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Для безконтактної передачі електроенергії з обертового якоря синхронного генератора з постійними  

магнітами у контрроторній вітроелектроустановці з вертикальною віссю обертання запропоновано застосувати 
спеціальний трифазний трансформатор з обертовою половиною. Спроектовано, виготовлено й досліджено одну 
фазу такого трансформатора з трьома відводами вторинної обмотки, які використовуються для дискретного 
регулювання робочої точки вітроелектроустановки. Побудовано в середовищі MATLAB/Simulink імітаційну 
комп’ютерну модель трансформатора з обертовою половиною у складі системи контрроторної  
вітроелектроустановки з метою дослідження її роботи як в усталених, так і в перехідних режимах.  
За результатами експериментів над дослідним взірцем трансформатора визначено параметри його 
комп’ютерної моделі. Проведено верифікацію імітаційної комп’ютерної моделі трансформатора, яка  
підтвердила адекватність її роботи. 
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постоянными магнитами в контрроторной ветроэлектроустановке с вертикальной осью вращения предлагается 
использовать специальный трехфазный трансформатор с вращающейся половиной. Спроектирована,  
изготовлена и исследована одна фаза такого трансформатора с тремя отводами вторичной обмотки, которые 
используются для дискретного регулирования рабочей точки ветроэлектроустановки. Имитационная  
компьютерная модель трансформатора с вращающейся половиной в составе системы контрроторной  
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трансформатора определены параметры его компьютерной модели. Проведена верификация имитационной 
компьютерной модели трансформатора, которая подтвердила адекватность ее работы. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вітроенергетичний 
потенціал різних територій України характеризуєть-
ся переважно низькими середньорічними швидкос-
тями вітру на рівні 4–5 м/с [1], проте й цей потенці-
ал можна використати, масово застосувавши мало-
потужні автономні вітроустановки (ВЕУ), які роз-
ташовуються безпосередньо біля споживачів. У та-
ких умовах ефективніше працюють ВЕУ з вертика-
льною віссю обертання (ВВО), перевагою яких є 
стабільніша робота на низьких швидкозмінних шви-
дкостях вітру та відсутність потреби орієнтування за 
напрямом вітру [2]. Для генерування електричної 
енергії з максимальною енергетичною ефективністю 
у ВЕУ з ВВО використовують синхронні генератори 
з постійними магнітами (СГПМ), причому, завдяки 
відсутності в такій конструкції обмежень на розміри 
генератора, ВЕУ доцільно конструювати безредук-
торною, що забезпечує її високу надійність та низь-
ку стартову швидкість вітру [2]. 

Питома вартість (грн/кВт) СГПМ, який у безре-
дукторній ВЕУ з ВВО разом з вітроротором в осно-
вному складає вартість ВЕУ, обернено пропорційна 
до його кутової швидкості. Застосування контррото-
рної системи ВЕУ дає змогу збільшити удвічі куто-

ву швидкість генератора, що, у свою чергу, піднімає 
частоту ЕРС якоря та суттєво зменшує розміри й 
вартість генератора [3]. 

Проте у контрроторній ВЕУ з ВВО виникає про-
блема у передачі виробленої електричної енергії з 
якоря генератора, що розміщений на рухомій части-
ні установки (контрроторі). Стандартним вирішен-
ням цієї проблеми є використання контактних кі-
лець, проте вони знижують надійність роботи ВЕУ 
[4].  

Для безконтактної передачі та регулювання ви-
робленої електричної енергії з рухомих частин 
контрроторної ВЕУ з ВВО пропонується використа-
ти спеціальний трансформатор з обертовою полови-
ною [5, 6]. Відводи на його вторинній обмотці на-
дають можливість здійснювати регулювання напру-
ги генератора за законом, необхідним для максима-
льного відбору енергії від вітру та подальшого най-
більш раціонального використання генерованої еле-
ктроенергії. 

Метою даної роботи є розроблення та верифіка-
ція імітаційної комп’ютерної моделі трансформато-
ра з обертовою половиною для контрроторної ВЕУ 
з ВВО. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ро-
бота трансформатора з обертовою половиною опи-
сується рівняннями зведеного трансформатора у 
комплексній формі [4]: 
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де 1U  – напруга, що прикладена до первинної обмо-

тки; 2U   – зведена до первинної обмотки напруга на 

вторинній обмотці; 10E  – ЕРС первинної обмотки; 

20E  – зведена ЕРС вторинної обмотки;  

1I  – струм у первинній обмотці; 2I   – зведений 

струм вторинної обмотки; 0I  – струм у гілці намаг-

нічування; 111 jXRZ   – комплексний опір пер-

винної обмотки; 222 XjRZ  – зведений комплек-

сний опір вторинної обмотки; мм jXRZm   – ком-
плексний опір гілки намагнічування. 

Рівнянням (1) зведеного трансформатора відпо-
відає його заступна схема (рис. 1), яка покладена в 
основу комп’ютерної моделі трансформатора з обе-
ртовою половиною. 

 

 
Рисунок 1 – Заступна схема трансформатора  

з обертовою половиною 
 

У заступній схемі трансформатора (рис. 1) 1R  та 

σ1X  – активний опір та індуктивний опір розсію-
вання первинної обмотки, 2R  та 2X   – зведені ак-
тивний опір та індуктивний опір розсіювання вто-
ринної обмотки, активний опір мR  відповідає втра-
там у сталі, а індуктивний опір мX  – основному 
потоку намагнічування. 

 
Трансформатор контрроторної ВЕУ з ВВО мож-

на віднести до нетипових об’єктів електромеханіки. 
Це зумовлено, перш за все, наявністю повітряного 
проміжку між пів-осердями, а також тим, що транс-
форматор працює від джерела живлення (генерато-
ра), напруга та частота якого змінюються в досить 
широких межах. Функціональні особливості транс-
форматора з обертовою половиною, а саме – необ-

хідність в обертанні первинної обмотки відносно 
нерухомої вторинної, зумовлюють особливості його 
конструкції, яка повинна забезпечувати незалеж-
ність індуктивності взаємоіндукції для кожної фази 
трансформатора від кута повороту його рухомої 
частини. Такі властивості може забезпечити транс-
форматор з обертовою половиною, первинна та вто-
ринна обмотки кожної з фаз якого вкладені в окремі 
пів-осердя, що можуть обертатися одне відносно 
іншого [5]. 

Методик проектування таких трансформаторів 
не існує, тому за основу розрахунку було  
взято традиційну методику розрахунку трансфор-
маторів малої потужності [4] з деякими особливос-
тями [3]. 

Провівши проектний розрахунок трансформато-
ра з обертовою половиною за розробленою методи-
кою, було виготовлено макетний взірець однієї фази 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Макет трансформатора з обертовою 

половиною: 1 – нерухоме осердя трансформатора;  
2 – рухоме осердя трансформатора; 3 – опорно-

поворотний вузол; 4 – вторинна (нерухома) обмотка; 
5 – первинна (рухома) обмотка; 6 – відводи  

вторинної обмотки 
 

Для визначення параметрів заступної схеми од-
нієї фази трансформатора з обертовою половиною 
на виготовленому макеті проведено низку дослідів: 
вимірювання активних опорів обмоток 1R  та 2R  на 
постійному струмі, дослід короткого замикання для 
визначення σ1X  та 2X  , дослід неробочого ходу 
для визначення мR  та мX . Експериментально ви-
значені параметри трансформатора з обертовою по-
ловиною наведено у табл. 1. 

З метою дослідження роботи трансформатора з 
обертовою половиною та подальшого його викорис-
тання у складі контрроторної ВЕУ з ВВО виникає 
необхідність у створенні адекватної імітаційної 
комп’ютерної моделі. Для реалізації цієї задачі ви-
користано засоби пакету прикладних програм  
MATLAB/Simulink. 
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Таблиця 1 – Параметри трансформатора з обертовою 
половиною, отримані експериментально 

 

Назва параметра Значення 

Активний опір первинної об-
мотки 1R , Ом 0,221 

Приведений активний опір 21R   
першої вторинної обмотки, Ом 

0,428 

Приведений активний опір 22R   
другої вторинної обмотки, Ом 

0,309 

Приведений активний опір 23R   
третьої вторинної обмотки, Ом 

0,106 

Індуктивності розсіювання 
первинної обмотки та приведе-
ної першої вторинної обмотки 

11L = 21'L , мГн 
1,153 

Індуктивності розсіювання 
первинної обмотки та приведе-
ної другої вторинної обмотки 

12L = 22'L , мГн 
0,782 

Індуктивності розсіювання 
первинної обмотки та приведе-
ної третьої вторинної обмотки 

13L = 23'L , мГн 
0,673 

Опір, що моделює втрати в 
сталі мR , Ом  
(f – частота напруги) 

0,0306f 1,3 

Індуктивність намагнічуван-
ня мL , мГн 85,7 

 
В основу моделі трансформатора з обертовою 

половиною покладено Т-подібну заступну схему  
(рис. 1). Розроблену комп’ютерну модель однієї фа-
зи трансформатора з обертовою половиною зобра-
жено на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 – Комп’ютерна модель однієї фази  

трансформатора з обертовою половиною 
 

Вхідними сигналами для моделі однієї фази  
трансформатора є кутова швидкість генератора w  
та напруга однієї фази генератора U1–N, а  
вихідними – частота напруги f, вихідна напруга  
U2–N, вихідний струм І2, номер відводу, на якому 

працює трансформатор Nomer та три цифрові  
виходи Nom1, Nom2 та Nom3, що відповідають ко-
жному відводу. 

Для перетворення вхідних величин у вихідні в 
моделі (рис. 3) використовуються наступні підсис-
теми: Primary winding, Iron loss, Subsystem signal 
winding, Secondary winding та Bringing winding.  

 

Підсистема Iron loss (рис. 4) призначена для мо-
делювання втрат у сталі трансформатора з оберто-
вою половиною. У заступній схемі (рис. 1) вони мо-
делюються активним опором мR , що визначається 
за виразом: 
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де стP  – потужність втрат у сталі; 50/1  – питомі 
втрати в сталі при індукції 1 Тл і частоті 50 Гц;  

0B  – індукція в осерді; 1f  – частота напруги;  

стG  – маса сталі осердя. 

Рисунок 4 – Підсистема Iron loss, що моделює втрати 
в сталі трансформатора з обертовою половиною 

 
Використовуючи результати експериментів, було 

виявлено, що втрати в сталі залежать тільки від час-
тоти напруги. Це зумовлено тим, що трансформатор 
працює на прямолінійній ділянці характеристики 
намагнічування, тобто відношення сonst2

0
2
0 IB  

для роботи на трьох відводах вторинної обмотки. 
Враховуючи вищенаведене та згрупувавши всі сталі, 
отримаємо: 

  1,3
m mR K f . (3) 

Вираз (3) покладений в основу підсистеми, зо-
браженої на рис. 4. Втрати в сталі моделюються 
джерелом напруги, яке включається в гілку намагні-
чування. Величина напруги формується як добуток 
струму в цій гілці, що вимірюється давачем струму, 
та опору, який визначається за (3). 

Значення коефіцієнта mK  для різних вторинних 
обмоток у широкому діапазоні частот, обчислені в 
проектному розрахунку, а також визначені з експе-
рименту неробочого ходу, наведено в табл. 2. 

Невелика розбіжність експерименту пояснюється 
метрологічними похибками вимірювань. Для моде-
лювання втрат у сталі (3) прийнято використовувати 
середнє значення коефіцієнта, визначене експери-
ментально: 0306,0m K . 
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Таблиця 2 – Значення коефіцієнта mK , отримані  
в проектному розрахунку та визначені  

експериментально 

№ від-
воду 

Частота, 
Гц 

Значення mK  
Проектний 
розрахунок Експеримент 

1 40 0,0294 0,0305 
2 80 0,0294 0,0298 
3 120 0,0294 0,0315 

 
Підсистема Secondary winding (рис. 5) змінює 

параметри вторинної обмотки трансформатора з 
обертовою половиною в залежності від того, на 
якому відводі він має працювати. Тобто ця підсис-
тема моделює вторинну обмотку трансформатора. У 
моделі присутні значення опорів та індуктивностей, 
які відповідають втратам у вторинній обмотці та 
потокові розсіювання вторинної обмотки для трьох 
відводів (Winding_1, Winding_2 та Winding_3). Пе-
ремикання параметрів різних відводів відбувається 
ідеальними ключами Ideal Switch1, 2, 3 при отри-
манні сигналу про необхідність підмикання необ-
хідного відводу Signal_Winding1, 2, 3, причому сис-
тема, перш ніж здійснити комутацію, очікує момент 
наступного "переходу" синусоїди вихідної напруги 
через нульове значення, використовуючи елементи 
Triggered subsystem1, 2, 3 та Hit crossing1, 2, 3. 

Підсистема Primary winding, яка моделює пер-
винну обмотку трансформатора, є аналогічною на-
веденій на рис. 5 підсистемі Secondary winding, але 
змінює тільки індуктивності розсіювання залежно 
від того, який відвід вторинної обмотки є підімкне-
ним. При цьому активний опір первинної обмотки є 
однаковим для трьох різних відводів вторинної об-
мотки. 

 

 
Рисунок 5 – Підсистема Secondary winding,  

що моделює вторинну обмотку трансформатора  
з обертовою половиною 

 
Для створення імітаційної комп’ютерної моделі 

використовується Т-подібна заступна схема, у якій 
вторинна обмотка трансформатора з обертовою по-
ловиною приводиться до первинної. Недоліком та-
кого рішення є те, що воно вимагає підімкнення до 
трансформатора не реального, а приведеного наван-

таження. Завданням підсистеми Bringing winding 
(рис. 6) є узгодження реального навантаження з  
Т-подібною заступною схемою. 

 

 
Рисунок 6 – Підсистема Bringing winding  

для приведення навантаження трансформатора  
з обертовою половиною 

 

Функціональна схема, що пояснює принцип ро-
боти вищенаведеної підсистеми, показана на  
рис. 7. Вона реалізована на двох керованих джере-
лах напруги, одне з яких підмикається до приведе-
ного кола вторинної обмотки трансформатора, а 
інше – безпосередньо до реального навантаження. 
Між ними знаходиться система керування. 

 

 
Рисунок 7 – Функціональна схема підсистеми  

приведення навантаження Bringing winding 
 

Виміряний давачем ДС2 струм навантаження у 
реальному колі приводиться до струму 2I   за допо-
могою відношення кількості витків вторинної обмо-
тки 2w  до кількості витків первинної  
обмотки 1w :  1222 wwII  . Відношення 12 ww  є 
різними для трьох відводів і становлять 0,885, 0,692 
та 0,481 для першого, другого та третього відводів 
відповідно.  

Струм 2I   є завданням у системі керування. Зво-
ротним зв’язком системи є виміряний давачем ДС1 
струм у приведеному колі. Вихідний сигнал регуля-
тора струму РС формує напругу керованого джерела 
напруги КДН1, яке увімкнено зустрічно до приведе-
ної напруги вторинної обмотки трансформатора і 
відповідно навантажує його. Напруга КДН1 вимі-
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рюється давачем напруги ДН та після зворотного 
приведення кількості витків формує реальну вихід-
ну напругу трансформатора керованим джерелом 
напруги КДН2.  

Таким чином, здійснюється перехресне регулю-
вання, яке забезпечує коректний зв’язок між напру-
гами й струмами приведеного та реального кіл. 

З метою верифікації розробленої імітаційної 
комп’ютерної моделі було проведено серію однако-
вих експериментів на фізичній та комп’ютерній мо-
делях. 

Для проведення експериментальних досліджень 
трансформатора з обертовою половиною використо-
вувалася схема, яка показана на рис. 8. 

 

 
Рисунок 8 – Схема експериментальної установки: 

1 – автотрансформатор; 2 – трансформатор;  
3 – діодний міст; 4 – двигун постійного струму;  

5 – однофазний синхронний генератор; 6 – реостат;  
7 – трансформатор з обертовою половиною 

 
Реалізацію схеми експериментальної установки 

показано на фотографії (рис. 9). 
Для зміни амплітуди напруги та частоти живлен-

ня трансформатора з обертовою половиною під час 
проведення експериментальних досліджень було 
використано систему двигун–генератор: привідним 
двигуном є машина постійного струму 4, а генера-
тором – однофазна синхронна машина змінного 
струму 5. Частота напруги живлення трансформато-
ра у кожній точці дослідження змінювалася шляхом 

регулювання автотрансформатором 1 частоти обер-
тання привідного двигуна 4, а величина напруги – 
регулюванням реостатом 6 струму збудження синх-
ронного генератора 5. Для трьох різних значень на-
пруги й частоти живлення трансформатора з обер-
товою половиною (11 В при 40 Гц; 22 В при 80 Гц та 
33 В при 120 Гц) було знято його зовнішні характе-
ристики )( 22 IfU   при роботі на трьох відводах 
відповідно. Отримані у цих експериментах характе-
ристики приведено на рис. 10.  

 

 
 

Рисунок 9 – Експериментальна установка  
для дослідження однієї фази трансформатора  

з обертовою половиною:  
1 – автотрансформатор; 2 – трансформатор;  

3 – діодний міст; 4 – двигун постійного струму  
та однофазний синхронний генератор; 5 – цифровий 

осцилограф; 6 – реостат; 7 – трансформатор  
з обертовою половиною 

 

Різниця між результатами імітаційного 
комп’ютерного моделювання та експериментом не 
перевищує 5 % і показує високу адекватність ство-
реної моделі трансформатора з обертовою полови-
ною. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

Рисунок 10 – Зовнішні характеристики трансформатора з обертовою половиною при комп’ютерному  
моделюванні ( ) та визначенні експериментально ( ):  

а) f = 40 Гц, робота на першому відводі;  б) f = 80 Гц, на другому відводі;  в) f = 120 Гц, на третьому відводі 
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ВИСНОВКИ. Побудована комп’ютерна модель 
трансформатора з обертовою половиною для контр-
роторної ВЕУ дає можливість проводити імітаційні 
дослідження об’єкта як окремої ланки, так і у складі 
контрроторної ВЕУ з ВВО в цілому. 

Використовуючи макетний зразок однієї фази 
трансформатора, визначено параметри Т-подібної 
заступної схеми, на роботі якої ґрунтується іміта-
ційна комп’ютерна модель. 

Верифікація отриманої комп’ютерної моделі 
трансформатора, проведена з використанням експе-
риментальних досліджень макетного зразка однієї 
фази трансформатора, показала адекватність 
комп’ютерного моделювання.  
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COMPUTER SIMULATION OF WORK OF THE TRANSFORMER WITH ROTATING HALF  
IN COMPOSED OF CONTRA-ROTOR WIND TURBINE  

I. Shchur, A. Kovalchuk  
National University “Lviv Polytechnic” 
vul. Bandery, 12, Lviv, 79013, Ukraine. E-mail: i_shchur@meta.ua, an_box@mail.ru 
The special three-phase transformer with rotating half was proposed to use for contactless power transmission from 

the rotating armature of the synchronous generator with permanent magnets in a contra-rotor wind turbine with the ver-
tical axis of rotation. A single phase of such transformer with the three secondary winding outlets which are used for 
discrete control of operating point of wind turbine was designed, manufactured and researched. The simulation comput-
er model of the transformer with the rotating half as a part of VAWT was made to study its work in both steady state 
and transient conditions. According to the results of the experiments with the experimental model of the transformer the 
parameters of the computer model were defined. It was made a verification of the simulation computer model of the 
transformer, which confirmed the adequacy of its work. 

Кey words: contra-rotor wind-driven, transformer with rotating half, simulation computer model.  
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