(cos/г а —1) sin (п —к) а
= 1ІШ

п->к

2 п я " (п -к )

(cos/ca —1) а
2/слт
(69)

остаточно одержуємо

В, =

1 —cos ка

очевидно, що відомі формули (6), котрі не мають
цього доповнення, не дадуть правильного результа
ту без додаткових коригувань.
3.
Модифіковані формули є формулами пря
мої дії і простіші у використанні в порівнянні з
відомими.

(70)
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ємося, що отримано правильний результат.
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Метод побудови вимірювача реактивного
тиристорного компенсатора

струму для швидкодіючого

Розглядаються питання побудови вимірювача реактивної складової струму основної гармоніки для системи керування тиристорного
компенсатора реактивної потужності. Основна увага приділяється досягненню максимальної швидкодії вимірювача при прийнятній
точності за умови наявності в спектрі вимірюваного струму вищих гармонік шляхом використання цифрової фільтрації з нульовим
фазовим зсувом.

Рассматриваются вопросы построения измерителя реактивной составляющей тока основной гармоники для системы управления
тиристорного компенсатора реактивной мощности. Основное внимание уделяется достижению максимального быстродействия
измерителя при приемлемой точности в условиях наличия в спектре измеряемого тока высших гармоник путем использования
цифровой фильтрации с нулевым фазовым сдвигом.

Вступ. Одним із загальновизнаних способів
підвищення економічних показників системи
електропостачання є компенсація реактивної по
тужності. В умовах сучасних промислових під
приємств великої актуальності набуває проблема
компенсації реактивної потужності швидкозмін
ного та несиметричного навантажень. Можливим
засобом вирішення цієї проблеми є тиристорні
компенсатори реактивної потужності (ТКРП), які
дозволяють плавно змінювати генеровану чи спо

живану з мережі реактивну потужність шляхом
зміни кута керування тиристорів фазокерованого
реактора (ФР).
Одним з факторів, що визначає швидкодію і
точність ТКРП, є спосіб вимірювання реактивної
складової потужності (струму) або навантаження,
якщо система керування ТКРП розімкнена, або
джерела живлення, — якщо система керування зам
кнена. Функція формування сигналу реактивної
складової струму покладається на вимірювач, зада-
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чею якого є знаходження з миттєвих значень стру
му амплітуди реактивного струму першої гар
моніки [2].
Складність отримання сигналу, пропорційно
го амплітуді реактивного струму першої гармо
ніки, полягає в наявності в спектрі струму вищих
гармонік. Для виділення струму (потужності) пер
шої гармоніки в [4] пропонується використання
режекторних фільтрів та фільтрів низьких частот
(ФНЧ), в [1] застосовується інтегрування добутку
струму на опорний сигнал з осередненням та на
ступним додаванням результатів осереднення на
двох останніх інтервалах. Спільним недоліком ме
тодик [1, 4] є невисока швидкодія, що обумовлена
затримкою, яка спричинена використанням фільт
ра [4], або тривалістю інтервалу осереднення [1].
Наприклад, якщо розглядати однофазний ТКРГІ,
то зміну куга керування тиристорів в колі ФР можна
здійснювати один раз на півперіод живлячої на
пруги, тобто кожні 10 мс, а швидкодія вимірювача
[1] при рекомендованому значенні інтервалу осе
реднення не перевищує 20 мс. Отже, можливість
швидкого регулювання реактивної потужності
ТКРП в цьому випадку використовується не пов
ністю.
Мета досліджень. Метою досліждень є розроб
ка методу побудови швидкодіючого вимірювача
реактивного струму для системи керування ТКРП.
Матеріал і результати досліджень. Припусти
мо, що напруга мережі є незмінною по амплітуді
синусоїдою з нульовою початковою фазою. Для ви
ділення шуканого сигналу амплітуди реактивної
складової першої гармоніки струму використаємо
множення миттєвого струму на косинусоїду з на
ступним інтегруванням протягом півперіоду. Ви
хідний сигнал такого вимірювача описується фор
мулою, аналогічною до представленої в [6]

Іс
У^)== “ "^Г ї
£—я/ю

со^ шт) й% >

(!)

де а) — кутова частота першої гармоніки, рад/с.
Виразивши повний струм нескінченним ря
дом гармонік з амплітудами І
та фазовими ку
тами <рк, отримаємо

*
/
ї
( т і & т(ап~ ' Р С05(<уг) +
Г—л/а) '

00

+ 2 1 к ьт(ка)Т—<рк) соь(сот) \ сіт ,

к—2 т

(2)

’

де к — порядок гармоніки.
Оскільки інтеграл суми дорівнює сумі інтег
ралів, то вихідний сигнал вимірювача міститиме
дві складові. Перша є шуканим сигналом реактив
ного струму основної гармоніки, а друга є похиб
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ід(0=1т і &ІП(Р і+ а >

(3)

де а — величина внеску вищих гармонік у вихідний
сигнал вимірювача

—1)к

-------Ітк рс cos (к ojt—(pk)j cosojt +

+ sin (к cot—<pk)j sincot J .

(4)

З формули (4) випливає, що на вихідний
сигнал вимірювача непарні гармоніки не вплива
ють. Вплив парних гармонік можна зменшити,
якщо обчислювати вихідний сигнал в моменти,
коли напруга мережі досягає максимально додат
ного чи максимально від’ємного значення (тобто
при (ot=7in+ic/2; /2 = 1 ,2 , 3,...), бо тоді перший до
данок в дужках дорівнює нулю і величина похибки
виражається формулою

(5 )
де/? — номер півперіоду, на якому відбувається фор
мування вихідного сигналу вимірювача.
Зробивши заміну змінної k=2v та врахувавши
властивості тригонометричних функцій для вихід
ного сигналу вимірювача, отримаємо
^лп + л / 2 ^ —1]п1 sin(р L—

- (- 1)” l | i (- 1)Vv ^ stav

2а>

2со
№ = -1 Г

кою, що обумовлена впливом на вимірювач вищих
гармонік, тобто

)-

<6>

З виведених вище формул випливає висновок,
що описаний вимірювач є інваріантним до не
парних гармонік струму, а внесок парних гармонік
в його вихідний сигнал описується виразом (6) і є
обернено пропорційним квадрату номера гармо
ніки мінус одиниця. Слід зазначити, що формуван
ня вихідного сигналу відбувається на базі значень
струму протягом останньої половини періоду, тоб
то швидкодія вимірювача є достатньою для зміни
кута керування тиристорів ФР кожні півперіоду
живлячої напруги.
Значний рівень парних гармонік у вимірюва
ному струмі призведе до зниження точності описа
ного вимірювача. Підвищити точність вимірювача
при наявності вищих гармонік можна шляхом за
стосування ФНЧ, проте використання вимірювача
з фільтром створює дві основні проблеми, які зни
жують швидкодію і точність внесення затримки
сигналу та викривлення форми вихідного сигналу
за рахунок нелінійності фазової частотної харак-
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теристики (ФЧХ) фільтра.
Ідеальний фільтр має вносити однакову за
тримку для всіх частот, тобто мати лінійну ФЧХ в
діапазоні частот пропускання, причому ця затрим
ка має дорівнювати нулю. Але такий фільтр, згідно
з теорією автоматичного керування, належить до
систем, які неможливо реалізувати фізично. Проте,
відомий клас фільтрів з строго лінійною ФЧХ — це
так звані цифрові трансверсальні фільтри або філь
три з кінцевою імпульсною характеристикою
(КІХ-фільтри). Особливістю трансверсальних філь
трів є можливість їх реалізації лише в дискретній
формі, крім того, реалізовані нерекурсивним спо
собом, такі фільтри є абсолютно стійкими [3].
Якщо не обмежуватися умовами можливості
фізичної реалізації, то теоретично можна виконати
фільтрацію без внесення затримки (з нульовим
фазовим зсувом). Точніше, затримка буде існува
ти, але її величина не буде залежати від параметрів
фільтра, а буде визначатися швидкодією пристрою,
що реалізує фільтрацію. Фільтрацію з нульовим
фазовим зсувом можна організувати, оперуючи з
записаними в пам’ять даними. Докладно методика
фільтрації з нульовим фазовим зсувом викладена в
[5]. Якщо амплітудно-фазова частотна характе
ристика (АФЧХ) цифрового фільтра H (z ) пред
ставлена функцією Щ е ґ), то його ФЧХ можна ви
разити як (рн = arg (H(e}a))^j. Це означає, що при за
стосуванні фільтра з передатною функцією Я (г),
складова сигналу з частотою а> отримує фазовий
зсув на кут (рн , тобто

y\p]= h[0]x[p]+ h[l]x\p-l] + ... +h[n]x[ 0];
Р = 0 ; 1 ;...; i V - 1 ,

(7)

де х[р] — вхідний сигнал; у[р] — вихідний сигнал;
h\p] — імпульсна характеристика фільтра.
Якщо таким фільтром обробити сигнал у зво
ротному напрямі (починаючи зл*[А^-1] і рухаючись
дох[0]), то вихідний сигнал виражатиметься фор
мулою

Y(e>) =H(el0J)H(e~iw)X(ej0J) = j Н (ёш) j 2X ( j ° )

(9)
д е ^ С О — комплексна форма перетворення Фур’є
вхідного сигналу.
З
(9) випливає, що після фільтрації по описа
ній методиці, фазовий зсув вхідного сигналу до
рівнює нулю, а порядок фільтрації подвоюється.
Отже, збільшити точність вимірювача при на
явності вищих гармонік зі збереженням високої
швидкодії можна, якщо доповнити його блоком,
що реалізує КІХ-фільтрацію з нульовим фазовим
зсувом за методикою [5]. Вихідними даними для
проектування трансверсального ФНЧ є граничні
частоти пропускання та затримання, а також зату
хання в діапазоні пропускання та затримання.
В результаті проектування, яке можна здійс
нювати в будь-якому з спеціалізованих програм
них пакетів, отримують коефіцієнти передатної
функції та порядок фільтра. Слід зазначити, що
проектування фільтра є процесом пошуку комп
ромісу між якістю фільтрації (близькість АФЧХ
фільтра до ідеальної) та витратами на реалізацію
(порядок фільтра); при заданому порядку фільтра
можна покращити одні показники АФЧХ за раху
нок погіршення інших.
В загальному випадку за граничну частоту про
пускання слід прийняти частоту, близьку до час
тоти напруги мережі (50 Гц), а частоту затримання
слід вибрати рівною частоті другої гармоніки. При
значній амплітуді другої гармоніки струму доціль
ним може виявитися використання вимірювача,
інваріантного до парних гармонік. Це дозволить
прийняти граничну частоту, рівною частоті не дру
гої, а третьої гармоніки, що, в свою чергу, дещо
послабить вимоги до проектованого фільтра та ви
трати на його реалізацію. Як вимірювач, інваріант
ний до парних гармонік, можна використати ін
тегратор, вихідний сигнал якого описується фор
мулою

i(r)dr.

( 10)

yAj]=h[0]x[j]+h[l)x[j+l}+ ... + h [N - 1 -j] х [N—1];
j —N — 1 ; А Г —2 ; . . . ; 0 ,

(8)

тобто складова з частотою со отримує фазовий зсув
на кут - <рн, в той час як зміна амплітуди складової
залишається такою ж, як і при використанні фільт
ра в прямому напрямі. Отже, щоб виконати фільт
рацію з нульовим фазовим зсувом, слід застосу
вати фільтр Н{2.) двічі: перший раз в зворотному
напрямі, а другий раз — в прямому. Тоді зсув фази,
внесений фільтром під час першого проходу, ком
пенсується зсувом фази під час другого проходу,
результуючий фазовий зсув буде дорівнювати ну
лю, а перетворення Фур’є вихідного сигналу буде
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За наявності у струмі вищих гармонік вихід
ний сигнал вимірювача виражається формулою

f

t -л /с о

І m лl sin

+ 2 1тк sin (к0}Т-<Рк) ]dr.
к =2
V
' J

(11)

Вихідний сигнал даного вимірювача, так само
як і вихідний сигнал вимірювача (1), описаного
вище, міститиме дві складові: шуканий сигнал
реактивного струму основної гармоніки та похиб-
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ку, що обумовлена впливом на вимірювач вищих
гармонік, тобто

+ 0,258Іп ^300л;ґ- л;/4^ + 0 ,2 5 зіп ^400л:ґ —л:/4^ +

4-0,258Іп ^500л;ґ-л:/4^

.

(16)

( 12 )
Значення коефіцієнта несинусоїдальності об
раного вхідного сигналу складає к не = 50 %. Графік

де

СОБ ( * « ' - * > * ) ■

о -2

( 13)

зміни вхідного сигналу показаний на рис. 1.

к= 2

З формули (13) випливає, що пропонований
вимірювач є інваріантним до парних гармонік, а
внесок непарних гармонік у вихідний сигнал обер
нено пропорційний їх порядку. При оЯ = лп+ л/2
(13) набуває вигляду

8ІП [/С ( Л І 1 + л /2 '^

- І

■

к= 2

(14)
Зробивши заміну змінної /с=2у4-1 та враху
вавши властивості тригонометричних функцій, от
римаємо остаточний вираз для вихідного сигналу
описаного вимірювача
/9 ( я л + я /2) = ( —1)" р ж1япір1 +

і

+

2 (у= 1

'т (2у+ 1)

1 У 2у+1

81П^>

(2у+1)

(15)

Зазначимо, що перевагою методу (10) над (1),
крім можливості послаблення вимог до ФНЧ, є
відсутність зміни знаку похибки о відносно реак
тивної складової основної гармоніки. Наявність та
кої зміни при певному рівні вищих гармонік може
призвести до нестійкої роботи ТКРП [1].
Таким чином, описана методика формування
сигналу реактивної складової струму зводиться до
послідовного виконання над збереженими в пам’яті
значеннями миттєвого струму наступних дій:
— обробка КІХ-фільтром у зворотному на
прямі згідно з (8);
— обробка отриманого сигналу КІХ-фільтром
у прямому напрямі згідно з (7);
— обчислення на базі значень фільтрованого
сигналу за останній півперіод сигналу реактивного
струму першої гармоніки за формулою (1) чи (10).
Запропоновану методику формування сигналу
реактивної складової струму шляхом КІХ-фільтрації з нульовим фазовим зсувом та наступним
застосуванням вимірювача (10) проілюструємо
прикладом.
Задамося вхідним сигналом, що описується
формулою
і = ь т ( і . 0 0 л і —л / 3 ^
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( 2 0 0 л ґ —л / 4 ]

+

Рис. 1

Для фільтра задамося наступними парамет
рами: граничні частота пропускання та затриман
ня 50 та 150 Гц відповідно; затухання в діапазоні
пропускання та затримання 0,13 та 10 дБ від
повідно.
Проектування КІХ-фільтра та процес синтезу і
обробки вхідного сигналу був виконаний у сере
довищі МаіЬаЬ. Коефіцієнти фільтра були знайдені
за допомогою пакету/сіаіооі, логарифмічна амплі
тудна частотна характеристика (ЛАЧХ) отримано
го цифрового КІХ-фільтра в діапазоні частот від 0
до 500 Гц показана на рис. 2. Вона має вигляд,
типовий для цифрових ФНЧ.

Рис. 2

Сигнал після КІХ-фільтрації з нульовим фазо
вим зсувом показаний на рис. 3. Деяке відхилення
форми фільтрованого сигналу від синусоїди часто
тою 50 Гц, що особливо помітне при ґ= 0-^0,0225 с,
пояснюється впливом на процес фільтрації нульо
вих початкових умов. Це явище не вносить значної
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похибки, тому що вихідний сигнал вимірювача
формується на базі миттєвих значень струму за
останній півперіод ^ = 0,025^ 0,035 с, під час якого
вихідний сигнал фільтра є достатньо близьким до
синусоїдального.

Рис. З

Обчислення за формулою (10) амплітуди ре
активної складової сигналу після фільтрації за
останній півперіод (ґ= 0,025-^0,035 с) дало значен
ня І =0,8399 А. Точне значення амплітуди
реактивної складової першої гармоніки струму
(16) 7ріт= 0,866 А. Відносна похибка вимірювача
складає <3= 3 ,01% . Розрахунки проводилися для
декількох фільтрів з різними значеннями затухан
ня в діапазоні пропускання та затримання, значен
ня похибки знаходилося в межах д = 3 н- 7,5 %.
Невисоке значення похибки при значній несинусоїдальності вхідного сигналу (/с = 50 %) в дано
му випадку наочно ілюструє високу ефективність
запропонованої методики, яка досягнута застосу
ванням цифрової КІХ-фільтрації з нульовим фазо
вим зсувом та наступним використанням вимі
рювача (10). Слід зазначити, що на похибку від
чутно впливають параметри фільтра. Високе зна
чення затухання в діапазоні пропускання призво
дить до похибки за рахунок послаблення частот
0-^50 Гц, низьке значення затухання в діапазоні
затримання вносить похибку, що обумовлена ви
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щими гармоніками. При фіксованому значенні
порядку фільтра і частот пропускання та затриман
ня вимога низького затухання в діапазоні пропу
скання знаходиться в протиріччі з вимогою висо
кого затухання в діапазоні затримання. Це вказує
на те, що проектування фільтра є процесом пошуку
компромісу в конкретно заданих умовах, і фільтр,
оптимальний в одних умовах, не обов’язково буде
оптимальним в інших умовах. В той же час, легкість
зміни коефіцієнтів передатної функції цифрового
фільтра вказує на перспективність застосування
адаптивних систем КІХ-фільтрації з нульовим фа
зовим зсувом у сйстемі керування ТКРП.
Висновки. Розроблено теоретичні основи ме
тодики побудови швидкодіючих вимірювачів реак
тивної складової струму, які інваріантні до парних
чи непарних гармонік та здатні формувати сигнал
кожний півперіод. Для підвищення точності вимі
рювачів за умов наявності вищих гармонік при збе
реженні високої швидкодії запропоновано вико
ристання цифрової КІХ-фільтрації з нульовим фа
зовим зсувом.
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