
РОЗРОБКА КОМПЛЕКТНОГО АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Ковбаса С.М., доц., к.т.н.; Андрейчук Д.І., магістрант 

кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 

 

Вступ. Ринок електроприводів змінного струму сьогодні пропонує широкий 

спектр керуючих пристроїв з великою кількістю можливостей та функцій. Але 

для багатьох механізмів, таких як вентилятори, насоси, механізми побутової 

техніки, така кількість функцій є надлишковою і негативно позначається на 

ціні. Звичайне керування за законом U/f = const, такими механізмами, дає 

відчутне покращення економічних та енергетичних показників. Тому розробка 

простого і дешевого керованого асинхронного електропривода є актуальним 

завданням. 

Мета досліджень. Створення економічно вигідного керованого асинхронного 

електропривода на основі спеціалізованого пристрою керування, для 

механізмів, які не вимагають високої точності регулювання швидкості. 

Матеріали досліджень. В результаті виконаного техніко-економічного аналізу 

було прийнято рішення про використання окремих електронних компонентів, 

замість інтелектуальних силових модулів, що дає змогу суттєво зменшити 

вартість виготовлення електропривода. В якості керуючого пристрою обрано 

спеціалізований мікроконтролер MC3PHAC виробництва фірми Freescale [1], 

розроблений для керування швидкістю трифазних асинхронних двигунів, який 

містить всі необхідні функції для роботи з розімкнутими системами частотного 

керування. Основною особливістю контролера є його готовність до роботи без 

використання будь-якого програмного 

забезпечення. 

В рамках проекту була розроблена 

принципова електрична схема 

електроприводу, спроектована друкована 

плата для підключення мікроконтролера, 

виготовлено дослідний зразок потужністю 

2,2 кВт (Рисунок 1), який живиться від 

однофазної мережі, та проведено його 

тестування. Для дослідного зразка, з огляду 

на його невелику потужність, було прийнято 

рішення застосувати спрощену схему 

обмеження зарядного струму ємності 

фільтра, який згладжує напругу на виході 

випрямляча, а також не використовувати 

гальмівний резистор. При цьому були 

розроблені схемотехнічні рішення, які 

можуть бути використані для створення 

електроприводів з живленням від трифазної 

мережі.           Рисунок 1 – Зовнішній вигляд 

             дослідного зразка 



Функціональна схема експериментальної установки, на якій проводились 

дослідження розробленого електропривода, представлена на Рисунку 2.а. 

Механічні характеристики двигуна  4AO-80B-2 TI F, потужністю 0,75 кВт 

показані на Рисунку 2.б. Як видно з Рис. 2.б, при з’єднанні обмоток двигуна 

зіркою, перевантажувальна здатність двигуна набагато менша за номінальну. 

Це пояснюється тим, що мікроконтролер MC3PHAC розроблений для 

керування силовою частиною, яка живиться від промислової трифазної мережі, 

тому  підключення схеми до однофазної мережі, зі зменшеною в √3 рази 

напругою, веде до некоректної роботи алгоритму керування. При з’єднанні 

обмоток в трикутник, розроблена система частотного керування працює 

ефективно, забезпечуючи задовільні статичні характеристики навіть на низьких 

швидкостях (статична помилка при дії номінального моменту навантаження  

складає 5% при ω = 0,12ωН). 

 

 
 

    а)            б) 

Рисунок 2 – Результати досліджень; а) Функціональна схема експериментальної 

установки;   б) Механічні характеристики двигуна  4AO-80B-2 TI F 

 

Висновки. Спроектований електропривод, за рахунок своєї простоти та 

відсутності надлишкового функціоналу, має кращі економічні показники за свої 

аналоги та може використовуватись в механізмах, які не вимагають високої 

точності регулювання швидкості. Розроблений набір технічних рішень дозволяє 

виконувати на їх основі електроприводи різних потужностей.  Недоліком даної 

системи є використання спеціалізованого мікроконтролера, який є дорожчим за 

універсальні програмовані контролери та містить закритий алгоритм керування, 

який неможливо змінити. Тому перспективною є заміна спеціалізованого 

мікроконтролера на недорогий цифровий сигнальний процесор. 
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