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На сьогодні проблема якісного електропостачання споживачів займає одне з найважливіших місць в енергети-

ці та електротехніці. Розглядаючи роботу вітрового електротехнічного комплексу, слід звернути увагу на те, що 
робота самого вітроколеса має змінний характер, викликаний стохастичною характеристикою повітряного потоку. 
Робота генератора, що входить до складу вітрового електротехнічного комплексу, безпосередньо залежить від 
характеру роботи вітрового колеса, а отже й вихідні параметри генератора, такі як напруга та частота, змінювати-
муться залежно від швидкості повітряного потоку і, як наслідок, від швидкості обертання валу генератора. Зва-
жаючи на вищевказані особливості, питання щодо керування вихідними параметрами вітроелектротехнічного 
комплексу є актуальним і тому постає необхідність у вирішенні даної проблеми. Пропонується вирішення про-
блеми змінних вихідних парметрів генератора шляхом створення системи керування на базі мікроконтролера. Ке-
рування пропонується здійснювати за допомогою нечітких множин, використання яких допоможе враховувати 
зміни в системі, зумовлені стохастичною природою повітряних потоків. Використання даної системи керування 
для вітроелектротехнічних комплексів дозволить забезпечити стабільне та якісне електропостачання споживачів. 
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Сегодня проблема качественного электроснабжения потребителей занимает одно из важнейших мест в энерге-

тике и электротехнике. Рассматривая работу ветрового электротехнического комплекса, следует обратить внима-
ние на то, что работа самого ветроколеса имеет переменный характер, вызванный стохастической характеристи-
кой воздушного потока. Работа генератора, входящего в состав ветрового электротехнического комплекса, напря-
мую зависит от характера работы ветрового колеса, а значит, и выходные параметры генератора, такие как напря-
жение и частота, будут меняться в зависимости от скорости воздушного потока и, как следствие, от скорости вра-
щения вала генератора. Учитывая вышеуказанные особенности, вопрос управления выходными параметрами вет-
роэлектротехнического комплекса является актуальным и поэтому возникает необходимость в решении данной 
проблемы. В данной работе предлагается решение проблемы переменных выходных параметров генератора путем 
создания системы управления на базе микроконтроллера. Управление предлагается осуществлять с помощью не-
четких множеств, использование которых поможет учитывать изменения в системе, обусловленные стохастиче-
ской природой воздушных потоков. Использование данной системы управления для ветроэлектротехнических 
комплексов позволит обеспечить стабильное и качественное электроснабжение потребителей. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вирішення пробле-

ми незалежного – автономного – живлення елект-
роспоживачів електричної енергії шляхом викорис-
тання вітроенергетичних установок (ВЕУ) знахо-
дить своє втілення на підприємствах, де традиційно 
такий спосіб раніше навіть не прогнозувався [1]. 
Такими видами підприємств, наприклад, є залізо-
рудні шахти [2]. 

Енергоефективними типами електротехнічних 
комплексів ВЕУ є зразки з використанням асинх-

ронних генераторів (АГ) з конденсаторним збу-
дженням [2]. Однак при цьому виникає проблема – 
стабілізація напруги на виході АГ при змінному 
навантаженні на лопаті вітроколеса ВЕУ. На жаль, 
вирішення цієї задачі різними дослідниками ба-
чаться по-різному – адресно для конкретного рі-
шення без достатнього рівня універсальності [3, 4]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
Як відомо, частота обертання генераторів може 
бути  регульованою   за   умови  сталості   частоти  

* стаття підготовлена під керівництвом д.т.н., проф. Сінчука О.М. 
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генерованих коливань ( 1f const , varr  ) або 
залишатися постійною ( constr  , 1f var ). У 
загальному випадку можлива робота генератора зі 
змінною частотою обертання і змінною частотою 

1 1  f ( var; f var)r  [3]. При використанні АГ у 
складі вітроенергетичних установок, експлуатова-
них в умовах залізорудних шахт, характерними 
умовами роботи є нестабільність обертання ротора 

АГ, залежно від дії вентиляційного потоку на лопа-
ті вітроколеса, оскільки швидкість вентиляційних 
потоків на різних ділянках діючих виробках шахт 
регламентується документом «Єдині правила без-
пеки при розробці рудних, нерудних та розсипних 
родовищ корисних копалин підземним способом». 
При цьому діапазони швидкостей вентиляційних 
потоків повітря для різних ділянок залізорудних 
шахт конкретизовані в табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Діапазони швидкостей повітряних потоків для різних ділянок шахт 

Гірничі вироботки, призабоійні простори,  
вентиляційні пристрої 

Максимальна швидкість  
повітря, м/с 

Вентиляційні свердловини Не обмежена 
Стовбури й вентиляційні свердловини з підйомними установ-

ками, призначеними тільки для підйому людей в аварійних випа-
дках, вентиляційні канали 

15 

Стовбури, призначені тільки для спуску й підйому вантажів 12 
Кросинги трубчасті й типу перекидних мостів 10 
Стовбури для спуску й підйому людей і вантажів, квершлаги, 

головні відкатувальні й вентиляційні штреки, капітальні й пане-
льні бремсберги й ухили 

8 

Всі інші гірничі вироботки, вугілля й породи 6 
Призабійні простори очисних і тупікових вироботок 4 

 
При керуванні вітровою енергетичною установ-

кою доводиться стикатися з певною мірою невизна-
ченими вихідними даними, параметрами системи. 
Вітроенергетичний агрегат працює за некерованим 
графіком. Особливістю системи автоматичного  
керування ВЕУ є те, що вона є нелінійним  нестаціо-
нарним об’єктом  керування і знаходиться  під  впли-
вом динамічних вітрових навантажень [4, 5]. Вироб-
лена вітроустановкою потужність залежить не лише 
від швидкості повітряного потоку, а й від конструк-
тивних її особливостей, насамперед габаритних 
розмірів. Характеристики досліджуваної вітроуста-
новки приведені в табл. 2. 

Необхідність розробки системи керування поля-
гає головним чином у тому, щоб забезпечити спожи-
вачів стабільною напругою з постійною частотою 
незалежно від зміни параметрів у будь-якій ланці 
системи. На шляху вирішення цього питання вирі-
шено, що лише мікропроцесорна система керування, 
що працює за спеціально створеним законом керу-
вання (програмою) здатна забезпечити постійні 
вихідні параметри вітроелектротехнічного комплек-
су.  

Структурну схему вітроелектротехнічного ком-
плексу із системою керування зображено на рис. 1. 

 
Таблиця 2 – Технічні характеристики досліджуваної ВЕУ 

Номінальна потужність, P, кВт 3,50542 
Діаметр вітроколеса, D, м 2,08 
Число лопастей, k, шт. 3 
Коефіцієнт використання енергії вітру, Е % 30 
Частота обертання, nmin/nmax, об/хв 230/689 
Діапазон робочих швидкостей вітру, U0, м/с, min; 
nom; max 5, 12, 15 

Номінальна напруга, U, кВ 380 
Номінальная частота, f, Гц 50 
Площа описаної площі, А, м2 9,89 

Тип генератора Асинхронний з короткозамкненим  
ротором 
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Рисунок 1 – Структурна схема автоматизованої системи керування асинхронним генератором у складі  

вітроелектротехнічного комплексу: ВК – вітрове колесо; АГКЗР – асинхронний генератор  з короткозамкненим 
ротором; БЗК – батарея збуджуючих конденсаторів; ЕМГ – електромагнітне гальмо; ДН – датчик напруги;  
ДЧ – датчик частоти; АЗП – автоматичний зарядний пристрій; АКБ – акумуляторна батарея; ДС – датчик  

струму; БДК – батарея додаткових конденсаторів; БН – баластне навантаження; БТК1, БТК2 – блок  
транзисторних ключів; МКБ – мікропроцесорний блок; Н – навантаження. 

 
Дана система працює наступним чином. Під час 

обертання вітрового колеса та валу генератора мік-
роконтролер аналізує величину сигналів, що надхо-
дять до нього, і робить висновок про величину зада-
ної напруги для блоків транзисторних ключів. До тих 
пір, доки ємність додаткових конденсаторів дозволяє 
регулювати величину вихідної частоти та напруги, ці 
параметри регулюються батареєю робочих конденса-
торів. Якщо ж керування ємністю не приносить 
результату й частота та напруга продовжують зрос-
тати, то задана напруга подається на другу групу 
транзисторних ключів підключає баластне наванта-
ження, що регулює вихідну напругу та частоту. 

Схема роботи блоку нечіткого керування заданою 
напругою блоків транзисторних ключів показано на 
рис. 2. 

Доповнення закону керування можна провести із 
застосуванням елементів нечітких множин, що до-
зволить регулювати величину керуючого сигналу, 
який задається на блоки транзисторних ключів, а 
отже, й вихідні напругу та частоту.  

На вхід нечіткого регулятора швидкості пропону-
ється подавати такі сигнали: кутову швидкість обер-
тання вітрового колеса ωк; швидкість вітрового пото-
ку Vв; похідну від ковзного значення швидкості вітру 
dVв

к/dt, яка обчислюється блоком обчислення ковз-
ного середнього та його похідної; оптимальне зна-
чення кутової швидкості ωопт , при якому від вітроко-
леса відбирається максимум потужності, причому 
ωопт обчислюється блоком залежності Р(ω). Вихідним 
сигналом нечіткого регулятора є сигнал завдання за 
напругою Uзад, який буде вхідним сигналом для 
блоків транзисторних ключів, через які підключено 
батарею конденсаторів та баластне навантаження. 
Задане значення напруги буде впливати на ступінь 
відкриття транзисторів, що, у свою чергу, регулюва-
тиме ємність збуджуючих конденсаторів та величину 
баластного навантаження. 

Для створення адекватного закону керування віт-
роелектротехнічним комплексом необхідно визначи-
тися з номінальними значеннями параметрів систе-
ми, наведеними в табл. 3. 

 

 

Рисунок 2 – Схема роботи блоку нечіткого керування заданою напругою блоків транзисторних ключів 
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Таблиця 3 – Номінальні значення досліджуваних параметрів 

Напруга Uном=380 В 

Швидкість вітрового потоку Vном=12 м/с 

Кутова швидкість ωном=551 
 
Істотним зауваженням по використанню існую-

чих законів управління за принципом power point 
tracking (PPT) є спрощений підхід визначення залеж-
ності між швидкістю вітру в даний момент часу й 
швидкістю вітрового колеса, що дозволяє знайти 
координати точки відбору максимальної потужності. 
Недостатнє врахування всіх факторів, що впливають 
на різницю між відносними значеннями швидкості 
вітру й швидкості обертання вітрового колеса приз-
водить до погіршення стійкості систем автоматично-
го керування, відхилення напруги на виводах ВЕУ, 
що ускладнює її експлуатацію при паралельній робо-
ті з мережею. Зазначеними факторами є відносна 
вологість повітря, наявність опадів, запиленість, 
атмосферний тиск у зоні розташування ВЕУ й т.ін. Ці 
величини змінюються (іноді досить істотно) протя-
гом доби, сезону, року. Облік таких факторів також 
обумовлює використання математичного апарату 
нечітких множин для побудови моделі автоматично-
го регулятора. 

У такому разі управління буде мати нечіткий ха-
рактер, що дозволить застосувати метод нечіткого 
управління в області вітроенергетики. 

Рішення поставленої задачі може бути здійснено 
завдяки визначенню функції оптимальної потужності 
вітрової турбіни з вертикальною віссю обертання й 
застосуванню теорії нечітких множин для синтезу 
цифрових нечітких регуляторів. Використання нечіт-
ких регуляторів дозволяє підвищити динамічну 
точність та швидкодію систем автоматичного керу-

вання нестаціонарними об'єктами за рахунок форма-
лізації процесу прийняття рішень на основі нечіткої 
логіки при кількісних параметрах стану системи. 
Системи автоматичного управління для поновлюва-
них енергетичних установок на основі нечітких 
регуляторів у багатьох випадках довели свою ефек-
тивність завдяки тому, що дозволяють одержати 
більш високу якість регулювання (менше похибки в 
перехідних і сталих режимах). 

Доповнення закону управління можна провести із 
застосуванням елементів нечітких множин, дозво-
лить реалізувати контур регулювання швидкості 
обертання вітрового колеса автоматичного регулято-
ра збудження на контролері з підтримкою команд 
Fuzzy Logic і поліпшити якість регулювання потуж-
ності ВЕУ в умовах дій стохастичних навантажень 
вітру. Таким чином, була розроблена структура 
системи управління асинхронним генератором з 
короткозамкнутим ротором у складі вітроенергетич-
ного комплексу, яка функціонує наступному чином 
[2]. 

Для функціонування математичної моделі нечіт-
кого логічного висновку необхідно сформувати 
експертну базу знань нечітких правил, що містить 
лінгвістичні правила залежності Y = f (X) [5]. 

На рис. 3 схематично зображено роботу блоку не-
чітких правил керування заданою напругою. 

Визначимо діапазон зміни вхідних і вихідних ве-
личин та проведемо їх лінгвістичну оцінку згідно з 
термами, що занесені до табл. 4. 

 

База даних та 
правил

Апарат прийняття 
нечіткого рішення

Блок 
дефазифікації

Блок 
фазифікації

d1

d2

d3

d4

d5

Y
x3

x2

x4

x1

 
Рисунок 3 – Структурна схема блоку нечіткого логічного висновку системи керування ВЕУ з нечітким  

висновком про зміну заданої напруги 
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Таблиця 4 – Характеристика вхідних та вихідних величин математичної моделі нечіткого висновку  
про напругу завдання регулятора струму збудження ВЕУ 

 

Параметри Назва Діапазон значень Терми 

Х1 

Відносне зна-
чення швидкості 

вітру 
(0…2,2) Vном 

Дуже малий (ДМ), 
Малий (М), Серед-

ній(С), Великий (В), 
Дуже великий(С) 

Х2 

Відносне зна-
чення кутової 

швидкості обер-
тання вітрового 

колеса 

(0…1,2) ωном 

Дуже мале (ДМ), ма-
ле (М), середнє (С), 
велике (В), дуже ве-

лике (ДВ) 

Х3 
Похідна від ков-
зного значення 
швидкості вітру 

-1…+1 
Негативна (Н), Нуль 
(0), Позитивна (П). 

Х4 
Значення опти-

мальної швидко-
сті обертання 

-1…+1 

Менше оптимуму 
(М), нормальне (Н), 
більше оптимуму (Б) 

Y 

Значення напру-
ги завдання для 
блоків транзис-
торних ключів 

(0…1.2) Uном 

Дуже мале (d1), мале 
(d2), середнє (d3), ве-

лике (d4), дуже велике 
(d5) 

 
Наступним кроком створення нечіткої математи-

чної моделі є фазифікація вхідних величин Х згідно з 
термами й одержання нечіткої множини X .  

Здійснимо розрахунок параметрів функції належ-
ності вхідних величин і зведемо їх у табл. 5, 6.

Таблиця 5 – Параметри функції належності значення швидкості вітру Х1 
 

Швидкість вітрово-
го потоку Vв 

Центр, b Приналежність 
від. од. 

Характеристика 
Сили вітру 

1,9 0,2 0,5  
Дуже малий (ДМ) 

3,6 0,4 1 
5,3 0,6 0,5 
2,9 0,6 0,5  

Малий (М) 4,7 0,8 1 
6,5 1 0,5 
6,5 1 0,5  

Середній (С) 8,9 1,2 1 
11,3 1,4 0,5 
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Продовження таблиці 5  

10 1,4 0,5  
Великий (В) 13 1,6 1 

16 1,8 0,5 
10 1,8 0,5  

Дуже великий(ДВ) 
17 2 1 

20 2,2 0,5 

 
Таблиця 6 – Параметри функції належності вхідних Х2–Х4 та вихідних величин 

Змінні Терми Параметри ФН Змінні Терми Параметри ФН 

центр, b розтяг, с центр, b розтяг, c 

X2 

ДМ 0 

0,1274 X4 

М -1 

0,4247 

М 0,3 

С 0,6 Н 0 
В 0,9 

Б +1 ДВ 1,2 

Х3 

Н -1,2 

0,5 Y 

ДМ 0 

0,1274 
0 0 М 0,3 
В 1,2 С 0,6 
  В 0,9 
  ДВ 1,2 

 
для виходу d1 надамо у вигляді (2): 

 
1

2

3

0
1 2 3 4 1 2 3 4

0
1 2 3 4

0
1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ;

        
   

        
   

d ДМ ДМ Н М ДМ ДМ М

М ДМ М

d М ДМ М М ДМ П Б

С С Н М

d

d x x x x x x x x

x x x x

d x x x x x x x x

x x x x

        

   

        

   



4

5

0
1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

0
1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2)

( ) ( ) ( ) ( ) ;

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ;

( )

        
   

        
   



С С Н С С П М

С М П H

d В В Н В С П Б

С В П Б

d ДВ

d x x x x x x x x

x x x x

d x x x x x x x x

x x x x

d

       

   

        

   

  0
1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) .

       
   

ДВ Б В ДВ П Б

В В П Б

x x x x x x x x

x x x x

      

   

 

Слід зазначити, що в рівняння не входять ва-
гові коефіцієнти правил, оскільки для грубої на-
стройки вони приймаються рівними одиниці. 
Маючи виміряні вхідні величини Х, використо-
вуючи дану модель, знаходимо нечітку множину 
Y , з якої після операції дефазифікації за методом 

центра ваги отримуємо значення коригувального 
коефіцієнта величини вихідної напруги генератора. 
Використовуючи розроблену математичну модель, 
можна на базі fuzzy-контролера реалізувати вузол 
визначення значення вихідної напруги асинхронно-
го генератора. 
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Моделювання запропонованої моделі, яка по-
будована з використанням компонент теорії нечі-
тких множин, здійснено в середовищі Matlab 

7.12 [2]. Результати моделювання зображено на 
рис. 4–6. 

 

 
Рисунок 4 – Залежність напруги, що задається для транзисторних ключів від швидкості повітряних потоків 

та частоти обертання вітроколеса 

 

 
Рисунок 5 –  Залежність напруги, що задається для транзисторних ключів від швидкості повітряних потоків 

та прискорення повітряного потоку 
 

 
Рисунок 6 – Залежність напруги, що задається для транзисторних ключів від швидкості повітряних потоків  

та від значення оптимальної швидкості обертання вітроколеса 
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ВИСНОВКИ. 1. Основним завданням у ство-
ренні системи управління вихідними параметрами, 
зокрема, напругою вітрогенератора з асинхронним 
типом генератора, повинна забезпечувати плавне 
регулювання напруги, реагуючи при цьому на най-
менші зміни швидкості потоків.  

2. Розроблений спосіб управління вихідною на-
пругою асинхронного генератора з короткозамкну-
тим ротором у складі вітрового електротехнічного 
комплексу дозволяє плавно регулювати значення 
вихідного параметра – напруги, при цьому відчува-
ти найменші зміни швидкості вентиляційних пото-
ків або величини навантаження. 
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THE MATHEMATICAL MODEL OF CONTROL SYSTEM OF WINDELEKTROTECHNICAL COMPLEX  
OF WIND TURBINE  BASED ON FUZZY-CONTROLLER 

S. Boyko, M. Scherbak  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: seem@kdu.edu.ua 
V. Senko  
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» 
prosp. Peremohy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine 
A. Zhukov  
Vinnytsia National Technical University 
vul. Khmelnytske shose, 95, Vinnitsya, 21021, Ukraine 
At presence the problem of quality power supply to consumers is one of the most important places of power and 

electrical engineering. Considering the work of windelectrotechnical complex, should pay attention to the fact that the 
work of the propeller is variable in nature, caused by stochastic characteristics of air flow. Generator operation, which is 
part of the wind electrical complex, depends on the nature of the wind wheel, and thus the generator output parameters 
such as voltage and frequency vary depending on the speed of air flow and, consequently, the speed of rotation of the 
shaft of the generator. Considering the above features, the issue of control output parameters windelectrotechnical com-
plex is relevant because there is a need to address this problem. In this article the problem of variable output generator 
configured by creating a control system based on microcontroller. Management offers made by using fuzzy sets, the use 
of which will take into account changes in the system due to the stochastic nature of the air flow. Using this control 
system for vitroelektrotehnichnyh complexes will provide stable and quality power supply to consumers. 

Key words: windelectrotechnical complex, control law, fuzzy rules, fuzzy-control, knowledge base. 
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