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Анотація 

Запропонована концепція, встановлення вітрових електростанцій в населених пунктах, дозволить частково 

зменшити втрати в тих частинах районної мережі, де вона встановлюється, і забезпечить автономію насе-

леного пункту в плані постачання електроенергії.    
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Abstract 

The proposed concept of the establishment of wind farms in the settlements, will partially reduce losses in those 

parts of the district network, where it is established, and ensure that the autonomy of the settlement in terms of supply. 
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Вступ  

Вітроенергетика є способом отримання електричної енергії за допомогою вітру. Засоби отримання 

енергії вітру - вітротурбіни (вітрогенератори, вітрові установки), які об'єднують у так звані вітроелек-

тростанції (ВЕС). Вітроенергетика - галузь відновної енергетики, яка спеціалізується на використанні 

кінетичної енергії вітру. Це один з тих способів використання енергії навколишнього середовища, що 

був відомий з давніх часів [1].  ... .  

Метою роботи є проектування ВЕС для встановлення в населеному пункті, а також визначення 

економічної доцільності даного проекту. 

 
Результати дослідження 

Вітрова установка марки Concord серії ТГ-2500 встановлюється біля навантаження, на низькій 

стороні підстанції. Це забезпечить зменшення втрат в даній електричній мережі за рахунок зустрічно-

го перетоку потужності. Приєднання  ВЕС зображено на рис.1. 
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Рисунок 1— Приєднання ВЕС до мережі 

Розглянемо спосіб підключення на низькій стороні підстанції (див. рис. 2). Даний спосіб також 

зменшує втрати, але тільки в трансформаторі. Такий спосіб підключення ВЕС є менш доцільним . 

Встановлення ВЕС в населеному пункті забезпечить автономність в електропостачанні, це дасть 

змогу основним споживачам в населеному пункті користуватися електричною енергією при відклю-

ченні чи аварії на лінії, яка підходить до підстанції. 
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Рисунок 2— Приєднання ВЕС до підстанції 
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Рисунок 3 — Concord серії ТГ-2500 

 

Висновки 

Оптимальний варіант встановлення ВЕС біля споживача— це забезпечить максимальний резуль-

тат в плані зменшення втрат. 
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