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Пріоритетним напрямком розвитку сучасної техніки є розробка систем на базі частотно-регульованого аси-

нхронного електроприводу. Ефективність роботи технологічного обладнання значною мірою залежить від раці-
онального вибору принципу управління електроприводом. Метою даних досліджень є розробка рекомендацій 
щодо ефективного застосування частотних принципів управління електроприводом залежно від типу робочого 
механізму та умов його експлуатації. Розроблено моделі систем автоматичного управління електроприводом зі 
скалярним, векторним і квазівекторним принципами управління, проведено дослідження перехідних і енерге-
тичних процесів даних систем при роботі на різні типи навантажень. Отримано кількісні значення якісних по-
казників регулювання для частотно-регульованого асинхронного електроприводу з різними принципами управ-
ління, які дозволили розробити відповідні рекомендації інженерно-прикладного характеру. Запропоновані ре-
зультати дозволяють оптимізувати процес проектування електроприводу залежно від сфери його застосування. 
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Приоритетным направлением развития современной техники является разработка систем на базе частотно-

регулируемого асинхронного электропривода. Эффективность работы технологического оборудования в значи-
тельной степени зависит от рационального выбора принципа управления электроприводом. Целью данных 
исследований является разработка рекомендаций по эффективному применению частотных принципов управ-
ления электроприводом в зависимости от типа рабочего механизма и условий его эксплуатации. Разработаны 
модели систем автоматического управления электроприводом со скалярным, векторным и квазивекторным 
принципами управления, проведено исследование переходных и энергетических процессов данных систем при 
работе на различные типы нагрузок. Получены количественные значения качественных показателей регулиро-
вания для частотно-регулируемого асинхронного электропривода с различными принципами управления, кото-
рые позволили разработать соответствующие рекомендации инженерно-прикладного характера. Предложенные 
результаты позволяют оптимизировать процесс проектирования электропривода в зависимости от сферы его 
применения. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останнім часом час-

тотно-регульований асинхронний електропривод 
(ЧРАЕП), а також системи автоматизованого управ-
ління (САУ) на його основі знаходять все більшого 
застосування в різних галузях промисловості [1–3]. 
Так, 2006 року частка ЧРАЕП склала 87 % від зага-
льного обсягу продажу електроприводів (ЕП) [1]. Це 
обумовлено перевагами самої короткозамкненої 
асинхронної машини (АДКР), ефективністю частот-
ного способу її регулювання, а також економічністю 
й надійністю сучасних статичних перетворювачів 
частоти, застосовуваних для зазначеного регулю-
вання [2]. 

Залежно від сфери застосування ЧРАЕП і вимог 
технічного завдання можлива побудова САУ на 
основі скалярного, векторного й квазівекторного 
принципів управління [2, 3]. Очевидно, що велика 
різноманітність робочих механізмів електроприво-
дів та умов їх експлуатації вимагають кваліфікова-
ного вибору типу ЕП і відповідного принципу 

управління для найбільш ефективної роботи. Невір-
ний вибір може призвести до неефективної роботи 
робочого механізму, непередбачених матеріальних 
та енергетичних витрат, тому проведення порівня-
льного аналізу САУ ЧРАЕП з різними принципами 
управління є актуальним науково-практичним за-
вданням. 

Питанням дослідження частотних принципів 
управління присвячені роботи таких авторів, як 
Сандлер А.С. [4], Шрейнер Р.Т. [5], Дартау В.А. [6], 
Соколовський Г.Г. [7], Півняк Г.Г., Волков О.В., 
Андрієнко П.Д., Скалько Ю.С. [8], Кулагін Д.О. [9] 
та інш. Незважаючи на значну кількість опублікова-
них робіт за даним напрямком, недостатню увагу 
приділено знаходженню кількісних і якісних оцінок 
порівняння систем зі скалярним, векторним і квазі-
векторним управлінням, що дозволило б розробни-
кам САУ ЧРАЕП оптимізувати процес вибору 
найефективнішого принципу частотного управління 
залежно від вимог до управління й типу робочого 
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механізму. Натомість у значній більшості робіт 
питання порівняння цих систем зводяться до уза-
гальненого їх аналізу за схемотехнічною складністю 
реалізації або якістю процесу регулювання. 

Так, САУ зі скалярним управлінням є найбільш 
технічно простими і, завдяки відносно низькій вар-
тості перетворювача частоти (ПЧ), широко викорис-
товуються для приводу механізмів, що не висувають 
високих вимог до якості регулювання швидкості. 
Основним недоліком роботи таких систем є немож-
ливість одночасного регулювання показників швид-
кості й моменту на валу двигуна.  

САУ з векторним управлінням порівняно зі ска-
лярним мають вищу продуктивність, дозволяють 
домогтися високої точності регулювання швидкості, 
збільшення діапазону управління й швидкості реак-
ції на зміну навантаження. ПЧ, що використовують 
даний принцип управління, мають порівняно високу 
вартість і застосовуються в механізмах із підвище-
ними вимогами до якості регулювання швидкості. 
Недоліками роботи й проектування таких систем є 
велика обчислювальна складність, великі коливання 
швидкості при постійному навантаженні та необхід-
ність завдання параметрів двигуна.  

Крім того, у наш час розроблено невелику кіль-
кість асинхронних електроприводів із квазівектор-
ним управлінням, в яких поряд із простою техніч-
ною реалізацією скалярного управління вдається 
досягти нормованих якостей перехідних процесів 
векторного управління. На сьогодні цей принцип є 
перспективним для використання через значну кіль-
кість економічних і технічних переваг при побудові 
систем електроприводів за його положеннями. 

Таким чином, метою даного дослідження є роз-
робка рекомендацій інженерно-прикладного харак-
теру, спрямованих на підвищення ефективності 
роботи різних типів робочих механізмів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
Розробка моделей САУ ЧРАЕП 
Для порівняння принципів управління електроп-

риводом було обрано найпоширенішу структуру 
ЧРАЕП на базі напівпровідникового перетворювача 
частоти з ланкою постійного струму, некерованим 
випрямлячем (НВ) і автономним інвертором напру-
ги (АІН) із широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ) 
вихідної напруги (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема ЧРАЕП із ПЧ на базі АІН–ШІМ 
 
Для побудови структурних схем САУ ЧРАЕП 

було використано математичні моделі асинхронного 
двигуна з короткозамкненим ротором для різних 
принципів управління: 
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де індекси “S”, “R” вказують на приналежність ве-
личини до статора чи ротора; індекси “x”, “y” вка-
зують на приналежність величини проекції вектора 
певній осі в системі координат (х,у); ,, IU  – 
відносні значення напруги, струму, потокозчеплен-
ня; k – відносна частота обертання системи коор-
динат; k – абсолютне ковзання; r – відносне зна-
чення активного опору; x – відносне значення 
індуктивного опору розсіювання; m  – відносне 
значення в повітряному зазорі; j – уявна одиниця; 

mL  – еквівалентна взаємна індуктивність ротора та 
статора; u, i, , R, X – напруга, струм, потокозче-
плення, активний опір, реактивний опір;   – кутова 
частота обертання ротора АДКР; T  – постійна часу; 

R
  – кутова частота обертання системи координат, 
що орієнтована віссю х за вектором потокозчеплен-
ня ротора АДКР; k  – коефіцієнт магнітного зв'язку; 
M  – електромагнітний момент АДКР; cM – момент 
опору АДКР; J  – момент інерції ротора АДКР;  
 – коефіцієнт розсіювання АДКР; D – символ ди-
ференціювання за часом. 

На базі обраної структури ЧРАЕП, математичних 
моделей асинхронної машини для різних принципів 
управління й матеріалів [9, 10] для подальшого дос-
лідження були розроблені структурні схеми систем 
автоматичного управління ЧРАЕП, які зображені на 
рис. 2–4. 
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Рисунок 2 – Структурна схема САУ ЧРАЕП зі скалярним управлінням 

 

 
Рисунок 3 – Структурна схема САУ ЧРАЕП з векторним управлінням 

 

 
Рисунок 4 – Структурна схема САУ ЧРАЕП з квазівекторним управлінням 

 
Структурна схема САУ ЧРАЕП зі скалярним 

управлінням (рис. 2) містить налаштований на мо-
дульний оптимум контур регулювання швидкості 
двигуна. Складовими частинами контуру є пропор-
ційно-інтегральний (ПІ) регулятор швидкості (РШ), 
перетворювач частоти (ПЧ) і асинхронний двигун 
(АД). Дана структурна схема призначена для управ-
ління двигуном на робочій ділянці механічної хара-
ктеристики, тобто є найпростішою реалізацією за-
мкненої системи зі скалярним управлінням.  

Структурна схема САУ ЧРАЕП з векторним 
управлінням (рис. 3) має налаштовані на модульний 
оптимум два зовнішніх контури регулювання: моду-
ля потокозчеплення ротора |Ψ2| з ПІ-регулятором 
потокозчеплення (РП) і кутової швидкості машини 
ω з пропорційним (П) регулятором швидкості (РШ), 
а також два підпорядкованих їм однакових за пара-
метрами внутрішніх контури регулювання намагні-
чувальної (І1х) і активної (І1у) складових струму 
статора з ПІ-регуляторами струму (РС1 і РС2). Слід 
зазначити, що дана структурна схема побудована з 
урахуванням орієнтації обертової системи коорди-
нат (х,у) за узагальненим вектором потокозчеплення 
ротора двигуна, що дозволяє виключити всі перех-
ресні зворотні зв’язки, а кількість блоків множення 
скоротити до одного.  

Структурна схема САУ ЧРАЕП із квазівектор-
ним управлінням (рис. 4) містить налаштований на 
модульний оптимум контур регулювання кутової 
частоти обертання ротора ω з П-регулятором часто-
ти (РЧ), а також підпорядкований йому внутрішній 
контур регулювання активної складової струму 
статора (І1у) з ПІ-регулятором струму (РС). Також у 
схемі враховується вплив ковзання на швидкість 
ротора двигуна, що дозволяє стабілізувати частоту 
обертання ротора, і вводиться стабілізація потокоз-
чеплення ротора, завдяки чому величина завдання 
намагнічувальної складової струму статора (І1х) 
підтримується постійною, тому в структурній схемі 
немає зовнішнього контуру регулювання потокоз-
чеплення, а також використовується лише один 
регулятор струму. 

На основі обраних схем були проведені розраху-
нки параметрів двигуна А112М2 потужністю  
7,5 кВт, знайдені передаточні функції кожної систе-
ми й розроблені відповідні моделі в передавальних 
ланках у середовищі Matlab/Simulink.  

Дослідження перехідних і енергетичних процесів 
САУ ЧРАЕП 

Для подальшого дослідження було проведено 
моделювання перехідних і енергетичних процесів 
САУ ЧРАЕП при роботі на різні типи навантажень: 
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режим холостого ходу, номінальне, лінійне й венти-
ляторне.  

Деякі отримані результати моделювання надані 
на рис. 5–11. При цьому використовуються наступні 

позначення: ω – кутова швидкість обертання ро- 
тора, М – електромагнітний момент, ω* – сигнал 
завдання контуру швидкості, Мс – момент наванта-
ження. 

 

 
а) 

 

 
б) 

 

 
в) 

Рисунок 5 – Розгін до номінальної швидкості й гальмування до нуля ЕП при холостому ході: 
а) при скалярному; б) при квазівекторному; в) при векторному управлінні 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 6 – Розгін до номінальної швидкості й гальмування до нуля ЕП при номінальному навантаженні: 
а) при скалярному; б) при квазівекторному; в) при векторному управлінні 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 7 – Розгін до номінальної швидкості й гальмування до нуля ЕП при лінійному навантаженні: 
а) при скалярному; б) при квазівекторному; в) при векторному управлінні 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 8 – Розгін до номінальної швидкості й гальмування до нуля ЕП при вентиляторному навантаженні: 
а) при скалярному; б) при квазівекторному; в) при векторному управлінні 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 9 – Електромеханічні процеси накиду номінального навантаження при різних швидкостях  
(1 – скалярна САУ; 2 – квазівекторна САУ; 3 – векторна САУ):  

а) при ωном; б) при 0,5 ωном; в) при 0,1 ωном 
 

                       а)                                                               б)                                                                в) 

Рисунок 10 – Енергозатратність процесу розгону двигуна при різних типах навантажень: 
а) при номінальному; б) при лінійному; в) при вентиляторному навантаженні 

 

                       а)                                                               б)                                                                в) 

Рисунок 11 – Енергозатратність процесу гальмування двигуна при різних типах навантажень: 
а) при номінальному; б) при лінійному; в) при вентиляторному навантаженні 

 
На рис. 5–8 показано граничні за швидкодією 

(виходячи із заданого струмообмеження) процеси 
розгону від нуля до номінальної швидкості й  
гальмування від номінальної швидкості до нуля  
ЕП при холостому ході (рис. 5), номінальному  
навантаженні (рис. 6), лінійному навантаженні  
(рис. 7), вентиляторному навантаженні (рис. 8)  
при скалярному, квазівекторному і векторному 
принципах управління. На рис. 9 показані  
електромеханічні процеси, які відбуваються  
при накиді номінального навантаження на різних 
швидкостях двигуна (при ωном, 0,5 ωном, 0,1 ωном).  
На рис 10, 11 зображено гістограми, які кількісно 
відображають енергозатратність процесів розгону й 
гальмування двигуна при різних типах наван- 
тажень. 

 

Порівняння якості регулювання САУ ЧРАЕП з 
різними принципами управління 

У функції показників регулювання було обрано: 
параметри якості перехідного процесу (час розгону, 
гальмування, перерегулювання, статична похибка), 
глибина провалу швидкості при різких скачках на-
вантаження, енергозатратність процесів розгону й 
гальмування.  

У табл. 1 показані кількісні значення якісних по-
казників регулювання для ЧРАЕП, отримані із часо-
вих діаграм на рис. 5–11 для скалярної, квазівектор-
ної й векторної систем управління. Майже всі вони 
надані у відносних величинах, що робить їх придат-
ними для оцінки й проектування систем із різними 
значеннями потужності. Кольором виділені найкра-
щі значення показників регулювання. 
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Таблиця 1 – Порівняння якості регулювання ЧРАЕП при різних принципах частотного управління 

Назва параметра САУ Тип наванта-

ження 

Принцип частотного управління 

скалярний квазівекторний векторний 

 
Час розгону від нуля до номінальної швидкості, с 

х.х. 1,133 0,988 0,35 
ном. 1,142 1 0,545 
лін. 1,2 0,96 0,45 

вент. 1,247 0,98 0,42 
 

Відношення перерегулювання швидкості  
при розгоні до номінальної швидкості, % 

х.х. 0,015 0 0,00008 
ном. 0,014 0 0,0002 
лін. 0,009 0 0,0002 

вент. 0,008 0 0,0002 
 

Час гальмування від номінальної швидкості  
до зупинки, с 

х.х. 1,14 0,96 0,37 
ном. 1,13 0,8 0,28 
лін. 1,16 0,85 0,32 

вент. 1,17 0,93 0,33 
Відношення енергії, що витрачається  

при розгоні, до номінальних витрат енергії  
двигуна, % 

х.х. 110,7 50,7 47,25 
ном. 111,03 50,32 46,87 
лін. 105,55 50,26 46,84 

вент. 103,27 50,27 46,84 
Відношення енергії, що витрачається  

при гальмуванні, до номінальних витрат енергії 
двигуна, % 

х.х. 105,6 52,2 44,6 
ном. 105,6 62,9 46,74 
лін. 105,8 56,9 63,85 

вент. 105,7 53,1 59,55 
Відношення динамічного провалу швидкості  

при накиді номінального навантаження  
до номінальної швидкості, % 

 3,48 0,36 0,44 

 
Відношення статичної похибки швидкості  

до номінальної швидкості, % 

х.х. 0,2 0,02 0,07 
ном. 0,05 0,5 0,43 
лін. 0,09 0,48 0,43 

вент. 0,05 0,48 0,42 
 

Рекомендації 
Аналіз отриманих даних дозволив розробити ре-

комендації інженерно-прикладного характеру, які 
дозволять мінімізувати й оптимізувати процес вибо-
ру найефективнішого принципу частотного управ-
ління електроприводом залежно від вимог до управ-
ління й типу робочого механізму: 

1) для систем з високими вимогами до якості пе-
рехідних процесів найкраще використовувати век-
торні САУ; 

2) при розробці нединамічних систем, які харак-
теризуються функціонуванням, здебільшого в стаці-
онарних режимах, із плавними режимами пуску й 
гальмування оптимально використовувати скалярні 
САУ; 

3) при розробці енергозберігаючих ЕП із частими 
змінами режимів роботи доцільно використовувати 
як векторні, так і квазівекторні САУ; 

4) для систем із різкими скачками навантаження 
необхідно використовувати тільки квазівекторні й 
векторні САУ; натомість скалярні САУ не рекомен-
дується використовувати в таких системах, особли-
во при зменшенні робочих значень кутової швидко-
сті; 

5) для систем, в яких є вимоги до високої точно-
сті підтримки швидкості обертання або необхідність 

позиціонування валу, не рекомендується проводити 
налаштування контуру швидкості векторних і квазі-
векторних САУ на модульний оптимум. Для забез-
печення астатичного регулювання кутової швидкос-
ті в стаціонарних режимах роботи ЕП можливе на-
лаштування контуру швидкості вищезазначених 
САУ на симетричний оптимум, що не суперечить 
загальновизнаним працям в області дослідження 
ЧРАЕП, наприклад [8]. 

Слід зазначити, що отримані рекомендації сто-
суються робочих механізмів з усіма досліджуваними 
типами навантажень. 

Розрахунок економічної ефективності регулю-
вання ЧРАЕП з різними принципами управління 

Для аналізу економічної ефективності регулю-
вання ЧРАЕП з різними принципами управління був 
проведений розрахунок грошових витрат за викори-
стану електроенергію за місяць роботи обладнання в 
повторно-короткочасному режимі із впливом пуско-
вих процесів і електричним гальмуванням (S5). При 
цьому станом на січень 2016 року тарифи на елект-
роенергію для підприємств ІІ класу напруги  
(до 27,5 кВ) становили 1,9073 грн/кВт·год. 

Розрахунки були проведені для різних значень 
тривалості включення ТВ (25, 40, 60 %) і різної кі-
лькості включень за годину Z (60, 120, 360).  
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На рис. 12 надані грошові витрати (С, грн) для  
ТВ = 60 % і різних значень Z (60, 120, 360). 

 

 
Рисунок 12 – Витрати на електроенергію при роботі 

скалярної, квазівекторної, векторної САУ  
при ТВ=60 % і різних значеннях Z (60, 120, 360) 

 
Так, витрати за місяць роботи обладнання з век-

торним управлінням при найбільш тяжкому режимі 
(ТВ = 60 %, Z = 360) складають 7674 грн, із квазіве-
кторним – 7984 грн, зі скалярним – 8824 грн. Тобто 
економія при роботі векторної САУ складає 13 %, 
або 1150 грн порівняно зі скалярною САУ. Системи 
з квазівекторним управлінням є проміжними за ви-
тратами енергії і, відповідно, фінансів. 

ВИСНОВКИ. Проведений у роботі порівняльний 
аналіз принципів управління частотно-регульованим 
електроприводом і розроблені рекомендації дозво-
ляють оптимізувати процес проектування електроп-
риводу залежно від сфери його застосування. Зага-
лом можна відмітити наступне. 

1. Векторні САУ мають найкращу швидкодію й 
енергоефективність незалежно від типу виробничо-
го механізму, крім того, такі системи менш чутливі 
до накиду (скиду) навантаження. Використання цих 
систем є найбільш економічно вигідним. 

2. Квазівекторні САУ мають проміжні значення 
швидкодії й якості перехідних процесів незалежно 
від типу виробничого механізму. Як і векторні САУ, 
вони мають високу енергоефективність і менш чут-
ливі до накиду (скиду) навантаження.  

3. Скалярні САУ мають найгірші показники яко-
сті перехідних процесів, енергоефективності й еко-
номічної ефективності порівняно з квазівекторними 
й векторними САУ. Також вони є дуже чутливими 
до зміни навантаження, проте можуть бути викорис-
тані в нединамічних системах, які характеризуються 
функціонуванням, здебільшого в стаціонарних ре-
жимах, з плавними режимами пуску й гальмування 
(наприклад, в електроприводах насосів, вентилято-
рів, компресорів).  

Отримані кількісні й якісні оцінки порівняння 

принципів управління можуть бути використані при  
проектуванні САУ ЧРАЕП з різними значеннями 
потужності.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PRINCIPLES TO CONTROL THE FREQUENCY-CONTROLLED 
ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE 

O. Burov, N. Vlasiuk 
Zaporizhia State Engineering Academy 
prosp. Sobornyi, 226, Zaporizhia, 69006, Ukraine. Е-mail: nata181292@mail.ru 
Purpose. Developing the recommendations for the effective employment of scalar, vector and quasivector prin-

ciples to control the frequency-controlled asynchronous electric drive depending on the type of working mechanism. 
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Methodology. The models of systems with a scalar, vector and quasivector frequency control principles are developed. 
A study of transient and energy processes of these systems at work with various types of loads: a mode of idling, no-
minal load, linear load and fan load are carried out. For comparison the principles of frequency control the indices of 
regulation such as parameters of quality of the transient process (time of acceleration, of braking, the overshoot, static 
error), the depth of the failure of speed at sharp jumps load, energy consumption of acceleration and braking processes 
were chosen as a criterions. Results. The quantitative values of indices of regulation systems with different principles of 
control are received. The results were analyzed and appropriate recommendations were developed. Systems with vector 
control have the best showing of the quality of transients and energy efficiency, they are the least responsive to load 
changes. Systems with scalar control have the worst showings and they are very responsive to load changes, so they are 
not recommended to use in similar systems. Systems with quasivector control hold an intermediate position. A calcula-
tion of economic efficiency of regulation developed systems was conducted and was found that the most cost-effective 
is the use of the systems with vector and quasivector control, costly – systems with scalar control. Originality. The 
qualitative and quantitative evaluation of systems are received  and appropriate scientific applied recommendations are 
developed. Practical value. The obtained quantitative values are suitable for evaluation systems with different power 
values. Recommendations allow to optimize the process of designing electric drive depending on its scope. References 
10, tables 1, figures 12. 

Key words: asynchronous electric drive, scalar control, vector control, quasivector control. 
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