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ВСТУП 

Найбільш розповсюджені в промисловості електроприводи з двигунами 

змінного струму базуються на використанні автономних інверторів напруги 

(АІН), які здійснюють перетворення напруги ланки постійного струму 

перетворювача частоти у вихідну напругу з регульованою частотою та 

амплітудою. Керування ключами АІН здійснюється з використанням векторної 

або скалярної широтно - імпульсної модуляції (ВШІМ) так, щоб вектор першої 

гармоніки вихідної напруги інвертора з максимальною точністю відтворював 

заданий вектор напруги, що формується алгоритмом керування двигуном [1]. На 

практиці досягти ідентичності заданої і вихідної напруг інвертора неможливо 

через необхідність введення «мертвого» часу (МЧ) при комутації ключів в стійці 

інвертора для виключення інтервалу часу, протягом якого два ключа знаходяться 

в стані провідності, протягом якого можливе виникнення коротке замикання в 

стійці. З іншого боку, при дослідженні алгоритмів керування двигунами, мертвий 

час відносять до так-званої немодельованої динаміки, тобто його не розглядають 

при синтезі та аналізі алгоритмів керування. 

В результаті ряду досліджень, наприклад [2], встановлено, що 

неідеальності інвертора призводять до таких негативних наслідків як: зменшення 

амплітуди першої гармоніки по відношенню до її заданого значення, відповідно  

в частотно-регульованому електроприводі знижується електромагнітний момент 

на низьких швидкостях обертання; вихідна напруга і струм статора двигуна 

містять низькочастотні гармоніки, які призводять до пульсацій координат 

двигуна і додаткових втрат в електричній машині, а також небажаного 

акустичному шуму. 

Актуальність теми. Підвищення показників якості регулювання координат 

в електроприводах змінного струму вимагає високої якості інвертора, тобто щоб 

вихідна напруга в максимальній мірі відповідала заданій. Для забезпечення цієї 

вимоги необхідно виконувати компенсацію мертвого часу інвертора з 
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використанням того чи іншого алгоритму, що в свою чергу, потребує досліджень 

систем векторного керування систем векторного керування з врахуванням ШІМ. 

Тому розробка моделюючих програм, які забезпечують можливість дослідження 

динаміки систем керування з врахуванням мертвого часу інвертора є актуальною 

наково-практичною задачею, вирішенню якої присвячена дана робота.  

Мета роботи та задачі дослідження. Метою даної роботи є підвищення 

показників якості регулювання координат в системах векторного керування 

асинхронними двигунами за рахунок дослідження процесів керування з 

врахуванням мертвого часу інвертора, що виникають в реальних системах.  

Для того щоб досягти поставлену мету роботи потрібно вирішити такі 

задачі: 

1. Зробити аналітичний огляд та порівняльний аналіз методів широтно-

імпульсної модуляціі (ШІМ), встановити механізм виникнення мертвого часу в 

ак\втономному інверторі напруги.  

2. Розробити моделюючу програму для дослідження впливу мертвого часу 

інвертора на динамічні та статичні характеристики систем частотного і 

векторного керування.  

3. Провести верифікацію моделюючої програми та виконати дослідження 

динамічної поведінки систем частотного та векторного керування асинхронним 

двигуном. 

Об’єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процеси електромеханічного 

перетворення енергії в асинхронному електроприводі прі живленні двигуна від 

автономного інвертора з широтно-імпульсною модуляцією.  

Предмет дослідження. Предметом дослідження є алгоритми керування 

асинхронним двигуном при врахуванні мертвого часу інвертора.  

Методи дослідження. У данній магістерській десертації  

використовувались методи теорії автоматичного керування, теорії 

електроприводу, математичного та фізичного моделювання.  
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Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в 

розробці методики проведення математичного моделювання з врахуванням 

ШІМ, яка дозволяє оцінити вплив мертвого часу інвертора на процеси керування 

асинхронним двигуцном. Встановлено, що пульсації струму та напруги, які є в 

реальних сигналах систем векторного керування виникають через наявність ШІМ 

та мертвого часу інвертора. 

Практична значимість результатів роботи полягає у наступному:  

1. Створена моделююча програма методом яка дозволяє досліджувати 

динамічні процеси в системах частотного та векторного керування, тим самим 

підвищити показники якості керування в них за рахунок розробки методів 

компенсації мертвого часу інвертора.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження були 

представлені на науковій конференції «Сучасні проблеми електроенерготехніки 

та автоматики». 

Публікації. Результати розробки магістерської роботи викладено в 

науковій публікації. 

  


