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 Розглядається система прямого векторного керування швидкістю лінійного асинхронного двигуна, що воло-

діє властивостями інваріантності до параметричних і координатних збурень завдяки розробленим на основі 

концепції зворотних задач динаміки законам керування. 
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Вступ. Всі класичні методи аналітичного конс-

труювання оптимальних регуляторів у формі зворо-
тніх зв’язків вимагають відшукання функцій Ляпу-
нова, що відповідають умовам оптимізаційної зада-
чі. У випадку нелінійних систем функції Ляпунова 
визначаються нелінійними диференційними рівнян-
нями в частинних похідних. Тому пошук оптималь-
них керуючих дій для таких систем пов’язаний із 
необхідністю подолання значних математичних та 
обчислювальних труднощів.  

Аналіз попередніх досліджень. Побудова сис-
тем векторного керування швидкістю на основі дви-
гунів обертального типу ґрунтується здебільшого на 
математичній моделі двигуна, складеної на основі 
рівнянь електричної та магнітної рівноваги по бази-

сним векторам струму статора 1i  та потокозчеплен-

ня ротора 2ψ . У випадку керування лінійним елект-

ро-двигуном у силу того, що вторинний елемент 
може мати змінну структуру (реактивна полоса зі 
змінним активним опором), пропонується викорис-
товувати математичну модель лінійного асинхрон-
ного двигуна (ЛАД) на основі рівнянь по базисним 

векторам струму індуктора 1i  та потокозчеплення 

індуктора 2ψ , оскільки керування відбувається за 

рахунок зміни напруги та частоти живлення індук-
тора, що має ряд переваг, вказаних в [1]. 

Оскільки електричний опір вторинного елемента 
ЛАД змінюється, то існує необхідність розробки 
алгоритмів керування, що забезпечували б грубість 
проектованої системи по відношенню до парамет-
ричного впливу. Це може досягатися за рахунок по-
будови алгоритмів ідентифікації опору вторинного 
елемента. Проте такий підхід потребує складних 
математичних розрахунків та великої потужності 
обчислювальних ресурсів, необхідних для обробки 
інформації. Пропонується задачу керування розгля-
дати в зворотній постановці, зміст якої можливо 
сформулювати наступним чином: для керованої сис-
теми знайти такі керуючі сили й моменти у формі 
зворотних зв’язків, при яких замкнена система во-
лодіє функцією Ляпунова, причому на траєкторіях 
керованого руху ця функція може змінюватись у 
часі за відомим законом [2]. Попередні дослідження 
цих методів викладені в роботах [3, 4]. 

Мета роботи. Підвищення якості керування сис-
тем з поступальним рухом шляхом розробки систе-
ми векторного керування швидкістю лінійного аси-

нхронного двигуна в умовах параметричних та ко-
ординатних збурень на основі концепції зворотних 
задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локаль-
них функціоналів, що характеризують миттєві зна-
чення енергії руху. 

Матеріал і результати дослідження.  Керування 

з орієнтуванням по полю статора базується на тому ж 

принципі, що й при орієнтуванні по полю ротора, і 

відбувається не у фізичній системі координат (a-b), а 

в системі координат (u-v), що обертається з швидкіс-

тю 0ω  та орієнтована по вектору потокозчеплення 

індуктора 1ψ . Згідно з цим умова полеорієнтування 

виконуватиметься при виконанні наступних умов: 
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 З урахуванням (1) математична модель лінійного 

асинхронного двигуна, записана в скалярному ви-

гляді через базисні вектори 1i , 1ψ , описується сис-

темою нелінійних диференційних рівнянь (2-7): 
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де ( ) 1

11 σ+α=γ RL , 2

2

1 L/LL m−=σ , 22 L/Ra= , ω−ω=ω 0sl  

– частота ковзання, z – кількість полюсів машини, τ 

– полюсний крок індуктора ЛАД, m – маса вторин-

ного елемента ЛАД.  

 Для синтезу законів керування струмом, потокоз-

чепленням та швидкістю застосовано підхід конце-

пції зворотних задач динаміки [4]. Суть пропонова-

ного підходу полягає у відшуканні керуючої дії за 

рівнянням динаміки розглядуваного контуру регу-

лювання та еталонної моделі. Ступенем наближення 

процесів у контурі та еталонній моделі є функціонал 

G(u), який характеризує миттєві значення енергії, 

що має місце в процесі зміни координати, в ролі якої 

можуть виступати струм, потокозчеплення, швид-

кість та положення. 
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У залежності від порядку рівняння динаміки ко-

нтуру обирається порядок градієнтної схеми пошуку 

екстремуму G(u). У даній роботі використовуються 

градієнтні схеми першого порядку (8), (9): 

 ( ) ( ) ( )[ ]2
2

1
u,txtyuG && −⋅= ; (8) 

 ( ) ( ) ( )[ ]2
2

1
u,u,txtyu,uG &&&&&& −⋅= , (9) 

де у(t), x(t) – задане та реальне значення координати 

відповідно. 

Структура алгоритму керування і його параметри 

визначаються з умови локального мінімуму функці-

оналів (8), (9).  

Рівняння динаміки потокозчеплення з ураху-

ванням динаміки компоненти струму ui1  має ви-

гляд (10): 
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де vsliRf 11ω=ψ  – координатний вплив складової 

струму vi1 . 

У загальному вигляді без урахування координа-

тного впливу рівняння (10) представляється у ви-

гляді (11): 

 ububxaxax ⋅+⋅=⋅+⋅+ ψψψψ 0101
&&&& . (11) 

Рівняння еталонної моделі (12) повинне мати по-

рядок не нижче порядку рівняння динаміки контура 

(11):  

 ** xxyyy ⋅β+⋅β=⋅α+⋅α+ ψψψψ 0101
&&& . (12) 

Для отримання більш високої динамічної точно-

сті порядок рівняння еталонної моделі може підви-

щуватись. Для досягнення в контурі астатизму 2-го 

порядку необхідне виконання умови (13):  

 ψψψψ α=βα=β 0011 , . (13) 

Ступінь наближення процесів у контурі та моде-

лі (фазових траєкторій) характеризується величиною 

функціонала (9). Приймається наступний диферен-

ціальний закон керування (14): 
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де const=λψ . 

Градієнт функціонала (9) по змінній 
•

u рівний: 
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Отримуємо закон керування потокозчепленням у 

диференційному вигляді (16): 

 
( ) ( )xyk

dt

tud
&&&& −⋅= ψ2

2

, (16) 

де ψψψ ⋅λ−= 1bk . 

Двічі проінтегруємо вираз (16); у (12) виразимо 

( )ty&& з наступною підстановкою в правій частині 

( ) ( )txty →  і двічі проінтегруємо отриманий вираз. 

Остаточно закон регулювання потокозчепленням 

запишеться у вигляді (17), (18): 

 ( ) ( )xyktu −⋅= ψ ; (17) 

 ( ) ( ) dtxxdtxxy

t t
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−⋅α+−α= ψψ

0 0

10 . (18) 

Як видно з (17), (18), для знаходження керуючої 

функції достатньо інформації про вихідну змінну x, яка 

в даному випадку виступає в ролі модуля потокозчеп-

лення індуктора ЛАД. Необхідна, проте недостатня 

умова стійкості контуру регулювання з алгоритмом 

(17), (18) полягає у виконанні правила знаків (19): 

 ( ) ( ) ( )ψψψ α=α= 10 signsignksign . (19) 

Структура регулятора потокозчеплення, побудо-

вана на основі (17), (18),  зображена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Структура регулятора потокозчеплення 

 

Закон керування компонентою струму і1v отри-

мується по рівнянню (5) шляхом мінімізації функці-

онала (8). За умови забезпечення астатизму першого 

порядку в контурі регулювання струму еталонна 

модель обрана у вигляді (20): 

 *

ii xyy ⋅α=⋅α+ 00
& . (20) 

Система рівнянь (21), (22) складає алгоритм ке-

рування струмом: 

 ( ) ( )xyktu i −= ;  (21) 

 ( )∫ −α=
t

*

i dtxxy

0

0   (22) 

Структура регулятора струму, побудована на ос-

нові (21), (22), зображена на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Структура регулятора струму 

 

Закон керування швидкістю V отримується по рі-

внянню (2) шляхом мінімізації функціонала (8). За 

умови забезпечення астатизму другого порядку в 

контурі регулювання і підвищення динамічних по-

казників якості регулювання еталонна модель обра-

на у вигляді (12). Градієнт функціонала (8) розрахо-

вується по змінній u. Після ряду алгебраїчних пере-
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творень отримується система рівнянь (23), (24), яка 

складає алгоритм керування швидкістю: 

 
( ) ( )xyktu V −⋅=

; (23) 

 ( ) ( ) dtdtxxxxy

t t

*

V

*

V∫ ∫ 










−α+−⋅α=
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11 . (24) 

Структура регулятора швидкості зображена на 

рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Структура регулятора швидкості 

 

На виході регулятора швидкості сигнал  завдання  

зусилля *F  необхідно перетворити у сигнал за- 

 

вдання складової струму *

vi1 . Відповідно до рівняння 

(3) сигнал завдання формуватиметься задатчиком 

струму (ЗС) за виразом (25): 

 *F*

v F
k

i ⋅
ψ

=
1

1 , (25) 

де 
π⋅
τ⋅

=
3

z
kF  – коефіцієнт пропорційності. 

Система керування побудована за принципом ро-

здільного регулювання потокозчепленням та швид-

кістю. В каналі регулювання потокозчепленням від-

сутній регулятор струму, завдяки чому збільшується 

швидкодія контуру та запас за стійкістю. Канал ре-

гулювання швидкості виконаний за принципом під-

порядкованого керування і містить внутрішній кон-

тур регулювання складової струму vi1  та зовнішній 

контур регулювання лінійної швидкості V. Функціо-

нальна схема системи векторного керування швид-

кістю ЛАД зображена на рис. 4.  
 

 

Рисунок 4 – Функціональна схема системи прямого векторного керування швидкістю ЛАД 

 

Позначення на функціональній схемі: 

ПЧ – перетворювач частоти; 

ВЕ – вторинний елемент (реактивна полоса); 

ПЕ – первинний елемент (індуктор ЛАД); 

ДП – блок датчиків потокозчеплення; 

ДС – блок датчиків струму; 

ДШ – датчик швидкості; 

РП – регулятор потокозчеплення; 

РС – регулятор струму; 

РШ – регулятор швидкості; 

ЗС – задатчик струму; 

ВФ – вектор-фільтр; 

ПСП – блок перетворення складових потокозче-

плення. 

У функціональних блоках (u-v → a-b), (a-b →  

u-v) відбувається перехід від стаціонарної системи 

координат (a-b) до системи координат (u-v), що 

обертається зі швидкістю поля індуктора, для пере-

творення напруг (26), (27): 

 01011 θ−θ= sinucosuu vua ; (26) 

 01011 θ+θ= cosusinuu vub . (27) 

Зворотне перетворення струмів (28), (29): 

 01011 θ+θ= sinicosii bau ; (28) 

 01011 θ−θ= sinicosii bbv . (29) 

Функціональні блоки (2=>3), (2<=3) призначені 

для координатних перетворень напруг з двофазної 

системи координат у трифазну за виразами (30)–(32): 

 aA uu 11 =
; (30) 

 ( ) 23 111 /uuu abB −= ; (31) 

 ( ) 23 111 /uuu abC −−=  (32) 

і струмів з трифазної у двофазну за виразами (33), 

(34): 

 Aa ii 11 = ; (33) 

 ( ) 3111 /iii CBb −= . (34) 

Завдяки особливостям конструкції електричних 

машин з розімкненим магнітопроводом можливим є 

пряме вимірювання потокозчеплення з допомогою 
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датчиків Холла. Датчик головного потокозчеплення 

ДП складається з двох датчиків Холла, один з яких 

встановлюється на активній поверхні індуктора 

ЛАД на магнітній осі фази А, а другий зміщується 

на відстань 2/pl τ= , де: 6/zp=  – число пар полюсів. 

У блоці (2<=3) сигнали 01ψ , 02ψ  з трифазної систе-

ми перераховуються в еквівалентні сигнали a0ψ , 

b0ψ  двофазної стаціонарної системи координат (a-b) 

за формулами (35): 

 
( )




ψ+ψ=ψ
ψ=ψ

,/

;/

b

a

02010

010

22

23
 (35) 

де 01ψ , 02ψ  – сигнали першого та другого датчиків 

потокозчеплення відповідно. 

Вирази (35) складових вектора 0ψ  перетворю-

ються до форми виразів потокозчеплення індуктора 

1ψ  за формулою (36):  

 0111 ψ+⋅=ψ σ iL , (36) 

де mLLL −=σ 11  – індуктивність розсіювання обмотки 

індуктора; [ ]Tba 000 ψψ=ψ  – вектор основного пото-

козчеплення повітряного зазору. Перетворення від-

бувається у функціональному блоці перетворення 

складових потокозчеплення (ПСП). 

Модуль потокозчеплення індуктора 1ψ  та три-

гонометричні функції кута повороту 0θ  обчислю-

ються у вектор-фільтрі ВФ за виразами (37), (38): 

 
2

1

2

11 ba ψ+ψ=ψ ; (37) 

 
1

1
0 ψ
ψ

=θ acos , 
1

1
0 ψ
ψ

=θ bsin . (38) 

Припускаємо, що в якості датчика швидкості 

(ДШ) використовується лінійний енкодер. 

 На практиці вимірювання компонент вектора 

потокозчеплення за допомогою датчиків Холла мо-

же суттєво обмежуватись наступними чинниками: 

– типом технологічного процесу; 

– низькою температурною стабільністю датчиків; 

– низькою завадозахищеністю датчиків. 

Тому в реальних системах існує необхідність 

оцінки компонент вектора потокозчеплення за до-

помогою естиматорів (оцінювачів) або асимптотич-

них обзерверів (спостерігачів). 

Реалізація естиматора в системі координат (a-b) 

вимагає високоточного представлення інформації у 

дискретному вигляді. Оскільки керування змінними 

струмом, потокозчепленням та швидкістю відбува-

ється в синхронній системі координат, то доцільно 

використовувати форму представлення рівнянь ес-

тиматора в синхронній системі координат, в якій 

змінні мають форму сигналів постійного струму і, 

відповідно, потребують менших обчислювальних 

ресурсів.  

Нехай виконується умова (1), тоді, замінюючи в 

рівняннях (6), (7) реальні величини модуля потокоз-

чеплення та кутової синхронної швидкості на оціне-

ні, отримується система рівнянь (39), (40), що опи-

сують естиматор потокозчеплення в синхронній си-

стемі координат: 

 uu uiR 1111 +⋅−=ψ ; (39) 

 101110 ψ⋅ω−+⋅−= vv uiR . (40) 

З рівняння (40) виражається оцінка кутової шви-

дкості обертання і записується рівняння динаміки 

оцінки кутового положення вектора потокозчеплен-

ня індуктора у формі (41): 

 
1

111
00 ψ

+⋅−
=ω=θ vv uiR€ . (41) 

 

Структура естиматора (39), (41) показана на  

рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Структура естиматора потокозчеплення 

 

На рис. 5 позначення ТБ – блок тригонометрич-

них функцій. Функціональна схема системи керу-

вання з естиматором потокозчеплення має вигляд 

схеми на рис. 4, де замість блоків ПСП та ВФ блок 

естиматора, вхідними сигналами якого є компонен-

ти струму та напруги. На рис. 6, 7, 8, 9 представлені 

промасштабовані перехідні процеси потокозчеплен-

ня, зусилля, швидкості та похибок відпрацювання, 

отримані в результаті моделювання при варіаціях 

для трьох значень електричного опору вторинного 

елемента: 0,2 2R , 2R , 5 2R . 

Моделювання проводилось у такій послідовнос-

ті: розгін до усталеної швидкості, накидання та ски-

дання ступінчатого статичного навантаження, спо-

вільнення до повної зупинки.  
Як видно з графіків, синтезовані закони керуван-

ня забезпечують динамічну декомпозицію взаєм-

нозв’язаної системи та надають їй нових властивос- 

тей – слабку чутливість до зміни параметрів об’єкту 

керування та до зовнішніх впливів.  

Максимальні динамічні похибки відпрацювання:  

– швидкості: 120,V =∆  м/с – на ділянці ліній-

ного наростання траєкторії завдання швидкості в 

точках її зламу; 

– потокозчеплення: 0230,sl =∆ψ  Вб – на ділянці 

лінійного наростання траєкторії завдання потокоз-

чеплення в точках її зламу, 
4

1041
−

ψ ⋅=∆ ,st  Вб – на 

ділянці стабілізації потокозчеплення в точці наки-

дання ступінчатого навантаження.  
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Рисунок 6 – Перехідні процеси потокозчеплення шви-

дкості та зусилля 
Рисунок 7 – Динаміка похибки відпрацювання швид-

кості 

  
Рисунок 8 – Динаміка похибки відпрацювання потоко-

зчеплення на ділянці наростання 
Рисунок 9 – Динаміка похибки відпрацювання потоко-

зчеплення на ділянці стабілізації 
 

 

Висновки. Результати роботи свідчать про те, що 
досліджувана система володіє властивістю слабкої 
чутливості до параметричних та координатних 
впливів і має високі показники якості керування 
координатами завдяки розробленим законам керу-
вання.  
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АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ 
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Рассматривается система прямого векторного управления скоростью линейного асинхронного двигателя, 
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DIRECT FIELD ORIENTED SPEED CONTROLLING OF THE LINEAR  
INDUCTION MOTOR BASED ON THE INVERSE DYNAMIC CONCEPTION 
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The system of direct vector speed controlling of the linear induction motor is under consideration, possessing prop-
erties of invariance to parametric and coordinate perturbations due to developed laws based on the inverse dynamic 
conception.  
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