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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За сучасних умов 

підготовки фахівців напряму електротехніка та еле-
ктротехнології при вивчені ряду навчальних дисци-
плін, згідно з навчальними планами, питання ефек-
тивного енерговикористання та перетворення енер-
гії займає особливе місце. При цьому розуміння «фі-
зики» процесів, володіння методами їх реалізації, 
орієнтування у різноманітті технічних засобів ста-
вить перед викладачами задачу розробки відповід-
ного лабораторного обладнання, яке повинно бути 
інструментом для підвищення ефективності опану-
вання студентами вище-зазначених положень. Важ-
ливо, щоб стенд відповідав:  

– сучасним тенденціям техніки; 
– був універсальним, тобто охоплював широкий 

спектр дисциплін, що викладаються на кафедрі; 
– мав достатню технічну базу для проведення не 

лише лабораторних практикумів, а й зняття науково-
дослідницьких експериментів; 

– можливостям доповнення та нарощування при 
необхідності новою елементною базою. 

Метою дослідження є розробка структури та ал-
горитмів функціонування лабораторного стенду для 

досліджень різноманітних видів відновлюваних 
джерел живлення (ВДЖ), а саме вітрогенераторних 
установок (ВЕУ). 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Представлений лабораторний стенд дозволяє прово-
дити наступні лабораторні роботи: 

– дослідження енергетичних характеристик та 
перехідних процесів при роботі відновлювальних 
джерел електричної енергії на різне за характером 
навантаження; 

– дослідження впливу зовнішніх факторів на ін-
тенсивність генерування електричної енергії віднов-
люваними джерелами живлення; 

– дослідження роботи напівпровідникових пере-
творювачів та силового обладнання, що входить до 
складу силової частини стенду; 

– дослідження одночасної роботи двох, трьох ві-
дновлюваних джерел електричної енергії на спільне 
навантаження; 

– дослідження роботи системи під час перехід-
них процесів, які виникають при комутації (підклю-
чення та відключення ВДЖ, підключення додатко-
вих ВДЖ до вже працюючої системи); 
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– дослідження динамічних та статичних характе-
ристик генераторів, що використовуються для гене-
рування електричної енергії у ВДЖ; 

– вивчення методів розрахунку основних енерге-
тичних параметрів вищенаведених ВДЖ. 

В основу створення обладнання стенду постав-
лено наступні задачі: 

– узгодження роботи генератора ВЕУ постійного 
й змінного струму та сонячної батареї постійного 
струму на спільне навантаження за різними комбі-
націями паралельної роботи на одне навантаження; 

– керування потоком енергії декількох ВДЖ;  
– підвищення надійності системи електропоста-

чання, що живиться від ВДЖ, шляхом використання 
мережі як резерву. 

Зовнішній вигляд стенду у складі лабораторного 
комплексу по дослідженню роботи ВДЖ зображено  
на рис. 1.  

Комп’ютеризована система на базі ЕОМ, що за-
стосовується на запропонованому лабораторному 
стенді, розширює його можливості щодо дослі-
дження перехідних процесів у різних режимах робо-
ти відновлюваних джерел живлення, енергетичних 
характеристик відновлювальних джерел живлення 
[2–4]. 

Поставлені завдання вирішуються введенням у 
структурну схему стенда наступних елементів   
(рис. 2) [5]: блок вітрогенератора змінного струму 
(ВЗС); блок вітрогенератора постійного струму 
(ВПС); сонячна батарея постійного струму (СБ); 
блоки транзисторних ключів (ТК), зарядного при-
строю (ЗП); понижувальний трансформатор (Тр); 
випрямляч (В); акумуляторна батарея (АКБ); інвер-
тор (І); блок управління параметрами (БУП); блок 
широтно-імпульсного перетворення (ШІМ); блоки 
комутації (К), промислова мережа (М); блоки датчи-
ків струму та напруги (ДС, ДН). 

 
 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд стенду в складі лабораторного комплексу 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурна схема стенду 
 

Запропонований лабораторний стенд працює на-
ступним чином. У нормальному режимі роботи 
джерела енергії ВПС, ВЗС, СБ через тиристорні 
ключі ТК1, ТК2, ТК3 та ДС1 передають енергію на 
ЗП, з якого через ДС3 енергія передається до блоку 
АКБ. Від блоку АКБ постійний струм потрапляє на 
І, після чого змінний струм через К2 надходить до 
споживача (СП). 

У разі відмови джерел енергії ВПС, ВЗС, СБ 
споживач продовжує працювати від блоку АКБ [6]. 

У випадку відмови джерел енергії ВПС, ВЗС, СБ 
та повної розрядки блоку АКБ блоком ЕОМ через 
БУП подається управляючий сигнал на К1, який змі-
нює своє положення та підключає М до блоку АКБ 
через К1, Тр, В2, блок ДС2, ЗП, блок ДС3. Під час 
процесу зарядки блоку АКБ СП напряму живиться 

від М через К2, який спрацьовує при подачі блоком 
ЕОМ через БУП управляючого сигналу. 

Після максимального зарядження блоку АКБ ЗП 
відключає його від М. Струм на датчиках струму 
ДС2, ДС3 зникає, в результаті чого на К1 надходить 
сигнал з блоку ЗП через БУП – мережа відключаєть-
ся і підключається блок акумуляторних батарей. 

Блоки ТК1, ТК2, ТК3 працюють від управляю-
чих сигналів (рис. 2), що надходять з ЕОМ через 
БУП на керовані входи напівпровідникових елемен-
тів. Принцип їх роботи побудовано таким чином, що 
у разі роботи одного джерела живлення відповідний 
транзисторний ключ забезпечує передачу його енер-
гії до споживача при наявності управляючого сигна-
лу. За умови роботи двох чи трьох джерел живлення 
транзисторні ключі почергово, за наявністю управ-
ляючих сигналів, відбирають генеровану енергію та 
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передають її на зарядний пристрій, утворюючи мак-
симально безперервний потік енергії [7]. 

Усі блоки, що застосовано в системі, є типовими. 
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Рисунок 3 – Управляючі сигнали на керуючі 

входи транзисторів при: а) одночасній роботі та  
рівному рівні генерованої потужності трьох джерел 

живлення; б) одночасній роботі та різному рівні  
генерованої потужності 

ВИСНОВКИ. 1. Функціональна схема стенду до-
зволяє дослідити процеси генерування електричної 
енергії альтернативних відновлюваних джерел жив-
лення та дослідження паралельної роботи декількох 
ВДЖ на одне навантаження.  

2. Застосування лабораторного стенду із вказа-
ною структурою дозволить проводити низку лабо-
раторних робіт та отримувати експериментальні 
дані перехідних процесів при дослідженні різних 
режимів роботи ВДЖ на спільне навантаження.  
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