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Умовно-неперервна АЧХ напруги інвертора в задачі параметричної 
оптимізації силових яіп-фшьтрів

Запропоновано узагальнюючу умовно-неперервну АЧХ максимумів, яка дозволяє спростити процес параметричної оптимізації 
вихідних їіп-фільтрів АС-БС-АС систем перетворення енергії.

Предложена обобщенная условно-непрерывная АЧХ максимумов, которая дает возможность упростить процесс параметрической 
оптимизации выходных зіп-фильтров АС-ВС-АС систем преобразования энергии.

Вступ. У сучасній електротехніці широке засто
сування знайшли двоступеневі (з проміжною лан
кою постійного струму) системи перетворення ча
стоти — так звані AC-DC-AC перетворювачі. Най
більш масштабно вони використовуються в регу
льованих електроприводах змінного струму, які в 
розвинутих країнах майже повністю витіснили 
інші приводи потужністю від одиниць кВт до 2—3 
МВт [1].

З метою покращення параметрів якості елек
тричної енергії як на вході, так і на виході подібних 
систем, використовується ряд засобів, найбільш 
поширені з яких — пасивні фільтри низьких частот 
(ФНЧ), тобто фільтри, які зменшують амплітуди 
високочастотних гармонічних складових напруги 
(струму) до прийнятного рівня [2].

Соек гри максимумів ШІМ з рівносторонньою 
трикутною модуляцією. До фільтрів, встановлених 
на виході напівпровідникових перетворювачів, в за
гальному випадку висувають наступні основні 
обмеження [3]:

— при заданому спектрі вхідної напруги не
обхідно забезпечити коефіцієнт гармонік (Total 
Harmonic Distortion) THDU на навантаженні такий, 
щоб він не перевищував допустиму величину THDjj 
\THD tt .ищ  ах

— відхилення напруги основної гармоніки на 
навантаженні U L ^  по відношенню до напруги ос
новної гармоніки на вході U S ^  не повинно бути 
більше за допустиме AUappr, тобто

A U= I ULm -U S m I /U Sm < A U .1 fBs fB s1 fBs appr

В інверторах AC-DC-AC систем, що аналізу
ються, при формуванні вихідної напруги як ба
зовий сигнал застосовується синусоїда, як моде
люючий сигнал — вихідна напруга генератора 
рівносторонніх трикутних імпульсів (рис. 1). При
чому в трифазному інверторі три базові синусоїди 
зміщені одна відносно одної по фазі згідно з три
кутником напруг прямої послідовності.

На рис. 1 коефіцієнт глибини модуляції т 
визначається співвідношенням амплітудного зна
чення синусоїдального сигналу до амплітудного 
значення трикутного сигналу. VD1-—VD6 — нап
руги на ключах типового автономного трифазного 
інвертора (VD1, VD3, VD5 підключаються до до
датної постійної напруги, VD1, VD3, VD5 — до 
від’ємної). В нашому випадку ключами є IGBT- 
транзистори.

Оскільки інвертор зі сторони постійної на
пруги підключений до випрямляча, то завжди на 
одному із входів інвертора буде нульовий потенціал. 
Аналізуючи рис. 1 та враховуючи структуру сило
вої частини інвертора, стає очевидним існування на 
виході кожної із фаз восьми станів вихідної на
пруги, причому два із них — нульові. Із шести не- 
нульових варіантів, вихідна напруга приймає чоти
ри можливі значення. Позначимо вхідну постійну 
напругу Udc. Тоді всі інші ненульові значення 
вихідної фазної напруги будуть такими: ± 1 /3 U } 
± 2 /3  Udc.

На рис. 2 показано один з можливих варіантів 
вихідної фазної і лінійної напруги. Часові діаграми, 
для зручності, зроблено для малої частоти моду
л я ц ії/  = 400 Гц.J сапу
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О с к іл ь к и  лінійна напруга є різницею між дво
ма фазними, то сумарний час нульового і ненульо- 
вого станів напруги не є постійною величиною. Па
раметричну оптимізацію зручніше здійснювати 
відносно фільтра-двополюсника, тому для аналізу

будемо використовувати саме фазну напругу.
З аналітичної точки зору для знаходження 

лінійчатого спектру фазної напруги при певних 
параметрах необхідно знайти суму спектрів від 
кожного прямокутного імпульсу напруги за допо-
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могою перетворення Фур’є. Звісно, часові моменти 
включеного і виключеного станів IGBT-транзис- 
торів можна знайти аналітично, зробивши припу
щення про лінійність базової синусоїдальної на- 
пруги в проміжку лінійного наростання трикутного 
імпульсу при /  > >/, ( f  — частота моделю-J v  J сапу J base v  carry
ючого сигналу (трикутника), f base — частота базо
вого сигналу (синусоїди)), з подальшим розрахуй- 
ком моментів переходу фазної напруги з одного 
стану в інший. Але це досить громіздка процедура.

Для знаходження спектрального складу фазної 
ILIIM-напруги застосуємо дискретне перетворення 
Фур’є (ДПФ) [4]:

^  N —1
F d is (* )= -  2  fd is(n)-e ~Jkn2*/N , к=0,1,2,

и = 0
(1)

де N  — кількість точок, взятих на часовій харак
теристиці u(t) (для адекватності це значення по
винно бути достатньо великим); fdis(n) — ам
плітудне значення напруги в момент часу t=nT/N\
ІF dis(it) І — амплітудне значення /с-ї гармоніки.
' Необхідно зазначити, що величини амплітуд в 
ІF dis(fc) І розташовані симетрично відносно точки 

n= N /2. Тобто нас буде цікавити лише половина 
вихідного масиву.

Для отримання часової характеристики ви
хідної фазної напруги ШІМ-інвертора викорис
таємо ідеалізовані моделі SimPowerSystems пакету 
матричних обчислень MatLab (рис. 3).

На цьому рисунку IIdc — вхідна постійна напру
га; PWM IGBT invertor — ШІМ-інвертор (його си
лова частина); PWM-Generator — генератор послі
довності імпульсів відкриття і закриття транзис
торів (алгоритмічна частина, що показана на рис. 
1); гА, гВ, гС—- деяке симетричне навантаження; Uph

— датчик фазної напруги.
Така модель дає можливість простим спосо

бом отримати масив значень/dis(j?) для довільних 
/  і f base в ідеалізованому вигляді.

' Нехай діапазон базової напруги змінюється від 
6 Гц до 80 Гц; а частота модуляції — від 2 кГц до 12 
кГц. Хоча в роботах, присвячених даній тематиці і 
згадуються параметри, не включені в цей діапазон, 
проте наведені цифри можна прийняти як най
більш ймовірні, тобто як математичне очікування 
нормального розподілення.

Проаналізуємо спектральні склади вихідної 
фазної ШІМ-напруги в вищенаведених діапазонах 
зміни базової частоти і частоти модуляції за допо
могою ДПФ. Кількість гармонік візьмемо з запасом 
Н  = 5000. Відомо, що при зниженні коефіцієнта 
глибини модуляції т спектр погіршується. Тому 
відстроюватися будемо від заниженого значення, 
тобто при т = 0,97.

На основі вищезазначеної процедури сформу
ємо тривимірний масив, в елементах якого розта
шовані амплітудні значення гармонік в залежності 
в ід / і f u .J carry J base

В отриманому масиві знайдемо максимально 
можливі амплітуди гармонік при незмінній базовій 
частоті в усьому діапазоні зміни параметру / с . 
Оскільки масив був розрахований відносно вхідної 
амплітуди Ud = 100 В, то амплітуди гармонік авто
матично є процентним показником відносно Udc. 
На рис. 4 показано графік поверхні, отриманий да
ною процедурою,

На основі даних цього графіка знайдемо час
тоти всіх гармонік і відсортуємо їх в порядку 
збільшення частоти. Оскільки частоти деяких гар
монік будуть однакові, то в упорядкований масив 
будемо включати гармоніку з максимальною 
амплітудою. В результаті отримаємо деякий графік

Рис. З
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Рис. 4

залежності амплітуди від частоти, де амплітуда гар
монік є максимально можливою в усьому діапазоні 
досліджуваних параметрів (рис. 5). Тобто із великої 
кількості лінійчатих спектрів отримаємо умовно- 
неперервну АЧХ. Графік показано в логарифміч
ному масштабі.

Проаналізуємо рис. 5. Графік умовно можна 
розбити на три зони. Перша зона починається від 
нижньої базової частоти/^азе і закінчується її верх
нім значенням. В цій зоні передаточна функція по 
напрузі БІп-фільтра має бути максимально близь
кою до одиниці. Друга зона є пустою. Маленькі 
амплітудні значення в цій зоні пояснюються по
хибкою ДПФ (в ідеалі зона нульова). В третій зоні 
знаходяться максимуми амплітуд лінійчатих спек
трів. В цій зоні передаточна функція по напрузі біп-  
фільтра має бути максимально близькою до нуля.

Інтерпретація дискретної АЧХ максимумів 
щодо обмежень оптимізації зіп-фільтрів. Зробимо 
інтерпретацію обмежень оптимізації по основній 
гармоніці і спектральному складу до рис. 5 відносно 
деякої (наперед невизначеної) передаточної функ
ції фільтра по напрузі Н/. Перша зона належить до 
обмеження по затуханню основної гармоніки. Для 
виконання цієї умови достатньо, щоб всі локальні 
мінімуми Н /  не були менші за деяку величину 
Щ  . , яка визначається через Дії (величинат іп 5 ^  аррг.}
спаду напруги), аЩ  на границях першої зони були
більші за Щтт (оскільки значення функції на гра
ниці не залежить від екстремумів).

В випадку лінійності Щ в першій зоні достатньо 
другої частини, тобто перевірки значень передатної 
функції на границях першої зони. Тоді обмеження 
можна записати наступним чином:

50 с
45- 

40 -

35 -  -  

ЗО —

Рис. 5
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roots дЩ f) =0
\ df

> - H f . ^ f ( f 2) > H f . ,  (2)

д е /^  Д — нижня і верхня базові частоти.
З Інтерпретацією другого обмеження (по спек

тральних властивостях) ситуація складніша. З ана
лізу третьої зони на рис. 5 видно, що є можливим 
введення деякого максимального фіктивного по
казника ТНВГк у _%гр. Реальний ТНВи при будь-яких 
параметрах буде завжди меншим за ^
Мінімальне значення ТНБитахР конкретної схеми 
порівняно з іншими варіантами буде означати, що 
схема по спектральних характеристиках краща 
"взагалі", а не при конкретних параметрах основної 
частоти і частоти модуляції.

Нехай РІаіпРип{І) — функція, що описує третю 
зону, а /2 і/з є верхньою і нижньою частотою третьої 
зони. Тоді ТНВит^ р є інтегралом, який охоплює 
діапазон від / 9 до / 3 по границі РІаіпРип(/) при 
# /(/)  >РІаіпРип(/) чи ЯД/) при # /(/)  <РІаіпРип(^.

Нехай БиЬРипі/) є функцією, яка задовольняє 
зазначеним умовам. Тоді ТРЮитгхР можна визна
чити наступним чином:

Д
THDUmaxf = f  SubFun(j)df. (3)

д

Розглянемо більш детально третю зону. На 
рисунку видно, що РІаіпРип(/) має складну структу
ру і її апроксимація практично неможлива, тому 
використаємо адитивні властивості інтегралу. Від
носно деякої невеликої ділянки А/=/і+ ї~/. можна
записати;

»4-і
X  I  Sub Fun(f)df,
f  f,

(4)

де
/.+ 1

/  Sub Fun(f) d f- . ..
/.

t+i
f  Plain Fun(f) d f  H f(f) >Plain Fnn(f)
f.і

f/+1
J ЯД/) df, FLf(f) <Plain Fun(f)

f.

(5)

При малому значенні Д/амплітуду ЯД/) на цій 
ділянці можна вважати постійною, тобто:

/.+1
/яЛ/)4Т=-[я/(/і+1) +я/(/*)] А/\ (б)

■С+1
З виразом j  Plain Fun(f) d f  зробимо наступне.

fi
Для кожної ділянки Af  із дискретно представленої 
третьої зони розрахуємо вектор вагових коефіці
єнтів VectorPlF. від загальної площини третьої зони. 
Задамо цій матриці надлишкову розмірність, на
приклад, 300x50. Окрім матриці вагових коефі
цієнтів, сформуємо матрицю верхньої і нижньої 
частоти для кожного стовпця — ArrOfMinMaxFrq, 
оскільки у вхідному масиві А/ не є постійною ве
личиною.

Введемо коефіцієнт частки амплітуди на одну 
комірку матриці VectorPlF по вертикалі. Оскільки 
максимальна амплітуда гармонік не перевищує де
яке значення и Шфйі> то частка амплітуди на кожну 
вертикальну комірку -  NrA = Umaxh/Y cdl, де YcgU — 
кількість комірок. Використовуючи VectorPlF, мож
на розрахувати і отримати значення (4) у вигляді 
подвійної суми і у зручній для циклічного підра
хунку формі порівнювати різні варіанти схем і 
параметрів sin-фільтрів.

Висновки. В AC-DC-AC системах з Ш ІМ -мо- 
дуляцією другого роду, встановлюючи із реальних 
показників верхню і нижню границю для частоти 
модуляції f car і для базової частоти f base, пропо
нується із великої кількості лінійчатих спектрів 
отримати узагальнюючу умовно-неперервну АЧХ 
максимумів, на базі якої можна виконати узагаль
нюючу параметричну оптимізацію всіх можливих 
режимів роботи одночасно.

Запропоновано умовно-неперервну АЧХ мак
симумів розбивати на три зони. Перша відповідає 
за діапазон гармонік основної частоти та за обме
ження по максимальному допуску затухання ос
новної гармоніки. В другій зоні гармоніки відсутні,
і передаточна функція фільтра може вести себе в цій 
зоні довільно, тому в цій зоні здійснюється перехід 
передаточної функції від полоси пропускання до 
полоси затухання. Характер поведінки передаточ
ної функції фільтра в третій зоні відповідає за якість 
фільтрації вищих гармонік для всіх режимів 
роботи.
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