
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА ВИРОБНИЦТВІ, ПРОБЛЕМАТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ  

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

262 

УДК 621.313.301 

ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТРАТ У СТАЛІ  
В ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОМУ АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ 

В. О. Огарь, О. М. Кравець 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: Vita.Ogar@gmail.com 
Визначення втрат є важливим етапом у моделюванні процесів в асинхронному двигуні, що дозволяє значно 

автоматизувати й скоротити проведення випробувань електричних машин, необхідних для підвищення їх дов-
говічності, тому метою роботи є автоматизація процесу визначення втрат у сталі асинхронного двигуна при 
живленні від перетворювача частоти для різних законів частотного управління. У середовищі LabVIEW створе-
но віртуальний комплекс, який базується на блок–діаграмі трифазної моделі асинхронного двигуна, що врахо-
вує конструкцію обмоток статора й ротора, нелінійність кривої намагнічування, гістерезис і вихрові струми в 
сталі статора асинхронного двигуна. Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє в автоматичному режимі 
досліджувати перехідні процеси, визначати втрати потужності, розраховувати гармонійний склад сигналів у 
частотно-регульованому асинхронному електродвигуні.  
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регульований електропривод. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Визначення втрат є 
важливим етапом у моделюванні процесів в асинх-
ронному двигуні, що дозволяє значно автоматизува-
ти й скоротити проведення випробувань електрич-
них машин, необхідних для підвищення їх довговіч-
ності. Точне визначення такого параметра, як втрати 
в сталі, дозволить підвищити експлуатаційну 
надійність асинхронних двигунів у складі частотно-
регульованого електропривода. 

Метою роботи є автоматизація процесу визна-
чення втрат у сталі асинхронного двигуна при жив-
ленні від перетворювача частоти для різних законів 
частотного управління. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Аналіз існуючих програмних засобів [1–3] показав, 
що розробка віртуального комплексу з визначення 
втрат у сталі в частотно-регульованому асинхрон-
ному двигуні можлива на основі: 

– універсальних пакетів програм, які застосову-
ються в широкому спектрі предметних галузей (на-
приклад, Matlab, NI LabVIEW та ін.). Такі універса-
льні пакети містять величезну кількість бібліотек 
елементів, призначених для розробки віртуальних 
інтерфейсів фізичних приладів та лабораторних до-
слідницьких установок; 

– на базі Java. На відміну від попереднього варі-
анту, де користувач зазвичай працює в режимі гра-
фічного програмування, процес розробки є набагато 
більш трудомістким і вимагає написання програм-
ного коду. Проте дана технологія має й певні пере-
ваги, особливо коли програма використовується як 
мережевий додаток. 

Основними критеріями при виборі середовища 
розробки програмного забезпечення (ПЗ) були: ско-
рочення часових і прямих фінансових витрат на роз-
робку, мінімізація труднощів, пов'язаних з налаго-
дженням і моделюванням складних математичних 
алгоритмів, які потрібні для проміжних і підсумко-
вих результатів. Відповідно до даних критеріїв, 
найбільш зручним є середовище графічного програ-

мування NI LabVIEW. 
Комп'ютеризована система, розроблена в середо-

вищі LabVIEW, має дві взаємопов'язані частини: 
1) Front panel – передня панель (панель віртуаль-

них приладів), або мнемосхема; 
2) Block diagram – блок–діаграма (схема з'єднан-

ня елементів). 
Математичний апарат системи включає в себе 

наступні моделі: 
–  модель асинхронного короткозамкненого дви-

гуна; 
–  модель перетворювача частоти з різними зако-

нами управління; 
–  модель кривої намагнічування; 
–  модель гістерезису; 
–  модель вихрових струмів. 
Зазначені моделі реалізовані у вигляді окремих 

блоків. Кожен блок містить структурну схему, де 
основним елементом є блок інтегрування. Блок–
діаграми складені за допомогою методу пониження 
порядку похідної на базі відомих диференціальних 
та алгебраїчних рівнянь [4]. 

Для дослідження перехідних процесів і визна-
чення втрат у частотно-регульованому асинхронно-
му електродвигуні в середовищі LabVIEW створена 
мнемосхема комп'ютеризованої системи (рис. 1). 

Мнемосхема включає в себе: асинхронний елек-
тродвигун (АД) з короткозамкненим ротором,  
перетворювач частоти (ПЧ), підключений до АД, 
контрольно-вимірювальну апаратуру у вигляді 
вольтметра, амперметрів і тахометра, блоки регулю-
вання навантаження електродвигуна, завдання  
параметрів і нелінійностей АД, таблицю для вве-
дення значень вихідних і відображення значень роз-
рахункових параметрів експериментів, графічні під-
системи відображення перехідних процесів, розра-
хункових залежностей кривої намагнічування, спо-
живаної потужності й втрат потужності в системі 
ПЧ–АД.   
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Рисунок 1 – Мнемосхема комп'ютеризованої системи для визначення втрат у частотно-регульованому  

асинхронному електродвигуні 
 
Блок завдання параметрів АД дозволяє змінюва-

ти: активний опір та індуктивність обмоток статора 
по кожній фазі окремо; активний опір та індуктив-
ність короткозамкненої обмотки ротора; момент 
інерції та число пар полюсів АД. 

Блок завдання нелінійностей АД дозволяє вводи-
ти в модель різні комбінації нелінійностей. При 
цьому є можливість досліджувати характеристики 
системи ПЧ–АД: з урахуванням тільки насичення 
сталі, насичення сталі й гістерезису, насичення сталі 
й вихрових струмів, насичення сталі, гістерезису й 
вихрових струмів, а також без урахування неліній-
ностей. Крім цього, блок завдання нелінійностей АД 
дозволяє змінювати:  

– значення коефіцієнтів апроксимації кривої на-
магнічування АД; 

– нахил кривої намагнічування АД по кожній 
фазі окремо; 

– ширину петлі гістерезису; 
– значення параметрів, що впливають на вихрові 

струми, які виникають в АД. 
Панель ПЧ дозволяє задавати частоту напруги 

живлення АД та вибирати вид закону частотного 
керування: fU , 2fU  або fU . 

Контрольно-вимірювальна апаратура вимірює 
діюче значення фазної напруги статора АД,  
діюче значення струмів в обмотках статора та  
поточну кутову швидкість обертання ротора за  
допомогою вольтметра, амперметрів та тахометра 
відповідно. 

У таблиці, яка знаходиться на мнемосхемі, за-
дається порядок проведення експериментальних 

досліджень за різними значеннями частоти напруги 
живлення й моменту навантаження АД. Редагування 
значень у таблиці здійснюється за допомогою кно-
пок «Удалить», «Вставить», «Изменить», розташо-
ваних під нею. Також у таблиці відображаються 
значення наступних розрахункових параметрів, та-
ких як: фазова напруга фU ; потужність, яку спожи-

ває двигун, пP ; втрати потужності в статорі та рото-
рі AД cP  та рP  відповідно; втрати потужності на 

вихрові струми втP ; втрати потужності на гістере-
зис гP ; втрати потужності в сталі AД стP ; втрати 
потужності в сталі по фазам електричної машини 
стА стB стCP , P , P . 

Блок регулювання навантаження здійснює сту-
пеневу зміну статичного моменту на валу АД від 
нуля до заданого в таблиці значення в момент часу 
Mt .  

Підсистема відображення перехідних процесів  
у системі ПЧ–АД дозволяє виводити на екран  
графіки перехідних процесів для частоти обер- 
тання вала, електромагнітного моменту, струмів 
статора, ротора, вихрових струмів АД; підсис- 
тема відображення розрахункових залежностей – 
криву намагнічування по кожній фазі АД; залеж- 
ності споживаної потужності й втрат потуж- 
ності в АД від фазної напруги; залежності  
втрат у сталі АД від електрорушійної сили по кож-
ній фазі. 

Результати роботи системи зображено на  
рис. 2, 3.  
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Рисунок 2 – Графік зміни в часі частоти обертання 

АД при частоті фазної напруги 50 Гц і законі  
частотного управління fU  

 

 
Рисунок 3 – Залежність втрат потужності в сталі АД від 
фазної напруги при законі частотного управління 2fU  

ВИСНОВКИ. У середовищі LabVIEW створений 
віртуальний комплекс, який базується на  
блок–діаграмі трифазної моделі асинхронного  
двигуна, що враховує конструкцію обмоток  
статора й ротора, нелінійність кривої намагнічуван-
ня, гістерезис і вихрові струми в сталі статора  
АД. Розроблено програмне забезпечення, що до- 
зволяє в автоматичному режимі досліджувати  
перехідні процеси, визначати втрати потуж- 
ності, розрахо-вувати гармонійний склад сигналів  
у частотно-регульованому асинхронному електро-
двигуні. 
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VIRTUAL COMPLEX FOR IRON LOSS RESEARCH IN FREQUENCY CONTROLLED  
ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE 
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Determination of losses is an important step in the induction motor modeling process, that allows considerably 

automate and reduce electrical machines testing necessary for increase their durability. Therefore, the purpose of the 
paper consists in automation the determining losses process in induction motor steel when powered by a frequency 
converter for different frequency control laws. In this paper in LabVIEW environment created virtual complex, based 
on the block diagram of three-phase induction motor model that takes into account the stator and rotor structure, the 
magnetization curve nonlinearity, hysteresis and eddy currents in the induction motor stator steel. It is developed the 
software that allows automatically research of transient processes, determine power losses, calculate the harmonic com-
ponents of signal in frequency controlled induction motors. 

Кey words: virtual complex, characteristics of induction motor, iron loss, variable frequency motor, frequency con-
trolled electric drive. 
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