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Розробка теорії та дослідження автономних енергосистем постійного струму на основі безконтактних 

електричних машин є важливим елементом забезпечення підвищення надійності та енергоефективності 

автономних систем електроживання віддалених від централізованих мереж об’єктів, корабельного обладнання, 

критичних до знеструмлення споживачів. Використання асинхронних генераторів з короткозамкненим ротором 

і вентильним перетворювачем в колах статора при розробці автономних енергосистем постійного струму є 

доцільним через наявність в них каналу відбору потужності постійного струму та можливість стабілізації 

вихідної напруги при зміні частоти обертання. При створенні зазначених енергосистем на основі асинхронних 

генераторів з вентильним збудженням повинні бути вирішені наукові задачі, пов’язані з визначенням засобів та 

розробкою й верифікацією алгоритмів регулювання розподілу навантаження між генераторами. Вирішення цих 

задач потребує створення відповідних імітаційних моделей. В роботі  розроблено імітаційну динамічну модель 

автономної енергосистеми постійного струму з паралельно працюючими на спільне навантаження двома 

асинхронними генераторами з вентильним збудженням і керуванням по алгоритму однократного перемикання 

напівпровідникових елементів. Проведено дослідження квазіусталених та динамічних режимів роботи системи. 

Визначено тривалість початкового збудження генераторів за різних величин ємності фільтрових конденсаторів. 

Отримані результати засвідчили відповідність параметрів електричної енергії генерованої енергосистемою 

нормам встановленим відповідними нормативними документами та стійку роботу системи при зміні 

навантаження від холостого ходу до номінального навантаження. Подальші роботи в даному напрямку 

планується зосередити на вдосконаленні алгоритмів керування автономних енергосистем постійного струму з 

паралельно працюючими асинхронними генераторами з вентильним збудженням, дослідженні енергетичних 

показників таких систем та виробленні рекомендацій щодо їх проектування. 

Ключові слова: автономна енергосистема, асинхронний генератор, вентильне збудження, паралельна 

робота, алгоритм однократного перемикання. 
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Разработка теории и исследования автономных энергосистем постоянного тока на основе бесконтактных 

электрических машин является важным элементом обеспечения повышения надежности и 

энергоэффективности автономных систем электропитания удаленных от централизованных сетей объектов, 

корабельного оборудования, критичных к обесточиванию потребителей. Использование асинхронных 

генераторов с короткозамкнутым ротором и вентильным преобразователем в цепях статора при разработке 

автономных энергосистем постоянного тока целесообразно из-за наличия в них канала отбора мощности 

постоянного тока и возможности стабилизации выходного напряжения при изменении частоты вращения. При 

создании указанных энергосистем на основе асинхронных генераторов с вентильным возбуждением должны 

быть решены научные задачи, связанные с определением средств, а также разработкой и верификацией 

алгоритмов регулирования распределения нагрузки между генераторами. Решение этих задач требует создания 

соответствующих имитационных моделей. В работе разработана имитационная динамическая модель 

автономной энергосистемы постоянного тока с параллельно работающими на совместную нагрузку двумя 

асинхронными генераторами с вентильным возбуждением и управлением по алгоритму однократного 

переключения полупроводниковых элементов. Проведено исследование квазиустановившихся и динамических 

режимов работы системы. Определена продолжительность начального возбуждения генераторов при 

различных величинах емкости фильтровых конденсаторов. Полученные результаты показали соответствие 
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параметров электрической энергии генерируемой энергосистемой нормам, установленным соответствующими 

нормативными документами и устойчивую работу системы при изменении нагрузки от холостого хода до 

номинальной нагрузки. Дальнейшие работы в данном направлении планируется сосредоточить на 

совершенствовании алгоритмов управления автономных энергосистем постоянного тока с параллельно 

работающими асинхронными генераторами с вентильным возбуждением, исследовании энергетических 

показателей таких систем и выработке рекомендаций по их проектированию.  

Ключевые слова: автономная энергосистема, асинхронный генератор, вентильное возбуждение, 

параллельная работа, алгоритм однократного переключения. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність 

зумовлена необхідністю використання автономних 

енергосистем (АЕ) [1] для живлення об’єктів, що не 

охоплені централізованим енергопостачанням [2, 3] 

та для резервного живлення електроспоживачів. 

Використання паралельно працюючих асинхронних 

генераторі з КЗ ротором та вентильним збудженням 

(АГ з ВЗ) для таких АЕ має суттєві переваги у 

порівнянні з синхронними генераторами [4, 5] і 

асинхронними з конденсаторним збудженням чи 

використанням поодиноких генераторів [6–9]. Такі 

системи недостатньо висвітленні в технічній 

літературі. Для дослідження  електромеханічних та 

електромагнітних процесів, що протікають в них, 

необхідно мати імітаційну модель.  

Метою роботи є створення імітаційної моделі АЕ 

постійного струму з паралельно працюючими на 

спільне навантаження двома АГ з ВЗ та дослідження 

квазіусталених та динамічних режимів роботи такої  

системи. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Імітаційна модель розроблена у середовищі 

Matlab Simulink з використанням бібліотеки 

SimPowerSystems. 

Функціональна схема АЕ зображена на рис. 1. 

Розроблена імітаційна модель показана на рис. 2. 

Вона реалізує регулювання напруги в колі 

постійного струму для енергосистеми [6] шляхом 

примусової зміни ковзання асинхронних 

генераторів.  

Позначення блоків імітаційної моделі 

відповідають позначенням на функціональній схемі: 

DE1, DE2 – дизельні двигуни; IG1, IG2 – асинхронні 

генератори з КЗ ротором; EI1, EI2 – вентильні 

перетворювачі; CS1, CS2 – блоки управління 

вентильними перетворювачами EI1 та EI2 

відповідно; Sy1, Sy2 – ключі під’єднання 

навантаження; С1, C2 – фільтри в колі постійного 

струму вентильних перетворювачів EI1 та EI2 

відповідно; Rн (L) – навантаження. На рис. 1 також 

показані датчик напруги V в колі постійного струму, 

діоди D1 та D2; струм Id1 генератора IG1; струм Id2 

генератора IG2; Ids – струм навантаження. 

Загальна характеристика елементів автономної 

енергосистеми 

Генератори є однаковими і мають співрозмірні 

номінальні параметри: потужність PN=4 кВт, 

напруга UN=400 В, частота напруги fN=50 Гц; 

частота обертання ротора при PN – nn=1430 об/хв 

(або ж кутова частота обертання ωn=149,75 рад/с), 

синхронна частота обертання ротора nns=1500 об/хв 

(або ж кутова частота обертання ωns=157,08 рад/с), 

число пар полюсів p=2 (2p=4). Обмотки статора 

генераторів з’єднані зіркою.  

Дизельні двигуни мають рівну потужність 

PNde=8 кВт. Кожен двигун працює в режимі 

підтримки стабільної частоти обертання на валу, 

при чому зміна моменту на валу двигунів 

відбувається в залежності від зміни навантаження на 

генератори. 

Вентильні перетворювачі виконані по схемі 

автономного інвертора напруги. Вони відіграють 

роль регуляторів ковзання генераторів, джерел 

реактивної потужності генераторів та випрямлячів 

напруги. 

Системи керування ковзанням з генераторами 

імпульсів та схемами визначення їх тривалості 

окремі для кожного генератора. Вони виконані на 

основі пропорційно–інтегральних (PI) регуляторів з 

від’ємним зворотнім зв’язком за напругою у колі 

постійного струму. 

 

 
Рисунок 1 – Спрощена функціональна схема автономної енергосистеми з двома паралельно працюючими  

на навантаження постійного струму асинхронними генераторами 
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Рисунок 2 – Імітаційна модель АЕ з паралельним включенням АГ з ВЗ по колу постійного струму 
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Ємність кожного конденсатора в колі постійного 

струму вентильних перетворювачів – C=1500 мкФ.  

Блок навантаження Rн(L), дозволяє ступінчато 

змінювати навантаження від режиму холостого ходу 

до номінального значення. 

Для управління вентильними перетворювачами 

на базі автономних інверторів напруги використано 

алгоритм однократного перемикання [10]. Вибір 

даного алгоритму обґрунтовано доцільністю його 

використання при роботі генераторів на 

навантаження постійного струму за рахунок своєї 

відносної простоти. 

Опис роботи моделі 

Початкове збудження генератора IG1 (IG2) 

відбувається від попередньо зарядженого 

конденсатора C1 (C2) в колі постійного струму.  

При цьому система автоматичного керування  

(САК) забезпечує частоту імпульсів керування  

EI1 (EI2), яка дозволяє отримати електричну  

частоту обертання поля статора дещо меншу  

(на 2…5 %) від електричної частоти обертання 

ротора генератора: 

f1=fo–Δf,                                     (1) 

де fo – синхронна частота струму статора. 

Це, в свою чергу, забезпечує фіксоване від’ємне 

ковзання IG1(IG2). Використані в (1) позначення 

аналогічні, що і в [1].  

Відбувається збудження і підвищення  

вихідної напруги АГ, після досягнення заданого 

значення якої (Uz) САК вмикає від’ємний зворотній 

зв’язок. Як наслідок забезпечується регулювання 

частоти імпульсів керування вентилів відповідно  

до виразу: 

f=f0+kp (Ut –Uz])+ki ∫(Ut –Uz)dt,                (2) 

де kp – коефіцієнт підсилення пропорційної ланки 

PI регулятора; kі – коефіцієнт підсилення 

інтегральної ланки PI регулятора; Ut – поточне 

значення вихідної напруги АГ; Uz – задане значення 

напруги. 

Визначене з рівняння (2) значення частоти 

імпульсів f  обмежується рівнем, за якого ковзання в 

АГ дорівнює критичному. Блоки CS1 та CS2 

імітаційної моделі формують тривалість імпульсів 

управління для перемикання напівпровідникових 

елементів (ключів) відповідно до наступного 

рівняння: 

γn=0,5/ f1=T/2,                             (3) 

де T – період статорної напруги. 

Напівпровідникові ключі (транзистор зі 

зворотнім діодом) вентильних перетворювачів при 

куті керування 180° перемикаються відповідно 

наступного алгоритму: VT1-VT5-VT6, VT1-VT2-

VT6, VT1-VT2-VT3, VT2-VT3-VT4, VT3-VT4-VT5, 

VT4-VT5-VT6 [10]. 

В процесі збудження генератора IG1 генератор 

IG2 відключено. Його лінійні напруги Uab, Ubc, Uca 

змінюються відповідно до рис. 3.  

 

 
Рисунок 3 – Процес збудження генератора IG1 

 

Час перехідного процесу збудження залежить від 

величини ємності конденсатора C1 і його початкової 

напруги. Процес збудження АГ, показаний на рис. 3, 

відбувається від попередньо зарядженого до 

напруги 5 В конденсатора C1. Зменшення ємності C 

конденсатора C1 в два рази (С1=0,5С) зменшує час 

перехідного процесу на 40 %, але призводить до 

незначного перезбудження. Збільшення ємності в 

два рази збільшує час перехідного процесу на 

120 %. Зменшення початкової напруги конденсатора 

С1 в два рази (Uc=2,5 В) збільшує час перехідного 

процесу на 20 %, а її збільшення в два рази 

(Uc=10 В) зменшує час перехідного процесу на 

20 %, але призводить до незначного перезбудження 

машини. 

Результати моделювання режиму холостого ходу 

генератора IG1 (генератор IG2 не підключено) 

зображено на рис. 4: Іa, Ib, Ic – фазні струми статора; 

uA – фазна напруга статора; ωr – кутова частота 

обертання ротора; Te – електромагнітний момент; 

UC1 (Ud) – напруга на конденсаторі C1  

(у колі постійного струму); IС1 – струм через 

конденсатор С1.  

Отримані на рис. 4 результати свідчать про те, 

що фазна напруга АГ має двосходинкову форму з 

абсолютними значеннями сходинок на рівні Ud/3 та 

2Ud/3 відповідно. Струми мають несинусоїдальний 

характер зміни: в них наявні 5-та та 7-ма гармоніки. 

Як видно з кривої зміни електромагнітного моменту 

за один період вихідної напруги асинхронна машина 

шість разів працює в режимі двигуна та шість разів 

в режимі генератора. Тобто, ковзання коливається 

відносно свого середнього значення з частотою 

300 Гц за частоти струму статора 50 Гц. Частота 

пульсацій вихідної напруги дорівнює частоті 

пульсацій ковзання (по 6 пульсацій на один період 

змінної напруги АГ). 

При номінальному навантаженні PNсум.=8 кВт 

(рис. 5) на автономну електроенергосистему, коли 

паралельною працюють одночасно генератори IG1 

та IG2, форма фазних струмів генераторів 

покращується у порівнянні з режимом холостого 

ходу (рис. 4) та починає наближатися до 

синусоїдальної. Це є перевагою АГ з ВЗ у 

порівнянні з іншими типами генераторів 

працюючих з вентильними перетворювачами, у яких 

форма струмів погіршується зі зростанням 

навантаження. Електрична машина працює тільки в 

режимі генератора.  
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Рисунок 4 – Форми кривих напруг і струмів IG1 

 в режимі холостого ходу 

 

При цьому також помітна деяка зміна форми  

пульсацій напруги та струму конденсатора С1. Це 

пов’язано з паралельною віддачею потужності у 

коло постійного струму одночасно від двох 

генераторів, системи збудження яких задають дещо 

відмінну частоту обертання поля статорів в 

залежності від поточного розподілення активного 

навантаження між генераторами. В разі 

синхронізації частоти обертання зміна форми  

пульсацій напруги та струму конденсатора відсутні. 

Форми кривих фазних струмів IG1 та IG2 (рис. 6) 

при паралельній роботі дещо відрізняються в 

залежності від навантаження.  

В разі повного завантаження генератора IG2 

форма його струмів набуде більш виразного 

сідлоподібного піку (аналогічно до форми струмів 

повністю завантаженого генератора IG1, 

зображених на рис. 5). 

Рис. 7 відображає розподіл навантажень між IG1 

та IG2 в процесі паралельної роботи, де: 

PIG1, PIG2, PN сум. – активні потужності, що 

генеруються  генераторами IG1, IG2 та їх сума. 

Як видно з рис. 7, генератор IG1 працює 

протягом 25-ти секунд. При перевищенні 

навантаження 0,9·PNIG1 генератора IG1 САК 

підмикає другий генератор IG2 (працює впродовж 

10-ти секунд з 6-ї до 16-ї секунди) для паралельної 

роботи на загальне навантаження.  

 

 

 
Рисунок 5 – Форми кривих напруг і струмів IG1  

та IG2 при спільному навантаженні PN сум. 

 

 
Рисунок 6 – Форми кривих фазних струмів IG1  

та IG2 при навантаженні 0,75·PN сум. 
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Рисунок 7 – Розподіл навантаження між IG1 та IG2 

при паралельній роботі 

 

При споживанні сумарної потужності менше ніж 

0,8·PNIG1, САК відмикає генератор IG2 від 

навантаження (в момент часу t=15 c). Далі 

навантаження на систему зменшується і генератор 

IG1 продовжує працювати самостійно.  

В цілому, отримані результати правильно 

відображають фізичні явища, які протікають в АЕ. 

На рис. 8 зображено розрахункові криві зміни 

ковзання.   

Розрахунок виконано за формулою: 

s=(ωs–ωr)/ωs) [в.о],                        (4) 

де: ωs – кутова частота обертання поля статора;  

ωr – кутова частота обертання ротора генератора. З 

рис. 8 видно, що середнє ковзання обох генераторів 

має від’ємні значення і його абсолютне значення 

збільшується або зменшується при зростанні та 

спаданні навантаження. 

Зміну напруги в колі постійного струму при 

накиданні та скиданні навантаження, відповідно до 

його зміни на рис. 7, ілюструє рис. 9. Номінальне 

значення напруги на затискачах 460 В у колі 

постійного струму вибрано відповідно ряду напруг 

за ГОСТ 23366-78 [11]. 

 

 
Рисунок 8 – Розрахункові криві зміни ковзання  

IG1 та IG2 

Відповідно до ГОСТ 13822-82 [12], що визначає 

якість електроенергії дизельних електроустановок, 

перехідне відхилення напруги при накиданні-

скиданні близького до номінального навантаження 

повинно бути в межах  ±20 % з часом відновлення 

не більше 2 та 3 с. При навантаженні близькому до 

половинного ці показники повинні бути ±10 % з 

часом відновлення не більше 1 та 2 с відповідно.  

Усталене відхилення напруги при зміні 

навантаження від 10 до 100 % не більше 2 %.  

З рис. 9 можна оцінити наступні показники: 

 усталене відхилення напруги при зміні 

навантаження від 10 до 100 % – ΔUуст.= 0,4 %; 

 найбільший час відновлення напруги в АЕ: 

при накиданні номінального навантаження   

tнакид.= 1 c; при скиданні номінального навантаження 

– tскид.=1 c; 

 найбільше перехідне відхилення напруги: при 

накиданні навантаження 50 % номінального 

значення – ΔUнакид.= 8,9 %; при скиданні  

номінального навантаження – ΔUскид.= 6,7 %. 

 

 Рисунок 9 – Процес регулювання напруги в колі 

постійного струму 

 

ВИСНОВКИ. Розроблена імітаційна модель АЕ, 

яка складається з блоків асинхронних генераторів з 

короткозамкненим ротором IG1 та IG2, блоків 

первинних дизельних двигунів DE1 і DE2, блоків 

індивідуальних вентильних перетворювачів EI1 і 

EI2, блоків систем керування ковзанням з 

генераторами імпульсів та схемами визначення їх 

тривалості окремо для кожного генератора СS1 та 

СS2, конденсаторів в колі постійного струму 

вентильних перетворювачів C1 і С2, блока 

навантаження в колі постійного струму та інших 

додаткових елементів.  

Отримані результати не суперечать теорії таких 

систем, якість електроенергії та швидкодія 

задовольняє відповідним стандартам:  при зміні 

навантаження в межах 10–100 % від номіналу 

усталене відхилення напруги становить 0,4 %, 

максимальні перехідні відхилення напруги при 

накиданні та скиданні навантаження 8,9 % та 6,7 % 

відповідно, час відновлення напруги <1 с. 

В цілому, питання паралельної роботи АГ з ВЗ 

потребує більш глибокого дослідження. В 

подальшому планується реалізувати моделі АЕ 

постійного струму з паралельно працюючими на 

загальне навантаження АГ з ВЗ при широтно-

імпульсній модуляції (ШІМ) та з використанням 

алгоритмів векторного керування. 
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SIMULATION MODEL AND RESEARCH OF QUASI-STEADY-STATE AND DYNAMIC OPERATION 

MODES OF THE AUTONOMOUS DC POWER ENERGY SYSTEM WITH PARALLEL OPERATED 

INVERTER EXCITED INDUCTION GENERATORS  

L. Mazurenko, O. Dzura  

Institute of Electric Dynamic National Academy of Science of Ukraine 

prosp. Peremohy, 56, Kyiv, 03680, Ukraine. E-mail: 3662491@gmail.com, suoma1715@gmail.com 

Ye. Shumskyi 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"  

vul. Borshchahivska, 115, Kyiv, Ukraine. E-mail: mailsxg@gmail.com 

Purpose. The development of theory and research of autonomous DC power systems based on contactless electrical 

machines is an important element in ensuring the improvement of the reliability and energy efficiency of autonomous 

power supply of remote from centralized networks facilities, ship equipment, critical to power outages consumers. 

Originality. The use of induction generators with squirrel-cage rotor and an electronic converter in stator circuits in the 

design of autonomous DC power systems is advisable due to presence of a DC power output in these generators and the 

possibility of stabilizing the output voltage at variable speed. One of the scientific issues needed to be solved at creating 

induction generators-based DC power systems with inverter-assisted self-excitation of the generators is the 

determination of means and as well as development and verification of algorithms for regulating the generators load. 

Solving this issue requires the creation of appropriate simulation models. Methodology. In this work, a simulation 

dynamic model of an autonomous DC power system with two parallel operated induction generators with inverter-

assisted self-excitation and the six-step switching control algorithm has been developed.  Results. A study of quasi-

steady-state and dynamic operating modes of the system was carried out. The duration of the initial excitation of the 

generators was determined for different values of the capacitance of the filter. Practical value. The results obtained 

showed the compliance of the parameters of electrical energy in the system with the standards established by the 

relevant regulatory documents and stable operation of the system with load changing from idle to rated. Further work is 

planned to focus on improving control algorithms for autonomous DC power systems with parallel operating induction 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%A4$
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https://doi.org/10.1109/AFRCON.2007.4401482
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25082
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generators and inverter-assisted self-excitation, studying the energy performance of such systems and developing 

recommendations for their design. Figures 9, references 12. 

Key words: autonomous power system, induction generator, inverter-assisted self-excitation, parallel operation, six-

step switching algorithm. 
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