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Робота асинхронного двигуна з електричною чи магнітною несиметрією обмоток статора призводить до не-

рівномірного розподілу втрат у міді статора за фазами двигуна та появи змінних складових електромагнітного 
моменту та споживаної потужності. Такі режими роботи можуть бути значними як для двигуна, так і для робо-
чого механізму в цілому, оскільки з’являються незгасаючі коливання моменту й швидкості двигуна та збіль-
шуються гріючі втрати в окремих фазах статора. У роботі показана можливість компенсації впливу несиметрії 
обмоток статора на динамічні та енергетичні характеристики систем електропривода з векторним керуванням. 
Надано структури систем керування асинхронними двигунами, що залежно від обраного параметру дозволяють 
компенсувати чи змінну складову електромагнітного моменту, чи змінну складову споживаної активної потуж-
ності. Показано, що при роботі запропонованих систем керування спостерігається зменшення теплового наван-
таження окремих фаз двигуна, проте кращі результати показує система векторного керування з компенсацією 
змінної складової споживаної потужності. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Під час роботи аси-

нхронного двигуна (АД) його параметри можуть 
відхилятися від паспортних унаслідок різноманітних 
пошкоджень [1]. Основними причинами виникнення 
таких несправностей є вібрації двигуна, його пере-
грів та механічні впливи [2]. Зазначені чинники при-
зводять до появи електричної та магнітної несимет-
рії двигуна, внаслідок чого в системах електропри-
вода (ЕП) спостерігаються значна втрата якості ке-
рування, зниження показників енергетичної ефекти-
вності процесу перетворення енергії, суттєве збіль-
шення втрати в АД та поява змінних складових еле-
ктромагнітного моменту й споживаної активної по-
тужності [3]. 

На сьогодні для вирішення задачі компенсації 
енергетичних параметрів в електричних колах із 
несиметричним навантаженням широкого застосу-
вання знайшли напівпровідникові силові активні 
фільтри, алгоритми роботи яких базуються на вико-
ристанні різноманітних теорій потужностей [4]. 
Можливість застосування для компенсації впливу 
несиметрії АД безпосередньо перетворювача часто-
ти в системі частотно-керованого ЕП зі скалярним 
керуванням показано в роботі [5], в якій, окрім ос-
новних сигналів керування перетворювачем, вво-
дяться компенсуючі сигнали, розраховані на основі 
миттєвих значень струму та напруги. 

Метою роботи є розробка підходів компенсації 
впливу несиметрії обмоток статора асинхронного 
двигуна на динамічні та енергетичні характеристики 
систем електропривода з векторним керуванням. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
корекції режимів роботи систем ЕП з несиметрич-
ним АД у роботі запропоновано два підходи, що 
дозволяють проводити компенсацію змінної складо-
вої електромагнітного моменту або змінної складо-
вої споживаної потужності.  

Компенсація змінної складової електромагнітно-
го моменту. При роботі АД з несиметричними об-
мотками статора електромагнітний момент двигуна 

може бути наданий сумою постійної та змінної 
складових: )(~)( 0 tmMtm  . Величина змінної 
складової електромагнітного моменту може бути 
виділена в системі керування на основі виразу 
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де )(tm  – електромагнітний момент двигуна;  
T  – період сигналу змінної складової моменту. 

Отриманий сигнал )(~ tm  заводиться на вхід регу-
лятора моментоутворюючої складової струму стато-
ра sqI  в каналі регулювання швидкості. 

Компенсація змінної складової споживаної ак-
тивної потужності. Для задачі компенсації змінної 
складової споживаної активної потужності АД у 
складі ЕП з векторним керуванням може бути вико-
ристана одна з відомих теорій потужностей. Так, у 
роботі [6] запропоновано модифікований метод p–q 
теорії потужності, відповідно до якого перехід від 
сигналів фазних струмів та напруг у нерухомій сис-
темі координат до обертової відбувається на основі 
співвідношень 
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де  ss UU ,  та  ss II , – проекції вектора напруги та 
струму в нерухомій системі координат; sqsd II ,  – про-
екції вектора струму в обертовій системі координат. 

Отримані сигнали потокоутворюючої та момен-
тоутворюючої складових струму статора в нерухо-
мій системі координат можуть бути надані сумою 
постійної та змінної складових: dsdsd iII ~

0  ; 

qsqsq iII ~
0  . 

Для випадку компенсації змінних складових за 
проекціями струму завдання на компенсацію в не-
рухомій системі координат буде визначатися як 
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Отримані сигнали струму компенсації за допо-
могою прямих перетворень Кларка перетворюються 
в обертову систему координат ( cqcd II , ) та заво-
дяться на входи відповідних регуляторів струму в 
системі керування.  

Перевірка запропонованих підходів щодо корек-
ції режимів роботи систем ЕП з несиметричними 
двигунами проводилися на математичних моделях, 
асинхронний двигун в яких описувався диференціа-
льними рівняннями в трифазній системі координат. 
Система векторного керування була побудована в 
ортогональній системі координат при орієнтації за 
вектором потокозчеплення ротора, в якій потокоз-
чеплення визначається непрямим методом, а вимі-
рювання швидкості забезпечується встановленим на 
вал двигуна датчиком швидкості. 

Математичне моделювання систем ЕП було про-
ведено для АД серії 4A112М4У3: Pn = 5,5 кВт; 
nn = 1445 об/хв; cosφ = 0,85; η = 0,855; Rs = 1,036 Ом; 
Rr = 0,787 Ом; Lsσ = 4,75∙10-3 Гн; Lrσ = 7,94∙10-3 Гн; 
Lμ = 0,171 Гн. Дослідження було проведено для на-
ступних випадків: несиметрія у фазі А складає 5 % 
(режим № 1); несиметрія у фазі А складає 10 % (ре-
жим № 2); несиметрія у фазі А складає 5 %, у фазі С 
– 3 % (режим № 3); несиметрія у фазі А складає 
10 %; у фазі С – 7 % (режим № 4). 

Графіки перехідних процесів за швидкістю, мо-
ментом та споживаною активною потужністю АД в 
запропонованих системах ЕП наведено на рис. 1. 
Результати надано для роботи АД з несиметрією у 
фазі А, що дорівнює 10 %. 
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Рисунок 1 – Динамічні характеристики АД  
при компенсації змінної складової моменту (а)  
та змінної складової споживаної потужності (б) 

Пуск двигуна здійснюється при симетричному 
статорі, в момент часу 1t  до валу двигуна приклада-
ється номінальне навантаження, у момент часу 2t  
моделюється пошкодження фази А, у момент часу 

3t  вмикається система компенсації. На рис. 1 мо-
мент АД надано в масштабі 2:1, а споживану поту-
жність – 1:50. 

Порівняння змінних складових електромагнітно-
го моменту та споживаної активної потужності АД 
для наданих систем керування наведено на рис. 2, де 
прийнято наступні позначення:  – до компенса-
ції;  –після компенсації. 
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Рисунок 2 – Змінні складові електромагнітного 
моменту та споживаної потужності АД 

при компенсації змінної складової моменту (а)  
та змінної складової споживаної потужності (б) 
 
Результати проведених досліджень показують, що 

використання запропонованої методики компенсації 
змінної складової електромагнітного моменту дозво-
ляє зменшити її на ≈ 87 %, а змінну складову спожи-
ваної потужності – 41 % (рис. 2,а). У свою чергу при 
використанні системи компенсації змінної складової 
споживаної потужності спостерігається її зменшення 
на ≈ 90 %, проте змінна складова електромагнітного 
моменту в даному випадку не компенсується. 

Аналіз енергетичних процесів за фазами двигуна 
показав, що в системі з компенсацією змінної складо-
вої моменту двигуна величину відхилення втрат у 
міді статора в найбільш навантаженій фазі можливо 
зменшити в середньому на 30 % при несиметрії в од-
ній фазі та на 25 % при несиметрії у двох фазах. А 
при використанні системи компенсації змінної скла-
дової споживаної активної потужності – в середньому 
на 59 % при несиметрії як в одній фазі двигуна, так і 
при несиметрії у двох фазах.  

Проведені дослідження показують, що для зме-
ншення теплового первантаження окремих фаз АД 
кращі результати показує робота системи ЕП із на-
лаштуванням системи векторного керування на 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ  

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

85 

компенсацію змінної складової трифазної потужно-
сті. Проте при цьому спостерігається незначне збі-
льшення змінної складової моменту двигуна. Зва-
жаючи на це, стратегію компенсації потрібно обира-
ти з погляду на вимоги до роботи конкретних сис-
тем ЕП робочих механізмів. 

ВИСНОВКИ. Розроблено підходи щодо компен-
сації впливу несиметрії обмоток статора асинхрон-
ного двигуна на характеристики систем електропри-
вода з векторним керуванням, які базуються на вне-
сенні сигналів компенсації в замкнені контури регу-
лювання струму двигуна. 

Показано, що застосування запропонованих сис-
тем керування, залежно від обраного параметру, 
дозволяють компенсувати змінну складову електро-
магнітного моменту на ≈ 87 % чи змінну складову 
споживаної потужності на ≈ 90 %. При цьому засто-
сування системи компенсації змінної складової спо-
живаної активної потужності дозволяє зменшити 
теплове перевантаження окремих фаз у середньому 
на 59 %, що збільшує термін експлуатації двигуна. 
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AN ADJUSTMENT OF VECTOR-CONTROLLED ELECTRIC DRIVE WORKING MODES  
UNDER UNSYMMETRY OF INDUCTION MOTOR STATOR WINDINGS  

V. Melnykov, A. Kalinov, I. Kochurov 
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The operation of induction motor with electric or magnet asymmetry of stator windings leads to non-uniform distri-

bution of stator copper losses by motor phases and appearance of variable components of electromagnetic torque and 
power consumption. These operational modes may be significant both for motor and operating mechanism in general, 
as it appears continuous oscillations of motor torque and speed and it increases the heating losses in individual stator 
phases. In this work it is shown the possibility of compensation the influence of stator windings unsymmetry on dy-
namic and energy characteristics of vector controlled electric drive system. It is presented the structures of induction 
motor control system which, depending on a chosen parameter, allow one compensate either variable component of 
electromagnetic torque or variable component of active power consumption. It is shown, that during operation of pro-
posed control systems the decrease of heating load in individual stator phases is observed, however, better results are 
shown by vector control system with compensation of power consumption variable component. 

Key words: induction motor, vector control, stator asymmetry, compensation. 
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