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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Перетворювачі частоти на основі автономного інвертора напруги (АІН)
отримали широке розповсюдження в частотнорегульованому
асинхронному
електроприводі
(ЧРАЕП). Вони використовуються як в електроприводах малої потужності, так й надпотужних високовольтних. Однак залишається актуальною проблема
високого значення похідної напруги на виході перетворювача частоти (ПЧ). Ця задача вирішуються
шляхом застосування пасивних елементів (реакторів
та конденсаторів). Недоліком цього методу є неможливість використання багатьох способів керування
ЧРАЕП та дещо нижче значення надійності привода
в цілому. Альтернативою є використання багаторівневих ПЧ (БПЧ), які зі збільшенням кількості рівнів
інвертування мають великі масогабаритні та вартісні
показники. Тобто велика кількість силових напівпровідникових ключів (СНПК) і конденсаторів призводить до ускладнення системи та керування, а також технічної реалізації електропривода в цілому.
Останні досягнення перетворювальної техніки в

області багаторівневих перетворювачів надано в
роботах [1, 2]. У [2] показано ПЧ, який дозволяє
значно зменшити похідну за напругою на виході
ПЧ, але потребує великої кількості незалежних джерел живлення. Отже, створення ЧРАЕП на основі
ПЧ зі зменшеною кількістю СПНК та джерел живлення у поєднанні зі зменшеним значенням похідної
за напругою є актуальною. Метою даної роботи є
отримання ЧРАЕП з покращеними масогабаритними та вартісними показниками.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Новим напрямом розвитку силових напівпровідникових перетворювачів, які працюють на трифазне
навантаження, є застосування двох АІН [1]. Кожен
з цих АІН підключається до початків (А, В, С) та
кінців (x, y, z) трифазного навантаження відповідно. Цей метод підключення пропонуємо використовувати в ЧРАЕП, де замість навантаження буде
ввімкнено асинхронний двигун (АД). Електричну
схему силової частини одного з варіантів такого
електропривода показано на рис. 1.

Рисунок 1 – Каскадний 3/2 перетворювач частоти
Такий спосіб підключення називають каскадним
включенням ПЧ [1]. При цьому кожен ПЧ може
бути реалізований як за класичною схемою на шести СНПК, так й у вигляді БПЧ. Все це однозначно
розширює можливості електропривода в цілому.
Як відомо, кількість СНПК визначається за виразом
nki  6  nri  1 ,
(1)
де nk – кількість СНПК в АІН; nr – кількість рівнів
інвертування ПЧ; і – номер ПЧ.

Аналогічно визначається й кількість конденсаторів у колі постійного струму ПЧ:
nCi  nri  1 .
(2)
Для визначення результуючого рівня інвертування каскадного перетворювача частоти (КПЧ)
необхідно знайти добуток рівнів інвертування кожного ПЧ. При цьому кількість СНПК та конденсаторів знаходиться як сума. Отже, при збільшенні
рівнів інвертування кожного з ПЧ отримуємо зменшену кількість СНПК та конденсаторів у КПЧ,
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ніж у класичному БПЧ. Порівняння різних варіантів побудови КПЧ зводимо до табл. 1. З аналізу
табл. 1 видно, що при двох джерелах живлення
КПЧ можливо отримати значно меншу кількість
керованих ключів та недостатньо надійних елементів – конденсаторів постійного струму. Схема на
рис. 1 відповідає другій строчці табл. 1.
Таблиця 1 – Порівняння каскадних та БПЧ
Кількість рівнів
ПЧ1
2
2
2
3
3

ПЧ2
2
3
4
3
4

БПЧ
4
6
8
9
12

Кількість
СНПК
КПЧ БПЧ
12
18
18
30
24
42
24
48
30
66

Кількість
конденсаторів
КПЧ БПЧ
2
3
3
5
4
7
4
8
5
11

На рис. 2 зображено векторні діаграми вихідних
напруг ПЧ, наведеного на рис. 1. Як видно, вони повністю відповідають шестирівневому ПЧ. При цьому
кількість СНПК зменшена на 12, а конденсаторів – на
два. Незважаючи на свої переваги, для даної схеми
неможливо використати відомі методи керування,
оскільки це пов’язано з подачею імпульсів керування
на два різні ПЧ. Також неможливо використовувати
відомі математичні моделі АД [3], оскільки вони не
враховують необхідності підключення джерел живлення до кінців обмоток. Виходом з даної ситуації є
створення нових або адаптація відомих математичних
моделей АД, які дозволять підключення ПЧ з двох
сторін обмоток статора. Також можна перенести конденсатор С3 (відповідно до рис. 1), який є джерелом
постійної напруги в колі постійного струму другого
ПЧ, у коло між першим перетворювачем та двигуном
за особливим алгоритмом.
При використанні імітації роботи конденсатора С3
як алгоритму керування амплітудним способом отримано результат, який показує високу ефективність.
Тобто, коефіцієнт гармонік за струмом при максимальній амплітуді вхідного просторового вектора не перевищує 1 % та 4 % – при половині від максимальної
амплітуди. При цьому частота комутації силових ключів не перевищувала 1 кГц.

Рисунок 2 – Векторні діаграми вихідних напруг
ВИСНОВКИ. Вищезазначене показує необхідність
проведення подальших досліджень КПЧ. По-перше,
виявлення оптимального способу реалізації силової
частини приводу у відомому програмному забезпеченні, яке б ураховувало більшість особливостей АД (наприклад, відсутність запасу за напругою тощо). Подруге, запропонувати відповідні закони керування електроприводом у цілому, які б ураховували сумісну
комутацію СНПК двох ПЧ. По-третє, надання рекомендацій щодо кількості рівнів інвертування двох ПЧ для
різних потужностей та класів напруг, а також частот
комутації СНПК. Також планується провести дослідження щодо можливості використання як ПЧ матричних та безпосередніх дволанкових ПЧ за різними
схемами виконання.
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