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Класичні методи побудови систем векторного керування передбачають оперування проекціями струму ста-

тора й потокозчеплення ротора в обертовій системі координат. Використання такого підходу та компенсація 
перехресних зв’язків за проекціями струму статора дає можливість проводити налагодження системи керування 
згідно з принципами підпорядкованого регулювання координат. На сьогодні відомі системи, в яких регулюван-
ня струму та потокозчеплення відбувається в нерухомій системі координат, тобто система керування оперує 
гармонійними сигналами, при цьому питання регулювання періодичних сигналів у замкнених контурах струму 
та потокозчеплення не розглядається, відповідно до чого постає питання синтезу та визначення коефіцієнтів 
регуляторів векторних змінних у таких системах. У роботі проведено дослідження можливості використання 
класичних методів синтезу регуляторів системи векторного керування для вирішення зазначеної задачі. Оскіль-
ки якість перехідних процесів у системах керування з гармонійними сигналами може бути визначена на основі 
непрямих критеріїв, до яких належать частотні характеристики системи, було проаналізовано амплітудно-
частотні та фазочастотні характеристики контурів регулювання струму та потокозчеплення асинхронного дви-
гуна. Проведені дослідження підтверджують можливість використання класичних підходів синтезу регуляторів 
системи векторного керування при регулюванні періодичних сигналів, при цьому похибки регулювання зале-
жать від частоти модуляції силових ключів автономного інвертора напруги. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Побудова систем ве-

кторного керування базується на наданні асинхрон-
ного двигуна математичною моделлю в обертовій 
системі координат при напрямі осі d за просторовим 
вектором потокозчеплення ротора [1]. Використання 
такого підходу побудови системи керування та ком-
пенсація перехресних зв’язків за проекціями струму 
статора дає можливість проводити налагодження 
системи керування згідно з принципами підпоряд-
кованого регулювання координат. Так, орієнтована 
за вектором потокозчеплення ротора система векто-
рного керування містить два незалежні зовнішні 
контури зворотних зв’язків: за швидкістю обертання 
й потокозчепленням ротора та два підпорядковані 
контури за складовими струму статора, що створю-
ють від’ємний зв'язок за вектором струму [2]. Син-
тез регуляторів зазвичай базується на розгляді 
спрощеної лінеаризованої математичної моделі дви-
гуна при векторному керуванні [3]. Причому регу-
лятори моментоутворюючої та потокоутворюючих 
складових струму статора, а також регулятор пото-
козчеплення ротора зазвичай синтезують на моду-
льний оптимум, а регулятор швидкості залежно від 
необхідності надання системі астатичних властивос-
тей синтезують на модульний чи на симетричний 
оптимум. 

Класичні підходи побудови систем векторного 
керування за принципами підпорядкованого керу-
вання передбачають оперування проекціями струму 
статора та потокозчеплення ротора в обертовій сис-
темі координат, тобто сигналами постійної напруги. 
Проте в наданій у роботі [4] системі роздільного 
векторного керування регулювання зазначених 
змінних відбувається в нерухомій системі коорди-
нат, тобто система керування оперує гармонійними 
сигналами, відповідно до чого постає питання син-

тезу та визначення коефіцієнтів регуляторів вектор-
них змінних.  

Метою роботи є оцінка можливості використан-
ня класичних підходів синтезу регуляторів системи 
векторного керування при регулюванні періодичних 
сигналів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
досягнення поставленої мети було розглянуто мето-
дику синтезу регуляторів замкнутих контурів регу-
лювання класичної системи векторного керування, 
дослідження якої були проведені для двигуна серії 
4A112М4У3 з даними: 5,5nP  кВт; 1445nn  об/хв; 

85,0cos  ; 855,0 ; 036,1sr  Ом; 787,0rr  Ом; 
31075,4 sl  Гн; 31094,7 rl  Гн; 171,0l  Гн. 

Передавальна функція оптимізованого за моду-
льним оптимумом замкненого контуру регулювання 
струму визначається наступним чином: 
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де fcT , s
cT , eT  – сталі часу перетворювача частоти, 

датчика струму та еквівалентна стала часу статорного 
кола; pck , ick  – коефіцієнти пропорційної та інтегра-

льної складової регулятора струму; fck , s
ck  – коефі-

цієнти передачі перетворювача частоти та датчика 
струму; er  – сумарний активний опір фази двигуна. 

Оптимізований контур регулювання струму є ас-
татичною системою регулювання першого порядку 
за керуванням. При частоті модуляції силових клю-
чів автономного інвертора напруги, що дорівнює  
8 кГц, таке налагодження системи дозволяє отрима-
ти наступні показники якості роботи: статична по-
хибка за керуванням 0I ; перерегулювання 
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3,5  %; час першого узгодження 3
1 1036,0 t  с; 

час регулювання 3
2 1068,0 t  с; запас стійкості за 

амплітудою 07,18smL  дБ; запас стійкості за фазою 
1,63sm . 

Якість перехідних процесів у системах керуван-
ня з гармонійних сигналами може бути визначена на 
основі непрямих критеріїв, до яких належать часто-
тні характеристики системи [5], відповідно до чого 
на основі наданих передавальних функцій були по-
будовані амплітудно-частотна (АЧХ) та фазо-
частотна характеристики (ФЧХ) контуру регулю-
вання струму. Так, на рис. 1 наведено АЧХ та ФЧХ 
розімкненого та замкненого контуру регулювання 
струму при частоті модуляції перетворювача часто-
ти, що дорівнює 8 кГц. 
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Рисунок 1 – АЧХ (а) та ФЧХ (б) розімкненого (1)  
та замкненого (2) контуру регулювання струму 
 

При регулюванні періодичних сигналів як крите-
ріїв оцінки можуть бути використані амплітуда та 
фаза сигналу, тому на основі розрахованих АЧХ та 
ФЧХ були визначені похибки при регулюванні пері-
одичних сигналів у замкненому контурі регулюван-
ня струму (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Похибки регулювання періодичних  
сигналів у замкненому контурі струму 

Частота, Гц pwmf , 
кГц 

Похибки, 
% 25 50 75 100 
A  0,2467 0,243 2,104 9,011 2   3,803 7,899 12,433 17,232 
A  0,0733 0,247 0,381 0,243 4   1,882 3,803 5,8 7,899 
A  0,019 0,073 0,154 0,247 8   0,938 1,882 2,835 3,803 
A  0,0048 0,019 0,042 0,073 16   0,469 0,938 1,409 1,882 

При оптимізації контуру регулювання потокоз-
чеплення внутрішній контур регулювання струму 
зазвичай надається передавальною функцією опти-
мізованого контуру, відповідно до чого передаваль-
на функція оптимізованого за модульним оптиму-
мом замкненого контуру регулювання потокозчеп-
лення визначається наступним чином: 

   
    11

1
)(






pTpTpklWkpk
pTlWkpk

pW s
flr

s
fl

cl
ciflpfl

s
fl

cl
ciflpflcl

fl


 , 

де s
flT , rT  – стала часу датчика потокозчеплення та 

еквівалентна стала часу роторного кола; pflk , iflk  – 
коефіцієнти пропорційної та інтегральної складової 
регулятора потокозчеплення; s

flk  – коефіцієнт пере-

дачі датчика потокозчеплення; l  – індуктивність 
намагнічування. 

Оптимізований контур регулювання потокозчеп-
лення є астатичною системою регулювання першого 
порядку за керуванням. При частоті модуляції сило-
вих ключів автономного інвертора напруги, що до-
рівнює 8 кГц, таке налагодження системи дозволяє 
отримати наступні показники якості роботи: статич-
на похибка за керуванням 0 ; перерегулювання 

910,  %; час першого узгодження 3
1 1011  ,t  с; 

час регулювання 3
2 10841  ,t  с; запас стійкості за 

амплітудою 15,13smL  дБ; запас стійкості за фазою 
266,sm  . АЧХ та ФЧХ контуру регулювання по-

токозчеплення зображено на рис. 2. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – АЧХ (а) та ФЧХ (б) розімкненого (1)  
та замкненого (2) контуру регулювання  

потокозчеплення 
 
Похибки при регулюванні періодичних сигналів 

у замкненому контурі регулювання потокозчеплен-
ня зведено до табл. 2. 
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Таблиця 2 – Похибки регулювання періодичних  
сигналів у замкненому контурі потокозчеплення 

Частота, Гц pwmf , 
кГц 

Похиб-
ки, % 25 50 75 100 

A  6,564 26,883 51,493 69,69 2   12,571 24,828 35,034 42,53 
A  1,572 6,564 15,252 26,88 4   6,263 12,571 18,839 24,83 
A  0,387 1,572 3,61 6,564 8   3,127 6,263 9,412 12,57 
A  0,097 0,387 0,877 1,572 16   1,563 3,127 4,693 6,263 

 
ВИСНОВКИ. Проведені дослідження підтвер-

джують можливість використання класичних підхо-
дів синтезу регуляторів системи векторного керу-
вання при регулюванні періодичних сигналів.  

Показано, що похибки регулювання за ампліту-
дою та фазою сигналів у замкнених контурах регу-
лювання струму та потокозчеплення залежать від 
частоти модуляції силових ключів автономного ін-
вертора напруги. Так, при 8pwmf  кГц та частоті 
сигналів регулювання, що дорівнює 50 Гц, похибки 
за амплітудою та фазою в замкнених контурах 
струму та потокозчеплення становлять 0,073, 1,882 

та 1,572, 6,263 %, а при 16pwmf  кГц ці похибки 
складають 0,019, 0,938 та 0,387, 3,127 %. 
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EVALUATION OF PERIODICAL SIGNALS CONTROL ERRORS IN CLOSE-LOOPE CIRCUITS  
OF CURRENT AND FLUX LINKAGE IN VECTOR-CONTROL SYSTEMS 

V. Melnykov 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: melnykow@gmail.com  
Classic methods for creation vector-controlled systems assume handling with projections of stator current and rotor 

flux in rotating coordinate system. The use of such approach and compensation of interconnections for stator current 
projections allows one conduct adjusting of vector-control system according to subordinate coordinate control. Nowa-
days it is known such control systems, where current and flux control are carried out in fixed coordinate system, i.e. 
control system operates with harmonic signals, and control of periodical signals in closed loops of current and flux is 
not considered. According to this, it arose a question of synthesis and determination the coefficients of regulators for 
vector variables in such systems. In this work it was conducted research on the possibility of use the classic methods for 
synthesis regulators for vector control systems in order to solve the mentioned task. As the quality of transient processes 
in control systems with harmonic signals could be determined basing on indirect criterions, which are frequency charac-
teristics of the system, it was analyzed amplitude-frequency and phase-frequency characteristics of current and flux 
linkage control loops of the induction motor. The conducted researches confirm the possibility of use the classic ap-
proaches for synthesis regulators for vector control systems in tasks of periodic signals control. The control inaccuracy 
depends on modulation frequency of power keys in autonomous voltage inverter. 

Key words: induction motor, vector control, stator asymmetry, periodic signals.  
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