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ВСТУП

Актуальність теми. АД є найбільш поширеним типом двигунів, що
використовуються у промисловості [1-3], що пояснюється простотою їх
конструкції,

надійністю,

довговічністю,

невеликими

масогабаритними

показниками. Найбільш розповсюдженим із сучасних способів керування
кутовою швидкістю АД є частотний спосіб, який передбачає зміну частоти
напруги, що живить двигун, за допомогою ПЧ [1-10]. В більшості промислових
установках використовується ПЧ з ланкою постійного струму та АІН з ШІМ.
Існує два методи керування частотним приводом: скалярний та векторний [1 4]. Скалярний метод забезпечує середні статичні та динамічні показники
керування, векторне керування використовується в випадках, коли необхідні
високі показники якості керування. Векторне керування дозволяє керувати
величиною потокозчеплення машини та електромагнітним моментом роздільно,
як у машині постійного струму з незалежним збудженням. Роздільне керування
здійснюється виділенням зі статорного струму двох складових: намагнічуючої,
за допомогою якої виконується керування потокозчепленням машини, та
моментоутворюючої, за допомогою якої керують електромагнітним моментом.
Для

виділення

цих

складових

необхідна

інформація

щодо

вектору

потокозчеплення (статора, ротора або у повітряному зазорі машини).
Для реалізації векторного керування необхідно з мінімальною похибкою
знати інформацію про положення та величину вектору потокозчеплення.
Наявність суттєвої помилки в визначенні вищеназваних змінних стану значно
погіршує роботу приводу та може викликати втрату стійкості систем приводу в
цілому. Між тим, окрім інформації про вектор потокозчеплення ротора, системі
векторного керування необхідна інформація про поточну частоту обертання
валу АД. Встановлення датчика кутової швидкості з цією метою у деяких
випадках не є доцільним, оскільки підвищує вартість системи приводу (для
приводів малої потужності вартість високоточного датчика швидкості є
сумірною з вартістю іншого обладнання – перетворювача частоти, АД та ін.),
знижує надійність. Крім того, в деяких випадках (робота в агресивних та

вибухонебезпечних середовищах) установка такого датчика взагалі неможлива.
Оскільки прямий вимір кутової швидкості є ускладненим, оцінювати її
необхідно, виходячи з величин, доступних для виміру – статорних струмів та
напруг. При цьому, аналіз технічної документації частотних електроприводів,
що серійно випускаються відомими світовими виробниками, дозволив
визначити, що використання векторного керування в бездатчиковому варіанті,
як правило, зменшує діапазон керування до 1:50. Це пояснюється тими
проблемами, які є при такому способі керуванні на низьких кутових
швидкостях, коли частота напруги наближується до нуля, а саме: теоретичні
обмеження для моделі ідеального двигуна з синусоїдальним розподіленням
поля в зазорі, значним зменшенням співвідношення сигнал/шум вимірюваних
величин, збільшенням впливу неточності в визначенні параметрів схеми
заміщення, нелінійними властивостями АІН (наявність «мертвого» часу,
падіння напруги на відкритих силових ключах та ін.).
Останнім часом значний інтерес дослідників викликають методи
ідентифікації невимірюваних величин АД при керуванні ним на низькій кутовій
швидкості, що базуються на магнітній анізотропії машини. Магнітна
анізотропія створюється за рахунок конструкції машини або насичення сталі
машини. Знаходження положення вісі анізотропії машини дає можливість
визначити положення вектору потокозчеплення та положення ротора. Магнітна
анізотропія впливає на індуктивності статора машини, тому виявлення
положення магнітної анізотропії, як правило, базується на визначенні зміни у
часі величини статорної індуктивності. В більшості випадків для цього
застосовують збудження сигналом змінного струму. Були розроблені методи
бездатчикового керування АД на низькій кутовій швидкості, у яких вимір
індуктивності статора відбувався шляхом інжекції синусоїдального або
імпульсного сигналу високої частоти. Отже, вимагається постійне введення
додаткових тестових сигналів. Ці інжектовані тестові сигнали накладаються на
основні криві напруг та струмів та мають значну величину. Таким чином, це
може викликати погіршення характеристик приводу через появу пульсацій в
струмі

та

електромагнітному

моменті

машини

та

збільшення

рівня

електромагнітних та акустичних шумів. Все це дозволяє зробити висновок, що
застосування методів, що базуються на інжекції тестового сигналу, є
небажаним у багатьох випадках.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження виконані відповідно до наукового напрямку кафедри
автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті
ДВНЗ «Криворізький національний університет» та пріоритетного напрямку
розвитку науки і техніки «Енергетика та енергоефективність» (закон України
від 11.07.2001 №2623-ІІІ).
Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в розробці теоретичних
аспектів та практичних рішень покращення якості керування асинхронних
електроприводів з векторним керуванням та бездатчиковим визначенням
кутової швидкості та потокозчеплення.
Для досягнення поставленої мети розв’язані такі основні задачі:
- на основі аналітичного аналізу ідеалізованої математичної моделі
асинхронного двигуна визначити обмеження можливостей застосування даного
математичного апарату для бездатчикового визначення кутової швидкості та
потокозчеплення машини при роботі на низьких частотах обертів;
- створення заходів компенсації нелінійних властивостей інвертора, що
мають підвищену стійкість при роботі в умовах наявності шумів у каналах
вимірювання електричних величин;
- аналіз існуючих структур адаптивних систем з задаючою моделлю для
бездатчикового векторного керування з точки зору стійкості при роботі на
низьких кутових частотах;
- визначення
векторного

структури

керування,

що

та

параметрів

базується

на

системи

бездатчикового

використанні

анізотропних

властивостей асинхронного двигуна з введенням додаткових тестових сигналів
у напругу, що живить двигун, та з використанням гармонік ШІМ;
- визначення способів розділення сигналів, що модулюються різними
видами анізотропій асинхронного двигуна (насичення магнітної системи
двигуна, ексцентриситет, роторні стержні).

Об’єктом

дослідження

є

динамічні

процеси

у

асинхронному

електроприводі з векторним керуванням при роботі на низькій кутовій
швидкості та процеси у автономному інверторі з широтно-імпульсною
модуляцією, що живить його.
Предметом
визначення

дослідження

частоти

обертання

є

способи

обертання

непрямого
ротора

та

бездатчикового
потокозчеплення

асинхронного двигуна.
Методи дослідження. Для аналізу та розв’язання поставлених задач
використовувались наступні методи: операторний метод (для складання
передаточних функцій математичної моделі асинхронного двигуна та системи
керування ним); метод диференціального числення, методи чисельного
інтегрування, методи планування експерименту та пошуку екстремуму – для
ідентифікації швидкості та потокозчеплення на базі анізотропних властивостей
двигуна при введенні тестових сигналів; метод кінцевих елементів – при
складанні дискретно-польової моделі асинхронного двигуна.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що отримала
подальший розвиток теорія побудови бездатчикових систем векторного
керування, що мають істотно більший діапазон керування кутовою швидкістю у
порівнянні з існуючими:
- запропоновано новий метод компенсації нелінійних властивостей
інвертора напруги, що базується на струмі, який оцінюється адаптивною
моделлю, та не вимагає завчасного визначення параметрів інвертора та системи
керування на відміну від методів, які передбачають використання виміряних
струмів та параметрів інвертора.
- вперше формалізовано структуру спостерігача стану асинхронного
двигуна, що базується на використанні його анізотропних властивостей та
дозволяє виконувати виділення сигналів корисних анізотропій, не використовує
параметри схеми заміщення, на відміну від методів, які передбачають
використання моделі ідеалізованого асинхронного двигуна.
- на основі аналізу існуючих структур адаптивних систем з задаючою
моделлю показано доцільність застосування системи зі змінною структурою,

що дозволить суттєво підвищити стійкість приводу в зоні низьких кутових
швидкостей.
Практична цінність роботи полягає у розробці алгоритмів роботи
системи бездатчикового векторного керування, що придатні для застосування в
системах, що мають підвищені вимоги до показників якості керування при
роботі на низьких кутових швидкостях. Зокрема:
- розроблено засоби компенсації нелінійностей інвертора, що може бути
використаний у сучасних перетворювачах частоти при отриманні якісного
синусоїдального вихідного струму при роботі в зоні низьких вихідних напруг.
- розроблені алгоритми бездатчикової ідентифікації кутової швидкості та
потокозчеплення асинхронного двигуна при вимірюванні лише напруги в ланці
постійного струму перетворювача та його вихідних струмів, які можуть бути
використані в сучасних перетворювачах частоти,

що призначені для

технологічних установок, які вимагають глибокого керування швидкістю
двигуна.
- розроблено засоби розділення модуляційних ефектів, викликаних
різними анізотропними властивостями двигуна з метою їх подальшого
використання для бездатчикового визначення кутової швидкості.
Роботоздатність та ефективність запропонованих у роботі методів і
алгоритмів

підтверджено

фізичними

експериментами

на

реальних

електромеханічних системах. Розроблена апаратна частина та програмне
забезпечення експериментальної плати системи керування перетворювачем
частоти «Вектор-АС» (виробник – ТзОВ «Семіол»), що дозволяє всебічно
дослідити системи бездатчикового векторного керування при роботі в
широкому діапазоні зміни кутової частоти (довідка про впровадження від
15.10.2013 р.). Їх впровадження дозволить підвищити показники якості
керування при роботі на низьких кутових швидкостях, створюючи умови для
суттєвого розширення діапазону керування таких систем.
Особистий внесок здобувача. Автор самостійно зробив огляд стану
питання ідентифікації кутової швидкості та потокозчеплення ротора без
використання механічних датчиків на валу двигуна, сформулював задачі

дослідження, наукові положення і результати, виконав теоретичну частину
роботи, уклав план експериментальних випробувань та провів експерименти.
Зміст дисертації викладено автором особисто. У публікаціях, що видані у
співавторстві, автору належить: у [11] – метод бездатчикового визначення
кутової швидкості двигуна при наявності декількох анізотропних властивостей;
у [12] –аналітичне дослідження та математичне моделювання системи
бездатчикового векторного керування асинхронним двигуном при використанні
спостерігача Люенбергера для бездатчикового оцінювання невимірюванних
змінних стану; у [13] – розробка математичної моделі інвертора та дослідження
кривих струмів та напруг при роботі на низьких вихідних частотах; у [14] –
вдосконалення методу бездатчикового визначення кутової швидкості та
потокозчеплення ротора з використанням струму нульової послідовності для
двигунів зі з’єднанням обмоток в трикутник; у [15] – розробка методу
компенсації нелінійних властивостей інвертора напруги з використанням
адаптивного спостерігача струму; у [16] – аналіз особливостей систем
частотного керування з векторним керуванням з точки зору формування
електромагнітного моменту двигуна; у [17] – дослідження існуючих структур
адаптивних систем з задаючою моделлю з точки зору роботи на низькій кутовій
частоті, аналіз їх стійкості; у [18] – вдосконалення методу компенсації
нелінійних властивостей інвертора для багаторівневих схем; у [19] – розробка
алгоритму векторного керування для систем з декількома двигунами, що
живляться від одного інвертора; у [20] – розробка математичного апарату для
експериментального визначення кривої намагнічення асинхронного двигуна; у
[21] – алгоритм вирівнювання напруг на конденсаторному подільнику
багаторівневого інвертора напруги; у [22] – розробка структури системи
бездатчикового векторного керування з використанням адаптивної системи з
задаючою моделлю та спостерігача з ковзним режимом; у [23] – аналіз способів
побудови систем прямого керування моментом при живленні двигуна від
інвертора напруги; у [24] – розробка математичної моделі багаторівневого
інвертора напруги, що є частиною комбінованого перетворювача великої
потужності.

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 23
наукових працях, з яких: 11 – у наукових фахових виданнях (4 – у виданнях, що
внесені до міжнародних наукометричних баз даних), 2 – у наукових виданнях,
що не належать до переліку фахових за напрямком роботи, а також 10 тех
доповіді у збірниках матеріалів міжнародних конференцій.
Апробація результатів дисертації була здійснена на міжнародних
наукових конференціях: «Силова електроніка та енергоефективність» (Малий
Маяк, ХПІ, 2010), «Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і
практика» (2011, Одеса, ОНПУ; 2012, смт Миколаївка; 2013, Малий Маяк;
2014, Одеса), «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (Кривий
Ріг, ДВНЗ «КНУ», 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012), «Електромеханічні та
енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» (Кременчук, КДПУ,
2012, 2014, 2015), «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних
системах. Наука, освіта і практика» (Кременчук, 2014, 2015), семінарі кафедри
автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті.
Структура й обсяг роботи Дисертаційна робота складається з вступу,
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (172 найменувань) і
двох додатків. Основний зміст викладений на 150 сторінках друкованого
тексту, містить 105 рисунків, 4 таблиці. Загальний обсяг дисертації – 226
сторінки.
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