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Обґрунтовано можливість математичного моделювання асинхронного генератора з вентильним збудженням 
за допомогою моделі на основі методу припасовування при однократному і багатократному алгоритмах пере-
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Вступ. В останній час значно зріс інтерес до ав-
тономних енергоустановок на основі асинхронних 
генераторів з вентильним збудженням (АГ з ВЗ). На 
етапі розробки та при проведенні досліджень таких 
генераторів важливим є створення математичної 
моделі, що дає інформацію про характер зміни елек-
тромагнітних процесів у генераторі при різних ре-
жимах роботи. Асинхронна машина добре відома в 
теорії електричних машин. Однак математичний 
опис асинхронного генератора зі збудженням від 
напівпровідникового перетворювача в автономному 
режимі ускладнений нелінійностями, які вносять 
напівпровідникові елементи та індуктивність конту-
ра намагнічування. 

Аналіз попередніх досліджень. У математичних 
моделях АГ з ВЗ окремими блоками представляються 
асинхронна машина, напівпровідниковий перетворю-
вач, система керування та навантаження. Вплив на-
півпровідникових ключів ураховується за допомогою 
комутаційних функцій. У [0] рівняння асинхронної 
машини представлено в трифазних координатах з 
урахуванням нелінійності контура намагнічування. 
Комутаційні функції входять в логічні вирази, які 
потрібно обраховувати на кожному кроці інтегруван-
ня. Це займає багато машинного часу. В [0, 0] для 
запису рівнянь асинхронної машини використовуєть-
ся двофазна система координат. Комутаційні функції 
є наперед відомими відповідно до алгоритму переми-
кання напівпровідникових ключів. У моделях не вра-
ховується нелінійність контура намагнічування, що 
призводить до неточностей при моделюванні. При 
використанні бібліотеки SimPowerSystems пакету 
Matlab для моделювання асинхронної машини і напів-
провідникових ключів виникає додаткова складність 
при формуванні алгоритмів перемикання вентилів. 
Відома модель, що базується на методі припасовуван-
ня, де напівпровідникові елементи перетворювача роз-
глядаються як ідеальні ключі, які формують схеми 
заміщення із обмоток генератора і навантаження. Вра-
ховується нелінійність контура намагнічування, рів-
няння асинхронної машини представлені в трифазних 
координатах, нерухомих відносно статора. При цьому 
значно зменшується час моделювання, а відповідно [0] 
використання трифазних координат є доцільним при 
несиметрії в статорних колах. Однак дана модель може 
застосовуватися для добре вивчених схемних рі-

шень[0]. Оскільки напівпровідникова частина автоно-
мних АГ з ВЗ найчастіше виконується на основі схеми 
інвертора напруги, послідовність перемикання ключів 
якого добре вивчено, то для моделювання таких гене-
раторів доцільно використовувати математичну мо-
дель на основі методу припасовування. 

Мета роботи. Обґрунтування можливості мате-
матичного моделювання АГ з ВЗ за допомогою моде-
лі на основі методу припасовування при однократно-
му і багатократному алгоритмах перемикання (векто-
рна широтно-імпульсна модуляція (ШІМ)) силових 
ключів вентильної системи збудження (ВСЗ). 

Матеріал і результати дослідження. Автоном-
на енергоустановка, функціональна схема якої зо-
бражена на рис. 1, складається із приводного двигу-
на (ПД) та асинхронної машини (АМ). До трифазної 
обмотки АМ під’єднано ВСЗ, на клеми постійного 
струму якої підключено активне навантаження з 
опором Rн . Вентильну систему збудження викона-
но за схемою автономного інвертора напруги. На 
схемі (рис. 1) напівпровідникові вентилі перетворю-
вача зображено у вигляд ідеальних ключів. При час-
тотному керуванні генератором перемиканням на-
півпровідникових ключів ВСЗ забезпечується така 
частота поля збудження, яка менша від електричної 
частоти обертання ротора. Змінюючи частоту поля 
збудження, а, відповідно, і ковзання генератора, 
можна підтримувати напругу кола постійного стру-
му на заданому рівні для різних значень Rн . 

Рисунок 1 – Функціональна схема АГ з ВЗ 
 

Можливі комбінації ключів ВСЗ незалежно від 
алгоритму, що одночасно проводять струм, і відпо-
відні їм величини фазних напруг наведено в табл. 1 
(тут і надалі позначення виконані відповідно до [0]). 
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Таблиця 1 – Можливі комбінації ввімкнених 
ключів ВСЗ 

 
Проекції опорних векторів - результуючих век-

торів фазних напруг для кожної можливої комбіна-
ції ключів – отримують при приведенні фазних на-
пруг із системи координат abc  до нерухомої відно-
сно статора системиαβ : 
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Як видно із рис. 2, ненульові опорні вектори ді-
лять площину αβ  на шість рівних секторів[0]. 

Для реалізації частотного керування асинхрон-
ним генератором необхідно сформувати фазні на-
пруги, результуючий вектор яких обертається із за-

даною кутовою частотою *ω : 
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де 3udVsm=  - модуль результуючого вектора, ud - 
напруга на конденсаторі. Формується тільки кутова 
частота, а модуль визначається напругою кола по-
стійного струму. Вираз (1) визначає результуючий 
вектор завдання напруги статора. 

При алгоритмі однократного перемикання для 
реалізації частотного керування комбінації ввімкне-
них ключів змінюються так, що кінець результую-

чого вектора утвореної фазної напруги статора 

sV  стрибкоподібно переміщується по вершинах ше-
стикутника (рис. 2), знаходячись у кожному секторі 
протягом 1/6 періоду.  

Рисунок 2 – Зображення опорних векторів напруги і 
вектора напруги завдання у перетвореній системі 

координат αβ  

На рис. 3 (крива 2) показано отриману таким чи-
ном форму напруги для фази А. 
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Рисунок 3 – Криві фазної напруги: 1 – при векторній 

ШІМ; 2 – при однократному перемиканні. 
 
При алгоритмі однократного перемикання із-за 

стрибкоподібного характеру переміщення резуль-
туючого вектора утвореної напруги виникають вищі 
гармонічні складові у фазних струмах, а також не-
можливо плавно змінювати частоту. Для усунення 
цих недоліків використовуються алгоритми багато-
кратного перемикання силових ключів ВСЗ. 

Алгоритм векторної ШІМ широко використовуєть-
ся при керуванні асинхронними двигунами внаслідок 
простоти формування за допомогою мікропроцесорної 
техніки, можливості плавної зміни частоти і зниження 
впливу гармонічних складових, близьких до основної 
гармоніки, у кривих фазних струмів. Головна ідея век-
торної ШІМ полягає в тому, що будь-який вектор за-

вдання напруги статора *

sV , який знаходиться в одному 
із шести секторів, можна представити як лінійну комбі-
націю сусідніх опорних векторів, що утворюють сектор:  

 11 +++= iiii

*

s VnVnV , (2) 

де in  і 1+in  – відносна тривалість ввімкнення ключів 
перетворювача, при яких формуються опорні векто-
ри iV  і 1+iV  відповідно ( 61i K= ). Прирівнявши (2) і 
(1), отримаємо: 

 *

siiii VVnVn =+ ++ 11 . (3) 
Після запису (3) в проекціях у системі координат 

αβ  отримаємо вирази для визначення in  і 1+in [0]: 
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На періоді несучої частоти ШІМ sT  формуються 
фазні напруги статора, для яких середнє значення ре-
зультуючого вектора утвореної напруги статора буде 

*

ss VV = . Це досягається шляхом перемикання ключів: 

протягом часу sii TnT =  діє напруга iV , а на інтервалі 

тривалістю sii TnT 11 ++ =  - 1+iV . При цьому sii TTT ≤+ +1 . Це 
і забезпечує реалізацію векторної ШІМ. 

На практиці для повного заповнення періоду несу-
чої частоти використовуються додатково комбінації 
ключів з нульовими опорними векторами напруги 0V  і 

7V . Тривалість їх ввімкнення визначається із умови: 

 s
ii T

nn
TT

2

1 1
70

+−−
== . (5) 

Відомо багато способів заповнення періоду час-
тоти модуляції ШІМ. У даній роботі розглядається 
методика, що мінімізує пульсації фазного струму. 

Комбінація 
ключів 

va vb vc 
Резуль-
туючий 
вектор 

K4K6K2 0 0 0 V0 
K1K6K2 2/3ud -1/3ud -1/3ud V1 
K1K3K2 1/3ud 1/3ud -2/3ud V2 
K4K3K2 -1/3ud 2/3ud -1/3ud V3 
K4K3K5 -2/3ud 1/3ud 1/3ud V4 
K4K6K5 -1/3ud -1/3ud 2/3ud V5 
K1K6K5 1/3ud -2/3ud 1/3ud V6 
K1K3K5 0 0 0 V7 
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На рис. 4 зображено послідовність ввімкнення клю-
чів ВСЗ на прикладі сектора 1.  
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Рисунок 4 – Послідовність заповнення періоду час-

тоти модуляції 
 

Таким чином, при роботі ВСЗ по алгоритму ба-
гатократного перемикання (векторна ШІМ) викори-
стовується 8 можливих комбінацій ключів, а при 
однократному перемиканні - 6 (комбінації з опор-
ними векторами V0 і V7 відсутні). Тому математичні 
моделі АГ з ВЗ при частотному керуванні на основі 
методу припасовування з однократним алгоритмом 
перемикання й при векторній ШІМ відрізняються 
лише двома комбінаціями ключів і послідовністю 
формування миттєвих схем заміщення. 

Відповідно [0] кожній комбінації ключів із 
табл. 1 відповідає своя схема заміщення і математи-
чна модель АГ з ВЗ представляється у вигляді: 
 AXX=& , (6) 

де T

cbaCBA |ud,,,,,,|X ψψψψψψ= , 
7771

1711

aa

aa

A
K

MOM

K

=  - відпо-

відно вектор і матриця стану системи. 
Елементи матриці стану, які не змінюються при 

зміні комбінацій ключів: 

,aaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa

0676261575351474342

353432312624232116151312

==========
============

11332211 Rcaaa −=== , 12362514  Rcaaa === , 22635241  Rcaaa === , 

23665544  Rcaaa −=== , 3645645 ω−=== npaaa , 077 1 RнCa −= . 
Елементи матриці стану, які змінюють свою вели-

чину для кожної комбінації ключів, наведено у табл. 2. 
Таблиця 2 – Змінні елементи матриці стану 
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 
V7, 
V0 

17a  32/  31/  31/−  32/−  31/−  31/  0  

27a  31/−  31/  32/  31/  31/−  32/−  0  

37a  31/−  32/−  31/−  31/  32/  31/  0  
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У системі (6) прийнято такі позначення: 
)c,b,a,C,B,Ak(k =ψ  - повні потокозчеплення для фаз 

статора і ротора; 0C  – ємність конденсатора ланки 

постійного струму; 1R  і 2R  - активні опори обмоток 

статора і ротора; np  - число пар полюсів;  

 ( ) 2
111 LLLc ек−= ; (7) 

 211 LLLc ек= ; (8) 

 ( ) 2
223 LLLc ек−= , (9) 

де )LLLLLL(LLLL mmmек 212121 ++= ; 1L  і 2L  - індук-

тивності розсіювання фаз статора і ротора; ω - ме-
ханічна частота обертання ротора; mL - змінна взає-

моіндуктивність, яка визначається із залежності 
)Y(fL mm= , побудованої із використанням характе-

ристики намагнічування генератора. Алгоритм по-
будови цієї залежності наведено в [0].  

Таким чином, при врахуванні роботи ВСЗ для 
кожної комбінації ключів на кожному кроці інтегру-
вання системи (6) обраховуються змінні елементи 
матриці стану відповідно до поточної комбінації 
ключів ВСЗ (табл. 2). Для врахування змінної індук-
тивності контуру намагнічування перед початком 
кожного кроку інтегрування обчислюється 

)Y(fL mm=  і залежні від неї константи 1c  2c  і 3c .  

При алгоритмі однократного перемикання інтер-
вал існування сталої комбінації ключів визначається 
як  

 
*стT

ω

π
=

3
 (10) 

і є часом, протягом якого результуючий вектор на-
пруги проходить вибраний сектор. При векторній 
ШІМ цей інтервал визначається відповідно до обра-
ної методики формування ШІМ сигналу. В даній 
роботі – відповідно до рис. 4.  

На рис. 5 і рис. 7 показано розрахункові (отри-
мані при моделюванні з використанням методу при-
пасовування), а на рис. 6 і рис. 8 – експериментальні 
осцилограми фазних струмів (крива 1) і напруг ге-
нератора (крива 2) при алгоритмі однократного пе-
ремикання і при векторній ШІМ відповідно при од-
накових параметрах навантаження кола постійного 
струму ( 10=Vm В/под., 40=Im А/под., 5=tm мс/под.). 

2 1

0

 
Рисунок 5 – Розрахункові фазні струм і напруга при 

однократному алгоритмі перемикання вентилів 
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Рисунок 6 – Експериментальні фазні струм і напруга 
при однократному алгоритмі перемикання вентилів 
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Рисунок 7 – Розрахункові фазні струм і напруга при 

векторній ШІМ 
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Рисунок 8 – Експериментальні фазні струм і напруга 

при векторній ШІМ. 
 
 

Висновки. Таким чином, при моделюванні АГ з 
ВЗ з однократним перемиканням силових ключів і з 
векторною ШІМ за допомогою моделі з викорис-
танням методу припасовування можна використову-
вати одні й ті ж схеми заміщення, змінивши лише 
послідовність їх використання відповідно до вибра-
ного алгоритму керування ВСЗ. При цьому досяга-
ється якісне і кількісне співпадіння розрахункових і 
експериментальних даних з похибкою, що не пере-
вищує 15 % в усталеному режимі роботи (для мак-
симальних значень напруг і струмів). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ АСИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
 С ВЕНТИЛЬНЫМ ВОЗБУДЖЕНИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АЛГОРИТМАХ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ 

Л. И. Мазуренко, д.т.н., проф., В. И. Романенко, асп. 
Институт электродинамики НАН Украины, г. Киев 
пр. Победы, 56, 03680, г. Киев, Украина 
E-mail: volodimir_r@ukr.net 

Обоснована возможность математического моделирования асинхронного генератора с вентильным возбужде-
нием с помощью модели на основе метода припасования при однократных и многократных алгоритмах переклю-
чения (алгоритм векторной широтно-импульсной модуляции) силовых ключей вентильной системы возбуждения. 

Ключевые слова: асинхронный генератор, вентильное возбуждение, моделирование, векторная широтно-
импульсная модуляция. 

SIMULATION OF STAND-ALONE INDUCTION GENERATORS WITH INVERTER 
EXCITATION FOR DIFFERENTIAL GATING SIGNAL GENERATION TECHNIQUES 

L. Mazurenko, D.Sc. (Eng.), Prof., V. Romanenko, post-grad. 
Institute of Electrodynamics of UNAS, Kyiv 
pr. Peremohy, 56, 03680, Kyiv, Ukraine  
E-mail: volodimir_r@ukr.net 

In this article possibility of simulation of induction generator with inverter excitation with the model on cut-and-try 
method for both single and repeated (algorithm vector PWM) gating signal generation techniques was confirmed. 

Key words: induction generator, excitation rectifier, modeling, vector PWM. 


