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РОЗДІЛ 4. 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ РЕКУПЕРАТИВНОГО 

ГАЛЬМУВАННЯ З ШІМ-КЕРУВАННЯМ ВХІДНОГО 

ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ 

ЗМІННОГО СТРУМУ 

 

4.1. Одноканальна система керування 4QS-перетворювачем на 

основі двосторонньої ШІМ 

 

При проектуванні силових перетворювачів важливим показником є 

втрати електроенергії та величина перегріву напівпровідникових приладів, які 

пропорційно залежать від частоти комутації. Таким чином, системи керування, 

побудовані на основі гістерезисної модуляції, обумовлюють суттєвий недолік, 

а саме високу, змінну та невідому на стадії проектування частоту комутації 

напівпровідникових приладів. Значною перевагою систем керування, 

побудованих на основі широтно-імпульсної модуляції, перед системами 

керування на основі гістерезисної модуляції є можливість зниження, 

стабілізації та завдання значення частоти комутації ключів                           

4QS-перетворювача, що полегшує фізичну реалізацію перетворювача, 

обумовлює зниження динамічних втрат у силових вентилях, що в цілому 

обумовлює підвищення ККД [19, 43, 151–159]. Структура системи 

автоматичного керування активним 4QS-перетворювачем частково повторює 

САР на основі гістерезисної модуляції (рисунок 3.1) з тією різницею, що 

містить ШІМ-модулятор другого роду, який обумовлює постійну частоту 

комутації. Запропонована автором структурна схема системи керування                        

4QS-перетворювача на основі широтно-імпульсної модуляції [72] подана на 

рисунку 4.1. 

Зображена на рисунку 4.1 система керування 4QS-перетворювача 

відрізняється від гістерезисної СК тим, що сигнал різниці миттєвих значень 

спожитих струмів і сигналу завдання через аперіодичну ланку подається на 
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широтно-імпульсний модулятор другого роду, а його вихідний сигнал 

подається на компаратор. 
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Рисунок 4.1 – Система керування 4QS-перетворювача на базі 

одноканальної двосторонньої ШІМ 

 

У системі керування 4QS-перетворювача з ШІМ відбувається порівняння 

сигналу неузгодженості масштабованої вхідної напруги та вхідного струму Δiвх 

з пилкоподібним сигналом ШІМ, частота якого перевищує частоту мережі на 

кілька порядків. Пилкоподібний сигнал має постійну амплітуду і частоту, що 

призводить до роботи ключів на фіксованій частоті комутації. 

Вибір величини індуктивності вхідних дроселів 4QS-перетворювача в 

режимі широтно-імпульсної модуляції досить докладно описаний у роботі 

[76]. За умови вибору меншого значення величини індуктивності вхідних 

дроселів 4QS-перетворювача, наростання і спад струму може відбуватися 

швидше наростання і спаду опорного сигналу ШІМ, як показано на 

рисунку 4.1, що є причиною виникнення неправдивих перемикань. Для 

запобігання помилковим спрацьовуванням у системі керування введено 

аперіодичну ланку, яка виконує функцію фільтра низьких частот. Цією ланкою 

з сигналу неузгодженості виділяється перша гармоніка. В результаті цього 

наявність у системі керування 4QS-перетворювача з ШІМ аперіодичної ланки 

дозволяє поліпшити гармонічний склад вхідного струму і зменшити 
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індуктивності вхідних дроселів перетворювача, що покращує його 

масогабаритні показники і вартість. Форма сигналів у системі керування з 

аперіодичною ланкою і без неї наведена на рисунку 4.2. Статична 

регулювальна характеристика 4QS-перетворювача з ШІМ, аналогічно до    

4QS-перетворювача з гістерезисною модуляцією, будується на підставі рівнянь 

балансу енергії в перетворювачі. 

Відмінність у регулюванні вихідної напруги 4QS-перетворювача з ШІМ 

полягає в погіршенні коефіцієнта потужності при величині регулювального 

коефіцієнта ξ близькій до одиниці, тому що при ξ = 1 сигнал різниці буде 

близьким до нуля. При цьому режим корекції потужності може бути зірваний. 

Рекомендована величина ξ при регулюванні вихідної напруги лежить у 

діапазоні ξ = 1,3÷10. 

 

 

Рисунок 4.2 – Процеси в системі моделювання 4QS-перетворювача на базі 

одноканальної системи керування з двосторонньою ШІМ 

 

Як видно з рисунка 4.2, вхідний струм та вихідна напруга комутуються з 

частотою тактового ШІМ сигналу шляхом попарного вмикання ключів       

VT1-VT4 та VT2-VT3. Таким чином, в одноканальній системі керування 

використовуються лише два активних просторових вектора. 
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4.2. Двоканальна система керування 4QS-перетворювачем на основі 

двосторонньої ШІМ 

 

Для покращення гармонічного складу вхідного струму та вихідної 

напруги, а також для зменшення частоти комутації силових ключів та 

підвищення ККД запропоновано двоканальну систему керування 4QS-

перетворювачем на основі двосторонньої ШІМ-модуляції. Двоканальна 

модуляція дає змогу працювати таким чином. На відміну від модуляції в 

автономному інверторі напруги, робота 4QS-перетворювача допускає 

одночасне не тривале вмикання пар транзисторів VT1-VT4 і VT2-VT4, що 

викликає миттєве зростання вхідного струму. Комутаційні положення ключів 

4QS-перетворювача наведені на рисунку 4.3. 
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Рисунок 4.3 – Можливі комутаційні стани ключів 4QS-перетворювача 

 

У двоканальній системі керування запропоновано використання двох 

каналів керування, які окремо реалізують керування пар ключів VT1-VT2 і 

VT3-VT4. Структурна схема двоканальної системи керування на основі 

двосторонньої ШІМ подана на рисунку 4.4. Перехід у режим рекуперації в 

системі керування реалізується шляхом завдання регулювального коефіцієнта 

ξ з від’ємним значенням. 
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Рисунок 4.4 – Структурна схема двоканальної системи керування 

4QS-перетворювачем на основі двосторонньої ШІМ-модуляції 

 

Завдяки наявності двох опорних сигналів з різними знаками вхідний 

струм комутується з подвійною частотою відносно частоти опорного сигналу 

(і частоти комутації силових ключів). Процеси модуляції напруги у 

двоканальній системі керування подано на рисунку 4.5. 

 

 

Рисунок 4.5 – Процеси модуляції напруги в системі керування 

двоканальної ШІМ  
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Як видно з рисунка 4.5, у двоканальній системі керування комутація 

силових ключів буде відбуватись із заданою частотою опорних сигналів ШІМ 

fшім, причому комутація вхідного струму буде відбуватись з подвоєною 

частотою, що приводить до покращення синусоїдальності форми вхідного 

струму, зменшення нелінійних спотворень і вмісту вищих гармонік, а також 

зменшення динамічних втрат у перетворювачі. 

 

4.3. Імітаційне моделювання енергетичних показників ЕРС з 

вхідним 4QS-перетворювачем на основі одноканальної ШІМ 

 

Для підтвердження аналітичних виразів, що описують регулювальні 

характеристики, дослідження показників якості параметрів електричної енергії 

тягового електропривода в режимах тяги і рекуперації з одноканальною та 

двоканальною системами керування вхідного 4QS-перетворювача в 

середовищі імітаційного моделювання були розроблені моделі тягового 

електропривода ЕРС із вхідними 4QS-перетворювачами (рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6 – Імітаційна модель тягового електропривода з вхідним 

4QS-перетворювачем на основі двосторонньої ШІМ 
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Імітаційна модель тягового електропривода має такі складові: вхідний 

4QS-перетворювач, система керування 4QS-перетворювачем з ШІМ, 

двоканальна система керування 4QS-перетворювачем з ШІМ, автономний 

інвертор напруги, асинхронний тяговий двигун, схема заміщення тягової 

мережі. 

Основні параметри імітаційної моделі наведені в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Параметри імітаційної моделі 

Напруга в контактній мережі, кВ 25 

Вихідна напруга тягового трансформатора, В 800 

Вихідна напруга 4QS-перетворювача, В 1400 

Вхідна індуктивність 4QS-перетворювача, мГн 0,5 

Вихідна ємність, мФ 6 

Параметри резонансного фільтра  

- струм навантаження, А 200÷1200 

- частота модуляції ШІМ, кГц 2 

 

Процеси ШІМ-модуляції в одноканальній системі керування, сигнали 

керування ключами перетворювача та електричні процеси комутації вхідного 

струму і вихідної напруги наведені на рисунку 4.7. 

Як видно з рисунка 4.7, при одноканальній ШІМ вхідний струм та 

вихідна напруга комутуються з частотою, рівною частоті модуляції опорного 

ШІМ-сигналу, що буде призводити до наявності у формах вхідного струму та 

вихідної напруги гармонік, кратних частоті опорного ШІМ-сигналу. 
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Рисунок 4.7 – Процеси модуляції в системі керування перетворювача 

на базі одноканальної двосторонньої ШІМ 

 

На рисунку 4.8 наведено результати моделювання вхідних струму і 

напруги та вихідної напруги чотириквадрантного перетворювача з 

одноканальною системою керування у режимах випрямлення і рекуперації. Як 

видно з рисунка 4.8, активний чотириквадрантний перетворювач дозволяє 

реалізувати процес випрямлення і рекуперації з досить низьким кутом зсуву 

між вхідною напругою та струмом, проте видно, що одноканальна система 

керування реалізує досить високий вміст вищих гармонік у формі спожитого 

струму. 

Для отриманих результатів моделювання були проведені розкладання в 

ряди Фур’є. Результати Фур’є-аналізу форми вхідного струму та вихідної 

напруги подано на рисунку 4.9. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.8 – Результати моделювання вхідних струму і напруги та вихідної 

напруги 4QS-перетворювача з одноканальною системою керування: 

а – в режимі випрямлення; б – в режимі рекуперації 
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а)                                                          б) 

Рисунок 4.9 – Фур’є-аналіз вхідного струму активного чотириквадрантного 

випрямляча з одноканальною ШІМ системою керування: 

а – в режимі випрямлення; б – в режимі рекуперації 

 

Коефіцієнт гармонічних спотворень вхідного струму 4QS-перетворювача 

з одноканальною ШІМ системою керування в режимі випрямлення за 

результатами моделювання склав 14,55 % (рисунок 4.9, а), що є досить 

високим показником, який не відповідає міжнародним вимогам 

електромагнітної сумісності. Це свідчить про необхідність доопрацювання 

системи керування. Щодо режиму рекуперації, коефіцієнт гармонічних 

спотворень вхідного струму активного чотириквадрантного випрямляча з 

одноканальною ШІМ системою керування склав 15,10 % (рисунок 4.9, б), що 

свідчить про значне спотворення форми струму та значний вміст вищих 

гармонік. 
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4.4. Імітаційне моделювання енергетичних показників ЕРС з 

вхідним 4QS-перетворювачем на основі двоканальної ШІМ 

 

Розроблена модель активного чотириквадрантного випрямляча з 

двоканальною системою керування з двосторонньою ШІМ наведена на 

рисунку 4.10. 

 

 

Рисунок 4.10 – Імітаційна модель 4QS-перетворювача 

з двоканальною ШІМ системою керування 

 

Процеси в системі керування двоканальної ШІМ, сигнали керування 

ключами, процес комутації вхідного струму та вихідної напруги наведено на 

рисунку 4.11. Форма реалізованої вхідної напруги і струму активного         

4QS-перетворювача з двоканальною СК у режимах випрямлення та 

рекуперації, а також форма вихідної напруги наведені на рисунку 4.12. 
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Рисунок 4.11 – Процеси в системі керування двоканальної ШІМ, сигнали 

керування ключами, процес комутації вхідного струму та вихідної напруги 

 

 

а)                                                          б) 

Рисунок 4.12 – Результати моделювання вхідних струму і напруги та вихідної 

напруги 4QS-перетворювача з двоканальною системою керування: 

а – в режимі випрямлення; б – в режимі рекуперації 
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Для отриманих результатів моделювання було проведено Фур’є-аналіз з 

розкладанням отриманих кривих у ряди вищих гармонік (рисунок 4.13). 

 

  

а)                                                          б) 

Рисунок 4.13 – Фур’є-аналіз вхідного струму активного чотириквадрантного 

випрямляча з двоканальною ШІМ системою керування: 

а – в режимі випрямлення; б – в режимі рекуперації 

 

Як випливає з рисунка 4.13, форма вхідного струму синусоїдальна, зсув 

по фазі вхідного струму і напруги близький до нуля, реалізований коефіцієнт 

гармонічних спотворень у режимі випрямлення склав 2,70 %, а в режимі 

рекуперації дещо гірше значення – 3,75 %. Проте реалізовані показники 

задовольняють задані вимоги якості вхідного струму. Спектр вищих гармонік 

вхідного струму 4QS-перетворювача з двоканальною системою керування 

складається з гармонік, кратних подвоєній частоті ШІМ, а також гармонік 

биття. Отриманий ряд вищих гармонік вхідного струму може бути виражений 

таким чином: 
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де комf  – частота модуляції ШІМ; 

мерf  – частота живильної мережі. 

Отримані результати моделювання вихідної напруги було розкладено в 

ряд Фур’є, який наведено на рисунку 4.14. 

 

 

Рисунок 4.14 – Фур’є-аналіз вихідної напруги 4QS-перетворювача з 

двоканальною системою керування 

 

Як випливає з рисунка 4.14, амплітуда пульсацій вихідної напруги не 

перевищує 60 В. Реалізований коефіцієнт пульсації вихідної напруги дорівнює 

2,85 %. Спектр вищих гармонік вихідної напруги 4QS-перетворювача з 

двоканальною системою керування складається в основному з основної 

гармоніки – подвоєної частоти живлення, а також з гармонік, кратних 

подвоєній частоті ШІМ, і гармонік биття. Встановлено, що спектр вищих 
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гармонік вхідного струму і вихідної напруги 4QS-перетворювача з 

двостороннім ШІМ залежить від частоти мережі і частоти модуляції. 

В імітаційній моделі вимірювач коефіцієнта потужності, споживаної 

4QS-перетворювачем з двоканальною ШІМ, виконаний відповідно до виразу 

(3.29) і реалізований у субсистемі, що зображена на рисунку 3.18. Виміряний 

коефіцієнт потужності в режимі випрямлення досягає величини 99,87 %. 

У таблиці 4.2 наведені показники якості електроенергії                        

4QS-перетворювача із запропонованою системою керування на базі ШІМ. 

 

Таблиця 4.2 – Показники якості електроенергії 4QS-перетворювача з 

одноканальною та двоканальною системами керування на основі ШІМ 

Параметр 1-канальна 

ШІМ 

2-канальна 

ШІМ 

Коефіцієнт потужності в режимі випрямлення, % 99,63 99,87 

КГС вхідного струму в режимі випрямлення, % 14,55 2,70 

Коефіцієнт пульсації вихідної напруги, % 3,12 2,85 

Частота комутації ключів, кГц 2 2 

Частота комутації Івх та Uвих, кГц 2 4 

 

З наведеного можна зробити висновок, що система керування активного 

випрямляча з двосторонньою двоканальною ШІМ задовольняє задані вимоги 

якості електроенергії при реалізації значно меншої, у порівнянні з 

гістерезисною модуляцією, частоти комутації, що робить двоканальну систему 

керування більш енергоефективною. 

 

4.5. Висновки до четвертого розділу 

 

У розділі подано розроблені одноканальна та двоканальна системи 

керування вхідним 4QS-перетворювачем на базі двосторонньої ШІМ для ЕРС 

змінного струму. Запропоновані структури систем керування дають змогу 
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знизити динамічні втрати в перетворювачі, покращити гармонічний склад 

вхідного струму, проводити процеси випрямлення та рекуперації з високими 

енергетичними показниками, зокрема: 

1. Показано, що розроблена система керування 4QS-перетворювача з 

одноканальною системою керування на базі двосторонньої ШІМ дозволяє 

реалізувати режими випрямлення та рекуперації з фіксованою та значно 

зниженою у порівнянні з гістерезисною СК частотою комутації ключів, що 

значно знижує динамічні втрати та збільшує загальний ККД. Проте 

встановлено, що одноканальна ШІМ-система керування реалізує значно гірші 

у порівнянні з гістерезисною СК показники якості електричної енергії в 

режимах випрямлення та рекуперації. 

2. Встановлено, що застосування двоканальної системи керування за 

рахунок використання всіх можливих векторів стану 4QS-перетворювача 

робить можливим здійснити комутацію вхідного струму та вихідної напруги з 

подвоєною частотою опорного сигналу ШІМ, що дає змогу компенсувати у 

вхідному струму та вихідній напрузі гармоніки з частотами, кратними частоті 

опорного ШІМ сигналу, чим зумовлюється покращення показників якості 

електричної енергії в режимах випрямлення та рекуперації. 

3. Показано, що спектр вищих гармонік вхідного струму та вихідної 

напруги 4QS-перетворювача із системами керування на основі ШІМ залежить 

від частоти живильної мережі та частоти опорного сигналу в ШМ. Отримано 

аналітичні вирази, що описують залежність порядку вищих гармонік вхідних 

струмів та вихідних напруг для 4QS-перетворювача з одноканальною та 

двоканальною ШІМ системами керування. 

4. У ході імітаційного моделювання 4QS-перетворювача з 

одноканальною та двоканальною ШІМ системами керування було 

підтверджено реалізацію високих енергетичних показників. Отримано 

осцилограми споживаних струмів і вихідної напруги, на підставі яких 

виконано аналіз показників електромагнітної сумісності 4QS-перетворювача з 

ШІМ. 


