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Корисна модель належить до вітроенергетики, а саме до багатороторних вітроенергетичних 
пристроїв для перетворення механічної енергії в електричну. 

Найближчим аналогом є двороторна вітроенергетична установка, яка включає башту, 
вітроколесо першого ступеня, вітроколесо другого ступеня, трансмісію, електрогенератор 
(Патент RU № 2574194. F 03D 9/00, F 03D 1/02. Опубл. 10.02.2016). 5 

Недоліком цього відомого пристрою є те, що в нього незначна площа поверхні, яку 
охоплюють лопаті та мають більш високий коефіцієнт використання енергії вітру. 

В основу корисної моделі поставлена задача модернізувати пристрій шляхом встановлення 
нових конструктивних елементів, які дозволять підвищити коефіцієнт використання енергії вітру 
та збільшити потужність вітроенергетичної установки. 10 

Поставлена задача вирішується тим, що у комбінованому вітроенергетичному пристрої, який 
включає башту, вітроколесо першого ступеня, вітроколесо другого ступеня, трансмісію, 
електрогенератор, згідно з корисною моделлю, додатково встановлено швидкохідне 
вітроколесо третього ступеня. 

Застосування комбінованого вітроенергетичного пристрою запропонованої конструкції, за 15 

рахунок встановлення швидкохідне вітроколесо третього ступеня, дозволяє підвищити 
коефіцієнт використання енергії вітру та збільшити потужність вітроенергетичної установки. 

На кресленні показана конструктивна схема. Комбінований вітроенергетичний пристрій 
включає башту 1, вітроколесо 2 першого ступеня, вітроколесо 3 другого ступені, трансмісію 5, 
електрогенератор 6, додатково встановлене швидкохідне вітроколесо 4 третього ступеня. 20 

Комбінований вітроенергетичний пристрій використовують наступним чином. 
Комбінований вітроенергетичний пристрій монтується на спеціальному майданчику, де 

закріплюють башту 1, на ній - вітроколесо 2 першого ступеня, вітроколесо 3 другого ступеня, 
трансмісію 5, електрогенератор 6, додатково встановлене швидкохідне вітроколесо 4 третього 
ступеня. При незначній швидкості вітру, що підтримує кутову швидкість тихохідних вітроколеса 2 25 

першого ступеня та вітроколеса 3 другого ступеня в необхідних межах, забезпечуючи 
безперервну роботу комбінованого вітроенергетичного пристрою на стандартній потужності. 
При робочій швидкості вітру, під його дією, додатково встановлене, швидкохідне вітроколесо 4 
третього ступеня починає обертатися, підвищуючи коефіцієнт використання енергії вітру та 
збільшуючи потужність вітроенергетичної установки. Електроенергія, яка при цьому генерується 30 

електрогенератором, направляється до електромережі.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

Комбінований вітроенергетичний пристрій, що містить башту, вітроколесо першого ступеня, 35 

вітроколесо другого ступеня, трансмісію, електрогенератор, який відрізняється тим, що 
додатково встановлено швидкохідне вітроколесо третього ступеня. 
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