті) 

; 

- момент нишпорення 

; 

- момент тангажа 

. 

Рівнодіючий або повний момент дорівнює 

 

, 

де ,  и  – коефіцієнти моментів, які є безрозмірними 

числами;  – коефіцієнт повного аеродинамічного моменту. Таким чином, 

основну формулу аеродинаміки для моментів можна записати в наступному 

вигляді: 

, 

де  – площа крил або інша характерна площа тіла;  - умовна 

довжина. 

В експериментальних дослідженнях при обтіканні крил або лопатей 

повітряним потоком в аеродинамічних трубах отримують аеродинамічні 

коефіцієнти у вигляді формул: 

- коефіцієнт сили опору 
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; 

- коефіцієнт підйомної сили 

; 

- коефіцієнт бічної сили 

. 

Коефіцієнти моментів: 

; 

; 

. 

Індекси, які поставлені у величини, що відносяться до моделі. 

Сили, що діють на ту чи іншу конструкцію, підраховують, користуючись 

такими коефіцієнтами: 

- сила опору 

, 

- підйомна сила 

, 

- бічна сила 

, 

та наступні моменти: 

; 

; 

, 
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де – миделевий перетин тіла, тобто проекція площі тіла на площину, 

перпендикулярний напрямок повітряного потоку. 

Зміна аеродинамічних коефіцієнтів ,  і  в залежності від кута 

атаки α при круговій обдуві профілю крила або лопаті вітротурбіни показано 

на рис. 

 
Рис. Поляра профілю: a - в абсолютних величинах (0 - центр тиску); 

б - характерні точки поляри 

 

Криві, що характеризують аеродинамічні властивості крила або лопаті 

взагалі, називають аеродинамічній характеристикою профілю. Крива, що 

зображає залежність  від в прямокутній системі координат з розміткою 

на кривій кутів атаки, при яких були отримані ці коефіцієнти, називається 

полярою Лилиенталя: це геометричне місце точок вершин вектору повної 

аеродинамічної сили R в залежності від кута атаки α. 

Однак зазвичай використовують поляра в відносних величинах. Це 

графік, який об'єднує в собі залежності  і . Для побудови 

поляри на осях абсцис і ординат відкладають для кожного кута атаки 

відповідні значення коефіцієнтів  і . 

Поляра Лилиенталя будується на основі експериментів за 

характеристиками  і . Для кожного кута атаки α беруть 

відповідні йому значення  і  та наносять їх в системі прямокутних 

координат. У кожній експериментальній точці величину кута атаки 

позначають в градусах. Лінія, проведена з початку координат 0 до будь-якій 

точці М на кривій Лилиенталя, накресленої в однакових масштабах  і , 
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дасть відрізок ОМ, рівний  - коефіцієнт рівнодіючої сили підйомної і 

опору. Розмірні величини сил отримаємо їх кривої Лилиенталя, помноживши 

її коефіцієнти на площу натури  і швидкісний напір , а саме: 

, , . 

 
Рис.  

 

Рис. Характеристики коефіцієнтів ,  і  крила, отримані при 

круговому охолодженні 

 

Вектор  становить з віссю абсцис кут θ, тангенс якого 

. 

Відношення  називають якістю крила або лопаті. Відношення 

 
носить назву коефіцієнту зворотної якості. 

Поляра крила являє собою одну з основних вихідних залежностей для 

аеродинамічних розрахунків. 
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Кожен аеродинамічний профіль має свою, відмінну від інших, 

залежність . Ця характеристика наводиться у відповідних 

довідниках разом з геометричними параметрами профілів. 

Тепер звернемося до другої складової частини R – X, тобто силі опору. 

Вже було встановлено, що сила опору профілю (або крила) має дві складові: 

опір тиску і опір тертя. При цьому опір визначається характеристиками 

профілю і якістю поверхні і не залежить від інших параметрів крила. Звідси і 

визначення - профільний опір 

. 

Значення профільного опору визначають за формулою 

, 

де  – коефіцієнт профільного опору крила. 

 

Рис. Поляра Лилиенталя,  

 

Опір тиску залежить від відносної товщини і відносної кривизни 

профілю - зі збільшенням цих параметрів опір теж зростає. Опір тертя, як уже 

зазначено, визначається числом Рейнольдса, якістю (шорсткістю) поверхні, 

характером тертя в прикордонному шарі. 
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Коефіцієнт профільного опору  дорівнює сумі коефіцієнтів опору 

тиску і опору тертя: 

. 

Практично на малих кутах атаки коефіцієнт профільного опору не 

змінюється, тому що опір тертя, що становить до 80% всього профільного 

опору , не залежить від кута атаки. На великих кутах атаки, коли 

збільшується опір тиску через зрив потоку, коефіцієнт також зростає. 

 

ЦЕНТР ТИСКУ 

Центром тиску, або центром парусності, називають точку, в якій вектор 

повної аеродинамічної сили R перетинає пов'язану з тілом вісь OX. Центр 

тиску висловлюють безрозмірною величиною як відношення Xg до хорди 

крила або взагалі довжини тіла: 

; 

це відношення називають коефіцієнтом центру тиску. 

 
Рис. Визначення центру тиску профілю 

 

Для крила або лопаті виражають у відсотках від хорди , тобто 

 
Якщо початок координат взято в точці 0 у носиках профілю крила (рис.), 

то і  проходять через початок координат. Повна рівнодіюча проходить 
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через центр тиску, отже, при рівновазі момент аеродинамічних сил щодо 

центру тиску повинен дорівнювати нулю: 

 , 

звідки  

або 

 
Для малих кутів атаки можна приймати 

. 

Величини і  відомі з продувок в аеродинамічній трубі, отже, з їх 

допомогою за формулою можна визначити коефіцієнт . 

Коефіцієнти моменту і центру тиску  наносять у вигляді кривих на 

графік кривої Лилиенталя:  - як функцію , а  - як функцію α, тобто 

 
Оскільки в потоці повітря профіль може приймати будь-яке положення, 

зручно застосовувати потокову систему координат. У ній вісь X спрямована 

по вектору швидкості в нескінченному віддаленні від профілю, а вісь Y 

перпендикулярно до неї і спрямована вгору (рис.). Початок координат 

розміщується в центрі тиску. 
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Рис. Схема розташування профілю в потоці: 

0-центр тиску 

 

Прийнята система координат дозволяє знайти один з найважливіших 

параметрів обтікання - положення профілю в потоці, що визначається кутом 

атаки α. Це кут між напрямком вектору відносної швидкості набігаючого 

потоку і напрямком хорди профілю. 

Разом з потоковою системою координат може бути використана 

пов'язана система координат. Мається на увазі, що вона пов'язана з тілом, яке 

обтікає (рис.). Вісь X1 сходиться з хордою профілю, а вісь Y1 

перпендикулярна до неї. 

 

ІНДУКТИВНИЙ ОПІР ЛОПАТІ 

Крім коефіцієнтів , ,  і  необхідно враховувати коефіцієнт 

індуктивного опору крила  (лопаті), який називають коефіцієнтом 

профільного опору. Він виникає внаслідок тертя повітря об поверхню і зриву 

струменів. Величина сили опору залежить від стану (чистоти і гладкості) 

поверхні, а також форми профілю крила. Внаслідок зниженого тиску над 

крилом і підвищеного під ним маси повітря, у торців крила завжди прагне 

вгору, закручуючись в вихори (рис.). 
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Рис. 1.44. Обтікання крила кінцевого розмаху: а - схема перетікання повітря 

на кінцях крила; б - схема утворення за крилом вихрової пелени (1) і 

вихрового джгута (2) 

 

При цьому утворюється вертикальна швидкість W, яка діє на потік і 

відхиляє його напрямок в сторону зменшення кута атаки α на величину Δα. 

Цей кут називають кутом скосу, а швидкість W - швидкістю скосу (рис.). 

Підйомна сила крила при цьому відхиляється на величину кута скоса потоку 

Δα від того напрямку, який вона займала б при відсутності вертикальної 

швидкості W. Зі зміною напрямку підйомної сили виникає додаткова сила 

опору Q1, який називається індуктивним опором. 

 
Рис. Схема виникнення скоса потоку і індуктивного опору при обтіканні 

крила  

 

 

Кут скосу представляє невелику величину, тому результуючу швидкість 

V1 можна прийняти рівною швидкості потоку V, а кут скоса потоку можна 

обчислювати в радіанах за формулою 

 
приймаючи кут і його тангенс, (внаслідок їх малості), рівними між собою. 

З теорії індукції відомо, що середня швидкість скоса потоку 

визначається за допомогою співвідношення 
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де є відношення довжини крила  до його ширини , тобто 

 
і називається відносним розмахом крила, або його подовженням. 

Підставляючи значення W в рівність, отримуємо в радіанах 

 
або у градусах 

 
Отже, кут скосу потоку у крила матиме величину в градусах 

. 

Звідси бачимо, що чим більше  (подовження крила), менше кут скоса 

потоку, тим більше істинний кут атаки α при даному . 

При набіганні потоку на крило кінцевого розмаху під кутом атаки α 

істинний кут буде менше α, тобто 

 

Для крила нескінченного розмаху одно нескінченності і , тобто 

 
Сила індуктивного опору може бути знайдена з рис. як 

 
Оскільки 

 
то 

, 

тоді  

 

З рівняння видно, що коефіцієнт індуктивного опору 

 
Таким чином, на крилі кінцевого розмаху, виникає лобовий опір Х, який 

складається з профільного опору Хp, залежить тільки від профілю крила і 

тертя повітря об поверхню, і з індуктивного опору Q1, що залежить від форми 

і розмірів крила в плані, тобто 
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Крива , індуктивного опору на кривій Лилиенталя (див. рис.) 

Зображена у вигляді параболи з вершиною в початку координат і називається 

параболою індуктивного опору. 

З формули випливає, що якість крила К визначається його профілем, 

коефіцієнтами , ,  і кутом атаки α. 

На малих кутах атаки  зростає прямо пропорційно кутку α, а 

змінюється незначно. Тому якість крила на таких кутах зростає. З виходом 

на великі кути атаки Сx підвищується більше, ніж Су, і якість крила 

зменшується. Кут атаки, при якому якість досягає свого максимального 

значення, має назву найкращого кута атаки αНВ (αНВ  4 ... 6°, Кмах = 20 ... 25). 

При куті атаки, що дорівнює α0, коефіцієнт індуктивного опору Cxi=0, 

тому що при цьому куті коефіцієнт підйомної сили Су=0. З ростом кута атаки 

зростає і Сх1, максимальне значення він має при критичному вугіллі αкр. 

Крім того, якщо крило нескінченного розмаху (λ = ∞), то індуктивний 

опір також відсутній. Це пов'язано з тим, що вихрові джгути і пелена 

зміщуються в нескінченність і не впливають на характер обтікання крила. 
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Рис. Залежність коефіцієнтів Су, Сx, Сiі К від кута атаки αНВ 

 
Рис. Спектр обтікання профілю при позитивному куті атаки: 

а- кут атаки менше критичного; б - кут атаки більше критичного; 

(+) - зони підвищеного тиску, (-) - зони зниженого тиску 

 

Вплив на повну аеродинамічну силу величини R (вірніше, її складових 

частин Y і Х) надає положення обтічного тіла відносно набігаючого потоку 

повітря, тобто кут атаки. 

Графік  показує, що спочатку коефіцієнт підйомної сили 

зростає пропорційно куту атаки, досягає деякого максимуму (кут атаки 

дорівнює критичного αкр), а при подальшому збільшенні кута атаки він різко 

падає. Прямолінійна ділянка графіка відповідає безвідривному обтіканню 

профілю (рис., а). При збільшенні кута атаки зростає деформація потоку і 

збільшується різниця тисків під профілем і над ним. 



48 
 

Кут нахилу графіка  характеризує градієнт зміни коефіцієнта 

підйомної сили при зміні кута атаки . 

Криволінійна ділянка графіка свідчить про початок зривного обтікання 

профілю. Зміна напрямку кривої свідчить про те, що при подальшому 

збільшенні зростає зрив потоку і Сузменшується (див. рис., б). 

Чим більше кут атаки профілю, тим інтенсивніше зрив потоку (див. 

рис.). 

На графіку рис. в, г можна відзначити два характерних кута атаки. Кут 

α0 - кут атаки, при якому підйомна сила дорівнює нулю. Для несиметричних 

профілів, як правило, кут α0<0. Для симетричних профілів крива, природно, 

проходить через початок координат. За цією ознакою можна зрозуміти, для 

якого профілю приведена залежність Су=f(α). 

 

ТЕОРЕМА Н.Є. ЖУКОВСЬКОГО ПРО ПІДЙОМНУ СИЛУ ЛОПАТІ 

 

З теореми Бернуллі для випадку нестисливої рідини відомо, що 

швидкість струмків, поточні безпосередньо над крилом, буде більше 

швидкості далеко від крила, а під ним менше. Якщо окреслити навколо крила 

контур (рисунки), то на ділянці контуру над крилом протягом швидкості буде 

більше, ніж негативне протягом на ділянці під крилом. Це вказує на те, що 

навколо крила, що дає підйомну силу, існує циркуляція швидкості. Оскільки 

циркуляція швидкості існує і навколо вихрового шнура, то Н.Є. Жуковський 

і запропонував замінювати при різних підрахунках крило пучком вихорів, 

названих їм приєднаними вихорами. 

Формула Н.Є. Жуковського підйомної сили крила нескінченного 

розмаху знаходить широке застосування при лабораторних дослідженнях, 

розрахунках гвинтів і крил літаків, вентиляторів і вітродвигунів. Вона має 

досить простий вислів: 

 
де  - сила, перпендикулярна швидкості V0 і діюча на відрізок крила 

довжиною ; ρ -масова щільність; Г -ціркуляція швидкості; - швидкість 

незбуреного потоку. Напрямок сили У визначається за наступним правилом: 

треба взяти вектор швидкості і повернути його на кут 90° у бік, протилежний 

циркуляції. 
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Б.М. Юр'єв запропонував наступний доказ цієї теореми. Замінимо крило 

приєднаним вихровим шнуром з циркуляцією Г, рівний циркуляції близько 

крила, і окреслимо на осі цього вихору циліндр довжиною  і вельми 

великого в порівнянні з розмірами крила радіуса  (рис.). 

 

 

 
Рис. Розподіл тисків над і під крилом 

 

Накладемо на швидкісне поле, яке викликається цим вихровим шнуром, 

поступальний потік; тоді сумарний потік для далеких точок буде 

еквівалентний потоку, обтічні крило. Сила, що діє на крило, дорівнює силі, 

що діє на виділений нами циліндр. Знайдемо цю силу. Вона складається з сил 

тиску, що діють на поверхню цього циліндра, і з результуючої кількостей 

руху, внесених ззовні в той же циліндр і винесених з нього за одну секунду. 

Знайдемо тепер, які тиску вийдуть на поверхні циліндра. 

Застосовуючи теорему Бернуллі до будь-якої струмку повітря, що 

перетинає циліндр, можна написати наступне рівняння: 

 или . 

Швидкість  визначається геометричній сумою швидкості 

поступального потоку  і швидкості , викликаної вихором (рис.). 

Швидкість всюди постійна,  - також є сталою і, будучи спрямованої по 

дотичній до циліндра, є змінною за напрямком: 

 

Якщо ставити положення елемента на поверхні циліндра кутом φ, то 

результуюча швидкість 

 

Оскільки  то можемо записати 

. 
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Підставивши значення  в рівняння для , отримаємо 

 
Перейдемо до обчислення підйомної сили, що розвивається елементом 

циліндра котра утворює  і окружний довжиною ; його площа 

 

Тиск на цей елемент дорівнює . 

Проектуючи діючу на цей елемент силу на вісь , перпендикулярну до 

швидкості , отримуємо співвідношення 

, 

або 

 

 
Рис. До теореми Н.Є. Жуковського 

 

Повну підйомну силу отримаємо, підсумовуючи все елементарні сили, 

тобто 

 

Перший інтеграл дорівнює π, другий - нулю. Отже, 

 

Оскільки  то 

 
Крім сил тиску на циліндр будуть ще діяти імпульсивні сили, для обліку 

яких потрібно знайти повний приріст кількості руху рідини в напрямку осі 

. 

Знаходимо спочатку кількість руху, внесена через той же елемент 

циліндра площею  
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Знаходимо секундну масу. Тангенціальна слагающая швидкість  не 

даватиме проекції на нормаль до елемента площі; нормальна швидкість  

буде виходити лише за рахунок швидкості  і буде дорівнює Отже, 

елементарна секундна маса 

 

Кількість руху, що її несе цією масою в напрямку осі , 

дорівнюватиме елементарної імпульсивної підйомній силі . Що 

складають швидкості не даватиме проекцій в цьому напрямку - проекція 

виходить лише від швидкості і дорівнює . Отже, 

 
Повна імпульсивна сила вийде в результаті підсумовування всіх 

елементарних сил, тобто 

 

Замінюючи  її значенням, отримуємо 

 
Повна величина підйомної сили 

 
Таким чином, одна половина сили вийшла за рахунок тиску, а інша -за 

рахунок імпульсу, тобто створення в рідини кількості руху. 

Треба зауважити, що сила опору в разі такого потоку дорівнює нулю. Це 

видно з того, що швидкість у лівого і правого елементів щодо осі  

циліндра буде однаковою, отже, і тиску будуть однакові. 

Тому ніякої сили від тиску по осі ОХ немає. Точно також і кількості 

рухів у впадає і витікає через ці елементи циліндра рідини в напрямку осі ОХ 

однакові. Отже, сила лобового опору Х у крила в ідеальної рідини дорівнює 

нулю. 

Н. Е. Жуковський так сформулював свою теорему: підйомна сила, що 

діє на крило нескінченного розмаху, дорівнює щільності рідини, помноженої 

на циркуляцію, на швидкість потоку в нескінченності і на довжину 

виділеного шматка крила. 

Напрямок сили виходить поворотом вектору швидкості на прямий кут в 

сторону, зворотну циркуляції. 
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Для крила кінцевого розмаху з вихровими шнурами позаду висновок цієї 

теореми, як запропонував Н. Е. Жуковський, можна зробити наближеним 

способом. 

Проведемо далеко за крилом площину, перпендикулярну до напрямку 

швидкості потоку; ця площина перетне вихрові шнури (I-II) і вийде картина, 

зображена на рис.. Ці вихори навколо себе створюють швидкості, які можна 

обчислити за допомогою формули . 

Між вихорами рідина отримує від їх дії швидкості, спрямовані вниз. 

Внаслідок цього частина рідини, що лежить між вихорами, отримає в цьому 

ж напрямку збільшення кількості руху. Що стосується частини рідини, що 

лежить поза вихорів, то щодо неї можна показати, що в загальному вона 

отримує в вертикальному напрямку від довколишнього вихору кількість 

руху, що дорівнює кількості руху, отриманого від далекого вихору, але 

спрямоване в протилежну сторону. Отже, загальне збільшення кількості руху 

для цієї частини рідини дорівнюватиме нулю. Отже, дія крила кінцевого 

розмаху на оточуючий його потік рідини полягає в тому, що частина цієї 

рідини, яка знаходиться між вихорами, отримує в вертикальному напрямку 

збільшення кількості руху. 

Оскільки деяка маса повітря m відкидається крилом вниз, то крило тисне 

на неї зверху вниз, а рідина на крило - від низу до верху, викликаючи 

підйомну силу крила, яка дорівнює приросту кількості руху в одиницю часу 

цієї відкинутої маси. 

Подивимося, чому дорівнює кількість руху, що створюється одним 

вихором в нескінченно вузькій смужці з шириною і довжиною, що дорівнює 

одиниці у напрямку польоту. 

Вертикальна складова швидкості, викликаної в точці А (див. рис.) Лівим 

вихором, 

 

де  - кут, позначений на рис. 

Помічаючи, що  

отримуємо 

 

Кількість руху, наявне в паралелепіпеді завдовжки за напрямком 

польоту, що дорівнює одиниці, висотою dy і шириною dz, може бути 

записано у вигляді 

 

Тут dm - маса цього паралелепіпеда і  -масова щільність повітря. 
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З малюнка видно, що 

 

 
Рис. Індуктивні швидкості від вихорів за крилом 

 

Підставляючи цей вираз в попередню формулу, отримуємо 

 

Позначимо через dM кількість руху по всій смужці шириною , тоді 

 

Цей вислів показує, що dМ не залежить від координати Y. Отже, для всіх 

смужок однакової ширини dZ кількість руху буде одним і тим же. Так як у 

нас є два вихору, то в області між ними їх дії підсумовуються, кількість руху 

кожної смужки подвоюється і дорівнює ; зовні, де вихори діють в 

протилежні сторони, кількість руху по вертикалі дорівнює нулю. Отже, для 

отримання повного кількості руху доведеться підсумувати лише смужки, що 

лежать між вихорами. 

Отже, знаходимо 

 

Цей вислів дає кількість руху по вертикалі всієї смужки шириною lі 

довжиною, що дорівнює одиниці, у напрямку польоту. Підйомна ж сила 
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крила дорівнює секундному кількості руху. Через розглянуту площину в 

секунду буде проходити повітряна колона довжиною, яка дорівнює не 

одиниці, а V. Підставляючи V в попереднє рівність, отримуємо вираз теореми 

М. Є. Жуковського 

 
Рівняння зв'язку. При вирішенні практичних завдань, пов'язаних з 

обчисленням циркуляції швидкості навколо крила, доводиться користуватися 

двома рівняннями: теоретичної формулою М. Є. Жуковського 

 
і формулою експериментальної аеродинаміки 

 

У прямокутного крила , де -ширина крила і -розмах. 

Підставляючи значення S в рівняння, отримуємо 

 
Підйомна сила, підрахована за допомогою рівняння (теоретична), 

повинна дорівнювати підйомній силі, отриманої за експериментальною 

формулою, тобто 

 

звідки маємо 

 

Рівняння називають рівнянням зв'язку, так як воно дає зв'язок між 

експериментальної величиною  і теоретичної Г. 
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Методи та засоби вимірювання швидкості вітру. Стандарти щодо 

вимірювання швидкості вітру в Україні 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВІТРУ 

Утворення повітряних потоків відбувається завдяки дії таких чинників, 

як:  

1. Градієнти тиску, що забезпечують рух повітря від зони високо тиску 

до зони низького.  

2. Гравітаційна сила, що прискорює рух повітря до величини д = 9,8м·с2. 

3. Сила тертя, що визначається як: F = -µV  

де μ - коефіцієнт внутрішнього тертя, який залежить від характеру 

підстилаючої поверхні; V – швидкість вітру.  

4. Сила Коріоліса, що відхиляє напрямок руху повітря (праворуч – в 

Північній півкулі, ліворуч – в Південній) визначається виразом:  

Fк = 2ρVω Sin φ 

де ρ= густина повітря; V – швидкість руху повітря; ω - кутова швидкість 

обертання Землі (7,3 · 10-5 рад · с-1 ); φ - широта місцевості. 

Швидкість вітру вимірюється в м·с-1. Оцінюється за допомогою шкали 

Бофорта.  

Напрямок вітру визначається щодо сторін світу і позначається або в 

румбах (всього 16): північний, північно – східний тощо, або в поділках: одна 

поділка містить 5º або 10º залежно від необхідної точності вимірювань.  

Поривчастість вітру – це стрибкоподібні підсилення і послаблення 

швидкості ΔV вітру (ΔV=±3 м·с-1 при V= 5 10 м·с –1 ; ΔV= ±5 7 м·с –1 при 

V=11 15 м·с-1). 

 

Прилади для вимірювання параметрів вітру.  

Прилади що визначають швидкість руху повітряних потоків, 

називаються анемометрами. Принцип їх дії полягає в перетворенні енергії 

поступального руху повітря в механічне обертання різноманітних вітрових 

коліс або гвинтів. Найбільш поширеними є анемометри чашечкового та 

пропелерного типу.  

Анемометр чашечкового типу складається з трьох – чотирьох 

напівсферичних чашок, що обертаються навколо осі, перпендикулярної 

напрямку вітру. Якщо С1 та С2 є коефіцієнтами зчеплення з повітрям 

увігнутої та опуклої поверхонь чашок відповідно, то сили, що діють на 

діаметрально протилежні чашки, визначаються за виразом: 

 



56 
 

 

де  – швидкість вітру,  – тангенціальна швидкість чашки, що 

обертається,  – густина повітря,  – площа поперечного перерізу чашки.  

Обертальна швидкість системи, що знаходиться у рівновазі з повітряним 

потоком, передбачає рівність сил  та , звідки: 

 

Розв‘язок останнього рівняння щодо приводить до виразу: 

 
Для перетворення механічних обертань у сигнал, що інформує про 

швидкість вітру, використовують електричні генератори, оптоелектричні або 

ємнісні перетворювачі. Перевагою чашечкових анемометрів є лінійна 

залежність швидкості  від швидкості вітру  за умови, що коефіцієнти 

зчеплення сталі (для анемометрів чашечкового типу ця умова виконується). 

Порогова чутливість чашечкового анемометра становить 90 2,24 м·с–1. 

Анемометри цього типу прості і чутливі. 

Анемометр пропелерного типу має три – чотирилопатевий пропелер, 

вісь якого показує напрямок вітру. Залежність швидкості обертання лопаті  

від швидкості вітру має вигляд: 

 

де - кут нахилу лопаті пропелера відносно осі обертання, k – коефіцієнт, 

що залежить від конструкції пропелера (k≡1). Якщо вибрати кут нахилу 

лопаті θ=45º, то tgθ=1 і тангенціальна швидкість руху лопаті приблизно 

дорівнює швидкості руху вітру. Гранична чутливість пропелерного 

анемометра становить 1,1 м·с-1; використовують ці прилади для вимірювання 

швидкості вітру до 90 м·с-1. Перевагою анемометра пропелерного типу 

порівняно з чашечковим є його мала вага (пропелер може бути виготовлений 

з пластмаси), у три рази більша швидкість обертання і здатність вимірювань 

слабких повітряних потоків. 

Трубка Піто має вигляд циліндра з двома отворами, один з яких 

спрямований у напрямку руху і призначений для вимірювання загального 

тиску (статистичного р і динамічного рV/2), а інший збоку, що дає змогу 

вимірювати тільки статистичний тиск p. Різниця тисків, що вимірюються 

диференційним манометром дорівнює: ∆p=pV2/2, де p – густина повітря, V – 

швидкість вітру. Анемометри цього типу використовуються для вимірювань 

швидкостей вітру у межах 2 3 м·с-1. Звичайно ці анемометри застосовують 
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переважно в метеорології, а не для вимірювання параметрів навколишнього 

середовища. 

Термоанемометр ґрунтується на реєстрації впливу повітряного потоку 

на температуру нагрітого провідника або тіла. Принцип дії приладів цього 

типу описується законом Кінга: тепловий потік, яким обмінюється циліндр, 

нагрітий до температури, що перевищує температуру навколишнього 

повітря, з повітряним потоком що рухається зі швидкістю V, дорівнює: 

 

де ∆T – різниця температур циліндра та повітря,  і b константи, що 

залежать від розмірів циліндра, n – коефіцієнт, близький до одиниці.  

Розглянемо провідник з опором R1, що перебуває при температурі Т1 

навколишнього повітря. Внаслідок нагрівання провідника до температури 

Т2опір провідника становить R2; згідно з законом Джоуля – Ленца кількість 

теплоти, що виділяється провідником за одиницю часу дорівнює: 

 

де  - електричний струм. 

Поєднуючи ці вирази отримуємо: 

 
На практиці частіше використовують рівняння, що враховує зміну 

опорів, а не температур, Дійсно, використовуючи співвідношення: 

 
де α і β – температурні коефіцієнти опору, і нехтуючи членами другого 

порядку, отримуємо: 

 

де і  - нові константи. 

Анемометри цього типу чутливі до зміни як швидкості вітру, так і 

температури.  

Ультразвуковий анемометр використовує той факт, що звук (ультразвук) 

поширюється швидше у напрямку, в якому діє вітер. Звичайно 

ультразвуковий анемометр вимірює три компоненти вітрового вектора у 

тривимірному просторі. Вздовж кожної осі розташовано дві пари 

―передавач – приймач‖ на відстані 0,1 0,5 м. Передавач посилює 

безперервні або імпульсні ультразвукові хвилі. Залежно від напрямків 

поширення вітру з ультразвуковою хвилею час проходження хвилею відстані 

d між передавачем та приймачем визначається так: 
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де  - швидкість поширення ультразвукової хвилі,  – швидкість поширення 

проекції вектора вітру на вісь і. Різниця в часі проходження відстані d між 

передавачем та приймачем двома ультразвуковими хвилями становить: 

 

Величина швидкості вітру, які вимірюють ультразвукові анемометри, 

сягає 30 м·с-1. Недоліком ультразвукових анемометрів є залежність 

швидкості поширення ультразвуку від температури, вологості, атмосферного 

тиску, що потребує відповідного калібрування приладів. Крім того, 

електронне обладнання підвищує вартість приладів цього типу.  

Допплерівський анемометр діє на основі ефекту Допплера: при 

опромінюванні об‘єкта що рухається зі швидкістю V, ультразвуковою 

хвилею певної довжини Λ відбувається розсіювання хвилі, причому частота 

(довжина) розсіяної ультразвукової хвилі залежить від швидкості руху 

об‘єкта. Допплерівський зсув ∆Ω частоти ультразвукової. 

Хвилі, розсіяні під кутом  об‘єктом, що рухається зі швидкістю V, 

описується виразом: 

 

де  - кут між напрямком швидкості і напрямком поширення 

ультразвукової хвилі. Допплерівські анемометри здатні вимірювати 

швидкість вітру на висотах до 1 км; точність вимірювання становить 5%.  

Для визначення напрямку вітру використовують флюгери, що мають 

вигляд металевої пластини прямокутної форми, яка обертається навколо 

вертикальної осі. Передача інформації про напрямок вітру в сучасних 

приладах здійснюється за допомогою потенціометра (рис.), зміна положення 

реохорда в якому спричиняє відповідну зміну електричного струму, що 

проходить через статор приймальної системи, викликаючи обертання ротору 

цієї системи та стрілки індикатора. Точність визначення напрямку вітру 

потенціометричною системою становить ±3%. Збільшити точність можна, 

використавши сельсинову систему (рис). Обертання ротору сельсин-давача 

зумовлює появу електрорушійної сили, пропорційної синусу кута обертання, 

що приводить до появи електричного струму в статорі сельсин-приймача, 
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відповідного магнітного поля, яке змушує обертатися ротор приймача, 

сполученого з індикатором. 

Для одночасного вимірювання швидкості і напрямку руху 

використовують анеморумбометр. Кількість обертань повітряного гвинта 

цього приладу перетворюється в послідовність електричних імпульсів, 

частота яких пропорційна швидкості вітру, а фазовий зсув залежить від 

напрямку.  

За нормами міжнародної метеорологічної організації, прилади, 

призначені для вимірювання напрямку вітру, повинні визначати напрямок 

вітру в інтервалі швидкостей 0,5  50 м*с-1 з роздільною здатністю ±20 ±50. 

 

СТАНДАРТИ ЩОДО ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ВІТРУ В УКРАЇНІ 

ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. 

Терміни та визначення. –К.: Держспоживчстандарт України, 2008.-24с. 

ДСТУ 2275-93 Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювані джерела 

енергії. Терміни та визначення. –К.: Держстандарт України, 1994.-52с. 
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Вітродвигуни, що використовують силові властивості потоку. 

Вітродвигуни, що використовують швидкісні властивості потоку. 

Вітродвигуни, що використовують комбіновано властивості вітрового 

потоку. Установки з синхронними генераторами. Установки з 

асинхронними генераторами. Вимоги електрообладнання 

вітроелектростанцій 

Використання вітроустановок для виробництва електроенергії є 

найефективнішим способом утилізації енергії вітру. Ефективність 

перетворення механічної енергії в електричну в електрогенераторі складає 

зазвичай 95%, а втрати електричної енергії при передачі не перевищують 

10%. Вимоги, що пред'являються при цьому, до частоти і напруги 

електроенергії, що виробляється, залежать від особливостей споживачів цієї 

енергії. Ці вимоги жорсткі при роботі вітроустановок у рамках єдиної 

енергосистеми і досить м'які при використанні енергії ВЕУ наприклад в 

освітлювальних і нагрівальних установках. 

Основними моментами, які мають бути розглянуті при виборісхем, 

пов'язаних з перетворенням енергії вітру в електричну енергію, є: вид 

електроенергії (змінна напруга змінної або постійної частоти або постійна 

напруга), що виробляється, частота обертання вітродвигуна (постійна, 

близька до постійної або змінна), характер використання електричної енергії 

(застосування акумуляторних батарей або акумуляції за допомогою інших 

способів, подача електроенергії в мережу змінного струму), що виробляється. 

Безпосереднє вироблення постійного струму здійснюється нині 

практично тільки на малих ВЕУ потужністю не більше 10-20 кВт. В цьому 

випадку не потрібна постійна частота обертання вітродвигуна і зазвичай 

застосовуються акумуляторні батареї. 

Акумуляція енергії вітру у формі тепла з метою подальшого його 

використання на місці може бути здійснена при застосуванні ВЕУ змінної 

напруги з частотою, що змінюється, або ВЕУ постійної напруги в комплексі з 

електричним тепловим акумулюючим пристроєм.Очевидно, що частота 

обертання вітродвигуна в цьому випадку не обов'язково має бути постійною. 

Можливо також застосування випрямних пристроїв для отримання постійної 

напруги, яка може бути використана безпосередньо або ж після його 

інвертування в змінну напругу постійної частоти. 

Великомасштабне отримання електричної енергії за рахунок 

використання енергії вітру повинне вироблятися у вигляді змінної напруги 

постійної частоти для можливості подання електроенергії в мережі існуючих 

енергосистем. 
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Інший підхід, який останнім часом привертає увагу, полягає в тому, щоб 

дати можливість вітродвигуну обертатися зі змінною оптимальною частотою, 

регульованою відповідно до зміни швидкості вітру і із застосуванням 

генеруючих систем, що забезпечують в цих умовах отримання змінної 

напруги постійної частоти, при якій електроенергія може бути подана в 

існуючі енергосистеми. Методи отримання змінної напруги постійної 

частоти при змінній частоті обертання валу приводу зводяться до двох 

великих груп диференціальнихі недиференціальних. 

Перші реалізуються в схемах з синхронними генераторами за 

допомогою механічних пристроїв, що забезпечують отримання постійної 

частоти обертання генераторів (редукторів зі змінним передатним 

відношенням, пристроїв з гідравлічною передачею потужності), а також за 

допомогою електричних пристроїв, компенсуючих зміну частоти обертання 

за допомогою живлення обмотки збудження напругою з частотою ковзання, 

рівній різниці частоти обертання ротора генератора і частоти напруги 

енергосистеми, на яку працює генератор. 

Недиференціальні методи можуть бути реалізовані через статичні 

облаштування зміни частоти за схемою перетворення змінна напруга – 

постійна напруга – змінна напруга шляхом застосування пристроїв, що 

обертаються – колекторних генераторів змінного струму, циклоконверторів і 

перетворювачів частоти, перетворювачів з амплітудною модуляцією частоти. 

У останньому випадку може бути використана високочастотна або 

низькочастотна модуляція. 

По роду струму електромеханічні перетворювачі енергії для 

вітроенергетичних установок розділяються на машини змінного і постійного 

струму. Машини змінного струму діляться на синхронні і асинхронні, а 

також на колекторні машини змінного струму. 

У синхронних машинах кутова швидкість обертання ротора і кутова 

швидкість обертання магнітного поля статора  рівні міжсобою. Частота 

генерованих в статорі ЕРС і струмів визначаєтьсяшвидкістю обертання 

ротора n і числом пар полюсів р його обмоткизбудження: 

 
У асинхронних машинах кутові швидкості  і  не рівні міжсобою, 

при цьому в генераторному режимі роботи . Частотагенерованих ЕРС 

і струму в асинхронному генераторі і його ковзанняs визначаються виразами: 
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Колекторні машини відрізняються від синхронних і асинхронних тим, 

що мають механічний перетворювач частоти і числа фаз –колектор, який 

сполучений з обмоткою статора або ротора. Машинипостійного струму 

також мають на роторі колектор, що виконує функцію механічного 

випрямляча в генераторах. 

Ротор електричної машини змінного струму може не мати обмоток 

збудження. У таких машинах магнітне поле збудження створюється 

постійними магнітами і вони називаються генераторами з постійними 

магнітами. 

Явно виражені конструкції полюсів на статорі і роторі 

належатьіндукторним або параметричним машинам, в яких перетворення 

енергії здійснюється за рахунок періодичної зміни магнітного опору 

повітряного проміжку. Конструктивні виконання індукторних машин дуже 

різноманітні. Вони можуть мати два статори з розміщеною міжними 

обмоткою збудження і два ротори, або один статор і ротор з явно 

вираженими, так званими кігтьоподібними полюсами, при цьомуобмотка 

збудження розташовується або на роторі, або в торцевих частинах статора. 

Більшість названих типів електричних машин – синхронні, асинхронні, з 

постійними магнітами, індукторні – знаходять широке застосування в якості 

генераторів у вітроустановках. Перспективу мають також і генератори 

торцевого виконання, в яких статор і роторвиконуються у формі дисків і в 

яких перетворення енергії здійснюється в повітряному проміжку між цими 

дисками. 

 

УСТАНОВКИ З СИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

Принцип дії синхронного генератора розглянемо на двополюсній моделі 

синхронної машини (рис.). При вмиканні обмотки збудження на джерело 

постійного струму, вона створює магнітне поле. Оскільки це поле утворене 

постійним струмом, то воно нерухомо в просторі щодо полюсів ротора. На 

кожному полюсному поділу в повітряному проміжку індукція розподіляється 

за синусоїдальним законом (рис.). 
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Рис.Модельдвополюсної     Рис. Розподіл магнітної 

синхронної машини     індукції в повітряному проміжку 

Якщо ротор не приведений в обертання, в обмотці якоря ЕРС не 

індукується. Коли ротор приводиться в обертання приводним двигуном 

(вітродвигуном), силові лінії поля збудження перетинають провідники 

обмотки якоря (статора) і індукують у них ЕРС. Діюче значення ЕРС фази 

обмотки якоря визначається виразом 

 

де  - число послідовно з'єднаних витків у фазі обмотки якоря;  – частота 

ЕРС синхронного генератора, яка визначається формулою, Гц; – магнітний 

потік збудження на полюсному поділу, Вб;  – обмотувальний коефіцієнт 

обмотки якоря.  

Відповідно до приведеної залежності, значення ЕРС і, відповідно, 

вихідна напруга генератора залежить від двох факторів: 

- значення магнітного потоку  на полюсному поділку, 

щорегулюється струмом збудження. 

- частоти обертання ротораn. 

Як правило, в генераторах загальнопромислового призначеннячастота 

вихідної напруги f = 50 Гц, отже, у залежності від числа парполюсів машини, 

частота обертання ротора повинна відповідати ряду: 

p 1 2 3 4 5 

n, об/хв 3000 1500 1000 750 600 

 

Таким чином, в синхронних генераторах регулювати значення ЕРС 

обмотки якоря і відповідно, вихідну напругу можливо тількизміною струму 
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збудження. Напрямок обертання ротора повинен бути таким, щоб на 

затискачах обмотки якоря утворився прямий порядок зміни фаз А, В, С. 

У синхронних машинах застосовують дві різні конструкції ротора: 

неявнополюсну – з неявно вираженими полюсами (рис., а) і явнополюсну – з 

явно вираженими полюсами (рис., б). 

 
Риc.Ротори синхронних неявнополюсної (а) і явнополюсної (б) машин: 1 – осердя ротора; 2 – 

обмотка збудження 

 

Дво- і чотириполюсні машини великої потужності, що працюють при 

частоті обертання ротора 1500 і 3000 об/хв, виготовляють, якправило, з 

неявнополюсним ротором. Застосування в них явнополюсного ротора 

неможливо за умов забезпечення необхідної механічної міцності кріплення 

полюсів і обмотки збудження. 

Явнополюсний ротор зазвичай використовують в машинах з чотирма 

полюсами і більше (рис.). Обмотку збудження в цьому випадку виконують у 

вигляді циліндричних котушок прямокутного пе-рерізу, які розміщують на 

сердечниках полюсів. У явнополюсних машинах полюсним наконечникам 

зазвичай надають такий профіль, щоб повітряний проміжок між полюсним 

наконечником і статором був мінімальним під серединою полюса і 

максимальним у його країв, завдяки чому крива розподілу індукції в 

повітряному проміжку наближається до синусоїди. 

В процесі роботи навантаженого синхронного генератора в ньому 

одночасно діють МРС збудження F0і статора (якоря)Fa, при цьому МРС 

статора впливає на МРС збудження, посилюючи або послабляючи поле 

збудження або ж спотворюючи його форму. Дія МРС обмотки статора на 

МРС обмотки збудження називається реакцією якоря. Реакція якоря впливає 

на робочі властивості синхронної машини, оскільки зміна магнітного поля в 

машині супроводжується зміною ЕРС, наведеною в обмотці статора, і отже, 

зміною ряду інших величин, пов'язаних з цією ЕРС. Вплив реакції якоря на 

роботу синхронної машини залежить від значення і характеру навантаження. 
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Для з'ясування впливу реакції якоря на роботу синхронної машини доцільно 

розглянути випадки роботи генератора при навантаженнях граничного 

характеру, а саме: активного, індуктивного і ємнісного. Скористаємося для 

цього векторними діаграмами МРС. При побудові цих діаграм матимемо на 

увазі, що вектор ЕРС Fa, індукованою магнітним потоком збудження в 

обмотці статора, відстає по фазі від вектору цього потоку (а отже, і вектору 

МРС F0) на 90°. Що ж до вектору струму в обмотці статора II, то він може 

займати по відношенню до вектору E0 різні положення, визначувані кутом ψ, 

залежно від виду навантаження. 

Активне навантаження (ψ=0) 

На рис., а представлені статор і ротор двополюсного генератора. На 

статорі показана частина фазної обмотки. Ротор явнополюсний, обертається 

проти руху годинникової стрілки. Припустимо, що у деякий момент часу 

ротор займає вертикальне положення, що відповідає максимуму ЕРС E0 у 

фазній обмотці. Оскільки струм при активному навантаженні співпадає по 

фазі з ЕРС, то вказане положення ротора відповідає також і максимуму 

струму. Зобразивши лінії магнітної індукції поля збудження (ротора) і лінії 

магнітної індукції поля обмотки статора, бачимо, що МРС статора 

спрямована перпендикулярно МРС збудження F0. Цей висновок також 

підтверджується векторною діаграмою, побудованою для цього ж випадку. 

Порядок побудови цієї діаграми наступний: відповідно до просторового 

положення ротора генератора проводимо вектор МРС збудження F0.; під 

кутом 90° до цього вектору у бік відставання проводимо вектор ЕРС E0, 

наведеною магнітним полем збудження в обмотці статора; припідключенні 

чисто активного навантаження струм в обмотці статораI1співпадає по фазі з 

вектором ЕРС E0. 
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Рис. Реакція якоря синхронного генератора при активному (а), індуктивному (б) і ємнісному 

(в) навантаженнях 

 

 

УСТАНОВКИ З АСИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ 

Асинхронною машиною називають безколекторну машину змінного 

струму, в якій відношення частоти обертання ротора до частоти струму в 

мережі, до якої машина підключена, залежить від навантаження. Розрізняють 

два типи асинхронних машин: 1) безколекторні; 2) колекторні.  

Асинхронні машини порівняно прості за конструкцією, дуже надійні в 

експлуатації, мають досить високі енергетичні показники і невисоку вартість. 

Значний інтерес останніми роками викликає застосування асинхронних 

машин в генераторному режимі для забезпечення живленням, як споживачів 

трифазного струму, так і споживачів постійного струму через випрямні 

пристрої. У певних умовах експлуатації автономних джерел електроенергії 

застосування асинхронних генераторів (АГ) виявляється переважним. АГ 

відрізняються простотою експлуатації і обслуговування, легко включаються 

на паралельнуроботу, а форма кривої вихідної напруги у них ближче до 

синусоїдальної, чим у СГ при роботі на одне і те ж навантаження. Крім того, 

маса АГ потужністю до 100 кВт приблизно в 1,3…1,5 рази менше маси СГ 

такої ж потужності і вони несуть менший об'єм обмотувальних матеріалів. 

При цьому в конструктивному відношенні вони нічим не відрізняються від 
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звичайних АД і можливе їх серійне виробництво на заводах 

електромашинобудування, що випускають асинхронні машини.  

Один з недоліків асинхронних машин – це те, що вони є споживачами 

значної реактивної потужності (50% і більше від повної потужності), 

необхідної для створення магнітного поля в машині, яка по-винна поступати 

з мережі при паралельній роботі АГ з мережею або від іншого джерела 

реактивної потужності (батарея конденсаторів або синхронний компенсатор 

при автономній роботі АГ). 

Для поліпшення експлуатаційних властивостей АГ в коло статора 

додатково можуть включатися конденсатори послідовно або паралельно з 

навантаженням. У усіх випадках автономної роботи АГ джерела реактивної 

потужності  повинні забезпечувати реактивною потужністю як АГ, так і 

навантаження, що має, як правило, реактивну(індуктивну) складову 

(cosφН<1, φН>0). Маса і розміри конденсаторної батареї або синхронного 

компенсатора (СК) можуть перевершувати масу АГ і тільки приcosφН=1 

(чисто активне навантаження) розміри СК і маса БК порівнянні з розміром і 

масою АГ.  

Іншою, найбільш складною проблемою є проблема стабілізації напруги і 

частоти автономно працюючого АГ, такого, що має "м'яку" зовнішню 

характеристику. При використанні АГ у складі автономної ВЕУ ця проблема 

ускладнюється ще і нестабільністю частоти обертання ротора. При 

проектуванні АГ для ВЕУ оптимізаційні розрахунки ведуть по максимуму 

ККД в широкому діапазоні зміни частоти обертання і навантаження, а також 

по мінімуму витрат з урахуванням усієї схеми управління і регулювання. 

Конструкція генераторів повинна враховувати кліматичні умови роботи ВЕУ, 

постійно діючі механічні зусилля на елементи конструкції і особливо – 

потужні електродинамічні і термічні дії при перехідних процесах, які 

виникають при пусках, перервах живлення, коротких замиканнях, а також 

при значних поривах вітру.  

Будову асинхронної машини розглянемо на прикладі асинхронних  

двигунів. Конструктивно асинхронний двигун складається з двох основних 

частин, розділених повітряним проміжком: нерухомого статора і ротора, що 

обертається. Кожна з цих частин має сердечник і обмотку. При цьому 

обмотка статора включається в мережу і є як би первинною, а обмотка ротора 

– вторинною, оскільки енергія в неї поступає з обмотки статора за рахунок 

магнітного зв'язку між цими обмотками. За своєю конструкцією асинхронні 

двигуни поділяють на два типи: двигуни з короткозамкненим ротором і 

двигуни з фазним ротором. 
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Нерухома частина двигуна (рис.) – статор – складається з корпусу 11 і 

сердечника 10 з  трифазною  обмоткою.  Корпус  двигунавідливають з 

алюмінієвого сплаву або з чавуну або роблять зварним. Даний двигун має 

закрите виконання, що обдувається. Тому поверхня його корпусу має ряд 

подовжніх ребер, призначення яких полягає в тому, щоб збільшити поверхню 

охолодження двигуна. У корпусі розташовано осердя 10 статора, що має 

шихтовану конструкцію, яка сприяє значному зменшенню вихрових струмів, 

що виникають у процесі перемагнічування осердя обертовим магнітним 

полем. На внутрішній поверхні осердя статора знаходяться подовжні пази, в 

яких розташовані пазові частини обмотки статора, з'єднані у визначеному по-

рядку лобовими частинами, що знаходяться за межами осердя по його 

торцевих сторонах. 

 
Рис. Будова трифазного асинхронного двигуна  з короткозамкненим ротором:  

1 – вал; 2, 6 – підшипники; 3, 7 – підшипникові щити;   

4 – коробка виводів; 5 – вентилятор; 8 – кожух вентилятора; 9 – осердя 

ротора з короткозамкненою обмоткою;   

10 – осердя статора з обмоткою; 11 – корпус; 12 – лапи 
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Обертова частина двигуна – ротор, що складається з вала 1 і осердя 9 з 

короткозамкненою обмоткою. Така обмотка, що називається "біляче колесо", 

вона являє собою ряд металевих (алюмінієвих або мідних) стержнів, 

розташованих в пазах осердя ротора, замкнутих із двох сторін 

короткозамикаючими кільцями (рис.). Осердя ротора також має шихтовану 

конструкцію. 

 

Риc. Короткозамкненийротор: обмотка «біляча клітка» 

 

Асинхронні машини з фазнимроторомконструктивно відрізняються від 

розглянутого двигуна головним чином будовою ротора(рис.), який має 

складнішу конструкцію. На валу 8 закріпленешихтоване осердя 5 із 

трифазною обмоткою, виконаною аналогічнообмотці статора. Цю обмотку 

з'єднують зіркою, а її кінці приєднують до трьох контактних кілець 11, 

розташованих на валу і ізольованих одне від одного і від вала. Для 

здійснення електричного контакту зобмоткою обертового ротора в двигуні 

передбачений струмознімнийапарат 12, що складається з щіток і 

щіткотримачів. Щіткотримачі укріплені на ізольованій частині пальця, 

металевий кінець якого угвинчений у прилив підшипникового щита. 

Асинхронні машини з фазним ротором мають більш складну 

конструкцію і менш надійні, але мають кращі регулювальні властивості, ніж 

машини з короткозамкненим ротором. 

Фізична суть електромагнітних взаємодій в АГ, співвідношення 

основних параметрів, схема заміщення і векторна діаграма мають багато 

спільного з АД, тому доцільно розпочати вивчення АГ з опису роботи 

асинхронної машини в руховому режимі. 
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Обертове магнітне поле статора (рис.) перетинає провідники обмоток та 

індукує у них ЕРС: в обмотці фази статора – ЕРС самоіндукції E1ф (яка 

направлена зустрічно прикладеної до обмотки напрузі й обмежуючому 

значенні струму в обмотці) і в обмотці ротора – ЕРС взаємоіндукції E2ф (як у 

первинній і у вторинної обмотках трансформатора). Напрямок ЕРС 

визначається за правилом правої руки (зурахуванням напрямку руху 

провідника щодо ліній поля) і зазначені впровідниках А-Х і а-хна рис.. Якщо 

коло обмотки ротора замкнуто через пусковий реостат(а в 

короткозамкненомуроторі вона завжди замкнута за допомогою 

замикаючих кілець), в обмотках ротора виникаєзмінний струм I2ф, 

активна складова котрого збігається з напрямком ЕРСE2ф. На провідники 

ротора зі струмом I2фдіютьелектромагнітні сили Fe,напрямок яких 

визначається правилом лівої руки. Сукупність сил усіхпровідників 

ротора створює загальний електромагнітний момент Me , його напрямок 

збігається з напрямком обертання магнітного поля. Якщо обертаючий 

електромагнітний момент Me більше моменту опору робочої машини 

(РМ)на валу Mс , ротор почне обертатися. Таким чином, електрична 

енергія, що надходить в обмотку статора з мережі, перетвориться в 

механічну на валу двигуна. 

 
Рис.Будова трифазної асинхронної машини з фазним ротором: 

1, 7 – підшипники; 2, 6 – підшипникові щити; 3 – корпус; 

4 – осердя статора з обмоткою; 5 – осердя ротора; 8 – вал; 9 – коробка виводів; 

10 – лапи; 11 – контактні кільця; 12 – струмозмінний апарат 
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Чим більше частота обертання ротора n2, тим повільніше магнітне 

поле обертається щодо ротора (ns=n1=n2); у випадку збігу цих частот 

обертове поле не перетинає обмотку ротора й у них не індукується ЕРС 

(E2ф0), а, отже, і не створюється обертаючий момент(I2ф0, Fe0, Me0). 
 

ВИМОГИ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

При проектуванні ВЕУ необхідно забезпечити стійку роботу установки у 

всьому діапазоні розрахункових швидкостей вітру. У кожній точці 

механічної характеристики ВЕУ необхідно мати рівність потужностей 

вітродвигуна і генератора. Механічна потужність вітродвигуна певним чином 

залежить від швидкості вітру v і частоти обертання, причому кожній 

швидкості вітру при певній кутовий частотіобертання відповідає максимум 

розвинутої вітродвигуном механічної потужності. Електромагнітна 

потужність генератора в загальному випадку також є функцією частоти 

обертання ротора, а точка робочого режиму ВЕУ знаходиться на перетині 

двох характеристик. Цією точкою визначається вироблювана 

електромагнітна потужність за вирахуванням втрат в генераторі. 

Реальна робота ВЕУ малої потужності при змінній частоті обертання і 

швидкості вітру представлена на рис., де побудовані у відносних одиницях 

механічні характеристики вітродвигуна ̶ залежність потужності Рвід кутової 

частоти обертання ротора ω при реальних швидкостях вітру v в діапазоні від 

7 до 22 м/с. 

Лінійна частина всіх характеристик (лінії а-а', в-в', с-с', і d-d') відповідає 

робочій (стійкої) частини механічних характеристик. Номінальному режиму 

роботи ВЕУ відповідає точка а'. При ω=const і змінної швидкості вітру всі 

робочі точки розташовуються на вертикальній пунктирною прямий a'-d'. При 

змінній частоті обертання(ω=var) можна забезпечити роботу при всіх 

швидкостях вітру в точках, близько розташованих до максимальних (точки а, 

в, с і d). Як видно, при такій роботі збільшується в цілому потужність, що 

видається вітродвигуном, а значить, збільшується і вироблення 

електроенергії, що дозволяє більш ефективно використовувати 

вітропотенціал місцевості. Наприклад ωном=const и v=7,5м/с,(точка d') 

потужність вжепрактично дорівнює нулю, так як при ω=varця потужність 

становить майже 25% від номінальної ВЕУ. 

При зміні навантаження і v=constробота відбувається за однією з 

характеристик – а-а', в-в', с-с' або d-d'. При цьому із зменшеннямР зростає 
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частота обертання ω. Для звичайного, наприклад, синхронного генератора з 

метою забезпечення підтримки частоти вихідноїнапруги в заданих межах 

потрібно досить складне регулювання кутаповороту лопатей, так як при 

ω=varтаке регулювання взагалі не потрібно або достатня грубе регулювання 

шляхом повороту лопатейщодо поздовжніх осей. 

 
Рис.Механічні характеристики вітродвигунапри різноманітних швидкостях вітру 

 

Таким чином, для установок невеликої потужності може бутидосить 

перспективною система, що складається з електричних машинзмінного 

струму і транзисторних або тиристорних перетворювачів частоти, що 

приводяться вітродвигуном, працюючим із змінною частотою обертання. 

Таке технічне рішення дає можливість значно знизитивартість ВЕУ в цілому. 

Розвиваюча генератором електромагнітна потужність повинна 

збільшуватися із зростанням швидкості вітру v тільки до точок d, с, в, а, де 

він починає виробляти номінальну потужність, а вітродвигун розвиває 

механічну потужність, відповідну номінальній швидкості vном вітрового 

потоку. Оскільки допустима електромагнітна потужність генератора в 

загальному випадку конечна, при подальшому збільшенні швидкості 

вітрового потоку потужність вітродвигуна повинна бути обмежена рівнем 

Рном з кутовий швидкістю обертання ωномз регулюванням кута установки 

лопатей. Для забезпечення стійкої роботи ВЕУ геометричне місце робочих 

точок має лежати на кривій d-c-в-а,що представляє собою геометричне місце 
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максимумів сімейства механічних характеристик ВЕУ при різних 

швидкостях вітрового потоку. Якщо вибирати електричний генератор для 

роботи в точках d, с, в, а, тобто в точках характеристик, відповідно 

максимальної можливої механічної потужності вітродвигуна,що 

розвивається, то ясно, що в такому режимі вітродвигун буде працювати 

незначний час. В результаті електрична машина буде використовуватися 

неефективно в переважній частині всього терміну експлуатації ВЕУ через 

низькі значень коефіцієнта навантаження. 

Кутові швидкості обертання вітродвигунів існуючих конструкцій ВЕУ 

лежать в діапазоні 25...300 об/хв, причому менші значення відповідають 

більш потужним установкам. Кутові швидкості обертання роторів сучасних 

електричних машин характеризуються діапазоном 750...1500 об/хв. Отже, для 

узгодження потужностей вітродвигуна і електричного генератора насамперед 

необхідно використовувати мультиплікатор з передавальним відношенням 

порядку 5...30. Застосування на ВЕУ, насамперед великої потужності, 

тихохідних електричних генераторів зі швидкостями обертання того ж 

порядку, що і швидкості обертання вітродвигуна, недоцільно як з технічної, 

так і з економічної точки зору, а створення і експлуатація високошвидкісних 

конструкцій вітродвигунів, особливо для ВЕУ середньої і великої 

потужності, небезпечно з міркувань забезпечення жорсткості, міцності і 

запобігання можливих механічних резонансів. Тому правильний вибір 

оптимального передавального відношення мультиплікатора забезпечує більш 

ефективне узгодження потужних характеристик вітродвигуна і електричного 

генератора в широкому діапазоні швидкостей вітру. 

З енергетичної точки зору для узгодження розглянутих потужностних 

характеристик необхідно відповідним чином регулювати або потужність 

збудження електричного генератора, або кути установки лопатей, або кути 

установки тиристорів випрямляча і інвертора. Іншими способами домогтися 

високої ефективності роботи ВЕУ складно. 

Таким чином, на перетворення енергії вітру в електричну слід суворо 

погоджувати потужності характеристики вітродвигуна і електричного 

генератора, враховувати режими експлуатації ВЕУ і загальний ККД 

електричного генератора і трансмісії мех. При цьому, приймаючи, що 

оптимальний ККД може досягати величини 

 

можна побудувати криві гарантованої електромагнітної потужності при 

досягненні генератором номінальної потужності Pномпри швидкості вітру 

vном. При цьому Pном підтримується постійною при збільшенні швидкості 



74 
 

шляхом регулювання режиму роботи за рахунок кута установки лопатей і 

управлінням тиристорів випрямляча і інвертора. 
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Характеристика чинників вітрового потоку, що впливають на 

виробництво енергії. Режими вітрового потоку. Вітровий кадастр. 

Оцінка виробітку електроенергії вітроустановкою 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ ВІТРОВОГО ПОТОКУ, ЩО 

ВПЛИВАЮТЬ НА ВИРОБНИЦТВО ЕНЕРГІЇ 

Вибір характеристик вітроколеса для вітроустановки в конкретних 

вітрових умовах визначається тими цілями, що перед нею ставляться. 

Зазвичай керуються однією з двох основних вимог:  

1) максимізувати виробництво енергії за рік, щоб, наприклад, зменшити 

споживання палива тепловими електростанціями єдиної енергосистеми, або  

2) забезпечити виробництво певного мінімуму енергії навіть при 

слабкому вітрі, щоб, наприклад, зберегти працездатність насосів системи 

водопостачання. Крім того, при виборі характеристик вітроколеса слід 

враховувати характеристики агрегатів-генераторів, насосів і т. д., з якими 

вони безпосередньо стикуються. 

Енергією, переданою вітровим потоком вітроустановці, є енергія на валу 

вітроколеса. Нехай E – енергія потоку, передана вітроколесу за час Т, а Eu  – 

частина цієї енергії, передана вітровим потоком зі швидкістю і в одиничному 

швидкісному інтервалі. Тоді 

 
Якщо щільність повітря вважати постійною, то середня потуж-ність на 

валу вітроколеса 

 

Щоб обчислити значення цього інтеграла, потрібно знати залежність 

коефіцієнту  від швидкості набігаючого потоку. Для цього розіб'ємо увесь 

швидкісний діапазон на чотири характерні ділянки: 

1. Швидкість вітру менше швидкості, при якій вітроустановка 

включається. У цьому діапазоні . 

2. Швидкість вітру більше номінальної швидкості , тут 

 

де  – розрахункова (проектна) вихідна потужність. 

3. Швидкість вітру більше швидкості, при якій вітроустановка 

відключається, тоді . 
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4. Швидкість вітру – в інтервалі  . Вихідна потужність в цьому 

діапазоні залежить від швидкості вітру і типу вітроколеса. Для 

більшості вітроустановок ця залежність має вигляд 

 

де  і  – константи, визначувані з умов: 

- у момент включення вітроустановки , тому 

 

- прироз і рахунковійшвидкостіP=PRзвідки 

 

звідси слідує 

 

Таким чином, коефіцієнти  і можна виразити через параметри ,  і 

. 

У роботі вітроустановки можна виділити два граничні режими: 

- режим з постійним коефіцієнтом швидкохідності Z і, отже, 

зпостійним коефіцієнтом використання енергії вітру cp; 

- режим з постійною частотою обертання вітроколеса і, отже, зі 

змінним коефіцієнтом cp. 

 

РЕЖИМИ ВІТРОВОГО ПОТОКУ 

При виборі і розрахунку вітроагрегату потрібно в якості початкових 

даних обґрунтування ряду значень швидкості вітру: 

- мінімальна швидкість вітру vmin  – найменша швидкість, приякій 

можлива робота агрегату і при якій він запускається в роботу. Для 

великих агрегатів призначається в межах 4-6 м/с; 

- розрахункова швидкість вітру vp  найменша швидкість, при якій 

вітроагрегат здатний видавати номінальну потужність. Заниження  

vp веде до невиправданих втрат вироблення енергії, оскільки при 

швидкостях v>vp потужність ВЕУ або залишається рівною 

номінальною або (при неповоротних лопатях) знижується; 

- максимальна  швидкістьвітру vmax – це швидкість, при 

перевищенні якої ВЕУ виводиться з роботи. Зазвичай  vmax не 

перевершує25-30 м/с, оскільки тривалість більш високих 
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швидкостей зазвичай невелика і зупинка ВЕУ не призводить до 

помітних втрат у виробленні електроенергії; 

- гранично допустима швидкість vгран, яку установка в неробочому 

положенні повинна витримати без ушкоджень. Залежно від 

регіону розміщення вона повинна прийматися в межах 50-70 м/с. 

Завищення vp призводить до невиправданого дорожчання агрегату, 

оскільки зі збільшенням vp зростає розрахункове навантаження на лопаті і 

збільшується вага всіх конструкції ВЕУ. Вибір vp повинен робитися на 

підставі техніко-економічного розрахунку. Для різних розрахункових 

швидкостей вітру, на основі інтегральних кривих розподілу вітру для цієї 

місцевості, визначається  втрачене вироблення електроенергії за рахунок 

обмеження потужності генератора, а також вартість втраченої електроенергії. 

При збільшенні швидкості вітру вище за значення vp обмеження потужності 

горизонтально-осьового ротора здійснюється розворотом лопатей або 

частковим виведенням осі ротора з-під вітру. 

Для перетворення енергії вітрового потоку принципово можлива 

експлуатація ВЕУ в наступних основних режимах роботи вітродвигуна: 

фіксованої кутової частоти обертання і змінюваної кутової частоти 

обертання. Перший характеризується тим, що вал вітродвигуна повинен 

обертатися з фіксованою або близькою до неї швидкістю в широкому 

діапазоні зміни робочих швидкостей вітрового потоку. Швидкісна 

характеристика такого режиму представлена на рис., а.   

Інтервал швидкостей вітрового потоку (початковою  фіксованоюvп.ф і 

максимальною фіксованоюvмах.ф )  є робочим діапазоном ВЕУ.При цьому 

швидкість vп.ф є тією мінімальною швидкістю потоку, при якій можлива 

фіксація необхідної розрахункової кутової частоти обертання валу 

вітродвигуна. 

При постійній частоті обертання вітродвигуна коефіцієнт 

швидкохідності Z змінюється обернено пропорційно до швидкості вітрового 

потоку. При цьому його коливання призводять до зміни коефіцієнта 

використання енергії вітру. В результаті його максимум забезпечується 

тільки в двох точках швидкісної характеристики, причому одна з них лежить 

поза робочою її частиною. Тому робота ВЕУ в режимі фіксованої частоти 

обертання вітродвигуна протікає в основному  призначеннях коефіцієнта 

використання енергії вітру, менше максимального. Початок інтервалу 

робочих швидкостей вітрового потоку в цьому режимі відмічений відносно 

високими значеннями коефіцієнта швидкохідності і низьким коефіцієнтом 

використання енергії вітру. 
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Рис. Швидкісні характеристики режимів: 

а – з фіксованої частоти обертання ротора; 

б – з частотою обертання ротора, що змінюється 

 

Робота ВЕУ в режимі змінюваної частоти обертання вітродвигуна (рис., 

б) характеризується постійними значеннями коефіцієнта швидкохідності і 

коефіцієнта використання енергії вітру в робочому діапазоні швидкостей 

вітрового потоку. Для забезпечення такого режиму роботи необхідно, щоб 

лінійна частота обертання вітродвигуна змінювалася прямо пропорціональна 

зміні швидкості вітрового потоку. Таким чином, режим змінюваної частоти 

обертання вітродвигуна при постійному і оптимальному коефіцієнті 

швидкохідності повинен забезпечувати більш високу ефективність 

перетворення енергії вітрового потоку в інтервалі робочих швидкостей 

(змінюваної початкової vз.почі змінюваної номінальної vз.ном). В результаті 

цього має місце і більш висока механічна потужність, що розвивається 

вітродвигуном, в порівнянні з режимами фіксованої частоти обертання 

вітродвигуна, як при високих, так і при низьких швидкостях вітрового 

потоку. Проте зміна частоти обертання вітродвигуна в широких межах 

обмежується питаннями забезпечення механічної стійкості лопатей. Тому 
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робота ВЕУ в режимі змінюваної частоти обертання можлива тільки при 

малій її потужності. 

 

ВІТРОВИЙ КАДАСТР 

Вітровий потенціал різних районів України визначається національним 

вітроенергетичним кадастром, який включає показники швидкості вітру 

(середньорічні і середньомісячні), обумовлені результатами багаторічних 

наукових спостережень, повторюваність швидкості вітрових напрямів 

протягом року, місяця, доби і так далі. Середньорічна швидкість вітру в 

приземному шарі на території України досить низька – 4,3 м/с. Більшість 

вітроагрегатів починають виробляти промисловий струм починаючи зі 

швидкості вітру 5 м/с. Якщо враховувати, що вони можуть використати 

енергію вітру до висоти 50 м (на деякій висоті від поверхні швидкість вітру 

зростає), то енергетичний потенціал на території України складає 

велетенську величину 330 млрд. кВт і перевищує встановлену потужність 

електростанцій України в 6 тисяч разів. Зрозуміло, ніхто не допускає думки 

про можливість його повного використання, але все одно ця величина 

вражає.Хоча, слід зазначити, що це орієнтовні розрахункові дані, оскільки 

прямі виміри швидкості вітру на висотах вище за щоглу флюгера одиничні. В 

таблиці наведено дані про питомий енергетичний потенціал вітрової енергії в 

Україні.   
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Таблиця. Питомий енергетичний потенціал вітрової енергії в Україні 

№ району Середньорічна 

швидкість 

вітру, Vср, м/с 

Висота, м 

 

Природний 

потенціал 

вітру, 

кВтхгод/м2 рік 

Технічно-

досяжний 

потенціал вітру, 

кВтхгод/м2 рік 

1 <4,25 

15 1120 200 

30 1510 280 

60 2030 375 

100 2530 460 

2 4,5 

15 2010 390 

30 2710 520 

60 3640 700 

100 4540 850 

3 5,0 

15 2810 520 

30 3790 690 

60 5100 860 

100 6350 975 

4 5,5 

15 3200 620 

30 4320 830 

60 5810 1020 

100 7230 1150 

 

Вітрові умови району відносно використання вітру визначаються 

вітроенергетичним кадастром, який включає різні показники швидкості 

вітру, обумовлені результатами багаторічних спостережень: середньорічні і 

середньомісячні швидкості вітру; повторюваність швидкості вітрових 

напрямів протягом року, місяця, доби.  

Зі зменшенням впливу теплих і вологих атлантичних повітряних мас, які 

поступають на територію України з північного заходу, відбувається 

посилення континентальності клімату, що формує сприятливі умови 

розвитку вітроенергетики. На значення вітроенергетичного потенціалу 

південних і південно-східних територій впливає також енергійне 

переміщення повітряних мас з Чорного і Азовського морів, і крім того – 

формування вітрів місцевого значення – у береговій зоні морів. Окремо слід 

розглядати гірські території України, для яких характерні великі швидкості 

вітру. 
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ОЦІНКА ВИРОБІТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІТРОУСТАНОВКОЮ 

До технічних показників ефективності використання вітроелектричних 

установок відносяться: 

- об'єм річного вироблення електроенергії; 

- число годин роботи за рік; 

- об'єм вироблення електроенергії за рік при швидкостях вітруменше 

номінального значення; 

- число годин роботи за рік при швидкостях вітру менше номінального 

значення; 

- об'єм вироблення електроенергії за рік при швидкостях вітру більше 

номінального значення; 

- число годин роботи за рік при швидкостях вітру більше номінального 

значення; 

- число годин простою за рік; 

- число годин використання номінальної потужності за рік; 

- коефіцієнт використання номінальної потужності за рік. 

Основні параметри ВЕУ:  

Розмір ВЕУ – зазвичай вказується діаметр вітротурбіни. Обмахувана 

площа вітротурбіни пропорційна квадрату її діаметра, а номінальна 

потужність і вироблення енергії вітроустановкою пропорційно площі 

вітроприймального пристрою. Таким чином, якщо діаметри вітроустановок 

розрізняються, наприклад в 1,5 рази, їх енергетичні можливості 

розрізняються в 1,5 x 1,5 = 2,25 рази. 

Номінальна потужність – потужність, що розвиває вітроустановка при 

обраній розрахунковій швидкості. Цей параметр часто помилково 

приймається основним при виборі і порівнянні різних ВЕУ між собою. 

Насправді він не настільки важливий, так як, практично ніколи навантаження 

не підключається до ВЕУ безпосередньо. Важлива потужність 

перетворювача, який бере енергію від ВЕУ і акумуляторної батареї. Реальна 

потужність ВЕУ не дорівнює номінальній, а змінюється залежно від поточної 

швидкості вітру. Номінальна потужність вітроустановки пропорційна 

квадрату діаметра вітротурбіни і кубу обраної розрахункової швидкості. 

Таким чином, порівнювати ВЕУ за номінальною потужністю коректно тільки 

при рівних розрахункових швидкостях вітру, а ще краще порівнювати їх за 

діаметром і виробленні енергії. 

Розрахункова швидкість вітру– швидкість вітру, при якій 

вітроустановка досягає номінальної потужності. Зазвичай при перевищенні 
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розрахункової швидкості вітру починає працювати система регулювання, яка 

обмежує подальше зростання оборотів і потужності.  

Стартова швидкість вітру – швидкість вітру при якій вітроустановка 

починає обертатися і заряджати акумулятори. Зазвичай знаходиться в 

діапазоні 2,5…3,5 м/с. Може бути вище машин з вузькими жорстко 

встановленими лопатями. Завищена стартова швидкість призводить до 

зниження сумарного вироблення енергії із-за частих простоїв. 

Максимальна експлуатаційна швидкість вітру – швидкість вітру, яка 

може призвести до руйнування не зупиненої вітроустановки. Для 

стаціонарної вітроустановки повинна бути не менше 45…50 м/с. Інакше її 

експлуатація буде досить небезпечною.  

Вироблення енергії за місяць, рік – це основний параметр 

вітроустановки, який повинен бути узгоджений з відомою або проектною 

енергією, що споживається навантаженнями за той же проміжок часу. На 

жаль, досить часто цей параметр подається як другорядний або навіть не 

вказується. Він залежить від середньої швидкості вітру в місці роботи 

вітроустановки, розміру і конструктивної досконалості ВЕУ. 

Техніко-економічна досконалість вітроустановки характеризується 

рядом параметрів, одним з яких є коефіцієнт використання встановленої 

потужності вітроустановкиКвстан. Коефіцієнт є відношенням дійсного 

вироблення електроенергії за який-небудь періодчасу, наприклад за рік (Wрік) 

до максимально можливого вироблення (Wmax=8760Pном) енергії в разі, якби 

вітроустановка працювала увесь цей період часу на номінальній потужності 

Pном: 

 

Величина коефіцієнта встановленої потужності  залежитьвід: 

- працездатності (надійності), 

- графіку навантаження, 

- часу ремонтів вітроустановки, 

- наявності вітру 

- швидкості вітру. 
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Зазвичай ВЕУ, підключені до енергосистеми, працюють з коефіцієнтом    

 (максимально до 0,5). 

Іншим інтегральним параметром техніко-економічної досконалості 

вітроелектричної установки є середньорічне питоме вироблення 

електроенергії на 1 м2 обмахуваної площі лопатевої системи. Для кращих 

ВЕУ потужністю більше 100 кВт ця величина складає 1250... 1500 кВт·г на 

1м2, частіше усього середнє річне питоме вироблення знаходиться в діапазоні 

700... 850 кВт·г на 1 м2 при сприятливій вітровій обстановці. 

 

 

Нормативна документація для вибору площадок в світі та в Україні 

 

1. На стадії будівництва необхідно провести дослідження: 

порушення ґрунтів (будівництво фундаментів ВЕУ, прокладання кабелів 

тощо); 

пошкодження рослинного покриву (будівництво фундаментів для ВЕУ, 

прокладання кабелів); 

втрати сільськогосподарських площ земель (будівництво фундаментів); 

пошкодження рослинного покриву та втрата оселищ; загибель тварин під 

час будівельних робіт; 

фрагментація ландшафту (будівництво фундаментів ВЕУ, прокладання 

кабелів тощо); 

зміна звичного вигляду ландшафту (встановлення ВЕУ заввишки від 150 м 

до 230 м); 

тимчасове забруднення атмосферного повітря викидами від будівельної 

техніки; 

випадкове забруднення вод та ґрунтів у разі аварійних розливів паливно- 

мастильних матеріалів та експлуатаційних втрат (експлуатація будівельної 

техніки та автотранспорту, зберігання паливно-мастильних матеріалів). 

2. На стадії експлуатації: 

підвищення рівня шуму в межах буферної зони впливу шуму (внаслідок 

руху лопатей ВЕУ та роботи генератора); 

підвищення рівня електромагнітного випромінювання поруч з ВЕУ та 

кабельними лініями (від генератора електроенергії) в межах буферної зони 

електромагнітного впливу; 

візуальний вплив на антропогенно змінені ландшафти (зміна візуального 

сприйняття ландшафтів внаслідок встановлення ВЕУ висотою від 150 м до 

230 м); 
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загибель птахів від зіткнення з ротором ВЕУ (внаслідок обертання ротору 

на висоті від 150 м до 230 м, та під час надзвичайних погодних умов); 

випадкове локальне погіршення якості вод та ґрунтів у разі аварійних 

розливів паливно-мастильних матеріалів та трансформаторних рідин. 

 

Регламент з оцінки впливу довкілля 

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання 

шкідливоговпливу на довкілля, забезпечення екологічної безпеки, охорони 

довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, у 

процесіприйняття рішень про провадження господарської діяльності, яка 

може матизначний вплив на довкілля, з урахуванням державних, 

громадських та приватнихінтересів. 

ОВД передбачає: 

– підготовку суб’єктом господарювання відповідного звіту; 

– проведення громадського обговорення; 

– аналіз уповноваженим органом інформації, наданої в такому звіті, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а 

такожінформації, отриманої від громадськості під час 

громадськогообговорення, здійснення процедури оцінки транскордонного 

впливу, іншоїінформації; 

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з ОВД, 

якийвраховується в рішенні про провадження планованої діяльності 

суб’єктомгосподарювання. 

Порядок процедури ОВД, регламентується наступними нормативно-

правовими актами: 

1. Про оцінку впливу на довкілля [Електронний ресурс] : Закон 

України від 23.05.2017 року № 2059-VIII / Верховна Рада України. - Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19; 

2. Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та 

зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля [Електронний ресурс] : 

Постанова Кабміну України від 13 грудня 2017 р. № 1010 / Кабінет міністрів 

України. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1010-2017-

%D0%BF; 

3. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки 

впливу на довкілля [Електронний ресурс] : Постанова Кабміну України від 13 

грудня 2017 р. № 989 / Кабінет міністрів України. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/989-2017-%D0%BF; 

4. Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядок 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля [Електронний ресурс] 

:Постанова Кабміну України від 13 грудня 2017 р. № 1026 / Кабінет міністрів 

України. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1026-2017-

%D0%BF; 
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5. Про затвердження Розміру плати за проведення громадського 

обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля [Електронний 

ресурс] : Наказ Мінприроди України від 30 травня 2018 р. № 182 / 

Міністерство екології та природних ресурсів України. - Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0676-18. 

Перелік використаних законодавчих актів та міжнародних угод  

Основою нормативно-правової бази з питань охорони довкілля є 

Конституція України. Перелік використаних законодавчих актів та 

міжнародних угод наведено в Табл.. 
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Таблиця. Перелік використаних актів екологічного та соціального 

законодавства 
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Постанови та накази: 

– «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади», Постанова КМУ № 976 від 

5.11.2008 (із змінами згідно з Постановою КМУ від 8.04.2015 № 234); 

– «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики», Постанова КМУ № 996 від 3.11.2010 (із змінами згідно 

з Постановою КМУ від 8.04. 2015 № 234); 

– «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних 

зон та режиму ведення господарської діяльності в них», Постанова КМУ№ 

486 від 08.05.1996 (із змінами); 

– «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 

довкілля», Постанова КМУ № 391 від 30.03.1998; 

– «Про затвердження Положення про Зелену книгу України», Наказ 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України № 17 від 19.02.97; 

– «Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають 

міжнародне значення», Постанова КМУ № 935 від 23.11.1995; 

– «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України», 

Постанова КМУ № 439 від 12.05.1997; 

– «Про затвердження Порядку визначення величин фонових 

концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі», Наказ 

Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 № 286; 

– «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів 

забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», Наказ Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища від 27.06.2006 № 309; 

- «Про затвердження державних санітарних правил та норм», Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239; 

– «Про затвердження правил пожежної безпеки в Україні», Наказ МВС 

України № 1417 від 30.12.2014; 
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– «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів», Міністерство праці та соціальної політики України, Наказ№ 4 

від 09.01.98; 

– «Про затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з 

джерелами електромагнітних полів» Наказ МОЗ України № 476 від 

18.12.2002; 

– «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних 

зон та режиму ведення господарської діяльності в них», Постанова КМУ№ 

486 від 8.05.1996; 

– «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення 

питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на довкілля», 

Постанова КМУ України від 29.06.2011 № 771. 

 

Перелік використаних нормативно-методичних і нормативно-технічних 

документів України наступний: 

– ГКД 341.003.003.003-2000 «Вітроенергетика. Площадки для вітрових 

електричних станцій. Вимоги щодо відбору»; 

– ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і 

мереж. Правила» (2003); 

– ГКД 341.003.001.002-2000 «Правила проектування вітряних 

електричних станцій» (2000); 

– ГКД 341.004.001-94 «Норми технологічного проектування підстанцій 

змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ» (1994). 

– ГНД 34.12.102-2004 «Положення про спеціальну підготовку і навчання 

з питань технічної експлуатації обʼєктів електроенергетики», Затверджено: 

МПЕ України, наказ № 75 від 9.02.2004, Зареєстровано: Мінюст України 

05.04.2004 р., № 418/9017; 

– ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 

підприємств, будинків і споруд». – К.: Держкоммістобудування України, 

2004. – 25 с.; 

– ДБН В.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». – К.: 

Інститут «Діпромісто» Мінрегіонбуду України, 2012. – 22 с.; 

– ДБН В.2.1-10-2009 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні 

положення проектування». – К.: ДП «Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій» (НДІБК), 2009. – 161 c.; 

– ДБН В.2.5.-16-99 «Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж 

Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж»; 

– ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» 

(2013); 

– ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» 

(2014); 

– ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на 

будівництво» 
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– ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» (2018); 

– ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Промислова 

безпека у будівництві. Основні положення» (2009); 

– ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. 

Частина 

II. Будівництво» (2015); 

– ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (2014); 

– Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу 

електромагнітних випромінювань: ДСН 239-96; 

– Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в не 

вимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно: ДСН 198-97. 

[Чинний від 1997-09-07] – К.: МОЗ України, 1997. – 23 с. - (Державні 

санітарні норми України); 

– Державні санітарні правила планування й забудови населених пунктів. 

Із змінами: ДСП № 173, 1996. [Чинний від 31.08.2009] К.: Міністерство 

охорони здоров’я України, 1996 р. (нормативний документ МОЗ України); 

– Державні санітарні правила при роботі з джерелами електромагнітних 

полів: ДСП 3.3.6.096-2002. [Чинний від 2003-0104]. – К.: МОЗ України, 2003. 

– 16 с.; 

– ДСТУ 2325-93 «Шум. Терміни та визначення» [Чинний від 01.01.1995]; 

– ДСТУ IEC 61400-1-2001 «Системи турбогенераторні вітряні. Частина1. 

Вимоги безпеки (IЕС 61400-1:1999, IDT)» [Чинний від 01.07.2003]. – К.: ТК 

48 «Енергозберігання», 2003. – 50 c. (Державний стандарт України IEC); 

– ДСТУ 4051-2001 «Станції електричні вітрові. Загальні технічні 

вимоги» (2001); 

– ДСТУ ІЕС 61400-1-2001 «Системи турбогенераторні вітряні. Частина 1. 

Вимоги безпеки», (гармонізовані з ІЕС 61400-1:1999, ЮТ) (2002); 

– ДСТУ ІЕС 61400-11:2001 «Системи турбогенераторні вітряні. Частина 

11. Методика вимірювання акустичного шуму», (гармонізовані з ІЕС 61400-

1:199, ЮТ) (2004); 

– ДСТУ ІЕС 61400-24-2001 «Системи турбогенераторні вітряні. Частина 

24. Захист вітряних турбін від блискавок», (гармонізовані з ІЕС 61400-

24:2000, ЮТ) (2003); 

– ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» (2008); 

– ДСТУ-Н Б.Б.1.1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану 

зонування території (зонінг)» (2011); 

– ДСТУ-Н Б. В.1.1-35:2013 «Інструкції з розрахунку рівнів шуму в 

приміщеннях і на територіях» (2013); 

– РД 102-011-89 «Охорона праці. Організаційно-методичні документи»; 

– Санітарні норми виробничого шуму: ультразвуку та інфразвуку: ДСН 

3.3.6.037, 1999 [Чинний від 1.12.1999]. – К.: Міністерство охорони здоров’я 

України, Головне санітарно-епідеміологічне управління, 1999. –79 с. 

(нормативний документ МОЗ України); 
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– Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в 

атмосферному повітрі населених місць» у формі текстового документа із 

поміткою «Затверджую. Т.в.о. головного державного санітарного лікаря 

України С.В. Протас. 03 березня 2015 року»; 

– ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку» (1999); 

– «Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і 

громадських будівель і на території житлової забудови», Наказ МОЗ СРСР, 

Наказ № 3077-84 від 03.08.1984; 

– СанПІН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод 

від забруднення, МОЗ СРСР, (1988). 

 

Рекомендовані нормативно-технічні документи Європейського Союзу: 

 СтандартиякостідовкілляЄвропейськоїкомісії (On environmental quality 

standards in the field of water policy, Directive 2008/105/EU); 

 Стандартиякостіповітря (Air Quality Standards, Directive 2008/50/EU); 

 Довкільністандартиякостіводидляповерхневихвод (Environmental 

Quality Standards Applicable for Surface Waters, Directive 2008/105/EU); 

 Директива 2002/49/EU Європейського Парламенту та Ради від 25 

червня 2002 року стосовно оцінювання і керування шумом навколишнього 

природного середовища. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. 

№ 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не 

застосовуються на території України, актів санітарного законодавства» з 1 

січня 2017 р., а саме: 

 акти санітарного законодавства, видані центральними органами 

виконавчої влади Української РСР, в тому числі їх посадовими особами, 

якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-

протиепідемічні, санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні 

правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи та санітарні 

регламенти; 

 акти санітарного законодавства, видані центральними органами 

виконавчої влади СРСР, в тому числі їх посадовими особами, якими 

затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні, санітарно-протиепідемічні, 

санітарно-епідеміологічні, протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, 

державні санітарно-епідеміологічні нормативи та санітарні регламенти. 
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Методика вибору площадки під будівництво вітроелектростанції. 

Оцінка перспективності використання площадок під будівництво 

вітроелектростанцій та визначення ефективних методів проведення 

розрахунків 

 

Алгоритм покрокових дій потенційного споживача при виборі та 

використанні вітроустановок малої потужності представлено нижче.  

1) Визначити, з якою метою Ви бажаєте встановити 

вітроелектричну систему (ВЕС) і що від неї можна очікувати. 

Для відповіді на це питання, необхідно відразу усвідомити, що вітер – це 

непередбачуване і непостійне джерело енергії. Таким чином, власник 

вітроустановки отримує можливість використовувати її в наступних 

випадках: 

- як автономне джерело енергії в місцях, де відсутнє централізоване 

електропостачання;  

- як резервне джерело енергії для економії споживання електроенергії 

від централізованої мережі і забезпечення електропостачання відповідальних 

споживачів в разі її зникнення;  

- як установка, яка працює на мережу, і ви будете отримувати кошти від 

продажі електроенергії за зеленим тарифом.  

Крім того, у другому випадку вирішується задача збереження 

дороговартісного обладнання, вихід з ладу якого обумовлений незадовільною 

якістю енергії в мережі, особливо в сільській місцевості. 

2) Провести вибір вітроустановки (ВЕУ). 

У загальному випадку все різноманіття ВЕУ можна поділити на дві 

великі групи:  

- вітроустановки, що використовують силу лобового тиску (барабанні, 

багатолопатеві горизонтально-осьові, карусельні, ротори Савоніуса, 

вітрильні і т.д.);  

- вітроустановки, що використовують аеродинамічну підйомну силу 

(ротори Дар’є, швидкохідні горизонтально-осьові ВУ).  

Відомо, що потужність, що розвивається пристроєм, визначиться з 

виразу: 

 
де ρ = 1,25 кг/м3 − густина повітря при нормальних атмосферних умовах; V − 

швидкість вітру, в м/с; F − площа, через яку цей вітрової потік проходить 

(площа обмаху), в м2;  − коефіцієнт використання енергії вітру чи 

коефіцієнт потужності.  
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Величина коефіцієнта потужності визначає ту частину енергії, яку 

можливо відібрати у вітрового потоку даним вітроприймальним пристроєм. 

Для ВУ першого типу коефіцієнт використання енергії зазвичай не 

перевищує Для установок другого типу, на сьогодні,  = 0,3...0,5.  

Враховуючи, що ВЕУ першої групи мають коефіцієнт використання 

енергії вітру значно нижчий, ніж установки другої групи, що призводить, 

відповідно, до вищої в декілька разів металоємності, а також те, що вони 

дуже погано піддаються регулюванню, то вони на сьогоднішній день 

практично ніде не використовуються.  

До ВУ другої групи відносяться класичні горизонтально-осьові ВУ та 

вертикально-осьові ротори Дар’є. При незаперечних переваги роторів Дар’є 

(силова трансмісія і електрогенератор розташовуються, як правило, на землі, 

відсутність механізму орієнтації на вітер) їм властивий суттєвий недолік, а 

саме − за один оберт ротора аеродинамічна підйомна сила змінює величину і 

напрямок відносно лопаті, що призводить до складних знакозмінних 

динамічних навантажень, як на лопаті, так і на підшипники, що веде до 

руйнування елементів ВУ від втоми. Даний фактор обмежує їх 

широкомасштабне використання.  

Підсумовуючи відзначимо, що найбільш широке поширення на 

сьогоднішній день отримали горизонтально-осьові ВУ.  

З виразу видно, що потужність, яку розвиває вітровий потік, 

пропорційна швидкості вітру в кубі, тобто збільшення швидкості вітру, 

наприклад, в два рази призводить збільшення потужності в вісім разів. Цю 

потужність необхідно якимось чином обмежувати. Цього обмеження 

можливо домогтися або зменшенням коефіцієнта потужності , або 

зменшенням площі обмаху F. На практиці це здійснюється зміною кута атаки 

лопатей (поворот лопатей) або відведенням всього ротора (вітроколеса) з під 

вітру. Тобто необхідно констатувати, що ВУ має бути обладнана або 

системою регулювання потужності, або системою захисту. 

3) Визначитись із наявністю необхідної для ефективної роботи ВЕУ 

швидкості вітру. 

Як видно з виразу швидкість вітру є визначальною при обчисленні 

потужності ВУ. Але яка це швидкість вітру, яке її значення необхідно 

підставити у даний вираз, щоб визначити потужність?  

Якщо прийняти за розрахункову (номінальну), по якій ведеться 

розрахунок на міцність вузлів ВУ і підбирається потужність 

електрогенератора або насоса, середньорічну, то ми просто відкинемо всю 
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енергію, яка виробляється при швидкостях вітру, що перевищують значення 

Vср (рис.). 

 
Рис. Середньорічна швидкість вітру 

 

Так за якої ж швидкості вітру розраховувати саму ВУ і кількістьенергії, 

що вона зможе виробити за певний період часу? З практичногодосвіду і 

літературних джерел було прийнято, що ця швидкість вітру, 

званарозрахунковою або номінальною повинна знаходиться в межах: 

 

Причому нижнє значення цього діапазону (1,25) характерно для ВУ, 

використовуваних у сільському господарстві для виконання механічної 

роботи і які беруть участь в якомусь технологічному процесі. Для таких ВУ 

більш важливе функціонування більшу кількість годин в році, ніж зменшення 

річного виробітку за рахунок недовикористання швидкостей вітру, що 

перевищує . Перевага віддається гарантуванню (звичайно не на 100%) 

безперервності технологічного процесу.  

Для вітроелектричних установок, що призначені для вироблення 

електроенергії, а тим більше мають накопичувач енергії у вигляді АБ, 

основним завданням є використання якомога більше енергії з вітрового 

потоку за певний період часу. Тому в таких ВЕУ значення коефіцієнта при  

приймається ближче до 2.  

До значенням розрахункової швидкості вітру  необхідно ставитися 

дуже уважно. Припустимо замовнику реалізували ВЕУ потужністю 5 кВт, 

але не уточнили при якій швидкості вітру він цю потужність розвиває. Що це 

означає? А це означає лише те, що там встановлений електрогенератор 

потужністю 5 кВт і нічого більше. Повернемося до аналізу виразу.  
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Приймемо за розрахункову швидкість вітру  м/с. Тоді 

. А якщо взяти  м/с, то . Іншими 

словами: ВЕУ, яка в нашому прикладі розвиває потужність 5 кВт при 10 м/с, 

при м/с буде розвивати потужність майже в 2 рази меншу.  

Для більшості регіонів України значення середньорічної швидкості вітру 

становить м/с, тому розрахункова швидкість вітру не повинна перевищувати 

9 м/с при умові, що ВЕУ встановлюється на тій жевисоті, де була визначена 

середньорічна швидкість вітру. До речі ця норма відображена у державному 

стандарті України (ДСТУ 7337:2013 «Вітроенергетика. Установки електричні 

вітряні. Параметричний ряд»).   

Інакше може скластися парадоксальна ситуація: ВЕУ з меншим 

значенням встановленої потужності, наприклад, 2 кВт, але яку ВЕУ розвиває 

при 8 м/с, за рік виробляє більше електроенергії, ніж, наприклад, ВЕУ 

потужністю 3 кВт з розрахунковою швидкістю вітру 10 м/с. Це наочно можна 

проілюструвати графічно (рис.). 

 
 

Рис. Графік залежності потужності від швидкостівітру для ВЕУ 2 і 3 кВт 

 

Будь-яке місце, де передбачається встановити ВЕУ, характеризується 

середньорічним значенням швидкості вітру . Існують, ще так звані, локальні 

вітрові аномалії, але це вже виключення з правил. Середньорічна швидкість 

вітру характеризує місцевість в плані її перспективності генерації енергії за 

допомогою ВЕУ.  

В діапазоні домінуючих вітрів в Україні, ВЕУ меншої встановленої 

потужності за рік виробить електроенергії більше. А що це означає для 

замовника? Те, що з нього візьмуть грошей більше, а продукту, заради чого 

він її купував (кВт∙годин), він отримає менше. І це при тому, що ринкова 
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вартість ВЕУ ґрунтується в основному на вартості 1 кВт встановленої 

потужності, а ось при якій швидкості вітру , ця потужність розвивається 

про це постачальники намагаються не згадувати.  

4) Визначити, якої потужності ВЕС необхідно встановити для 

задоволення ваших потреб.  

Для відповіді на це питання необхідно скласти баланс між виробленою 

ВЕУ електроенергією і спожитою навантаженнями. Звичайно, розрахунок 

річного виробітку − процес не простий, оснований на статистичних даних з 

повторюваності швидкості вітру в даному регіоні, а також на умінні 

прогнозувати. Іноді роблять простіше. Існує поняття − коефіцієнт 

використання встановленої потужності, який показує скільки відсотків днів у 

році ВЕУ працює з встановленою потужністю. Якщо для конкретного місця 

ВЕУ обрана правильно з урахуванням рекомендацій виразу, то значення 

цього коефіцієнта лежить в межах 0,25 ÷ 0,3. Тоді за рік ВЕУ орієнтовно 

виробить:  

 

де - річний виробіток електроенергії, в кВт∙год; 

8760 - кількість годин в році, в годинах; 

 – встановлена потужність ВЕУ, в кВт. 

Розрахунок спожитої енергії можна розглядати з декількох сторін. 

Найпростіше було б взяти і підсумувати всі потужності наявних 

енергоспоживачів. Але тоді потужність ВЕС взагалі і ВЕУ зокрема вийде 

завищеною. Мало того, що ви заплатите зайві гроші, у вас виникає проблема: 

куди подіти зайву електроенергію? Іншими словами, такий спосіб визначення 

потужності ВЕС не годиться. Необхідно провести енергоаудит. Що це 

означає? Це означає, що ви повинні спрогнозувати: скільки годин на день 

(місяць, рік) буде працювати кожен споживач електроенергії. Помноживши 

кількість годин його роботи на потужність споживача ви визначите: скільки 

кіловат-годин споживає кожен споживач в день (місяць, рік). Підсумувавши 

всі отримані значення за день (місяць, рік) Ви отримаєте добове (місячне, 

річне) споживання електроенергії за період, що цікавить. Якщо Ви 

прорахували це за рік, тоді з виразу легко визначити величину встановленої 

потужності енергоустановки (ВЕУ, але тої, що працює на зарядження АБ): 

 

5) Визначити, яку величину потужності необхідно резервувати для 

забезпечення гарантованої роботи споживача.  

Як зазначалося вище, вітер не є постійне і прогнозоване джерело енергії. 

Як захистити замовника від його примх? Один із шляхів був також вказаний 
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вище − використання як накопичувача АБ (мова йде про вироблення 

електроенергії). Ясно, що чим більша ємність АБ, тим більш тривалий час ви 

будете з електроенергією при відсутності вітру. Але АБ теж коштують 

грошей і не малих. Як бути? 

Тут можна запропонувати два критерії для вибору величини ємності АБ:  

- перший, якщо вам дозволяють ваші фінансові можливості, − 

запринципом чим більше, тим краще;  

- другий − за необхідним гарантованим забезпеченням електроенергією 

ряду електричних приладів протягом необхідного часу. 

Кількість електроенергії необхідна для роботи електроприладів: 

; 

де  - потужність електроприладу, в кВт;  

 – необхідний час роботи, в годинах.  

Кількість електроенергії, яке може забезпечити АБ: 

кВт·год, 

де  – ККД АБ;  - напруга АБ, в В;  – ємність АБ, в А∙год. Тоді, 

відповідно, необхідна ємність АБ буде дорівнювати: 

, A·год, 

У виразі ємність АБ слід скоригувати з урахуванням того факту, що 

кислотні АБ, як правило, не можна розряджати до нуля. Деякі типи АБ не 

рекомендується розряджати більш, ніж на 20 % (звичайні автомобільні АБ, 

що обслуговуються). Деякі допускають глибину розряду до 80 % 

(герметичні, що не обслуговуються).  

Підвищити живучість системи можна й іншим шляхом: установкою 

паралельно іншого генеруючого пристрою, наприклад, фотоелектричних 

батарей (ФЕБ). Таким чином, зарядка АБ відбуватиметься або від вітру, або 

від сонця, або від обох джерел одночасно. При цьому ВЕУ і ФЕБ, як джерела 

електроенергії, прекрасно доповнюють один одного протягом року (взимку 

більше вітру, а влітку − Сонця).  

Є ще один шлях для стовідсоткового електрозабезпечення споживачів. 

Це включення в вітро-сонячну систему бензин- або дизель-генераторів за 

умови, що вони будуть автоматично запускатися лише в самих крайніх 

випадках, (наприклад тривала відсутність надходження енергії вітру і Сонця). 

У таких випадках використовується спеціальний пристрій, що має назву 

автомат вмикання резерву (АВР). 

6) Визначити, які негативні фактори можна очікувати від ВЕУ.  
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Перш за все кожен тип ВЕУ повинен мати як мінімум 

протоколдержавних приймальних випробувань (для закордонних зразків − 

документ, що його замінює), в якому підтверджується відповідність типу 

ВЕУ системі стандартів з охорони праці, що включає в себе захист від 

ураження електричним струмом, пожежну безпеку, стандарти з допустимих 

рівнів шуму, вібрацій, інфразвукових впливів тощо. 

Оскільки ВЕУ встановлюється на опорі, то необхідно вжити заходи з 

захисту від блискавки. Це може бути як окремий блискавковідвід, так і 

суміщений з встановленою ВЕУ.  

7) Встановити, скільки коштує ВЕУ та через який час вона 

окупиться. 

Очевидно, що ключовим фактором, який визначає вибір 

міжзастосуванням автономної енергетичної системи і проведенням 

лінійелектропередачі (ЛЕП) від об’єкта до мереж 

централізованогоенергопостачання, є конкурентоспроможність вартісних 

характеристик ВЕУпорівняно з приєднанням до мережі. 

Існує інформація, що один кіловат встановленої потужності має вартість 

1000 USD. Це так, але частково, і відноситься до ВЕУ великої потужності 

(більше 100 кВт), що працюють на мережу. Автономні ВЕУ повинні мати 

надійну систему регулювання кутової швидкості ротора, тому що 

передбачається відсутність мережі або її часткова заміна (резервне джерело 

енергії). Тому їх вартість збільшується як мінімум на вартість систем 

регулювання, накопичення і перетворення енергії. Крім того, ціна 1000 

USD/кВт справедлива для ВЕУ без урахування транспортних, будівельно-

монтажних і пуско-налагоджувальних робіт. Склавши всі ці витрати, 

отримаєте реальну вартість ВЕУ.  

Якщо уявити, що ви вирішили побудувати заміський будинок, то 

першим питанням буде його енергозабезпечення. На сьогоднішній день існує 

три способи його вирішення: 

- приєднання до існуючої мережі; 

- установка бензо- або дизель-електростанції; 

- енергозабезпечення від відновлюваних джерел енергії. 

Отже, приєднання до існуючої мережі. Якщо вона є поблизу, 

торозглядати інші варіанти немає сенсу. Якщо мережа знаходиться на певній 

відстані, то, за даними Інституту Укрсільенергопроєкт, один кілометр 

повітряної лінії електропередач коштує від 20 000 доларів США (сам проєкт, 

ТУ на приєднання, трансформаторна підстанція, стовпи, проводи і т. д.). Крім 

того, в залежності від розташування підприємства та районних мереж можуть 

мати місце певні обмеження за потужністю.  
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Установка бензо- або дизель-електростанції. Але цей шлях економічно 

недоцільний і екологічно суперечливий. Мається на увазі викид 

відпрацьованих газів і підвищений рівень шуму, а також проблеми з 

утилізацією відпрацьованого масла, фільтрів тощо. У табл. представлено 

результати порівняльних розрахунки в у. о. (у цінах 2005 р.) собівартості 

однієї кВт∙год, виробленої ВЕУ і бензостанціями різних виробників, за таких 

умов: 

- 8-ми годинний робочий день; 

- відсутність капітальних ремонтів; 

- термін експлуатації  – 20 років. 

 

Таблиця. Собівартість електроенергії, виробленої ВЕУ і бензостанціями 

№ 

з/п 
Статті витрат ВЕУ-0,75 

Бензинові електростанції 

Honda 

EZ2200 

Geko E-

N HHBA 

SDMO 

AVENGER 

2500 

1 Установлена потужність, кВт 1,5/3,0 2,0 2,2 2,1 

2 
Вартість основного обладнання, 

 

- додаткового  

(бак200 л) 

2000 (з 

опорою та 

АБ) 

- 

750 

 

 

50 

 

595 

 

 

50 

560 

 

 

50 

3 Виконання будівельно-

монтажних робіт 

100 - - - 

4 Експлуатаційні витрати  

за перший рік експлуатації  

за п’ять років експлуатації  

за 10 років експлуатації  

за 20 років експлуатації,  

в у. о в т. ч: 

 

- 

80 

180 

 

380 

 

1396 

6956 

13906 

 

27806 

 

1836 

9156 

18306 

 

36606 

 

1385 

6905 

13805 

 

27605 

4.1 Вартість бензину за рік  

(прийнята марка А95 за 37,4 

цента/літр): 

-питомі витрати бензину, 

л/год 

-витрати бензину БЕС за рік, л 

-витрати  бензину на доставку 

палива (200 л) на відстань10 км 

за рік, л 

-загальні витрати бензину за 

рік, л 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

1206 

 

 

1,1 

 

3212 

13,5 

 

 

3226 

 

1646 

 

 

1,5 

 

4380 

21,5 

 

 

4402 

1195 

 

 

1,09 

 

3182 

13,5 

 

 

3196 

4.2 Вартість оливи в БЕС:  

за перший рік експлуатації  

 

- 

 

40 

 

40 

 

40 
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за наступні роки - 34 34 34 

4.3 Вартість фільтрів в БЕС за рік - 150 150 150 

5 Собівартість електроенергії за 

20-річний термін експлуатації, 

цент/кВт∙год 

2,8 24 29 23 

 

Хоча розрахунок проводився в у.о. у цінах 2005 року тенденції і суть 

збереглися, а саме − собівартість однієї кіловат години енергії від ВЕУ на 

порядок дешевше, ніж від бензостанції. Пізніше були проведені розрахунки з 

урахуванням капітальних ремонтів. Отримана відмінність мала той же 

порядок. 
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