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Вітрогенератор належить до галузі вітроенергетики, а саме до вітроенергетичних агрегатів, 
призначених для заряду акумуляторної батареї і електроживлення різних споживачів. 

Відомий вітрогенератор, прийнятий за прототип, включає щоглу, хвостову лопать, хвіст, 
генератор, анемометр, гальмівну систему, вісь обертання, трансмісію, лопаті, маховик, ротор, 
http://www.altalgroup.com/wind.htm 5 

Недоліком прототипу є те, що при слабкому вітрі лопаті обертаються дуже повільно. Тому 
робота вітрогенератора повністю залежить від погоди, точніше від сили вітру. 

В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити конструкцію лопатей 
вітрогенератора шляхом виконання їх з різними поверхнями, що дає можливість 
інтенсифікувати роботу вітряка та покращити аеродинаміку. 10 

Поставлена задача вирішується тим, що у вітрогенераторі, що містить щоглу, хвостову 
лопать, хвіст, генератор, анемометр, гальмівну систему, вісь обертання, трансмісію, лопаті, 
маховик та ротор, відповідно до пропонованої корисної моделі, поверхня лопаті виконана з 
щілинами зі сторони коритця (сторона А). 

Щілини лопаті зі сторони коритця дають змогу збільшити аеродинаміку за рахунок 15 

гальмування потоку вітру. Відповідно лопаті обертаються інтенсивніше, пришвидшують роботу 
вітряка навіть при слабкому вітрі. 

Суть корисної моделі пояснюють креслення (фіг.1 - фіг.2). 
Вітрогенератор включає щоглу 1, хвостову лопать 2, хвіст 3, генератор 4, анемометр 5, 

гальмівну систему 6, вісь обертання 7, трансмісію 8, лопаті з щілинами 9, маховик 10, ротор 11. 20 

Вітрогенератор при потоці вітру працює таким чином. 
Обертання викликає три види фізичного впливу на лопаті гвинта - імпульсну силу і підйомну, 

в результаті яких починає приходити в рух маховик, і гальмівну силу. Дві сили проти однієї 
долають опір і маховик розкручується, ротор створює магнітне поле на нерухомої частини 
генератора. Цього достатньо, щоб по дротах пішов електричний струм.  25 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
Вітрогенератор, що містить щоглу, хвостову лопать, хвіст, генератор, анемометр, гальмівну 
систему, вісь обертання, трансмісію, лопаті, маховик, ротор, який відрізняється тим, що 30 

поверхня лопаті виконана з щілинами зі сторони коритця (сторона А). 
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