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Основним завданням роботи є розробка і  реалізація в  практику роботи 

залізорудних  підприємств  вітроенергетичних  станцій,  як  додаткових  джерел 

живлення  у  складі  системи  електропостачання.  А  також  прогноз  виробітку 

електроенергії вітроенергетичною станцією в умовах залізорудних підприємств. 

У магістерській роботі проведений аналіз вітроенергетичного потенціалу 

залізорудних підприємств, виходячи з якого територія ПАТ «Полтавський ГЗК» 

має  досить  високий  потенціал  вітрової  енергії,  який  здатний  забезпечити 

продуктивну  роботу  вітроенергетичної  станції.  Тому  була  поставлена  задача 

розробки та впровадження електротехнічного комплексу електропостачання з 

використанням вітроенергетичної  станції  для умов ПАТ «Полтавський ГЗК». 

Для  досягнення  поставленої  мети  потрібно  виконати  наступні  задачі: 

проаналізувати  фактори  впливу  на  енергетичні  показники  вітроенергетичної 

станції;  проаналізувати  схеми  розміщення  вітроенергетичних  установок  на 

вітрополі;  розробити  структуру  електротехнічного  комплексу 

електропостачання  з  використанням  вітроенергетичної  станції;  на  основі 

структурної  схеми  розробити  алгоритм  функціонування  системи  керування 

електропостачанням;  проаналізувати  вплив  вітроенергетичної  станції  на 

розподільчу  електромережу  підприємства  та  вибрати  точку  підключення; 

виконати  прогноз  виробітку  електроенергії  вітроенергетичною  станцією; 

розрахувати економічний ефект від впровадження вітроенергетичної станції. 

The  main  task  of  the  work  is  to  develop  and  implement  in  practice  the 

operation  of  iron  ore  wind  power  plants,  as  additional  power  supplies  in  the 

electricity supply system. And also the forecast  of  power generation by the wind 

power station in the conditions of iron ore enterprises.

In  the  master's  thesis  an  analysis  of  the  wind energy  potential  of  iron  ore 

enterprises was conducted, based on which territory the PJSC «Poltava GOK» has a 

sufficiently high potential of wind energy that can provide a productive work of the 

wind power station. Therefore, the task of developing and introducing the electrical 

engineering complex of electric power supply using the wind power station for the 



conditions  of  PJSC  «Poltava GOK»  was  set.  In  order  to  achieve  this  goal,  the 

following tasks must  be performed:  to  analyze the factors  influencing the energy 

performance of the wind power plant; to analyze the schemes of the location of wind 

power plants in the windfall; to develop the structure of the electrical complex of 

electricity supply using a wind power station; on the basis of a structural scheme to 

develop an algorithm for  the functioning of  the  power  supply  control  system;  to 

analyze the influence of the wind power station on the electricity distribution network 

of the enterprise and to select the connection point; to fulfill the forecast of power 

generation  by  the  wind  power  station;  calculate  the  economic  effect  of  the 

implementation of the wind power station.


