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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Незважаючи на те,
що на зміну минулому століттю, названому століттям енергетики, прийшло століття інформації, а
суспільство з індустріального перетворюється на
інформаційне, більшість технологічних процесів у
різних галузях діяльності людини, як і раніше, пов'язана з генерацією, перетворенням і споживанням
електричної енергії. Електромеханічні системи
(ЕМС) є основою комплексної автоматизації виробничих і технологічних процесів та визначають технічний прогрес і ефективність у всіх сферах народного господарства. Необхідність розробки нових і
модернізації існуючих ЕМС ставить задачі їх дослідження та діагностики для підготовки фахівців у
галузі проектування й технічної експлуатації.
Потужним засобом дослідження процесів функціонування ЕМС є дослідження на основі математичних моделей – комп’ютерне моделювання, яке
забезпечує оперативний розрахунок усталених і
перехідних режимів роботи в штатних і нештатних
режимах.
На даний час у всьому світі накопичений великий досвід із дослідження ЕМС у складі різноманітних енергетичних об’єктів і процесів, що в них відбуваються. Значною мірою це належить і до систем
електроприводу, в яких протікають складні процеси,
що пов’язані з передачею енергії від однієї ланки до
іншої, а також з електромагнітним і електромеханічним перетворенням енергії.
При дослідженні складних нелінійних систем зазвичай виконується певна ідеалізація елементів, що
до неї входять. Це дозволяє, з одного боку, спростити модель і підвищити ефективність модельного
експерименту, з іншого – сфокусувати увагу на
явищах, що досліджуються, або чинниках, вплив
яких досліджується. У загальному випадку постанова модельного експерименту включає виконання
таких етапів:
– формулювання мети та задач досліджень;
– обґрунтування ступеня ідеалізації об’єкта та
формулювання припущень;
– побудова математичної моделі процесу або
об’єкта;
– вибір або розробка чисельного методу
розв’язання рівнянь математичної моделі;
– програмна реалізація чисельного методу;
– тестування й налагодження математичної моделі;
– аналіз результатів моделювання, оцінка їх
адекватності; у випадку неадекватних результатів
модель коригується або доповнюється (з можливим
поверненням до будь-якого з попередніх етапів).
У той же час слід мати на увазі, що постійне підвищення рівня розвитку обчислювальної техніки
(наприклад, створення кластерних систем, багатоядерних процесорів або застосування методів паралельного виконання розрахунків) дозволяє відповідно підвищувати складність моделі. Але обсяг аналітичної роботи при дослідженні ЕМС за допомогою
математичного моделювання за останні кілька деся-

тиліть зовсім не зменшився, відбувся лише його
перерозподіл. Якщо раніше вся аналітика була умовно «рівномірно» розподілена на етапах синтезу й
аналізу математичних моделей електромеханічних
перетворювачів енергії, то тепер усе більше концентрується на етапі синтезу моделі.
Системи електроприводу відповідно до найбільш
загальної класифікації (за типом електричного двигуна), як відомо, поділяються на системи електропривода постійного та змінного струму. Двигуни
постійного струму як елементи регульованого електропривода при певних припущеннях можуть бути
надані у вигляді лінійного одноканального об‘єкта
керування. Стосовно двигунів змінного струму (зокрема, асинхронні, синхронні), що на теперішній час
є більш поширеними у промисловості, то вони є
нелінійними
багатовимірними
динамічними
об’єктами, математичне моделювання яких у будьякому програмному середовищі потребує від дослідника значно більшої кваліфікації, яка полягає у
більш глибокому розумінні методів чисельного
розв’язання диференціальних рівнянь, досвіді адекватного вибору методів і параметрів чисельного
інтегрування. До того ж перетворення систем рівнянь до іншої форми, наприклад, запис відносно
струмів, рішення яких при певних параметрах може
мати нестійкий характер.
Ситуація ускладнюється тим, що на динаміку
машин змінного струму впливають нарізно й у поєднаннях такі чинники, як насичення магнітної системи, витіснення струму, наявність контурів вихрових струмів, форма напруги тощо. У зв’язку із цим
часто виникає необхідність у застосуванні методів
обробки нелінійних табличних функцій (апроксимація, інтерполювання). Ще більш складною задачею є
моделювання систем регульованого електроприводу
з напівпровідниковими перетворювачами енергії,
що описуються диференціальними рівняннями з
розривними правими частинами.
Метою роботи є дослідження особливостей чисельного розв’язку систем диференціальних рівнянь
моделей електромеханічних систем у програмному
середовищі Matlab.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Аналіз технологій і методів дослідження електромеханічних систем
Дослідження ЕМС на даний час виконується різними методами [1, 2], які можна поділити на теоретичні й експериментальні. Теоретичні методи базуються на використанні рівнянь балансу: енергії,
маси, імпульсу, моменту та ін. Цей підхід може
досить ефективно використовуватися для дослідження відносно простих систем, що складаються з
добре відомих і вивчених елементів. Математична
модель системи посідає центральне місце в процесі
математичного дослідження. Від її адекватності
цілком залежить отриманий результат. Процес формування моделі системи або технологічного процесу, що досліджується, можна надати у вигляді схеми
(рис. 1). З розширенням використання засобів обчи-

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2017 (38)
34

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ
слювальної техніки в дослідженні ЕМС об'єм аналітичної роботи не зменшився. Відбувся його перерозподіл. Якщо раніше аналітика була умовно «рівномірно» розподілена на етапах синтезу й аналізу
математичних моделей електромеханічних перетворювачів енергії, то тепер аналітика все більш складна й концентрується на етапі синтезу моделі.
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Рисунок 1 – Процес формування
математичної моделі
Саме складність аналітики синтезу моделей не
дозволяє використовувати аналітичні методи дослідження ЕМС на етапі аналізу й вимагає залучення
комп'ютерних технологій.
У цьому випадку може бути ефективним використання потужних чисто математичних і об'єктноорієнтованих пакетів програм, таких, як, наприклад,
математичний пакет Mathematica, MatLab – інтерактивна система для виконання інженерних і наукових
розрахунків, MatCad – середовище для виконання на
комп'ютері різноманітних математичних і технічних
розрахунків, Model Vision Studium – комп'ютерна
лабораторія для моделювання й дослідження складних динамічних систем, WorkBench – пакет розробки електричних схем та ін., що дозволяють автоматизувати процеси синтезу й аналізу об'єктів, які
вивчаються.
Проте існує низка ЕМС, де аналітична складність
етапу синтезу забезпечує появу математичних моделей таких аналітичних конструкцій, до яких неможливо або неефективно застосування згаданих вище
програмних засобів. Прикладом такого об'єкта є
багатодвигунний електропривод, в якому електричні
машини знаходяться в єдиній системі електропостачання.
При створенні математичної моделі складної системи, яка складається з відомих і більш простих
елементів, об’єднаних єдиним процесом, необхідно
враховувати можливі складні взаємозв’язки між
окремими елементами. Такі взаємозв’язки можуть
значною мірою впливати на загальну математичну
модель і навіть змінювати її вигляд.
Експериментальні методи дослідження ЕМС дозволяють створювати математичні моделі складних
процесів на основі обробки вхідних і вихідних сигналів системи. Проте експериментальні дослідження
є досить трудомісткими й потребують спеціального
обладнання.
Найпоширенішим методом для вирішення задач
проектування й дослідження різноманітних пристроїв є математичне моделювання, яке з розвитком

універсальних та спеціалізованих прикладних
комп’ютерних програм досягло якісно нового рівня
моделювання віртуальної реальності (virtual reality),
або доповненої реальності (augmented reality). Різні
пакети програм відрізняються один від одного своїм
призначенням, універсальністю, можливостями,
вартістю тощо. Серед найбільш відомих світових
лідерів у галузі створення пакетів для моделювання
та тренажерних технологій на їх основі можна назвати:
Raytheon Training, США. Є потужною організацією по інтегрованих експертних системах і керуванню, що забезпечує потреби підготовки фахівців і
тренувальних продуктів/послуги для військових і
комерційних організацій в усьому світі. У галузі
тренажерів керування повітряним рухом – головний
постачальник систем і устаткування по всьому світу.
Thomson Training & Simulation, Великобританія,
США, Франція. Серед продукції, що випускається:
польотні тренажери, повномасштабні польотні імітатори, тренажери для водіїв бойових машин, що
імітують усі типи ландшафту й різні погодні чинники в умовах збоїв устаткування й вогню супротивника; лазерні тренажери для операторів протитанкових керованих снарядів; безпечні для очей лазерні
імітатори стрільби; тренажери для операторів авіаційних і танкових систем озброєння.
MedSim Advanced Medical Simulations, Ltd. У
компанії створений дуже реалістичний і постійно
вдосконалюваний медичний тренажер для відпрацьовування навичок діагностики й відповідних дій
медичного персоналу.
Тренажерні технології створюються й у країнах
СНД. Розробляються тренажери ядерних електростанцій, військового призначення, авіаційні й залізничні; з'явилися тренажери для лоцманів, рибальського флоту й навіть для художнього проектування.
Істотним розвитком ідеї комп'ютерних тренажерів є використання в них віртуального навколишнього середовища (віртуальної реальності VR). Серед організацій, що займаються використанням VR
у навчанні й тренажерних технологіях, можна назвати наступні:
фірма Ford Motor: використовує віртуальну реальність при проектуванні й конструюванні автомобілів;
фірма Northrop: використовує віртуальну реальність для цифрової зборки літака, що випереджає
його реальне виробництво;
компанія Rockwell International розробила програмний засіб (ПЗ), що дозволяє інженерам фірми
перевіряти припасування деталей, не виготовляючи
їх фізичні моделі;
підрозділ аерокосмічної фірми Boeing: використовує інтерфейс віртуальної реальності, оцінюючи
зручність доступу до кабіни літака при проведенні
регламентних робіт;
компанія Volvo: використовує технологію віртуальної реальності на різних етапах проектування,
конструювання, виготовлення й випробувань авто-
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мобілів.
Найбільш наближеними до реальності методами
дослідження ЕМС є методи, засновані на дослідженні тривимірних електромагнітних та теплових
полів, які використовують диференціальні рівняння
в часткових похідних.
Для реалістичного моделювання ЕМС з таким
підходом використовуються програмні пакети
ANSYS Maхwell, COMSOL Multiphysics, FEMM,
Elcut [3].
Для дослідження й проектування електронних
компонентів силової та мікроелектронної техніки
добре зарекомендували себе прикладні пакети, в
основі яких використовувалася технологія моделювання складних та надскладних електричних кіл
SPICE, такі як ORCAD9, PROTEUS, REALISE
DESIGHNLAB, CIRCUIT MAKER.
Досить складним завданням у процесі математичного моделювання ЕМС є поєднання моделей напівпровідникових перетворювачів з моделями електричних двигунів. Таку задачу з високою точністю
дозволяють вирішувати програми MATLAB/
SIMULINK, ANSYS SIMPLORER. для створення
віртуальних лабораторій найчастіше використовують програмні пакети LABVIEW, MATLAB,
ELECTRONICS WORKBENCH та деякі інші.
Одним із найпоширеніших програмних комплексів, призначених для моделювання систем керування, є пакет MATLAB, розроблений фірмою
MathWorks. Цей програмний комплекс широко застосовується для синтезу, аналізу, ідентифікації й
оптимізації самих різноманітних систем керування:
лінійних і нелінійних, неперервних і дискретних,
робастних і предиктивних, систем з елементами
нечіткої логіки та штучних нейромереж.
До інструментів пакету MATLAB входить програма структурного математичного моделювання
Simulink, основною особливістю якої є необхідність
створення на базі математичного опису досліджуваного об’єкта його структурної схеми.
Особливості моделей і моделювання асинхронних
двигунів
Питання математичного опису й моделювання
асинхронних машин у літературі часто розглядаються спільно з питанням аналізу та синтезу різноманітних систем автоматизованого електроприводу
на базі АД. Тому потрібну інформацію з цього питання можна знайти не тільки у джерелах, присвячених безпосередньо моделюванню [1, 4–8], але й у
технічній літературі з електричних машин та систем
керування електроприводами зарубіжних [9–14],
російських [15–20] і українських [21, 22] авторів.
Трифазний асинхронний двигун з точки зору теорії автоматичного керування є нелінійним багатомірним об'єктом із досить складною структурою.
При його математичному описі величезне значення
має коректність прийнятих у кожному конкретному
випадку припущень. Різноманітність математичних
моделей АД пов'язана зі способом живлення двигуна, з особливостями його конструкції (фазний ротор,

біляча клітка, подвійна біляча клітка), зі зробленими
при математичному описі припущеннями, із системою координат, у якій виконано його математичний
опис, зі складом вхідних і вихідних сигналів моделі
та із системою прийнятих відносних величин (у разі
їх використання).
Моделі асинхронних двигунів (АД), для яких
вхідними сигналами є напруги статора, будемо називати напруговими, а моделі, в яких вхідними сигналами є струми статора, – струмовими. Перші
використовують при моделюванні двигунів, що
живляться від джерел змінної електро-рушійної
сили (ЕРС), а другі – при живленні двигунів від
джерел змінного струму. Наприклад, при частотному керуванні АД застосовуються перетворювачі
частоти з автономними інверторами напруги (АІН)
та з автономними інверторами струму (АІС).
Залежно від прийнятої системи координат (СК)
моделі асинхронних двигунів розподіляються на
моделі y природних трифазних системах координат
статора (АВС) та ротора (abc), моделі у двофазних
ортогональних системах координат та моделі з використанням ефективних або амплітудних значень
електромагнітних сигналів (назвемо їх умовно однофазними моделями).
«Однофазні» моделі відрізняються більш-менш
точним відображенням статичних властивостей АД,
дуже спрощеним відображенням динамічних властивостей та відсутністю інформації про миттєві
значення фазних сигналів. Отже, їх доцільно використовувати переважно для дослідження двигунів,
що працюють у тривалому режимі роботи або при
малих діапазонах регулювання швидкості. Це стосується систем «тиристорний регулятор напруги
(ТРН)–АД»,
асинхронно-вентильних
каскадів
(АВК), двигунів з реостатним пуском. Ще більш
спрощені лінійні «однофазні» моделі АД часто застосовують при дослідженні технологічних процесів, які протікають значно повільніше, ніж електромагнітні процеси у двигуні.
Трифазні моделі у природних фазних координатах статора та ротора характеризуються високим
порядком системи диференціальних рівнянь, що
описують двигун, наявністю в моделі гармонічних
коефіцієнтів та необхідністю вирішення на кожному
кроці чисельного інтегрування системи лінійних
рівнянь зі змінними коефіцієнтами для визначення
струмів статора й ротора. Ці недоліки компенсуються можливістю дослідження різноманітних несиметричних режимів.
Двофазні моделі розподіляються між собою залежно від швидкості обертання системи координат
та її орієнтації, а також від наявності в них тих чи
інших сигналів. Вони створюються за допомогою
розкладання просторових (узагальнених) векторів
фазних величин на ортогональні осі відповідних СК;
одна з осей при цьому умовно вважається дійсною,
інша – уявною.
За швидкістю обертання ортогональні СК розподіляються на нерухомі, або стаціонарні ( k  0 ), та
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обертові ( k  0 ). СК, що обертаються з кутовою
швидкістю, яка дорівнює кутовій частоті джерела
живлення АД ( k  2f s ), називають синхронними.
За орієнтацією ортогональні системи розділяються на СК, прив’язані до однієї з електричних
осей статора або ротора (зазвичай А і a відповідно),
та СК, прив’язані до будь-якого з узагальнених
(просторових) векторів фазних величин АД: напруги
або ЕРС статора або ротора; струму статора, ротора
або струму намагнічування; потокозчеплення статора, ротора або потокозчеплення у повітряному зазорі. Зазвичай дійсна вісь ортогональної СК спрямовується упродовж відповідного вектору або «електричної» осі, а уявна – повернута відносно дійсної на
кут 90 º проти годинникової стрілки. Узагальнений
вектор ~
 , за яким орієнтована СК, називають опорним.
Особливістю обертових систем координат, орієнтованих за деяким опорним вектором, є те, що
дійсна складова опорного вектора дорівнює амплітудному значенню відповідного фазного сигналу
( re  m ), а уявна складова цього вектора відсутня,
тобто дорівнює 0 ( im  0 ). Це призводить до зменшення загальної кількості сигналів у моделі та, відповідно, до її спрощення.
Найчастіше при створенні двофазних моделей та
виконанні еквівалентних координатних перетворень
використовують такі СК:
 нерухому (стаціонарну) СК статора, в якій
дійсна ось суміщається з віссю А статора;
 рухому СК із довільною швидкістю обертання;
 прив’язану до осі a ротора рухому СК ротора;
 синхронні обертові системи координат, орієнтовані за вектором напруги статора або (для струмових моделей) – за струмом статора;
 обертові системи координат, орієнтовані за
вектором потокозчеплення ротора, за вектором потокозчеплення статора або за вектором потокозчеплення у повітряному зазорі (потокозчеплення намагнічування).
Моделі АД у синхронних обертових системах
координат статора зручно використовувати для
синтезу та дослідження систем скалярного частотного керування та пристроїв плавного пуску асинхронних двигунів, оскільки вхідними сигналами таких моделей є частота та амплітуда напруги або
струму статора.
Моделі АД в обертових системах координат, орієнтованих за векторами потокозчеплення, використовуються для синтезу та аналізу різноманітних
систем векторного керування (СВК). Зокрема, орієнтація за потокозчепленням ротора застосовується у
так званих полеорієнтованих СВК (FOC – Field
Oriented Control), а орієнтація за потокозчепленням
статора – у СВК із прямим керуванням моментом
(DTC – Direct Torque Control). Усі фазні величини в
таких системах координат втрачають свою періоди-

чність, що значно спрощує синтез регуляторів.
Усі обертові СК є окремими випадками рухомої
СК з довільною швидкістю обертання. Рухома СК
ротора, прив’язана до осі a ротора, застосовується
для проміжного перетворення фазних сигналів ротора в будь-які інші ортогональні СК.
Двофазні моделі порівняно з трифазними мають
менший порядок і більш прості залежності для розрахунку струмів і моментів. Проте вони не можуть
застосовуватися для дослідження несиметричних
режимів. Точніше, для дослідження несиметричних
режимів можна створити двофазні моделі, але вони
будуть набагато складнішими та залежними від
різновиду досліджуваного режиму.
Необхідно відзначити, що всі двофазні моделі
отримують із трифазних методом еквівалентних
координатних перетворень, тобто всі вони теоретично в однакових умовах при правильно обраних
методах і параметрах розрахунку перехідних процесів повинні давати практично однакові результати.
Можливі лише невеликі відхилення в чисельних
даних, практично не помітні при візуалізації перехідних процесів.
Вибір системи координат та конфігурації моделі,
тобто складу вхідних та вихідних сигналів, залежить
від структури системи керування, зокрема від сукупності сигналів, за допомогою яких зорганізуються
зворотні зв'язки, та від особливостей джерела живлення двигуна.
Щоб отримати більш-менш доступні для дослідження математичні моделі АД, при їх розробці на
першому етапі зазвичай роблять такі допущення:
 намагнічувальні сили обмоток розподілені
синусоїдально уздовж кола рівномірного повітряного зазору, тобто відсутні вищі гармоніки магнітного
потоку;
 втрати та насичення магнітних кіл у сталі статора та ротора відсутні;
 обмотки статора та ротора симетричні, тобто
фазні обмотки мають однакову кількість витків;
 комплексні опори обмоток не мають ємнісних
складових;
 параметри обмоток ротора приведені до статора;
 відсутнє явище витиснення струму з пазів;
 джерело живлення є ідеальним джерелом ЕРС
(напругові моделі) або струму (струмові моделі).
Далі моделі можуть ускладнюватись залежно від
того, яке саме із знехтуваних явищ повинно бути
досліджено.
Особливості
моделювання
АД
у
SimPowerSystems/MATLAB
У бібліотеці SimPowerSystems/Matlab міститься
типовий блок для моделювання АД, у тому числі з
урахуванням насичення сталі по шляху основного
магнітного потоку.
Вивчення
технічної
документації
блоку
Asynchronous Machine SI Units з бібліотеки
SimPowerSystems/Matlab показує, що реалізація
цього блоку заснована на рівняннях АД у нерухомій
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ортогональній системі координат α, β, 0.
Таким чином, принципово відсутня можливість
дослідження параметричної несиметрії статорних і
роторних обмоток – у вікні налаштувань параметрів
блоку відсутні відповідні параметри (рис. 2).
Це частково пов'язано з ідеологією перетворення
змінних, закладеної в перетворенні Кларка, що лежить в основі цієї моделі.
Рисунок 4 – Модель трифазного джерела живлення
Розглянемо випадок моделювання симетричного
АД, але при несиметрії напруги живлення, що для
сучасних мереж живлення є скоріше правилом, ніж
винятком.
Припустимо, що напруга симетрична: U A  U н ,
U A  U B  U н . Тоді динамічні режими пуску мають
вигляд, показаний на рис. 5.
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Рисунок 5 – Динамічні режими пуску симетричного
АД при симетричному живленні:
а) електромагнітний момент, б) кутова частота
обертання ротора
Припустимо,
що
напруга
несиметрична:
U A  0,9U í , U A  U B  U н . Тоді динамічні режими
пуску мають вигляд, показаний на рис. 6.
Рисунок 2 – Блок параметрів Asynchronous Machine
SI Units з бібліотеки SimPowerSystems
Отже, в SimPowerSystems/Matlab є можливим
дослідження тільки несиметричних режимів, викликаних несиметрією напруг живлення.
Розглянемо елементарну модель АД, що використовує SimPowerSystems/Matlab, і результати моделювання роботи АД із несиметрією напруг живлення (рис. 3). Параметри АД: номінальна потужність
800 кВт; номінальна лінійна напруга 6 кВ; номінальна частота обертання 1485 об/хв; номінальний
ККД 0,957; номінальний коефіцієнт потужності 0,9;
кратність пускового струму 6,5; перевантажувальна
здатність 2,5.

Рисунок 3 – Модель АД у SimPowerSystems/Matlab

-1
ω , cω
, c-1

M, Нм
M, Нм

150 150

3
3
10∙1010∙10

120 120

5∙1035∙103

90 90

0

0
60 60

3
3
-5∙10-5∙10

3

3

0

02

-10∙10
-10∙10

30 30

0

2 4

46

а)

6 8 t,8c t, c

0
0

02

2 4

46

б)

6 8 t,8c t, c

Рисунок 6 – Динамічні режими пуску симетричного
АД при несиметричному живленні:
а) електромагнітний момент, б) кутова частота
обертання ротора
На перший погляд, процеси на рис. 5 і рис. 6 подібні. Максимальні значеня пускового струму й
пускового моменту практично не змінились, але в
усталеному режимі момент має пусльсації з частотою 100 Гц, час розгону зріс із 6 до 6,5 с.
Основним критерієм адекватності розрахованих
процесів є сума фазних струмів, адже для АД, у
якого обмотки статора з’єднані в зірку без нульово-
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го проводу, сума струмів повинна дорівнювати нулю. Розрахунок суми фазних струмів показаний на
рис. 7.

Рисунок 7 – Сума фазних струмів статора
симетричного АД при несиметричному живленні
Якщо у випадку несиметрії напруги живлення
сума струмів не дорівнює нулю, то це свідчить про
порушення першого закону Кірхгофа й хибність
отриманих результатів.
Вказане відповідає будь-якому випадку чи то у
випадку парметричної несиметрії, чи то несиметрії з
боку мережі. І причина тому криється у структурі
самої моделі АД. Система диференціальних рівнянь
електричної рівноваги кіл статора і ротора АД у
відповідних трифазних системах координат для
миттєвих значень напруг, струмів і потокозчеплення, записана в матричній формі, має вигляд:
dΨ s

U s  R s I s  dt ;

U  R I  dΨ r .
r r
 r
dt

Рисунок 8 – Структурна схема моделі
у трифазних координатах
Параметри досліджуваного АД: номінальна потужність 90 кВт; номінальна лінійна напруга 380 В;
номінальна частота обертання 1475 об/хв; номінальний ККД 0,938; номінальний коефіцієнт потужності
0,88; кратність пускового струму 7; перевантажувальна здібність 2,7.
З аналізу отриманих процесів видно, що на вказаному проміжку часу десятивідсоткова несиметрія
активних опорів практично не змінює характер зміни струмів, моменту й кутової частоти обертання
ротора. Можна навіть стверджувати, що графіки
практично тотожні.

При ненасиченому магнітному колі машини потокозчеплення фаз статора і ротора можуть бути
виражені через струми фаз статора і ротора та відповідні само- і взаімоіндуктівності наступним чином:
Ψ s  L ss L sr  I s 
Ψ   L L  I  .
 r   rs rr   r 

Взаємні індуктивності між статорними й роторними обмотками є періодичними функціями кутового положення ротора АД.
Розробка такої моделі є добре вивченим процесом, який виконаний багатьма дослідниками
(рис. 8). Основна мета, яку переслідують при використанні такої моделі – дослідження роботи АД при
параметричній несиметрії статорних і роторних
обмоток. При цьому зазначені вище особливості не
враховуються.
На інтервалі часу 1 с виконаємо розрахунок пуску АД та накиду навантаження. Для повністю семитричного двигуна процеси зміни в часі струмів статора і ротора, моменту й кутової частоти обертання
приведені на рис. 9. На рис. 10 показані процеси при
несиметричному АД із несиметрією активних опорів
обмоток статора: R A  RC  R1 ; RB  0,9 R1 .

Рисунок 9 – Процеси зміни в часі струмів статора
і ротора, моменту і кутової частоти обертання
для симетричного АД
Проте подальший розрахунок дозволив встановити наступне. Приблизно в околі t = 3 c модель
починає втрачати обчислювальну стійкість (рис. 11).
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На нашу думку, у математичній моделі порушується виконання першого закону Кірхгофа, і в тому
числі за рахунок накопичення похибок округлення.
Забезпечення виконання першого закону Кірхгофа для струмів статора можна здійснити штучно
шляхом компенсації нульового струму:
1
I 0  I A  I B  I C  .
3
Тоді фазні струми необхідно розраховувати так:
I A  I A  I0 ;
I B  I B  I0 ;
IC  IC  I0 .
Підсистема, яка реалізує вказану штучну компенсацію нульового струму, додана до моделі АД, що
показано на рис. 12.

Рисунок 10 – Процеси зміни в часі струмів статора
і ротора, моменту і кутової частоти обертання
для несиметричного АД з несиметрією опорів
обмоток статора
Такий ефект не виникає при моделюванні повністю симетричного АД, навіть при тривалості моделювання, що дорівнює 100 хвилинам. Цей ефект не
вдається нейтралізувати при підвищенні абсолютної
й відносної точності розрахунку моделі, а також при
використанні будь-якого з доступних методів
розв’язання однорідних диференціальних рівнянь
ОДР. Практично модель АД з найпростішою параметричною несиметрією непрацездатна.

Рисунок 11 – Процеси зміни в часі струмів статора
і ротора, моменту й кутової частоти обертання
для несиметричного АД з несиметрією опорів
обмоток статора на інтервалі 6 с

Рисунок 12 – Структурна схема моделі у трифазних
координатах із підсистемою реалізації першого
закону Кірхгофа

Рисунок 13 – Процеси зміни в часі струмів статора
і ротора, моменту й кутової частоти обертання
для несиметричного АД з несиметрією опорів
обмоток статора на інтервалі 6 с із компенсацією
нульового струму
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Розрахунок процесів зміни в часі струмів статора
і ротора, моменту й кутової частоти обертання для
несиметричного АД з несиметрією опорів обмоток
статора на інтервалі 6 с із компенсацією нульового
струму показано на рис. 13.
Отримані результати свідчать, що штучне створення умов виконаня пешого закону Кірхгофа для
фазних струмів підвищує обчислювальну стійкість
розв’язку та забезпечує автоматичне виконання
фундаментальних фізичних законів.
Моделювання в MATLAB/SIMULINK електромеханічних систем з нелінійними елементами
Реальні електромагнітні та електромеханічні процеси в ЕМС, як правило, описуються жорсткими
системами диференціальних рівнянь (СДР). Разом із
тим досить часто зустрічаються швидко осцилюючі
системи, які описують високочастотні коливання, а
також локально-нестійкі системи, в рішеннях яких
ділянки з розбіжними процесами чергуються з більш
тривалими стабільними ділянками. При інтегруванні
жорстких систем необхідно забезпечити швидке загасання жорстких складових, для цього використовують неявні А- або L-стійкі методи [24, 25]. Характер
задачі може змінюватися в процесі розв’язку або при
переході від однієї змінної до іншої. Для вирішення
таких завдань можуть бути ефективними адаптивні
методи [26], розрахункові формули яких налаштовуються на систему, яку інтегрують. Досить часто зустрічаються також швидко осцилюючі системи, які
описують високочастотні коливання, а також локально-нестійкі системи, в рішенні яких ділянки з розбіжними процесами чергуються з більш тривалими стабільними ділянками [27].
Для вирішення жорстких і нежорстких задач
конкретні рекомендації наведені в [23, 24]. Проте
необхідно враховувати, що електромеханічні системи нелінійні. Нелінійність здебільшого визначається
двома причинами:
 залежністю параметрів системи (активних і
реактивних опорів, коефіцієнтів намагнічування,
коефіцієнтів посилення регуляторів і т.ін. від параметрів режиму;
 нелінійністю зв'язку параметрів режиму між
собою.
Нелінійність параметрів системи зазвичай не
враховується, виключення особливо обумовлюються, а нелінійності зв'язків параметрів режиму, як
правило, враховуються.
Часто в праві частини СДР моделей ЕМС входять напруги на виході перетворювачів енергії:
тиристорних або транзисторних; нелінійні характеристики типу «сухе тертя»  f  sign , або
«люфт»:

0 при    0 ;
f  
тощо.
   0 sign    при    0
Ці сигнали характеризуються наявністю розривів
першого роду, що дозволяє стверджувати, що СДР
моделей ЕМС належать до розривних рівнянь.

MATLAB у своєму програмному забезпеченні
містить набори методів, які дозволяють вирішувати
завдання різних типів (табл. 1, 2).
Таблиця 1 – Методи розв’язання диференціальних
рівнянь із постійним кроком інтегруваня
ode5
ode4
ode43
ode2
ode41

метод Рунге–Кутти 5-го порядку
метод Рунге–Кутти 4-го порядку
(fourthe-order Runge-Kutta formula)
метод Рунге–Кутти 3-го порядку
(Bogacki-Shampine formula)
Модифікований метод Ейлера
(improved Euler's formula/Heun's method)
метод Ейлера (Euler's method)

Таблиця 2 – Методи розв’язання диференціальних
рівнянь зі змінним кроком інтегруваня
ode45

ode23

ode113

ode15s

ode23s

ode23t

ode23tb

комбінований метод Рунге–Кутти (4–5)-го
порядку з автоматичним вибором кроку
для вирішення нежорстких СДР
(Dormand-Prince formula)
комбінований метод Рунге–Кутти (2–3)-го
порядку з автоматичним вибором кроку
для вирішення нежорстких і слабожорстких СДР
багатокроковий метод Адамса–Моултона–
Бешфорта (метод прогнозу й корекції
змінного порядку) для рішення нежорстких СДР; може бути більш
ефективним, ніж ode45, при високій точності
багатокроковий метод (1–5)-го порядку (за
замовчуванням 5-го), який базується на
формулах чисельного диференціювання
(NDFs), але може використовувати й формули зворотного диференціювання (BDFs)
відповідно до методу Гіра, спрямований
на рішення жорстких СДР
однокроковий метод, який базується на
модифікованій формулі Розенброка 2-го
порядку; для деяких жорстких СДР при
невисокій точності виявляється більш
ефективним, ніж ode15s
метод трапецій з використанням «вільного» інтерполянта для вирішення помірно
жорстких СДР
комбінований метод, який використовує
на першому етапі формулу трапецій, а на
другому – формули зворотного диференціювання другого порядку; як і метод
ode23s, може бути при невисокій точності
більш ефективним, ніж ode15s, для вирішення жорстких СДР

Як приклад об'єкта досліджень розглянемо математичну модель двомасової системи з реактивним
моментом опору механізму й зазором в передачі.
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Система рівнянь моделі має вигляд:
d1
Md  M y;
dt
d2
J2
M y  M c sign2 ;
dt
d
1  2 ;
dt


0 при   2 ;
My  
с    sign при
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8
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Ode23tb
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4
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0.1

4

(1)

моменти, відповідно, рушійний, пружний, опору;
c – коефіцієнт жорсткості;  – кут закручування
валу; 2 – зазор, рад.
Дослідження системи (1) виконано для параметрів: J1  0,1 , J 2  0,5 кгм2, M d  40 , M c  5 Нм,
c  5000 .
На рис. 14–16 показано результати досліджень
при інтегруванні системи (1) з використанням методів із постійним і змінним кроками.
Слід зазначити, що розрахунок системи з урахуванням нелінійностей вдалося виконати, тільки
попередньо відключивши опцію «Zero crossing
control» – положення «Disable All». Але й в цьому
випадку при завданні точності 10-8 методи зі
змінним кроком інтегрування не забезпечили
розрахунок і, по суті, зависли. Виняток склали
ode15s і ode23t, при цьому останній виконав розрахунок явно невірно. Зниження точності до 10-6 дозволило виконати розрахунок усіма методами. Але
при цьому добре помітна відмінність в отриманих
результатах.

0

Ode15s
Ode23t

де J1 , J 2 , 1 , 2 – моменти інерції й частоти обертання, відповідно, 1-ї і 2-ї маси; M d , M y , M c –
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Рисунок 14 – Розрахунок системи (1) з реактивним
характером моменту при точності 10-8 методами
зі змінним кроком інтегрування
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Рисунок 15 – Розрахунок системи (1) з реактивним
характером моменту при точності 10-6 методами
зі змінним кроком інтегрування
9
Ode1
8
Ode5,
Ode4,
Ode3,
Ode2

7
6
5
4
3
2
1
0

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

t, c

Рисунок 16 – Розрахунок системи (1) з реактивним
характером моменту при точності 10-4 (крокові
інтегрування) методами з постійним кроком
інтегрування
Виникає правомірне питання: які методи використовувати та яку точність задавати при розв’язанні
задач моделювання ЕМС. На сьогодні щодо
точності, а також вибору кроку інтегрування практично не існує однозначних рекомендацій. Універсальною є рекомендація встановлення кроку інтегрування на порядок менше, ніж найменша стала
часу [7].
На відомих сайтах, які забезпечують підтримку
користувачів MATLAB, рекомендації ще більш
невизначені.
Наприклад,
«вибір
вирішувача
здійснюється за результатами порівняння ефективності роботи зазначених вище вирішувачів у процесі
моделювання після запуску конкретної моделі з
урахуванням задовільної швидкості розв’язку й
одержуваної картини процесів (відсутність необгрунтованих викидів або розривів на часових
діаграмах). Зазвичай установлений за умовчанням
вирішувач ode45 використовувати для SPS-моделей
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небажано через його повільну роботу – ця рекомендація дається самим пакетом при запуску моделі»
[29]. Тобто розробники пакету не тільки не
дають зрозумілих рекомендацій, а й «підштовхують» користувачів до пошуку «прийнятного»
розв’язку, обгрунтованого лише їх власним
досвідом.
Більш детальні рекомендації можна отримати у
[30]: «Якщо рішення виявляється нестійким, то слід
обмежити порядок методу або використовувати
інший метод», або «Щоб перевірити, чи достатньо
точно виконується моделювання, слід провести
порівняльні розрахунки з різними значеннями параметра Relative tolerance (відносна похибка). Наприклад, можна провести розрахунок із заданим «за
замовчуванням» значенням цього параметра – 10-3 і
з меншим (10-4) значенням. Якщо результати розрахунків відрізняються незначно, то можна вважати,
що знайдене рішення є вірним. Якщо рішення
значно відрізняються в початковій стадії, то слід
поставити в явному вигляді досить малий початковий крок розрахунку (Initial step size)». Такі побажання знову ж таки зводять процес оцінювання
результатів моделювання, спираючись лише на досвід дослідника.
Дослідження ефективності рекомендованих
підходів [29, 30] проаналізуємо на прикладі тестової
нелінійної задачі моделювання процесів на
основі рівнянь Лоткі–Вольтерра – імітаційного
моделювання класичної системи «хижак–жертва»
[31]:
dx
 ax  bxy;
dt
dy
 cx  dxy,
dt

Рисунок 17 – Розв’язок моделі за допомогою
блоку DEE
Моделювання системи методом ode5 з постійним кроком інтегрування 10-3 на інтервалі 100 с
триває 11 хв, що значно перевищує терпіння дослідника.

x
y

(2)

де x – чисельність популяції «жертв» та a – коефіцієнт природного приросту популяції жертв, «народжуваність» або швидкість росту «жертв» у відсутності «хижаків»; y – чисельність популяції «хижаків», та b – коефіцієнт впливу популяції «хижаків»
на чисельність популяції «жертв»; c – коефіцієнт
природної смертності популяції «хижаків»; d –
коефіцієнт засвоєння біомаси «жертв» популяцією
«хижаків». Таким чином, «жертви» розмножуються
з постійною швидкістю, а їх чисельність зменшується внаслідок поїдання «хижаками» (з коефіцієнтом
b ). «Хижаки» розмножуються зі швидкістю, пропорційною кількості їжі (з коефіцієнтом d ), і вмирають природним чином (смертність визначається
коефіцієнтом c ).
Візьмемо наступні параметри у рівняннях і
початкових умовах: a  4 , b  2,5 , c  2 , d  1 ,
x( 0 )  3 , y( 0 )  1 . Для моделюваня використаємо блок DEE (рис. 17) в який введемо вихідні
дані.

t
Рисунок 18 – Часовий фрагмент процесу системи
«хижак–жертва»
Тому замість методу з постійним кроком використаємо метод ode45 зі змінним кроком інтегрування, який встановлений за замовчуванням. Часові
витрати для моделювання системи на часовому
інтервалі 100 с зведено до табл. 3, а фазові портрети
показано на рис. 19.
Таблиця 3 – Часові витрати при моделюванні системи
«хижак–жертва» з різними значеннями точності
Час розрахунку, с
Absolute
tolerance

3

10

10 12
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Relative tolerance

10 3
1,96
2,1

10 12
2,05
90,1
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Рисунок 19 – Розв’язок моделі системи
«хижак–жертва» для різних значень точності
Додаткові проблеми й труднощі виникають при
розв’язанні моделей, які мають розривну праву частину в рівняннях. До таких моделей саме й належать
ЕМС електричного приводу з перетворювачами
енергії. Адже в праві частини СДР моделей ЕМС
входять сигнали напруги на виході перетворювачів
енергії тиристорних або транзисторних. Ці сигнали
характеризуються наявністю розривів першого роду
в моменти часу, що відповідають комутації ключів.
Наприклад, форми вихідної напруги для деяких
перетворювачів змінного струму зображено на
рис. 20. На показаних сигналах напруги силових
перетворювачів видно, що всім їм притаманні круті
фронти при вмиканні й вимиканні силових ключів.
Значення похідної напруги може становити
20–500 В/мкс. Реально це означає наявність розривів
першого роду, і, по суті, напруга має розривну
форму. Моделювання електроприводів з реальною
формою напруги живлення є досить складною задачею.
Питанням розрахунку диференціальних рівнянь
із розривною правою частиною в останні роки присвячується все більше наукових праць. Наприклад,
практично повне співпадіння висновків за результатами досліджень автори знайшли у [32]. І надалі ми
використали деякі теоретичні й практичні висновки
[32].
Не наводячи строгих визначень, очевидно, що до
точки розриву й після неї традиційно використовувані чисельні методи без складнощів упораються із
завданням інтегрування диференціальних рівнянь,
але що виходить при переході розв'язання через
точку розриву й назад. Саме на границі відбувається
стрибок похибки розв'язання через різку зміну правої частини рівняння. І річ навіть не в тому, що значно змінюється права частина, а в тому, що найменші відхилення від траєкторії призводять до більших відхилень при переході через границю. Це
розглянуто теоретично [32] і на тестових експериментах.

б)
U

U

t

t

в)
Рисунок 20 – Часові залежності струму й напруги
електропривода: а) ТРН–АД; б) НПЧ–АД;
в) ПЧ–АД з АІН
Розглянемо деякий об’єкт, поводження якого
описується рішенням системи звичайних диференціальних рівнянь:

dy1
dt
dy2
dt
dy1
dt
dy2
dt


 y2  d1 ;

 y1  a;
 y1  c1 , 


 y 2  d 2 ;

 y1  a.
 y1  c2 . 


(3)

Дана система лінійних звичайних диференціальних рівнянь складена з двох областей D1 : y1  a і
D2 : y1  a на площині  y1 , y2  .
Дослідимо процеси чисельного розв'язання для
системи із заданими параметрами d1  0,5 ; c1  0, 2 ;
d2  0,5 ; c2  0,8 ; a  0 ,5 і початковими умовами

y1  0  0,499999 ; y2  0  0,3 .
Структурну схему моделі для розрахунку СДР
(3) наведено на рис. 21. Розраховано еталонний
процес (рис. 22) й отримано залежності зміни координат y1 t  і y2 t  у часі.
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на основі заданої точності. Передбачається, що
при зменшенні заданої точності похибка чисельного
рішення також повинна зменшуватися, забезпечуючи
тим
самим
збіжність
чисельного
методу. Проте для розривних систем це не виконується.
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Рисунок 21 – Структурна схема моделі
0,4
1,0

0,3
310

0,8

y 2 t 

0,6

312

314

316

318

320

Рисунок 24 – Розрахунок зміни координат об’єкту
на 100-му циклі коливань методом ode45 для різних
значень точності розрахунку
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Рисунок 22 – Еталонний розрахунковий процес
Дослідження розв’язку СДР були виконані із застосуванням методу чисельного інтегрування з постійним кроком інтегрування ode5 для різних значень
кроку та із змінним кроком ode45 для різних значень
точності розрахунку. Основні результати отримано
для першого циклу зміни координат об’єкту
(рис. 23) та на 100-му інтервалі (рис. 24, 25).
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Рисунок 25 – Розрахунок зміни координат об’єкту
на 100-му циклі коливань методом ode5 для різних
значень кроку інтегрування
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Рисунок 23 – Зміна координат об’єкту на першому
циклі коливань методом ode45 для різних значень
точності розрахунку
Результати дослідженя на першому циклі відображають поводження схем на розривах. Оцінювалась похибка чисельного розв'язання на точному
розв'язанні після подолання одного циклу тривалістю T. У цьому випадку точне розв'язання попадає в
початкову точку, утворюючи цикл. Значення чисельного рішення показують, наскільки воно відхилилося від точного за один цикл. Усі методи, які використовує MATLAB, мають алгоритм оцінки локальної похибки й вибору довжини кроку інтегрування

З аналізу рис. 23–25 видно, що особливість чисельного розв'язання завдання з розривами проявляється в зміні довжини періоду циклічного рішення.
Так, спостерігається, що чисельне розв'язання поступово зміщається уздовж числової осі, зменшуючи
тим самим довжину періоду рішення. Результат
зсуву практично не залежить від точності розрахунку. Починаючи з однієї точки (ліворуч), рішення
поступово зміщається (центр) і входить у протифазу
(праворуч). Результати експериментів показали, що
для подолання розривів у правій частині системи
звичайних диференціальних рівнянь краще підходять методи з оцінкою похибки, засновані на екстраполяції Річардсона, чим методи із вкладеною схемою оцінки похибки. А найбільш вдалим є класичний метод Рунге–Кутти 4-го порядку.
ВИСНОВКИ. Моделюванню повинен передувати
аналіз характеристик і стійкості системи, можливо,
попередній розрахунок, що дасть уявлення про характер процесів, які протікають.
Слід приділяти увагу контролю виконання фундаментальних фізичних законів у математичній
моделі та при необхідності створювати штучні умо-
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ви для їх виконання.
Вибір методу інтегрування необхідно оцінювати
з точки зору застосування його для даної СДР.
Для систем з розривними нелінійними функціями стійкі рішення можуть бути отримані методами з
постійним кроком інтегрування з попередньою оцінкою величини кроку.
У низці випадків виявляється, що більш повне
ДР (коли врахована велика кількість особливостей
системи) дає гірші результати в умовах неточності
завдання вихідних даних. Таке рівняння може бути
більш чутливим до варіацій похибок.
ЛІТЕРАТУРА
1. Герман-Галкин С.Г. MATLAB & Simulink.
Проектирование мехатронных систем на ПК.
– СПб.: Корона–Век, 2008. – 368 с.
2. Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с полупроводниковыми преобразователями частоты. – Екатеринбург: УРО РАН, 2000. – 654 с.
3. ELCUT. Новый подход к моделированию полей. – Режим доступу: http://elcut.ru/advanced/
cable_ru.htm
4. Математичні моделі та особливості чисельних розрахунків динаміки електроприводів з асинхронними двигунами: монографія / О.П. Чорний,
О.І. Толочко, В.К. Титюк. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2016. – 300 с.
5. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и
Simulink. – М.: ДМК Пресс; СПб: Питер, 2008.
– 288 с.
6. Лазарев Ю.Ф. Моделирование процессов и
систем в MATLAB. – СПб: Питер, 2005. – 512 с.
7. Моделювання електромеханічних систем: підручник / О.П. Чорний, А.В. Луговой, Д.Й. Родькін
та ін. – Кременчук, 2001. – 376 с.
8. Электрические машины. Моделирование электрических машин приводов горного оборудования:
учеб. пособие / В.В. Алексеев, А.Е. Козярук,
Э.А. Загривный. – СПб: СПбГГИ (ТУ), 2006. – 58 с.
9. Leonhard W. Control of Electrical Drives.
Springer Verlag, 2001. – 470 p.
10. Krause P.C., Wasynczuk O., Sudnoff S.D.
Analysis of Electric Machinery and Drive Systems.
– IEEE Press, 2002. – 632 p.
11. Trzynadlowski A.M. Control of Induction
Motors. – Academic Press, 2001. – 230 p.
12. Krishman R. Electric motor drives: modeling,
analysis, and control. – Prentice Hall, 2001. – 652 p.
13. Schroder D. Elektrische Antriebe – Regelung
von Antriebs Systemen. – Berlin: Springer Verlag,
2009. – 1336 p.
14. Krause P.C. Analysis of Electric Machinery.
– New York: McGraw-Hill, 1994. – P. 135.
15. Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями / О.В. Слежановский, Л.Х. Дацковский, И.С. Кузнецов и др. – М.: Энергоатомиздат,

1983. – 256 с.
16. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным управлением: учебник. – М.:
Academia, 2006. – 265 с.
17. Козярук А.Е., Рудаков В.В. Современное и
перспективное алгоритмическое обеспечение частотно-регулируемых электроприводов. – СПб.: СанктПетербургская электротехническая компания, 2014.
– 127 с.
18. Усольцев А.А. Частотное управление асинхронными двигателями: учебное пособие. – СПб:
СПбГУ ИТМО, 2006. – 94 с.
19. Виноградов А.Б. Векторное управление электроприводами переменного тока. – Иваново: ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический
университет», 2008. – 298 с.
20. Калачев Ю.Н. Векторное регулирование (заметки практика). – 2013. – 63 с.
21. Частотно-керовані асинхронні та синхронні
електроприводи: навч. посібник / О.Г. Плахтина,
С.С. Мазепа, А.С. Куцик. – Львів: Видавництво
Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 228 с.
22. Шевченко І.С., Морозов Д.І. Електромеханічні системи в асинхронному електроприводі: навч.
посібник. – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 349 с.
23. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в МАТЛАВ 6.0:
учебное пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2001.
– 320 с.
24. Хайрер Э., Нёрсетт С., Ваннер Г. Решение
обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи. – М.: Мир, 1990. – 512 с.
25. Скворцов Л.М. Адаптивные методы численного интегрирования в задачах моделирования динамических систем // Изв. РАН. Теория и системы
управления. – 1999. – Вып. 4. – С. 72–78.
26. Скворцов Л.М. Явные адаптивные методы численного решения жестких систем // Математическое
моделирование. Т. 12. – 2000. – Вып. 2. – С. 97–107.
27. Левенштам В.Б., Хатламаджиян Г.Л. Распространение теории усреднения на дифференциальные
уравнения, содержащие быстро осциллирующие
слагаемые с большими амплитудами. Задача о периодических решениях // Изв. вузов. Математика.
– 2006. – Вып. 6. – С. 35–47.
28. Численные методы / Н.С.Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2004. – 636 с.
29. Худяков В. Школа MATLAB. Библиотека
SimPowerSystems // Силовая электроника. – 2005.
– № 5. – Режим доступа: http://power-e.ru /2005_
02_80.php
30. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств и систем в Simulinc. – Режим доступа:
http://matlab.exponenta.e.ru/simpower/book 1/3.php
31. Компьютерные технологии в задачах природы и общества. Часть 1. Уравнения Лотки–
Вольтерра. Компьютерное моделирование взаимодействия видов в природе / Ю.Н. Соколов,

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2017 (38)
46

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ
А.Ю. Соколов, В.М. Илюшко // Радіоелектронні і
комп’ютерні системи. – 2010. – Вип. 2 (43).
– С. 55–64.
32. Коробицын В.В., Маренич В.Б., Фролова Ю.В. Исследование поведения явных методов

Рунге–Кутты при решении систем обыкновенных
дифференциальных уравнений с разрывной правой
частью. Математические структуры и моделирование. – 2007. – Вып. 17. – С. 19–25.
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Purpose. The scientific work is devoted to the research of electromechanical systems by means of their modeling
using the software environment Matlab. Originality. The features of obtaining a numerical solution in the software
environment Matlab are considered. The emphasis has been placed on the features of mathematical models, taking into
account for energy converters and methods for their numerical integration. Methodology. The features of modeling and
the need to take into account the fundamental laws of electrical engineering of induction motors with parametric
dissymmetry are shown, that are not automatically performed. For nonlinear systems, as an example of a two-mass
system of a DC electric drive, quantitative and qualitative differences are shown in the solutions, that occur when the
numerical method and its parameters are incorrectly chosen, and taken into account nonlinearities and real energetic
parameters at the converter output in models. For test differential equations influence of the relative and absolute errors
on qualitative character and accuracy of the received solution is analyzed. The character of solutions for electric drive
systems with a discontinuous right-hand side is analyzed. The research of solutions of systems of differential equations
is carried out, using a method with a constant step of integration for different values of the step, and with variable step for different values of the calculation accuracy. Results The choice of the integration method must be evaluated from
the point of view of applying it for a given system of differential equations. In many cases, much better than other
methods, is the classical fourth-order Runge-Kutta method, which provides a given accuracy up to the 5th order
inclusive. For systems with discontinuities in the right-hand side of differential equations, the feature of the numerical
solution is shown in change of period length of the cyclic solution and step-by-step offset along a numerical axis,
reducing thereby solution period length. The result of shift practically does not depend on calculation accuracy.
Practical value. General recommendations are presented to reduce the errors, that can arise in solutions when applying
universal mathematical packages for modeling. For non-linear systems, if possible, it is necessary to use methods with a
constant step of integration. For systems with discontinuous nonlinear functions, stable solutions can be obtained by
methods with a constant step of integration with a preliminary estimate of the step size. In a research the general
methods of the theory of the electric drive, electrical engineering and mathematical modeling in packet Matlab were
used. References 32, tables 3, figures 25.
Key words: models of electromechanical systems, differential equations, features of the numerical solution, Matlab.
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