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Виконано порівняльний аналіз дискретних математичних моделей асинхронного двигуна, отриманих на ос-

нові неперервних прототипів у нерухомій та обертовій системах координат. Визначено, що модель в обертовій 
системі є більш складною щодо математичних перетворень та потребує більшого часу для реалізації. Однак 
з'ясовано, що така модель суттєво краще відповідає прототипу, ніж дискретна модель у нерухомій системі ко-
ординат. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Навантажувальні 
випробування силових перетворювачів частоти на 
стадії розробки нових типів та під час серійного ви-
робництва можуть виконуватися шляхом емуляції 
електричних машин – відтворення їх властивостей 
за допомогою силових навантажувальних перетво-
рювачів з відповідним керуванням [1–4]. Це здійс-
нюється на основі дискретної математичної моделі 
електричної машини, яку може бути реалізовано 
відповідно до різних варіантів. Виникає питання про 
визначення властивостей моделей щодо часу, необ-
хідного для реалізації, та точності відповідності не-
перервному прототипу. Отже, мета роботи полягає в 
порівняльному аналізі основних варіантів дискрет-
них моделей асинхронного двигуна (АД). 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
вдання на фазні струми iSa, iSb, iSc, формування яких 
має забезпечити навантажувальний перетворювач, 
визначаються у функції виміряних середніх величин 
фазних напруг випробуваного перетворювача  ūa, ūb, 
ūc (рис. 1) з урахуванням дискретної моделі асинх-
ронного двигуна.  

 
Рисунок 1 – Визначення завдань для системи 

управління навантажувальним перетворювачем 
 

Синтез дискретної моделі АД виконується на ос-
нові неперервного прототипу, який може бути пода-
ний у нерухомій або обертовій системі координат. У 
попередніх розробках [1–3] основну частину моделі 
реалізовано в обертовій системі. Між тим фактично 
вхідні та вихідні величини (рис. 1) відповідають не-
рухомій системі, що ставить питання щодо доціль-
ності використання обертових координат. 

Математичну модель асинхронного двигуна ви-
значаємо у дискретному вигляді, що дозволяє вра-
хувати дискретність функціонування силових пере-
творювачів та безпосередньо застосувати цю модель 

при реалізації алгоритмів керування навантажуваль-
ним перетворювачем. При цьому використовуємо 
підхід, який було розглянуто в [6], приймаючи до 
уваги неперервний прототип, поданий на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Неперервна математична модель АД 

у нерухомій системі координат 'α–β' 
 

У структурній схемі (рис. 2) маємо такі переда-
вальні функції та параметри: 
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де Rs, Ls – відповідно активний опір та індуктивність 
статора; Rr, Lr – відповідно активний опір та індук-
тивність ротора; σs, σr –відповідно коефіцієнти роз-
сіювання статора та ротора; Np – число пар полюсів 
двигуна; J – сумарний момент інерції, зведений до 
валу двигуна. 

Для визначення дискретної моделі виходимо з 
того, що дискретний вплив силового перетворювача 
на двигун наближено враховує імпульсна модель 
перетворювача [6], схему якої зображено на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Імпульсна математична модель  

силового перетворювача 

В імпульсній моделі (рис. 3) дискретні властиво-
сті перетворювача частоти враховано двома імпуль-
сними елементами ІЕ з періодами: Tu, який дорівнює 
періоду широтно-імпульсної модуляції перетворю-
вача, та Tp = Tu / 2. Параметр ku відповідає коефіцієн-
ту передачі перетворювача за напругою. Передава-
льну функцію Wi(p) визначено в (1). Фіксуючий 
елемент ФЕ та елемент усереднення ЕУ характери-
зують передавальні функції: 
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На основі методики, розглянутої в [6], з ураху-
ванням модифікованого z-перетворення отримуємо 
дискретну математичну модель зі структурною схе-
мою відповідно до рис. 2 з передавальними функці-
ями: 
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  zu = exp ( pTu ) – оператор z-перетворення. 

Порівняння отриманої дискретної моделі з мо-
деллю в обертовій системі координат 'd–q', розгля-
нутої в [5], дає результати щодо необхідних матема-
тичних операцій для їх реалізації, зведені до табл. 1. 

Таблиця 1 – Кількість математичних операцій  
для реалізації варіантів моделей 

Система координат Математичні операції 'α–β' 'd–q' 
Додавання / віднімання 21 18 
Множення 30 30 
Ділення – 1 
Тригонометричні – 4 

 

Отже, реалізація моделі в обертовій системі ко-
ординат 'd–q' потребує більш складних математич-
них перетворень та, відповідно, вимагає більших 
витрат часу. Це підтверджують експериментальні 

дослідження, виконані за допомогою мікропроцесо-
рного контролера DS1104 фірми "dSpace". У резуль-
таті визначено, що час реалізації dq-моделі стано-
вить 29 мкс. Це в 1,5 разів більше, ніж необхідно 
при застосуванні моделі в нерухомій системі коор-
динат 'α–β'. 

Шляхом комп'ютерного моделювання здійснено 
аналіз відповідності обох варіантів дискретних мо-
делей їх неперервним прототипам. Характерні ре-
зультати подано на рис. 4, де відображено змінення 
відносних похибок у дискретні моменти часу kTu 
між α- та β-складовими струму статора у непере-
рвному та дискретних варіантах моделей асинхрон-
ного двигуна при лінійному зростанні частоти вихі-
дних сигналів силового перетворювача. Відносні 
похибки визначено за рівнянням 
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де  Inom  –  номінальний струм двигуна. 
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Рисунок 4 – Змінення відносних похибок  
дискретних моделей у системах координат 'α–β'  
і 'd–q' для α-компоненти (а) и β-компоненти (б)  

струмів статора 

ВИСНОВКИ. 1. Дискретна математична модель 
асинхронного двигуна в обертовій системі координат 
потребує більш складних математичних перетворень і 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ  

Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. 
Наука, освіта і практика № 1/2015 (3) 

33 

часу реалізації в 1,5 рази більшого, ніж модель у неру-
хомій системі координат. 

2. Точність відповідності дискретної моделі непе-
рервному прототипу є суттєво вищою у моделі в обер-
товій системі координат, що надає підстави для її 
практичного використання за допомогою програмова-
ного контролера з достатніми обчислювальними мож-
ливостями. 
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VARIANTS ANALYSIS OF DISCRETE-TIME MATHEMATICAL MODEL  
FOR ASYNCHRONOUS MOTOR 
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The comparative analysis of discrete-time mathematical models of asynchronous motor is carried out based on con-

tinuous prototypes in stationary and rotating frames. There are defined that the model in a rotating frame is more com-
plex and requires more time to implement. However, it is found that such model significantly better meet the prototype 
than discrete-time model in a stationary frame. 
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