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Існуююча необхідність підвищення діапазону керування бездатчикових асинхронних приводів на базі автономних інверторів напруги ставить перед розробниками необхідність вирішення проблем, пов’язаних з роботою на дуже низьких швидкостях. Ці проблеми можна розділити на проблеми, що пов'язані з бездатчиковою
ідентифікацією швидкістю, та проблеми, що направлені на компенсацію нелінійностей інверторів напруги.
Пропонується спосіб підвищення якості компенсації ефекту «мертвого часу» за рахунок виконання компенсації
з використанням адаптивного спостерігача струму.
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Существующая необходимость повышения диапазона управления бездатчиковых асинхронных приводов на
базе автономных инверторов напряжения ставит перед разработчиками необходимость решения проблем, связанных с работой на очень низких скоростях. Эти проблемы можна разделить на проблемы, которые связаны с
бездатчиковой идентификацией скорости, и проблемы, которые направлены на компенсацию нелинейностей
инверторов напряжения. Предлагается способ повышения качества компенсации эффекта «мертвого времени»
за счет выполнения компенсации с использованием адаптивного наблюдателя тока.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні асинхронні
частотно-регульовані електроприводи дозволяють
реалізувати бездатчикове керування у діапазоні
1–50. Це пов’язано як зі складностями ідентифікації
швидкості у нижньому діапазоні керування, так і з
нелінійними властивостями інвертора напруги, від
якого живиться двигун. Наявність «мертвого часу» та
падінь напруги на відкритих ключах інвертора створюють значні складності у точному відтворенні малих
напруг, що суттєво впливає на якість керування [1].
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вихідна напруга автономного інвертора напруги зазвичай формується за допомогою просторово-векторної
широтно-імпульсної модуляції, при цьому у дворівневому інверторі навантаження підключається до
однієї з двох напруг ланки постійного струму. Для
запобігання виникнення коротких замикань через
кінцевий час відкривання та закривання транзисторів у сигнали керування вводиться «мертвий час»,
протягом якого обидва транзистори одного плеча
інвертора закриті. Струм навантаження при цьому
проходить через зворотні діоди транзисторів.
Процеси, що відбуваються в одному плечі інвертора за додатним напрямком струму, зображено
на рис. 1. Як видно, при такому напрямку струму в
режимі «мертвого часу» навантаження підключено
до від'ємної напруги ланки постійного струму, що
зменшує час активного включення. При від’ємному
напрямку струму навантаження підключається до
додатної напруги ланки постійного струму, що збільшує час активного включення. Таким чином,
вплив «мертвого часу» залежить від напрямку
струму навантаження. Існуючі методики [1]–[6]
компенсації «мертвого часу» пропонують уведення
коригуючої напруги U у сигнали завдання U s у
функції напрямку фазного струму:
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Рисунок 1 – Вплив «мертвого часу» при додатному
напрямку струму: а) проходження струму в режимі
«мертвого часу»; б) сигнали керування
транзисторами без урахування впливу «мертвого
часу»; в) сигнали керування транзисторами
з урахуванням впливу «мертвого часу»;
г) вихідна напруга без урахування неідеальностей
інвертора; д) вихідна напруга
з урахуванням неідеальностей інвертора
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Використання у виразі (1) вимірюваних струмів
вносить неточності у роботу алгоритму компенсації
через їх підверженість електромагнітним перешкодам та наявність дрейфу нуля у вимірювальних ланцюгах перетворювача. Тому є доцільним використовувати розрахункові струми, які можна оцінити за
виразами (2).
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i s – вектор струму статора,  r – вектор потокозчеплення ротора, r – швидкість обертання ротора.
Cтруктура запропонованого способу компенсації
ефекту «мертвого часу» приведена на рис. 2, а результати моделювання роботи приводу без компенсації та з компенсацією згідно цього способу – на
рис. 3 та 4 відповідно. З рис. 4 видно, що реалізація
запропонованого способу дозволяє уникнути спотворень форми вихідного струму, що викликається
наявністю «мертвого часу».
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де Rs , Rr , Lm , Ls , Lr – активні опори та індуктивності схеми заміщення асинхронного двигуна,
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Рисунок 2 – Структура запропонованого способу компенсації «мертвого часу»
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Рисунок 3 – Фазні струми за відсутності компенсації «мертвого часу»
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Рисунок 4 – Фазні струми за наявності компенсації «мертвого часу»
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА
ВИСНОВКИ. Запропонований спосіб компенсації «мертвого часу» автономного інвертора напруги
з широтно-імпульсною модуляцією дозволяє уникнути проблем, що пов’язані зі знаходженням перетину вихідним струмом нуля та забезпечити його
високу синусоїдальність.
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DEAD TIME COMPENSATION QUALITY IMPROVEMENT OF VOLTAGE INVERTER
FOR SENSORLESS VECTOR CONTROL AT LOW SPEED
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The current need to improve the management of a range of sensorless induction motor drives fed by voltage-source
inverters causes the developers solve the problems which are due to the performance at very low speeds. These problems can be divided into problems related to sensorless speed identification, and the problems that are intended to compensate the voltage inverter nonlinearities. The article offer a method of improving the quality of the compensation dead
time effect by performing compensation using an adaptive current observer.
Кey words: voltage inverter, «dead time».
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