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РОЗДІЛ 3. 

РЕГУЛЮВАЛЬНІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ 

РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ГІСТЕРЕЗИСНИМ 

КЕРУВАННЯМ ВХІДНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОРУХОМОГО 

СКЛАДУ ЗМІННОГО СТРУМУ 

 

3.1. Система керування вхідного перетворювача ЕРС на основі 

гістерезисної модуляції 

 

Невід’ємною складовою системи керування рекуперацією для ЕРС 

змінного струму є вхідний активний перетворювач. З проведеного в першому 

розділі огляду було зроблено висновок, що найбільш перспективною 

топологією вхідного випрямляча є активний 4QS-перетворювач [130–132], 

схема якого наведена на рисунку 3.1. 

 

4QS-перетворювач

E
R1 L2

C2

C1

VT3

VT4VT2

VT1

L1

 

Рисунок 3.1 – Силова схема вхідного 4QS-перетворювача 

 

На даний момент існує досить багато різноманітних систем керування 

4QS-перетворювачами [145–148]. Найбільш принципові відмінності в 

системах керування обумовлюються типом застосовуваного регулятора і 

реалізованим типом модуляції. Серед них можна виділити гістерезисні 

системи керування, побудовані на дельта-модуляції, і її модифікації, а також 



85 

системи керування з постійною частотою на основі різних видів ШІМ-

модуляції. Як регулятор вихідної напруги можуть бути реалізовані різні типи 

регуляторів: ПІ, ПІД, фази-регулятори, адаптивні регулятори та інші. Варто 

зазначити, що при реалізації цифрової системи керування слід врахувати 

особливість побудови вимірювальної частини і вибору АЦП з урахуванням 

частоти дискретизації. Серед вищеописаних систем досить поширена 

гістерезисна система керування [60–62]. 

У загальному випадку система керування активного випрямляча має такі 

складові: 

- вимірювачі миттєвих значень вхідного струму та напруги живильної 

мережі і вихідної напруги випрямляча; для процесу рекуперації необхідно 

вимірювання струму навантаження випрямляча; 

- формувач сигналу завдання, що визначає миттєве значення перших 

гармонік вхідної напруги; 

- регулятор вихідної напруги і режиму рекуперації; 

- гістерезисний модулятор. 

Гістерезисна модуляція (в західній літературі відома як дельта-

модуляція) заснована на порівнянні миттєвого значення вхідного струму із 

сигналом завдання. При цьому сигналом завдання є масштабований сигнал 

вхідної напруги. Масштабування сигналу першої гармоніки вхідної напруги 

здійснює регулятор завдання необхідної величини вихідної напруги. Таким 

чином, гістерезисний тип модуляції є найбільш простим і в той самий час 

надійним, крім цього, він забезпечує можливість реалізації двосторонньої 

передачі енергії [64, 65]. 

На даний час відомі деякі різновиди гістерезисних систем керування 

активними випрямлячами [42, 66, 67]. Автором розроблено покращену 

систему керування 4QS-перетворювача з гістерезисним модулятором, що 

наведена на рисунку 3.2. 

Відмінністю розробленої системи керування від відомих систем є 

наявність у системі керування пропорційного регулятора уставки гістерезису 
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та сигналу датчика вихідного струму, що забезпечує режим рекуперації з 

підтриманням заданої величини вихідної напруги. 
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Рисунок 3.2 – Система керування 4QS-перетворювача з гістерезисним 

модулятором 

 

На рисунку 3.2 прийнято такі позначення: Uвх – сигнал миттєвих значень 

вхідної напруги; iвх – сигнал миттєвого значення вхідного струму; Uвих завдання – 

сигнал завдання величини вихідної напруги; Uвих – сигнал датчика вихідної 

напруги, Iвих – сигнал датчика струму навантаження. 

Принцип роботи гістерезисної модуляції з класичним алгоритмом 

комутації силових ключів графічно наведено на рисунку 3.3, на якому 

прийнято такі позначення: Uвх – сигнал завдання форми вхідного струму, 

отриманий масштабуванням вхідної напруги; Івх – миттєве значення 

формованого вхідного струму; h – величина уставки гістерезису. 

У системі керування сигнал неузгодженості Δiвх подається на 

гістерезисний модулятор і порівнюється з величиною уставки гістерезису h. 

Якщо сигнал неузгодженості Δiвх вище величини уставки гістерезисного 

модулятора hyst, то замикаються ключі VT1 та VT4, а ключі VT2 та VT3 

розмикаються, після чого миттєве значення струму у фазі зменшується. У 

момент, коли миттєве значення масштабованого вхідного струму знизиться і 
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буде менше миттєвого значення вхідної напруги на величину гістерезису, то 

відбувається зворотна комутація ключів, ключ анодної групи розмикається, а 

ключ катодної групи замикається, після чого миттєве значення вхідного 

струму збільшується. 
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Рисунок 3.3 – Осцилограма вхідного струму та сигнали керування на ключі 

активного випрямляча при класичному алгоритмі гістерезисної модуляції 

 

Таким чином, при завданні досить малої величини гістерезису h, система 

керування формує практично синусоїдальну форму вхідного струму. 

Регулювання вихідної напруги відбувається шляхом завдання необхідної 

амплітуди вхідного струму. Перевагою даної системи керування є можливість 

реалізації найбільш високого коефіцієнта потужності, низького рівня гармонік, 

а також мінімальних значень пульсації вихідної напруги із застосуванням 

вхідних дроселів меншого номіналу в порівнянні з ШІМ. Однак, у той же час, 

гістерезисна система керування має і значні недоліки: змінну та невідому на 

етапі проектування частоту комутації ключів. При формуванні коефіцієнта 

гармонічних спотворень вхідного струму нижче 5 %, необхідним є завдання 

досить низького рівня уставки гістерезису. В такому випадку частота 
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комутації ключів може досягати декількох десятків кілогерців. Існуюча 

елементна база високовольтних силових IGBT ключів має досить обмежені 

частотні властивості, що накладає обмеження при реалізації 4QS-

перетворювача високої потужності [130]. 

Максимальна частота комутації ключів може бути обмежена шляхом 

вбудовування в систему керування 4QS-перетворювача D-тригерів з 

тактуючим сигналом дозволу проведення комутації. При цьому перемикання 

силових транзисторів відбувається з частотою, меншою частоти сигналу 

тактування D-тригера. Недоліком даного методу обмеження частоти є 

погіршення реалізованих показників електромагнітної сумісності та стійкості 

системи керування. Головна перевага обмеження частоти комутації ключів із 

застосуванням DQ-тригера полягає у тому, що це є досить простий і 

ефективний метод обмеження максимальної частоти модуляції, тому що для 

обмеження частоти комутації ключів потрібен лише D-тригер і генератор 

тактової частоти. Проте за допомогою даного доопрацювання системи 

керування визначена тільки максимальна частота комутації, а фактична 

частота не визначена. Істотним недоліком даного методу обмеження частоти 

комутації є погіршення форми спожитих струмів, що погіршує реалізований 

коефіцієнт потужності і коефіцієнт гармонічних спотворень. 

Втрати потужності в перетворювачі і його ККД пропорційно залежать 

від частоти комутації, з чого при проектуванні активного випрямляча випливає 

необхідність отримання аналітичних залежностей, що визначають 

максимальну частоту модуляції 4QS-перетворювача з гістерезисною системою 

керування. 

Недоліком відомих алгоритмів гістерезисної модуляції однофазних 4QS-

перетворювачів є досить великі динамічні втрати в силових ключах [95, 161, 

162, 176, 178]. При кожній комутації вхідного струму відомі гістерезисні 

системи керування реалізують почергову комутацію пар ключів «VT1-VT4» і 

«VT2-VT3» (згідно з рисунком 3.1), тобто при кожній комутації перемикаються 

всі чотири силові ключі. Запропоновано покращений алгоритм комутації, який 
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реалізує формування синусоїдального вхідного струму зі зниженим числом 

перемикань силових ключів, що зумовлює зниження динамічних втрат у 

перетворювачі. Зменшення динамічних втрат досягається за рахунок 

додавання в послідовність комутаційних положень короткозамкнених 

комутаційних станів «VT1-VT3» і «VT2-VT4», які при позитивній полярності 

вхідної напруги спричиняють зростання миттєвого значення вхідного струму, 

а при негативній полярності вхідної напруги спричиняють його спад. Тобто 

при перемиканні з комутаційного положення «VT1-VT4» у «VT1-VT3» 

комутація струму відбувається, а ключі VT1 та VT2 при цьому не 

перемикаються. Запропонований покращений алгоритм комутації силових 

ключів наведено в таблиці 3.1 та графічно показано на рисунку 3.4. 

 

Таблиця 3.1 – Комутаційні положення силових ключів при покращеній 

гістерезисній модуляції 

Силовий 

ключ 

Комутаційні положення силових ключів при 

позитивній полярності вхідної напруги 

Комутаційні положення силових ключів при 

негативній полярності вхідної напруги 

VT1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

VT2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

VT3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

VT4 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

Iвх(t) зростає спадає зростає спадає зростає спадає спадає зростає спадає зростає спадає зростає 

Номер 

кроку 
Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6 Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6 

 

У таблиці 3.1 сірим кольором зображено етапи комутацій вхідного 

струму, при яких не відбувається комутація відповідних ключів. 

Як видно з рисунка 3.4 і таблиці 3.1, запропонований алгоритм комутації 

дозволяє знизити кількість перемикань ключів, що зменшує загальні динамічні 

втрати в ключах 4QS-перетворювача з гістерезисною системою керування до 

33 % і, відповідно, збільшує його коефіцієнт корисної дії. 
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Рисунок 3.4 – Осцилограма вхідного струму та сигнали керування на ключі 

активного випрямляча при покращеному алгоритмі гістерезисної модуляції 

 

3.2. Методика розрахунку частот комутації активного                    

4QS-перетворювача напруги з гістерезисною модуляцією 

 

Одним з найбільш важливих показників роботи ЕРС є його коефіцієнт 

корисної дії, який залежить від ККД його складових у тому числі і вхідних 

активних перетворювачів. Коефіцієнт корисної дії напівпровідникового 

перетворювача пропорційно залежить від величини статичних та динамічних 

втрат у силових IGBT транзисторах. При цьому динамічні втрати 

обумовлюються перемиканням ключа із стану високої провідності в стан 

низької провідності і пропорційно залежать від частоти комутації. У зв’язку з 

тим, що частота комутації ключів 4QS-перетворювача з гістерезисною 

системою керування є змінною і невідомою на стадії проектування, 

розрахунок коефіцієнта корисної дії перетворювача є нетривіальною науково-

інженерною задачею. У зв’язку з вищесказаним, необхідним стає розроблення 

методики аналітичного розрахунку мінімальної, максимальної та середньої на 

періоді струму частоти комутації ключів. 
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Частота комутації в гістерезисній системі керування активного 

випрямляча залежить від величини уставки гістерезису і швидкості наростання 

та спаду струму di/dt. У той же час швидкість наростання струму di/dt 

залежить від параметрів схеми: величини індуктивностей вхідного дроселя і 

мережі, активного опору вхідного дроселя і мережі, а також величини фазної 

напруги і вихідної напруги випрямляча. 

Варто відзначити, що застосоване раніше рівняння (3.6), наведене в 

джерелі [68], що виражає максимальну частоту комутації ключів з 

гістерезисною системою керування не враховувало величину навантаження 

перетворювача, активного опору вхідного дроселя, величину вихідний ємності 

і напруги живлення, і в цілому носить оціночний характер: 
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де h – величина уставки гістерезису, виражена у відсотках від повної шкали 

струму; 

Ls – індуктивність вхідних дроселів; 

Ud – вихідна напруга перетворювача. 

У 4QS-перетворювачі період комутації ключів визначається протіканням 

двох перехідних процесів, пов’язаних з наростанням і спадом вхідного струму. 

Визначення максимальної частоти комутації в 4QS-перетворювача з 

гістерезисною системою керування може бути виконано за допомогою 

розрахунку часу наростання та спадання вхідного струму отриманих зі схем 

заміщення перетворювача на відповідних інтервалах. 

Визначення тривалості перехідного процесу на інтервалі наростання 

вхідного струму у 4QS-перетворювачі засноване на складанні схеми 

заміщення перетворювача на даному інтервалі. Схема заміщення                  

4QS-перетворювача, отримана виходячи з комутаційних станів ключів на 

інтервалі наростання струму, наведена на рисунку 3.5. 
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Максимальна частота комутації досягається в момент часу, коли миттєве 

значення вхідної напруги досягає свого амплітудного значення, а мінімальне 

значення частоти комутації відповідно буде при значенні вхідної напруги 

близькій до нуля. 
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Рисунок 3.5 – Схема заміщення 4QS-перетворювача на інтервалі 

наростання струму: а – комутаційне положення ключів на інтервалі; 

б – схема заміщення вхідного кола 

 

При описі процесів, що протікають на інтервалі комутації струму в 

гістерезисній системі керування, прийнято допущення про сталість напруги 

мережі, прикладеної до вхідного дроселя. Дане припущення базується на тому, 

що за період комутації вхідного струму (частота може досягати десятків і 

сотень кілогерців) лінійна напруга мережі практично не змінюється. 

Перехідний процес наростання струму в отриманій схемі заміщення 

визначається сумою змушеної iз1 і вільної iв1 складових: 

 

 111 )( вз ііtі . (3.2) 

 

Змушена складова перехідної функції є константою і визначається як 

 

 
0

1
R

U
і L
з . (3.3) 
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де LU  – вхідна напруга мережі; 

0R  – активний опір вхідного дроселя. 

Вільна складова перехідної функції є експоненціальною функцією 

наростання струму і описується виразом: 

 

 tр

в еАі 1
. (3.4) 

 

Для визначення коефіцієнта рівняння при вільній складовій запишемо 

характеристичне рівняння в операторній формі: 

 

 00RLp . (3.5) 

 

Корінь отриманого характеристичного рівняння дорівнюватиме: 

 

 
L

R
p 0 . (3.6) 

 

Отримаємо вираз для визначення коефіцієнта А: 

 

 
0

1
R

U
іA L
з . (3.7) 

 

Вираз, що визначає закон зміни струму на інтервалі наростання, має 

вигляд: 

 

 
t

L

R

L e
R

U
tі

0

1)(
0

1 . (3.8) 

 

Отримаємо час наростання струму з урахуванням величини уставки 

гістерезису ΔI: 
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.  (3.9)  

 

де ΔI – величина уставки гістерезису. 

Далі наведені графічні залежності часу наростання струму від величин 

уставки гістерезису (рисунок 3.6), величини індуктивності вхідних дроселів 

(рисунок 3.7), величини напруги живлення (рисунок 3.8) при інших постійних 

значеннях (UL = 1400 В, R0 = 0,001 Ом, L = 2 мГн, ΔI = 30 A). 

 

0,3

0,2

t, мc

0,1

0,25

0,15

0,05

ΔI, A

20 40 60 80  

Рисунок 3.6 – Залежність часу досягнення уставки гістерезису струмом від 

величини уставки на інтервалі зростання 
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                                      а)                                                             б) 

Рисунок 3.7 – Часові залежності: а – час досягнення уставки гістерезису 

струмом від величини напруги живлення; б – час досягнення уставки 

гістерезису вхідним струмом від величини індуктивності вхідного дроселя 

 

Як випливає з рисунка 3.7, час наростання струму на величину уставки 

гістерезису в більшій мірі залежить від величини вхідної індуктивності. 

Схема заміщення станів ключів активного чотириквадрантного 

випрямляча на інтервалі спаду струму наведена на рисунку 3.8. 

 

Ud

+
-

LiL

R
C

-

+ CR

L Ud

 

                                                   а)                                        б) 

Рисунок 3.8 – Схеми заміщення 4QS-перетворювача на інтервалі спаду струму: 

а – комутаційне положення ключів на інтервалі; б – схема заміщення вхідного 

кола 

 

Струм на інтервалі спаду за аналогією до формули (3.2), яка 

визначається сумою змушеної 2зі  і вільної 2ві  складових: 
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 22)( взспад ііtі . (3.10) 

 

При визначенні вимушеної складової на інтервалі спаду струму 

необхідно врахувати нульове початкове значення напруги вихідного 

конденсатора UC. Змушена складова описується рівнянням: 

 

 
R

UU
і CL
з2 . (3.11) 

 

Вільна складова струму на інтервалі спаду визначається рівнянням: 

 

 tрtр

в еАеАtі 21
212 )( . (3.12) 

 

Для визначення коефіцієнтів А1 і А2 вільної складової запишемо 

характеристичне рівняння схеми заміщення: 

 

 02)22(2 00

2 RRpCRRLpCLR . (3.13) 

 

Знаходимо корені отриманого характеристичного рівняння: 

 

 
LCR
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. (3.14) 

 

Для визначення коефіцієнтів А1 і А2 складемо систему рівнянь: 

 

 
.0

;0

21

2211

зiAA

ApAp
 (3.15) 

 

У результаті розв’язання системи рівнянь (3.15) отримаємо вирази для 

коефіцієнтів А1 і А2: 
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Виконавши перетворення, отримаємо вираз, що визначає функцію 

струму на інтервалі спаду: 

 

 
tptpCL eAeA

R

UU
ti 21

212 )( . (3.17) 

 

Розв’язавши рівняння (3.17) щодо часу t2 з урахуванням величини 

уставки гістерезису ΔI, отримаємо залежність часу спаду вхідного струму від 

величини уставки гістерезису: 
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. (3.18) 

 

Період комутації силових ключів Δt буде дорівнює сумі двох часових 

складових наростання і спаду струму 1t  i 2t : 

 

 21 ttt . (3.19) 

 

Підставивши вирази для 1t  і 2t  та виконавши перетворення, отримаємо 

вираз, що визначає максимальну частоту комутації: 
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Цей вираз є більш точним у порівнянні з виразом (2.16), оскільки він 

враховує всі параметри схеми заміщення перетворювача, а також величину 

уставки гістерезису. Користуючись цією методикою розрахунку, можна 

оцінити значення максимальної частоти комутації в 4QS-перетворювачі з 

гістерезисною системою керування при завданні параметрів схеми і величини 

уставки гістерезису. 

Графічна залежність максимальної частоти комутації від величин 

уставки гістерезису і індуктивності вхідних дроселів приведена на рисунку 3.9. 

 

fmax, Гц

L, Гн

ΔI, A

 

Рисунок 3.9 – Залежність fmax з гістерезисною системою керування від 

величини вхідної індуктивності L і уставки гістерезису ΔI 
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Виходячи з того що мінімальна частота комутації в ключів буде при 

значенні вхідної напруги близькою до нуля, а максимальна частота буде при 

максимальній вхідній напрузі, можна зробити висновок, що середня на періоді 

частота комутації ключів може бути розрахована як частота при 

середньоквадратичному значенні живильної напруги. 

Адекватність отриманої методики була підтверджена практично повною 

відповідністю результатів аналітичного розрахунку і результатів імітаційного 

експерименту, проведеного в середовищі Matlab. 

У ряді випадків потрібне обмеження або зниження частоти комутації 

активних випрямлячів із гістерезисною модуляцією, що досягається 

зменшенням швидкості наростання струму di/dt. Обмеження швидкості 

наростання струму можливе шляхом зміни величини індуктивності вхідних 

дроселів активних випрямлячів або збільшенням величини уставки 

гістерезису. Збільшення індуктивності вхідних дроселів веде до збільшення 

масогабаритних показників перетворювача і відповідно його подорожчання, а 

збільшення уставки гістерезису призводить до погіршення форми вхідного 

струму. 

Оціночний розрахунок ККД 4QS-перетворювача виконано для таких 

параметрів активного випрямляча: номінальна вихідна напруга в ланці 

постійного струму 3,1 кВ; струм навантаження 1550 А; середня на періоді 

частота комутації 4,2 кГц. 

У розрахунку ККД враховані такі втрати: статичні втрати в IGBT, 

динамічні втрати в IGBT, втрати в активних опорах вхідних дроселів і 

ланцюгів перетворювача. Розрахунок ККД виконано при застосуванні IGBT 

типу СМ1200НС-90R компанії Mitsubishi [192, 193]. 

Технічні характеристики IGBT наведені в таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Основні технічні характеристики IGBT модуля 

СМ1200НС-90R 

Параметр IGBT ключа Значення 

Номінальна напруга, кВ 4,2 

Номінальний струм, що комутується, А 1200 

Значення максимального імпульсного струму ключа, А 2100 

Час наростання струму, мкс 0,2 

Час зниження струму, мкс 0,42 

 

Для заданих значень вихідної напруги, потужності навантаження і 

амплітуди напруги живлення значення споживаного струму складатиме: 

 

3720
1250

15003100
_

вх

вихвих
rmsвх

U

IU
I А. 

 

де η – ККД 4QS-перетворювача з ШІМ. 

Середньоквадратичне значення споживаного струму склало 3720 А. 

Виходячи з того що значення вхідного струму 4QS-перетворювача перевищує 

граничне значення струму IGBT, необхідне паралельне з’єднання чотирьох 

паралельних ключів у плечах перетворювача. Таким чином, у 4QS-

перетворювача із заданим струмом навантаження мають бути застосовані 

двадцять чотири транзистори типу СМ1200НС-90R. 

Величина струму, що протікає через один транзистор, складатиме: 

 

930
4

3720

4

_

_

rmsвх

rmsVT

I
I A. 

 

Статичні втрати, обумовлені потужністю, яка розсіюється в ключі при 

протіканні струму, залежать від величини комутованого струму і коефіцієнта 

заповнення і не залежать від частоти комутації. Залежність падіння напруги 
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між колектором і емітером в IGBT модулі СМ1200НС-90R наведена на 

рисунку 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 – Залежність падіння напруги між колектором і емітером IGBT 

транзистора типу СМ1200НС-90R від напруги сигналу керування та 

зовнішньої температури 

 

Розрахунок статичних втрат у перетворювачі наведено в рівнянні: 

 

 nIVP RMSIGBTСЕстат _
. (3.21) 

 

де 
RMSIGBTI _

 – середньоквадратичне значення струму, що протікає через один 

ключ; 

СЕV  – напруга між колектором і емітером IGBT, 

n – число IGBT ключів; 

γ – коефіцієнт заповнення ШІМ. 

При синусоїдальній модуляції середній на періоді коефіцієнт заповнення 

ШІМ імпульсу дорівнює 5,0 . З рисунка 3.10 визначаємо значення падіння 

напруги між колектором і емітером ключа для середньоквадратичного 



102 

значення струму транзистора 729,46 А. Статичні втрати в 4QS-перетворювачі 

при цьому складають: 

 

71,355,0169308,4статP  кВт. 

 

Динамічні втрати обумовлені потужністю, яка розсіюється в ключах на 

інтервалах комутації ключа. Динамічні втрати визначаються виразом: 

 

 nfЕЕP комвиклвклдин )( . (3.22) 

 

де в клЕ , в иклЕ  – енергія включення і виключення; 

комf  – середня на періоді частота комутації ключів; 

n – число IGBT ключів. 

Залежність енергії включення і виключення транзистора від величини 

комутованого струму наведена на рисунку 3.11, з якого визначаємо значення 

енергії включення і виключення для середньоквадратичного значення струму 

транзистора. 

 

 

Рисунок 3.11 – Залежність енергії включення і виключення від величини 

комутованого струму транзистора типу СМ1200НС-90R 
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Розрахуємо значення динамічних втрат для досліджуваної частоти 

модуляції 4QS-перетворювача 4,2 кГц. 

 

080,262164200)29,1(динP кВт. 

 

При втратах в активному опорі вхідних дроселів 0,01 Ом втрати в них 

складатимуть: 

 

24,4393005,0 22

вхвхакт IRP кВт. 

 

Розрахункове значення ККД 4QS-перетворювача з частотою комутації 

2 кГц становить:  
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, (3.23) 

 

977,0
15003100

432402620803571037201250
. 

 

Залежність ККД від частоти комутації в чотириквадрантному 

перетворювачі наведена на рисунку 3.12. 

З проведеного розрахунку можна зробити висновок, що схема 

дворівневого 4QS-перетворювача оптимальна для застосування в тягових 

електроприводах з напругою в ланці постійного струму до 3000 В зі струмами 

навантаження близькими до 1÷2 кА. 

Слід зазначити, що в даний час все більшого розвитку набувають більш 

сучасні транзистори, побудовані на основі структур карбіду кремнію SiC і 

нітриду галію GaN [131, 132, 133]. Силові ключі, побудовані за даними 

технологіями, мають ряд переваг: володіють значно меншою величиною 

динамічних і статичних втрат (близько декількох одиниць мДж) і значно 
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більшою швидкодією (часом наростання струму ключа ton ≈ 40 нс і часом 

спаду струму в ключі toff ≈ 80 нс) [134, 135]. Застосування даних ключів дасть 

змогу в значній мірі знизити втрати в 4QS-перетворювачі і підвищити його 

ККД до 98 %. 

 

f, Гц

η 

 

Рисунок 3.12 – Залежність ККД 4QS-перетворювача від частоти 

 

3.3. Регулювальна характеристика активного 4QS-перетворювача з 

гістерезисною системою керування 

 

Під час процесу синтезу системи керування перетворювача важливим є 

отримання його статичної регулювальної характеристики. Регулювальна 

характеристика 4QS-перетворювача з гістерезисною системою керування 

отримана виходячи з рівнянь балансу потужностей у перетворювачі [82]. 

Регулювання вихідної напруги 4QS-перетворювача в гістерезисній системі 

керування здійснюється шляхом масштабування (завдання необхідного 

масштабу) амплітуди струму щодо амплітуди напруги. 

Баланс миттєвих потужностей у перетворювачі описується рівнянням: 

 

 вихвихвхвх IUIU , (3.24) 
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де η – коефіцієнт корисної дії активного випрямляча; 

Uвх – середньоквадратичне значення вхідної напруги перетворювача; 

Iвх – середньоквадратичне значення вхідного струму перетворювача; 

Uвих – середньоквадратичне значення вихідної напруги 4QS-перетворювача; 

Iвих – середньоквадратичне значення вихідного струму 4QS-перетворювача. 

Через те що гістерезисна система керування 4QS-перетворювача формує 

форму струму, що повторює форму напруги, з необхідною амплітудою, 

отримуваний вхідний струм повторює форму сигналу завдання, яку можна 

виразити через регулювальний коефіцієнт і вхідну напругу таким чином: 

 

 )()(* tuti вхвх
, (3.25) 

 

де *

вхi (t) – сигнал завдання вхідного струму (миттєве значення); 

ξ – регулювальний коефіцієнт; 

uвх(t) – вхідна напруга 4QS-перетворювача (миттєве значення). 

Коефіцієнт ξ є коефіцієнтом пропорційності між вхідною напругою та 

вхідним струмом, який формує перетворювач. Таким чином вираз (3.25) буде 

вірним як для миттєвих, так і для середньоквадратичних значень. 

Виразивши регулювальний коефіцієнт із виразу (3.25) через ξ та 

підставивши його у вираз (3.24), отримаємо вираз, що визначає регулювальну 

характеристику активного випрямляча і описує залежність вихідної напруги 

від регулювального коефіцієнта і струму навантаження: 
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Регулювальна характеристика 4QS-перетворювача визначає залежність 

вихідної напруги від регулювального коефіцієнта ξ і опору навантаження Rн: 

 

 аввхнвхвих RURUU
2

);;( . (3.27) 
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У ході досліджень було встановлено, що для підтримки режиму корекції 

коефіцієнта потужності вихідна напруга має бути не менше Uвих min, при якій 

буде стійко підтримуватись режим корекції коефіцієнта потужності: 

 

 2min лінвих UU , (3.28) 

 

де Uлін – амплітудне значення лінійної напруги мережі. 

На рисунку 3.13 наведена отримана регулювальна характеристика 

(площина) 4QS-перетворювача у функції струму навантаження при значенні 

вхідної напруги 600 В. 

 

С
трум

 навантаж
ення, А

В
и

х
ід

н
а 

н
ап

р
у
га

, 
В

3500

2500

1500

1400

800

1200

1000

600

4-4
-3 -2

-1
0

1
2

3
4

400

200

Регулювальний коефіцієнт ξ

0

500

 

Рисунок 3.13 – Регулювальна характеристика 4QS-перетворювача з 

гістерезисною системою модуляції у функції струму навантаження 

 

Наведена регулювальна характеристика описує режим випрямлення 

4QS-перетворювача, який визначається позитивним діапазоном ξ, і режим 

рекуперації, який визначається від’ємним діапазоном ξ. Чотириквадрантний 

перетворювач є підвищувальним перетворювачем, тому умовою стійкості його 
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роботи є підтримка вихідної напруги вище рівня амплітудного значення 

вхідної напруги мережі живлення. Отриману регулювальну характеристику 

4QS-перетворювача підтверджено в середовищі Matlab на імітаційній моделі, 

яку описано в розділі 3.4. 

З аналізу регулювальних характеристик 4QS-перетворювача з 

гістерезисною системою керування зроблено висновок, що для реалізації 

рекуперації 4QS-перетворювач також має бути обладнаний датчиком струму 

навантаження для підтримки заданої напруги в режимі рекуперації. 

 

3.4. Імітаційне моделювання 4QS-перетворювача з гістерезисною 

модуляцією 

 

Для підтвердження отриманих теоретичних засад, що відображають 

регулювальні характеристики 4QS-перетворювача, залежності частоти 

комутації від струму навантаження та величини уставки гістерезису і 

моделювання реалізованих параметрів якості електроенергії 

чотириквадрантного перетворювача з гістерезисною системою керування в 

середовищі імітаційного моделювання Matlab, була розроблена відповідна 

імітаційна модель тягового електропривода з вхідним 4QS-перетворювачем 

[82]. Розроблена імітаційна модель наведена на рисунку 3.14. 

Імітаційна модель тягового електропривода має такі складові: схема 

заміщення тягової мережі, вхідний 4QS-перетворювач, гістерезисна система 

керування 4QS-перетворювача, автономний інвертор напруги, асинхронний 

тяговий двигун. 

Модель складається з таких компонентів: живильна мережа, силова 

частина 4QS-перетворювача, система керування з гістерезисною модуляцією, 

регулятор вихідної напруги, еквівалентне RL-навантаження з джерелом ЕРС, 

вимірювач заважаючої напруги 4QS-перетворювача, вимірювач коефіцієнта 

потужності. 

Основні параметри імітаційної моделі подано в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 – Основні параметри імітаційної моделі 

Параметр Значення 

Напруга в контактній мережі, кВ 25 

Вихідна напруга тягового трансформатора, В 800 

Регулювальний коефіцієнт ξ -4 ... 4 

Вихідна напруга 4QS-перетворювача (напруга в колі постійного 

струму), В 1400 

Вхідна індуктивність 4QS-перетворювачем, мГн 0,5 

Активний опір вхідної індуктивності, мОм 2 

Вихідна ємність, мФ 1,2 

Струм навантаження, А 200÷1200 

 

Розроблена імітаційна модель дозволяє проводити дослідження режимів 

випрямлення та рекуперації в тягових перетворювачах. Режим випрямлення 

буде здійснюватися при значенні регулювального коефіцієнта ξ в позитивному 

діапазоні значень. При цьому енергія від контактної мережі буде передаватись 

з мережі живлення через вхідний 4QS-перетворювач, через ланку постійного 

струму та автономний інвертор напруги до асинхронного тягового двигуна. 

В режимі рекуперації асинхронний тяговий двигун переходить у 

генераторний режим, а вхідний 4QS-перетворювач має працювати у 

від’ємному діапазоні регулювального коефіцієнта ξ. Результати моделювання 

вхідного струму, вхідної напруги та вихідної напруги 4QS-перетворювача з 

гістерезисною системою керування в режимі випрямлення наведено на 

рисунку 3.15. 

Як видно з рисунка 3.15, реалізована форма вхідного струму близька до 

синусоїди, а кут зсуву вхідного струму відносно вхідної напруги близький до 

нуля. 

Для визначення гармонічного складу вхідного струму та вихідної 

напруги 4QS-перетворювача з гістерезисною СК було проведено Фур’є-аналіз, 

результати якого наведені на рисунках 3.16 і 3.17.  
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Рисунок 3.15 – Результати моделювання вхідних струму і напруги та вихідної 

напруги 4QS-перетворювача з гістерезисною СК у режимі випрямлення 

 

 

Рисунок 3.16 – Фур’є-аналіз вхідного струму активного 4QS-перетворювача з 

класичною гістерезисною системою керування у режимі випрямлення 



111 

 

Рисунок 3.17 – Фур’є-аналіз вхідного струму активного 4QS-перетворювача з 

покращеною гістерезисною системою керування у режимі випрямлення 

 

При величині вхідної індуктивності 0,2 мГн за час 0,2 с число 

перемикань кожного ключа чотириквадрантного випрямляча з класичною 

гістерезисною системою керування в режимі випрямлення склалає 2961, а з 

покращеною гістерезисною системою керування – 1954. Як видно з 

рисунків 3.16 і 3.17, частота комутації ключів 4QS-перетворювача з 

гістерезисною системою керування є змінною і лежить у діапазоні від 3,2 кГц 

до 6,1 кГц. Відповідно найбільш щільний спектр вищих гармонік лежить у 

тому самому діапазоні вхідного струму, кратному діапазону частот комутації 

ключів. 

Коефіцієнт гармонічних спотворень вхідного струму 4QS-перетворювача 

з гістерезисною системою керування в режимі випрямлення для покращеної 

гістерезисної СК склав 1,86 %. Для визначення реалізованого коефіцієнта 

потужності в середовищі імітаційного моделювання було розроблено 

додатковий субблок, який виконує динамічний розрахунок реалізованого 

коефіцієнта потужності. З урахуванням наявності вищих гармонік коефіцієнт 

потужності розраховується відповідно до формули: 
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 cos11

rms

rms

rms

rms
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I
PF . (3.29) 

 

В імітаційній моделі вимірювач коефіцієнта потужності, споживаної 

енергії 4QS-перетворювачем з ШІМ, виконаний відповідно до виразу (3.29) і 

реалізований у субсистемі, що зображена на рисунку 3.18. Виміряний 

коефіцієнт потужності досягає величини 99,96 %. 

 

 

Рисунок 3.18 – Субсистема розрахунку коефіцієнта потужності 

вхідного 4QS-перетворювача 

 

Для підтвердження отриманих у розділі 3.3 аналітичних виразів, що 

визначають мінімальну, максимальну та середню за періодом вхідної напруги 

частоту комутації силових ключів, у середовищі імітаційного моделювання 

було розроблено субмодель розрахунку частоти імпульсів. Розроблена 

субсистема наведена на рисунку 3.19. 

Визначення періодів проходження імпульсів виконано шляхом 

застосування постійного інтегрування константи (одиниці) зі скиданням 

накопиченого інтегратором значення при отриманні наступного значення. При 

цьому на вихід з інтегратора будуть надходити пилкоподібні сигнали, 

амплітуди яких будуть відповідати періоду проходження імпульсів. Результати 

імітаційного моделювання розрахунку періоду і частоти проходження 

імпульсів керування ключами 4QS-перетворювача наведені на рисунку 3.20. 
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Рисунок 3.19 – Субсистема розрахунку періоду та частоти 

проходження імпульсів 

 

 

Рисунок 3.20 – Результати динамічного розрахунку частоти комутації 

(періоду) при зміні фази вхідної напруги (при значенні уставки гістерезису 

60 А та струмі навантаження 500 А), що відповідає частоті комутації 

від 5,8 до 7,6 кГц 

 

Подані результати імітаційного експерименту підтвердили отримані 

аналітичні вирази, що визначають залежності мінімальної та максимальної 
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частоти (періоду) проходження імпульсів залежно від величини уставки 

гістерезису, значення вхідної індуктивності та величини навантаження. 

Підтверджені також положення щодо відповідності у часі мінімального 

періоду проходження імпульсів керування, а отже, й максимальної частоти, що 

буде при значенні вхідного струму близькому до нулю, а максимальне 

значення періоду, а отже, й мінімальне значення частоти, буде при миттєвому 

значенні струму, близькому до максимального при значенні фази 90°. 

Як видно з рисунка 3.20, частота комутації ключів 4QS-перетворювача 

змінюється за синусоїдальним законом з подвоєною частотою відносно 

частоти живильної мережі. Отримані в ході імітаційного моделювання 

залежності середньої на періоді частоти комутації ключів та значення 

коефіцієнта гармонічних спотворень від значення уставки гістерезису наведені 

на рисунках 3.21 та 3.22. 

 

 

Рисунок 3.21 – Залежність середньої на періоді частоти комутації 

силових ключів від значення величини уставки гістерезису 

при різних значеннях опору навантаження 
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Рисунок 3.22 – Залежність реалізованого коефіцієнта гармонічних 

спотворень від значення величини уставки гістерезису 

при різних значеннях опору навантаження 

 

Отримані на рисунку 3.21 дослідним шляхом залежності частоти 

комутації силових ключів від значення величини уставки гістерезису при 

різних значеннях опору навантаження підтвердили аналітичні залежності 

середньої, максимальної та мінімальної частоти комутації, подані в розділі 3.2. 

Як видно з рисунка 3.22, реалізований коефіцієнт гармонічних 

спотворень прямо пропорційно залежить від величини уставки гістерезису і 

практично не залежить від значення опору навантаження. Отримані в ході 

імітаційного моделювання залежності величини середньої частоти комутації 

ключів від значення вхідної індуктивності 4QS-перетворювача з гістерезисною 

системою керування наведено в таблиці 3.4 та графічно зображено на 

рисунку 3.23. 
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Таблиця 3.4 – Залежність коефіцієнта гармонічних спотворень та 

діапазону частоти комутації силових ключів від значення Lвх 

Вхідна 

індуктивність 

Lвх, мГн 

Коефіцієнт 

гармонічних 

спотворень 

THD, % 

Мінімальна 

частота 

комутації, 

fmin, кГц 

Максимальна 

частота 

комутації 

fmах, кГц 

Середня 

частота 

комутації 

fср, кГц 

0,1 3,51 23 28 25,5 

0,3 2,54 10 13 11,5 

0,5 2,34 6 8 7 

0,7 2,34 4,1 6,2 5,15 

0,9 2,19 2,4 4,8 3,6 

1,1 2,14 1,1 3,7 2,4 

 

 

Рисунок 3.23 – Залежність реалізованої середньої на періоді частоти 

комутації від значення величини вхідної індуктивності 

 

Як видно з рисунків 3.21 та 3.23, частота комутації лежить у широких 

межах і може змінюватись від 1,1 кГц до 54 кГц та експоненціально залежить 

від значення величини уставки гістерезису в системі керування та значення 

вхідної індуктивності, що обумовлює важливість правильності розрахунку. 
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Для підтвердження отриманих регулювальних характеристик 4QS-

перетворювача з гістерезисною системою керування, що описують режим 

рекуперації, та проведення досліджень реалізованих параметрів якості 

електричної енергії в режимі рекуперації було проведено відповідне імітаційне 

моделювання. В режимі рекуперації тяговий двигун переходить у 

генераторний режим, а вхідний 4QS-випрямляч переходить у рекуперативний 

режим. Результати імітаційного моделювання форми вхідного струму, форми 

вхідної напруги, а також форми вихідної напруги ЕРС змінного струму з 

вхідним 4QS-перетворювачем подано на рисунку 3.24. 

 

 

Рисунок 3.24 – Результати моделювання вхідних струму і напруги та вихідної 

напруги 4QS-перетворювача з гістерезисною системою керування в режимі 

рекуперації (коефіцієнт потужності 99,79 %) 

 

В режимі рекуперації система керування реалізує зсув фаз між вхідною 

напругою і струмом близький до 180°, при цьому енергія буде перетікати від 

4QS-перетворювача до мережі живлення. Як випливає з рисунка 3.24, в режимі 

рекуперації форма вхідного струму синусоїдальна, а зсув по фазі вхідного 

струму і напруги близький до 180°. 
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Отримані результати моделювання вхідного струму та вихідної напруги 

були розкладені в ряди Фур’є. Результати Фур’є-аналізу форми вхідного 

струму та вихідної напруги подано на рисунку 3.25. 

 

 

Рисунок 3.25 – Фур’є-аналіз вхідного струму активного 4QS-перетворювача з 

класичною гістерезисною системою керування в режимі рекуперації 

 

Реалізований коефіцієнт гармонічних спотворень вхідного струму та 

частота комутації ключів 4QS-перетворювача з гістерезисною системою 

керування в режимі рекуперації, як і в режимі випрямлення, залежить від 

значення вхідної індуктивності та величини уставки гістерезису. 

Результати отриманих у ході моделювання залежностей коефіцієнта 

гармонічних спотворень і середньої частоти комутації від величини уставки 

гістерезису та значення рекуперованого струму наведено в таблиці 3.5. 

Як видно з таблиці 3.5 в режимі рекуперації активний 

чотириквадрантний випрямляч реалізовує досить високі показники якості 



119 

електроенергії: коефіцієнт гармонічних спотворень при зміні уставки 

гістерезису лежить в діапазоні від 0,28 % до 4,36 %. 

 

Таблиця 3.5 – Параметри 4QS-перетворювача з гістерезисною системою 

керування в режимі рекуперації 

Параметри 

навантаження 

Величина 

гістерезису, 

А 

Коефіцієнт 

гармонічних 

спотворень 

струму 

Діапазон частот 

комутації, кГц 

Середня на 

періоді 

частота 

комутації 

1000 В 

1000 А 

Rn = 1 Ом 

5 0,28 13-38 25,5 

10 0,38 11-27 19 

50 1,19 3,5-8,7 6,1 

100 2,21 2-4,5 3,25 

200 4,22 1-2,4 1,7 

1400 В 

700 А 

Rn = 2 Ом 

5 0,35 27-48 37,5 

10 0,45 21-37 29 

25 0,75 13-20,5 16,75 

50 1,25 8-12 10 

100 2,28 4,4-6,4 5,4 

200 4,31 2,2-3,4 2,8 

1850 В 

460 А 

Rn = 4 Ом 

5 0,41 34-54 44 

10 0,51 28-40 34 

25 0,8 19-26 22,5 

50 1,32 11,5-16 13,5 

100 2,34 6,2-8,2 7,2 

200 4,36 3,4-4,3 3,85 

 

Результати Фур’є-аналізу вхідного струму активного 

чотириквадрантного перетворювача з покращеною гістерезисною системою 

керування в режимі рекуперації наведено на рисунку 3.26. 
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При величині вхідної індуктивності 0,2 мГн за час 0,2 с число 

перемикань кожного ключа чотириквадрантного випрямляча з класичною 

гістерезисною системою керування в режимі рекуперації склалає 2961, а з 

покращеною гістерезисною системою керування – 1954. 

 

 
Рисунок 3.26 – Фур’є-аналіз вхідного струму активного 4QS-перетворювача з 

покращеною гістерезисною системою керування в режимі рекуперації 

 

3.5. Висновки до третього розділу 

 

З проведених у третьому розділі досліджень зроблено висновок, що 

система керування активного випрямляча з гістерезисною модуляцією 

задовольняє задані вимоги реалізації високої якості електроенергії, проте 

обумовлює емісію досить широкого спектра вищих гармонік вхідного струму. 

Крім цього, визначено, що величина уставки гістерезису для забезпечення 

заданого рівня емісії вищих гармонік струму має динамічно змінюватись при 

зміні струму навантаження, що обумовлює погіршення якості електроенергії 

та збільшення частоти комутації ключів при малих значеннях струму 

навантаження. 
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1. Показано, що розроблена гістерезисна система керування 4QS-

перетворювача з покращеним алгоритмом комутації силових ключів дає змогу 

знизити число перемикань силових ключів (а відповідно і динамічні втрати) до 

33 %, крім цього, підтверджено реалізацію процесів випрямлення та 

рекуперації з високими показниками електромагнітної сумісності. 

2. Встановлено аналітичні вирази, що визначають регулювальну 

характеристику 4QS-перетворювача, тобто залежність вихідної напруги від 

регулювального коефіцієнта ξ, амплітуди живильної мережі та величини 

струму навантаження. В регулювальній характеристиці встановлені зони 

втрати стійкості роботи режиму корекції коефіцієнта потужності при високих 

струмах навантаження, що пов’язано з необхідністю підтримання заданого 

рівня вихідної напруги не нижче ніж 1,5⋅UL. 

3. Показано, що гістерезисна система керування реалізує високі 

параметри якості електричної енергії, проте реалізує змінну та невідому на 

стадії проектування частоту комутації ключів. У ході імітаційного 

моделювання показано, що частота комутації ключів змінюється за 

синусоїдальним законом з подвійною частотою відносно частоти живильної 

мережі. 

4. Встановлено аналітичні залежності значення максимальної та 

середньої на періоді частоти комутації ключів 4QS-перетворювача з 

гістерезисною системою керування, як функцію від параметрів живильної 

мережі, ємності вихідного конденсатора, значення регулювального 

коефіцієнта ξ, значення вихідної напруги та вихідного струму. Отримані 

аналітичні вирази підтверджені імітаційним моделюванням. 

5. На розробленій імітаційній моделі підтверджено реалізацію високих 

енергетичних показників 4QS-перетворювача з гістерезисною системою 

керування в режимах випрямлення та рекуперації. Підтверджена реалізація 

коефіцієнта гармонічних спотворень вхідного струму менше ніж 5 % та 

коефіцієнта потужності вище 99 %. 


