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В роботі аналізуються режими функціонування електромеханічних систем вітроелектричних установок на 

базі асинхронних генераторів в функції зміни вхідних параметрів. Запропоновано модель вітроелектричної 

установки з вітряною турбіною. За допомогою моделі проведені багатоваріантні дослідження, в результаті яких 

було встановлено, що електромеханічна система вітроелектричної установки має 4 канали впливу на неї: 

швидкість вітру, кут повороту лопатей ротора, ємність самозбудження й опір навантаження. Для кількісного 

визначення цієї залежності між змінними величинами режиму роботи вітроелектричної установки використано 

апарат теорії планування експериментів. За допомогою апарату лінійної множинної регресії визначені функції 

відгуку за частотою обертання та напруги асинхронного генератора. Встановлено, що отримані показники 

адекватності недостатньо високі, оскільки система управління виявилася нездатною підтримувати в системі 

електропостачання необхідні показники якості електричної енергії для загальнопромислових мереж. 

Розроблений варіант системи управління вітроелектричною установкою придатний лише для локальних мереж 

з нижчими вимогами до якості енергії, наприклад, до мереж із дизельними генераторами. З’ясовано, що 

поверхня функції відгуку в даному випадку суттєво нелінійна для того, щоб отримати порівняно просту за 

формою функціональну залежність із високим ступенем адекватності. Встановлено, що логістику побудови 

високоточної системи управління для підтримки частоти і напруги асинхронного генератора вітроелектричної 

установки необхідно здійснювати на інших принципах, наприклад з використанням нечіткої логіки, штучного 

інтелекту, або експертних систем. 

Ключові слова: вітроелектрична установка, система керування, асинхронний генератор, електроенергетика. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В останні 

десятиріччя з ряду об’єктивних причин активно 

ведуться роботи з переорієнтації енергетики, 

функціонуючої на викопних видах палива, до 

енергетики на відновлювальних джерелах енергії, 

зокрема вітроенергетики. Цей глобальний процес 

реструктуризації електроенергетики розпочався та 

йде бурхливими темпами, і не завжди на основі 

науково обґрунтованих висновків для практичної 

реалізації результатів такого необхідного і 

очікуваного етапу в розвитку сучасної енергетики. 

У результаті отримується недостатня від очікуваної 

віддача при впровадженні. У зв’язку з цим та на 

основі розуміння практичного рівня позитиву 

кінцевого варіанту від втілення нових, в тому числі 

на основі енергії вітру, джерел виробництва 

електричної енергії в останні роки активізувались 

роботи з мінімізації недостатності раніше 

проведених досліджень в аналізованій проблемі. 

Особлива увага в комплексі таких досліджень 

приділяється пошуку варіантів енергоефективних 

електромеханічних систем (ЕМС) вітроелектричних 

установок (ВЕУ) [1, 2]. Логічне, що в структурі 

пошуку значна увага приділяється аналізу режимів 

функціонування цих систем, що повинно 

трансформуватися в розробку ефективної структури 

та вибору параметрів складових ЕМС [3]. Проте, 

саме рішення являє собою результат непростого 

пошукового процесу. Складність пошуку пов’язана 

з тим, що складові цього процесу лежать в межах 

тих або інших галузей знань, а кінцевий результат 

знаходиться на кордонах стику цих теоретичних 

пізнань. Це диктує необхідність пошуку нових 

підходів, нових методів дослідження комплексу 

«електромеханічна система – аеродинамічна 

система» [4–6].  

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В 

наш час відомі різні схемотехнічні рішення щодо 

процесу генерації електричної енергії на 

вітроелектростанціях (ВЕС). Одним із 

перспективних напрямків розбудови ЕМС ВЕУ є 

застосування асинхронних генераторів (АГ) з 

ємнісним самозбудженням [7]. Особливо це 

стосується варіанту значної одиничної потужності 

ВЕУ, яка працює автономно. Як відомо, АГ, як 

електрична машина, повністю аналогічний 

асинхронному двигуну з короткозамкненим 

ротором.  

Отже, до зазначеного варіанту електричної 

машини можна вказати усі ті ж переваги їх 

використання перед електричними машинами інших 

конструкцій, тобто, саме головне – порівняльно 

низьку вартість виготовлення з найвищою 

надійністю експлуатації, що пов’язане з відсутністю 

ковзних струмознімальних контактів. Остання 

обставина є дуже важливою при урахуванні того 

факту, що капсула вітрогенератору з електричним 

генератором зазвичай знаходиться на значній висоті 

над земної поверхнею, тому обслуговуючому 

персоналу доступ до капсули для проведення 

регламентних робіт ускладнений.  

Таким чином, найбільш слабкими ланками в 

електромеханічній системі ВЕУ залишаються 

підшипникові вузли вентилятору і електричної 

машини, та система керування кутом повороту 

лопатей. Враховуючі, що швидкість обертання 

ротору АГ постійно висока та значно вище 

швидкості обертання лопатей (які ще при 

постійному вітрі можуть бути нерухомими), то стає 
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зрозумілім, що природний знос підшипникових 

вузлів при зміні кутів лопатей менше, ніж у 

підшипникових вузлах електромеханічної системи.  

Для мінімізації цього негативного факту цю 

частину електромеханічної системи доцільно 

розмістити окремо від капсули, у том числі біля 

поверхні землі. Таким чином, у першому 

наближенні надійність (та довготривалість) роботи 

ВЕС визначається підшипниковими вузлами 

обертових частин, при правильно проектованої 

електротехнічної частини системи. При цьому також 

доцільно для достатньої підтримки надійності 

системи використовувати виключно безконтактні 

елементи. 

Однак, як свідчать дослідження, виконані 

авторами, основна маса проблем виникає не в 

випадку, коли такий АГ працює разом зі 

зовнішньою системою електропостачання, а у 

випадку, коли він функціонує в автономному 

варіанті системи в комплексі електропостачання. Як 

відомо, при роботі таких генераторів частота та 

амплітуда живлячої напруги повинні не виходити за 

припустимі межі. На рис. 1 наведена функціональна 

схема подібної ВЕУ: 

Для дослідження поведінки таких систем в 

автономному варіанті була розроблена модель ВЕУ 

із супутнім обладнанням (рис. 2), та отримані 

графіки швидкості (частоти) та вихідної напруги АГ 

при різних умовах експлуатації. 

 

 
Рисунок 1 – Функціональна схема автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором 

 

 
Рисунок 2 – Структура моделі вітроелектричної установки з асинхронним генератором  

з ємнісним збудженням 
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Тут використовується асинхронна машина з 

номінальною потужністю 1680 кВА при 

номінальній напрузі статору 2400 В, 60 Гц та 

вітрогенератор Wind Turbine, з параметрами: 

номінальна вихідна механічна потужність – 

1,5 МВт, базова швидкість вітру – 12 м/с, 

характеристики турбіни, приведені для куту 

повернення лопаті 0 градусів,  наведені на рис. 3. 

За допомогою розробленої моделі (рис. 2) 

варіанті змодельовані перехідні процесі в турбіні 

при наступних умовах моделювання: ступінчасте 

зниження швидкості вітру, ступінчастий накид 

 

активного навантаження [8]. При моделюванні 

враховано варіанти можливостей усунення наслідків 

вказаних збурюючих впливів. На рис. 4 показані 

процеси збурення режиму генерації АГ, та процеси 

відновлення номінального режиму його генерації. 

На рис. 5, відповідно, відображений процес реакції 

вітрогенераторної установки за напругою на 

затискачах асинхронного генератора. Тут 

номінальними величинами процесу генерації 

прийняті лінійна напруга 2400 В (амплітуда фазної 

напруги  2000 В) та швидкість обертання 

генератора (188,4 об/хв, або 60 Гц). 

 
Рисунок 3 – Характеристики турбіни при різних швидкостях вітру та куту лопатей 0 град 

 

 
Рисунок 4 – Графік швидкості асинхронного генератору при різних умовах 
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Рисунок 5 – Графік коливань напруги 

асинхронного генератора 

 

Аналіз графіків показує наступне. При 

зменшенні швидкості вітру на 10-й секунді (від 15 

до 10 м/с) зменшуються частота (від 190 до 

145 об/хв) і напруга генератора (від 2000 до 

100 вольт), повернути їх до колишніх значень 

(190 об/хв та 2000 В) можна зменшенням кута 

повороту лопатей на 20-й секунді (від 25 до 

12 градусів). Збільшення навантаження ВЕС на 40-й 

секунді у 2 рази приводить до збільшення швидкості 

АГ до 210 об/хв (+11,7 % від номінального 

значення) та зменшенню напруги АГ до 1300 В  

(-35 % від номінального значення). Спроба 

відновити попередній режим через подальше 

зменшення куту повороту на 9,5 градусів на 55-й 

секунді приводить до повернення напруги до 

колишнього значення, але швидкість АГ усе ще 

залишається неприпустимо високою, практично на 

тому ж рівні (210 об/хв). Щоб знизити швидкість до 

колишнього значення, було прийнято рішення 

збільшити на 70-й секунді ємність збудження АГ, 

додатково підключивши батарею конденсаторів. 

Напруга на АГ практично залишається на цьому ж 

рівні (2000 В). 

Таким чином, було визначено чотири канали, які 

впливають на режими роботи ВЕУ з АГ з ємнісним 

збудженням: 

- зміна швидкості вітру; 

- зміна куту повороту лопатей; 

- зміна величини навантаження ВЕС; 

- зміна величини ємності самозбудження АГ. 

По першому та третьому каналам вплив на 

режими ВЕУ йде випадковим чином, а наслідки 

цього впливу ми можемо усунути за допомогою 

керування по каналам, що залишилися: другому та 

четвертому. 

Таким чином, в загальному плані отримано 

систему, в якої є два доступних канали керування та 

два випадкових канали впливів, що збурюють, до 

якої потрібно розробити систему керування, що 

здатна автоматично підтримувати частоту та 

напругу АГ на належному рівні. Природно, що 

вказана система також повинна мати два контури 

зворотних зав’язків – за напругою та швидкістю АГ.  

Досліджуючи на моделі регулювальні 

можливості системи, встановлено, що цілком 

можливо за допомогою простих засобів досягнути 

достатньої якості підтримки величин частоти 

обертів ротору та амплітуди напруги на статорі АГ. 

Визначено, що якщо плавно зменшувати швидкість 

вітрового потоку протягом 10 с, (рис. 6) та 

одночасно аналогічним чином зменшувати кут 

повороту лопатів від 25 до 12 градусів, то 

отримаємо наступні перехідні процеси за швидкістю 

ротора та напругою статора АГ (рис. 7 та 8). 

 

 
Рисунок 6 – Графік зміни швидкості вітру 

 

 
Рисунок 7 –  Графік швидкості обертання ротора 

асинхронного генератору 

 
Рисунок 8 – Графік напруги статора 

асинхронного генератору 
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При цьому перші 5 с перехідного процесу 

відповідають перехідному процесу втягування в 

сталий режим АГ з довільними початковими 

умовами, тому ця ділянка графіку до предмету 

дослідження статті не має відношення. В той же час 

видно, що з 20-ї по 35-у секунди асинхронний 

генератор злегка реагує на спільну дію зміни вітру 

та куту обертання лопатів (коливання йдуть від 184 

до 192 рад/с при сталої швидкості 188 рад/с). 

У відсотках відхилення частоти не будуть 

перевищувати 2,17. 

З рис. 7 вочевидь, що амплітуда вихідної напруги 

АГ на 25-й секунді на 11,2 % перевищила 

номінальну вихідну напругу генератору. В 

порівнянні з рис. 4 (перші 40 секунд) 

спостерігається значний позитив. Проте все ж 

обидва ці показники виходять за гранично 

припустимі межі згідно стандартам на якість 

електричної енергії для мереж загального 

користування, але відповідають вимогам якості 

електроенергії для локальних мереж з дизельними 

електростанціями (перехідне відхилення напруги 

при накиду-скиданні симетричного навантаження не 

більш  20 %, перехідне відхилення частоти при 

накиду-скиданні симетричного навантаження не 

більш  7,5 %).  

Для подальшого розуміння зазначимо, що якщо 

на 40-й секунді, коли буде в два рази збільшено 

активне навантаження, одночасно повернути лопаті 

на кут 9,5 градусів, а також збільшити ємність 

збудження АГ з 216 мкФ до 255 мкФ, то буде 

перехідний процес за швидкістю (рис. 9) та за 

напругою (рис. 10). 

 

 
Рисунок 9 – Перехідний процес частоти обертів 

при накиду навантаження та одночасних 

ступінчастих корегувальних впливах 

 

Водночас спостерігається, що максимальне 

відхилення за швидкістю – 1,6 %, та зниження 

напруги – 2,3 %. Тобто структура ВЕУ з АГ за 

якістю енергії відповідає стандарту на дизельні 

електростанції, і не відповідає вимогам на 

стаціонарні мережі загального  використання. 

 

 
Рисунок 10 – Графік напруги асинхронного 

генератору при накиду навантаження та одночасних 

ступінчастих корегувальних впливах 

 

Аналіз функціональних режимів системи 

керування одиночної ВЕУ 

Відомо, що від ВЕУ потрібно, щоб вони 

підтримували параметри енергії, що генерується, на 

належному рівні [9]. Раніше, в даному дослідженні, 

визначилось, від яких змінних залежить режим 

роботи ВЕУ. Тепер як продовження визначимо 

кількісний характер цієї залежності. Спробуємо 

використати теорію планування експериментів для 

усіх визначених раніше незалежних змінних: 

швидкості вітру V (м/с), куту повороту лопатів  

(град), ємності конденсатору збудження С (мкФ) та 

величини активного навантаження R (Ом). Таблиця 

планування експериментів з 25 виконаними 

експериментами, виглядає наступним чином 

(табл. 1). 

Діапазон варіювання факторів обраний так, як це 

показано в таблиці 2. 

Із таблиці 1 спочатку за допомогою лінійного 

інструментарію регресії з пакету Excel була 

отримана функція відклику за частотою, яка в 

повному варіанті має вид: 

 = 174,7 – 0,36Х1+0,36Х2 – 12,51Х3 – 10,79Х4.  (1) 

Регресійна статистика свідчить, що множинний 

R = 0,958 та R-квадрат = 0,918 – це є достатньо 

добрим результатом апроксимації функції відклику. 

Враховуючи, що для 95 % довірчого інтервалу при 

Р-значенні, якщо останнє перевищить величину 

0,05, можна відкидати коефіцієнти як малозначущі, 

то відкидаючи коефіцієнти при Х1 та Х2  

(тобто при V та ), тому що для останніх  

Р-значення = 0,747 > 0,05), отримаємо скорочений 

вираз функції відклику за швидкістю: 

 = 174,7 – 12,51Х3 – 10,79Х4. (2) 

Тобто, з (2) витікає, що частота обертів не 

залежить від швидкості вітру або куту повороту 

лопаті, а залежить від ємності конденсатору та 

активного навантаження. Якщо бути зовсім точним 

в аналізі формули, то частота обертів залежить 

виключно від активного навантаження (тому що 

воно є випадковою величиною), а ємність повинна 

підлаштовуватися під активне навантаження.  
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Таблиця 1 – Таблиця планування 4-факторних експериментів 

X0 X1 X2 X3 X4 X’5 X’6 X’8 X’9 X1X2 X1X3 X1X4 X2X3 X2X4 X3X4  U 

1 -1 -1 -1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1 200 1605 

1 1 -1 -1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1 -1 -1 1 1 1 200 2617 

1 -1 1 -1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1 1 1 -1 -1 1 200 1105 

1 1 1 -1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 -1 -1 -1 -1 1 200 2197 

1 -1 -1 1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 -1 1 -1 1 -1 169,9 1620 

1 1 -1 1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1 1 -1 -1 1 -1 169,8 2360 

1 -1 1 1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1 -1 1 1 -1 -1 176,8 1755 

1 1 1 1 -1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 -1 1 -1 -1 169,9 2107 

1 -1 -1 -1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 -1 1 -1 -1 176,8 2322 

1 1 -1 -1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1 -1 1 1 -1 -1 176,9 3489 

1 -1 1 -1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1 1 -1 -1 1 -1 176,8 1755 

1 1 1 -1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 -1 1 -1 1 -1 176,8 3057 

1 -1 -1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 -1 -1 -1 -1 1 154,8 2272 

1 1 -1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1 1 1 -1 -1 1 154,6 3133 

1 -1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 -1 -1 -1 1 1 1 154,9 1833 

1 1 1 1 1 0,2 0,2 0,2 0,2 1 1 1 1 1 1 154,8 2880 

1 -1,414 0 0 0 1,1993 -0,8 -0,8 -0,8 0 0 0 0 0 0 168,9 1544 

1 1,414 0 0 0 1,1993 -0,8 -0,8 -0,8 0 0 0 0 0 0 168,9 2862 

1 0 -1,414 0 0 -0,8 1,1993 -0,8 -0,8 0 0 0 0 0 0 168,9 2758 

1 0 1,414 0 0 -0,8 1,1993 -0,8 -0,8 0 0 0 0 0 0 168,9 2028 

1 0 0 -1,414 0 -0,8 -0,8 1,1993 -0,8 0 0 0 0 0 0 188,6 2379 

1 0 0 1,414 0 -0,8 -0,8 1,1993 -0,8 0 0 0 0 0 0 154,4 2221 

1 0 0 0 -1,414 -0,8 -0,8 -0,8 1,1993 0 0 0 0 0 0 203,3 1720 

1 0 0 0 1,414 -0,8 -0,8 -0,8 1,1993 0 0 0 0 0 0 163,8 2781 

1 0 0 0 0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 0 0 0 0 0 0 169 2310 

 

Таблиця 2 – Розподіл значень реальних параметрів по факторам 

 

 Нормоване значення факторів 

 -1,215 -1 0 +1 1,215 

 Значення факторів в реальних одиницях 

V, м/с 7,2 7,9 9,6 11,3 12 

, град 0 1,43 5 8,57 10 

С, мкФ 230 245 280 315 330 

R, Ом 3,5 4,45 6,75 9,05 10 

 

Таким чином отримано перші контури системи 

керування частотою обертів АГ. Черговим логічним 

кроком буде форматизувати систему керування 

напругою АГ. За допомогою все того ж лінійного 

інструментарію регресії з пакету Excel отримана 

функція відклику за напругою, яка в повному 

варіанті має вигляд: 

1 2

3 4

  2268 4 471 66 188 072  

20 52   343 78  

U , , Х – , Х –

– , Х , Х .

   

  
     (3) 

Для отриманої функції відклику R-квадрат: 

0,932, а Р-значення = 0,586 > 0,05 для третього 

коефіцієнту, тобто, для величини ємності. Таким 

чином, припустимо є відкидання як незначущого 

вказаного коефіцієнта, після чого отримаємо 

скорочену функцію відклику за U:  

1 2 42268 4 471 66 188 072 +343 78U , , Х – , Х , Х .      (4) 

На рис. 11 та 12 наведено графіки, які наочно 

демонструють добру якість отриманих функцій 

відклику. 

Остаточно ми можемо сформувати 

математичний апарат для підтримки стабільності U 

та : 

2268 4 471 66 188 072 +343 78 ;

174 7 12 51 10 79

U , , V – , , R

, , C , R.

    

     
 (5) 
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Рисунок 11 – Розбіжність за напругою 

асинхронного генератора 

 

 

Рисунок 12 – Розбіжність за швидкістю 

обертання асинхронного генератора 

 

Як свідчить (5), що якщо швидкість вітру та опір 

навантаження ВЕУ є випадковими величинами, 

тобто – незалежними, тобто система керування 

повинна послідовно обчислювати наступні 

параметри й тут же формувати керуючі впливи в 

наступному порядку: вимірювання R та V  

розрахунок С (виходячи з необхідної величини ) та 

 (виходячи з необхідної величини U), причому С та 

 можна обраховувати паралельно, вони не 

впливають один на другого. Перевіримо за 

допомогою моделювання, як працює система 

керування. Припустимо, що в початковий момент 

часу швидкість вітру та активний опір навантаження 

складають 0 нормованих одиниць (в реальних 

одиницях – 9,6 м/с та 6,75 Ом), в момент часу 50 с 

навантаження змінилось до -1 од. (4,45 Ом), в 

момент часу 75 с швидкість вітру зросла до 

1 нормованої одиниці (11,3 м/с). Якщо для системи 

керування здійснювати обчислення керованих 

впливів за допомогою (5)  та надавати їх на ВЕУ, то 

ми отримаємо наступні перехідні процеси за 

швидкістю (рис. 13) та напругою (рис. 14). 

Як звичайно, перші 40 секунд перехідного 

процесу не треба приймати до уваги, тому що йде 

перехідний процес із початковими довільними 

умовами до сталого режиму генерації 

електроенергії. 

 

Рисунок 13 – Графік частоти обертів асинхронного 

генератора при роботі автоматичної системи 

стабілізації частоти 

 

 

Рисунок 14 – Графік напруги асинхронного 

генератора при роботі автоматичної системи 

стабілізації напруги 

 

З графіків можна побачити, що величини частоти 

та напруги підтримуються з високою точністю: 

2,33 % для частоти та 6,5 % для напруги. Отримані 

результати свідчать про це, що ВЕУ із 

запропонованою системою керування не може 

задовільнити вимогам якості для електричних мереж 

загального користування. Причиною є суттєво 

нелінійна поверхня відклику, як за частотою, так й 

за напругою. Спроба отримання поліному 2-го 

порядку для функції відклику за U дозволила 

отримати наступний вираз: 

2 2 2

2

2268 4 471 66 188 07 20 52

+343 78 56 48 38 53 7 98

32 73 0 82 98 31

73 81 69 31 40 81

51 44

U , , V – , , C

, R , V , , C

, R , V , V C

, V R , C , R

, C R.

     

       

       

       

  

 (6) 

Нажаль, після відкидання незначущих 

коефіцієнтів отримано такий ж самий вираз функції 

відклику: 

2268 4 471 66 188 07 +343 78U , , V – , , R,      (7) 



ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2022 (57) 

53 

що був використаний для системи керування. Тому 

у подальшому треба використати більш досконалі 

системи керування, наприклад, засновані на фаззі-

регуляторах. 

ВИСНОВКИ. 

1. Найбільше впливовими на режим роботи 

ВЕУ є 4 фактори: швидкість вітру, кут повороту 

лопатів, ємність самозбудження АГ та активне 

навантаження 

2. Вважаючи, що ВЕУ повинна підтримувати 

величини частоти та напруги в певних діапазонах, за 

допомогою теорії планування експерименту 

визначені функції відклику – залежності частоти та 

напруги від вищеозначених факторів 

3. Отримані за допомогою множинної лінійної 

регресії вирази виявилися недостатньо адекватними, 

щоб забезпечити роботу ВЕУ згідно стандартам 

якості електроенергії загальнопромислових мереж, 

але достатніми, щоб відповідати стандартам якості 

для локальних мереж з дизель-генераторами або 

іншими джерелами. 

4. Спроба збільшити порядок поліному для 

функції відклику з’явилась невдалою – після 

відкидання незначущих коефіцієнтів отримані такі 

ж вирази, що були отримані за допомогою лінійної 

множинної регресії. 

5. Враховуючі суттєву нелінійність поверхні 

функції відклику, для підвищення точності 

стабілізації частоти та напруги необхідно 

форматизувати алгоритми більш удосконаленого 

рівня керування, наприклад, такі, які засновані на 

нечітких множинах, штучному інтелекті, або 

експертних системах. 
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TO FORMALIZATIONS OF OPTIONS FOR CONTROL OF A WIND ELECTRIC PLANT  
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vul. Vitaliya Matusevycha, 11, Kryvyi Rih, 50027, Ukraine. E-mail: speet@ukr.net 

Introduction. Renewable energy sources, in particular wind energy, play an increasing role in the energy system of 

Ukraine. Since this is a new frontier area of knowledge, in parallel with the technical development of wind energy, 

research is being intensively carried out on various operating modes of various versions of wind power plants. This is 

especially true of relatively rare versions, for example, an autonomous wind power plant with an asynchronous 

generator of significant (1.5 MVA) power.  

Research materials. The paper substantiated the need to use an asynchronous machine as a generator. On the basis 

of this generator with capacitive excitation, a model of a wind power plant with a wind turbine was developed. With the 

help of this model, multivariate studies were carried out, as a result of which it was found that the wind power plant 

electromechanical system has 4 channels of influence on it: wind speed, angle of rotation of the rotor blades, self-

excitation capacitance and load resistance. Of course, wind speed and load resistance are random variables, on which 

the angle of rotation of the rotor and the capacitance of the excitation capacitors should depend. To quantify this 

dependence between the variables of the mode of operation of the wind power plant, the apparatus of the theory of 

planning experiments was used. According to this theory, a table of an orthogonal design of experiments was 

constructed, with the help of which 25 experiments were carried out. At the same time, the values of the generator 

mailto:speet@ukr.net
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rotation frequency and the stator voltage were determined each time. Using the apparatus of linear multiple regression, 

the response functions for the rotational frequency and voltage were determined. The adequacy indicators turned out to 

be not high enough, because the control system built on the obtained response function equations turned out to be 

unable to maintain the quality indicators of electric energy for general industrial networks in the power supply system. 

Electric energy quality indicators achieved using regression equations make it possible to use wind power plant with the 

specified parameters for local networks with lower requirements for energy quality, for example, networks with diesel 

generators. With the help of the obtained experiment planning table, a polynomial of the second degree was also 

obtained from the above four factors. However, after discarding the insignificant coefficients of the resulting quadratic 

polynomial, we again returned to the response functions obtained earlier.  

Conclusions. The surface of the response function in this case is significant, and too non-linear to obtain a relatively 

simple in form functional dependence with a high degree of adequacy. It is clear that the construction of a high-

precision control system to maintain the frequency and voltage of an asynchronous generator of a wind power plant 

must be carried out on other principles, for example, using fuzzy logic, artificial intelligence, or expert systems. 

Figures 14, tables 2, references 9. 

Key words: wind power plant, control system, asynchronous generator, electric power. 
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