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Залежно від допустимого рівня похибок на під

ставі кривих рис. 4, рис. 5 можуть бути визначені 
допустимі значення неідснтичності елементів ви
соковольтного плеча подільника.

При співставленпі максимальних змін АЧХ і 
ФЧХ, виражених у відносних одиницях, вияв
ляється, що вплив неідснтичності елементів єм 
ності високовольтного плеча в 1,7...1,8 рази є більш 
значним для амплітудних характеристик поділь
ника, ніж для фазових.

Розглянуті нестабільності характеристик по
дільника, виюіикані складом ііого структурних еле
ментів, дозволяють пояснити відомі практичні дані 
[4] про збЬіьшений рівень похибок, а саме, високо
вольтних широкосмугових ПОДІЛЬНИКІІ! напруги, 
що містять, як правило, значну кількість високо
вольтних конденсаторів з допуском за смпістю 
±15... 20% і більше.

Можливість значної додаткової похибки (до 
1 ...2% і більше) в області перехідних частот від нуля 
до десятків та сотень кілогерц новишш враховува
тись як при розробці та дослідженні нових конст
рукцій високовольтних по.дільшіків напруги, так і 
при проведенні вимірювань (в тому числі, якості 
електроенергії) в високовольтних електричних ме
режах.
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Режимні обмеження на параметри роботи вітроелектричних установок під 
навантаженням

Визначено область зміни відносного аеродина.нічноги .■.шменту рото]іа вітроелсктрични.\ установок (ВЕУ) з асин.\ронни.чи та 
сшсхрпнніши генераторами, яка відповідає гснс]’аторно.ну рслси.ну роботи і в мс.иса.х якої не виникає псрснаванта.ясень електричнії:; 
.’Чашин, обу.човлсніа пульсація.ті швидкості вітру. Отри.чано аналітичні вирази для . і̂еж робочої області на асродина.чічни.х 
.характериаг.ика.х. Встановлено діапазони робоча.; швидкостей вітру та проаншіізовано вплив параметрів ВЕУ на величину ци.х 
діапазонів.

Определена область изменения оіпносиїпельного азродина.^шческого .ио.чента ротора ветроэлектрически.; установок (ВЭУ) с 
ас1схронны.чи а сшсхронны.чи гснсратора.чи. которая соответствует гснсраторно.чу pc.vcu.4y работа и в предела.; которой нс 
возникает перегрузок электрически.;.■чашин, обусловленньс; пульсациями скорости ветра. Получены аналитические выраж’сния для 
границрабочей области на аэроОииа.чически.;.характеристика.;. Установлены диапазонырабочи.хскоростей ветра и проанализирова
но влияние пара.чстров ВЭУ на величину .эти.; диапазонов.

Вітроелектрична установка (ВЕУ) є джерелом значасться величиною та змінами швидкості вітру 
електричної енергії, поточна потужність якої ви- у часі. Непередбачуваність вітру посдпусться з ве-
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ликпм діапазоном зміни ного швидкостей. Ця 
особливість ПОСИЛЮСТЬСЯ кубічною залежністю 110- 
тужнос і і повітряного потоку від швидкості вітру [6]. 
Екснериментальні [ 1 ] та розрахункові дослідження 
енергетичних характеристик ВЕУ за стохастичного 
моделювання динаміки повітряного потоку [4] по
казують, що при початкових робочих швидкостях 
вітру генераторний режим роботи електричної ма
шини ВЕУ чергується з її роботою в режимі двигу
на. Із збЬіьшснням середньої швидкості вітру його 
пориви, що можхиь у 1,5...2 рази перевищувати се
реднє значення [2], все частіше викликають персна- 
вантаження генератора. Для забезпечення умов на
дійної і ефективної роботи обладнання ВЕУ необ
хідно не допускати роботу елекіричних машин у 
режимі двигуна та обмежувати тривалість і вели
чину навантажень генераторів допустимими для 
них значеннями. Цього можна досягти на етані 
проектування ВЕУ шляхом раціонального вибору 
технічних параметрів електромеханічної системи 
та системи керування ВЕУ. Це є однією з наіібільні 
складних задач, що вирішує гься при проектуванні 
ВЕУ. Коректне її шірішення не моясшве без знання 
впливу параметрів обладнання ВЕУ на межі робо
чої області.

У статті основна увага приділена визначенню 
областей допустимих значень ві.дносного аероди
намічного моменту ротора ВЕУ та швн.дкос і сй віт
ру, які відповідають генерагорному режиму роботи 
і в межах яких не виннкас неревантаяюнь елек
тричних маниш, обумовлених пульсаціями швид
кості вітру, а також кількіснііі оцінці меж цих обла
стей. В нoдaJlьнюмy генераторний режим роботи 
без перевантаження будемо називати нормальним.

Для ксіжного конкретного тину електричної 
машини встановлено максимальні .юнустнмі зна
чення моменту, струму га потужності, які вони мо- 
жугь споживати з електричної мережі або генеру
вати в неї. Так генератори змінного струму з но
мінальною потужністю до 1200 МВА включно по
винні витримувати струм, що дорівнює 1,5-крат- 
ному номінальному струму протягом ЗО с [5, 7]. 
При розрахунках електромеханічної снстемн та 
системи керування ВЕУ необхідно забезпечувати 
режими, при яких фактичні значення параметрів 
режиму не перевищують допустимих значень.

Величиною, що визначає область допустимих 
режимів роботи ВЕУ, с генерована потужність. По
тужність, що фактично генерує гься в електричну 
мережу, не повинна тривалий час перевищувати 
номінальну потужність генератора. Враховуючи, 
що у генераторному режимі робот швидкість 
обертання вала синхронного генератора (а отже і 
ротора ВЕУ) є постіііною, а асинхронного — зазнає 
незначних змій [3], то потужність генераторів буде 
обумовлена моментом ротора ВЕУ. Допустимий 
діапазон зміни відносного аеродинамічного мо
менту ротора визначається обмеженнями у формі 
нерівносісй

inf (2) < М ^  ( z  І < sup ( z y  (1)

де inf Л7 (̂г) і sup МД2) — нижня та верхня межі
робочої області на аеродинамічних характеристи
ках ротора ВЕУ; 2 — швидкохідність ротора ВЕУ;

— К}Л повороту лонатеіі, відносно площини 
обертання; (2 — відносний аеродинамічний
момент ротора ВЕУ за вказаного кута повороту ло
патей.

Межі робочої області на аеродинамічних ха
рактеристиках можна визначити з умови рівноваги 
моментів, прикладених до ротора ВЕУ. Для ВЕУ з 
асинхронгшм генератором рівність моментів у роз- 
ropiivroMv вигляді запишеться наступним чином 
[3|: ■

_  ( ]+а )Р
0 , 5 л р К \ -  ( z  І f  ^9

O J ~  Sро 1 - і -

-X

X i U J ро -OJ \ + Л'Ір  І сп ■
z = o j  R / v , 

р ( 2 )

де р  — ннтома густина повітря; R  — радіус ротора 
ВЕУ; у — поточне значення швидкості вітру; — 
коефіцієнт, що враховує збільшення моменту 
опору від втрат, обумовлених навантаженням ВЕУ;

— номінальна активна електрична потужність на 
виводах генератора; — синхронна та поточ
на кетові шви.дкості обертання ротора ВЕУ; — 
номінальне ковзання генератора (Х||<0); — мо
мент снл опору в трансмісії та генераторі на холо
стому ходу.

Момент опору від повних втрат енергії в транс
місії та генераторі розділений на постійний та 
змінний. Постійний кюмент опору обумов
лений втратами холостого ходу (механічними, 
магнітними, вентиляційними, додатковими і т.н.), 
а  змінний момент опору, обумовлений втратами, 
що залежать від навантаження, тобто втратами в 
трансмісії та в обмотках генератора при протіканні 
но ннх струму навантаження. В (2) змінний мо
мент опору враховується коефіцієнтом Числове
значення відповідає відносному значенню 
зміиннх втрат при номінальному навантаженні по 
відношенню до номінальної активної потужності 
генератора Р̂ .̂

Рівність (2) дозволяє визначити відносний 
аеродинамічний момент (2 ню відповідає 
нормальному генераторному режиму роботи. Для 
визначення меж робочої області розглянемо дві 
краііні точки генераторного режиму роботи асин
хронної машини — холостий хід та номінальний 
режим.

За холостого ходу асинхронна машина не гене
рує потужності і вал машини обертається з син
хронною швидкістю Тому, незалежно від
кута повороту лопатей, нижня межа робочої області 
inf Л/ (̂2) визначається множиною точок, коорди
нати яких відповідають швидкохідності та віднос-
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йому моменту ротора, що заосзпечують при сиіі- 
хроппій швидкості обертання вала генератора ком
пенсацію моменту опору в трансмісії та асинхрон
ному генераторі на холостому ході. У відповіднос ті 
з (2) крива іпГЛ/Дг) задасться аналітично системою 
параметричних рівнянь

іпГЛ/

z = v j , , R / k  V.  о м

(3)

залежність sup Af ̂  від z

де В = -
2 і гм

,чфМ,(г)=ВгЧ

1 + /̂ \ Р Аг

K p R ^ j l  ■

(8)

VJr
.-+ Л /

При використанні як генератора синхронної 
машини, ковзання в якій відсутне, тобто ■^̂ =0, вер
хня межа робочої об.тасті визначається рівнянням

де uJ  ̂— синхронна кутова швидкість обертання ва
ла генератора; — передавальне число мульти
плікатора.

Перше рівняння в (3) визначає числове зна
чення відносною аеродинамічною моменту, що 
забезпечус компенсацію моменту опору, а друтс — 
швидкохідність ротора, при якіїі цей аеродинаміч
ний момент повинен розвиватися.

В (3) параметром с швидкість вітру в, а решта 
величин для конкретної ВЕУ с ностіГшими. Так як 
друге рівняння в (3) має обернену функцію

v=w,, R к  г , о м ’ (4)

inf Л/̂  ( z )  -=А z~, (3)

supAf fz) =(z) =M^^{z\^p_\^2[npRV

X
( Y + a  ] P  k\ II} H ^ +Л/

w R  O J . ri-.v  \ R

к V
M

к V
M

де cj^ — номінальна кутова швидкість ооертанпя 
вала генератора.

Виключивши аналогічно (3) параметру

(7)
з першого рівняння (б), отримаємо безпосередню

supAi^(z) =
2к-М

Я
І1 2 2 А

Р  к
II м

+ М

то, виключивши параметр у з першого рівшииія 
(3), можна отримати вираз безпосередньої залеж
ності inf М  від Z

деП = 2Л/ I r / . r r p R ^ o j l .си \і ' о
Верхню межу робочої області sup А/,(с) визна

чимо но номінальному режиму роботи синхронної 
машини. Координати і очок верхньої межі новішні 
забезпечувати при номінальнііі швидкості обер
тання вала генератора номінальну потужність 
електричної машини та компенсацію всіх втрат. 
Параметричне задания цієї кривої мас вигляд

(9)
Рівняння (5), (8) та (9) с рівняннями парабол з 

вершиною в початку координат. Характер кривих 
залежить під геометричних розмірів ротора, пара
метрів генератора та трансмісії. За постійного раді
уса ротора ВЕУ визначальними для області допус
тимих режимів є номінальна потужність генерато
ра і иере.давальне число мультиплікатора. На рис. 1 
наведені залежності іпїЛ/  ̂та 5ирЛ/̂  ̂при різних зна
ченнях і к̂ ,̂ а також аеродинамічні характерис
тики ротора при різних Використання потуж- 
ніпіого генератора пропорційно розширює донус- 
тпмий діапазон зміни відносного аеродинамічного 
моменту. Збільшення передавального числа муль
типлікатора за тою ж значення синхронної кутової 
швидкості обертання вала генератора приводить до 
зменшення кутової швидкості обертання ротора 
ВЕУ, що. в спою чергу, вимагає більшого відносно
го аеродинамічною моменту для передачі тієї ж 
потужності.

У відповідності з рис. 1 для ВЕУ можливі три 
рСЛчИ.МИ роботи.

Область А/ (2 І f  ,̂ ) < inf A/^(z) відповідає режи-
му', при якому момент, шо розвивається ротором 
ВЕЗ', менше моменту опору в трансмісії та генера
торі і електрична машина працює в режимі двигу- 

 ̂ на, покриваючи різницю між моментом опору і
X моментом ротора. Причому, кутова швидкість

обертання вала генератора стає менше синхронної 
і машина споживає електричну енергію з мережі.

Область іпїЛ/Дс^ <А/Дг р < ^ и р від
повідає генераторному режиму, іїри якому момент 
ротора ВЕУ покривас всі втрати в трансмісії та ге
нераторі і віддає в мережу потужність 0<Р<Р^^.  Ку
това швидкість вала генератора перевищує синх
ронну і змішосться в межах .

Область А/Д2 | у?,̂ | < 8ирЛ/Д2  ̂ теж відповідає 
генераторному режиму. У цііі області момент рої о- 
ра ВЕУ перевищує сумарний момент опору та 
номінальний момент генератора. Кутова швидкість 
пала генератора перевищує номінальну і елек
трична машина працює з перевантаженням.

В залежності від змін у часі швидкості вітру
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Рис. г

буде змінюватись момент ротора ВЕУ. Через обме
женість допустимих значень моменту (у відповід
ності з іпГМ^ (̂г). supA/^(z)) будуть обмеженими і 
допустимі значення швидкості вітру. На множині 
можливих значень швидкості вітру можна видіти- 
ти діапазони робочих швидкостей вітру, що відпо
відають нормальному генераторному режиму ро
боти ВЕУ. Межі цих діапазонів визначаються через 
швидкохідності, що відповідають точкам перетину 
аеродинамічних характеристик ротора Л/^(г з 
inf Л/^(2) та sup Л/Дт).

У загальному випадку координати (абсциси) 
точок перетину з находяться число
вими методами з рівностей

= sup Л/̂ sup] '

( 10)

(11)

де — кубічний сплайн відносної
аеродинамічної' характеристики моменту ротора 
ВЕУ за вказаного к^та повороту лопатей (р̂ -, 

~  значення швидкохідностей, при
яких аеродинамічна характеристика перетинас 
відповідно нижню та верхню межі робочої області.

Мінімальну та максимальну робочу швидкість 
вітру розраховують но (4) або (7). Вибір формули 
залежить від положення аеродинамічних харак
теристик ВЕУ відносно допустимої області. Кіль
кісний аналіз режимів роботи та їх характеристик 
виконаємо з використанням параметрів ВЕУ-220 
номінальною потужністю 220 кВт. Трилопатевий 
ротор установки має діаметр 32 м і вісь ротора зна
ходиться на висоті ЗО м над поверхнею землі. Пе
редавальне число мультиплікатора сюїадає 31,5. Як 
генератори використовуються дві асинхронні ма
шини з короткозамкненою обмоткою ротора гину 
АГВ280М4ОМ2 (з-д "Південелектромаш", м. ЕІова
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Каховка) номінальною активною потужністю ПО 
кВт кожна і напругою 0,38 кВ. Синхронна частота 
обертання ротора генератора складає 1500 об/хв, а 
номінальне ковзання — 1,5% -0,015).

В залежності від куі а повороту лопатей та пере
давального числа мультиплікатора аеродинамічні 
характеристики ВЕУ можуть знаходитись в межах 
допустимої області або виходити за них (рис. 1). За 
антифлюгерното напрямку зміни кута повороту 
лопатей нри/с^^=31,5, -14'^ аеродинамічні ха
рактеристики розміпіуються нижче інГЛ/̂ (2) і ВЕУ 
на цих кутах за будь-якої швидкості вітру не може 
працювати в генераторному режимі. При <р_ =

= -14^^ аеродинамічна характерис тика є дотичною 
до іпїЛ/^(с). Кут в -14“ с мінімалі>ним кутом пово
роту лопатей, починаючи з якого можливий гене
раторний режим роботи ВЕУ (точкаЛ на рис. 2).

Для генерування потужності необхідно збіль
шувати ір .̂ При ^^>-14*^* частіша аеродинамічної 
характеристики ВЕУ розміїцусті.ся в межах до
пустимої області, що дозволяс генерувати активну 
потужність. Робочий діапазон обмежений двома 
точками перетину аеродинамічної характеристики 
з іпІЛІДс). Координати точок перетину 2 і

знаходяться за рівністю (10). Більшому 
значенню швидкохідності 2 .̂ |̂ )  відіювідас мі
німальна робоча швидкість вітру іпІ’г Ду )̂, а мен
шому г i„f,„(У’.,) ~  максимальна ьирг^(у ,̂ ). Межі діа
пазону робочих швидкостей вітру визначаються 
но (4)

infv (ф \ =•;---------- ;----< г
' Л ' ' !  ^мДпйг(^.-,) '

w ^ R

к  z. f\i inim y , )

При у , = -10® і 2«б,5

--------*--------- 4 —- - < у  ф \ < - ----------*-----------4-
R

м sup.V/

у  цьому випадку генераторні режими роботи 
ВЕУ без перевантаження можливі тільки в 
діапазонах

inf V (ф  \ = - ---------- ;---у<Г /ф ]  <

o > , , ( \ - s ^ ) R

"siip.W

" о ' ‘ “
^ Ч ^ ( Ч  = — г'  ' м sup/n

м пиіп Г  л ) ' ^

За флюгерного напрямку зміни кута повороту 
лопатей при/с^  ̂= 31,5 нормальна робота ВЕУ мож
лива тільки на лінійних ділянках аеродинамічних 
характеристик (рис. 1, а )

«  (г І А / , (г І г  у , ) , ( 12)

де 5  ̂ — числовий коефіцієнт, що залежить від
кута повороту лопатей та конструктивних пара
метрів ротора.

На лінійній ділянці аеродинамічної характе
ристики для конкретного можна отримати ана
літичні вирази для меж діапазону робочих швидко
стей вітру. Прирівняємо анроксимаційний вираз 
аеродинамічної характеристики па лінійній ділянці 
(12) і рівняння (5) та (8)

де — робоча швидкістії вітру за вказаного
кута повороту лопатей. В-2-sup

аеродинамічна характе
ристика є дотичною до sup Л/Де). У цій точці (точка 
В  на рис. 2) ВЕУ генерує номінальну потужність. 
Подальше збільшення приводить до того, що за 
певних значень швидкохідності
Л/Дг|^Д>5ирЛ1^Д2). Таким чином, за ^^>-10® з 
діапазону робочих швидкостей вітру необхідно 
вилу'^шти швидкості вітру, які призводять до пере
вантаження генератора. Діапазон ''перевантаження" 
обмежується точками неретипу аеродинамічної ха
рактеристики з sup W Дї). Координати точок пере
тину 2 ‘ знаходяться за рівністю
(11). Межі діапазону "перевантаження" визнача
ються но (7)

-ДпГ ( .̂п) (^.з) =0’\ / \ / І / \

(^^2.) --"sup (" І ^ л )  (^Л^ = 0 -

Отримані квадратні рівняння вирішимо відносно
Дпг(іРл) ■Г'»%ир(Г-,) , ,

1 d M  [ z \ p  \

і2

sup

dz
+  AAb

0.5

(15)

_ 1
2S d z

dz
+ 4 B b

Л ( ^ л )

0,5

(16)
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з  рівнянь (4) та (7) отримуємо значення міні
мальної та максимальної робочої ішіидкості вітру 
за даного кута повороту лопатей

N
w^R/ k ẑ

i n f  ■

sup /( sup

( ] 7)

(18)

Залежність діапазону робочих півидкостей 
вітру ВЕУ-220 к\ла повороту лопатей наведена на 
рис. 2.

Дані на рис. 2, а показують, що генераторний 
режим ВЕУ п р и = 3 1,5 можливий иочииаючи зі 
швидкості вітру 5,3 м /с  на кутах (р^=0^\.. На 
менших швидкостях вітру установка не генерує 
електричної енергії. Максимальна робоча швид
кість вітру на цих кутах складає 10,6 м/с. Вітри 
більпіі за 10,6 м /с  викликаюч і, нерешштажеїшя ге

нератора. Відхилення кута повороту лопатей від 
(р^=0^... 1® як за флюгерного, такі антифлюгерного 
напрямків призводить до зміпіення меж робочого 
діапазону в бік більших швидкостей вітру. Так при
ір = 10  ̂нормальний генераторний режим можли
вий при 10,4 м/с<уД10'^)<15,0 м/с. Максималь- 
ииіі діапазон робочих швидкостей вітру має місце 
при у>^=-10^ і обмежений швидкостями вітру

8,7 м /с < гД -1 0 ”)<19,0 м/с.
Збільшення передавального числа мультиплі

катора д о =50 дозволяє генерувати активну енер
гію в ширшому діапазоні швидкостей вітру (рис. 2,
6). На оптимальних кут'ах =̂0*̂ ’... ВЕУ генерує 
потужність в діапазоні 3,5 м /с<  
<г^(0° ... 1*̂’)<30,0 м/с. При цьому аеродинамічна 
характеристика не перевищує sup проходячи
при великих швидкостях вітру близько від неї (рнс.

-15 ■10 -5 10 25 зо

-15 -10 10 15 25 зо
5

Рис. 2
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1). Це означає, що па великих вітрах потужність 
ВЕУ не перевищує номінальну. Таким чином, при
k ^ = 5 Q ,  відбувається аеродинамічна
стабілізація потужності і робота ВЕУ не потребує 
зміни оптимальних к>тів у межах іїсього діапазону 
робочих швидкостеіі вітру.

Впсповки. 1. Області, зміни відносного аероди
намічного моменту ротора ВЕУ з асинхронними та 
синхронними генераторами, яка відповідає генера
торному режиму роботи і в межах якої не ішникає 
перевантаження електричних машин, обмежується 
двома параболами іпІ'Л/Дг) та supA/^^z). Характер 
кривих залежить від геометричних розмірів ротора, 
параметрів генератора та трансмісії. Раціональний 
вибір передавального числа мультиплікатора та но
мінальної нотулчності гене]іатора може забезпе
чити на великих вітрах аеродинамічну стабілізацію 
потужності ВЕУ. Це виключає необхідність регулю
вання кута повороту лопатей у межах всього діа
пазону швидкостей вітру.

2. Ширина та положення .діапазону робочих 
швидкостей вітру залежить від куга повороту лона- 
тегі. ВІ7гхилення к>ч\т від оптимального як за флю
герного, так і антифлюгерного напрямків викликає 
зміщення меж робочого діапазону у бік більших 
швидкостей вітру. Макси.мальшііі діапазон робо
чих швидкостей вітру мас .місце за к\та повороту 
лопатей, при якому аеродинамічна характеристика 
ротора с дотичною до верхньої .межі sup Л/^(г).

3. За антифлюгерного напрямку зміни кута 
повороту лопатей існує грапичниіі кут, менше яко

го ВЕУ не може працювати в генераторному режимі 
за будь-яких швидкостей вітру. Наявність та вели
чина граничного кута визначається характером за
лежності аеродинамічних характеристик ротора 
ВЕУ від кута повороту лопатей.
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Система підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності для об’єктів 
технологічного комплексу

Наведено результати теоретичний і практичних доелід.исень щодо синтезу інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень 
на нсйро.исрслісево.иу базисі для вирішення задач керування технологічними прочесами ксра.чічноїпро.иисловості.

Приведены результаты теоретических и практических исследований по синтезу интеллектуальных систе.и поддержки принятия 
решений на нейросетевом базисе для управления пбъекта.чи керамической промышленности.

Одним 3 псрспектшших напрямків дослід- систем автоматизованого керувашія техиологіч- 
жспь.щодозволяєсучтсво підвищити ефективність ппми процесами з іитегровапими іптелектуаль-
виробпичих процесів, є створешія комплекспих пи.ми системами підтримки прийняття рішень
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