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Показано необхідність використання адаптивної системи компенсації несиметрії асинхронного двигуна в 
системі частотно-регульованого електропривода. Запропоновано проводити розрахунок необхідних параметрів 
системи керування із використанням регресійної моделі роботи електропривода з функцією компенсації 
несиметрії асинхронного двигуна. Показано, що рівень компенсації змінних складових потужності та 
електромагнітного моменту асинхронного двигуна, викликаних його несиметрією, залежить від значення 
коефіцієнту підсилення у прямому каналі системи керування та від рівня навантаження двигуна. Шляхом побу-
дови регресійної моделі отримано аналітичну залежність коефіцієнту підсилення від рівня завантаження та 
заданого рівня компенсації змінної складової, що дозволяє побудувати адаптивну систему керування частотно-
регульованим електроприводом із функцією компенсації несиметрії асинхронного двигуна. 
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Показана необходимость использования адаптивной системы компенсации несимметрии асинхронного двига-
теля в системе частотно-регулируемого электропривода. Предложено проводить расчет необходимых парамет-
ров системы управления с использованием регрессионной модели работы электропривода с функцией компен-
сации несимметрии асинхронного двигателя. Показано, что уровень компенсации переменных составляющих 
мощности и электромагнитного момента асинхронного двигателя, вызванных его несимметрией, зависит от 
значения коэффициента усиления в прямом канале системы управления и от уровня нагрузки двигателя. Путем 
построения регрессионной модели получена аналитическая зависимость коэффициента усиления от уровня 
загрузки и заданного уровня компенсации переменной составляющей, которая позволяет построить адаптивную 
систему управления частотно-регулированным электроприводом с функцией компенсации несимметрии асин-
хронного двигателя. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сучасному етапі 

основним видом регульованого електроприводу 
робочих механізмів є частотно-регульований елект-
ропривод (ЧРЕП) з асинхронним двигуном (АД), що 
зумовлено його високою енергоефективністю та 
широким діапазоном регулювання.  Однак однією з 
проблем функціонування такого ЕП є використання 
застарілих АД, які внаслідок тривалої експлуатації 
характеризуються певним ступенем несиметрії. Така 
несиметрія призводить до появи змінних складових 
у трифазній активній потужності та, як наслідок, в 
електромагнітному моменті двигуна [1]. Ці складові, 
у свою чергу, є причиною збільшення втрат у вузлах 
електричної машини та погіршення енергоефектив-
ності роботи ЧРЕП загалом.  

Аналіз особливостей роботи та керування ЧРЕП 
показав можливість розширення сфери його засто-
сування. Перетворювач частоти з ланкою постійного 
струму може виступати для трифазного наванта-
ження не тільки як джерело потужності, а й як ком-
пенсатор, тобто як джерело компенсаційного стру-
му. У роботі [2] на базі крос-векторної теорії миттє-
вої потужності запропоновано метод компенсації 
несиметрії АД засобами ЧРЕП. Метод полягає у 
розрахунку та формуванні на виході автономного 

інвертора (АІН) компенсаційної напруги специфіч-
ної форми, що призводить до формування трифазної 
активної потужності АД без тих змінних складових, 
що зумовлені його несиметрією.  

Узагальнена функціональна схема ЧРЕП із сис-
темою керування, що реалізує описаний метод ком-
пенсації, містить блок регулювання компенсаційної 
напруги. Для правильного налаштування СК на 
компенсацію змінних складових трифазної активної 
потужності  або електромагнітного моменту АД  
необхідно розрахувати параметри регулятора СК. 
Проте аналітичний розрахунок цього коефіцієнту є 
досить складним завданням, оскільки він залежить 
не тільки від бажаного рівня компенсації змінної 
складової споживаної потужності або електромагні-
тного моменту АД, а й від параметрів роботи двигу-
на: ступеня несиметрії АД та рівня його заванта-
ження, причому останній фактор може змінюватись 
у поточному режимі роботи ЕП. Таким чином, кое-
фіцієнт регулятора повинен змінюватись у функції 
навантаження на валу двигуна. Зважаючи на це, 
актуальною є задача розробки адаптивної системи 
керування та алгоритму розрахунку параметрів. 

 
 

* стаття підготовлена під керівництвом к.т.н., доц. Калінова А.П. 
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Метою роботи є розробка адаптивної системи 
керування компенсації несиметрії АД й алгоритму 
розрахунку параметрів регулятора. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
Розв’язання поставленої задачі є можливим із вико-
ристанням методів теорії планування експерименту 
шляхом побудови регресійної моделі роботи систе-
ми ЧРЕП із функцією компенсації несиметрії АД, в 
якій одним із факторів впливу є коефіцієнт у контурі 
регулювання СК. 

Таким чином, для встановлення виду та розраху-
нку коефіцієнтів рівняння регресії, яке б математич-
но описувало з достатньою достовірністю фізичну 
залежність вихідної (або залежної) від вхідних (або 
незалежних координат), необхідно провести серію 
експериментів на розробленій математичній моделі 
[2]. Як об’єкт моделювання розглядається частотно-
регульований електропривод із несиметричним АД. 
У такому випадку вхідними (незалежними) коорди-
натами є:   – ступінь несиметрії фаз статора, 

*
сM  – 

статичний момент опору  та pk – коефіцієнт підси-
лення у контурі регулювання СК; вихідними (зале-
жними) координатами є: *~p  – змінна складова три-

фазної активної потужності АД та *~m – змінна скла-
дова електромагнітного моменту  (рис. 1). 

 
 

%,~*m

%,

pk

%,~*p
%,*

сM

 
Рисунок 1 – Об’єкт дослідження,  де: %, , %,*

сM ,  

pk  – вхідні параметри; * ,%p , %,~*m   – параметри 
оптимізації  

 
Таким чином, фактори, які враховуються в моде-

лі компенсації несиметрії АД засобами ЧРЕП:         
Х1 – ступінь несиметрії обмоток фаз двигуна %, ;  

Х2 – момент опору на валу АД %,*
сM ; Х3 – коефіці-

єнт підсилення у контурі регулювання СК pk . Пе-
ревірка впливу зазначених факторів вимагає прове-
дення повнофакторного експерименту, який би вра-
ховував усі можливі комбінації впливу перелічених 
факторів. Гіпотеза Н0 – на амплітуду змінної скла-
дової трифазної активної потужності АД у замкне-

ній СК впливає ступінь несиметрії обмоток фаз АД, 
момент опору на валу АД та коефіцієнт підсилення 
у каналі регулювання СК. Альтернативна гіпотеза 
Н1 – амплітуда змінної складової трифазної активної 
потужності АД у замкненій СК не залежить від 
факторів Х1, Х2, Х3.  

При варіюванні факторів на двох рівнях необхід-
но й достатньо здійснити kN 2  експериментів, де 
2  – кількість рівнів; k  – кількість факторів, тобто в 
даній роботі кількість експериментів дорівнює 

823  , а кількість повторних – 10.  
Побудова  плану ПФЕ зводиться до вибору екс-

периментальної точки симетрично відносно нульо-
вого рівня (центру плану): 

ih
ixix

iu 0
 , 

де iu  – кодоване значення фактору; ix  – натуральне 
значення фактору; ix0  –  значення фактору у центрі 
плану; ih  –  натуральне значення інтервалу варію-
вання; i –  номер фактору. 

Для спрощення запису вводять кодовані значен-
ня:  

“+” – верхній рівень; 
“-” – нижній рівень. 

Таким чином, для проведення повнофакторного 
експерименту для кожного з факторів необхідно 
визначити “нульову точку” та симетричні відносно 
неї експериментальні точки, причому варто заува-
жити, що занадто широкий діапазон варіювання 
факторів знизить точність отриманої регресійної 
моделі, а занадто вузький призведе до обмеження 
можливості практичного застосування отриманої 
моделі.  Отже, для фактору Х1 за “нульову точку” 
приймається ступінь несиметрії фаз статора 

%10 , оскільки при такому значенні несиметрії 
суттєво погіршується ефективність роботи АД [1]; 
для фактору Х2 – відносне значення моменту опору 
на валу %60* îM , оскільки велика кількість двигу-
нів працює в режимі недовантаження [4]; для фак-
тору Х3 значення коефіцієнта підсилення ЗЗ прийма-
ється згідно з попередніми модельними експеримен-
тами 20pk  [2]. У табл. 1 приведені позначення, 
назви та рівні варіювання незалежних факторів 
експериментів при дослідженні роботи СК компен-
сації несиметрії АД засобами ЧРЕП. 

 

Таблиця 1 – Перелік та рівні зміни факторів 
№ Фактор Рівні варіювання 

-1 1 
1. Ступінь несиметрії обмоток статора АД, %,  8 12 
2. Відносний момент опору на валу двигуна, %,*

оM   20 100 

3. Коефіцієнт підсилення у каналі регулювання, pk   15 25 
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Для натурного дослідження впливу перерахова-

них факторів на рівень змінної складової в електро-
магнітному моменті АД було складено попередній 
план повнофакторного експерименту, структура 
якого подана в табл. 2.  

 

Таблиця 2 – План повного факторного експерименту 

№ Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3 
1. -1 -1 -1 1 1 1 -1 
2. -1 -1 1 1 -1 -1 1 
3. -1 1 -1 -1 -1 1 1 
4. -1 1 1 -1 1 -1 -1 
5. 1 -1 -1 -1 1 -1 1 
6. 1 -1 1 -1 -1 1 -1 
7. 1 1 -1 1 -1 -1 -1 
8. 1 1 1 1 1 1 1 

 
При здійсненні модельного експерименту були 

прийняті наступні умови та припущення:  
– у замкненій системі ЧРЕП асинхронний 

двигун моделювався за системою рівнянь у трифаз-
них координатах, у якій було враховано несиметрію 
електромагнітних параметрів статора й живлення 
двигуна від АІН [3]; 

– досліди проводились для випадку налашту-
вання СК на компенсацію змінної складової елект-
ромагнітного моменту АД [2]; 

– кожний дослід проводиться 10 разів, 
середнє арифметичне заноситься як результат ек-
сперименту; 

– як параметр оптимізації обрано відносне 
значення змінної складової електромагнітного мо-
менту АД, оскільки саме електромагнітний момент є 
найбільш важливим та інформативним параметром, 
що характеризує роботу електроприводу загалом; 

– для побудови залежностей 
 зсo

* kMfm ,,~ *  і  321 ,,y xxxf  використане 
планування експерименту 23;  

– обробка результатів експериментів прово-
дилась засобами пакетів MS Excel та StatGraphics 
Centurion XV (у рамках 30-денного тестового 
періоду). 

Коефіцієнти регресії визначаються за виразами: 
nyxb uiui / , (1) 

де хiu – значення фактору, yu – результат досліду,     
N – кількість дослідів. 

У ході статистичного аналізу результатів 
експериментів проводилась оцінка математичного 
сподівання та дисперсії генеральної сукупності, 
відповідно, за виразами (2, 3) [5]: 

 

  nyyxM i / ; (2) 
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i
2 y

1
1 y

n
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(3) 

Відповідно до вимог регресійного аналізу вико-
ристання результатів експериментальних дослі-
джень можливе тільки у випадку рівності дисперсій 

функцій відгуку в кожній точці досліду (однорід-
ність дисперсій). Перевірка однорідності дисперсій 
проводилась на основі їх статистичних оцінок (4) за 
критерієм Кохрена (G – критерій) крGGHo :  [6]: 
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Як оцінка для дисперсії відтворення використо-
вувалась середня дисперсія (6). Перевірка 
значимості коефіцієнтів регресії виконувалась за 
допомогою критерію Стюдента крi ttHo : (5) [7]: 

  niвідт /22   ; (5) 

ibii bt / , (6) 

де 
2


i

відт
b nm


  – похибка коефіцієнта регресії,      n 

– кількість дослідів, m – кількість повторів кожного 
досліду.  

Перевірка адекватності отриманої регресійної 
моделі проводилась на основі оцінки відхилення 
результатів моделі від експериментальних даних на 
основі F – критерію Фішера : оп крHo F F [7]: 

22 / відтадопF  ; (7) 
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n
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i
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де іŷ  – значення функції відгуку, прогнозоване за 
рівнянням регресії для і-го досліду. 

Попередня обробка даних експерименту вказала 
на однорідність дисперсії відтворюваності за G – 
критерієм, зі ступенями свободи f1 = 9, f2 = 8 та 
рівнем значимості 0,05:  oH : 0,344 0,3584  крG G . 

Рівняння регресії має вигляд:  

.321003,032006,0
3113,121041,0

35,02038,0143,275,6

XXXXX

XXXX

XXXy







 

(9) 

Значення коефіцієнту детермінації R2 вказує на 
пояснення 99,99 % мінливості відгуку Y, оцінка 
стандартної похибки вказує на відхилення залишків 
0,09, що дає задовільну точність в ± 0,03 % змінної 
складової електромагнітного моменту АД 

Статистичний аналіз моделі (9) показав 
значимість коефіцієнтів при факторах та комбінаці-
ях факторів Х1, Х2, Х3, Х1Х2 та Х1Х3, (табл. 3), 
оскільки значення коефіцієнту Стюдента для них 
перевищує табличне значення 1,9934 з рівнем 
значимості =0,05. Функція відгуку отримала ви-
гляд: 

.13,1041,05,0
038,043,275,6

31213

21
XXXXX

XXy



 

(10) 

Отримана модель є нелінійною.  
Основні результати регресійного аналізу: 
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– R2 – статистика складає 99,98 %, тобто 
більш ніж 99 % мінливості відгуку обумовлено 
зміною зазначених факторів; 

– скорегована величина R2 (з урахуванням 
кількості змінних регресії) складає 99,98; 

– стандартна помилка залишків складає 0,009; 
– середнє значення залишків 0,003. 

Статистка Дарбина–Уотсона (DW) складає 2,5, 
що свідчить про відсутність суттєвої кореляції з 
порядком розташування даних у таблиці. Встанов-
лено адекватність запропонованої моделі на основі 
оцінки F – статистики, : 0,099 3,863  Ho F Fоп кр  

при потужності критерію 0,95. Аналіз оцінок 
коефіцієнтів парної кореляції між елементами 
моделі значимої кореляції з абсолютними значення-
ми більш, ніж 0,5, не виявив. У результаті прове-
дення експерименту  було отримано регресійну 

модель (9), яка характеризує відносне значення 
змінної складової електромагнітного моменту на 
основі вхідних факторів у замкненій СК і показує 
вплив параметрів роботи ЧРЕП на вихідну коорди-
нату. Статистична адекватність моделі підтверджу-
ється критерієм детермінації R2 та мінімальним 
значенням стандартних похибок структурних пара-
метрів рівняння.  

У результаті моделювання роботи ЧРЕП було 
отримане модельне значення *m~ ; стандартна по-
хибка для кожного модельного значення; 95 %-й 
довірчий інтервал модельного значення та 95 %-й 
довірчий інтервал середнього модельного значення. 
Результати моделювання зведено в табл. 4. Аналіз 
розбіжностей даних регресійної моделі та імітацій-
ної моделі в Matlab Simulink за вихідним парамет-
ром y надано в табл. 5. 

 
Таблиця 3 –  Оцінка значимості коефіцієнтів моделі 

Параметр Стандартна оцінка Похибка Коефіцієнт Стьюдента tкр 
при =0,05 

Константа 6,75167 0,00333333 1734 1,993464 
A:Х1 4,855 0,00666667 623,587 1,993464 
B:Х2 -0,0766667 0,00666667 9,849 1,993464 
C:Х3 -1,00833 0,00666667 129,496 1,993464 
AB 0,0816667 0,00666667 10,491 1,993464 
AC -2,25 0,00666667 1,5 1,993464 
BC -0,0116667 0,00666667 288,98 1,993464 

ABC 0,00666667 0,00666667 0,857 1,993464 
  

Таблиця 4 – Прогнозовані результати відгуку модельної функції 

№ Модельне зна-
чення, % 

Нижній 95%-й 
довірчий рівень 

модельного значен-
ня 

Верхній 95%-й 
довірчий рівень мо-
дельного значення 

Нижній 95%-й 
довірчий рівень се-

реднього модельного 
значення 

Верхній 95%-й 
довірчий рівень 
середнього мо-

дельного значен-
ня 

1 3,782 3,61263 3,9407 3,66461 3,88872 
2 5,024 4,86596 5,19404 4,91794 5,14206 
3 3,624 3,46596 3,79404 3,51794 3,74206 
4 4,866 4,69596 5,02404 4,74794 4,97206 
5 10,806 10,636 10,964 10,6879 10,9121 
6 7,547 7,3893 7,71737 7,44128 7,66539 
7 10,811 10,6526 10,9807 10,7046 10,9287 
8 7,553 7,38263 7,7107 7,43461 7,65872 

 
Таблиця 5 – Аналіз розбіжностей даних регресійної моделі та імітаційної моделі 

№ Експеримент в Matlab Similink, % Регресійна модель, % Залишок, % 
1 3,77 3,782 -0,0092 
2 5,03 5,024 0,0091 
3 3,63 3,624 0,0089 
4 4,85 4,866 -0,0091 
5 10,803 10,806 -0,0025 
6 7,55 7,547 0,0027 
7 10,813 10,811 0,0025 
8 7,55 7,553 -0,0022 
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Статистичний аналіз моделі (9) показав суттєву 

достовірність моделі відносно модельних даних.  
Згідно із результатами аналізу найбільший вплив 

на амплітуду змінної складової електромагнітного 
моменту АД здійснюють перший та третій фактор, 
тобто ступінь несиметрії фаз статора двигуна та 
коефіцієнт підсилення у контурі регулювання  сис-
теми керування, що підтверджується й результатами 
попередніх досліджень.  

Розрахована регресійна модель роботи ЧРЕП із 
налаштуванням СК на компенсацію змінної складо-
вої електромагнітного моменту асинхронного дви-

гуна дозволяє розв’язати задачу, яка полягає в ана-
літичному розрахунку значення коефіцієнту підси-
лення у контурі регулювання СК за умови відомого 
навантаження, ступеня несиметрії фаз та бажаного 
рівня компенсації змінної складової електромагніт-
ного моменту. Проте отримана модель (9) не дозво-
ляє вирішити цю проблему, оскільки є нелінійною і 
враховує спільний вплив комбінацій факторів:  Х1Х2 
та Х1Х3. Через це необхідно лінеаризувати отриману 
модель і не враховувати вплив вказаних комбінацій 
факторів, що призведе до деякого зниження досто-
вірності моделі. 

Лінеаризована функція відгуку отримала вигляд: 
321 5,0038,043,275,6 XXXy  . (10) 

Отримана модель є лінійною. Графік функції 
відгуку та поверхня, що відповідає області значень 
функції  321 ,, XXXy , показано на рис 2.  

                  

3X

2X

1X

 321 ,, XXXy

 
Рисунок 2 – Характеристики функції відгуку  321 ,, XXXy : а) графік функції відгуку; б) поверхня в обраній 

області факторного простору 
Результати регресійного аналізу (лінеаризована 

модель): 
– R2 – статистика складає 82,91 %, тобто 

більш ніж 82 % мінливості відгуку обумовлено 
зміною зазначених факторів; 

– скорегована величина R2 (з урахуванням 
кількості змінних регресії) складає 70,1 %; 

– стандартна помилка залишків складає 1,59; 
– середнє значення залишків – 1,125. 
Статистка Дарбина-Уотсона (DW) складає 2,57, 

що свідчить про відсутність суттєвої кореляції з 
порядком розташування даних у таблиці. Встанов-
лено адекватність запропонованої моделі на основі 
оцінки F–статистики,  

: 2,261 3,482  оп крHo F F  при потужності 
критерію 0,95. Аналіз оцінок коефіцієнтів парної 
кореляції між елементами моделі значимої кореляції 
з абсолютними значеннями більш, ніж 0,5, не вия-
вив.  

У результаті моделювання роботи ЧРЕП було 
отримане модельне значення *m~ ; стандартна по-
хибка для кожного модельного значення; 95 %-й 
довірчий інтервал модельного значення та 95 %-й 
довірчий інтервал середнього модельного значення. 
Результати моделювання надано в табл. 6. Аналіз 
розбіжностей даних регресійної моделі та імітацій-
ної моделі в Matlab Simulink зведено в табл. 7. 

Таблиця 6 – Прогнозовані результати відгуку модельної функції 

№ Модельне 
значення, % 

Стюдентизовані 
залишки (похибка 
модельного значен-
ня) 

Нижній 95 %-й 
довірчий 
рівень модель-
ного значення  

Верхній 95 %-й 
довірчий 
рівень модель-
ного значення 

Нижній 95 %-й 
довірчий рівень 
середнього мо-
дельного зна-
чення 

Верхній 95 %-й 
довірчий рівень 
середнього модель-
ного значення 

1 3,742 -0,962133 -0,547071 10,2804 1,74104 7,99229 
2 4,983 1,05964 -1,5554 9,27207 0,732711 6,98396 
3 3,665 -1,03712 -0,623737 10,2037 1,66438 7,91562 
4 4,907 0,941183 -1,63207 9,1954 0,656044 6,90729 
5 10,846 0,948764 4,30793 15,1354 6,59604 12,8473 
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6 7,588 -1,04527 3,2996 14,1271 5,58771 11,839 
7 10,77 1,05141 4,23126 15,0587 6,51938 12,7706 
8 7,512 -0,954477 3,22293 14,0504 5,51104 11,7623 

Таблиця 7 – Аналіз розбіжностей даних регресійної моделі та імітаційної моделі 

№ Експеримент в Matlab Simulink, % Регресійна модель, % Залишок, % 
1 3,77 3,742 0,032 
2 5,03 4,983 0,05 
3 3,63 3,665 -0,032 
4 4,85 4,907 -0,05 
5 10,80 10,846 -0,043 
6 7,55 7,588 -0,038 
7 10,81 10,77 0,043 
8 7,55 7,512 0,038 

 
Отримана регресійна модель (10) із достатньою 

точністю характеризує відносне значення змінної 
складової електромагнітного моменту на основі 
вхідних факторів у замкненій СК. Вирішуючи це 
рівняння відносно третього фактору, можна знайти 
необхідне значення коефіцієнту підсилення у конту-
рі регулювання СК при відомих параметрах Х1 і Х2 
та бажаному значенні змінної складової електромаг-
нітного моменту АД:  
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Наприклад, для режимів, що характеризуються 
вхідними параметрами Х1 і Х2 (табл. 8), що відпові-
дають ступеню несиметрії фаз статора та ступеню 
завантаження АД, і для зниження змінної складової 
електромагнітного моменту до %4~* m , необхідне 
значення коефіцієнту підсилення у контурі регулю-
вання зображено на рис. 3: 

%4~* m

 
а) 

%4~* m

 
б) 

Рисунок 3 – Залежність значення pk : а) від ступеня 

несиметрії фаз статора при %100* cM ; 
 б) від відносного моменту опору при %10   

Таблиця 8 – Аналіз розбіжностей даних регресійної моделі та імітаційної моделі 
№ Значення фактору Х1 Значення фактору 

Х2 

Значення 
фактору Х3  

pk   

Бажане зна-
чення Y  

%,~*m  

Значення Y 
(імітаційна 
модель) 

%,~m  

Похибка 
розрахунку 
Y, % 

В
ід

но
сн

е 
 

А
бс

ол
ю

тн
е 

  
ε, 

%
 

В
ід

но
сн

е 
 

А
бс

ол
ю

тн
е 

М
с* , %

 

1 0,5 11 0,5 80 20 5 5,2 4 
2 0,5 11 0 60 21 5 5,2 4 
3 0 10 0,5 80 18,5 5 4,7 6 
4 -0,5 9 -0,5 40 15 4 4,3 7 

 
Як свідчать результати розрахунків та моделю-

вання (табл. 8), отримана регресійна модель у лінеа-
ризованій формі дозволяє з достатньою точністю 
розраховувати коефіцієнт підсилення у каналі регу-
лювання СК, необхідний для отримання бажаного 
значення вихідної координати.  

Варто зазначити, що вказане значення точності 
отриманих результатів зберігається у межах почат-
кового варіювання незалежних вхідних факторів.  
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Отримана залежність коефіцієнту підсилення від 
рівня завантаження та заданого рівня компенсації 
змінної складової дозволяє побудувати адаптивну 
систему керування ЧРЕП (рис. 4).  

Принцип дії наведеної СК при компенсації неси-
метрії АД полягає в наступному: на основі сигналів 
миттєвої напруги ( CBA uuu ,, ) і струму ( CA ii , ), що 
вимірюються за допомогою датчиків, розраховуєть-
ся трифазна активна потужність та електромагніт-
ний момент ( )(),( tmtp ), в яких виділяються змінні 
складові ( mp ~,~ ). Після цього розраховуються на-
пруги завдання для кожної фази ( , ,cA cB cCu u u ). Далі 
розраховані сигнали подаються на керуючий вхід 
АІН за допомогою регулятора, параметри якого 
розраховуються в залежності від ступеня несиметрії 
АД, рівня його завантаження та встановленого рівня 
компенсації змінної складової електромагнітного 
моменту. 

CA ii ,

CBA uuu ,,

m
p

~
~
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*~m

pk

 
Рисунок 4 – Функціональна схема адаптивної 

системи керування ЧРЕП 

ВИСНОВКИ. Показано, що рівень компенсації 
змінної складової потужності та електромагнітного 
моменту АД залежить від значення коефіцієнту 
підсилення у прямому каналі СК та від рівня наван-
таження двигуна. Отримана шляхом побудови ре-
гресійної моделі залежність коефіцієнту підсилення 

від рівня завантаження та заданого рівня компенса-
ції змінної складової дозволяє побудувати адаптив-
ну систему керування ЧРЕП із функцією компенса-
ції несиметрії АД. 
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 ADAPTIVE COMPENSATION SYSTEM OF INDUCTION MOTOR UNSYMMETRY BY MEANS  
OF VARIABLE-FREQUENCY ELECTRIC DRIVE 

A . Chumachova  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: avchumachova@gmail.com 
The necessity of use of the adaptive control system for compensation of the induction motor asymmetry by means 

of the variable frequency electric drive is shown. It is proposed to carry out the calculation of necessary control system 
parameters by using the regression model of the electric drive with the function of the induction motor asymmetry and  
non-linearities compensation. It is shown that the compensation level of the variable components of the  induction mo-
tor  power and electromagnetic torque, caused due to its asymmetry, depends on the gain  value in the control system 
direct channel  and on the level of motor load. By building a regression model it is calculated an analytical dependence 
of the gain value on the load level and a given level of the variable component compensation. This dependence allows 
to built an adaptive control system of the variable-frequency electric drive with the function of induction motor asym-
metry compensation. 

Кey words: induction motor, regression model, compensation, control system. 
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