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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У наукових дослі-

дженнях останніх років в області автоматичного 
керування різними об’єктами значну увагу приділя-
ють можливості технічного застосування нелінійних 
диференціальних рівнянь дробового порядку. Прик-
лади можливого застосування такого підходу, зок-
рема для систем автоматичного керування (САК), 
розглядаються в [1]. У цій і низці інших робіт авто-
рами запропоновано використовувати для побудови 
САК регулятори дробового порядку. Розроблення 
систем з такими регуляторами дозволяє доповнити 
класичні підходи до синтезу регуляторів з інтегра-
льною складовою й реалізувати їх на базі сучасної 
мікропроцесорної техніки. Це забезпечує можли-
вість отримання бажаних статичних і динамічних 
характеристик системи. Проблеми керування напру-
ги автономних вітроенергетичних установок (ВЕУ) з 
асинхронними генераторами (АГ) і тиристорними 
компенсаторами реактивної потужності (ТКРП) 
пов’язані з багатомасовістю системи, нелінійністю 
характеристики намагнічування АГ тощо. Таку сис-
тему можна віднести до класу систем, що описують-
ся диференційними рівняннями дробового порядку. 
Тому створення систем керування автономною ВЕУ 
з АГ за використання регуляторів з дробовим по-
рядком, які забезпечують бажані статичні та дина-
мічні характеристики, є актуальною проблемою.  

Проведені симуляційні дослідження автономних 
ВЕУ з АГ і ТКРП у середовищі MATLAB Simulink а 
також дослідження на фізичних моделях показали 
перспективність таких систем для установок серед-
ньої потужності, які допускають відхилення частоти 
вихідної напруги на рівні 5 %. Для керування таки-
ми системами застосовують традиційні САК, які у 
багатьох випадках не забезпечують бажаних статич-
них і динамічних характеристик. З аналізу сучасних 
літературних джерел випливає, що з метою усунен-
ня цих недоліків перспективним є застосування у 
таких системах регуляторів дробового порядку, які 
розширюють можливості системного керування.  

Метою дослідження є розроблення структурної 
схеми системи керування автономних ВЕУ з АГ і 

ТКРП та методики синтезу САК напруги з високим 
ступенем нечутливості до навантаження при вико-
ристанні регуляторів  дробового порядку. Така САК 
повинна забезпечити високу точність регулювання 
напруги АГ, його хороші статичні й динамічні хара-
ктеристики, можливість вмикання в роботу без за-
стосування додаткових джерел живлення; а також  
надійність в експлуатації.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Нами запропоновано [2] САК напруги АГ із самоз-
будженням при використанні ТКРП будувати як 
двоконтурні системи підпорядкованого регулюван-
ня, увівши внутрішній контур регулювання струму 
RK,LK – навантаження ТКРП. Структурна схема та-
кої САК зображена на рис. 1.  

На структурній схемі прийнято наступні позна-
чення: WРН(р), WРС(р) – передавальні функції (ПФ) 
регулятора напруги і струму відповідно; К1 – коефі-
цієнт пропорційності між випрямленим і фазним 
струмами для трифазної мостової схеми; WН(р) = 
[ZН(TНp +1)]-1 – ПФ навантаження АГ; КЗЗН – коефі-
цієнт зворотного зв’язку за напругою; КТП – коефіці-
єнт підсилення ТП; ТТП – стала часу ТП; RK – актив-
ний опір навантаження ТП; ТK – стала часу наван-
таження ТП; КЗЗС – коефіцієнт зворотного зв’язку за 
струмом; ZН – опір навантаження АГ; ТН – стала 
часу навантаження АГ; ZСТ – опір статора АГ; ТСТ – 
стала часу статора АГ; ФП – функціональний перет-
ворювач, який є частиною моделі АГ і встановлює 
взаємозв’язок між збуренням у каналі швидкості 
обертання f*=f0/50 та швидкістю вітру VВ і струмом 
навантаження Ін. За відсутності збурень ІН і VВ 
частота напруги статора f0 = 50 Гц і на виході функ-
ціонального перетворювача діє сигнал, що дорівнює 
одиниці. 

Особливість такої САК [2, 3] полягає в тому, що 
завдяки уведенню в запропоновану автономну асин-
хронну генераторну установку окремого контура 
регулювання струму навантаження ТКРП є можли-
вість компенсувати сталу часу Тк=LK/RK дроселя, 
який служить його навантаженням, і забезпечити 
бажану динаміку регулювання цього контура. Крім  
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Рисунок 1 – Структурна схема автономного джерела на базі АГ з тиристорним компенсатором  
реактивної потужності і двоконтурною САК напруги 

 
цього, таким чином реалізується оперативне обме-
ження значення струму рівнем, що задається макси-
мально допустимим значенням струму навантажен-
ня ТКРП, і тим самим виключаються режими ава-
рійного його відмикання.  

Дослідимо роботу такої системи за умови вико-
ристання регуляторів дробового порядку в контурах 
регулювання струму навантаження ТКРП (РСк) і 
напруги генератора (РН). Передавальні функції 
(ПФ) дробового ПІαДβ-регулятора струму наванта-
ження ТКРП та дробового ПІα-регулятора напруги 
ТКРП  надано наступними виразами:  

                
  pT

pT
1K)p(W РС.Д

РС.І
РС.ПРС ;        (1) 


pT

1K)p(W
РН.І

РН.ПРН  .                (2) 

Дослідження проводилися шляхом математично-
го моделювання в середовищі MATLAB Simulink. 
При цьому була використана лінеаризована модель 
АГ [4] з РН = 55 кВт, UФ.Н = 220 В, IФ.Н = 106 А. ПФ 
АГ, як об’єкта регулюванням, має вигляд: 

АГ .0
АГ .І 2

ЗБ

U  ( p ) 42376,1 p 71894,16W  ( p )
I  ( p ) 2933,9 p 15877 ,7  p 19394,5


 

 
. 

Така модель АГ у вигляді структурної схеми з 
ПФ у каналі керування збудженням була знайдена 
на основі експериментальних даних і дозволяє  здій-
снювати аналіз і синтез САК напруги АГ у середо-
вищі MATLAB Simulink, оцінюючи ступінь її нечу-
тливості до збурень у каналі швидкості обертання й 
навантаження. Розбіжність результатів, отриманих 
за використанням ПФ, та результатів, отриманих на 
експериментальній установці, не перевищує 8 %. 

Базовий варіант досліджуваної системи синтезо-
вано методом узагальненого характеристичного по-
лінома [3]. Тут використовуються відповідні недро-
бові регулятори й отримано бажані перехідні функції, 
згідно із стандартною біноміальною, Батерворта чи 
іншими формами. Параметри базових регуляторів, а 
також дробових, що побудовані на їх основі й вико-
ристані при дослідженні, наведено в табл. 1. 

 
 

 
Таблиця 1 – Параметри регуляторів 

 ПФ РН      ПФ РСк 
1 2,44+8,01p-1  

(базовий) 
9,498+259,3p-1+0,0282p1 

           (базовий) 

2 2,44+8,01p-1 9,498+259,3p-0.5+0,0282p1 

3 2,44+8,01p-1 9,498+259,3p-0.5+20p0.5 
4 2,44+8,01p-1 9,498+259,3p-0.5+20p0.05 
5 2,44+8,01p-0.5 9,498+259,3p-1+0,0282p1 

6 2,44+8,01p-0.01 9,498+259,3p-1+0,0282p1 

7 2,44+8,01p-0.3 9,498+259,3p-1+0,0282p1 

 

На рис. 2. показано структурні схеми  регулято-
рів струму а) і напруги б), які були використані при 
моделюванні САК напруги АГ  

 

 
 

 
а) б) 

 
Рисунок 2 – Структурні схеми регуляторів  

напруги а) і струму б) 
 
Дослідження проведено в середовищі MATLAB 

Simulink за використанням додаткового пакету 
NINTEGER V.2.3, спеціально призначеного для дос-
лідження систем керування дробового порядку. 

На основі отриманих ПФ у пакеті MATLAB 
Simulink реалізовано ПІαДβ-регулятор струму (1) 
ТКРП і ПІλ-регулятор напруги (2). Імітаційну мо-
дель САК напруги побудовано з урахуванням таких 
регуляторів. На рис. 3, 4 показано розраховані гра-
фіки зміни напруги на виході АГ при стрибкоподіб-
ній зміні навантаження для різних параметрів регу-
ляторів згідно з відповідними позиціями таблиці. 
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Рисунок 3 – Зміна напруги на виході АГ при  
стрибкоподібній зміні навантаження для різних  

параметрів РСк  
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Рисунок 4 – Зміна напруги на виході АГ при  
стрибкоподібній зміні навантаження для різних  

параметрів РН 
 

ВИСНОВКИ. У результаті дослідження перехід-
них процесів ВЕУ з  різними параметрами ПІ і ПІλ– 
 

РН, а також ПІД і ПІαДβ–РСк навантаження ТКРП 
можна стверджувати, що застосування дробового 
регулятора в контурі регулювання струму збуджен-
ня ТКРП недоцільне. Натомість параметри інтегра-
льної складової дробового ПІ–РН суттєво вплива-
ють на динамічні властивості САК напруги. Запро-
понований регулятор напруги дробового порядку 
забезпечив перехідний процес із перерегулюванням 
на рівні модульного оптимуму і, відповідно, вищу 
швидкодію при відпрацюванні збурення майже в 
чотири рази, порівняно з класичним ПІ–РН. Резуль-
тати досліджень показали перспективність застосуван-
ня  запропонованого регулятора напруги дробового 
порядку в САК напруги автономних асинхронних 
генераторів. 
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