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Широке застосування в промисловості систем регульованих електроприводів дозволяє створити ефективну 

технологію енергозбереження, використання якої дозволяє не тільки економити електричну енергію, а й 

збільшити термін служби обладнання. На сьогоднішній день у масових системах регульованого 

електропривода, що застосовуються в промисловості, системах тепло- і водопостачання, що працюють, в 

основному, в тривалих статичних режимах з постійним моментом навантаження, домінуюче місце займають 

системи частотно-керованого електропривода зі скалярним керуванням. Однак правильне функціонування 

регульованого електропривода залежить від надійної роботи асинхронного двигуна, силової частини 

перетворювача енергії та системи керування, а в процесі роботи кожна із зазначених складових може давати 

збої. В роботі представлено метод відмовостійкого керування асинхронним двигуном у складі частотно-

керованого електропривода зі скалярним керуванням при виникненні пошкоджень в силовому колі статора 

електродвигуна. Запропонований метод базується на зменшенні сигналу завдання в пошкодженій фазі 

пропорційно до несиметрії активних опорів за фазами двигуна. Результати дослідження представленої системи 

підтверджують можливість покращення динамічних та енергетичних характеристик регульованого 

електропривода. Запропонована стратегія керування проста в реалізації і не вимагає установки нових датчиків 

або змін в силовому колі класичної системи частотно-керованого електроприводу. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На сьогоднішній 

день основною виконавчою частиною систем 

автоматизації промислових механізмів, машин і 

технологічних установок є регульовані, позиційні і 

слідкуючі електроприводи (ЕП), що виконують 

кероване перетворення електричної енергії в 

енергію механічного руху робочих органів. Область 

застосування регульованих ЕП досить велика: від 

потужної електроенергетики до різних сфер 

комунального та побутового господарства. 

Використання систем регульованого ЕП дозволяє 

знизити споживання електроенергії на 20–50 % за 

рахунок використання механізмів, в яких двигуни 

розраховані на максимальне навантаження, а 

середньодобове навантаження становить 60–80 % 

[1, 2]. При цьому, завдяки виключенню динамічних 

ударів, пускових перевантажень і обмеження струму 

в обмотках двигуна, поліпшуються умови роботи 

двигунів і механізмів в цілому. Таким чином, 

застосування регульованих ЕП дозволяє створити 

ефективну технологію енергозбереження, 

використання якої дозволяє не тільки економити 

електричну енергію, а й збільшити термін служби 

технологічного обладнання [3].  

У масових системах регульованого ЕП, що 

застосовуються в даний час в промисловості, 

системах тепло- і водопостачання та які працюють, 

в основному, в тривалих статичних режимах з 

постійним моментом навантаження, найбільшого 

поширення набули системи змінного струму на базі 

асинхронних двигунів (АД) з короткозамкненим 

ротором, що споживають більше половини всієї 

електроенергії, що виробляється [3].  

Сучасний регульований ЕП масового 

застосування, як правило, містить перетворювач 

частоти (ПЧ) з ланкою постійного струму, на вході 

якого встановлено некерований випрямляч. 

Випрямляч навантажений на транзисторний 

автономний інвертор напруги (АІН), що працює в 

режимі широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). Така 

структура ПЧ дозволяє незалежно від режиму роботи 

ЕП забезпечити досить високий коефіцієнт 

потужності та високі динамічні і статичні показники 

системи регулювання. В даний час звичайним 

явищем стали транзисторні ЕП потужністю від 

десятків Вт до декількох МВт, а для забезпечення 

регулювання частотно-керованими асинхронними ЕП 

визначилися два основні шляхи, що базуються на 

скалярному (або амплітудному) і векторному 

принципах частотного керування [4]. Вибір способу 

керування визначається сукупністю статичних, 

динамічних та енергетичних вимог до ЕП. У разі, 

якщо до динаміки ЕП не пред’являється особливих 

вимог, а статичні характеристики відповідають 

умовам поставленого завдання, то найбільш простим 

і ефективним рішенням є використання частотного 

скалярного керування в розімкнутій системі. За 

зазначених причин скалярний принцип керування, як 

правило, використовується в нединамічних 

загальнопромислових ЕП (насоси, вентилятори), що 

характеризуються функціонуванням у стаціонарних 

або близьких до них режимах роботи, плавними 

режимами пуску і гальмування, відсутністю різкої 

зміни навантаження. 

Однак, не заважаючи на простоту та 

ефективність сучасних систем частотно-керованого 

ЕП, їх правильне функціонування залежить від 
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надійної роботи електродвигуна, трифазного АІН та 

системи керування, оскільки в кожній із зазначених 

складових можуть статися збої в роботі. Як 

показують дослідження [5] найбільш значна частка 

несправностей регульованого ЕП припадає саме на 

несправності у електродвигуні. Відомо, що 

несправності при роботі АД виникають через різні 

пошкодження і дефекти, які умовно можна 

розділити на зовнішні й внутрішні [6]. Так до 

зовнішніх несправностей відносяться [7]: 

пошкодження з’єднувальних кабелів АД з джерелом 

живлення; збільшення контактного опору клем 

двигуна; несправності апаратури керування, 

знижена або підвищена напруга мережі живлення; 

перевантаження АД; погана вентиляція. В свою 

чергу внутрішні несправності АД можуть бути 

механічними і електричними. До механічних 

відносяться пошкодження підшипникового вузла, 

дефекти кріплення виконавчого механізму або 

редуктора до валу АД, неякісні кріплення двигуна 

до основи. Електричні пошкодження, в свою чергу, 

діляться на пошкодження в силовому колі статора і 

пошкодження ротора. Статистичні дані причин 

відмов АД у складі регульованого ЕП наведено на 

рис. 1. 

12%

38%
10%

40%

Інші 

пошкодження

Пошкодження 

статора

Пошкодження 

ротора

Пошкодження 

підшипників

 
Рисунок 1 – Відсоток несправностей АД 

 

Таким чином, серед електричних пошкоджень, 

найбільш вагомий відсоток відмов АД, припадає 

саме на пошкодження в силовому електричному 

колі статора. В більшості випадків такі 

пошкодження розвиваються поступово і на 

кінцевому етапі призводять до повної відмови 

електричної машини. Тобто АД тривалий час 

працює з пошкодженнями на ранніх стадіях 

розвитку. Такі режими роботи характеризуються 

тим, що система не втрачає свою працездатність, 

однак суттєво погіршуються показники якості 

керування, спостерігається погіршення енергетичної 

ефективності процесу перетворення енергії, суттєво 

підвищуються втрати енергії та з’являються змінні 

складові електромагнітного моменту і споживаної 

активної потужності [8]. Довготривала робота 

систем ЕП в таких режимах призводить до 

подальшого розвитку дефектів, а, в кінцевому 

результаті, до повного виходу з ладу електричної 

машини, що може призвести до виникнення 

аварійних ситуацій. 

Припинення функціонування систем ЕП, з 

причини виникнення вище перелічених проблем, з 

одної сторони, та постійно зростаюча тенденція 

розширення сфер використання частотно-

керованого ЕП з АД в промисловості, з іншої 

сторони, ставить питання їх надійності та 

відмовостійкості на одне із домінуючих місць. 

Оскільки збої або вихід їх з ладу можуть призвести 

до порушення умов безпечної експлуатації 

обладнання та викликати незаплановані простої 

технологічного процесу, що приводить до суттєвих 

економічних втрат на об’єктах з безупинним циклом 

роботи. Як показують дослідження [9], зазначені 

втрати можуть суттєво перевищувати витрати на 

технічне обслуговування ЕП. 

На сьогоднішній день відомо велику кількість 

методів відмовостійкого керування [10], при цьому 

питанню їх розробки та впровадження на 

промислові об’єкти присвячено не мало досліджень 

зі сторони великої кількості різних дослідницьких 

груп [11, 12]. Основна ідея таких систем полягає в 

підтриманні працездатності системи при появі 

різноманітних несправностей. Таким чином, 

системи відмовостійкого керування мають мати 

механізм виявлення різних типів пошкоджень на 

початкових етапах їх розвитку, і, на основі 

отриманої інформації, модернізувати алгоритм 

керування для підтримання працездатного стану 

електромеханічного обладнання до можливості 

заміни відповідного обладнання або проведення 

ремонту приводного електродвигуна. Тобто, 

найбільш раціональною сферою використання 

систем відмовостійкого керування є промислове 

обладнання, що має продовжувати свою роботу не 

зважаючи на погіршення динамічних характеристик 

та енергоефективності. 

Метою даної роботи є розробка та модельні 

дослідження системи відмовостійкого керування на 

базі частотно-керованого електропривода зі 

скалярним керуванням при виникненні пошкоджень 

в обмотках статора асинхронного двигуна на 

початкових етапах їх розвитку для запобігання 

несподіваних зупинок промислових процесів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Дослідження режимів роботи частотно-керованого 

електропривода з пошкодженнями обмоток статора 

асинхронного двигуна проводилися на математичній 

моделі, в якій: 

– модель перетворювача частоти містить вхідний 

трифазний некерований випрямляч, LC-фільтр у 

ланці постійного струму і трифазний АІН на 

силових IGBT зі зворотними діодами.  

– модель АД представлена моделлю в трифазній 

системі координат. Пошкодження в обмотках фаз 

статора двигуна імітується за допомогою 

коефіцієнта несиметрії w  [13]. 

Формування імпульсів керування АІН, в 

розробленій математичній моделі, базується на 

використанні модифікованого метода ШІМ [14], суть 

якого полягає в застосуванні несинусоїдного закону 

для модуляції тривалості імпульсів вихідної напруги 

інвертора. Основною задачею такого способу 

формування сигналів керування силовими 

транзисторами є підвищення відношення основної 

гармоніки вихідної напруги автономного інвертора 
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до напруги джерела живлення. Найбільш ефективним 

та разом з тим відносно нескладним у реалізації 

способів попередньої модуляції є спосіб введення 

третьої гармоніки в основний сигнал завдання.  

При реалізації даного різновиду широтно-

імпульсної модуляції у керуючий сигнал, який 

подається на входи трифазного ШІМ-модулятора 

кожної фази, додається додатковий сигнал, що 

містить третю гармоніку основної частоти в 

зазначеній нижче пропорції: 
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де mu  – максимально допустима амплітуда сигналу 

керування; m  – вихідна частота напруги ПЧ. 

Графічне представлення практичної реалізації 

зазначеного способу широтно-імпульсної модуляції 

наведено на рис. 2, де представлено: 1 – основний 

синусоїдний сигнал завдання, 2 – програмно 

введений сигнал із 3-ю гармонікою від сигналу з 

основною частотою, 3 – попередньо модульований 

сигнал завдання.  
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Рисунок 2 – Модулююча функція третьої гармоніки 

та її складові 

 

Для вирішення проблеми корекції режимів 

роботи пошкодженого АД у складі частотно-

керованого ЕП зі скалярним керуванням, в роботі 

запропоновано зменшувати сигнал завдання в 

пошкодженій фазі пропорційно до несиметрії 

активних опорів за фазами двигуна. Тоді керуючий 

сигнал для трьох фаз матиме вигляд: 
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де , ,wA wB wC    – коефіцієнти несиметрії 

відповідних фаз статора двигуна. 

У даному випадку, при налагодженні системи 

керування, необхідно мати інформацію про рівні 

несимметрії обмоток статора. Зазначена інформація 

може бути отримана на етапі підготовки ЕП до 

роботи, оскільки характерною особливістю 

сучасного частотно-керованого ЕП є наявність 

функції автоматичного налаштування параметрів 

системи керування на конкретний об’єкт. У 

загальному випадку алгоритми ідентифікації 

параметрів схеми заміщення АД можна розділити на 

алгоритми попередньої та поточної [15]. Попередня 

(“Off-line”) ідентифікація параметрів здійснюється 

заздалегідь до запуску електродвигуна. При 

реалізації цього методу ідентифікації в АД навмисно 

не створюється обертове магнітне поле. І в режимі 

автоматичної настройки ЕП, на основі виміряних 

сигналів напруги та струм статора двигуна, система 

керування визначає необхідні параметри та рівні 

несиметрії обмоток статора АД. 

Функціональна схема запропонованої системи 

відомовостійкого керування на базі частотно-

керованого ЕП зі скалярним керуванням 

представлена на рис. 3. На наведеному рисунку 

показано: трифазний випрямляч на діодах VDA1, 

VDA2, VDB1, VDB2, VDC1, VDC2;  LC-фільтр в ланці 

постійного струму (LDC, CDC) і трифазний 

автономний інвертор на IGBT (VT1-VT6) зі 

зворотними діодами (VD1-VD6); блок ШІМ формує 

сигнали завдання (VсVT1- VсVT6) силовими IGBT. 

Для досліджень було обрано АД серії 

4A112М4У3 з параметрами наведеними в таблиці 1. 

Як силові ключі вхідного трифазного випрямляча 

були прийняті діоди VS-15ETH06PBF, як ключі АІН 

– транзистори зі зворотними діодами IRG4PC50UD, 

параметри яких наведені в таблиці 2. При 

моделюванні частота модуляції транзисторів 

автономного інвертора напруги була рівною 4 кГц. 
 

Таблиця 1 – Параметри асинхронного двигуна 

Параметр Значення Параметр Значення 

Pn (кВт) 5,5 Rs (Ом) 1,036 

p 2 Rr (Ом) 0,787 

nn (об/хв) 1445 Lsσ (мГн) 4,75 

cosφ 0,85 Lrσ (мГн) 7,94 

η (%) 85,5 Lμ (Гн) 0,171 
 

Таблиця 2 – Параметри напівпровідникових ключів 

перетворювача частоти 

Діоди випрямляча Транзистори інвертора  

Параметр Значення Параметр Значення 

IF(AV) (A) 15 IC (А) 27 

VF (В) 1,3 VCE(on) (В) 1,65 
 

Для оцінки режимів роботи частотно-керованого 

ЕП були розглянуті наступні параметри: 

– втрати енергії, до яких відносяться: втрати в 

міді статора АД за кожною фазою окремо ( 1CuP ), 

втрати в діодах трифазного некерованого 

випрямляча ( recP ) та втрати в IGBT АІН ( VTP ); 

– відносні значення змінних складових: 

електромагнітного моменту ( 500

1000

4000300020001000

BAPfc,

Гцf ,
), споживаної з 

мережі активної потужності ( /e np P ) та активної 

потужності на виході перетворювача енергії 

( /fc np P ).  
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Рисунок 3 – Функціональна схема системи відомовостійкого керування  

на базі частотно-керованого ЕП зі скалярним керуванням 

 

При розрахунку активної потужності було 

використано p-q теорію потужності. Також при 

аналізі змінних складових миттєвих сигналів 

активної потужності та електромагнітного моменту 

були виключені гармоніки вище п’ятої [16]. Останнє 

пов’язане з тим, що навіть при роботі частотно-

керованого ЕП з непошкодженим АД в сигналах 

активної потужності та моменту двигуна будуть 

проявлятися змінні складові, викликані 

несинусоїдними сигналами струму споживаного 

випрямлячем з мережі та ШІМ напругою на виході 

АІН. 

Для дослідження режимів роботи частотно-

керованого ЕП зі скалярним керуванням були 

розглянуті наступні режими: 

– пошкодження в фазі А: режим #1 – складає 5 % 

(εwA = 0,95), режим #2 – складає 10 % (εwA  = 0,9); 

– пошкодження в фазі В: режим #3 – складає 

1,5 % (εwВ  = 0,985), режим #4 – складає 7,5 % 

(εwВ = 0,25); 

– пошкодження в фазі С: режим #5 – складає 3 %  

(εwС = 0,97); режим #6 – складає 12 %  (εwС  = 0,88). 

Проведені дослідження режимів роботи 

частотно-керованого електропривода із 

запропонованим методом відмовостійкого 

керування показали можливість зменшення 

коливань моменту АД при пошкодженнях в 

обмотках статора. На рис. 4 наведено сигнали 

електромагнітного моменту при класичному 

керуванні та при запропонованому відмовостійкому. 

Сигнали наведені для режиму #6. 
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Рисунок 4 – Електромагнітний момент  

пошкодженого АД в класичній (а) 

та відмовостійкій (б) системах керування 

 

Порівняння середньоквадратичних значень 

змінних складових електромагнітного моменту для 

зазначених випадків пошкоджень обмоток статора 

АД наведено на рис. 5, де прийнято наступні 

позначення досліджуваних параметрів:  (лівий 

стовпчик) – класична система;  (правий 

стовпчик) – система відмовостійкого керування. 
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Рисунок 5 – Змінні складові електромагнітного  

моменту АД 

 

Таким чином використання запропонованої 

системи керування дозволяє зменшити змінну 

складову електромагнітного моменту в середньому 

на 45 %. 

Також при використанні запропонованої системи 

керування спостерігається зменшення змінної 

складової споживаної активної потужності, сигнали 

якої наведено на рис. 6, а її спектральний склад на 

рис. 7. 

 

0 0.02 0.04 0.06 0.08

5000

10000

ct,

BAP,

 
а) 

0 0.02 0.04 0.06 0.08

5000

10000

ct,

BAP,

 
б) 

Рисунок 6 – Споживана з мережі активна потужність 

пошкодженого АД в класичній (а)  

та відмовостійкій (б) системах керування 
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Рисунок 7 – Спектральний склад споживаної  

з мережі активної потужності пошкодженим АД  

в класичній (а) та відмовостійкій (б)  

системах керування 

 

Порівняння середньоквадратичних значень 

змінних складових споживаної з мережі активної 

потужності для зазначених випадків пошкоджень 

обмоток статора АД (рис. 8) показало, що 

використання запропонованої системи 

відмовостійкого керування на базі частотно-

керованого ЕП зі скалярним керуванням дозволяє 

зменшити зазначену змінну складову в середньому 

на 70 %. 

При використанні запропонованої системи 

керування також спостерігається зменшення змінної 

складової споживаної від ПЧ активної потужності та 

їх спектральний склад  наведено на рис. 9–10. 
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Рисунок 8 – Змінні складові споживаної з мережі 

активної потужності 
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Рисунок 9 – Споживана від ПЧ активна потужність 

пошкодженого АД в класичній (а)  

та відмовостійкій (б) системах керування 
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Рисунок 10 – Спектральний склад споживаної  

від ПЧ активної потужності пошкодженим АД  

в класичній (а) та відмовостійкій (б)  

системах керування 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 1/2022 (57) 

13 

Проведені дослідження (рис. 11) показали 

можливість зменшення змінної складової 

споживаної від ПЧ активної потужності в 

запропонованій системі відмовостійкого керування 

в середньому на 49 %. 
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Рисунок 11 – Змінні складові споживаної від ПЧ 

активної потужності 

 

На основі розробленої системи керування були 

проведені дослідження розподілу гріючих втрат у 

фазах АД, напівпровідникових діодах трифазного 

некерованого випрямляча та силових транзисторів 

АІН. Так перерозподіл втрат в міді статора 

пошкодженого АД наведено на рис. 12. 
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Рисунок 12 – Відхилення втрат в обмотках статора 

від їх номінальних значень в класичній та  

відмовостійкій системах керування 

 

Результати проведених досліджень показали, що 

при використанні запропонованої системи 

відмовостійкого керування величину відхилення 

втрат в міді статора у найбільш навантаженій фазі 

можливо зменшити в середньому на 47 %. 

Відхилення втрат в силових діодах трифазного 

некерованого випрямляча від їх номінальних 

значень в класичній та запропонованій системах 

керування наведено на рис. 13. 
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Рисунок 13 – Відхилення втрат в силових від їх  

номінальних значень в класичній та  

відмовостійкій системах керування 

Таким чином, при використанні запропонованої 

системи керування, величину відхилення втрат в 

силових діодах вхідного випрямляча у найбільш 

навантаженій фазі можливо зменшити в середньому 

на 83 %. В свою чергу, величину відхилення втрат в 

транзисторних ключах АІН у найбільш 

навантаженій фазі можливо зменшити в середньому 

на 72 % (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Відхилення втрат в транзисторах АІН 

від їх номінальних значень в класичній та  

відмовостійкій системах керування 

 

ВИСНОВКИ. Представлено систему 

відмовостійкого керування асинхронним двигуном 

на основі частотно-керованого ЕП зі скалярним 

керуванням. Запропонований метод керування АД 

базується на зменшенні сигналу завдання в 

пошкодженій фазі пропорційно до несиметрії 

активних опорів за фазами двигуна, за рахунок чого 

можливо зменшити змінну складову 

електромагнітного моменту двигуна та змінну 

складову споживаної активної потужності до 

допустимого рівня.  

Так, при використанні запропонованого методу 

керування, можливо зменшити змінну складову 

споживаної з мережі активної потужності в 

середньому на 70 %, а на виході перетворювача 

енергії на 49 %; змінну складову електромагнітного 

моменту можливо зменшити на 45 %. В свою чергу, 

теплові перевантаження в окремих силових 

елементах частотно-керованого ЕП в середньому 

можливо зменшити до наступних значень: в фазах 

статора асинхронного двигуна на 47 %; в силових 

діодах вхідного випрямляча у найбільш 

навантаженій фазі на 83 %; в транзисторних ключах 

АІН найбільш навантаженої фази на 72 %. 

Запропонований метод забезпечує 

працездатність ЕП при наявності пошкодження в 

силовому електричному кола статора АД і дозволяє 

збільшити термін експлуатації ізоляції обмоток 

статора двигуна і силових напівпровідникових 

ключів ПЧ. 

Запропонована система відмовостійкого 

керування проста в реалізації і не вимагає установки 

нових датчиків або змін в силовому колі класичної 

системи частотно-керованого ЕП зі скалярним 

керуванням. 
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THE INVESTIGATION OF THE METHOD FOR THE FAULT TOLERANT CONTROL  

OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS BASED ON FREQUENCY-CONTROLLED ELECTRIC DRIVE 

UNDER INDUCTION MOTOR STATOR WINDINGS FAULTS  

USING MATHEMATICAL MODELLING METHODS 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
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Purpose. Development and simulation research on the method for the fault tolerant control of electrotechnical 

systems basing on the frequency-controlled scalar electric drive operating under incipient stator windings damages in 

the induction motor. Methodology. General methods of electrical engineering theory and electric drive theory were 

used in solving the tasks; modern instantaneous power theories, as well as Fourier series were implemented to 

determine the harmonic components of an instantaneous power; numerical methods were exploited for solving 

equations and systems of equations in the implementation of mathematical models. Results. The application of these 

methods allows one timely detect various types of motor damages and quickly adjust the control law to maintain the 

efficiency of the frequency-controlled electric drive for a time period essential to provide repair or replacement of the 

motor. Originality. The proposed method for induction motor fault-tolerant control operating in a frequency-controlled 
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electric drive is based on the reduction of the reference signal in the damaged phase in proportion to the asymmetry of 

the active resistances in the motor phases. Practical value. The presented control strategy of the frequency-controlled 

electric drive is easy to implement and does not require the use of additional sensors or changes in the power circuit of 

the energy converter. It can be used in industry, heating and water supply systems, i.e. for all facilities that operate in 

continuous static operation modes with a constant load. References 16, figures 14, tables 2. 

Кey words: induction motors, frequency control, fault-tolerant systems. 
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