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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією з найширших
областей застосування силової перетворювальної техніки є частотно-регульований електропривод змінного
струму. Завдяки стрімкому розвитку силової напівпровідникової техніки та обчислювальних можливостей
мікропроцесорів, що створило умови для розробки
нових принципів побудови перетворювачів частоти, у
тому числі матричних перетворювачів (МП), регульований електропривод змінного струму отримав суттєвий поштовх для подальшого інтенсивного вдосконалення. Зокрема, постійний розвиток обчислювальних
можливостей забезпечує створення нових, більш складних способів керування перетворювачами з метою
вдосконалення їх характеристик та розширення діапазону застосування. Так, останнім часом широко ведуться дослідження алгоритмів керування МП, які б
дозволили використовувати перетворювач не тільки як
пристрій керування двигунами в складі електроприводу, але й як ефективне джерело реактивної потужності
в деякому локальному осередку мережі з одночасним
забезпеченням вимог керування навантаженням.
Показники якості вихідної напруги МП при використанні різних алгоритмів керування значною мірою
визначають досяжні динамічні та статичні характеристики електроприводів змінного струму. Поліпшення
гармонічного складу вихідної напруги перетворювачів
частоти при роботі в складі електроприводів змінного
струму дозволяє зменшити додаткові втрати в електричній машині, зменшити пульсації електромагнітного
моменту двигуна і небажані додаткові навантаження
механічної частини приводу, які здатні викликати резонансні явища й створювати акустичний шум.
Метою роботи є дослідження пульсацій моменту
асинхронного двигуна (АД) з короткозамкненим ротором при керуванні від матричного перетворювача з
розширеним діапазоном регулювання вхідної реактивної потужності (рис. 1).
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Переважна більшість алгоритмів керування МП ґрунтується на широтно-імпульсній модуляції (ШІМ) і наданні вхідних і вихідних напруг та струмів просторовими векторами.

З історичної точки зору й функціонально базовим
алгоритмом є просторова векторна модуляція (space
vector modulation – SVM). Просторовий вектор вихідної напруги на кожному такті ШІМ синтезується з чотирьох активних (ненульових) і одного нульового стаціонарних векторів, які відповідають станам МП, тобто комбінаціям увімкнутих ключів. Максимальний
коефіцієнт передачі напруги МП досягається за умови
близькості до одиниці вхідного коефіцієнта потужності. Регулювання даного коефіцієнта (відповідно до
реактивних вхідних струмів і потужності) супроводжується зменшенням коефіцієнта передачі напруги
МП.
На відміну від базового алгоритму SVM, у двох
інших алгоритмах, що розглядаються, а саме сингулярному
розкладанні
матриць
(singular
value
decomposition – SVD) і екстремальному розташуванні
керуючих векторів (exstreme position of control vectors –
EPCV), у вигляді просторових векторів надаються не
тільки електричні величини (напруги і струми), але й
матриці керуючих функцій, елементами яких є усереднені на такті ШІМ відносні тривалості відкритих станів ключів МП [1], [2].
Алгоритм SVD зводиться до перетворень координат, передатних (модуляційних) матриць і сингулярного розкладання (представлення матриці у вигляді добутку трьох матриць). У підсумку математичних маніпуляцій виділяються невизначені коефіцієнти матриць
і визначаються границі їх значень, а також способи їх
підбору. При цьому з'являється можливість впливу на
коефіцієнт передачі реактивної складової вихідного
струму МП на вхід, тобто впливу на вхідну реактивну
потужність. Основним недоліком даного алгоритму є
відсутність можливості для формування вхідного
реактивного струму при відсутності реактивної
складової на виході МП [1].
Сутність алгоритму EPCV полягає в тому, що просторові вектори керуючих функцій описуються за допомогою виразів, у які входять дві невизначені складові, що інтерпретуються як додаткові ступені свободи
станів МП. Ці складові обчислюються на кожному
такті ШІМ з таким розрахунком, щоб вектори керую-
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чих функцій досягали допустимих максимальних значень. Наслідком такого підходу до формування матриць керуючих функцій є можливість розширення
діапазону вхідної реактивної потужності МП до максимально досяжного в даній робочій точці, незалежно
від характеру навантаження [2].
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Рисунок 1 – Схема трифазно-трифазного МП
Визначимо величину пульсацій електромагнітного моменту АД при застосуванні для керування МП
алгоритмів з розширеним діапазоном регулювання
вхідної реактивної потужності.
Стандартна модель асинхронної машини з короткозамкненим ротором задається такою системою
диференціальних рівнянь [3]:
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де i1a , i1b , u1a , u1b ,  2a , 2b – струми, напруги статора і потокозчеплення ротора в системі координат
статора (a–b) відповідно,  – швидкість ротора,
J – момент інерції ротора, pn – число пар полюсів,
Мс – момент навантаження.
Додатні сталі, пов’язані з електричними та механічними параметрами асинхронного двигуна, визначаються так:
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де R1, R2, L1, L2 – опори та індуктивності статора/ротора, Lm – індуктивність кола намагнічування.
Момент двигуна визначається таким чином:
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Керуючі двофазні напруги в (1) визначаються як:
1
1
u1a  u a ; u1b 
ub 
uc ,
3
3
де ua, ub, uc – відповідні фазні напруги статора, які в
найпростішому випадку можуть бути задані системою
трифазних
напруг
u a  U m coso t  ;

ub  U m cos o t    ; u c  U m cos o t  2  , де ωо –
кутова частота вихідної напруги МП,   2 3 .
Для дослідження приймаємо наступну процедуру
тестування: прямий пуск при чисто синусоїдальних
формах напруг; витримка часу для завершення перехідних процесів; відпрацювання номінального
стрибкоподібного моменту навантаження; перехід
від синусоїдальних кривих напруг до ШІМпослідовностей, заданих різними способами модуляції.
Протабулюємо криві моменту М на N інтервалів
на періоді вихідної частоти, тоді середнє значення
моменту можна отримати з виразу:
Mср.=

1
N

N

M

Í i

,

(3)

i1

де i – порядковий номер інтервалу табуляції, МНі –
миттєве значення моменту.
Коефіцієнт пульсацій на періоді визначається
так:
M i max  M i min
Кпульс.=
,
(4)
2M ñð.
де M i max – максимальне значення моменту;
M i min – мінімальне значення моменту.
Середньоквадратичне відхилення значень пульсацій моменту отримаємо з виразу:
1 N
(5)
 M Í i  M ñð. 2 .
N i 1
Для дослідження використано АД потужністю
2,2 кВт з такими параметрами: pn  2 , R1  3,2 Ом,
R2  2,5 Ом,
L1  0,28 Гн,
L2  0,28 Гн,
Lm  0,271 Гн, J  0,015 кгм2, M Í  15 Нм.
На рис. 2–5 наведено часові діаграми електромагнітного моменту АД при керуванні від матричного
перетворювача з різними алгоритмами регулювання
вхідної
реактивної
потужності
при
Mср.= 15,00 Нм, коефіцієнті модуляції m=0,75 і вихідній частоті fвих = 50 Гц.
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Рисунок 2 – Часові діаграми швидкості й моменту АД
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Рисунок 3 – Часові діаграми електромагнітного
моменту АД для алгоритму керування SVM
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Рисунок 4 – Часові діаграми електромагнітного
моменту АД для алгоритму керування SVD:
а) без регулювання; б) з регулюванням вхідної
реактивної потужності
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Рисунок 7 – Порівняльна діаграма значень σ
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Рисунок 5 – Часові діаграми електромагнітного
моменту АД для алгоритму керування EPCV:
а) без регулювання, б) з регулюванням вхідної
реактивної потужності

Отримані значення коефіцієнта пульсацій моменту АД для алгоритмів без регулювання і з регулюванням вхідної реактивної потужності зведено у
табл. 1, а середньоквадратичне відхилення значень
пульсацій моменту – у табл. 2.
На рис. 6 і 7 наведено порівняльні діаграми значень коефіцієнта пульсацій моменту та середньоквадратичних відхилень значень пульсацій моменту
для різних алгоритмів керування відповідно.
Таблиця 1 – Значення Kпульс
Алгоритми
1
SVM
2 SVD без регулювання
3 SVD з регулюванням
4 EPCV без регулювання
5 EPCV з регулюванням

Kпульс
m=0,75
m=0,866
0,12385
0,11394
0,08890
0,08245
0,08974
0,07582
0,08943
0,07529
0,09256
0,08110

За аналогією з алгоритмами керування автономними інверторами напруги (АІН) [3], [4] характер та величина пульсацій моменту АД залежать від способу
чергування ненульових стаціонарних станів на циклах
модуляції, а також від величини та характеру підмодуляції усереднених значень кривих вихідної напруги
МП. Терміном "підмодуляція" позначається інжекція в
модуляційні функції системи сигналів потроєної частоти відносно частот вхідної та вихідної напруг [3].
Так, для алгоритму SVM, який досліджувався, характерним є використання кривих вхідних напруг,
екстремальних на даному 60-градусному інтервалі
періоду мережі, для формування нульових стаціонарних векторів. Таким чином, при формуванні вихідної
напруги для цього алгоритму застосовується максимально можлива величина під модуляції, причому при
зменшенні коефіцієнта модуляції амплітуда підмодуляції фактично збільшується за рахунок збільшення
тривалості використання нульової паузи та екстремальної фази. У зв’язку з цим величина пульсацій моменту для даного алгоритму найбільша порівняно з іншими алгоритмами.
Алгоритм керування SVD побудований таким чином, що задає мінімально необхідну величину підмодуляції на даному інтервалі. Нульова пауза формується
в неявному вигляді. Для даного алгоритму характерне
зменшення амплітуди підмодуляції зі зменшенням
коефіцієнта модуляції, а також нульове її значення при
m≤0,5. Таке формування має переваги над іншими алгоритмами, оскільки забезпечує найменшу величину
пульсацій моменту та можливість регулювання коефіцієнта потужності МП. Недоліком є неповний діапазон
регулювання вхідної реактивної потужності МП.
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Алгоритм EPCV не дозволяє формувати мінімально необхідне значення підмодулюючої кривої,
адже він використовує тільки екстремальні положення керуючих векторів. Екстремальне положення керуючого вектора відповідає примусовому відключенню однієї чи двох фазних напруг та формуванню вихідної напруги за рахунок інших фаз. Це призводить
до збільшення амплітуди підмодуляції та пульсацій
моменту АД. Перевагою даного алгоритму є максимально досяжний діапазон регулювання вхідної реактивної потужності МП.
ВИСНОВКИ. Аналізуючи часові діаграми пульсацій електромагнітного моменту та отримані кількісні
характеристики з табл. 1 та 2, можна зробити висновок, що величина пульсацій залежить від характеру
кривих модулюючих функцій, а саме: алгоритми, в
яких використані гладкі модулюючі функції, а також
ті, що мають розриви першого роду, в яких похідна не
змінює знак, мають найменші значення пульсацій моменту; алгоритми, що використовують розривні модулюючі функції з точками розриву другого роду та розриви зі зміною знаку похідної, мають більші значення
пульсацій моменту.
Алгоритм SVD має найменшу величину пульсацій
електромагнітного моменту, оскільки модулюючі функції будуються з використанням тільки гладких кривих з додаванням мінімально необхідної підмодуляції.
Алгоритм EPCV займає середнє місце за величиною пульсацій електромагнітного моменту, оскільки
формування модулюючих функцій відбувається з використанням екстремальних положень керуючих векторів, що, у свою чергу, обумовлює утворення точок
розриву першого роду, в яких похідна змінює знак.
Крім цього, в алгоритмі EPCV прийнято прирівнювати
до нуля одну з модулюючих функцій у групі ключів,
що утворюють вихідну фазу для будь-якого циклу

ШІМ, а дві інші використовувати для модуляції. Як
видно з діаграм, це зменшує кількість комутацій на
циклі ШІМ, але збільшує розмах пульсацій моменту.
Алгоритм SVM, який оптимізовано за кількістю
комутацій ключів на циклі ШІМ та на переходах від
циклу до циклу, що передбачає використання фаз з
екстремальними напругами для реалізації нульових
векторів, має найгірші показники пульсацій моменту.
Регулювання вхідної реактивної потужності для алгоритмів SVD та EPCV не призводить до значного
погіршення показників пульсацій електромагнітного
моменту.
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MATRIX CONVERTER CONTROL ALGORITHMS WITH AN EXTENDED RANGE OF INPUT
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The features of the matrix converter control algorithms with an extended range of input reactive power control range
have been considered. Torque ripples of the squirrel-cage induction motor with control from matrix converter with an
extended range of input power factor regulation have been investigated. Analysis of algorithms has been performed and
qualitative parameters of electromagnetic torque ripples have been obtained.
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